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 یک دست صدا ندارد 

 

 مقدمه مترجمان 

 

ست.  ا  ایتوسعه و پیشرفت کاری و حرفه  ۀما در زمین  قۀهای مورد عالیکی از کتاب  Debugging Teamsکتاب  

ثیرات مثبت آن  أرا خواندیم و ت   Team Geekاول این کتاب تحت عنوان    ۀحدود پنج سال پیش هر دوی ما نسخ

تنها باعث شد که عملکرد انفرادی بهتری داشته باشیم،  مان تجربه کردیم. محتوای کتاب، نهدر زندگی کاریرا  

.  به دست بیاوریم کنیم  ها کار میهایی که در آنها و شرکتخوبی را در تیم  تقریباًهای  بلکه به ما کمک کرد تا ایده

ارائه  ثیرات مثبت این کتاب أهای مستقل و مشابهی در مورد تشدیم که گزارشبه مرور با افراد دیگری نیز مواجه  

های ذهنی  کتاب به فارسی، یک پل هر چند کوچک بین قالب  ۀ. این شد که تصمیم گرفتیم تا با ترجم کردندمی

 زبان ایجاد کنیم.  های آمریکایی و دوستان و همکاران فارسیمهندسی کامپیوتر در شرکت ۀجامع

 

. یکی از دالیلی که این ترجمه به طور رایگان کنیمانکار نمیترجمه  را در تجربه و تخصص کافی خود  تن نداش 

کنیم  دقیقاً همین نکته است. پیشاپیش بابت اشتباهات احتمالی عذرخواهی می  ،گیرددر اختیار خوانندگان قرار می

پیشنهادی خود را یا از طریق ایمیل به آدرس   اتاصالحانتقادات و  کنیم تا نظرات،خوانندگان دعوت می ۀو از هم

contact@debuggingteams-fa.com  یا با ایجادPull Request  های ترجمه در به مخزن فایلGithub   به آدرس

fa.com-https://repo.debuggingteams    بهبود این ترجمه به ما کمک کنند. هرگونه    دربه اطالع ما برسانند تا

و   دقیق  ویراستاری  مدیون  نگارشی،  و  ویرایشی  اصول  از  پیروی  و  کلمات  مناسب  انتخاب  در جمالت،  خوانایی 

 ای سرکار خانم مونا اصفهانی است که با صبوری ما را در این پروژه یاری کردند.  حرفه

 

  ۀ افزار کنترل نسخدهندگان اصلی نرمتوسعه  Ben Collins-Sussmanو    Brian Fitzpatrickنویسندگان کتاب،  

سیس  أ گوگل در شهر شیکاگو را ت   ۀ ها شعبو از مهندسین ارشد روزهای اول شرکت گوگل هستند. آن  ورژن ساب

اند.  باز، هدایت و رهبری کردههای متنهای تجاری و هم در پروژهها و مهندسین زیادی را هم در شرکتکرده و تیم

Brian  افزاری تحت عنوان  سس یک شرکت نرمؤدر حال حاضر مدیرعامل و مTock    است وBen    مدیر ارشد شرکت

  ۀ های زیادی را در نقاط مختلف دنیا در زمینهاست که هر دو سمینارها و سخنرانیگوگل در شیکاگوست. سال

 کنند.  افزار برای مهندسین کامپیوتر برگزار میتیمی نرم ۀتوسع 
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 -Creative Commons Attribution  هر دو نویسنده و تحت لیسانساز  کامل و رسمی    ۀه با اجاز این ترجم
Noncommercial-ShareAlike 3.0 License    حقوق و محتوای    ۀ. معنای آن این است که کلیشده استانجام

افراد در سراسر دنیا    ۀمادی از محتوای این ترجمه برای کلی  ۀاین ترجمه متعلق به نویسندگان اصلی است و استفاد

قانونی  )من پیگرد  و  بوده  ممنوع  کامالً  ایران(  کلیدارد جمله  از  مشاهد   ۀ.  صورت  در    ۀ خوانندگان خواهشمندیم 

ما    خیلی فوریاند،  به طور رایگان در اختیار عموم قرار نگرفته   شکلی وهای غیرقانونی این ترجمه که به هر  نسخه

 مطلع کنند.   fa.com-contact@debuggingteamsرا از طریق ایمیل 

 

الزم   پایان  احمد   است در  فاطمه  فرشاد،  محمدحسین  عزیزمان،  همکاران  و  دوستان  از  مهرنوش  فخریکه   ،

های ابتدایی ترجمه با نظرات و پیشنهاداتشان به بهبود اثر  نسخه  ۀپور و محمد رحمانیان، که پس از مطالعبرات

 اند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.  کمک کرده

 

 با احترام

 روژین بابایان
 صبا جمالیان      

 2021ژانویۀ 

 

mailto:contact@debuggingteams-fa.com
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 مقدمه 

 « .اند که سخت د ها هستن آسونه. این آدممهندسی »

 مهندسی در گوگل ۀ بیل کاوگرن، معاون سابق کل شاخ •

کردیم که یک روز  وقت فکرش را هم نمیم از ما دو نفر هیچاکد نشده است. هیچبینیزندگی پر از اتفاقات پیش

 افزار بنویسیم. نرمدر مورد کار تیمی و همکاری در مهندسی  یکتاب

کردیم و تصمیم گرفتیم از این  دائماً خودمان را با کامپیوتر مشغول میما هم  های کامپیوتر،  خوره  مثل خیلی از 

خودمان  ۀمثل خیلی از هکرهای دوره و زمان عالقه راهی برای کسب درآمد برای زندگی بعد از دانشگاه پیدا کنیم.

های لینوکس از روی ساختن کامپیوتر با قطعات استفاده شده، نصب نسخهبرای  وقتمان را    ،90  ۀهای دهدر سال

  ها عاملادمین سیستمکردیم. ابتدا به عنوان  صرف میهای یونیکس  فالپی دیسک و یاد گرفتن سیستم  تعداد زیادی

را شروع با شروع دوران طالیی  کارمان  و  شرکتبرنامه 1کام عصر دات  گونۀاما حباب  ، کردیم  های کوچک  نویس 

طی این  ند و بعد از  ه بود هایی شدیم که از سقوط، جان سالم به در برد شدیم. وقتی این حباب ترکید، وارد شرکت

  ۀ نویسی یک پروژبرنامهوقت روی طراحی و  تا به صورت تمام  آپ استخدام شدیم مراحل در یک شرکت استارت

   کار کنیم.  ورژنساب  به اسمو  3سیستم ورژن کنترل اساس   بر 2بازمتنکامالً 

اتفاقی غیرمنتظره برای ما رخ داد. زمانی که روی  200۵و    2000های  اما بین سال کار    ورژنسابعملیات  ، 

های ما به آرامی تغییر کردند. ما دیگر در خلوت خود و به تنهایی مشغول کدنویسی  ولیتئکردیم، وظایف و مسمی

روز در چندین    کلبزرگ بودیم. این به این معنی بود که باید    ۀبلکه در حال مدیریت و رهبری یک پروژ   ،نبودیم

گروهروم  چَت با  متفاوت  مختلف  می  سی نوی برنامههای  کار  صحبت  پروژه  روی  داوطلبانه  صورت  به  که  کردیم 

کردیم.  افزار را باید از طریق ایمیل هماهنگ مینرم  ۀ بود که تقریباً تمام امکانات و توسعآن  . و این به معنی  دکردنمی

العاده خالصه  نویسی فقط در یک کدنویسی فوقبرنامه  ۀدر طول این مسیر متوجه شدیم که کلید موفقیت یک پروژ 

 همکاری و ارتباطات افراد دخیل در پروژه هم به همین میزان حائز اهمیت است.  ۀشود، بلکه نحونمی

 
1  .dot-com bubbleهای داران، شرکتگذاری بیش از اندازه و خیاالت اشتباه سرمایهشود که به دلیل ارزش نود میالدی گفته می  ۀ ه دوران اواخر ده؛ ب

   اینترنتی زیادی ورشکست شدند.

2 . Open Source 

3  .Version Controlهایی مثل  ها به سیستم؛Github    یاBitbucket  یک    ی اشتراکی روصورت  ه  کند ب نویسان کمک میبرنامهشود که به  گفته می
   شده دسترسی داشته باشند.کدهای نوشته ۀپروژه کار کنند و به تاریخچ
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شعب200۵سال   ت دفتر    ۀ،  را  شیکاگو  در  گوگل  کاریأمهندسی  زندگی  و  کردیم  دو سیس  عنوان  به  را  مان 

  ورژن ساب  ۀتنها پروژنهباز شده بودیم و  متننویس ادامه دادیم. در این نقطه از زندگی، ما هر دو غرق در دنیای  برنامه

های گوگل منتقل را به زیرساخت  مانپروژهبودیم. ما  شده  هم    1افزاری آپاچی بنیاد نرممالک  بلکه    کردیم،را اداره می

پروژه میزبانی  برای  و یک سرویس جدید  منابع مشابه    که بازمتنهای  کردیم  ارائه دادیم.  بود،    2سرویس ردیابی 

 4کانآپاچی  و    3نپایکاشد، مثل  افزار برگزار مینرمهایی که برای مهندسین  ها و کنفرانسسپس به مرور در همایش

هایی که هم  سخنرانی کردیم. اینجا بود که متوجه شدیم به دلیل تجربه  6. گوگل آی. اُو در نهایت    ۵اُ. اس. کانو  

آورده بودیممتنهای  های شرکتی بزرگ و هم در کار با پروژهدر محیط مهارت و دانش و کارایی  ،  باز به دست 

نرمتیم بودیم.های  گرفته  یاد  را  مورد روشسخنرانی  افزاری  در  ما  طنزآمیز  و  های  ناکارآمد    ۀ توسع  هاشتباهای 

ها از چنگال تیم  محافظتهای  کم به سخنرانی در مورد روشکم «ورژنسابهای بد در  »عادت  ۀافزار، مثل ارائنرم

های سمی نجات  از دست انسانباز  متنهای  چطور پروژه» سخنرانی    ،. به عنوان نمونهتبدیل شدند  های احمقآدم

ها  شد به این گردهماییکه می  یی، تا آنجاهای ما شوند وارد بحثافراد بیشتری    کم کم  ؟« باعث شد تاکنند پیدا می

کردیم به نحوی احساس  ن صحبت میا! همه با مشکالتی که ما در موردش هم گفت  ایی درمان گروهیهجوریک

 کن کنند. به صورت گروهی ریشه اخواستند این مسائل رکردند و مینزدیکی می

اینجا هستیم!   ما  با    ششحاال  بعد،  زیادیسال  کارِ  مقادیر  مورد مشکالت  در    سخنرانی در  تیمی  و  گروهی 

ها  به ما پیشنهاد داد که این صحبت O’Reilly Mediaافزار. ویرایشگر ما در انتشارات  نرمنویسی و مهندسی برنامه

 مثل روز روشن است.  رداستان که دیگ ۀصورت یک کتاب دربیاوریم. بقیه  ب ار

 
1. Apache Software Foundation 

2 .SourceForgeهای افزار یک مکان آنالین و متمرکز برای کنترل و مدیریت پروژه دهندگان نرم؛ یک نوع سرروی  مبتنی بر و  اسرت که به توسر ه
 ها را به صورت دقیق پیدا کنند. )و.(دهد تا بتوانند کدهای منبع یا ردیابی اشکال و م کوس کردن بارگیری افزاری رایگان ارائه مینرم

3. PyCON 

4. ApachCON 

5. OSCON 

6. Google I/O 
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 ست؟ ا  این کتاب برای چه کسانی 

ابتدا برای     ۀ مقام و حرفدر  ی که در تالش هستند تا  ننویسان نوشته شده بود. برای کسابرنامهاین کتاب در 

کنیم،  ای که از کتاب منتشر میالعاده تولید کنند. ولی در دومین نسخهافزارهای فوق نرمو    پیشرفت کنند خودشان  

. اگر شما  ها قابل استفاده استتری از آدمبرای گروه وسیعبرای ما کامالً مشخص شده است که مطالب این کتاب 

مناسب    ست، این کتاب برای شماا روی یک موضوع خالقانه    رهستید که نیازمند همکاری با افراد دیگکاری  مشغول  

دوستی یا عضو یک کمیته یا تیمی از معمارها باشید.  گروه  ست. ممکن است شما عضو یک گروه محلی، مذهبی یا  ا

 : دهیممد نظر قرار میدر مورد شمای خواننده دو نکته را ما  ، در هر صورت

تیم   • افراد خالق دیگر همکاری میهستید و  شما در یک  کنید. احتماالً عضو یک  با یک سری 

 شرکت بزرگ یا محیط ساختاریافته مشابه دیگری هستید. 

باشد و پاداشی  بخش  ها باید لذتبرید و اعتقاد دارید که ساختن چیزساختن، لذت میشما از   •

اگر هدف شما از تولید محصول، صرفاً کسب درآمد برای امرارمعاش باشد، احتماالً  داشته باشد.    همراه خود 

 ای به خودسازی و رضایت شغلی نداشته باشید. خیلی عالقه

آوریم، از  هایی که ما در این کتاب میآید. به همین دلیل بیشتر مثالافزار مینرمشخصی ما از مهندسی  ۀتجرب

کنیم قابل تعمیم  هایی که در این کتاب مطرح میها و استراتژیافزار است. ولی تقریباً تمام فرایند نرمهمین دنیای  

 . هستندهای خالقانه نیز به سایر رشته

توانند با دیگران همکاری خوبی داشته باشند، به موضوعاتی برخورد  که مهندسین چطور میحین بررسی این

های یک مهندس باشند. در بعضی صفحات این  ولیتئآیند بخشی از شرح مسکنیم که در نگاه اول، به نظر نمیمی

هدایت کنیم یا حتی  کتاب در مورد این صحبت خواهیم کرد که چطور یک تیم را رهبری کنیم یا یک سازمان را 

های  بخشکه  رسد  صمیمانه و سالم را برقرار کنیم. با یک نگاه کلی، به نظر می  ۀافزار خود یک رابطنرمبا کاربران  

  تا دهیم که باالخره روزی خواهد رسید  ها نوشته شدند، ولی ما به شما اطمینان میکتاب برای مدیران تیماین  

این   ۀ. ناباوری را کنار گذاشته و اداماید گرفتهها را به کار  که این مهارت  نید ببیشما هم خودتان را در جایگاهی  

 . ارتباط داردیک محصول هستند،  ۀکتاب را بخوانید. هرچه که در این کتاب نوشته شده، به کسانی که سازند

 راهنما نیست.  ۀهشدار! این یک دفترچ

هایی هستند  ها عاشق کتابنویسبرنامهرا تنظیم کنیم.    مانتوقعاتینکه شروع کنیم، الزم است که سطح  ا  قبل از

حل مرحله به مرحله تجویز  که صورت مسائل را با یک فرمول ریاضی دقیق ارائه بدهند و برای هر مسئله یک راه
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 کنند. 

 ها نیست! این از آن کتاب

ای هستند. همان طور  ا موجودات پیچیدههپردازد و انسانمی مبتکرانه محصوالت تولید  انسانی عد کتاب ما به بُ 

هستند که به صورت    باگها به طور کلی یک مشت  انسان»هایمان بگوییم:  که ما معموالً دوست داریم در سخنرانی

تر از آنی هستند که  قاعدهکنیم، بیموردشان صحبت می  هایی که در حلمسائل و راه  «شوند! متناوب پدیدار می

.  ای از چندین مقاله است مجموعههای منطقی و از پیش تعریف شده قرار بگیرند. این کتاب اصوالً  بشود در جعبه

کنیم و سپس در مورد  وار مطرح میحکایت به صورت که به هم مربوط هستند  را  در هر بخش یک سری مشکالت  

توجهتان را برای دقت کردن به   ۀکنیم. برای اینکه بتوانید دامنها مربوط هستند بحث میهایی که به آنحلراه

های مختلف کتاب را به هم ربط  راست مغز خود کمک بگیرید تا فصل  ۀ چندین صفحه گسترش بدهید، از نیم

 بدهید. 

هایمان به شوخی  سخنرانی  درهای دیگر را هم باید از روی دوش خودمان برداریم. معموالً  ولیتئیک سری مس

  ها مخالف های شخصی ماست. اگر با آنتجربه  ۀتمام این نظرات، نظرات شخصی خود ما و نتیج»گوییم:  طور میاین

خارج از شوخی، خوشحال خواهیم شد که در مورد    «که سخنرانی خودتان را داشته باشید.   ید ید، کامالً آزادهست

کنیم.   صحبت  شما  انتقادات  و  پیشنهادات  احتمالی،  تصحیحات  نتیجنظرات،  آمده،  کتاب  این  در  آنچه    ۀ هر 

 ست که ما از اشتباهاتمان گرفتیم.هاییدرس

گناه )یا گناهکار(  ها مطرح شده، تغییر داده شده تا از هویت فرد بیضمناً الزم است بدانیم هر اسمی که در مثال

 ظت شود. فحام

 شوند ها تدریس نمیمحتوای این کتاب در دانشگاه

سال در دانشگاه در مورد علوم کامپیوتر یا مهندسی    10تا    4شناسیم، بین  افزاری که ما مینرمبیشتر مهندسین  

  یک   در  همکاری  یا  تیمی  کار  مورد  در 1ای درسی  ۀبرنامتقریباً هیچ    این،  اند. ولی با وجودافزار تحصیل کردهنرم

شوند به صورت  های درسی مجبور میپروژه  برای  باالخره  دانشجوها  معموالً  که  است  درست.  ندارد   وجود  شرکت

های اساسی  ، تفاوتکارِ گروهیافراد به    اجبار گروهی به صورت اصولی و    کارِ  تدریسِگروهی کار کنند، ولی بین  

 ین تجربه خسته هستند. ا وجود دارد. بیشتر دانشجوها از

 

 
  د بیشررتر برای مدیران نوشررته شررده که ببینن. ولی این کتا  اسررت  ندیم و کتا  خیلی خوبیا خو ا ر Tom DeMarcoاز   PeopleWareما کتا   .  1

 کارآمد همکاری کنند.به صورت با هم   بتوانند، تا اعضای تیم دتر کننموفق ا یک تیم ر  دننا توچطور می
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 کلی کتاب   ۀاید

شود.  ترین کدنویسی خالصه نمینویسی یا سریعبرنامههای  نویس در یادگیری آخرین زبانبرنامهموفقیت یک  

ها، خیلی بیشتر  آید که تیمطور به نظر میای تقریباً همیشه عضوی از یک تیم هستند. اینهای حرفهنویسبرنامه

 ثیر دارند. أمیزان مفید بودن افراد تاز آنچه که همه دوست دارند به آن اعتراف کنند، روی رضایت شغلی و 

عوامل فنی   ۀیک کار تیمی است و بُعد انسانی ماجرا به انداز   هاافزارنرم  ۀکلی این کتاب ساده است: توسع  ۀاید 

اند، حتی  ها وقت زیادی صرف یادگیری کار گروهی نکردهثیر مستقیم خواهد داشت. بیشتر آدمأکار ت   ۀروی نتیج

  ۀ یادگیری ابعاد فنی کار کرده باشند. اینکه یاد بگیریم چطور با هم همکاری کنیم، به اندازها وقت صرف  دهه  راگ

های ارتباطی و روابط  کند. اگر وقت خودمان را در یادگیری مهارتیادگیری مسائل فنی، به موفقیت ما کمک می

 هیم داشت. ای، خواثیر به مراتب بیشتری را بدون تالش اضافهأگذاری کنیم، ت شخصی سرمایه
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 فصل اول 

 نویس نابغه برنامه  ۀ افسان 

دهی محصوالت خالقانه است، به نظر منطقی از آنجایی که این کتاب در مورد خطرات روابط اجتماعی در توسعه

 آن کنترل دارید، بگذاریم: یعنی خود شما.  روی آید که تمرکزمان را روی تنها متغیری که شما قطعاًمی

ینکه عیب و ایرادهای همکارهای خودتان را بسنجید،  ا  وقت کامل نیستند. ولی قبل ازهیچها  به طور ذاتی، انسان

وخو و  خواهیم در مورد رفتارها، خلقن را درک کنید. ما میاهای شخصی خودتالزم است که مشکالت و نقص

شود یک  بهتری در مورد اینکه چطور می  ۀاین تفکر امیدواریم که اید   ۀر کنید و در نتیجهای خودتان فکواکنش 

انسانبرنامه انرژی کمتری را برای سروکله زدن با  نهایتاً شما  ها هدر  نویس کارآمد و موفق شد به دست آورید. 

 خواهید داد و وقت بیشتری را صرف کدنویسی خواهید کرد. 

نویسی یک کار تیمی است. و برای اینکه در  برنامهل این است که شما درک کنید  مهم و اصلی این فص  ۀنکت

دیگری( موفق باشید، باید اخالق و رفتار خودتان را روی سه محور اصلی    ۀیک تیم مهندسی )یا هر تیم خالقان

ها به طور  نویسبرنامهیم  یم، برای شروع بهتر است ببینو تواضع، احترام و اعتماد برقرار کنید. قبل از اینکه جلوتر بر

 کنند. رفتار می چگونهکلی 
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 دم رو مخفی کنم کمکم کن ک  

نویسی  برنامههای مربوط به  خوبی را صرف سخنرانی در کنفرانس  نسبتاًدر ده سال گذشته، هر دوی ما وقت  

باز از طرف گوگل عرضه کردیم،  را به صورت متن  1پروجکت هاستینگ  سرویس 2006کردیم. بعد از اینکه در سال  

ها به وضوح  الؤروند کلی در کل این س   ک ی  2008رو شدیم. اواسط سال  ههای زیادی روبها و درخواستالؤبا س 

 بود:  شخصم

از دید   2های فرعیشاخهاضافه کنید تا بعضی از  ورژنسابافزار نرماین قابلیت رو به   شه لطفاًمی •

 بقیه مخفی باشند؟ 

ولی    ، باز در ابتدا مخفی و خصوصی باشند های متناین امکان رو فراهم کنید که پروژه  د تونی می •

 و در دسترس همه قرار داد؟کرد بشه اونا رو عمومی  دوقتی آماده شدن

کدهای   ۀها و تاریخچشه کمک کنید تمام نسخهم رو از اول بنویسم. میهاخوام تمام کد من می •

 من پاک بشن؟  ۀگذشت

 شوید؟متوجه می اها روجه مشترک تمام این درخواست

 نفس. جواب مشخص است: عدم اعتمادبه

آید و بخشی از  کار ناتمام و در حال پیشرفتشان را ببینند، واهمه دارند. به نظر منطقی میینکه بقیه  ا  افراد از

کس دوست ندارد مورد انتقاد قرار بگیرد، مخصوصاً در مورد کارهایی که هنوز  طبیعت انسان هم همین است. هیچ

نویسی داد. این عدم  برنامهنیای  نگرش افراد ولی یک سرنخ کلی به ما در مورد د   ۀ ند. این نحواهکامالً تمام نشد 

 . است تروسیع ۀلئنفس، در واقع یک نشانه از وجود یک مسبهاعتماد

 

 
1 .Project Hosting افزاری. )م.(های نرمیک سروی  قدیمی از گوگل برای میزبانی پروژه ؛ 

2. branch 
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 نبوغ   ۀاسطور

شیکاگو های متعدد تیم  کردیم و شاهد قهرمانیدر شیکاگو زندگی می  90  ۀهای دههر دوی ما در طول سال
ها بیشتر  العاده. ولی رسانههای افتخارات این تیم فوقبود از داستاندر بسکتبال بودیم. تلویزیون ملی پر شده   1بولز 

! نه کل تیم. هر بسکتبالیستی در دنیا دوست  مایکل جردن تیم،    ۀالعاد خارق  ۀکردند؟ ستار روی چه چیزی تمرکز می

بتواند مثل   سایر بازیکن  ام. جِیداشت که    ام. جِی دیم.  دی در زمین میرا  ها  بشود. ما رقصیدن مایکل جردن با 

های کارتونی بسکتبال بازی  ها با شخصیتپیتی که در آن های درِجا بود: در تبلیغات تلویزیونی، یا حتی فیلمهمه

کرد، آرزو داشت وقتی بزرگ شد جای  ای بسکتبال بازی میهر محله  که درای  کرد. او یک ستاره بود. هر بچهمی

 مایکل جردن را بگیرد. 

،  لینوس تروالدزهای قهرمان، طبیعت مشابهی دارند. م در تالش برای پیدا کردن و پرستش بتها هنویسبرنامه

تغییر دادند. لینوس تروالدز به    ا، همه قهرمانانی هستند که با شاهکارهایشان دنیا ربیل گیتس،  ریچارد استالمن

 تنهایی لینوکس را ساخت، مگر نه؟ 

 

 
1. Chicago Bulls 
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این است که لینوس صرفاً عنوان یک نمونه کار    1یونیکس مشابه    ۀهست  ک کد مقدماتی ی  ولی واقعیت  را به 

د. ولی  م آنوشت و آن را برای یک سری آدم ایمیل کرد. البته که کار کمی نبود و یک موفقیت بزرگ به حساب می

هاست و صدها  تر از این حرفکاری که کرد صرفاً یک قسمت کوچک از کل ماجرا بود. لینوکس صدها برابر بزرگ

. دستاورد واقعی لینوس این بود که این گروه از افراد را هماهنگ و رهبری  انددادهتوسعه  آن را  شخص باهوش  

هم در اصل    یونیکس را)ضمن اینکه خود    د م آدرخشان این تالش گروهی به حساب می  ۀنتیج  کرد. لینوکس نهایتاً

 . (دنیس ریچی و  تامسونکن   فقطنه   بودند؛نوشته   Bell Labsگروه نخبه در  کی

آیا   مثال مشابه دیگر:  بنیاد  نرمتمام مجموعه    شخصاً  استالمنیک  آزاد نرمافزارهای   او  است؟  نوشته  را 2افزار 

جی.  یا    4بَش  افزارهایی مثلنرمپشت سایر    ررا نوشت. ولی صدها شخص دیگ  3مکسایافزار  نرم  از  نسل  نخستین
  ، ساختند   ار  6مکینتاش کرد که  میجابز کل تیمی را هدایت    شوند. استیولینوکس اجرا میهستند که روی    ۵سی. سی 

که قابلیت اجرا روی   بِیسیک نوشت نویسی  برنامهبرای زبان    7اینترپرتر مفسر  بیل گیتس، یک    چههمچنین اگرو  

زبان  سیس یک شرکت بزرگ بود که حول محوریت  أداشت، ولی دستاورد اصلی او ترا  کامپیوترهای ابتدایی خانگی  

  ، سری موفقیت جمعی  کاین افراد به نمایندگی از ی  ۀهم  این،  به موفقیت رسید. با وجود  8ام. اس. داس نویسیِ  برنامه

 شدند.  نمادهایی همیشگی به  تبدیل  

که او به تنهایی تمام  ولی واقعیت این است ، سازیمطور. ما از او یک بت می مایکل جردن چطور؟ او هم همین

هایش بازی  تیمیتوانست به خوبی با هم. نبوغ واقعی او در این بود که میاست   های تیمشان را پیروز نشده بازی

دانست که  آور است. او به خوبی میگری او شگفتکند. مربی تیمشان، فیل جکسون، بسیار زرنگ بود. ترفند مربی

یایی با محوریت مایکل جردن را گردآوری  ؤث قهرمانی شود. بنابراین او یک تیم رتواند باعیک بازیکن به تنهایی نمی

این تیم  حداقل    ، بیشتر  نگوییم خیلیکاری شده باشد، روان بود و اگر  کرد. تیم او مثل ماشینی که خوب روغن

 خود مایکل جردن چشمگیر بود.   ۀانداز

 
1. Unix 

2. Free Software Foundation 

3. Emacs 

4. bash 

5. GCC 

6.  Macintoshآن را تولید کرد و اولین رایانۀ شرخیری بود که راب   1984ژانویه   24های شرخیری که شررکت اپل اولین بار در تاری   ؛ یکی از رایانه
 کاربر گرافیکی داشت. )و.(

7 .Interpretter کند. )و.(خواند و به زبان ماشین تبدیل مینویسی که کدها را خ  به خ  میهای برنامهزبان؛ مفسری برای خواندن 
8. MSDOS 
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شود  ها جلب محصوالتی میما آدمتوجه  سازیم؟ چرا  ها، از اشخاص بت میخوب پس چرا ما در تمام این داستان

 ها تعریف کرده باشد؟ چرا دوست داریم لباس یا کفش مایکل جردن را داشته باشیم؟که یک آدم معروف از آن

ها به طور غریزی به دنبال رهبر و یا یک الگو این کار باشد. انسان برایخیلی بزرگ    یک دلیلتواند شهرت، می

ها الهام  ما نیاز به قهرمانانی داریم که از آن  ۀ از او یک بت بسازند و سعی کنند شبیه او رفتار کنند. هم  گردند تا می

دنیای   کامالًبرنامهبگیریم.  مفهوم  یک  تکنولوژی  دنیای  در  شهرت  نیست.  مستثنا  قضیه  این  از  هم   نویسی 

نویسی  برنامه، یا یک زبان  د عوض کن  ادنیا ریم که  هما دوست داریم چیزی را توسعه بد   ۀ شده است و همشناخته

 العاده طراحی کنیم. فوق

پردازی شما  یا و خیالؤبرای اینکه روزی از ما به عنوان یک نابغه یاد کنند. ر ،ما آرزویی نهفته است  ۀته دل هم 

ای ها، ایدهها یا ماهناب به ذهنتان خطور کند. به غار تنهایی خودتان بروید و برای هفته  ۀاین است که روزی یک اید

رها کنید تا همه انگشت به دهان به  در دنیا ناب را  ۀ. سپس این اید است سازی کنید که به ذهنتان رسیدهپیادهرا 

ثیر این هوش و ذکاوت استثنایی قرار بگیرند و به صف بایستند  أت همکارهای شما تحت ۀ نبوغتان خیره بمانند. هم

 دهد. ها خودش را به شما نشان میاین  ۀبا هم  شهرت و ثروت هم طبیعتاًافزار را ببینند.  نرمتا این 

یک نابغه نیستید. بله ما مطمئنیم   بینانه به قضیه نگاه کنیم، شما احتماالًواقعبیایید قصد جسارت نداریم، ولی  

بله، متوجه  های واقعی چقدر کمیاب هستند؟  که نابغه  دانید میکه شما یک خانم یا آقای باهوش هستید، ولی  

باهوش    اًشما را در گروه افراد نسبتاین ویژگی  هستیم که شما کدنویسی بلدید، که مهارت آسانی نیست و خوب  

نابغ  دهد. اصالًجامعه قرار می اگر فرض کنیم شما یک  به تنهایی کافی نیست.    ناب هستید،  ۀحتی  این  باز هم 

نویسی به این معنی نیست  برنامه ۀ العادناب و مهارت خارق  ۀکنند. همچنین، داشتن یک ایدها هم اشتباه مینابغه

تواند باعث  افزار نهایی به موفقیت خواهد رسید. این توانایی شما در همکاری کردن با بقیه است که مینرمکه لزوماً  

 شود شما در کارتان یک آدم موفق یا ناموفق شوید. 

گیرد.  ت میئنفس ما نشالعاده همچنان از عدم اعتمادبهخارق  ۀیک نابغ  وجودِ  ۀمشخص است که افسان  کامالً

ها از به اشتراک گذاشتن کاری که به تازگی شروع کردند صرفاً به این دلیل واهمه دارند که  نویسبرنامهبیشتر  

 نیستند. عیار تمام ۀها یک نابغ شوند که آنبینند و متوجه میمی اکنند همکارها اشتباهاتشان رحس می

 گفت: « نبِ»نویس در وبالگ  برنامهیک بار یک 

ینکه به ا کار من رو قبل ازقراره ها کنم آدمدهم وقتی حس میرا به کلی از دست می منفساعتمادبه واقعاًمن »

 « من چقدر احمقم.  کنندمیکنم به شدت کار من رو قضاوت خواهند کرد و فکر اتمام برسه ببینند. حس می

بین   تنهایی خودتان  نویسبرنامهاین حس، به شدت  این است که در غار  ها متداول است، و واکنش طبیعی 

این   هایخرابکاری  کسپنهان شده و مدام کار کنید و کار کنید و کار. هیچ شما را نخواهد دید و شما همیشه 
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را خواهید داشت   پردهموقعی    تاشانس  کارتان  ایناز  باشد.  شده  کامل  کنید که  قدر در خلوت خودتان  برداری 

 عیب شود. نقص و بیکار کنید تا نتیجه بی یواشکی

از کار شما    ینویس دیگربرنامهتواند نگرانی از این موضوع باشد که  یک دلیل دیگر برای پنهان کردن کار می

شما را عملی کند. با مخفی کردن   ۀینکه شما فرصت کنید اجرای آن را تمام کنید، او اید ا  و قبل از  بگیردایده  

 کنید. ن حفاظت میاتیی از ایدههاجورکارتان، یک

که دوست  خوب که چی؟ آدم اجازه نداره هر طوری  »  کنید:دانیم که االن احتماالً به چه چیزی فکر میمی

 «داشته باشه کار کنه؟!

که این کار شما یک اشتباه بزرگ است. در ادامه    معتقدیم   شدیداًتوی این مورد خاص ما    خوب راستش نه!

 دهیم. ه را توضیح مید دلیل این عقی
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 نویسی، عامل ضرر و زیان برنامهکاری در  پنهان

تنهایی   در  را  کارتان  تمام  و همین و خلوت  اگر شما  شکست  انجام دهید، خطر  احتمال عدم    خودتان  طور 

 دهید. به شدت افزایش می ان راپیشرفت خودت

 دانید که در مسیر درستی قرار دارید؟ از کجا می شما، اوالً

  جدید  برای طراحیالعاده و ناب  خارق  ۀتصور کنید شما یک سازنده و طراح دوچرخه هستید. یک روز یک اید 

ها در کارگاهتان روی ساخت یک  که الزم دارید سفارش داده و هفتهرا رسد. قطعاتی دوچرخه به ذهنتان می ۀدند

  شما، که اتفاقاً او هم در ساخت دوچرخه سررشته دارد از شما در  ۀکنید. وقتی همسایاولیه، سخت تالش می  ۀنمون

تا زمانی که کارتان کامل و دهید. شما نمینمی  یپرسد، شما توضیحال میؤکنید س مورد کاری که می خواهید 

ان  گذرد و شما برای ساخت نمونه کارتشما چیزی بداند. چند ماه دیگر می  ۀکسی در مورد پروژ   نقص تمام نشده،بی

کمک گرفتن از دیگران در این مرحله    مخفیانه کار کردید،  اشوید. ولی خوب چون تمام این مدت رمشکل می  دچار

خودش را از پارکینگ بیرون آورده و    ۀ بینید که دوچرخمی  ار  تانغیرممکن است. یک روز ناگهان همسایه  کامالً

آید که اتفاقاً او هم روی یک  کاشف به عمل میخیلی مدرن و خاص سوار کرده است.   ۀاش یک دندروی دوچرخه

ولی از چند نفر دیگر از دوستان و همکاران خودش هم کمک گرفته    ، کردهشما کار می  ۀ خیلی مشابه به اید   ۀاید 

برایتان دهید و او خیلی سریع  ریزد. کار خودتان را به همسایه نشان میاست. اینجاست که شما اعصابتان به هم می

اگر همان ابتدا   ؛شدند اول حل می  ۀهمان هفت  دارد. اشکاالتی که احتماالً  اشکالکار شما  کجای  هد که  دمی  توضیح

 خود گذاشته بودید.  ۀهمسایه را در جریان پروژ
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ن دادن کار  اناب خودتان را از بقیه مخفی نگه دارید و از نش ۀشما اید   رچند نکته در این حکایت نهفته است. اگ

های اولیه  قمار بزرگ هستید. اشتباهات اساسی در طراحییک  در حال پیشرفتتان به بقیه خودداری کنید، در حال  

همچنین فواید استفاده از    ،1ممکن است خیلی راحت دوباره چرخ را اختراع کنیدآیند.  خیلی به راحتی پیش می

ش  اندوچرخه را با کمک همکار  ۀشما دند  ۀدهید. دقت کردید که چطور همسایهمکاری بقیه را نیز از دست می

 سازی کرد؟ تر از شما پیادهسریع

کنند.  های پایشان چک میینکه در آب شیرجه بزنند، دمای آب را با نوک پنجها  قبل از  ،مردم به همین دلیل

اجرای    ۀنحو  ثانیاً  کنید،شما روی موضوع درستی کار می  مطمئن شوید که اوالًقبل از شروع هر کاری الزم است  

هرچه بیشتر  در ابتدای کار بسیار باالست.  خطا. احتمال  استانجام نشده  این کار قبالً  کارتان صحیح است و ثالثاً
 2. کنید احتمال اشتباهات اولیه را کمتر می از بقیه نظرشان را بپرسید،

  بیراهه نرفتن اینکه کارتان را از ابتدا با بقیه به اشتراک بگذارید و نظرشان را بپرسید، فقط باعث کاهش اشتباه و  

 گذاریم! می 3« ضریب اتوبوسی» شود که ما اسم آن را شما می  ۀدر پروژ  ویژگی خاصیبلکه باعث تقویت  ،شودنمی

شود و از بین  است که اگر از بین بروند، پروژۀ شما هم کامالً تعطیل می  افرادحداقلی از  برابر با    ضریب اتوبوسی:

 رود.  می

 

 
 دوچرخه باشید :( ۀسازند واق ا   راگ  مخیوصا  . 1

 بیشتر صحبت خواهیم کرد.های آینده . در مورد این موضوع در فیل دخطرناک باش دنا توالبته نظرسنجی بیش از اندازه در ابتدای کار پروژه می. 2

3 . Bus Factor 
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اگر شما تنها کسی هستید که جزئیات یک نمونه    ؟است   دانش و اطالعات چقدر بین افراد تیمتان پخش شده

اگر روزی یک  مورد  امنیت شغلی  از لحاظ  کار را بلد هستید، هرچند که ممکن است   بیاید، ولی  خوبی به نظر 

 اتوبوس با شما برخورد کند، کل پروژه از بین خواهد رفت. 

ید و اگر  اهب اتوبوسی پروژه را دو برابر کردضری  ولی اگر شما و دوستتان با هم روی پروژه کار کرده باشید، عمالً

سازی نمونه کار دخیل کنید، وضعیت شما بسیار بهتر هم خواهد بود.  توانسته باشید یک تیم را در طراحی و پیاده

با   نکرده  تیم خدایی  اعضای  احتماالً  که  است  درست  نخواهد رفت.  بین  از  نفر،  شدن یک  ناپدید  با  پروژه صرفاً 

یک نفر ممکن    دیگری ممکن است پیش بیایند. مثالً   ۀ نشد بینید نخواهند کرد، ولی اتفاقات پیشاتوبوس برخور

  اش خانواده   اعضای  ی ازاست ازدواج کند یا به شهر دیگری منتقل شود یا از شرکت استعفا دهد یا مجبور شود از یک

نگری را داشته باشید و با  بحث این است که شما باید در مورد پروژه این آینده  ۀکه مریض شده مراقبت کند. نکت

 احتمال موفقیت پروژه را افزایش دهید.  ،تیم  باال بردن ضریب اتوبوسیِ

شود فراموش  سرعت کلی کار هم حائز اهمیت است. به راحتی می  ۀ نظر از بحث ضریب اتوبوسی، مسئلصرف

د به آن اعتراف  ن ها دوست دار تر از میزانی که آدمپایین است. خیلی پایینچقدر  ی کرد که سرعت کار کردن انفراد

اینترنت دنیای  یاد می  یجدید   هایچیز  چه کنید،  کنند. وقتی تنها کار می گیرید؟ سرعت کارتان چقدر است؟ 

  ود که خرد جمعیِ ش گیرد. کار کردن در تیم باعث مینمی  اها رانسان  ۀوجه جای تجربهیچاطالعات است، ولی به

وقتی روی یک مس کند.  پیدا  افزایش  پروژه  گیر میلهئ پشت یک  را هدر میای  وقتتان  از  تا  کنید، چقدر  دهید 

ید بیرون بکشید؟ حاال به این فکر کنید که چقدر این تجربه متفاوت خواهد  اهای که در آن افتادخودتان را از چاله
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توانید  اید و چطور میا باشند و در لحظه به شما بگویند کجا اشتباه کردهبود اگر چند نفر از همکارانتان کنار شم

نویسی  برنامهصورت دو نفره  ه  نشینند )یا بمسئله را حل کنید. دقیقاً به همین دلیل است که اعضای تیم کنار هم می

 کنند(. می

 بیشتر اوقات شما به یک جفت چشم دیگر هم نیاز خواهید داشت. 

 هستید که دارای  نویسیبرنامهزبان یک مثال دیگر بزنم. فرض کنید شما در حال کدنویسی با اجازه دهید یک 

نقص  چیز را کامل و بینویسید و وقتی مطمئن شدید همهنشینید و ده هزار خط کد می. آیا روزها میاست   1کامپایلر 

 آید. ای به بار میچه فاجعه دهید؟! البته که نه!برای اولین بار فشار می اکامپایل ر ۀتمام کردید، دکم

نویسیم،  ها را ببینیم. یک تابع میآن  ۀبتوانیم سریع نتیجکنیم تا  کار میها با تغییرات کوچک  نویسبرنامهما  

دهیم، مجدداً  تغییر میکنیم، کمی کد را  کنیم، دوباره کامپایل می کنیم، یک تست به آن اضافه میکامپایل می 

را بالفاصله حل میکامپایل می  دائماً  کنیم. اشتباهات تایپی و اشکاالت کد  به کامپایلر تکیه کنیم تا    باید کنیم. 

 تر کنیم. کم بهتر و قویافزار را کمنرمتوانیم کیفیت کدمان را باال ببریم و می با این کارهوای ما را داشته باشد. 

بلکه در سطح کل پروژه نیز وجود    ،های کوچک، نه فقط در سطح کدنویسیبخشکار در    پیشرفتاین نیاز به  

ها معموالً با موانع از  د. پروژهها باید دائماً خود را با این تغییرات تطبیق دهن ناپذیرند و پروژه. تغییرات اجتنابددار

ای که در نظر  چیز طبق برنامهشویم هیچمتوجه می  کامالًکنند. گاهی اوقات  ای برخورد مینشدهبینیقبل پیش

هایمان ها و طرحتوانیم به سرعت برنامهکنند. چطور ما میرود. نیازهای پروژه ناگهان تغییر میداشتیم پیش نمی

 صورت تیمی. ه  تطبیق دهیم؟ جواب: با کار کردن ب را با تغییرات جدید

 معروف دارد: ۀاریک ریموند یک جمل

 « شوند.افزار نمایان مینرمها و ایرادهای ها زیاد شوند، باگوقتی تعداد چشم»

ز  شما ا   ۀها زیاد شوند، پروژوقتی تعداد چشم» بیان کرد:  به این صورتتر و بهتر شاید این جمله را بتوان کامل

 « شود.مسیر درست خارج نمی

بینند که با وجود اینکه کارشان را آیند و میکنند، روزی بیرون میغار تنهایی خود کار می داخلهایی که آدم

اید  و  کرده  تغییر  غار  بیرون  دنیای  ولی  رساندند،  اتمام  دیآن  ۀپروژ  ۀاولی  ۀبه  معنی  گها  دنیای جدید  این  در  ر 

 دهد. نمی

 

 
1. Compiler 
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 کار شخصی  مهندسین و دفتر

آن را بست، بهترین مکان برای  ها این بود که یک اتاق شخصی که بتوان درِبیست سال پیش، ذهنیت کلی آدم

این بود که این دفتر شخصی،    آن روزهایک مهندس است تا بتواند باالترین کارایی را داشته باشد. فرض و گمان  

تمرکز کند.    نوشتنبیشتری برای خودش داشته باشد و فقط روی کد    نویس مدت زمانبرنامهشود یک  باعث می

ضروری نیست، بلکه حتی    افزار اصالً نرمتنها اتاق و دفتر شخصی برای بیشتر مهندسین  کنیم نهولی ما فکر می

ارتباطی قابل  ، نه اشخاص. داشتن یک کانال  نویسند می ی مهندسیهاتیم  راافزارها  نرمخطرناک هم هست. امروزه،  

وقت دنیا    تمامِاگر  تر است.  تر و ضروریاتکا با سایر اعضای تیم، حتی از داشتن اتصال پرسرعت به اینترنت هم مهم

 ی. اهتلف کرد اوقتت رفقط روی کار اشتباهی تمرکز کرده باشی،  وقتی مزاحمی داشته باشی،  چ را هم بدون هی

اند. وقتی  م افتادهامدرن دنیای تکنولوژی، این روزها از آن سمت بهای شرکتبعضی از آید سفانه به نظر میأمت

تا    ۵0شوید،  ها میوارد شرکت آن های بسیار بزرگ در کنار هم کار  بینید که در سالننفر را می  100یا حتی 

مخالفمی و  موافق  روزها  این  مهندسی  دفاتر  در  باز  و  آزاد  پالن  این طرح  همه  کنند.  دارد.  را  خودش  از  های 

چون نگران هستند   ،کنند ها برای صحبت کردن احساس راحتی نمیشوند و آدمها خبردار میترین مکالمهکوچک

 دفترهای شخصی مضر است.  ۀهم به اندازمشکل که باعث اذیت و آزار بقیه شوند. این 

نفره تقسیم   12تا  6ای هها را به گروهحل باشد. تیمما معتقدیم که حد وسط این دو حالت احتماالً بهترین راه

صورت صحبت بدین  دهید.  قرار  خودشان  مخصوص  اتاق  در  را  تیم  هر  و  راحتکنید  خودجوش  شکل  های  تر 

شوند. قطعاً در این حالت هم مثل  کشد و باعث آزار دیگران هم نمیگیرند و کسی از حرف زدن خجالت نمیمی

وی سروصداهای مزاحم را بگیرند. به همین دلیل است  تک افراد همچنان نیاز دارند که جلهر حالت دیگری، تک

از آدم بقیه نشان دهند که در کاری عمیق شدند و  های خالقانهحلها راهکه خیلی  ای پیدا کردند تا بتوانند به 

بین خودمان یک قانون گذاشته بودیم که هر    وکردیم  ها شود. ما در تیمی کار میخواهند کسی مزاحم آننمی

اگر فرد   1»چند دقیقه وقت داری؟«:  گفتکرد و میصدا می  ااسمش ر  ،موقع هر کسی با فرد دیگری کار داشت

کردند و اگر فرصت نداشت،  چرخید و با هم صحبت میمورد نظر فرصت صحبت کردن داشت با صندلی خود می

آمد و با همکارش صحبت  کرد میاین معنی که در اولین فرصتی که پیدا میبه    2چند لحظه فقط،«» :  گفتمی

کردند تا  استفاده می  3صدای محیطکم کردن  های مخصوص  نوهای دیگری را هم دیدیم که از هدفکرد. تیممی

تواند یک نشانه تلقی  گذاشتن هدفون روی سر می  ،. به طور کلیبرسانند حداقل    ا بهسروصدای محیط پیرامون ر

هایی را هم دیدیم که  حتی تیم  «مگر اینکه کارتان خیلی واجب باشد. ، االن مزاحم من نشوید » به این معنی:شود  

 
1. Breakpoint 

2. Ack 

3. Noise Cancellation 
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کردند تا نشان دهند که در حال حاضر سرشان شلوغ است و یا در کاری از عروسک یا وسایل دیگری استفاده می 

 ند. اشده غرق عمیق

دارند  های زمانی بدون وقفه و مزاحم  ها نیاز به بازهنویسبرنامهکه    هم باور داریمبله ما    اشتباه برداشت نکنید!

ها یک کانال ارتباطی  انتظار داریم که آن  همچنان. ولی در عین حال  عمیق شوندنویسی  برنامهنوشتن کدهای  در  تا  

خودشان داشته باشند. هنر واقعی، پیدا کردن حد وسط بین این   هایتیمیقوی و همیشه در دسترس با سایر هم

 دو نیاز است. 

نگران دزدیدن  به جای اینکه  « بیشتر است. کارِ گروهیریسکِ تنهایی کار کردن ذاتاً از » خوب نتیجه این شد: 

کنید.  میین بترسید که وقتتان را روی یک کار اشتباه تلف  ا  از بیشتر  ، باید  تان یا نحوۀ قضاوت کارتان باشید ایده

افزار نیست. این یک مشکل فراگیر در  نرممهندسی    ۀها فقط محدود به رشت مخفی کردن ایده  ۀ سفانه، مسئلأمت

مثالهاست.  رشته  ۀهم مثالًبرای  دانش  و  تبادل    ، دنیای علم  و  از همکاری  آزاد  و  باز  دنیای  است که یک  قرار 

شده است  های تحقیقاتی باعث ولی استیصال نیاز برای چاپ مقاله و رقابت برای دستیابی به بودجه  ،ات باشد اطالع

اند تا  در تالش  شدتکنند. به  های خود را با بقیه تقسیم نمی. متفکران بزرگ ایدهبه دست بیاید عکس    ۀنتیجتا  

کنند  پنهان  از دیگران  را  به    کارهایشان  تنهایی خود  غار  کارشان بیتحقیق میو در  ایرادهای  از  و  خبر  پردازند 

کنند که انگار پشت کارشان تالش و کوشش  کنند و طوری وانمود میخودشان را چاپ می  ۀمانند. نهایتاً مقالمی

ان اند، یا کارش تکرار کرده   ابار هستند: یا به طور اتفاقی کار یک نفر دیگر رفاجعه  عموماً  نتایج.  است  ای نبودهوقفهبی

موضوعی ناب و    شند که هر چند زمان شروعاهکاری را عرضه کرد  ایرادهایی دارد که متوجهش نبودند و یا نهایتاً

انگیز  شود، بسیار غماین کار تلف می در زمانی که  مقدارست. افایده معنی و بی، ولی االن دیگر بیاست جالب بوده

 . شما یکی مثل بقیه نباشید! تاس 
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 ! است   تیم مهم،  

که مطرح کردیم روی هم بگذاریم. اصل صحبت ما    را هایی خوب اجازه دهید به عقب برگردیم و تمام این ایده

شود. حتی اگر هم وجود داشته باشد، افراد نویسی، فردگرایی خیلی به ندرت پیدا میبرنامهاین است که در دنیای 

اند  کنند. پشت سر دستاوردهایی که توانستهالعاده دست پیدا نمیهای خارقوقت به تنهایی به موفقیتهیچفردگرا  

یک تیم منسجم نهفته است. هدف واقعی،    ۀناب به همراه تالش قهرمانان  ۀیک اید   ۀن دهند، جرقاتکبا آن  دنیا را  

ستاره فوق  از  تیم  یک  کار  ساختن  این  و  تیم  بسیارهاست  بهترین  است.  آنسخت  فوق  ها  از  که  هستند  هایی 

گروه به عنوان یک تیم، همیشه از حاصل جمع    کنند. عملکرد یک هایی که دارند، هوشمندانه استفاده میستاره

 تک افراد حاضر در تیم بیشتر است. یی تکاکار

این موضوع سخت باشد برنامهتر،  به زبان ساده است درک  چرا که تمام    ،نویسی یک کار تیمی است. ممکن 

از قهرمان فرضپیش این جمله را    ولی مثل  ؛ریزدهای دنیای کامپیوتر را به هم میسازی نابغههای ما  یک شعار 

 « !ست کار تیمی ک نویسی، یبرنامه»کنیم: تکرار می

 

 

روی  کار پنهانیوقت با قایم شدن و  هیچتنهایی خودتان کدنویسی کنید، نابغه بودن کافی نیست.    ۀ وقتی در الن

با    حتماً  تازده نخواهد کرد. الزم است  کارتان بقیه را شگفت  ۀسری، دنیا را تکان نخواهید داد و نتیج  ۀیک پروژ
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از  ؤبقیه کار کنید. ر افراد تقسیم کنید و  کار نحوۀ  یا و هدف خودتان را با دیگران در میان بگذارید. کار را بین 

 . د همکارهایتان چیزهای جدید یاد بگیری 

صورت گسترده  ه  ب ها  خیلی از آدموانید در دنیا نام ببرید که  تافزار را مینرمای از  افزار موفق یا قطعهنرمچه تعداد  
نویسی یک کار  برنامهکه را این شعار   1؟ آن را نوشته باشد ولی حقیقتاً فقط و فقط یک نفر  کنند،میاستفاده از آن 

مختلف این کتاب تکرار خواهیم کرد. یک تیم منسجم و کارآمد مثل طال نایاب    هایبخشبارها در    ، تیمی است

آید. تمام تالش شما باید در راستای رسیدن به این هدف باشد. و  موفقیت به شمار می  ۀ است و کلید اصلی درواز

 این دقیقاً موضوع اصلی کتابی است که در دست شماست. 

 

 

افزار استفاده  نرمدر دنیای    افراد   ت داد زیادی از  را  LATEXتوان گفت که  ولی خو  به سختی می!  LATEXیک نفر بگوید    است  ممکن  .1
 نویسی لحاظ کنیم.برنامهعلمی را هم در دنیای کامپیوتر و د. مگر اینکه نویسندگان مقاالت کننمی
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 گانه های سهستون

تیمی در مهندسی  تر،  پیش کار  از  را  تولید  نرممنظورمان  برای  راه  بهترین  تیمی،  کار  اگر  کردیم.  بیان  افزار 

ای نیست. برای رسیدن به  توان یک تیم خوب را درست یا پیدا کرد؟ کار سادهافزارهاست، چطور مینرمترین قوی 

یم  ویگمی  « گانههای سهستون»  هابه آنه ما  کرا  فاضله در کار تیمی، ابتدا الزم است سه مهارت اجتماعی    ۀمدین

  ، های روابط اجتماعی نیستند کاری چرخعمل کنید. این سه مهارت، فقط عامل روغنبه آن به خوبی یاد بگیرید و 

 شوند. ها استوار میبلکه شالوده و بنیادی هستند که روابط تیمی سالم روی آن

 تواضع: 

چیزدان. شما دیِد بازی نسبت به بهبود  هستید و نه همهشما مرکز دنیا نیستید. شما نه معصوم   •

 شخصیت خود دارید. 

 احترام:

ها  کنید و قدر مهارتها مثل انسان رفتار میدهید. با آنشما از ته دل به همکارانتان اهمیت می •

 دانید. ها را میهای آنو دستاورد

 اعتماد:

ها  بلدند. شما به آن  اهستند که کار خودشان رای های شایستهاطمینان دارید که سایرین، انسان •

 دهید که هرجا مناسب بود اختیار امور را در دست بگیرند. این فرصت را می

کنیم  به معنی قلب( تلفظ می  Heartهارت )  گوییم و آن رامی 1HRTبه اختصار  گانه،  به مجموعه این اصول سه

 رسانی به یکدیگر است. به معنی آسیب و درد(. چرا که هدف از این اصول، کاهش درد و آسیب  Hurtو نه هِرت )

اثباتش داریم به همین سه ستون برمیقضیه این کتاب سعی در  تمام    ۀریش   گردد: تقریباًای که ما در طول 

، احترام و یا اعتماد پیدا شود در عدم یا کمبود حداقل یکی از اصول تواضعها را میهای ارتباطی در تیمدرگیری

که باعث  را اجتماعی زشت   ۀ کرد. ممکن است ادعای سنگینی به نظر بیاید، ولی بیشتر به آن فکر کنید. یک رابط

کافی فروتنی و تواضع    ۀطرفین به انداز  ۀناراحتی شما در زندگی شده به خاطر بیاورید. در بطن این مجادله، آیا هم

 

 Humility, Respect, Trustحروف ابتدای کلمه انگلیسی برای هر یک از این سه ستون. ی نی:  . 1
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؟ آیا بین افراد دخیل در صحبت، احترام  ه استاحترام و مالیمت بود ۀها با هم بر پایآدم  ند؟ آیا رفتاراهبه خرج داد

 ای وجود داشت؟ دوطرفه

ایم. کتاب با  بندی کردهها طبقهچنان حائز اهمیت هستند که کل کتاب را بر اساس آناین اصول برای ما آن

را قانع کند اصول  تمرکز روی شما شروع می تا شما  ها را مرکز  ن تقویت کنید و آنارا درون خودت  HRTشود 

ساختن یک تیم بر    ۀتوجهتان در ارتباطاتتان قرار دهید. فصل اول کتاب در همین راستاست. در فصل دوم دربار

کنیم که  ساختن فرهنگ تیمی صحبت می  ۀصحبت خواهیم کرد. سپس دربار   HRT  ۀگان های سهاساس ستون

بعدی تمرکزمان را روی آن دسته از همکارهایی    ۀیایی است. در مرحلؤتیم رعطفی در فرایند ساختن یک    ۀنقط

اصلی تیم ما نباشند، ولی به طور روزانه با ما در ارتباط هستند.   ۀ گذاریم که اگرچه ممکن است عضوی از هستمی

کنند. خیلی از این  ما کمک می  ۀ کنند یا داوطلبانی که صرفاً به پروژهای دیگر کار میهمکارانی که در تیم  مثالً

های سمی و خطرناکی  پایبند نباشند، بلکه حتی شاید به طور اصولی انسان  HRTتنها به اصول  افراد ممکن است نه

از آدم این دسته  را در مقابل  این است که یاد بگیرید چطور تیمتان  اولین قدم  ها محافظت کنید. هدف  باشند! 

حل عالی  تواند یک راهها از فرهنگ تیمی شماست که خود این کار میاین آدم  نهایی خارج کردن نیش و دندان

 . د برای گسترش تیمتان باش

 



26 
 

 یک دست صدا ندارد 

 

 

  ۀ تواند برایشان به اندازها، عضوی از یک شرکت بزرگ هستند که خود محیط و فرهنگ شرکت میخیلی از تیم

محیط یک شرکت مانور    ۀهای سمی، دست و پاگیر و مخرب باشد. اینکه بلد باشیم چطور بین موانع بازدارند آدم

 ثیر بگذارد. أ افزاری تنرمتواند مستقیماً روی موفقیت یا عدم موفقیت تولید یک محصول بدهیم، می

بریم ولی  ها را از یاد میاحت وجود آنافزارتان را فراموش کنید. گاهی خیلی رنرمنهایت نباید کاربران    و در

افزار شما بدون افرادی که از آن استفاده کنند، هیچ هدف  نرمشما هستند.  ۀهای پروژکاربران، خون جاری در رگ

ارتباط شما با    ۀکه باید بین افراد تیمتان رعایت کنید، دقیقاً در نحو  HRTو مقصودی نخواهد داشت. تمام اصول  

 زیاد خواهد بود.  بسیاربازخورد با مشتری،  روش کند. فواید این یز صدق میهایتان نمشتری

 یک لحظه توقف کنید! 

که هر  باشید  نام در یک گروه حمایتی  احتماالً وقتی این کتاب را برداشتید، انتظار نداشتید که در حال ثبت

دورهمی   میهفته جلسات  می  کنند؛برگزار  سردرک  اوقات  وکنیم.  گاهی  اجتماعی  روابط  مشکالت  با  زدن  کله 
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آزاردهنده است. به  حتی  بینی و  آشفته، شلوغ، غیرقابل پیش  گاهی  ،هاانساندیگر  با    تعاملتواند سخت باشد.  می

شود کالً قضیه را فراموش کند.  مداری در روابط اجتماعی، آدم وسوسه میریزی و سیاستجای تالش برای برنامه

بینی وقت بگذراند، چرا باید خودش را درگیر مسائل روابط  تواند با یک کامپایلر منطقی و قابل پیش وقتی آدم می

 اجتماعی بکند؟ 

 کنم: می جلب 1همینگ  ریچارد سخنرانی معروفتوجه شما را به بخشی از 

کمک و سرویس    دارد،ام جوری رفتار کنم که هم محترمانه باشد و هم او را سر حال نگه  اگر همیشه با منشی»

تعدادی از افرادی که کارهای خدماتی در  کنم. مثالً یک روز به یک دلیل احمقانه  العاده بهتری دریافت میفوق

انجام ندادند؛ارائه می  2مورِی هیل نیاز داشتم یک نپرسید چرا، کار نمی  دادند، دیگر کار خود را    کردند. من هم 

از انجام شود. من  هاکار  سری  تماس گرفت، سوار ماشین شرکت شد، یک    3دِل هالم  شی من با یک نفر درحتماً 

های من با او و تالش ۀرفتارهای محترمان  ۀساعت رانندگی کرد و کار مرا راه انداخت و برگشت. به نوعی جواب هم

گیرید که چطور کاری  دقیق یک سیستم، شما یاد می  ۀیادگیری و مطالع  ۀ من برای خنداندنش را داد. به وسیل

 « کنید که سیستم در راستای اهداف شما کار کند.

کاری یا  در مورد فریب  «کم نگیرید.قدرت روابط اجتماعی را دست»این گفته نهفته این است:  نصحیتی که در

افراد صحبت نمی انجام دادن کارها صحبت  کنیم. در مورد ساختن روابط مفید اجتماعی در راستگول زدن  ای 

   .ها خواهد بودها بیشتر از عمر پروژهکنیم. همیشه عمر دوستیمی

 
1. Richard Hamming - “You And Your Research” http://www.cs.virginia.edu/~robins/YouAndYourResearch.pdf 

2. Murray Hill 

3. Holmdel 

http://www.cs.virginia.edu/~robins/YouAndYourResearch.pdf
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 در عمل  HRTاصول  

و در مورد تواضع، احترام و اعتماد فقط حرف    ایمکه ما روی منبر رفته  رسیده باشدطور به نظر  این  االنشاید تا  

ها را در زندگی روزمره به واقعیت تبدیل کرد. در  توان این صحبتیم. باید دید که چطور میاهزده و موعظه کرد

وسیل  به  تا  راهکارهای عملی هستیم  به دنبال  کنیم.  آن  ۀاین بخش،  بازبینی  را  ها یک سری رفتارهای شخصی 

ها عمیق شوید  ولی وقتی که در آن  ،آوریم به نظر واضح و مبرهن بیایند هایی که میمثالممکن است خیلی از  

 شوید که بیشتر اوقات شما یا همکارانتان خطاکار هستید. متوجه می
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 غرورت را کنار بگذار 

کس  . هیچای نداردفروتنانهکه خیلی رفتارهای آورد میزبانی عدم تواضع را به روی آدمی این جمله با زبان بی

ترین  ترین انسان در اتاق است. حتی اگر واقعاً شما باهوشکند مهمدوست ندارد با کسی همکار باشد که دائماً فکر می

ها  در چشم سایرین فرو کنید. به عنوان مثال، آیا در مکالمه  اآدم در یک بحث باشید، الزم نیست مدام هوشتان ر

هر موضوع و مبحثی    ۀدربارتا  کنید الزم است  آیا فکر می  اول یا حرف آخر را شما بزنید؟  دوست دارید همیشه حرف

 طور باشد. شناسید که ایننظر بدهید؟ یا شاید احتماالً آدمی را می

نفس هیچ  توجه کنید که تواضع و فروتنی به این معنی نیست که اجازه دهید بقیه سوار شما بشوند. اعتمادبه

ندارد. مثل آدم  اشکالی  برانگیختن غرور های همهفقط  کنید تمرکزتان روی  سعی  نکنید. همیشه  چیزدان رفتار 

ای هستید، سعی کنید حس موفقیت و غرور  العادهنشان دهید آدم فوقشخصاً  تیمی باشد، نه فردی. به جای اینکه 

بلندباالیی    ۀ است که کارنام  آپاچی افزار  نرمتیمی را بین همکارانتان تقویت کنید. یک مثال خوب در این راستا، بنیاد  

ای به همکاری  العادههای این بنیاد به صورت فوقافزارهای مختلف دارد. تیمنرمهای منسجم در تولید  در ساخت تیم

 دهند که یک شخص با فردگرایی برای پز دادن از تیم سوءاستفاده کند. بالند و اجازه نمیگروهی خود می و کارِ

شود. به قسمتی  دهد و بیشتر اوقات مانع کارایی شما میهای زیاد و متفاوتی نشان میرا به روش خودش  ،غرور

 توجه کنید:  در همین زمینهدیگر از سخنرانی ریچارد همینگ 

لباس می  1جان تاکی » بود مدتپوشید. وقتی وارد دفتر کار مهمی میهمیشه خیلی معمولی  ها شد، ممکن 

مدتی  های او گوش دهند.  طول بکشد تا بقیه متوجه شوند که او چه شخص مهمی است و بهتر است به صحبت

ام وقت نگفتههیچای هست. من ، جان مجبور بود با این طرز رفتار بقیه کنار بیاید. غرور و تکبر کار بیهودهطوالنی

بینی را کنار بگذارید،  ین است که اگر با بقیه کنار بیایید و خودبزرگکه جلوی دیگران کوتاه بیایید. بحث من ا

بینید. ولی برعکس اگر غرور و تکبر را انتخاب کنید و معتقد باشید که همیشه حرف حرف  سودش را می  حتماً

به شما کمک    متنوع های  سیستم  یادگیریپردازید...  می  ااش رشماست، به مرور در طول عمر کاری خود هزینه

آنمی از  که  دائماًکند  مجبورید  نه،  اگر  کنید.  استفاده  خودتان  نیازهای  و  اهداف  راستای  در  با    ها  جنگ  در 

 « های دور و برتان باشید. سیستم

 

 

1 .John Tukeyریاضیدان م روف آمریکایی و مبدع الگوریتم  ؛Fast Fourier Transform   
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 انتقاد کردن و انتقادپذیری   ۀنحو

س آغاز کرده بود، مطرح  نویبرنامه را تحت ِسمَتکه به تازگی کار جدیدی  جوشخصی به نام    موردداستانی در 

ل  ئافزار و پروژه تمرکز کرد. از آنجا که برای کارش اهمیت باالیی قانرماول شدیداً روی کد    ۀکنیم. او همان هفتمی

ال کرد. محترمانه در  ؤهای خودش در مورد کارشان س تیمینویسی دقت داشت، به مرور از همبرنامه ۀ بود و به نحو

پی  ۀمورد نحو و  فکر  ایمیل    هاهای آنفرضشطرز  برایشان  را  تکه کدهایی  و  کرد  بیشتری درخواست  اطالعات 

توانند منطق کدشان را بهتر کنند. چند  دبانه پیشنهاد بدهد که چطور میؤبپرسد و هم م اکرد تا هم نظرشان رمی

کار اشتباهی  من چه    ؟ستمشکل چی»ب پرسید:  جهفته که گذشت، به دفتر رئیس بخش احضار شد. جو با تع

 « انجام دادم؟

د که رفتار تو با همکارانت  آ به نظر می  ؛های زیادی در مورد تو شنیدیم جوما شکایت»رئیسش با نگرانی گفت: 

 « تر باشی! . الزمه که کمی مالیمد ن اتو ناراحتدست  از    ،گیریها ایراد میخیلی تند و خشن است. چپ و راست از آن

، همکاران جو باید با خوشحالی از نظرات    HRTاصول    ۀمحیط مناسب و بر پای  کجو مات و مبهوت بود. در ی

نفس د که جو باید به خاطر عدم اعتمادبهمآکردند. ولی در این مورد خاص، به نظر میو پیشنهادهای جو استقبال می 

 کرد. طرح میتری مبه صورت لطیف اکرد و نظرات و پیشنهادهای خودش رتر رفتار میهمکارهای خودش مالیم

بهتر    به خاطر بلکه بیشتر اوقات   ؛وقت شخصی نیستند هیچافزار، انتقادات  نرم  ین ای مهندس در یک محیط حرفه

در  ریز اساسی این است که شما و همکارانتان بتوانید یک انتقاد سازنده   ۀشوند. نکتشدن محصول نهایی مطرح می

ها هیچ سودی ندارد  دهید. حمله به شخصیت آدم تشخیص، را از توهین به شخصیت طرف خالقانه یک کار  مورد

انجام دهد  بابت آن کاری  انتقاد سازنده،    ؛و تقریباً غیرممکن است که آدم بتواند  شود تا پیشرفت  باعث میولی 

بهبود  اساس عالقه به    چرا که بر  ،شودمطرح می  محترمانهیک انتقاد سازنده همیشه    ،تر از همهمهم  بیشتری بکنید.

و عبارات    هاواژهواقعاً شخصی برای شما محترم باشد، همیشه در انتخاب    رطرف مقابل خواهد بود. اگکار    و پیشرفتِ

ست که فقط با تمرین زیاد  کنید. نزاکت در انتخاب کلمات و جمالت مفید در انتقاد و پیشنهاد، مهارتیدقت می

 آید. به دست می

های  در مهارت و توانایی تاتنها الزم است  انتقادپذیری را یاد بگیرید. یعنی نه در مقابل، شما نیز الزم است هنر 

صالح و پیشرفت شما )و البته کار و    و  خود فروتن باشید، بلکه باید اعتماد داشته باشید که همکارانتان قلباً خیر

شود. اگر  مرین و ممارست بهتر میست که مثل هر توانایی دیگر با تا  نویسی مهارتیپروژه( را در نظر دارند. برنامه

شخصی    ۀداد، آیا این نظر را یک حملمیارائه  بازی شما پیشنهاد یا نظری  همکارتان در مورد فرضاً توانایی شعبده

می تلقی  خود  هویت  میبه  فکر  اینکردید؟  که  امیدواریم  یعنی  نباشد.  کنیم،  مثالطور  شما  برای  که  کدی   ،

کنیم:  کنید برابر با شخصیت و ارزش هویت شما نیست. تکرار میای که خلق مینویسید یا محصول خالقانهمی
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تنها  نه  «کنید نیستید. شما، چیزی که خلق می»تکرار کنید:    اشما هم این ر  «نویسید! که مینیستید دی  شما، کُ »

نویسند،  ها، کدی که می انسانالزم است که خودتان این قضیه را باور کنید، بلکه باید همکارانتان را هم قانع کنید که  

 نیستند. 

 

 

 

 : نفسش پایین است این یک شیوۀ غلط حرف زدن با همکاری است که اعتمادبه، برای نمونه

منطقی که  » پیادهتو  بابا کل  متد  این  استاندارد که همه هم  روی  از فالن مدل  باید  اشتباهه،  سازی کردی 

 « کردی. استفاده می ددوننمی

است )انگار که دنیا سیاه و   « اشتباه»گویید کارش کالً  اوالً می :است  از الگوهای اشتباه  سرشار انتقاد،  ۀاین نحو

کنید مطابق نظر شما تغییر دهد و او را متهم می  انجام دادهکه  را  خواهید کاری  سفید است(. طلبکارانه از او می

کنید(. جوابی که دریافت  القا میبه او  ت )حس حماقت  هاسآدم  ۀچیزی را ساخته که در تضاد با باور و اعتقاد هم

 العمل عموماً احساسی و تدافعی خواهد بود. خواهید کرد، یک عکس

 طور باشد:تواند اینتر میروش بهتر برای انتقال همان منظور ولی با کلمات مناسب
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این م» این متد پیادهنببین  به نظرم شاید    کمیسازی شده  طقی که توی  فالن مدل  اگه  من رو گیج کرده. 

 « بشه.  تربهتر کد و نگهداری راحتسازی بشه باعث خوانایی پیاده

کنید نه به شخص مقابل. او اشتباهی مرتکب  دقت کنید که چطور با فروتنی، مشکل را به خودتان مرتبط می

شنهاد شما صرفاً برای این است که طرف  نشده، بلکه این شما هستید که در فهم کد او دچار مشکل شدید. پی 

تر به اهداف بلندمدت خود برسد.  مقابل به شما کمک کند تا کد را بهتر متوجه شوید و احتماالً پروژه نیز راحت

دهید که با صلح و آرامش نظر و پیشنهاد  همچنین، شما از شنونده، طلبکار نیستید. به همکارتان این فرصت را می

نکند قبول  را  شکل.  شما  این  می  به  باقی  کد  محور  حول  بحث  هنر  موضوع  و  شخصیت  موضوع  وارد  و  ماند 

 شود. نویسی افراد نمیبرنامه
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 یادگیری سریع از اشتباهات 

در مورد مدیری وجود دارد که با یک اشتباه بزرگ باعث    ،در دنیای بازار  اییک داستان معروف و شاید کلیشه

به  میلیون دالر ضرر کند. روز بعد با ناراحتی وارد دفتر شده و شروع    10کند  ر میشود شرکتی که در آن کامی

گویند مدیرعامل در دفترش منتظر اوست. با به او می  ،طور که انتظار داشت  . همانکند جمع کردن وسایلش می

پرسد این دهد. وقتی مدیرعامل میوارد دفتر شده و یک برگ کاغذ به مدیرعامل تحویل می خیلی آرامناراحتی و  

مدیرعامل در کمال ناباوری پاسخ    «خواین من رو اخراج کنید؟من. مگه نمی  ۀاستعفانام»دهد:  جواب می  چیست؟

 1« حاال اخراجت کنم؟!  میلیون دالر خرج تجربه و آموزش تو کردم. 10اخراج کنم؟! من همین االن » :دهدمی

داند اخراج  این داستان به خوبی می ولی نکته این است که مدیرعاملِ ، مطمئناً اغراق در این داستان زیاد است

شود شرکت یک مدیر خوب را بلکه باعث می  ، گرداند میلیون دالر ضرر را برنمی  10تنها  مدیری که اشتباه کرده، نه

 مطمئناً اشتباهش را تکرار نخواهد کرد.  ، ای که به دست آوردهنیز از دست بدهد که به خاطر تجربه

باور شرکت این    « شکست، همیشه روی میز موجوده. ۀگزین»  ما در گوگل این بود:  ۀیکی از شعارهای مورد عالق

از گاهی شکست   اگر شما هر  اندازبود که  ابتکار نداشتید و ریسک نکردید.    ۀنخورید، یعنی به  کافی در کارتان 

های بعدی. یک جمله که به توماس  شکست خوردن، یک فرصت طالیی است برای یادگیری و بهتر شدن در تالش

، شکست  کدام به نتیجه نرسند چهزار راه پیدا کنم که هی  من اگر ده»  گوید:طور میادیسون نسبت داده شده، این

 « کند. تر میشود، یک قدم من را به هدف نزدیکم میاشوم، چون هر تالش اشتباهی که تم سرد نمیدل  و  امنخورده

های خودران در آنجا انجام  و ماشین  3گوگل گلس   نگرانه مثلهای آینده، که بیشتر پروژه2گوگل ایکس در بخش  

از سیستم تشویئجز   به صورت عمدی،  شود، شکستمی ترغیب    مدامها  بینی شده است. اعضای تیمپیش  قیی 

ایدهمی تا  دیوانهشوند  همدیگهای  هر  روار  بکشانند.  چالش  به  زمان    را  یک  طول  در  که  دفعاتی  تعداد  به  کس 

کند. فقط وقتی  گیرد و حتی با سایرین رقابت می، پاداش مید کن ثابت میجدید را    ۀ مشخص، عدم موفقیت یک اید 

 شود. سازی اولیه میپیادهمرحلۀ ، ایده وارد د جدید را رد کن ۀتواند تحت هیچ شرایطی یک ایدکس نمیهیچ

نوع  راز یادگیری از اشتباهات این است که تجربیات را خوب و دقیق ثبت کنید. در دنیای کسب و کار به این  

های اشتباهات خود را مکتوب  شود. کالبدشکافیگفته می  «کالبدشکافی »بررسی علت و معلول وقوع یک اشتباه،  

دردنخور از عذر  شما یک لیست به  ۀکنید. این کار را با دقت مضاعفی انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که نوشت

گیرد دقیق  یاد می  اتش که آدم از اشتباهرا  هایی  های الکی نباشد. یک کالبدشکافی مناسب، همیشه درسو بهانه

 

   اند.های متفاوتی نسبت داده شدهها و مدیرعامل ین داستان مطرح شده که به شرکتا های زیادی ازروایت.  1

2. Google X 

3. Google Glass 
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کند. حتماً  این دروس، شروع شوند یا تغییر کنند لیست می  ۀکه الزم است در نتیج  را  دهد و کارهاییتوضیح می

که نوشتید پیگیری خواهند شد. به یاد داشته    یاین نوشته را جایی در دسترس قرار داده و مطمئن شوید کارهای

کند تا سایرین نیز )چه االن و چه در آینده( از اشتباهات شما درس بگیرند  باشید که نوشتن اشتباهات کمک می

ها را شفاف و پررنگ کنید تا راهنمایی برای و تاریخ را تکرار نکنند. ردپاهای خودتان را پاک نکنید. برعکس آن

 بقیه باشند. 

 گزارش کالبدشکافی خوب، شامل موارد زیر است: 

 حل راهارائۀ از زمان پیدا شدن اشتباه یا حادثه تا  اتفاقات: ۀتاریخچ •

 اتفاق یا اشتباه  ۀعامل اولی •

 برآورد دقیق هزینه و آسیب ایجاد شده  •

 فوری بر مسئله  ۀمجموعه موارد تحت اقدام سریع برای غلب •

 یری از اشتباه مشابه در آینده مجموعه موارد جهت اقدام برای جلوگ •

 هایی که از اتفاق گرفته شده درس •
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 برای یادگیری، زمان بگذارید 

العاده که حقیقتاً در کارش استاد شده بود. به راحتی به عنوان افزار فوقیک ستاره بود. یک مهندس نرم  سیندی 

خودش احساس کرد. خیلی زود، مشاور و مربی  های بیشتری را روی دوش  مدیرفنی پروژه ارتقا یافت و مسئولیت

ها و سمینارهای مختلف سخنرانی  داد. در کنفرانسها راه و روش مهندسی را آموزش میاعضای تیمش شد و به آن

کرد و به آرامی مدیریت چند تیم مختلف دیگر را نیز به عهده گرفت. اگرچه از اینکه در کارش خبره شده بود  می

می الذت  ولی  بیندکبرد،  کارش  در  را  اندک  موضوعات جدید  یادگیری  مسیر،  این  در  یک جایی  شد.  حوصله 

خود را برای او از   و طراوت  آرام تازگیآرامترین و ماهرترین بودن در هر جمعی،  فراموش کرده بود. حس باهوش

روز که مشغول کار بود، متوجه    کهای موفقیت، جای یک چیزی هنوز خالی بود. یدست داد. با وجود تمام نشانه

تر شده بودند و دنبال  آید. همه درگیر موضوعات تازهجدید به کار نمی  ۀشد تخصصی که دارد دیگر خیلی در دور

 مرتکب شده بود؟  های جدیدتر بودند. سیندی چه اشتباهیتخصص

تواند  گذرد وقتی آدم داناترین فرد یک جمع باشد. مربیگری برای بقیه میتعارف که نداریم، خیلی خوش می

کنید،  یمم نسبی در تیمتان دست پیدا میسولی مشکل اینجاست که وقتی شما به یک ماک  ،واقعاً ارزشمند باشد 

شما در کار سر خواهد رفت. عادت به رهبری    ۀ موش کنید، حوصلگذارید و وقتی یادگیری را فرایادگیری را کنار می

توان مسیر را عوض کرد و راه را برای شود. فقط با تواضع و فروتنی میتیم خیلی راحت تبدیل به یک اعتیاد می

  ۀ ست که اهمیت دارد. از حاشییادگیری موضوعات جدید باز کرد. مجدداً اینجا هم تواضع و تمایل برای یادگیری

طوالنی در  بکشانید.  چالش  به  پیشرفت  و  یادگیری  برای  را  خودتان  و  شوید  خارج  خودتان  آدم  امن  مدت 

 تری خواهید بود. خوشحال
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 بگیرید صبور باشید   یاد 

کرد.  کار می 1گیت و بعدها کدهای مخرببه  CVSهای کد ای برای تبدیل مخزن روی پروژه فیتزها پیش سال

  ، کارل شد. یکی از دوستان قدیمی فیتز به اسم  های جدید مواجه میبا باگمدام  بدقلق بود که فیتز    CVSبه قدری  

خیلی کار کرده بود و به خوبی با آن آشنا بود. این شد که فیتز و کارل تصمیم گرفتند با هم روی   CVSروی  قبالً

 نند. ها را برطرف کاین پروژه کار کنند و باگ

با یک مشکل مواجه شدند: فیتز از پایین به باال به مسائل نگاه    ،کردند   را شروع  نویسیوقتی که دونفره برنامه

  تا کرد  های مختلف سعی میزد و با سعی و خطا و امتحان روشهر مشکلی شیرجه می  وندر  با سر   کرد. اومی

متدها و کدهای   ۀکرد به همشکافت. او سعی میمی  اقضیه را حل کند. کارل اما از باال به پایین صورت مسائل ر 

های مختلف و  کشمکشباعث این تفاوت در نگاه،  ۀموجود نگاه کلی داشته باشد و سپس مشکل را پیدا کند. نتیج

کننده شد که دیگر  ها خستهاین مشکل برای آنهای شدید بین این دو نفر شد. به قدری  جر و بحث  گاهی اوقات

بودند که برای  بسیار قدیمی های که آن دو دوست باید بگوییمنویسی کنند.  برنامهزمان و دونفره حاضر نبودند هم

باالیی قا اعتماد و احترام خیلی  باالی  ئهمدیگر  این موضوع در کنار صبر و بردباری    تا باعث شد    هاآنل بودند. 

که به یک باگ    زمانیره کدنویسی کنند تا  فهم و دون  راه دیگری برای همکاری پیدا کنند. تصمیم گرفتند با  بتوانند 

شدند تا هر کس تنهایی روی مسئله کار کند. وقتی مشکل  باگ، از هم جدا می آنوقت برای حل  آن ؛برخورد کنند 

د. صبوری این دو نفر، همراه با تمایلشان برای  دادنن را ادامه میاخودش   ۀنویسی دونفرشد، مجدداً برنامهحل می

 ها را نیز پایدار کرد. تنها سرنوشت پروژه را نجات داد، بلکه دوستی آنهمکاری، نه

 

 
1 .Gitپیش  زمان روی یک پروژه کار کنند و در عین حال هیچ مشرکل و تداخلی برای پروژه دهد به صرورت همافزار که به تیم اجازه می؛ یک نوع نرم

 نیاید. )و.(
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 ثیرپذیر باشید أت

تر به نظر  پذیرتر باشید، قویثیرگذارتری نیز خواهید بود. هرچه آسیبأثیرپذیرتری باشید، شخص ت أهرچه آدم ت

ما حداقل یک نفر را اطراف    ۀ آیند. ولی همهای عجیبی به نظر میها در نگاه اول تناقضخواهید آمد. این جمله

ها تالش کنند تا قانعش کنند، همیشه  شقی است! هر چقدر هم که آدمنهایت آدم کلهشناسیم که بیخودمان می

ها ما نشان داده که بیشتر اوقات مردم آن ۀ تجرب  شود؟می هها چطور آدممرغش یک پا دارد. معموالً سرنوشت این

هایشان خیلی محل نخواهند  گیرند که باید دور زده شوند. بقیه به نظرات یا مخالفترا به عنوان موانعی در نظر می

خواهید که شما هم به چنین آدمی تبدیل شوید. پس این موضوع را خوب در ذهن خودتان  گذاشت. قاعدتاً نمی

ها مبارزه  به خاطر آن  د که حاضری   را  هیچ اشکالی ندارد که یک نفر نظر شما را تغییر بدهد. موضوعاتی  فرو کنید:

  ۀ کنید با دقت انتخاب کنید. یادتان باشد برای اینکه حرف شما به خوبی شنیده شود، ابتدا الزم است که شنوند 

ای با قطعیت تصمیم  کنید یا در مورد مسئلههای بقیه باشید. قبل از اینکه نظر خودتان را بیان  خوبی برای حرف

ای به نظر  ارادهشما دائماً تصمیم خودتان را عوض کنید، آدم بی  ربگیرید، به نظرات بقیه با دقت گوش کنید. اگ

 خواهید آمد. 

رسد. اگر یک پذیری، باید گفت که این مهارت در نگاه اول خیلی عجیب به نظر میاما در مورد موضوع آسیب

بقیه او را کمتر   این نیست کههای خودش یا به عدم دانشش در یک موضوع خاص معترف باشد، مگر نفر به ضعف

 مگر نه؟ ؛شودمی دیوارهای اعتماد یپذیری یک ضعف است و باعث خراب گیرند؟ آسیبجدی می

به خوبی انجام ندادید، باعث پیشرفت   ادرست نیست! پذیرش اشتباهاتتان یا اعتراف به اینکه کاری ر  خیر، اصالً 

در این قضیه قرار دارند. پذیرش اشتباه حاصل    HRTشود. واقعیت این است که تمام اصول  مدت میشما در طوالنی

توانید به بقیه اعتماد کنید  ای است بیانگر اینکه شما میشماست. همچنین نشانهپذیری  تواضع و بیانگر مسئولیت

 و در مقابل بقیه هم به شما، صداقت و قدرتتان احترام بیشتری خواهند گذاشت. 

 « دونم.نمی»توانید انجام دهید فقط این است که بگویید:  گاهی اوقات بهترین کاری که می
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وقت به اشتباه خودشان یا به عدم اطالع از یک موضوع خاص  هیچای  های حرفهمداردانند که سیاستهمه می

کس  و مبرهن باشد. برای همین است که هیچ حواض کامالً حتی وقتی که اشتباهشان برای همه ؛کنند اعتراف نمی

ئماً از طرف احزاب  مدارها شاید به این دلیل است که داکند. این رفتار سیاستایشان را باور نمیهیک کلمه از حرف

در حالت    که شما دائماً  د ولی در دنیای مهندسی، هیچ دلیلی وجود ندار  گیرند؛ قرار میمخالفشان تحت حمله  

 تیمی شما، همکار شماست، نه رقیب شما. تدافعی قرار داشته باشید. هم
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 های بعد قدم

قرار دارید. شما    «هنر کار کردن با دیگران»کتاب با ما همراه بودید، در مسیر رسیدن به    این بخش ازاگر تا  

که در این فصل بیان شد  را  هایی ن شروع کنید. وقتی مهارتاقطعاً باید با تمرکز و بررسی رفتارهای شخصی خودت

تر خواهد  هایتان طبیعیتیمیخودتان استفاده کنید، متوجه خواهید شد که همکاری شما با هم  ۀدر زندگی روزمر

 ن باالتر خواهد رفت. ایی تیمتاشد و کار

 کنند. شوند و به دیگران سرایت پیدا میتغییرات مهم همیشه با خود شما شروع می

توان فرهنگ تیمی را بر اساس اصول  در فصل آینده، در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد که چطور می

HRT  .ارتقا داد 
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 فصل دوم 

 العاده فوقساخت فرهنگ تیمی  

ها و هنجارهای مخصوص به خودش را تعریف  های بسیاری دارد. هر تیمی ارزشتفاوت  هم  ها بافرهنگ تیم

در حالی که بعضی رو به شکست هستند. ولی حتی    ،کنند ها در راستای موفقیت حرکت میکند. بعضی از تیممی

شوند  هایی پیدا میها را در مسیر موفقیت قرار داده نیز تیمشان آنکار گروهیها که فرهنگ بین آن دسته از تیم

هایی هم  دهند. تیمکه به شدت کارآمد هستند و تالش بیشتر اعضا را در راستای رسیدن به هدف تیمی قرار می

ما دربار  این فصل  است. در  مزاحم رسیدنشان به هدف  فرهنگشان  که  دارند  تیم  ۀوجود  کار  ی صحبت  فرهنگ 

های مناسب ارتباطی بین اعضای تیم تمرکز خواهیم کرد. ما نشان خواهیم  خواهیم کرد و به طور خاص روی مهارت

 .ها در تولید یک محصول خالقانه خواهند شد ها باعث بهبود کارایی تیمداد که چطور استفاده از این تکنیک
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 فرهنگ تیمی چیست؟ 

افتید؟ یک کنسرت موسیقی سنتی یا یک شب شعر  شنوید، یاد چه چیزی میرا می  «فرهنگ»  ۀوقتی کلم

  در آزمایشگاه در دوران دبیرستان و  که  کنید  فکر مییا شاید به یک ظرف ژله  مجلل با شاعران برجسته و فرهنگی؟  
متفاوت با  باید گفت که فرهنگ کار تیمی خیلی    1درست کنید؟ در آن  سعی داشتید یک محیط کشت باکتری  

 .کشت باکتری در آزمایشگاه نیست

 

 

 
 .هسرتنیز    «زمایشرگاهآکشرت باکتری در »ل  ، به م نی عمculture  فرهنگ ی نی  ۀآورده شرده که م ادل انگلیسری کلم  این مثال به این دلیل   .1

 )م.(



42 
 

 یک دست صدا ندارد 

شوید که رمز  تا حاال یک نان خیلی خوشمزه خوردید؟ اگر دنبال کسی که این نان را پخته بگردید متوجه می

کند. مخمر باعث  که از آرد و آب تغذیه می 1الکتوباسیلوس  و باکترینهفته است این خوشمزگی در مخمر این نان 

نان  می باکتری باعث میشود که    های باکتری  ۀ شود که خوشمزه و لذیذ شود. ولی همبه خوبی پف کند و آن 

باکتری الکتوباسیلوس  از  بعضی  نیستند.  باعث میشبیه همدیگر  نان خوشمزهها  که  در حالی که    ، تر شودشوند 

باکتری از  نان نمی  ۀها خیلی مزبعضی دیگر  به  ترکمطلوبی  از مخمر و  دهند. وقتی که یک نفر یک  یب طالیی 

کند که این ترکیب را با تغذیه از آب و آرد حفظ کرده و افزایش می  کند، سعیباکتری برای پخت نان پیدا می

اولیه جدا کرده و یک نان خوشمزه    ۀکوچک از این ترکیب را به عنوان مای  ۀدهد. سپس برای پخت هر نان، یک تک

مطلوب را   ۀتنها مزکند. علت موفقیت این استراتژی این است که ترکیب مناسب مخمر و باکتری، نه می  درست

ها و مخمرهای مزاحم موجود در نان یا هوا و محیط اطراف آشپزخانه را نیز  کند، بلکه اثر سایر باکتریایجاد می

 .کند خنثی می

 

 

اولیه )بنیانفرهنگ تی نان خوشمزه است. محیط  برای کشت  می شما، مثل یک تکه  گذاران تیم( شرایط را 

های  اگر مخمر و باکتریکنند تا یک نان خوشمزه )تیم شما( تولید شود.  ها )اعضای تیم( فراهم میمخمر و باکتری 
 .2توانند ایجاد کنند برآیندمی  های جدید هایی که باکتریتوانند از پس مزاحمتمی  اولیه قوی باشند، به راحتی

پذیر  های جدید و مخرب کامالً آسیبولی اگر محیط اولیه ضعیف باشد، نان شما نسبت به نفوذ ناخالصی و یا باکتری

 
1. lactobacillus 

 .باکتری جدید را هم جذ  کندالبته محی  قوی مخمر و باکتری، امکان این انتخا  را هم دارد که فواید و خیوصیات نا  و مفید یک . 2
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باکتری نتایج غیرقابل پیشخواهد بود.  نتیجه بهتر است همیشه  می  بینی به همراههای ناآشنا با خود  آورند. در 

 .محیط اولیه را قوی نگه دارید 

ای  شیوهکنند یا  می  نویسیدهند، برنامهفرهنگ تیمی صرفاً راه و روشی که اعضای تیم وظایفشان را انجام می

برای هر تیم  ست که  ا  ها و اهدافی ای از تجارب مشترک، ارزشبلکه مجموعه  ؛ کنند نیستبا یکدیگر رفتار میکه  

گذاران یک تیم یا یک شرکت، نقش بسیار پررنگی در تعریف فرهنگ  شوند. بنیانمی  فرد مشخصبه شکل منحصربه

 .کند می ولی این فرهنگ تیمی در طول زمان زندگی یک تیم تغییر و بسط پیدا ،تیم دارند 

عوامل مستقیماً به کار مربوط هستند.  عوامل متفاوتی در ماهیت فرهنگ یک تیم وجود دارند. بعضی از این  

بر  نویسی، ممکن است فرهنگ تیمی عادتبرنامه  موردبه طور خاص در    مثالً هایی مثل مرور کد، یا کدنویسی 

ها را تشویق کند. اما بعضی دیگر از عناصر یک فرهنگ تیمی  اساس نوشتن تست و یا به خوبی مکتوب کردن برنامه

ناهار تیمی هر پنجشنبه در یک رستوران خاص، یا    ۀی داشته باشند. مثالً برنام ممکن است بیشتر وجه اجتماع

دورهمی تیمی در عصرهای پنجشنبه. بعضی از این عادات ممکن است برای یک آدم خارج از گروه خیلی عجیب  

قرار    دفتر گوگل در شهر پیتزبرگ نزدیک به ریل قطارهای باری   ۀو غریب یا حتی احمقانه به نظر برسند. شعب

شدند و با  کرد، همه بلند میعادت همه این بود که هر وقت یک قطار با صدای بلند از کنار دفتر عبور میداشت.  
  ها فرهنگ یک تیم را تشکیل تمام این  1. کردندهای الستیکی شلیک میبازی به همدیگر گلولههای اسبابتفنگ

 .گذارند می ثیرأدهند و روی کارایی تیمی و توانایی جذب و حفظ نیروهای خوب، ت می

شوید  می امروزه به هر شرکت بزرگ و موفق )مثل گوگل، اپل، مایکروسافت، اوراکل و ...( که نگاه کنید متوجه

گذاران و نخستین ر بنیانتوان دکاری هر شرکت را می  فرهنگِ   ۀد. ریش ن فرد خود را دارکه هر یک فرهنگ منحصربه

ها نیز به تدریج و با ورود  ها، فرهنگ آنکارمندان شرکت پیدا کرد. به مرور با بزرگ شدن و گسترش این شرکت

فرد و متفاوت است. شخصیت اصلی  ها هنوز منحصربهولی شخصیت وجودی این شرکت ، اعضای جدید تغییر کرد

ه یک محصول چطور طراحی و ساخته شود یا با کارمندان چطور  است کموضوع اصلی این  ۀ کنند ها تعیینشرکت

 .ها چطور رقابت صورت گیردرفتار شود و یا با سایر شرکت

 

 
 .وقتی فیتز اولین بار از این دفتر بازدید کرد و با این حرکت کارکنان مواجه شد، به شدت وحشت کرد .1
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 چرا باید به فرهنگ تیمی اهمیت داد؟ 

انسان تیمتان توجه نکنید، خیلی زود  اگر به فرهنگ  این است که  اعتمادبهجواب کوتاه  نفس  هایی که صرفاً 

دهند. البته ممکن است نتیجه  الشعاع قرار میهای تیم شما را تحتفعالیت  ،نظر و صدای بلندتری دارند بیشتر یا  

مد به وظایفش ادامه دهد. ولی اکثر آخیلی هم بد نشود و به طور اتفاقی تیم شما با یک فرهنگ سالم، خیلی کار 

سازی  توانست صرف طراحی و پیادهیم میشوید که انرژی زیادی که تشانس نخواهید بود و متوجه میاوقات خوش

ای تالش  های الکی هدر داده است. از سوی دیگر، باید برای داشتن فرهنگ تیمیافزار کند، برای بحث و جدلنرم

های تیمی شما  اعضای تیم ارزشمند باشد و همگی حاضر باشند از آن دفاع کنند. اگر ارزش  تمامکرد که برای  

فرد برای تیم تعریف کرد. گذشته از این، اعضای جدیدی  توان یک شخصیت منحصربهنمی مورد قبول همه نباشد،

 .توانند فرهنگ تیمی را خراب کنند شوند خیلی راحت میکه به تیم اضافه می

تیم این است که فرض میاولین اشتباه بیشتر  این رهبران تیمها  تعریف  کنند  ها هستند که فرهنگ تیم را 

اولیکنند. درست امی اند و رهبران تیم برای  دهکرگذاران تیم مشخص  بنیان   راهای تیمی  ارزش  ۀست که بستر 

اعضای تیم در تعریف، مراقبت و دفاع از این فرهنگ مسئول هستند.    ۀ کنند، ولی هممی  تقویت فرهنگ تیمی تالش

گیرد.  تک اعضای گروه یاد میکوخوی تیم را نه از رهبر تیم بلکه از تشود، خلقمی  وقتی عضو جدیدی وارد تیم

کند،  می  دهید که تیم شما چطور کارمی  به عنوان مثال، وقتی شما کار عضو جدید تیم را با او مرور کرده و توضیح

کار کردن و یا بحث کردن سایر   ۀکنید. اعضای جدید، به نحوهای تیمی خودتان آشنا میدر حقیقت او را با ارزش

 .شوند می وخوی تیم آشناکنند و با خلقمی نیز دقتافراد تیم با همدیگر  

فرهنگی است که نسبت به تغییرات مثبت قابل انعطاف، ولی در مقابل تغییرات رادیکال   «قوی»فرهنگ تیمی  

ها روی طراحی و تولید  هایی هستند که بیشتر سعی و کوشش اعضای آنها آنترین تیمو منفی مقاوم باشد. موفق

تیم شما روی هر چیز دیگری )مثل مهمانی گرفتن،   ۀفزار خوب متمرکز شده است. اگر تمرکز اصلی و اولیانرمیک  

های طوالنی، رقابت و سبقت گرفتن از همدیگر( باشد، اگرچه ممکن است که دوستی و رفاقت بین اعضای جلسه

انرژی زیادی برای توسع نهایتاً وقت و  با کدنویسی،  افزار پید نرم  ۀتیم تقویت شود، ولی  اگر شما  ا نخواهید کرد. 

رسید، کامالً به نفع شماست که یک تیم با یک فرهنگ قوی پیدا کنید  افزار به رضایت شغلی مینرمتوسعه و تولید  

و تالش کنید که این فرهنگ حفظ شود. ممکن است تیم شما بدون یک فرهنگ قوی و کارآمد، موفق شود که  

زمانی و صرف انرژی بسیار    ،های مادیکند، ولی قطعاً این کار برای چنین تیمی هزینهافزار خوب تولید  نرمیک  

 .وری بیشتر، توانایی و شادی باالتر اعضا خواهد بودشک عامل بهرهبیشتری خواهد داشت. فرهنگ قوی در تیم بی

دنیای   ۀنکت در  بود.  نیروها خواهد  بهترین  عامل جذب  خود  تیمی،  خوبِ  فرهنگ  یک  که  اینجاست  جالب 

جلو ببرید و تمرکز تالش خود و اعضای تیم را حول   HRT اصول  ۀخود را بر پای ۀباز، اگر شما پروژافزارهای متننرم

برای تواضع، احترام    ذب خواهد کرد کهشما افرادی را به خود ج  ۀمحور کدنویسیِ منظم و خوب قرار دهید، پروژ



45 
 

 یک دست صدا ندارد 

اگر خلق مقابل  ولی در  قائل هستند.  ارزش  تیمی  ارتباطات  اعتماد در  از  و  پر  و  پرخاشگرانه  شما،  وخوی تیمی 

 .های بیخود باشد، افراد مشابهی را جذب خواهد کردجروبحث

افزار است که  نرم  ۀ های توسعای از تیمهتجربه کردیم. بنیاد، مجموع آپاچی افزاراین قضیه را بارها در بنیاد نرم

شود و به دلیل  کنند. وقتی یک عضو جدید وارد این انجمن میبر اساس مدل و اصول مشترک و توافقی کار می

کنند  می  های گروه نیست، سایرین سعیکند که مطابق اصول و ارزشعدم اطالع یا شاید سوءقصد طوری رفتار می

وخوی تیمی  . نه چندان آرام( آموزش بدهند. اگر عضو جدید از خلق.هم.   ..می و بعضی اوقات .به آرا  یکه به او )گاه

او های دیگری میاز گروه خارج شده و به دنبال پروژه  انجمن خیلی خوشش نیاید، معموالً گردد که با فرهنگ 

 .تر باشند منطبق

شود. ارزیابی تطابق  می  مصاحبه و استخدام انجامافزاری، انتخاب عضو جدید معموالً از طریق  های نرمدر شرکت

انجامفرهنگی یا تلویحاً در طول سنجش مهارت مشخص در طول مصاحبه    ۀشود یا صریحاً در یک مرحلمی  ها 

مشخص از کل    ۀمورد بررسی قرار خواهد گرفت. شرکت گوگل روش شفاف و صریح را انتخاب کرده و یک مرحل

دهد که آیا کاندید مورد نظر از لحاظ می به ارزشیابی و بررسی این موضوع اختصاص استخدامی را ۀفرایند مصاحب

وخو با تیم سازگار است یا خیر. هر اندازه که یک داوطلب جایگاه شغلی از لحاظ فنی و مهندسی، شخص  خلق

توانایی اگر در  باشد،  بااستعدادی  و  باشد، مصاحبهباهوش  کار تیمی ضعیف  بازخهای  منفیکننده  ای خواهد  ورد 

 .داشت

شوید که وقت و انرژی  می  مجبور  اگر به تطابق فرهنگی رفتار افراد در حین مراحل استخدام توجه نکنید، نهایتاً

زیادی را صرف این موضوع کنید که یا عضو جدید را به نحوی با تیم تطبیق دهید، یا او را از تیم خارج کنید.  

ار به قدری زیاد خواهد بود که شما را وادار کند قبل از استخدام یک فرد، او را به  این ک ۀنظر از نتیجه، هزینصرف

 .خوبی از لحاظ تطابق رفتاری با تیم ارزیابی کنید و مطمئن شوید که با تیم شما به خوبی کار خواهد کرد
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 ارزیابی تطابق فرهنگی

با تیم به خوبی کار   شوند می آن مطمئن شد اعضای جدیدی که به تیم اضافه ۀتوان به وسیلمی تنها روشی که

امر در مراحل مصاحب  ،خواهند کرد این  از شرکت  ۀاین است که  ارزیابی قرار گیرد. خیلی  های استخدامی مورد 

ها  ز شرکتشان، تطابق فرهنگی است. بعضی دیگر ابزرگ )مثل گوگل( اصوالً یکی از معیارهای ارزیابی استخدامی

وخو و تطابق فرهنگی را حتی قبل از ارزشیابی  خلقگیرند و بررسی  تر در نظر میاین قضیه را حتی یک مرحله جدی

حتی    ، که از نظر فرهنگی با تیمشان منطبق نیستند را  ها افرادی  دهند. آنهای فنی و مهندسی انجام میمهارت

های ست. تیما  دقیق، برای ساخت یک تیم قوی بسیار حیاتی  ۀروس برای ارزیابی فنی لحاظ نخواهند کرد. این پ

گذاران و کارمندان اولیه در حفظ فرهنگ  آیند، بلکه برعکس با وسواس و دقت بنیانالعاده، اتفاقی به وجود نمیفوق

 .گیرند تیمی شکل می

 ب عد انسانی فرهنگ تیمی 

دادن یک سری قطعه روی نوار تولید کارخانه   کارهای یدی مثل قرارنویسی، با های خالقانه مثل برنامهفعالیت

الت ساده کافی هستند. وقتی  آمتفاوت است. برای انجام دادن بعضی از کارها، چند روز آموزش و یک سری ابزار

کنکارگر شما تصمیم می را رها  کار  که  به راحتید گیرد  کار نکند، شما  یا کالً خیلی خوب  توانید شخص  می  ، 

ادامه پیدا کند. در کارهای یدی، کارگران فعالیت را جایگزین کنید تا کار  به نسبت سادهجدیدی  با  های  ای را 

له  ئ دهند و کارشان خیلی نیازی به تفکر خالقانه یا قدرت حل مسمی  های مشخص انجامپیروی از دستورالعمل

اگر   1. بسیار زیادی در راستای تفکر خالقانه نیاز دارند مهندسین به توانایی    ،افزارنرمدر دنیای  ولی  نخواهد داشت.  

خواهید که  العاده نیز احتیاج دارید و اگر میالعاده هستید، به مهندسین خارقفوقافزار  نرمشما به دنبال تولید یک  

ای خلق کنید  شما، به نحو احسن کار کنند و در تیم شما باقی بمانند، باید فرهنگ تیمی  ۀالعادمهندسین خارق

های اساسی نقش داشته  گیریکه به مهندسین اجازه دهد تا با خیال راحت نظراتشان را مطرح کنند و در تصمیم

 .باشند 

ی مهندس عالی شروع کنید. درست  ن، طبیعتاً ابتدا باید با استخدام تعدادابرای داشتن مهندسین عالی در تیمت

ولی واقعیت امر این است که بیشتر مهندسین خوب، دوست دارند    ،است که این جمله شاید عجیب به نظر برسد 

هایی جذب  شناسیم به سمت تیممی  بیشتر مهندسین خوبی که ماتیمی باشند.  که با مهندسین عالی دیگر هم

 
افزار خوبی تولید کنند. ما  نرمتوانند می نوی  م مولی،ال اده و یک سری برنامهافزار خارقنرمکنند که با استخدام یک طراح فکر می هاب ضی . 1

در جهت پیشرفت به چالش کشانده و به شما چیزهای  ا شما ر بخش که دائما  ال اده و الهامفوقکردن با یک تیم  ولی کار ،مخالف این نظر نیستیم
 .انگیزتر خواهد بودجدید یاد بدهند، به مراتب هیجان
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ال مهم اینجاست  ؤس ولی    1. نویسی چیزهای جدید یاد بگیرند بزرگان صنعت برنامهها بتوانند از  شوند که در آنمی

 شود چنین بزرگانی را جذب تیم کرد؟ می اول چطور ۀکه در مرحل

نویسی  افزار و برنامهنرمتنها دوست دارند که در تولید  نویسی، نهبرای شروع باید گفت که بزرگان دنیای برنامه

گیری محصول نیز نقش داشته باشند. این  دوست دارند که در طول مراحل طراحی و تصمیمشرکت کنند، بلکه  

ی و نظر کلی گروه باشد. در حالت مدیریت باال  أو با توجه به ر  «اجماع محور»یعنی مدیریت شما باید تا حدودی 

اند.  ضای تیم استخدام شدهبه پایین، مهندس برتر )آلفا(، رهبر فنی تیم خواهد بود و سایر مهندسین به عنوان اع

ها ریاست کرد. نتیجه  آن  توان برمی  کمتری دارند و به راحتی  ۀدلیل این امر این است که سایر اعضای تیم هزین

العاده  شوید. مهندسین خارقمی  نویسانِ درجه اول با مشکل مواجهاین خواهد شد که شما برای استخدام برنامه

های دیگر راننده اتوبوس باشند؟ در حالت  توانند در شرکتمی  ا باشند، در حالی کهچرا باید مسافر اتوبوس شم

 .گیری نقش دارند مدیریت اجماع محور اما، تمام اعضای تیم در مراحل تصمیم

کنند که  می  فکر  و آشفتهبه یک عده آدم ژولیده    ،شنوندمی  ار  «تیم اجماع محور»ها وقتی اسم  خیلی از آدم

گیرند و کاری  رقصند و هیچ تصمیمی نمیمی  « هستند وکومبایا کومبایا»ور یک آتش در حال خواندن در بیابان د

این کلیشه بیشتر در مورد یک تیم ناکارآمد صدق  ؛رسانند نمی  را به آخر کند تا یک تیم اجماع محور.  می  ولی 

به کار، حس مالکیت داشته و در قبال  در اینجا این است که تمام اعضای تیم نسبت    « اجماع»  ۀمنظور ما از کلم

کنند. و رهبران تیم از ته دل و با احترام به نظرات اعضای تیم گوش  می  ولیتئموفقیت محصول نهایی احساس مس

ست که گاهی اوقات بحث و  امعن  آناین به   ـ  HRT  لاز اصو  «احترام»کید خاص روی ستون  أبا یک تـ   کنند می

رسد که  افزاری مورد نیاز است و بعضی اوقات تیم به این نتیجه مینرمموفقیت محصول  تبادل نظر طوالنی برای  

های سریع، ممکن است تیم به این نتیجه برسد که بهتر است به  گیریدر حالت تصمیمتر جلو بروند.  باید سریع
اعضای تیم باید روی اهداف کلی    ۀبپیوندد، همبرای اینکه این امر به وقوع    2. تصمیم رهبران فنی تیم اعتماد کند 

تیم    «شرح مأموریت »عقیده باشند. چه باور کنید چه باور نکنید، کلید رسیدن به این حالت در نوشتن  تیم هم

 .پردازیممی این فصل به آن ۀنهفته است که در ادام

ری در تیم شما اهمیت دارد. اگر فرهنگ گیتصمیم  ۀنحو   ۀرفتار و برخورد اعضای تیم با همدیگر نیز به انداز   ۀنحو

کشند، تیم شما، اعضای می شوند یا بر سر هم جیغ و فریادمی تیمی شما طوری باشد که افراد با هم دست به یقه

 
روکله زدن با مهندسین  نف  کافی برای س  تنها اعتمادبههبران خیلی خو  هم هستند. چرا که رهبران بد، نهمهندسین خیلی خو ، به دنبال ر. 1

 .کنندمیرفتار  هامانند اربا کارمندانشان  در مورد ای را ندارند، بلکه عمدتا  حرفه

در حالی که ب ضی دیگر بین    ،کنندبه رهبران فنی خود واگذار می  ا گیری رها تیمیمآید، ب ضی از تیمنمی  وقتی یک اجماع کلی به دست.  2
انتخا  می  ا کنند. مهم نیست تیم شما چه روشی رمی  گیری ی أ اعضای تیم ر اختالف  این نوع  برای حل  این است که همیشه برای حل  کند، مهم 

 .نیدتکرار و دنبال ک ا اختالفات یک روش ر
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به طور    کند )و حقیقتاًمی  جا تولید جذب خواهد کرد و فضایی پر از خودپرستی و غرور نابه  اخشن و پرخاشگر ر

خانم بیشتر  میخاص،  ما  که  اینهایی  از  میتیم  گونهشناسیم  دوری  پایها  بر  را  تیمتان  فرهنگ  اگر    ۀ کنند(. 

استوار کنید تا اعضای تیم با یکدیگر با احترام رفتار کرده و برای انتقاد سازنده از همدیگر تالش   HRT هایستون

افزار  نرمبلکه میزان باالتری از وقت و انرژی خود را روی تولید    ، کنید می  تنها افراد بیشتر و بهتری را جذبکنند، نه

های فردی اعضا محو شود، کنید. داشتن غرور و افتخار تیمی اگرچه مفید است، ولی تیمی که در غرورمی  متمرکز

 .دهای جلوگیری از این اتفاق صحبت خواهیم کرراه  ۀگیرد. در فصل چهارم دربارمی در مسیر شکست قرار

ها تمام تالش  های رشد و پیشرفت هر شخص و یا هر تیمی است. ولی بیشتر انسانانتقاد سازنده، از ضرورت

نفس  کنند تا از دریافت هرگونه انتقادی فرار کنند. علت این فرار در بعضی مواقع شاید عدم اعتمادبهخود را می

کنند باید در قبال هر نظر یا انتقادی کاری انجام یها فکر مولی در اکثر اوقات علت امر این است که آدم  ،باشد 

بدهند و تغییر کنند، حتی اگر آن انتقاد خاص را قبول نداشته باشند. بهترین خصوصیت دریافت انتقاد سازنده این  

  قبول دارید و در مقابل کدام قسمت   ااست که شما این توانایی را دارید که انتخاب کنید کدام قسمت از یک انتقاد ر

شغلی آماده شوید و    ۀخواهید برای یک مصاحبفرض کنید که شما می  خواهید کار خاصی انجام دهید. مثالًنمی

عالق مورد  ر  ۀ لباس  قابلاهپوشید   اخودتان  دوست  یک  پیش  دربارمی  اعتمادید.  را  نظرش  و  خود   ۀروید    ظاهر 

او بگویدمی اگر  از لباست خوشم نمیدندان شما یک تکه اسفناج چسبید  ۀ گوش »  : پرسید.  به    « د،آه و من  شما 

که لباستان را عوض کنید. انتقاد سازنده یک هدیه    دولی لزومی ندار  ،توانید از نخ دندان استفاده کنید می  راحتی

 .قبول یا رد کنید  اتوانید آن رمی است که شما

ین دوستان و همکاران هستند  کارتان یا حل کردن ایرادهای شخصی خود هستید، هم  ۀاگر به دنبال بهبود نحو

توانند به شما کمک کنند تا موانع پیشرفت را به شما نشان دهند. بدون نظرخواهی از بقیه، شما اشتباهات  می که

شناسی  العاده از خودآگاهی و خویشتنتکرار خواهید کرد. مگر اینکه یک قدرت خارق  و ایرادهای خودتان را دائماً

ها، ما از چندین نفر خواستیم که نظرشان عنوان مثال، پیش از انتشار نهایی این کتاب در رسانهداشته باشید. به  

ینکه نظر شما در  ا نظر ازارزش بود. صرفما بگویند. بیشتر این نظرات و انتقادها بسیار دقیق و با ۀ را در مورد نوشت

دادیم  نمی  به پیشنهادهای ارزشمند دیگران اهمیتبود اگر که ما  می  مورد این کتاب چیست، این کتاب شدیداً بدتر

 .ترسیدیم که نظر بقیه را بپرسیممی یا

کنیم انتقادهای  می  نفس است. ما فکرنیازمند داشتن یک سطح مشخص از اعتمادبه  ،درخواست انتقاد و پیشنهاد

اد سازنده به دیگران کار بسیار  شود دریافت کرد. از طرف دیگر، دادن انتقمی  ست کها  ترین نظریسازنده راحت

ال ببریم یا مسخره کنیم. البته خود  ؤتر این است که به راحتی کارشان را زیر س ست. معموالً کار راحتا  سختی

از دیگران برای نظرشان هم کار آسانی نیست. مردم فرض می کنند شما صرفاً به دنبال  عمل درخواست کردن 

پرسید با شما  می  گر دوست یا همکاری را پیدا کردید که وقتی از او نظرش راتعریف و تمجید از کارتان هستید. ا

 .گذارد، دو دستی به او بچسبید و از دستش ندهید یک نظر صادقانه و انتقاد سازنده را در میان می
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ی هاکنند. ولی انساننمی  های تند و پرخاشگر معموالً در یک تیم ساکت و آرام، خیلی احساس ناراحتیآدم

ها آن  تنها شنیدن نظرنهتوانند موفق شوند یا از کار لذت ببرند. نمی  گرا عموماً در یک محیط پر حرارتآرام و درون
اگر دنبال   1د. شونمی  سردهای خود دلها نیز از بیان نظرات و ایدهتر است، بلکه خود آندر چنین محیطی سخت

آن بیشتر افراد احساس راحتی کنند و با کارایی بیشتری فعالیت داشته باشند، باید    داشتن تیمی هستید که در

 .دهید  قرارفرهنگ تیمتان را بر اساس تواضع، احترام و اعتماد 

های پرحرارت  تا فرهنگ  بینند آسیب بیشتری میهای پرخاشگر  خونسرد و آرام در مقابل انسان  هایتیم  فرهنگ

های پرخاشگر  های مالیم و با آرامش باید حواسشان به نفوذ انسانبرخورد. تیمهای آرام و خوشدر مقابل انسان

اعضای ارشد تیم است که    ۀا درگیر نشوند. بعضی اوقات این وظیفهطور انسانباشد. بهترین کار این است که با این

برخورد تیم جلوگیری کنند. در فصل چهارم  جو بایستند تا از آسیب او به سایر افراد خوشروی انسان سلطههروب

 .صحبت خواهیم کرد  «سمی»های طور انسانبرخورد با این  ۀنحو ۀدربار 

 

 
 The Power :دارد  مورد همین موضوع و همچنین یک کتا  در  عالی است   TED Talk: The Power of Introverts سوزان ِکین یک.  1

of Introverts  
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 های موفقفرهنگالگوهای ارتباطی در  

برای مهندسین   ارتباطات اجتماعی ممکن است برای اعضای تیم به یک چالش اساسی تبدیل شوند. مخصوصاً 

بینی سپری کنند تا  افزار که معموالً دوست دارند بعدازظهر خود را در کنار یک کامپایلر منطقی و قابل پیشنرم

نویسان، نیاز به ارتباط با یکدیگر را به عنوان  بینی. بیشتر اوقات برنامهدر کنار یک انسان احساسی و غیرقابل پیش

خبر باشند یا در مورد یک  بی  کنند. ولی اگر اعضای یک تیم از کار همتلقی مییک مانع و مزاحم برای کدنویسی 

شود که آیا کد و برنامه در جهت درستی در حال توسعه است  نمی  گاه مشخصموضوع توافق نداشته باشند، هیچ

 .یا خیر

 

 

کنید  بررسی  را  کارآمدی  و  موفق  تیم  هر  کانالمی  متوجه  ،اگر  روی  که  ارشوید  مهای  خوبی  ؤتباطی  به  ثر 

مثال گروهگذاری کردهسرمایه به طور  نرماند.  ایمیل، مستندهای طراحی  کامنتهای  مأموریت،  های افزار، شرح 

اینکه همنرمهای تولید  مناسب در کدنویسی، خودآموز از  اعضای تیم روی مسیر حرکت و   ۀافزار و .... اطمینان 

رزحمتی است. ولی تمام این زحمات  ها باخبر باشند، کار سخت و پُآخرین تصمیمو از  هستند  عقیده  اهداف تیم هم

 .گذاری را دارد که نهایتاً با افزایش کارایی و رضایت تیمی نتیجه خواهد دادسرمایهیک حکم 
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ی  هاشود تعداد افراد کمتری را در تماسمی  یک قاعده و قانون کلی در ارتباطات تیمی این است که تا جایی که

های تلفنی دخیل کنید و در مقابل تعداد افراد بیشتری را حین  های حضوری یا تماسزمان و همگام مثل جلسههم

افزارهای مدیریت کار در جریان بگذارید. ارتباطات  نرمها یا  زمان و ناهمگام مثل ایمیل یا کامنت ارتباطات غیر هم

روند کارشان را قطع کرده و خودشان را    تاکنند  را مجبور می  کنندگانچرا که شرکت  ،باالیی دارند   ۀهمگام هزین

افراد  ۀبا برنام امکان را به  این  ارتباطات غیر همگام  اما  دهند تا در زمان و مکان  می  زمانی شما تطبیق بدهند. 

انی را  ها مجبور خواهند شد مدت زمها توجه شود. هر زمانی که باعث وقفه در کار افراد شوید، آنمناسب به آن

 .صرف این کنند تا دوباره به همان مرحله از سرعت و دقت برسند. همیشه به این موضوع توجه کنید 

همیشه تمام اطالعات، مستند شده و در دسترس    تاتر از هر چیزی این است که شما باید کاری کنید  ولی مهم

کنیم. بعضی  را با هم در این فصل مرور می  های متداول ارتباطات تیمی. تعدادی از روشقرار بگیردتمام افراد تیم 

که بهتر است بررسی شوند. در    دارند ولی نکات ظریفی    ،ها ممکن است خیلی واضح و مبرهن باشند از این روش

ای اگر در راستای بهبود ارتباطات تیمی خود تالش نکنید، زمان قابل مالحظه  مورد یک چیز اما خاطرجمع باشید:

 .یا کارهای بیهوده در تیمتان خواهید کرد کاریرا صرف دوباره
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 سازی اعضای تیم همگام

مشترک تیم توافق داشته  سازی اعضای تیم این است که اوالً تمام افراد روی اهداف  به طور کلی، هدف از همگام

 .تیم باشد  ۀ اعضاییید همأهای ارتباطی بین افراد، مورد تباشند و ثانیاً روش

 !نه، واقعاً ـ شرح مأموریت 

کلم مأموریت »  ۀوقتی  احتماالًرا می  «شرح  به ذهنتان    شنوید،  که  بازاریابی  آگهی  رسد میاولین چیزی  های 

ها را که متعلق به یک  در زیر یکی از این شرح مأموریت  . مثالًاست های بزرگ  بعضی از شرکت  ۀمزبی  روح وبی

 :بینید اسمش را مطرح نکنیم، می ست و بهتر است ا  شرکت بزرگ مخابراتی

سازی زندگی شخصی  ترین شرکت دنیاست. هدف ما غنیترین و باارزشآمیزمقصد ما تبدیل شدن به تحسین

های مخابراتی  ترین سرویسانگیزترین و پرکاربردهیجان   ۀها با عرضتر کردن زندگی کاری آنمشتریانمان، موفق

 .داران شرکت نیز سودآوری کنیمبرای سهامزمان است، در حالی که هم
 !پیدا نکردم که این شرکت خاص را تحسین کرده باشد  اکس رجالب اینکه من هنوز هیچ

 :یک مثال دیگر از یک شرکت بزرگ دیگر

 .های کاربردی در کمترین زمان در جهت پاسخگویی به نیاز مشتریانحلعرضه کردن راه
تواند معنی داشته باشد. اگر ما در شرکت  کاری و هر شرکتی می  باال برای هر  ۀجمل  عمالًاصالً این یعنی چه؟  

ها یا تحویل  توانستیم تشخیص دهیم که بین شستن ماشین، درست کردن درز لولهنمی کردیم، احتماالًمی  باال کار

های عظیم هستند  هایی از طرف شرکتچنین مغلطهندادن پیتزا، کدام کار اهمیت بیشتری برای شرکت دارد. ای 

 .را بدنام کرده است «شرح مأموریت » ۀکه واژ

کاری خود    ۀ های با کیفیت و کارآمد است تا بتوانند محدودنوشتن شرح مأموریت تیمی، بهترین راه برای تیم

رح مأموریت ممکن است  را مشخص کرده و مسیر خودشان را اجماالً تعریف کنند. درست است که نوشتن این ش 

چیزی  بالقوه  به صورت  انجام دهد،    1باید یا نبایدتواند با تعریف آنچه که تیم شما  می  ولی  ،فرسا باشد بر و طاقتزمان

 .جویی کندصرفهشما وقت و زمان  در ها کار را سال  ۀبه انداز

باز ادامه بدهد، ما به عنوان  متن  ۀپروژرا به شکل یک    GWTیا به اختصار 2وقتی گوگل تصمیم گرفت که توسعه

باز را با دقت مرور کردیم و به طور خاص  باز با غیر متنمتن  ۀ های یک پروژمشاور در کار دخیل شدیم. ما تفاوت
 

 .از عوامل مهم موفقیت تیمی است  ،از مسیر اصلی پرت کند ا گفتن به آنچه که حواس تیم شما ر «نه»اندازه اهمیت دارند.  بی ها«نباید». 1

2. Google Web Toolkit 
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تواند در  می  هر کسی از هر جاییباز توجه کردیم که در آن  افزارهای متننرم  ۀبه این خصوصیت از دنیای توسع
 1د. ال ببرؤای را زیر س پروژه وارد شود، نظرش را مطرح کند، در بخشی از کد مشارکت داشته باشد یا طرح و برنامه

ها، نهایتاً به تیم پیشنهاد دادیم تا یک شرح مأموریت تیمی شامل تمام اهداف پروژه  بعد از بررسی تمام این چالش

کنندگان در پروژه قرار  این پروژه نیست تهیه کنند و در معرض عموم شرکتطور لیست مواردی که هدف    و همین

 .دهند 

در حالی که بعضی دیگر به نظر کنجکاو شدند. خوشبختانه رهبر    ،بعضی از اعضای تیم این پیشنهاد را رد کردند 

های  کنیم، بحثتیم از این پیشنهاد خیلی استقبال کرد. وقتی دور هم نشستیم تا این شرح مأموریت را تعریف  

نحو و  محتوا  مورد  در  نه  ۀزیادی  مذاکره  روز  از چند  بعد  نهایتاً  گرفت.  شکل  نوشته  این  شرح  نگارش  یک  تنها 

را بهتر   GWT چطور» اینکه    مورد مأموریت دقیق و عالی تنظیم شد، بلکه تیم موفق شد که یک سند دیگر در  

از شرح مأموریتآن  تهیه کند.  «کنیم به مواردی که هدف پروژه نیست،    ها حتی یک قسمت  را به طور خاص 

 :اختصاص دادند. در زیر این شرح مأموریت آورده شده است 

کاربران در دنیای وب را به طور بنیادی ارتقا دهد. این کار از طریق فراهم   ۀاین است که تجرب GWT مأموریت

ها بتوانند به راحتی برای هر مرورگر  آن  ود تاش می  دهندگان وب انجامبرای توسعه Java کردن ابزارهای مبتنی بر

 .فراهم کنند  AJAX مدرنی، امکانات
باال محتوای زیادی را در خود جمع کرده است و ما معتقدیم که این یک مثالِ خیلی خوب از یک شرح   ۀ جمل

دنیای وب و هم  کاربران در    ۀکند: ارتقای تجرب ل است. این شرح مأموریت هم هدف را تعریف میئامأموریت اید

 .Javaر کند: ابزارهای مبتنی بفعالیت را مشخص می ۀمحدود

شام می تیم  این  مدیر  با  وقتی  بعد  فیتز  چندین سال  او در  حمایت  ازخوردیم،  شرح    موردهای  این  نوشتن 

احساس کرد که    ، این ایده را شنید اولین بار  مدیر آن تیم اعتراف کرد که وقتی  ولی    ؛ مأموریت بسیار تشکر کرد

  مورد ولی وقتی که با مهندسین تیمش شروع به بحث و مناظره در    ،این کار یک اتالف وقت اساسی خواهد بود

و اصوالً با    چرا که فهمید مهندسین ارشد تیم کالً  ، محتوای این شرح مأموریت کرد، متوجه اهمیت این کار شد 

 !اهداف پروژه موافق نیستند 

کمک کرد تا همان ابتدا با اختالف نظرات بین اعضای تیم مواجه شده و   GWT یمنوشتن شرح مأموریت به ت

توانست بعدها روی سرعت یا  می  ای کهمشی کلی محصول نهایی به توافق برسند. مسئلهخط  موردسعی کنند در  

ب قرار دادند  ها شرح مأموریت تیمی خودشان را در معرض دید همه روی وآن  ثیر بگذارد.أ حتی موفقیت پروژه ت

 

کروباتیک تشربیه کرده  ۀافزار را به سراختن یک خاننرم ۀما م موال  روند توسر . 1 ایم. این کار نیاز به صربر  کاغذی روی یک تشرک کشرسران حرکات آ
 )م.(  .پرندمی  ابا روی تشکحمبی  دقتی دارد کهبی  طور حوصله برای سروکله زدن با افراد  باال، دقت کافی و همین
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از آن تبعیت کردند، بلکه زمان زیادی کهو نه افراد توانست صرف  می  تنها تمام اعضای تیم با دقت  جروبحث با 

واردها را با شرح مأموریت تیم آشنا  کافی بود که تازه  فقط جدید در مورد اهداف و مسیر پروژه بشود، حفظ شد.  

 .یرند االتشان را بگؤکنند تا جواب بسیاری از س 

 

شما از مسیر خود خارج نشود. این سند ولی نباید یک مانع سنگین    ۀکند که پروژ می  شرح مأموریت، تضمین

ای  شما به شکل اساسی  ۀ شرکت یا پروژ  ۀ . اگر محیط کاری یا طرح و برنامایجاد کندجلوی تغییرات در کار شما  

روز  تغییر کرد، اعضای تیم باید با خودشان صادق باشند و شرح مأموریت را مجدداً ارزیابی کنند و محتوای آن را به

کنند. ایجاد تغییر در قانون اساسی تعمداً کار سختی است تا افراد هر موقع که دلشان خواست نتوانند آن را تغییر  

توانند مورد بررسی قرار  می  پذیر هستند وط خاص، تغییرات در قانون اساسی امکاندهند. ولی در یک سری شرای

بگیرند. اگر سمت و سوی یک محصول یا یک شرکت به ناگهان و به هر دلیلی تغییر کند، شرح مأموریت تیم نیز  

 .روز شودباید متناسب با آن به

 های کارآمد جلسه

توان با  می  کنند. با وجود آنکهمی  نیاز ولی یک بالی گریزناپذیر نگاه  به عنوان یک   «هاجلسه» ها به  بیشتر آدم

افتد و جلسات، بیش از  نمی  ثر و کارآمد برگزار کرد، اکثر اوقات این اتفاق ؤها را بسیار مکمی مهارت این جلسه

های فاضالب شهری انهخها را همان طور دوست داریم که تصفیهشوند. ما جلسهمی  اندازه طوالنی و نامنظم انجام

 !سو با مسیر باد تعداد و همرا دوست داریم: دورادور، کم
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 1ایدوره ۀ کنیم: جلسات ایستادها شروع میترین نوع جلسهبا مخوف

شود و محتوای آن باید به معرفی افراد یا تغییرات جدید و همین طور  می  معموالً این جلسه هر هفته انجام

از تکاطالعیه افراد گروه صرفهای ساده محدود شود. اعالن آخرین وضعیت به نوبت  آیا خبر  تک  اینکه  از  نظر 

نه، حوصله یا  دارند  اینَسجدیدی  است.  وقت  اتالف  باعث  و  میربر  کاری  شما  با  که  طور جلسات  تان دلکنند 

 !تر تمام شوند ن بزنید تا هرچه سریعاخواهد با مشت به گلوی خودتمی

تر داشته باشد باید خارج از این نوع جلسات و فقط با حضور افراد مرتبط هر موضوعی که نیاز به بحث عمیق

اص در جلسه  مورد بررسی قرار بگیرد. کسی که مدیریت جلسه را به عهده دارد باید از باز شدن یک موضوع خ

ها رسیدگی  آن  تهیه کند تا بعد از جلسه، فقط اعضای مربوط به  «حاشیه»جلوگیری کند و لیستی از موضوعات  

روزانه را   ۀهای ایستادتوان موضوع جلسهمی کنند. اگر این کار در تیم شما تبدیل به یک عادت شود، خیلی راحت

ها این است که اعضای تیم باید با ترک  مهم در این نوع از جلسه  ۀهای کلی متمرکز کرد. نکتحول اعالن وضعیت

های اصلی تمام شد، احساس راحتی کنند. اگر موضوعی برای اعالن وجود نداشته باشد، یا  جلسه وقتی که اعالن

نظر  توانید از جلسه گرفتن صرفمی  باشد، شک نکنید کهها کافی  گذاری آخرین وضعیتیک ایمیل برای اشتراک

افراد به جلسات اعالن وضعیت زیاد دیده شده که  از  پیدا کردن  روند چون آنجا را جایی برای اطالع  می  کنید. 

  مانند. مته به خشخاش می  کنند که اگر شرکت نکنند، از تحوالت تیمی جدامی  بینند و احساسمی  آخرین اخبار

 !ستولی این کار به وضوح دیوانگی ،گذاریمنمی

 
1. Standup Meetings 
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 روزانه   ۀجلسات ایستاد
 

افزار  توسعۀ نرم خورند و معتقدند که از آخرین اصول علمیمی  بعضی از مهندسین روی این نوع جلسات روزانه قسم

حاشیه باشند. معموالً در  ند اگر که کوتاه، مختصر و بدون اکنند. این جلسات قابل قبولمی پیروی  1به روش چابک 

از جلسه نوع  این  شروعابتدا  کوتاه  بلندمی  ها  از جا  این طریق که همه حقیقتاً  به  پانزده دقیقه(،  )حدود    شوند 

اما بدون مراقبت و احتیاط   ؛دهند می  شوند و در مورد آخرین وضعیت کار خود به دیگران یک گزارش سادهمی

  ای یا بیشتر تبدیل شوند که افراد حاضر، های طوالنی سی دقیقهتوانند به دورهمیمی  مداوم، خیلی زود این جلسات

مفصلبی توضیحات  خود  کار  مورد  در  اوقاتدهند.  می  هدف  این  گاهی  نشستافراد  جلسهطور  با  را  های  ها 

باید تصدی امور را به    روزانه احتیاج دارد، یک نفر  ۀگیرند! اگر تیم شما به جلسات ایستادمی  درمانی اشتباهروان

 .دست گرفته و جلسه را مدیریت کند 

تالش   در  تااگر  جدید    هستید  کنید چیزی  جلسطراحی  که  کنید  سعی  نشود.    ۀ ،  نفر  پنج  از  بیشتر  شما 

نقشهتصمیم و  نفر  گیری  یک  فقط  آنکه  مگر  است،  غیرممکن  عمالً  اتاق  در  نفر  پنج  از  بیشتر  حضور  با  کشی 

ن به مرکز شهر بروید و شش نفره سعی کنید  اکنید با پنج نفر از دوستانتنمی  اصلی باشد. اگر باور  ۀگیرندتصمیم

ر یک مسیر برای بازدید از تعدادی از مراکز توریستی شهر توافق کنید. به احتمال قوی شما نیمی از روز را در  َس

را به عنوان داور منصف انتخاب کنید که    مگر آنکه یک نفر  ،جروبحث خواهید بودیک گوشه از خیابان مشغول  

 .گیری کند جای تیم تصمیم

 

 
1. Agile   



57 
 

 یک دست صدا ندارد 

 

از  می  ها باعث تداخل در زمان مفیدیاصوالً جلسه الهام    « زمان سازندگی »آن را    1پال گراهامشوند که ما با 

 بیگاه،  های گاه ودر کنار مزاحمت جلسه  «قلمرو تمرکز»نویسان، ورود به  برنامه  نامیم. برای هر کسی مخصوصاًمی

تقویم خود محدودهمی باشد. در  عنوان  تواند دشوار  را تحت  یا چهار ساعتی  سه  یا حتی    «مشغول»های زمانی 

ریزی کنید، سعی  برنامهثبت کنید و روی کار خودتان تمرکز کنید. اگر مجبورید که یک جلسه را    «سازندگی »

دیگر مثل ساعت ناهار یا انتهای روز باشد. در گوگل یک    ۀاصله بعد یا قبل از یک وقفکنید که زمان جلسه بالف

وجود   2«جلسه بی  هایپنجشنبه»تحت عنوان    ــ  شود می  سفانه گاهی اوقات نادیده گرفتهأ که متــ  سنت قدیمی  

تواند یک قدم خوب اولیه باشد در  می  دارد تا افراد بتوانند از زمان خود برای تمرکز روی کار استفاده کنند. این

 .ترهای زمانی بزرگمسیری به سمت بیست یا شاید سی ساعت زمان سازندگی در بازه

 

 

1. http://www.paulgraham.com/makersschedule.html 

با هدف افزایش کیفیت زندگی مهندسین آغاز کرد. فیتز    2001مهندسی گوگل، وین روزینگ، این سنت را در سال    ۀ از م اونین شاخ  یکی  .2
چند که باید با دقت از آن    هر  ،دادمی  خو  جوا   کرد تا کسی با او جلسه نگذارد. این کار نسبتا  می  های خودش را کامل مسدودهمیشه پنجشنبه

 .ای ارسال کنداخالقانههای نه چندان خوشاند، ایمیل نیز نیاز بود تا به افرادی که در روز پنجشنبه جلسه تنظیم کرده کرد و هر از گاهیمواظبت می

 

http://www.paulgraham.com/makersschedule.html
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 :پنج قانون ساده برای مدیریت جلسات

 .فقط افرادی را دعوت کنید که قطعاً نیاز است در جلسه باشند  •
 .افراد ارسال کنید دستور جلسه داشته باشید و قبل از جلسه آن را به تمام  •
 .اگر به اهداف مورد نظر در جلسه رسیدید، جلسه را زودتر تمام کنید  •
 . جلسه جلوگیری کنید  کشیده شدناز به حاشیه  •
 .های روزانه مثل ساعت ناهار یا انتهای روز باشد سعی کنید که زمان جلسه نزدیک به سایر وقفه •

که قرار است    باشد ای را تنظیم کنید، یک دستور جلسه آماده کنید که حاوی موضوعاتی  اگر قرار است جلسه

در جلسه مورد بحث قرار بگیرند و آن را حداقل یک روز قبل از جلسه برای تمام افراد ارسال کنید تا بدانند چه  

لسه دعوت کنید: فراموش نکنید که ارتباطات  شود تعداد کمی را به جمی  چیزی در انتظارشان است. تا جایی که

  هایی که حاوی دستور جلسه نیستندشناسیم که آشکارا به دعوتمی   ابر هستند. ما افرادی رهمگام چقدر هزینه

 .کنند می محلیبی

  فقط افرادی را دعوت کنید که نیاز است در جهت اهداف جلسه حضور داشته باشند. بعضی از افراد بعد از اینکه 

ها به جلسات  تاپای در جلسه مشغول پاسخ دادن به ایمیل یا کار شخصی هستند، ورود لپعده  ی اوقاتدیدند گاه

حل علت اصلی مسئله. کسانی که  حلی است برای یکی از عالئم مشکل و نه راهرا ممنوع کردند. اما این صرفاً راه 

 .از همان ابتدا نیازی به حضور در جلسه نداشتند  احتماالً ،های خودشان هستند در جلسه مشغول خواندن ایمیل

ای یا افرادی های حاشیهمسئول جلسه باید واقعاً مسئولیت جلسه را به عهده گرفته و در قطع کردن صحبت

تر از هر  چند سخت ولی مفید و باارزش خواهد بود. مهم کنند، دریغ نکند. این کار، هرمی که موضوع را انحصاری

 .زودتر از موعد و وقتی که اهداف جلسه به دست آمده، نترسید  ۀتمام جلس چیزی، از ا

 « های جغرافیاییچالش»کردن در یک تیم با    کار

دور هستید،    هاوقتی عضو تیمی هستید که اعضای آن در شهرهای مختلف پخش هستند، یا شما از سایر تیم

بلکه مجبور خواهید بود تالش بیشتری در ارتباطات    ،نید های متفاوتی برای برقراری ارتباط پیدا کتنها باید روشنه

تیم    کلها باید مکتوب شوند و معموالً با ایمیل بین تصمیم  ،خود داشته باشید. وقتی اعضای تیم از هم دور باشند 

رسان آنالین انجام شود، تیم  های پیامگوها ممکن است از طریق سیستموبه اشتراک گذاشته شود. اگرچه گفت

باشد. تماس  باید  برای همه در دسترس  اطالعات  که  کند  پیدا  وید راهی  برای ئهای  نیز روش خیلی خوبی  ویی 

 .ها مجهز به دوربین هستند تاپلپ ۀهای کوتاه هستند، مخصوصاً که این روزها تقریباً همبرقرای تماس
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  .« وقت مطرح نشده است باشد، هیچاگر صحبتی در ایمیل نیامده  »یک شعار داشتیم:   ورژنساب ۀما در پروژ 

زیادی را صرف گفت ایدهوافراد ممکن است در تاالرهای آنالین مدت زمان  اینکه    ، پردازی کنند گو و  ولی برای 

کنند، باید به فکر سایر افراد تیم که در تاالر آنالین حضور نداشتند نیز باشند. با اجبار به    « واقعی»ها را  مصوبه

دهیم تا ببینند  می  اعضای تیم این فرصت را  کلگوها در ایمیل برای کل تیم، به  وع گفتگذاری این نواشتراک

خصوص  )و اگر نیاز است، نظر خودشان را نیز مطرح کنند(. این موضوع بهاست  چطور یک تصمیم گرفته شده  

 .دارداهمیت  « اجماع محور»های برای تشکیل تیم

دردسر باشد. اگر شما از بی  سر زدن به میز کارشان،  ۀد به اندازصحبت کردن با یک نفر در یک مکان دور بای 

روش )از  تیم  افراد  سایر  با  همیشه  از  بیشتر  خیلی  هستید،  دور  تیم  افراد  مثل  سایر  مختلف  افزارهای نرمهای 

وید که  باشید. مطمئن ش داشته  ی یا تلفنی( ارتباط  یوئ گوی آنالین، ایمیل، تماس ویدورسان، تاالرهای گفتپیام

تر از همه،  دهید نیز هستند. مهممی  بلکه در جریان کاری که شما انجام  ،تنها از حضور شما مطلع هستند همه نه

 .کم نگیرید گوهای دونفره را دستوقدرت گفت

  ۀ روی یک پروژ رکه در دفتر شرکت در یک شهر دیگداشت به اسم کُری خود فردی  در تیم شخصی بِن زمانی 

رو بود. او این مشکل را ههای زیادی روب. کُری در برقراری ارتباط با سایر اعضای تیم با دشواریکردمیکار  جدید  

هفتگی با بِن مطرح کرد و بِن از او خواست که یک هفته به دفتر کار سایر اعضای تیم بیاید تا پروژه را   ۀدر جلس 

و هتل نسبت به این سفر دودل بود و به فواید آن خیلی  های پرواز  هزینه  خاطر با هم شروع کنند. کُری در ابتدا به 

ها  تیمیکرد. نهایتاً با یک سفر دو روزه پیش سایر افراد تیم آمد و خیلی سریع متوجه مزایای دیدار همنمی  فکر

با همشد. نه مکالمات راحت و حضوری  از  ناهار خوردنتیمیتنها  با  بلکه  کرد،  استفاده  های های جدید خودش 

ها نیز آشنا شد. کُری و سایر افراد تیم همدیگر را به  آن  های تیمی با خصوصیات اخالقیرک و بیرون رفتنمشت

با وجود اینکه کُری هزار مایل   ،ادامه پیدا کرد  ترراحتعنوان یک انسان بیشتر شناختند. در نتیجه، مکالمات بعدی  

 .از سایرین دور بود

 گیرد نمی چیز جای دیدار حضوری راهیچ
 
های های اجتماعی و تکنولوژیهای شبکهتوجه است این است که با وجود تمام پیشرفتای که در اینجا قابلنکته

تواند جای صمیمیت و راحتی ارتباطات حضوری و واقعی دو نفر را بگیرد. اگر نمی  چیزویی، هنوز هیچئتماس وید

و    د جدیدی را با یک نفر شروع کنید یا صحبت خیلی مهمی با یک نفر در شرکتتان داری   ۀخواهید پروژشما می

تقریباً  ۀ بودج است،  نیز در دسترس  و هزین  سفر  بود.    ۀهمیشه زحمت  به صرفه خواهد  صحبت  دیدار حضوری 

تواند اثری مشابه یا حتی نزدیک  نمی  ایگذارد که هیچ صحبت تلفنی یا تصویری می  انسان  ۀحضوری اثری در حافظ

باشد  دلیل هزینه  .داشته  به  افراد  از  شاید  خیلی  است که  درست  نیستند.  موافق  ایده  این  با  سفر،  های سنگین 
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تر استطاعت مالی  های بزرگولی بیشتر شرکت ، آیند چنین سفرهایی بر  ۀهزین ۀ های کوچک نتوانند از عهد شرکت

 .کنید می عدم دیدار حضوری اعضای تیم، به مراتب بیشتر از آن چیزی است که فکر ۀ این کار را دارند. هزین

، هر از گاهی  دارید ویی ارتباط  ئنظر از اینکه چقدر با همکاران خود از طریق ایمیل یا تماس تلفنی و ویدصرف

این قضیه نهتیمیهواپیما بگیرید و با هم  تبلی های دورکار، بلکه برای تنها برای کارمندان و تیمها دیدار کنید. 

کند. هر از گاهی به شهری که دفتر اصلی شرکت  می کنند نیز صدقافرادی که در دفتر غیر اصلی شرکت کار می

 .ید در آنجاست سفر کنید و با اعضای شرکت به شکل حضوری صحبت کن
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 افزار نرممستندات طراحی  

افزار بسیار سخت است تا بتوانند هنگام شروع یک پروژه، جلوی تمایل شدید به کدنویسی  نرمبرای مهندسین 

پروژه کار کنند. ولی کدنویسی بدون طرح و برنامه   ۀریزی اولیبرنامهرا بگیرند و روی مستندات نوشتاری طرح و  

ایده کار کنید.    ۀ اولی  ۀآزمایشی یا نمون  ۀ مگر آنکه بخواهید روی یک نسخ  ، دهد نمی  دیمفی  ۀ نتیج  معموالً یک 

کنند و این کار پروژه را به  می  افزار، برای کدنویسی عجلهنرمکشی کلی  بیشتر مهندسین قبل از طراحی و نقشه

 .کند می سمت شکست هدایت

بیشتری آن را   ۀ و عد   اندآن را نوشتهدو یا سه نفر    وک دارد  افزار معموالً یک مال نرمیک مستند مکتوب طرح  

  ۀ بلکه یک روش بهینه و به صرف ، کند می شما را مشخص  ۀپروژ ۀکلی آیند  ۀتنها برناماند. این نوشته، نهمرور کرده

چرایی و چگونگی جزئیات فنی پروژه است. در این مرحله،    ۀارتباطی برای در جریان گذاشتن تمام اعضای تیم دربار

اید، قبول کردن انتقادات و عملی کردن پیشنهادها بسیار  ها( را صرف کدنویسی نکردهها )یا ماهچون هنوز هفته

تر خواهید داشت. از این گذشته، مستند طرح  سازی مفید شما یک محصول بهتر با پیاده  تر است و نهایتاًراحت

نویسی را  بندی پروژه و تقسیم کار بین اعضا نیز کمک کند. وقتی کار برنامهتواند به شما در زمانمی افزار شمانرم

اند.  هافزار یک نوشته زنده است و مطالب آن روی سنگ حکاکی نشد نرمشروع کردید، توجه کنید که مستند طرح 

که به  را  روز کرده و تغییراتی  به  افزار را مرتباًنرم  ۀشما و تیم شما همراه با رشد و پیشرفت پروژه باید طرح و نقش

ها در عمل هیچ  دانی نیست. بیشتر تیماید مستند کنید. البته که به عمل کار برآید و به سخنمرور ایجاد کرده

  ای آماده العادهفوقدر ابتدای کار، مستندات طراحی  نسبتاً زیادیدت زمان مستندی ندارند و بعضی دیگر م ۀنوشت

 .کنند نمی  روزها را بهولی به مرور آن ،کنند می

ایم که  های وسواسی را هم دیدهولی دقت کنید تا از آن سمت بوم نیفتید! ما آدم ،ها را کردیمتمام این صحبت

کشد تا کل  می  اند. اگر مدت زمانی که طولطی، چهار صفحه طراحی نوشتهساده و کوتاهِ صد خ  ۀبرای یک برنام

اید، این افزار کردهنرم  ۀکمتر از مدت زمانی است که صرف نوشتن طرح و نقش  ،سازی کنید پروژه را از ابتدا پیاده

دم نیاز به طرح  خود برای قضاوت در مورد نیاز یا ع   ۀمستندسازی به وضوح یک اتالف وقت بوده است. از تجرب 

 .افزار استفاده کنید نرم
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 مکالمات روزمره 

یید تمام اعضای تیم باشد، هنوز باید به چگونگی مکالمات روزانه و  أبا فرض بر اینکه اهداف کلی پروژه مورد ت

هایی محدودی  ولی از توانایی  ،ابزارهای ارتباطی افراد با یکدیگر توجه کنید. وسایل ارتباطی اگرچه مفید هستند 

دهند. بنابراین امکان سوءتفاهم و آسیب نمی حالت چهره یا زبان بدن را ۀبرخوردارند و به ما امکاناتی نظیر مشاهد 

العاده باارزش  فوقها  باید گفت که ابزارهای ارتباطی برای بیشتر تیم  این  دهند. با وجودرا افزایش می HRT به اصول

 .وری تیم استفاده کردها در جهت افزایش بهرهتوان از آنمی کمی تالش و دقتهستند و با 

 های ایمیل فهرست

شناسیم که عضوی از تیمی باشد که حداقل از یک فهرست ایمیل استفاده نکند. با  نمی  امروز ما شخصی را

 .کرد مفیدتری استفاده  شکلهای ایمیل به  توان از این فهرستمی دقت به یک سری نکات

پروژه از  زیادی  و صحبتتعداد  دارند  متفاوت  ایمیل  فهرست  موفق چندین  و  بزرگ  موضوعات    یهایهای  با 

  ها و امور مدیریتی و متفرقه را از همدیگر جدا نویسی، مرور کدها، مذاکره با کاربران، اطالعیهمتفاوت نظیر برنامه

پروژهمی اوقات  بعضی  کوچککنند.  میهای  سعی  آنکنن تر  از  ایمیل د  فهرست  و چندین  کنند  برداری  الگو  ها 

تر  های کوچکنویس و دو کاربر دارند. کار این پروژهسه برنامه  ها صرفاًدر حالی که آن  ،کنند متفاوت درست می

مثل این است که شش اتاق کنفرانس را برای صحبت بین فقط پنج نفر تهیه کنید. نتیجه تعدادی اتاق خالی،  

غیر منسجم و تکراری خواهد بود. بهترین کار این است که همیشه با یک فهرست ایمیل آغاز کنید و   هایصحبت

ها دشوار شود. یک استثنا در این قانون البته این است  فقط زمانی فهرست بعدی را اضافه کنید که مدیریت صحبت

کنند در یک فهرست ایمیل جداگانه قرار  صادر میها «بات »که را هایی های اتوماتیک یا گزارشتوان ایمیلمی که

 .داد

ها تعریف کنید و اجازه ندهید اقلیتی با شده در ایمیلهای انجامها و مکالمهآداب و رسوم مناسبی در صحبت
 1. ها را به دست بگیرندکنترل مذاکره ،بیشتر صحبت کردن

ایمیلی احتماالً انتخاب اول شما برای برقراری   ۀدارید، مکالموقتی که شما با تیمتان یک دفتر یا اتاق مشترک 

تصمیم جلسات،  مصوبات  از  رونوشت  یک  تا  است  بهتر  ولی  بود.  نخواهد  اعضا  سایر  با  گرفتهارتباط  شده،  های 

 

کنند. یک نگاه می که بر خالف میلشان است ردرا دهند و نظراتی  می  ها جوا اقلیت پرصدا م موال  یک یا دو نفر هستند که مدام به تمام پیام  .1
دهد که فکر کنید تیم شما مملو از نارضایتی است. این می  ها مشارکت دارند به شما این تیویر اشتباه را آن ه مکالماتی که اقلیت پرصدا درسرسری ب

 .دهدمی توضیحرا  ها طور آدمبرخورد با این ۀشماست. فیل چهارم نحواز جانب رفتار نیازمند توجه سریع و با احتیاط  
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عاتی  دیگر را در قالب ایمیل مکتوب کنید تا مرجع اطال  ۀافزار و یا هرگونه اطالعات رد و بدل شدنرممستندات طرح  

ها را در قالب یک پایگاه داده با قابلیت  های رد و بدل شده در ایمیلمناسب و راحتی برای آینده تهیه شود. پیام

شود، این مرجع داده را در دسترس همگان روی  می  اداره بازمتن شما به صورت ۀجو آرشیو کنید و اگر پروژو جست

پروژه خواهید داشت که حتی در    ۀاینترنت قرار دهید. بدین صورت شما یک مکان متمرکز اطالعات شامل تاریخچ

گوهای تیم را جایی ثبت  وتر خواهد کرد. اگر گفتجریان قرار دادن سریع اعضای جدید تیم را نیز برایتان آسان

 .ها مرتباً تکرار خواهند شد ها و بحثنکنید، صحبت

 های آنالین پیام

گو بین اعضای یک تیم است. مخصوصاً که این  والعاده برای گفترسان آنالین یک ابزار خارقافزارهای پیامنرم

بشوند  بدون آنکه مزاحم روند کاری و تمرکز او    ،پیامی را برای شخص دیگری بفرستند   تا دهند  می  امکان را به کاربر

ها کار او را قطع  رسان خود را طوری تنظیم کرده باشد که پیامافزار پیامنرم)البته مستلزم این است که گیرنده،  

آخر  که ای عدهبرای کنند و هایی که سریع عمل میها، همچنین ابزار مناسبی هستند برای تیمرساننکنند!(. پیام

خواهند  می  کنند و یا برای افرادی که پس از بازگشت از مرخصیمی  رهفته یا بعد از ساعات اداری نیز کمی کا

 شدیداًولی ما  ، ابزار مفید و کارآمدی است ی اوقاتهای خصوصی بین دو نفر نیز گاههای خود را ببینند. پیامپیام

 .شودرسانی بین اعضای تیم استفاده  های گروهی برای پیامکنیم که از تاالرها و کانالمی پیشنهاد

 نویسی به پروتکلهای برنامهچنین محبوب و معمول نبودند، تیمرسان اینافزارهای پیامنرمها قبل وقتی  سال
Internet Relay Chat   به اختصار  یا IRC های گروهی  های خود را در قالب کانالکردند و بیشتر مکالمهمی  اتکا

تیم مفید    کلولی اگر موضوع صحبت برای  ،شد می همهمه ها شلوغ و پر دادند. گاهی اوقات این صحبتمی انجام

، بیشتر  این توانستند از گروه خارج شده و مکالمات خصوصی دونفره داشته باشند. با وجودمی نبود، افراد همچنان 

  ۀ کرد تا در جریان هممی افراد تیم فراهم تمام شد و فرصتی را برای می اعضای تیم انجام کل ها در مقابل صحبت

که از دست داده بودند پیگیری کنند. این راه مناسب و آسان، را های گذشته مکالمات قرار بگیرند یا حتی صحبت

دگی با یکدیگر مکالمه کنند، بلکه به ارتباطات تیمی وقتی افراد در  دهد که به سامی  تنها به اعضای تیم اجازهنه

زده خواهید شد از اینکه یک  کند. بیشتر اوقات شگفتمی  فواصل مختلف جغرافیایی از یکدیگر قرار دارند نیز کمک

لب جدید  رسان تیم، چقدر مطمکالمات مختلف در کانال پیام  ۀبا دنبال کردن و مشاهد  اًعضو جدید در تیم صرف

 .گیردمی یاد

  انجام  IRC ها به صورت گروهی درباعث شدند که مکالماتی که قبل در یک برهۀ زمانی رسان  افزارهای پیامنرم

صحبتمی به  پیششد،  تنظیم  مکالمه،  نوع  این  که  چرا  شوند،  تبدیل  دونفره  و  این های خصوصی  اکثر  فرض 

هایشان بپرسند  تیمیال خود را به طور خصوصی از یکی از همؤتر بود تا س ها راحتنویسافزارها بود. برای برنامهنرم

  تمام روی هکه شاید به نظرشان احمقانه بیاید روبرا  الی  ؤه و س نفسشان مبارزه کرد تا اینکه بخواهند با عدم اعتمادبه



64 
 

 یک دست صدا ندارد 

چرا که هیچ مکان متمرکزی   ،سفانه این کار باعث شد که بار روی تیم بیشتر شودأ اعضای تیم و در گروه بپرسند. مت

 .ال مرتباً بین اعضای تیم تکرار شودؤبرای اطالعات وجود نداشت و امکان داشت یک س 

افزار رایگان برای مکالمات آنالین  نرمبه عنوان یک   1اِسلک   ، ورود 201۵تا    2014های  لخوشبختانه حدود سا

افزارها باعث نرمبا سایر   اِسلک را ارائه داد. قابلیت یکپارچگی و همبستگی IRC مدرن و جایگزین  ۀگروهی یک تجرب

آنالین نیز   ۀهای گستردتیمی شود. انجمنونها برای مکالمات درافزار تبدیل به انتخاب اول شرکتنرمشد که این 

 توان ازمی  اند. با وجود آنکه همچنانبرای مکالمات بین اعضای خود نیز شروع به استفاده از این سرویس کرده
افزار هر هفته گزارشی از  نرمبه عنوان ابزاری برای مکالمات مستقیم و خصوصی دونفره استفاده کرد، این   اِسلک

ارائه  نسبت کلی دهد تا شما بتوانید متوجه شوید که آیا الزم است تیمتان را  می  مکالمات خصوصی به گروهی 

 .بیشتر به مکالمات گروهی تشویق کنید یا خیر

کنیم که برای تیمتان  می  کنید، ما به جد توصیهمی  رسانی استفادهافزار پیامنرمنظر از اینکه شما از چه  صرف

کانال برقراری  کنید.  فراهم  را  مکالمات گروهی  برای  و در دسترس  برای راحت کردن امکانات ساده  اضافه  های 

 .ارزش تالش مضاعف را دارد ارتباطات تیمی قطعاً

 

 
1. Slack 
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 خصوصی؟ های  یک به یک  مکالمات گروهی یا 
چرا که   ،افتند می  شنوند یاد محیط ماقبل تاریخ مبتنی بر نوشتار آنمی  را  IRCامروزه بیشتر افراد وقتی اسم

ها را نخورید.  ای دارند. گول ظاهر قدیمی آنمنسوخ و ازمدافتاده  ۀیز همچنان قیافنIRC تر افزارهای مدرننرمحتی  

زمان را برقرار کرد. در بیشتر  توان به سادگی مکالمات گروهی و غیر هممی  ها این است کهآن  ۀالعادقابلیت خارق

نهایت مشاهده کرد و مکالمات بین سایر  بی  گذشته را تا  یهاپیام  ۀتوان تاریخچمی  IRC  رافزارهای مبتنی بنرم

روز از  مدرن و به  ۀیک نسخ اِسلک، افزاری مثلنرموقتی که شما در گروه حضور نداشتید هم مرور کرد.  را  افراد  

هم  IRCافزارهاینرمهمان   وجود  با  و  زیمبوزَ  ۀاست  اسمایلیلم  و  گرافیکی  همان  های  اصل  در  متنوع  های 

های اشتراکی  بردویی، تخته وایتئدهد. امکانات جانبی و تجملی نظیر مکالمات وید می  را ارائه  IRCهای اصلیقابلیت

ارتباطات غیر هم  ،انگیزند وسوسه  خیلی  اگرچه  …و   از هدف اصلی که همان  زمان ولی ممکن است که شما را 

استفاده کنید، مطمئن شوید    IRCافزارهای مبتنی برنرمیا   اسلک افزاری غیر ازنرمخواهید از  باشد، دور کند. اگر می

 .دهد می گروهی را به خوبی ارائه ۀکه امکانات مکالم

  ۀ تر هستند. یک بار در یک مسابقرسان راحتافزارهای پیامنرمالین و صحبت در  ها با چت کردن آن بعضی از آدم

ندیده بودیم قرار گذاشته بودیم تا دور هم  ی  وقت حضورها را هیچنویسان که بعضینویسی با گروهی از برنامهبرنامه

حدود ده دوازده میز که سر هر    نشسته و روی یک پروژه کار کنیم. وقتی وارد شدیم با یک سالن تقریباً ساکت با

ایم و  نویس مشغول تایپ کردن بودند مواجه شدیم. فکر کردیم که خوب شاید دیر رسیدهمیز شش تا هشت برنامه

هایمان را باز کرده و با این فرض که احتماالً تعدادی موفق  تاپاند. بنابراین لپنویسی کردههمه شروع به برنامه

تیممان  اند خودشان را  نشده با ما خواهند بود، وارد گروه مکالمات آنالین  اینترنت  از طریق  به محل برسانند و 

هایی که در حال انجام بود، سالم کردیم و به همه اطالع دادیم که ما به محل  شدیم. در میان یک سری صحبت

تاق و در چند متری ما مسابقه رسیدیم. در کمال تعجب دیدیم که بقیه هم سالم کردند و گفتند که در همان ا

های آنالین عادت داشتند، ولی احتماالً علت  اند. تا حدودی شاید علت این کار این بود که همه به صحبتنشسته

احساس   IRC هایند و در کانالددامی  زیادی مکالمات آنالین را به دیدار حضوری ترجیح  ۀ اصلی این بود که عد 

از یک پرواز چهارراحتی بیشتری داشتند. ما که به   بودیم و دلمان کمی معاشرت حضوری   تازگی    ساعته آمده 

 .پرسی کنیمتک اعضای تیم رفتیم تا رو در رو سالم و احوالخواست، بلند شدیم و سر میزهای تکمی

های  اینکه چه زمانی بهتر است از پیام آنالین استفاده کرد و چه زمانی ایمیل، هیچ قاعده و قانونی ندارد. پیام

  ۀ افراد گرفته شود مفیدتر است. اگر که هم ۀتواند با حضور هممی آنالین برای مکالمات سریع که یک تصمیم آنی

مهم   ۀ بهتری باشد. ولی نکت ۀ توان صبر کرد، شاید ایمیل گزینمی اعضای تیم حضور ندارند و برای گرفتن تصمیم

زمان )همان طور که  زمان در مقابل غیر همارتباطات هم  ۀنهزی  ۀتوجه این است که باید حواسمان را دربارو قابل

   .توضیح داده شد( جمع کنیم «های موفقالگوهای ارتباطی در فرهنگ»در بخش 
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 افزار مدیریت پروژه نرم

ید  کنید )که بهتر است بکنید(، بامی  ها استفادهافزارهای مدیریت پروژه برای رهگیری کارها و باگنرماگر از  

ها تعریف کنید تا اعضای تیم بتوانند کارها و رفع اشکاالت  ریزی فعالیتبرنامهبندی و  ای برای ردهسیستم و پروسه

شان برای  را بر اساس اولویت صحیح پیگیری کنند. اگر این کار را نکنید، کاربران و اعضای تیم به مرور حوصله

کنند. در این حالت  نمی  شکایات خود از محصول شما را پیگیری   ثبت گزارش اشکاالت و کارها را از دست داده و

افزار مدیریت پروژه خود سر بزنید، احتماالً روی مشکالتی کار خواهید کرد که لزوماً نرماگر حتی نهایتاً شما به  

 .اهمیت باالیی نخواهند داشت

گوی اینترنتی یا تابلو  ور عمل یک تاالر گفتافزار پیگیری باگ یا کارهای پروژه دنرمتوجه داشته باشید که یک  

این   مورد  در  کرد،  رعایت  ایمیلی  ارتباطات  نظیر  آنالین  مکالمات  در  باید  که  خصوصیاتی  تمام  است.  اعالنات 

  افزاری انجامنرمهای مختلف در مورد یک موضوع یا باگ  هایی که در مکانکنند. صحبتمی  افزارها نیز صدقنرم

ها به شکل  گیریاعضای تیم نیز ثبت شوند تا تفکرات و تصمیم  ۀهم  ۀافزار و برای استفادنرمشود باید در این  می

 .شد با محترمانهدبانه و ؤها باید ممستند شوند. طبیعتاً لحن صحبت «رسمی»

افزار یا اولویت برای اضافه کردن یک قابلیت خاص درون  نرمبعضی اوقات دیده شده که بحث روی یک ایراد  

ها را زیر و رو  گیرد. مخصوصاً وقتی که مدیر پروژه یک دور لیست کارها و باگمی  افزارهایی بسیار باالنرمچنین  

ها را به مکان دیگری  ها طوالنی شد، بهتر است آنو مباحثه  خواهد. اگر مناظرهمی  کرده و از اعضای تیم گزارش

 .تیمی استهای درونگونه بحثها منتقل کرد که جای بهتری برای این مثل ایمیل
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 ارتباطات، بخشی از کار مهندسی 

نداریم که وارد  نویسی نوشته شده است. ما قصد  افزار و برنامهنرممهندسی    ۀصدها کتاب متفاوت در مورد نحو

نویسی وجود دارد  ارتباطات بین اعضای یک تیم برنامه ۀ ای در مورد نحوولی نکات برجسته ،جزئیات تکراری شویم

  کنید، یا اصوالً می  نویسی استفادهنظر از اینکه از چه روشی برای برنامهذکر هستند. صرفکه حائز اهمیت و قابل

غیر   مهندسی  تیم  از  درسافزانرمعضوی  قسمت  این  هستید،  مخصوصاً ری  داشت.  خواهد  آموختن  برای    هایی 

 .انجام داد «نباید » هایی درباره آنچه که درس

 های روی کد کامنت

های طوالنی معموالً توضیح خیلی خوبی در مورد  گذاری روی کد بین افراد متفاوت است. کامنتنحوه کامنت

ها روزرسانی این کامنتتوانند مفید باشند. ولی نگهداری و بهمی  دهند ومی  چرایی و چگونگی یک قطعه از کد ارائه

کننده  در حال تغییر و تحول باشد بسیار سخت است و ممکن است به اطالعات غلط و گمراه  وقتی که کد دائماً

تا وقت زیادی  نویسان آینده خواهد شد گذاری کافی باعث سردرگمی برنامهمنجر شود. به همین نحو، عدم کامنت

دهد، نه  می  کد را توضیح  ۀهایشان تلف کنند. کامنت خوب، چرایی و چگونگی قطعالؤرا در پیدا کردن جواب س 

 .کار کد را شرح دهد  ۀنحو اینکه صرفاً

المثل  شوند. ضربنمی دردنخورشوند و وارد جزئیات بهمی نوشته API ها در سطح یک تابع یامفیدترین کامنت 

کند. عالوه بر آن، سبک  می ل صدقئاهای اید در مورد کامنت  «مختصر و مفید »ه معنی ب "μηδέν άγαν" یونانی

اینکه این سبک و  گذاری روی کد نیز بهتر است که بین اعضای تیم منسجم و مورد توافق باشد.  و مدل کامنت 
برای    1. ولی مهم است که در تیم منسجم و هماهنگ باشد   ،گذاری چطور باشد خیلی اهمیت نداردسیاق کامنت

انتخاب    گذاریِسبک و سیاق کدنویسی و کامنت را  این سبک  اینکه چرا  راهنما تدوین کنید و دالیل  تیم یک 

 :2کنیددر گوگل توجه  ++C کدنویسی ۀراهنمای نحو  ۀبه مقدماید شرح دهید. به عنوان مثال، کرده

 ++Cمتخصص  ست. همان طور که هر  ا  ++Cدر گوگل،  باز متن هاینویسی اصلی در بسیاری از پروژهزبان برنامه

این زبان، قابلیتیم باال، پیچیدگیداند،  این قدرت  دارد. ولی  به  های قدرتمند بسیار زیادی  با خود  های زیادی 

به وجود باگهمراه دارد که در عمل می باعث شود که کد شما نسبت  تر باشد و  پذیرهای متفاوت آسیبتواند 

 .ار شودمدت آن دشونگهداری طوالنی

 

  .در این باره بسیار مفید است Dustin Boswll نوشته "The Art of Readable Code" گذاری در کتا نتقسمت کام .1

2. https://github.com/google/styleguide 

https://github.com/google/styleguide
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را مدیریت   ++Cهدف این راهنمای کدنویسی این است که با بیان بایدها و نبایدهای کدنویسی، همین پیچیدگی

مطرح قوانین  و  قواعد  کمککند.  راهنما  این  در  پیچیدگیمی  شده  کاهش  ضمن  که  نوشتهکند  کد  شده،  های 

سبک و استایل کدنویسی، قواعد و قوانینی   .های زبان استفاده کنند قابلیت  ۀ نویسان همچنان بتوانند از همبرنامه

ای برای این مجموعه کنندهشاید عنوان گمراه  «سبک و سیاق» شوند.  هستند که باعث خوانایی هرچه بیشتر کد می

 .شوند می کدنویسی را شامل ۀنحو  چرا که این قوانین موضوعاتی فراتر از صرفاً ، قوانین باشد 

نویسی بتواند با نگاه  سازی است. اینکه هر برنامهکید بر انسجام و همگونأهای مدیریت بهتر کد، تیکی از راه

  ۀ کلی و هدف برنامه را به سرعت متوجه شود، بسیار حائز اهمیت است. پیروی از قاعد   ۀکردن به کد دیگری اید 

شده در تیم را یاد بگیریم و با سرعت بیشتری  کند که الگوهای متداول در کدهای نوشتهمی  همگانی به ما کمک

کند. اگرچه گاهی  تر میراحت  تر وکار را جلو ببریم. الگوهای مشترک و منسجم در تیم، درک و فهم برنامه را سریع

در طول مدت    ا ها راوقات دالیل خوبی برای تغییر این قواعد و قوانین وجود دارند، ولی بهتر است که سعی کنیم آن

 .زمان یک پروژه ثابت نگه داریم

هایی است که  مطرح شده است، لیست خصوصیات و قابلیت  ++Cموضوع دیگری که در راهنمای کدنویسی

های  بسیار وسیع و پیچیده است و در بعضی از موارد، یک سری قابلیت  ++Cها ممنوع است. زبانه از آناستفاد

تر و خواناتر نگه  کند که کد را سادهمی  کنیم. این کار به ما کمکمی  این زبان را محدود یا حتی ممنوع  ۀپیشرفت

ها را به شکل دقیق و مفصل  ها و یا ممنوعیتمحدودیت  داشته و جلوی اشکاالت آینده را بگیریم. این راهنما، دالیل

نویسی  دهد. فرض بر این است که خواننده با این زبان برنامهنمی را آموزش  ++Cاین راهنما، زبان .دهدمی توضیح

 .آشنایی کامل دارد

این راهنما، ادعایی در مورد روش از زبان  ۀهای بهینتوجه کنید که  ترین راه  و بهترین و سریع ++C استفاده 

کند تا کدنویسی بین اعضای تیم منسجم و هماهنگ  می  قواعد و قوانینی را مطرح  افزار ندارد. بلکه صرفاًنرم  ۀتوسع 

 .شود

 گذاری نامتان روی کار برچسب

نرمندی که پایین نقاشی خودش را  دهد به دست بیاورد. از همی که انجام را هر کسی دوست دارد اعتبار کاری 

دهد. این ماهیت انسان است که دوست  می  ای که نام خود را روی کتابی که نوشته قرارکند تا نویسندهمی  امضا 

کاری   انجام داده  را  دارد  به همه بشناساند که  و آن را  کند  معرفی  به عقید به دیگران  ولی  قرار  ۀ.  نام    ما،  دادن 
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ابتدابرنامه بود. همی فایلنویس در  ابتدای فایلما چنین برچسب  ۀهای کد، باعث دردسر خواهد  های کد هایی 

 :ایمبرنامه دیده

 

ابتدای فایل، یک رسم قدیمی است. راستش را بخواهید، ما هر دو در گذشته  قرار دادن نام برنامه نویس در 

مرتکب شده  اشتباهیچنین   کار در زمانرا  این  شاید  فایل ایم.  که  برنامه  های پیش  معموالً یک شخص را  های 

  روی یک فایل کدنویسی نویسان زیادی  تری داشت. امروزه اما تعداد برنامهتا یک تیم، توجیه منطقی  کردمیتکمیل  

های بیخود و  نویس در ابتدای فایل، موجب سوءتفاهم، اتالف وقت، بحث و جدلکنند و قرار دادن نام برنامهمی

ها هستیم. شاید در یک  نویسان روی فایلشود. در نتیجه، ما عمیقاً مخالف قرار دادن نام برنامهمی  ناراحتی افراد

االت احتمالی را روی یک ؤفر به عنوان بهترین کاندید برای پاسخگویی به س سری شرایط خاص بتوان نام یک ن

 .فایل قرار داد، ولی به طور کلی از این کار پرهیز کنید 

 

 

تیمی خودتان درست کردید. چند صد خط کدنویسی    ۀ فرض کنید به عنوان مثال، شما یک فایل جدید در پروژ

های خودتان  تیمیرایت را به ابتدای فایل چسبانده و برای بازبینی همکرده و نام خودتان به همراه عالمت کپی
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را بدون هیچ مشکل و گرفتاری اینجای کار همهمی  ای ثبتفرستادید. نهایتاً کدتان  تا  به نظر کنید.    چیز خوب 

تواند اسم خودش  می  کند. چه زمانی اومی  چند روز بعد همکار شما، آدرین تغییراتی در این فایل اعمال رسد.  می

تا باگ کافی است؟ آیا باید یک تابع اضافه کند؟    ۵را باالی این فایل قرار دهد؟ آیا باید یک باگ را برطرف کند؟  

 را  فرض کنیم که شخص سومی مدتی بعد تابعیکند؟  می  دو تابع؟ چند خط کد او را الیق اضافه کردن اسمش

 کند. آیا اکنون او باید نام خود را جایگزین نام آدرین کند؟ می که آدرین نوشته بود بازنویسی

نمایشنرم شود. خیلی  نمی  « تمام»وقت  هیچ  نامه، فیلم یا رمانافزار، بر خالف سایر محصوالت خالقانه مثل 

روز نگه داشتن لیست  اندرکاران را لیست کرد، در حالی که بهدست ۀتوان اسامی هممی  راحت در انتهای یک فیلم

توانید یک تکه کد را  می افزار نقش دارند، کاری است الیتناهی. شکی نیست که شمانرمیک  ۀافرادی که در توسع

دائماً و به تنهایی مشکالت کد را مکتوب  بینی کنید،  به تنهایی بنویسید، تمام حاالت خاص و نیازهای آینده را پیش

راهنما پاسخ دهید. ولی تمام این کارها از شما وقت زیادی را خواهد    ۀاالت در قالب یک نوشتؤکنید و به تمام س 

اندرکاران  کنیم اسامی دستمی تواند صرف کدنویسی شود. به همین دلیل است که ما توصیهمی گرفت، وقتی که

ایم یک  هایی که ما دیدههای کد. بیشتر پروژهتک فایلسطح پروژه لیست شود، نه در سطح تک  افزار درنرمیک  

ند. اگر  اهکه در پروژه دخیل بودشود  می اسامی افرادی  شامل  دارند که   2اندرکاران یا دست 1فایل برای نویسندگان

تری به شما بدهد.  تواند پاسخ دقیقمی  خواهید، سیستم مدیریت کد پروژهمی  جزئیات بیشتری در مورد هر فایل

هایی که  شما مثل اشک  ۀپروژ ۀتاریخچ  تمامکنید،  نمی  های کد استفادههای مدیریت نسخهطبیعتاً اگر از سیستم

 .روند می زیر باران ریخته شوند، از بین

 مرور و نقد کد را در تیم اجباری کنید 

اینکه وارد می  استانداردهای کدنویسی در تیمتان رعایتبرای آنکه مطمئن شوید   از  شود، باید کدها را قبل 

ولی    ،شودمی  ای از کدنویسی این کار انجاممحصول نهایی شوند، وارسی و مرور کنید. فرقی ندارد که در چه مرحله

آن را  قل یک شخص ثانوی  شود حدامی  باید فرایندی تعریف کنید که ایجاب کند هر قطعه کدی که وارد پروژه

. تغییرات در کد را در  ایم کردهاحتمالی جلوگیری  ۀپاافتاداز اشتباهات پیشکه تا مطمئن شویم  کندیید أمرور و ت

تنها . این کار نهمرور کنندتر  تر و سریعراحترا  ها  آن  های شماتیمیکوتاه اعمال کنید تا همهای کوتاهقالب قسمت

چرا که    ؛کند می شود، بلکه غرور تیمی را نیز بین اعضای پروژه تقویتمی ن کیفیت محصول نهاییباعث باالتر رفت

 .همه در تمام تغییرات پروژه حس مشارکت خواهند داشت

 

 
1. Authors 

2. Contributors 
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 افزار نرمهای واقعی و فرایند انتشار  تست

فرایند توسعصرف از  اینکه  از  برای  می  استفاده 1محورافزار آزموننرم  ۀ نظر  یا صرفاً چند تست خودکار  کنید 

افزار خود تعریف  نرمارزیابی کلی سیستم خود دارید، الزم است که مراحل و فرایند دقیق و منسجمی برای انتشار 

های جدید را اضافه کنید یا توانید قابلیتمی  های شما بیشتر باشد، با اطمینان بیشتریکنید. هرچه تعداد تست

ی از مراحل اضافه شدن و مرور کد جدید در  ئهای خودکار باید جزافزار خود را برطرف کنید. تستمنرمشکالت  

هر هفته( یک    افزار شما باید به قدری سبک و سریع باشد که شما بتوانید مکرراً )مثالًنرمپروژه باشد. فرایند انتشار  

قیق باشد تا ایرادات احتمالی قبل از اینکه به کاربران جدید ارائه بدهید. ولی به همان اندازه باید کامل و د  ۀ نسخ

 .شما برسند، پیدا شوند 

 

 

 
1. Test-driven Development 
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 !به هر حال، محصول نهایی مهم است

ها و آداب و رسومی که در باب فرهنگ و اصول ارتباطات تیمی مطرح کردیم بر خالف آنچه که به  تمام عادت

ه به ما نشان داده است که ساختن یک فرهنگ خوب تیمی  ها مشترک است. تجرببین تیممعموالً  رسد،  می  نظر

شود که وقت مفید بیشتری صرف نوشتن  می دهند، باعثمی ارتباطشان با یکدیگر اهمیت ۀکه در آن اعضا به نحو

 .نتیجه تلف شودبی هایجروبحثکد شود تا در راستای 

وجودتیم به  تصادفی  قدرتمند،  بننمی  های  و  رهبران  را باتجربه،    گذارانیان آیند.  قوی  تیم  یک  بذر  دقت   با 

آن را انجام داده ریخته همیک تیم به که یافزارنرم ۀهای توسعبا دردسر چون  ،کنند می کارند و از آن نگهداریمی

شود تیمی تشکیل شود که خود به خود اشخاصی  می  آغاز، باعث  ۀآشنا هستند. چنین تالشی از همان نقطاست  

فرهنگ مشابه  با  آداب  فرایند می  جذب  را  و  که  است  این  کار  این  جانبی  فواید  از  ارتباطی  کند.  کارآمد  های 

دهد. بدون چنین عناصری، اعضای جدید  می  های شروع به کار را برای اعضای جدید تیم کاهشتیمی، دردسردرون

کنند که  می  کنند یا اگر موفق به یادگیری نشدند سعیمی  راستای یادگیری روش کار تیم تلف  وقت زیادی را در

ها بودند، به تیم شما تحمیل کنند )که ممکن است خوب یا بد  هایی که قبالً عضو آنهای خودشان را از تیمروش

 .باشد(

ای تیم اهمیت باالیی دارند، ولی  های درست براگرچه پیدا کردن اعضای مناسب جدید و تعریف کردن ارزش

ها، گذارد. شرح مأموریت، فهرست ایمیلنمی ثیرأارتباطات بین اعضا، در فرهنگ تیم شما ت   ۀ نحو  ۀ چیز به اندازهیچ

ارتباطات تیم    ۀ گیری در تیم، همگی در اصل نحوهای تصمیمهای روی کد، مستندات مکتوب و حتی روشکامنت 

ها از دیدن میزان اهمیت آداب معاشرت تیمی چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ  ارها آدمکنند. بمی  شما را تعریف

نهایتاً محصول شما نیز    ؛ ولی واقعیت همین است  ،شوند می  زدهزحمت و زمان در ساخت یک تیم قدرتمند، شگفت

 .داشتبا کاربران ارتباط خواهد  

مدی، در عمل یک رهبر دارد. در فصل  آهر گروه کارنظر از آداب و رسوم ارتباطی و فرهنگ تیمی شما،  صرف

چیست و چرا نقش او در تیم احتماالً با چیزی که   تأثیرگذارهای یک رهبر پردازیم که ویژگیمی بعد، به این نکته

  ۀ کنیم که چرا تمام اعضای تیم باید با اصول اولیمی  نیز بحث  موضوع   کنید متفاوت است. در مورد این می  فکر

 .رهبری تیم آشنا شوند 
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 فصل سوم 

 هر قایقی یک کاپیتان الزم دارد 

برهه  یک شوید، باالخره در   «مدیر»خواهید یک  وقت نمیهیچحتی اگر به جان مادرتان قسم خورده باشید که  

دهد که در  ای را مدیریت کنید. این فصل به شما یاد میخواهید شد که پروژهتان تصادفاً مجبور  از زندگی کاری

 .چنین حالتی چگونه عمل کنید 

اما این فصل برای آن دسته از اعضای تیم صحبت    ؛ها کتاب برای مدیران با موضوع مدیریت نوشته شده استده

و مدیریت یک می اتفاقی خودشان را در جایگاه رهبری  به طور  بیشتر آدمپروژه می  کند که  ها به دالیل  بینند. 

تواند بدون یک رهبر کارهایش را پیش ببرد. هدف ما این مختلف از مدیر بودن واهمه دارند، ولی هیچ تیمی نمی

ما به دنبال این هستیم    ، بلکهنیست که شما را متقاعد کنیم مدیر بشوید )هرچند که ما هر دو اکنون مدیر هستیم!(

ند و چرا بهترین  اای از رهبری تیمشان گریزانها به مدیریت نیاز دارند، چرا عدهان دهیم چرا تیمبه شما نش  تا

الگوهای   ۀکنند. عالوه بر آن، دربار مدیران، تیمشان را بر پایه و اساس اصول تواضع، احترام و اطمینان مدیریت می

 .درست و غلط مدیریت نیز صحبت خواهیم کرد

خواهید  دیریت به شما کمک خواهد کرد که کنترل کار خودتان را به دست بگیرید. اگر مییادگیری زیر و بم م

صرفاً یک مسافر نباشید و سکان قایق تیمتان را هدایت کنید، الزم است که اصول آن را یاد بگیرید تا قایق را در  

 .گل فرو نکنید 
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 ! 1است بیزار    طبیعت از خل 

. اگر کسی سکان را به دست نگیرد و موتور را  استکشتی بدون کاپیتان، مثل یک اتاق انتظار شناور روی آب  

کند. یک  سو حرکت میسو و آنهدف به اینو با حرکت موج دریا بیشود  میروشن نکند، این کشتی سرگردان  

گروه از افراد را خواهید  یک  مهندسی نیز مانند یک کشتی است که اگر کسی فرمان را به دست نگیرد، صرفاً    ۀپروژ

 .منتظرند اتفاق خاصی بیفتدو دور هم جمع شده که داشت 

 

 

نظر از اینکه شخصی به عنوان مدیر منصوب شده باشد یا نه، باالخره یک نفر باید هدایت پروژه را به دست  صرف

طاقتی باشید، ناگهان  تاب و بیبی لیو ،رسد. اگر شما شخص باانگیزه. در غیر این صورت پروژه به جایی نمیبگیرد

که  می شدهبینید  تیم  اعضای  بین  اختالف  حلِ  مشغول  تصمیماید فقط  میگیری،  انجام  را  مهم  و  های  دهید 

 

یه .1  Nature .کندگوید طبی ت به طور ذاتی، فضرای تهی را پر میفیزیک اشراره دارد )نسربت داده شرده به ارسرطو( که میلم ای در عبه فرـض
abhors a vacuum. ).م( 
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میهماهنگی را صورت  الزم  معموالً های  اتفاق  این  می  دهید.  رخ  تصادفی  شکل  شما  به  تصمیم  هیچدهد.  وقت 

باشید نمی تیم  رهبر  که  می  ،گیرید  اتفاق  این  حال  هر  به  بیمارولی  مصیبت،  این  به  افراد  بعضی    ی افتد. 

"manageritis"گویند می. 
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 گونه ای ناسزامدیر، کلمه

قبل  1صنعتی انقالب  مراتب نظامی و بعدها  شناسیم، ریشه در سلسلهمفهومی که امروزه به عنوان مدیریت می

را بکنید ظاهر شدند و به کارگرانی )معموالً با  های بیدارد. کارخانهاز قرن اخیر   شمار در هر جایی که فکرش 

کارگران، نیاز به سرپرست بود و از    ۀمهارت کمتر( نیاز داشتند تا خطوط تولید را در حرکت نگه دارند. برای ادار

بود،    آنجا که در کار دیگری بسیار راحت  با شخص جویای  راکد آن زمان، جایگزین کردن یک کارگر  کار  بازار 

نظر از اینکه این کار  ها نداشتند. صرفای برای رفتار مناسب با کارگران یا بهبود وضعیت کار آنسرپرستان انگیزه

با این روش در استخدام کارگران برای کارهای   طوالنیی  هاها انسانی بود یا نه، کارفرمایان به راحتی و برای سالآن

 .ساده و تکراری موفق عمل کردند 

ها را با نشان دادن  آن  ۀسواران با اسب و االغشان! انگیزکردند که ارابهمدیران با کارگرانشان همان طور رفتار می

چوب  »مدیریتی    ۀافتادند. این فلسفمیداد با چوب به جانشان  کردند و وقتی این کار جواب نمیهویج زیاد می  ۀوعد 

کلی از مدیران در اواسط قرن بیستم،    ۀهای مدرن نیز راه پیدا کرد. کلیشاداره  دنیای  به 2ها کارخانهعصر    از  «و هویج

کشید. کارمندان نیز یک شغل ثابت و کار  کرد که از کارمندانش بیگاری مییک انسان خشک و خشن توصیف می

 .ها نیز به سنوات کارشان بستگی داشت(کردند )چرا که حقوق بازنشستگی آنها تکرار میتکراری را سال

تحقیقات و  د و با وجود آنکه  ها کار خالقانه اهمیت دارآن  هایی که درهنوز هم در بعضی صنایع، حتی مکان
و هویج» ثر بودن روش  ؤکارایی و م  ردّ  در 3ی گزارشات زیاد از مدیریت منسوخ  منتشر شده  «چوب  این نوع  اند، 

توانستند  های گذشته میعصرزند. اگرچه کارگران  های مبتکر و خالق صدمات جدی میوری انساننشده و به بهره

ها زمان الزم باشد تا شخص جدیدی  به راحتی جایگزین شده و صرف چند روز آموزش ببینند، امروزه شاید ماه

ها، این کارمندان کار خالقانه نیاز به فضا  ثر واقع شود. بر خالف کارگران کارخانهؤمحور مبتواند در یک تیم دانش

 .بتوانند خوب فکر کنند و محصوالت جدید بسازند و زمان و محیطی دارند که  

 

 

 .پا در قرن هجدهم و انقال  صن تی آمریکا در قرن نوزدهمانقالب صنعتی ارو. 1

 .کندبه خوبی مبحث مدیریت کارمندان در تاری  را مرور می Scientific Management or Taylorism کتا  .2

   https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation سخنرانی .3

https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation
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 « مدیر »به جای   «رهبر »

استفاده شود. درست است که    « رهبر»   ۀ باید منسوخ شود و به جای آن از کلم  «مدیر »ما معتقدیم که عنوان  

مدیر با خودش بار معنایی رئیس    ۀایم، ولی معتقدیم که صرف کلمرا راه نینداخته «مدیر  ۀنه به کلم» هنوز جنبش  

 اعضای  نتیجه  در  و 1کنندمیمدیران معموالً مثل پدر و مادر در قبال فرزندانشان رفتار  و زیردست را به همراه دارد.  

تیم  از عضو یک به قضیه نگاه کنیم: اگر مدیری به  HRT اصول از دیدگاهکنند. می عمل کودکان مثل نیز تیمشان

به همین   ؛کند باید با رفتار مناسب پاسخ این اعتماد را بدهد احساس میهم خودش اعتماد داشته باشد، عضو تیم 

دهد و دائماً  کند، به امنیت و آسایش اعضای تیم اهمیت میسادگی. یک رهبر خوب، راه را برای تیمش باز می

این فصل برای همیشه به خاطر میآن  که نیازهای  کند تالش می از  اگر یک نکته را  سپارید،  ها را برطرف کند. 

 :بگذارید این باشد 

شوند. رهبران واقعی به اینکه چه کارهایی  مدیریان سنتی نگران این موضوع هستند که کارها چطور انجام می

 .کنند(اعتماد دارند که راه مناسب را برای انجام دادن کار پیدا می)و به تیم خود    … کنند شوند، توجه میانجام می

 

 

ــتهاگر فرزند. 1 ای وای منم  »:  کنیدفکر میبا خود    ،ب د از آنکه چیزی به فرزندتان گفتید  :باشررید، به خوبی با این لحظه آشررنا هسررتید  ی داش
 .«مثل مادرم شد  دقیقا  
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چند سال پیش، فیتز یک عضو جدید به نام جِری در تیمش استخدام کرد. جری در شرکتی که قبالً در آن کار  

عصر پشت میزشان باشند و اگر نه فرض    ۵صبح تا    9س ساعت  أ کرد، مدیری داشت که معتقد بود همه باید از رمی

  4:40ای بود(. روز اول کار، جری ساعت  کنند )البته که فرض مسخرهکافی کار نمی  ۀ ها به اندازآن  بر این بود که

دقیقه زودتر محل کار را ترک کند تا به قراری که    1۵نزد فیتز آمد و با شرمندگی خواهش کرد که اجازه دهد  

ببین، تا زمانی که کارهایت را انجام بدهی، هیچ  »را تغییر دهد برسد. فیتز لبخندی زد و گفت:  نتوانسته ساعت آن  

ای درنگ کرد و با تعجب به فیتز نگاه کرد.  جری لحظه  « کنی.ندارد که چه ساعتی کار را ترک میبرایم  اهمیتی  

جری همیشه کارهایش را به  سال رفتار کرد.  سپس راهش را گرفت و رفت. فیتز با جری مثل یک انسان بزرگ

باشد که آیا جری مشغول به کار است یا خیر. جری نیاز به یک  این  نگران    فیتزالزم نبود  دیگر  موقع انجام داد و  

 .پرستار بچه نداشت

ا به عهده دارید. رهبری، انواع رچیز رهبر یک تیم بودن، لزوماً به این معنی نیست که شما مسئولیت نهایی همه

افزار، دو عنوان مجزا و مشخص  نرم  ۀرد. ممکن است فنی باشد یا شخصی. در دنیای مهندسی و توسعمختلفی دا

 Tech) ، و دیگری مدیر رهبری فنیTLیا به اختصار (Tech Lead) ها وجود دارد: یکی رهبر فنیبرای رهبران تیم
Lead Manager) یا به اختصار TLM. یک TL ی فنی یک بخش یا تمام یک  مسئول مسیر و جهت جزئیات کارها

مسئولیت مدیریت منابع انسانی در تیم را نیز به عهده    ،عالوه بر رهبری فنی پروژه TLM پروژه است. در حالی که

دهد که اگر به رهبری افراد و اشخاص تیم عالقه ندارند، بتوانند  بندی این امکان را به افراد می دارد. این تقسیم

 .عهده بگیرند رهبری فنی پروژه را به 
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 !چیز مدیریتههمه امم،  … تنها عنصر ترسناک در مدیریت

دارند. زمان کمتر   یتها دالیل مختلف دیگری برای عدم عالقه به مدیربیشتر آدم  «مدیر،»  ۀ غیر از بار منفی کلم

آورند.  برای کدنویسی، مکررترین دلیلی است که مهندسین برای مدیر نشدن، چه مدیر فنی و چه رهبر تیمی می

چند دلیل دیگر که بعضی از ما در راستای   ۀولی ابتدا دربار  ؛این موضوع صحبت خواهیم کرد موردکمی جلوتر در 

 .کنیماز مدیریت داریم صحبت می دوری

  شید، احتماالً عادت دارید که نویسی گذرانده بابرنامهشتر دوران زندگی کاری خودتان را به نوشتن کد و اگر بی

تواند  روزهایتان را با تمام کردن چیزی که بتوان آن را دید و به آن اشاره کرد، به انتها رسانده باشید. آن چیز می

توانید  افزاری که همه را حل کرده باشید. مینرمدادی ایراد افزار باشد یا تع نرمیک قطعه کد یا یک طرح نوشتاری 

شده  تمام موارد اگر معیار کارایی را بر مبنای  «ام. ست که امروز تمام کردهاین، کاری»به آن اشاره کنید و بگویید:  

گویند:  با خود می  قابل اشاره فرض کنیم، مدیران در پایان روز چون چیزی برای اشاره و نشان دادن ندارند، احتماالً

فرض کنید چند سال کار شما هر روز چیدن سیب از درخت بوده باشد    «ای بابا، امروز هم که من کاری نکردم.»

توانید بدون توجه  و یک روز کار شما چیدن موز شود. وقتی کارتان را به چیدن موز تغییر دهید، در انتهای روز نمی

های کار مدیریت را به  ورداکمیت دست  «ام. ای بابا، امروز من هیچ سیبی نچیده»  :اید، بگوییدبه موزهایی که چیده

های تیمتان را به اسم  توان مشخص کرد. به عنوان رهبر تیم، لزومی ندارد که موفقیتنویسی نمیبرنامهراحتی کار  

تیم، در حس رضایت و بهره تعریف مخودتان تمام کنید. موفقیت رهبر  شود. وقتی کار شما  یوری اعضای تیم 

 .اید، تعریف نکنید هایی که چیدهچیدن موز است، موفقیت خودتان را در تعداد سیب
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مراتب اداری،  گوید در سلسلهدارد. این اصل می 1«اصل پیتر»یک دلیل بزرگ دیگر برای مدیر نشدن، ریشه در  

ها در زندگی  بیشتر آدمرسند. کفایتی میبی وارد نقشی شوند که در آن به مرز  کهیابند  کارمندان تا زمانی ارتقا می
ما  2. کفایتی بوده استبی  اند که یا در ایفای نقشش ناتوان بوده یا به طور کلی مدیر بد وشان مدیری داشتهکاری

اند. وقتی مدیران اطراف شما  صالحیتی بودهبی هایشان، آدممدیران زندگی ۀشناسیم که همهایی را میآدمحتی 

پیدا خواهید کرد؟ اصوالً چرا یک نفر دوست   یتای به مدیرعرضه بوده باشند، آیا هیچ عالقهبی کفایت وبی همگی

 تی ارتقا یابد که در آن هیچ صالحیتی نداشته باشد؟ مَدارد به ِس

  ۀ کند که دامنبه شما کمک می  یتدر آن سوی سکه، دالیل زیادی برای مدیر شدن نیز وجود دارد. اوالً مدیر

گسترده را  خودتان  برنامهاثرگذاری  یک  اگر  حتی  کنید.  ختر  از  ارقنویس  تیمی  مدیریت  با  باشید،  العاده 

تری سهیم خواهید بود. ثانیاً ممکن است شما واقعاً  ها، شما در انتشار مجموعه کدهای بیشتر و وسیعنویسبرنامه

عدم وجود رهبر در تیم، به ناچار خودشان را    ۀتوانایی مدیریت باالیی داشته باشید. خیلی از افرادی که به واسط

 .شوند که اتفاقاً استعداد خوبی در این زمینه دارند یابند، متوجه میهای رهبری و مدیریتی تیم میتدرگیر مسئولی

 

  

 
1. Peter Principal 

ها نباید مسریر ارتقای شریلی را طوری ت ریف کنند که مهندسرین به سرمت مدیریت سروق  دیگری اسرت برای اینکه شررکتو این موضروع دلیل  .  2
ای در راسرتای مدیریت نداشرته باشرد، با تشرویق او افزاری در کدنویسری قابلیت و اسرت داد باالیی داشرته باشرد و هیچ عالقهنرمداده شروند. اگر مهندس  
 .کنیدکفایت جایگزین میبی نوی  عالی را با یک مدیرتی برای ارتقای شیلی، یک برنامهبه احتسا  پست مدیری 
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 رهبر خدمتگزار 

کنند مدیران گذشته  کند که فراموش میرسد که نوعی بیماری خطرناک به مدیران جدید سرایت میبه نظر می

را    اشتباهات مدیران سابق خودشان  از روی ناآگاهی اند. مدیران جدید  ها داشتههایی با آنخودشان چه بدرفتاری

می پیشِکنند تکرار  موارد  شامل  اشتباهات  این  آنولی    ،ست ا  رو  .  نمیبه  محدود  ذرهها  مدیریت  و  شود:  بینی 

گو. اگر این بیماری در همان ابتدا و به سرعت  قربانکاری بعضی افراد و استخدام افراد بلهگرانه، غفلت از کمکنترل

 .تواند کل تیم را به کشتن دهد درمان نشود، می

توصیه را از استیو وینتر یکی از مدیران    وقتی که برای اولین بار به پست مدیریت ارتقا پیدا کردیم، بهترین

  ۀ ترین نکته در مدیریت این است که باید در مقابل وسوس مهم»بخش مهندسی در گوگل دریافت کردیم:  ۀبلندپای

ایستاد. از وسوسه  « کنترل کردن  و  یکی  سرپرستی  را  اعضای تیمش  دائماً  است که  این  مدیر جدیدی  های هر 

 .بار خواهد بوداین کار معموالً مصیبت ۀن است دیگر، مگر نه؟ نتیجیدیریت همکند. به هر حال م  «مدیریت»

  « خدمتگزاری در مدیریت.» توجهی از دارویی است به نام  استعمال مقدار قابل  ،درمان این بیماری در مدیریت

هد این است که مثل  تواند انجام دترین کاری که یک مدیر میای است برای اینکه بگوییم مهماین دارو نام مؤدبانه

یک پیشکار، در خدمت سالمت روحی و جسمی اهل خانه باشد. شما به عنوان یک رهبر خدمتگزار، باید محیطی  

پای اعتماد  ۀبر  و  احترام  تیمتان   HRT اصولـ    تواضع،  موانع  ـ  در  که  است  معنی  این  به  کار  این  کنید.  ایجاد 

ارید، کمک کنید تا تیم شما به توافق جمعی برسد یا حتی وقتی  های اداری را در مقابل یک عضو تیم بردکاغذبازی

های سر راه تیم  اعضای تیم شما مجبورند تا دیروقت کار کنند برایشان شام تهیه کنید. یک مدیر خدمتگزار، چاله

را به کار آلوده کند هراسی ندارد.  را پر می اینکه دست خود  از  تنها کند تا مسیر برای مهندسین هموار شود و 

دهد، مدیریت سالمتی فنی پروژه و فردی اعضای تیم است. هر چند  که یک رهبر خدمتگزار انجام می «مدیریتی»

نتیجه وسوسهکه مدیریت فنی ممکن است ساده انگیزتر به نظر برسد، مدیریت سالمت روحی و فردی  تر و در 

 .تر استنهایت سختمعموالً بیاعضای تیم نیز به همان اندازه اهمیت دارد، هر چند که 
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 الگوهای اشتباه در مدیریت 

که نباید در مدیریت از  را قبل از اینکه خصوصیات رهبران موفق را تحلیل کنیم، الزم است مجموعه الگوهایی  

بیآن مدیران  از  تعدادی  در  را  الگوهای مخرب  این  ما  کنیم.  لیست  کرد  پیروی  زندگی  ها  کفایتی که در طول 

مورد عمل به بعضی از  کنیم که خود ما نیز در  ایم. اعتراف میایم، شناسایی کردهداشتهها ارتباط  مان با آناریک

 . ایم ها اشتباه رفتار کردهآن

 گو قربانالگوی اشتباه: استخدام افراد بله

هایی  باشید، یکی از راه  نفس کافی در نقش خودتان را نداشتهاگر شما به عنوان یک مدیر، به هر دلیلی اعتمادبه

هایی را در تیمتان  ال نبرد این است که آدمؤتواند به شما کمک کند تا کسی اختیار و قدرت شما را زیر س که می

  ۀ هایی را استخدام کنید که یا به اندازتوانید آدماستخدام کنید که همیشه از شما اطاعت امر کنند. به راحتی می

نفس کمتری نسبت به شما دارند. این کار جایگاه شما را به  نیستند یا حتی اعتمادبه  طلب شما باهوش و یا جاه

کند. ولی به این معنی نیز خواهد بود که کار و مسئولیت  اصلی در تیم مستحکم می ۀگیرند عنوان رئیس و تصمیم

شما مثل سگی که افسارش    توانند حرکتی انجام بدهند مگر آنکهشود. اعضای تیم شما نمینهایت بیشتر میشما بی

گو را دور خود جمع کنید، یک روز  قرباند. اگر شما گروهی از افراد بلهن ها را حرکت دهرا به دست گرفته باشید آن

  ۀ ولی خوب این هزین  ؛شودتوانید به مرخصی بروید. به محض اینکه از اتاق بیرون بروید تیم شما فلج میهم نمی

 ا بتوانید در جایگاهتان احساس قدرت کنید، نه؟ خیلی کمی است برای اینکه شم

تر هستند و بتوانند جایگزین  برعکس شما باید همیشه تالش کنید تا افرادی را استخدام کنید که از شما باهوش

کشانند و اشتباهات و اشکاالت شما را شما باشند. کار سختی است چون چنین افرادی دائماً شما را به چالش می

کنند.  زده میالعاده شگفتکنند. ولی همین نوع اعضای تیم هستند که شما را با کارهای خارقمی  به شما گوشزد

از آنتوانند خودشان را به سمت موفقیت هدایت کنند و گاهی بعضها میآن به رهبری تیم نیز  می  های  توانند 

بلکه چنین    ،این دید به قضیه نگاه کنید که هدف چنین افرادی غارت جایگاه شماست  اکمک کنند. شما نباید ب

می را  فرصت  این  شما  به  تیمافرادی  حتی  بتوانید  که  خودتان  دهند  رهبری  تحت  را  بیشتری  بیاورید،  درهای 

 . نید و یا حتی چند روز بدون دغدغه و نگرانی به مرخصی و سفر برویدانگیزتری را قبول کهای هیجان پروژه
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 کاری الگوی اشتباه: غفلت از کم

های پاداش  تحویل نامه  ۀفیتز، آن اوایل وقتی که به تازگی رهبر یک تیم در گوگل شده بود، اولین بار وظیف

کار بسیار هیجان این  برای  بود.  گرفته  به عهده  را  مدیر خودش گفت:  اعضای تیمش  به  و  بود  من عاشق  »زده 

هستم! بی  «مدیریت  فیتز  داد مدیر  پاسخ  او  به  فرشت»  :درنگ  اوقات  اوقات   ۀگاهی  گاهی  و  بود  خواهی  دندان 

 « !پزشکدندان

دندان   را دیدهبخش  وقت لذتهیچکشیدن  زیادی  رهبران  و تصمیمنیست!  کارها  تمام  با وجود  که  های  ایم 

اند. مدیریت  کاری صرفاً یک یا دو نفر از اعضای تیم، به موفقیت نرسیدهتیمشان، فقط به دلیل کم مورد درست در 

انسانی، برخورد با عد مدیریت منابع  ترین کار در بُ ترین کار در رهبری یک تیم است و سختمنابع انسانی، سخت

تواند این باشد که به  کاری افراد میکنند. گاهی علت کمآن دسته از اعضای تیم است که انتظارات را برآورده نمی

شوید  دهد که با فردی مواجه میولی دشوارترین حالت زمانی رخ می  ؛گذارند کافی برای وظایفشان وقت نمی  ۀانداز

های خود را به  تواند مسئولیتگذارد، باز هم نمیروی کار خود وقت می  کند وکه هر چقدر تالش و کوشش می

 .خوبی انجام دهد 

ها را به عهده دارد. شعار تیم این است:  در گوگل تیمی وجود دارد که مسئولیت در دسترس بودن تمام سرویس

  « امید»، به این میزان از  کنید برخورد می  کارهای کمبا انسان  وقتی که جا غیر از  کهیچ    «امید، سیاست ما نیست! »

استفاده نشده است. بیشتر رهبران و مدیران در مواجهه با آن دسته از اعضای تیم که  به عنوان یک استراتژی سوء

وار انگیزه و توانایی کار کار، معجزهبه اینکه فردِ کمفقط  گردانند و  کنند، نگاهشان را برمیانتظارات را برآورده نمی

دوزند. طبیعی است که این سیاست، خیلی  چشم امید می  ،ا به دست بیاورد یا خودش با پای خودش از تیم برودر

 .ستا به ندرت جوابگو

بهای کار، سایر افراد تیم مجبورند وقت گرانزمان با امید واهی مدیر تیم در راستای بهبود وضعیت شخص کمهم

تیمی نیز    ۀ ای او کنند. این کار عالوه بر اتالف وقت، باعث کاهش روحیهکاریخود را صرف جبران اشتباهات و کم

بینند.  بندید، به این معنی نیست که سایرین نیز او را نمیکاری یک فرد میشود. اینکه شما چشمتان را روی کممی

جور    دارند ها  ه آنچرا ک  ؛کار به خوبی آگاه هستند اتفاقاً مطمئن باشید که سایر اعضای تیم شما از حضور فرد کم

 .کشند او را می

شود و به سایر اعضای تیم نیز این کاری در تیم مانع جذب نیروهای کارآمد و مفید نیز میاعتنایی به کمیب

دهد که اگر خیلی هم در وظایف خود تالش و تمرکز نکنید، اهمیت زیادی برای شما ندارد. بدین ترتیب  پیام را می

مسئولیت خواهید داشت.  م از دست داده و به مرور یک تیم متشکل از افراد تنبل و بیکوش را ه شما افراد سخت

های تیم  کنید. معموالً کسی که مسئولیتها نمیکار در تیمتان هیچ لطفی در حق آنشما با نگهداری افراد کم



84 
 

 یک دست صدا ندارد 

ثیرگذاری بیشتر و مفیدتری  أ تتواند تیم دیگری را پیدا کند که در آنجا  تواند به خوبی انجام دهد، میشما را نمی

 .داشته باشد 

د.  یکار در تیمتان رسیدگی کنید تا فرصت کمک به او را داشته باش بهتر است که در اسرع وقت به شخص کم

کاری یک نفر را حل کند.  تواند خیلی زود مشکل کمکمی تشویق و دلگرمی یا راهنمایی برای نشان دادن مسیر می

کار با سایر افراد تیم شکرآب شده و کار  شخص کم  ۀاین کار درنگ کنید، به مرور رابطاما اگر برای رسیدگی به  

 .شودبرای حل و فصل مسئله و کمک به او دشوارتر می

های متنوعی سفانه ما هر دو در این راستا تجربهأوری پایین را هدایت کرد؟ متتوان یک فرد با بهرهچطور می

ترین  . نزدیکاند که گاهی خیلی دردناک بوده  ایمدی از طریق آزمون و خطاها آموختههای زیاایم و درسکسب کرده

رود، ابتدا راه رفتن، سپس  لنگان راه میتوان مطرح کرد این است که بخواهیم به انسانی که لنگانقیاسی که می

ترین کارهای آن  مدیریت و کنترل کوچکتر و نهایتاً دویدن را بیاموزیم. این کار معموالً به  های طوالنیقدم زدن

مخصوصاً احترام، اهمیت بسیار باالیی   HRT دارد. در این مسیر تمام اصولنیاز  موقت  به صورت  چند    هر  ،شخص

 .دارند 

که از شخص مورد نظر در  را  دو یا سه ماه. انتظاراتی    زمانی محدود ولی کافی را مشخص کنید، مثالً   ۀیک باز

گیری های کوچک و قابل اندازهای تعیین کنید تا پیروزیپلهتعریف کنید. اهداف کوچک و پلهاین مدت دارید دقیق  

بعدی را    ۀبرای او میسر شوند. هر هفته با او دیدار کنید تا پیشرفت کارش را پیگیری کنید و برایش اهداف مرحل

پای کار نتواند پابهشود. اگر فرد کمتر میگیری پیشرفت یا پسرفت راحتاندازه شکل به وضوح تعریف کنید. بدین 

شود  خود فرد متوجه می شود. اینجاست که معموالًاهداف شما پیش بیاید، همان ابتدای کار به وضوح مشخص می

کار به  رود. بعضی اوقات نیز فرد کمثیرگذار و مفیدی باشد و از تیم بیرون میأتواند در این جایگاه فرد تکه نمی

شود.  کند و به یک فرد کارآمد در تیم شما تبدیل میها را جبران میش و پشتکار بیشتر کاستیخود آمده و با تال 

 .شودبخشی به انجام تغییرات مورد نیاز میای که حاصل شود، دخالت شما در این امر باعث سرعتهر نتیجه
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 الگوی اشتباه: غفلت از مشکالت انسانی 

کردیم، رهبری یک تیم دارای یک بعد فنی و یک بعد انسانی است. از آنجا که  تر اشاره  طور که پیش  همان

عد انسانی مدیریت را  اند، به راحتی بُ های فنی داشتهافزار قبالً مسئولیتنرمهای مهندسی  بیشتر رهبران در تیم

ها  فنی پروژه ۀتوسع  کنند. تمرکز روی مشکالت و اهداف فنی یک تیم برای کسی که قبالً خودش در فراموش می

های شما حول محور فنی و مهندسی  تر است. حتی در زمان دانشجویی نیز تمام آموزششریک بوده است ساده

اید دست و پنجه نرم کردن با مدیریت منابع انسانی تیم شما دشوار شده  چرخید. اکنون که مدیر یک تیم شدهمی

 .است

دوستان نزدیک فیتز )اسم این دوست را بگذاریم جِیک( به دنیا آمد.  چندین سال پیش نخستین فرزند یکی از 

مشترک با یکدیگر کار کرده بودند.    های زیادی هم به صورت دورکاری و هم در یک دفتر کارِجِیک و فیتز سال

دسترس  های ابتدایی پس از تولد فرزندش را از راه دور در خانه کار کرد تا برای کمک به همسرش در جِیک هفته

کار از راه دور با جِیک را داشت، هیچ ممانعتی با این قضیه نکرد. هر دو به خوبی مشغول کار   ۀباشد. فیتز که تجرب

کند.  خانه کار میداخل  هفته را از  روزهایها، پابلو، باخبر شد که جِیک بیشتر مشترک بودند تا وقتی که مدیر آن

دادند،  به خوبی ادامه می  همیشه   طی با یکدیگر نداشتند و کارشان رابا وجود آنکه جِیک و فیتز هیچ مشکل ارتبا

داد که عملکرد و کارایی او با کار از منزل  پابلو از دورکاری جِیک ناراضی بود. هرچه جِیک برای پابلو توضیح می

،  و کمک کند به انگهداری از نوزادشان  هم باشد و در تواند حامی همسرش تغییری نکرده است و به این طریق می

شوند! کار باید در دفتر و به صورت حضوری  دار میمردم بچه  ۀ بابا هم» ای نداشت. پاسخ پابلو این بود:  هیچ فایده

نیست    «انجام شود.  آرام و خوشبگوییم  الزم  انسان  معموالً  )که  جِیک  این برخورد  که  از  بود( چقدر  برخوردی 

 .ت دادمدیرش از دس  نسبت به ناراحت شد و احترامش را 

توانست وضعیت شخصی جِیک را درک کند و بپذیرد  های بهتری برای برخورد با این موضوع داشت. میپابلو راه

حضور    رویثیر قرار نگرفته است، چرا باید  أ تکه او نیاز دارد تا در کنار همسرش باشد. وقتی عملکرد تیمش تحت

طور مذاکره کند که او یک روز در هفته را  توانست با جِیک اینفیزیکی جِیک در دفتر کار اصرار کند؟ او حتی می

تر شود.  اش راحتتر شده و کارها برای او و خانوادهبرای حضور در دفتر کار اختصاص دهد تا نوزاد او کمی بزرگ

 . تا جِیک احساس رضایت بیشتری از کار در تیم داشته باشد توانست کمک کند  اندکی همدلی از جانب پابلو می

 



86 
 

 یک دست صدا ندارد 

 الگوی اشتباه: دوستی صمیمانه با همه 

شوید که چطور دوستی خودتان یابید، با این چالش مواجه میوقتی شما به ِسمَت مدیریت تیم خودتان ارتقا می

از   کنید. بعضی  رهبرشان هستید حفظ  شما  با همکارانتان که حاال  رفاقترا  از بین رفتن  ترس  با  های رهبران 

این کار برعکس  شان مجبور میقدیمی باشند.  امر سرپرستی تیم داشته  شوند که تالش و کوشش مضاعفی در 

لوحانه اشتباه نگیرید.  ها منجر شود. دوستی را با مدیریت سادهممکن است به یک فاجعه و از دست رفتن دوستی

شما به طور تصنعی و از  ۀنفر با شماست، ممکن است که او به رفتارهای دوستان وقتی مسئولیت زندگی کاری یک

 .روی اجبار پاسخ دهد 

ای داشته  تک اعضا رفاقت صمیمانهتوانید رهبر موفق یک تیم باشید بدون آنکه با تکیادتان باشد که شما می

تان را  های قدیمینکه نیاز باشد تا دوستیتوانید در رهبری تیمتان اقتدار داشته باشید بدون آباشید. همچنین می

ایم،  ای با اعضای تیم پیدا کردهبه خطر بیندازید. یکی از کارهایی که ما برای برقراری ارتباط صمیمی ولی حرفه

تر  کند که با اعضای تیمتان در یک محیط غیررسمیصرف ناهار به صورت تیمی است. این کار به شما کمک می

 .غیر کاری صحبت کنید در مورد موضوعات 

تیمی که یکی از اعضای آن از دوستان صمیمی و نزدیک شما باشد، محیط بسیار    رویگاهی ارتقا به مدیریت 

کند. مخصوصاً اگر دوست صمیمی شما خیلی عضو کارآمدی نباشد و دائماً نیاز به  دشوار و پر چالشی را ایجاد می

 .توانید دوری کنید هایی تا جایی که میست که از چنین موقعیتما این ا ۀکنترل و مدیریت داشته باشد. توصی
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 الگوی اشتباه: معیارهای پایین برای استخدام 

های درجه سه استخدام  های درجه دو، آدمهای درجه یک و آدمهای درجه یک، آدمآدم» استیو جابز معتقد بود:  

شد، مخصوصاً وقتی که برای استخدام افراد جدید عجله داشته  توان قربانی این اشتباه  به راحتی می  « کنند.می

مثالً پنج    دارند تاها نیاز  گونه است که وقتی تیمایم، اینطور که ما مشاهده کردهباشید. روند متداول استخدام آن

ا استخدام  ر  هااز بهترین  کنند و پنج نفر، با چهل تا پنجاه نفر متقاضی مصاحبه میجذب کنند نفر نیروی جدید  

کنند. دیگر اهمیتی ندارد که این پنج نفر، تمام معیارها و استانداردهای شما برای استخدام را دارند یا نه. این  می

 .ترین راه برای درست کردن یک تیم معمولی و متوسط استروش سریع

سروکله    ۀ های تبلیغات تا حقوق افراد منابع انسانی، در مقابل هزینپیدا کردن شخص مناسب، از هزینه  ۀهزین

این نوع سروکله زدن در از    ۀ شد، بسیار ناچیز است. هزینوقت نباید استخدام میهیچزدن با شخص اشتباهی که  

پذیریم تا از  و با این فرض آن را میاست    شود، نهفتهیی تیم و زمانی که در این راستا تلف میادست رفتن کار

استخدام یا اخراج    ۀ. اگر اختیار عمل در نحونظر کنیمزند صرفهایی که جدایی شخص اشتباه به تیم میآسیب

اعضای تیم با شما نباشد، باید برای جذب بهترین مهندسین با چنگ و دندان مبارزه کنید. اگر اعضای تیمی که  

برخوردار نباشند، شاید بهتر باشد که به فکر    یهای شما، از کیفیت باالیرغم تمام تالشعلیشود  شما داده می  به

پیدا کردن جای دیگری برای کار باشید. بدون مواد خام اولیه برای تشکیل یک تیم خوب، شما محکوم به شکست  

 .خواهید بود
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 ها رفتار کنید الگوی اشتباه: با اعضای تیم مثل بچه

هاست. مردم همان طوری با  ر بچگانه با اعضای تیم، بهترین راه برای نشان دادن عدم اعتماد شما به آنرفتا

ها یا مثل یک  برخورد شما با اعضای تیمتان مانند بچه  ۀ کنید. اگر نحوها رفتار میکنند که شما با آنشما رفتار می

تک کارها  طور است که تکچگانه با اعضای تیم در عمل اینزده نشوید. رفتار بها شگفتزندانی باشد، از بازخورد آن

ها اعتماد نکنید.  ها را تحت کنترل خود داشته باشید و در به عهده گرفتن هیچ مسئولیتی به آنهای آنو تصمیم

توان گفت اگر هدف شما پرستاری از کودکان  کنید. البته میبدین صورت تیم خود را به سمت شکست رهبری می

، در رسیدن به این هدف موفق خواهید شد. اگر شما افراد متعهد و قابل اعتمادی را استخدام کرده باشید و  باشد 

آیند. توجه کنید  کار به خوبی بر می ۀها نیز از عهد ها بگذارید، آنآن ۀ های مختلف را با اطمینان به عهد مسئولیت

 .همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد ، است پذیر که این کار منوط به استخدام افراد مسئولیت

کرایه مکانی  در  قبالً  که  شیکاگوست  در  همایشی  برگزاری  مسئول  میفیتز  انجام  او  ای  که  باری  اولین  شد. 

خواست کلید سالن همایش را تحویل بگیرد، مدیر سالن بعد از نشان دادن امکانات سالن و توضیح اینکه هر  می

ید سالن را به فیتز تحویل داد و رفت. هیچ لیستی از دستورات برای بایدها و نبایدها  چیزی در کجا قرار دارد، کل

وجود نداشت و مدیریت سالن به فیتز اعتماد کاملی را نشان داده بود. در نتیجه فیتز و تیمش احساس مسئولیت  

که انگار خود صاحب    بیشتری در راستای مراقبت از مکان داشتند و در طول همایش با سالن طوری رفتار کردند

 .آنجا هستند 

تواند در قالب یک سالن همایش باشد و یا حتی دفتر و وسایل کار. به عنوان یک  چنین سطح از اعتمادی می

دهد که پر از لوازم تحریر نظیر دفتر و  هایی را میمثال دیگر، گوگل به کارمندان خود امکان دسترسی به کابینت

که نیاز دارند از این وسایل استفاده کنند. بخش فناوری اطالعات    یند هر تعداد. همه آزاد هستند   … خودکار و  

دارد که در اصل شبیه یک دستگاه خودپرداز برای قطعات الکترونیکی   Tech Stop هایی به اسمشرکت نیز ایستگاه

های  الکترونیکی از قبیل کابلتوانند وسایل مختلف  کوچک است. اعضای شرکت هر زمانی که نیاز داشته باشند می

بینند  می  را  شرکت  طرف   از   اعتماد  حس   این  وقتی  گوگل  کارمندان.  بردارند   راحتی   به   را  …ن و  وبرق، کیبورد، هدف

انجامِ  ۀدر قبال نحو امکانات احساس مسئولیت بیشتری در راستای  این  با  از    برخورد  کار درست دارند. بسیاری 

گویند که  شوند و با خود میزده میکنند با شنیدن چنین امکاناتی وحشتکار میهای دیگر افرادی که در شرکت

  ، پذیر استپردازد. قطعاً چنین چیزی امکانکنند میهایی که کارمندان می«دزدی»زیادی بابت    ۀحتماً گوگل هزین

بیشتری را متقبل    ۀهزین  ها نیاز به مراقبت داشته باشد،یک شرکت با نیروی کاری که مانند بچه  ،ولی در مقابل

 .تر خواهد شد گران USB شود؟ مطمئناً از تعدادی خودکار و رابطنمی
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 الگوهای صحیح در رهبری تیم 

شخصی خودمان، آنچه در رفتار رهبران موفق  ۀدر این بخش الگوهایی را مطرح خواهیم کرد که بر اساس تجرب

اند، به شما برای رهبری بهتر و های ما در طول زندگی کاری به ما داشتههایی که مربیایم و همچنین توصیهدیده

بهترین رفتارهایی  بلکه  اند، تنها به ما در امر رهبری کمک کردهشده نهتر کمک خواهند کرد. الگوهای مطرحموفق

 ایم. کنیم دیدهاند که ما در سایر رهبرانی که دنبال میبوده

 غرورت را بشکن 

اول زمانی که اصول کنار گذاشتن غرور نیز صحبت کردیم. شکستن    ۀرا مطرح کردیم، دربار HRT در فصل 

تباه این  ای به اش ای دارد. عدهخواهید یک رهبر خدمتگزار باشید اهمیت ویژهشما می  وقتی غرور به طور خاص  

این را  از  طور قلمداد میتوصیه  با هر ساز اعضای تیمشان برقصند و اجازه دهند که همه  کنند که رهبران باید 

کنیم که تواضع و فروتنی مرز بسیار باریکی دارد  ها باال بروند. ولی این صحیح نیست. البته اعتراف میآن ۀسروکل

توانید بدون  نفس نیست. شما میولی فروتنی به معنی عدم اعتمادبه با اینکه اجازه دهید از شما سوءاستفاده شود.

نفس نظرات و عقاید خودتان را داشته باشید. غرور شخصی، مخصوصاً اگر از جانب  بینی با اعتمادبهتکبر و خودبزرگ

و افتخار    احساس غرور  ۀکند. در عوض شما باید به دنبال تقویت روحیرهبر تیم باشد، کار را برای تیم سخت می

 .تیمی بین اعضای گروه باشید 

بخشی از شکستن غرور و تکبر، معلول مبحثی است که در بخش پیش صحبت کردیم: اعتماد به اعضای تیم.  

های اعضای تیم احترام بگذارید، حتی اگر که به تازگی به تیمتان  به این معنی که باید به دستاوردها و توانایی

 اند. ملحق شده

افراد تیم دخالت بیئیات کار و تصمیماگر در جز  بیشتری  کنید، مطمئن باشید که آنجا نمیهای  ها دانش 

ها در مسیر درست هستید،  دهند دارند. اگرچه شما مسئول اجماع کلی تیم و هدایت آنکاری که انجام می ۀدربار 

گیری  وانند برای رسیدن به اهداف، تصمیمتاعضای تیم بیشتر از شما از زیر و بم جزئیات کار اطالع دارند و بهتر می

)یا حتی  موفقیت  راستای  در  باالتری  مسئولیت  احساس  نیز  و  بیشتر  مالکیت  احساس  اعضا،  به  کار  این  کنند. 

ها اجازه دهید که سطح کیفی کار را مشخص  وجور کنید و به آنخوب جُفت  دهد. اگر یک تیمِشکست!( تیم می

 .سرانجام خواهید رساند کنند، کارهای بیشتری را به  

چیز درآورند  کنند که باید سر از همهاند، احساس میبیشتر افرادی که به تازگی به پست رهبری یک تیم رسیده

چیز را پیدا وقت جواب همههیچدهیم که  و برای هر مشکلی پاسخ صحیحی داشته باشند. به شما اطمینان می

دانید، خیلی زود  ها را میالؤس  ۀ را حل کنید. اگر وانمود کنید جواب هم مشکالت  ۀتوانید هم نخواهید کرد و نمی
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گردد.  نفس شما باز میای از این رفتار به میزان اعتمادبهاحترام اعضای تیمتان را از دست خواهید داد. بخش عمده

تصمیم یا    ۀشما دربارال شود، استقبال کنید. یادتان باشد که وقتی یک نفر از  ؤعملکرد شما س   در مورد از اینکه  

کند، معموالً به دنبال این است که شما را بهتر بشناسد. اگر از به چالش کشیده  ال میؤصحبتی که بیان کردید س 

شنوید و در نتیجه رهبر بهتر و کارآمدتری خواهید  تر انتقادات سازنده را میتر و سریعشدن استقبال کنید، راحت

صادقانه انتقاد کنند، بسیار دشوار است، مخصوصاً اگر این افراد عضو تیم شما    شد. پیدا کردن افرادی که از شما

تر و با ذهن بازتری انتقاد کلی و هدف نهایی تیم فکر کنید تا راحت ۀباشند و برای شما کار کنند. به صورت مسئل 

 .و پیشنهادها را بپذیرید 

بسیاری از مهندسین حاضرند در    بگوییم کهاما باید  آخرین مرحله از شکستن غرور اگرچه خیلی ساده است  

شوید عذرخواهی کنید. منظورمان این نیست  ولی انجامش ندهند: وقتی اشتباهی مرتکب می  ،روغن داغ سرخ شوند 

را تکرار کنید. باید از    «ببخشید  ....ببخشید » معنی  های بیکورن، کلمهکه دائماً در صحبتتان مثل نمک روی پاپ

عذرخواهی به  دل  کرد.    ته  اشتباه خواهید  کارتان  در  روزی  قطعاً  که  نکنید  باشید. شک  داشته  اعتقاد  خودتان 

  ۀ اعضای تیم متوجه اشتباه شما خواهند شد. چه دربار   ،نظر از اینکه به اشتباه خودتان اعتراف کنید یا خیرصرف

آن پشت سر شما با همدیگر    ۀبینند )و قطعاً درباراشتباهتان صحبت کنید یا نه، اعضای تیم اشتباه شما را می

ها احترام بسیار زیادی برای رهبری که به خاطر اشتباهش ای ندارد. انسانصحبت خواهند کرد(. عذرخواهی هزینه

کند. برعکس معموالً  چیز از شما کم نمیکند قائل هستند. برخالف باور معمول، عذرخواهی هیچعذرخواهی می

دهید که یک رهبر منطقی چرا که با این کار شما نشان می  ؛کنید میدریافت ی  احترام بیشتری را بعد از عذرخواه

 .، متواضع و فروتن هستیدHRT بین و مطابق با اصولو واقع 

 



91 
 

 یک دست صدا ندارد 

 آرام و متین باشید 

شود. ولی وقتی در مقام رهبر یک تیم  به عنوان یک مهندس، حس بدبینی و شکاکی در شما تقویت می  معموالً

خیال  لوح و خوشگیرید، این شک و تردید برای شما ایجاد دردسر خواهد کرد. منظور ما این نیست که سادهقرار می

ولی در عین حال به تیم خود نشان   ،دهید شک و تردید را در گفتار خود بروز ن که ما این است  ۀباشید. بلکه توصی

ها و موانع کارتان هستید. متانت در رفتار و آرامش عمل در امر رهبری تیم اهمیت دهید که در جریان پیچیدگی

چرا که اعضای تیم شما )به طور خودآگاه یا ناخودآگاه( از رفتار شما در مواجهه با اتفاقات اطراف،   ؛بسیار باالیی دارد

 .گیرند الگو می

 

 

مراتب سازمانی شرکت به چشم تعدادی  یک راه ساده برای نشان دادن اثر این قضیه این است که به سلسله

های آن به رهبر تیم متصل  های کوچکی هستند که دندهشده به هم نگاه کنید. اعضای تیم چرخوصل  ۀچرخ و دند

ترین چرخ متعلق  بزرگ  مدیر میانی وصل است. نهایتاًتری است که خود به  است. رهبر تیم به نسبت چرخ بزرگ

تری  های کوچکچرخد، اعضای تیم که چرخبه مدیرعامل شرکت است. به این معنی که وقتی رهبر تیم یک دور می
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هستند دو یا سه دور خواهند زد. و به همین ترتیب یک حرکت کوچک از مدیرعامل شرکت ممکن است باعث  

  ، روید مراتب شرکت باالتر میهر کدام شش یا هفت دور تند بزنند. هرچه که شما در سلسله هاشود که اعضای تیم

 .تری بزنند های سریعشود که زیردستان شما دورحرکات شما باعث می

 

توان نگاه کرد: رهبر تیم همیشه در معرض دید همه است. تمام حرکات  به این موضوع با یک دید دیگر نیز می

تنها وقتی که در حال صحبت کردن یا در یک جلسه  ما همیشه تحت نظر اعضای تیم خواهد بود. نهو رفتارهای ش 

هایتان هستید. تیم  هستید، بلکه حتی زمانی که پشت میز خود به تنهایی نشستید و مشغول جواب دادن به ایمیل

مثل واکنش شما به    ،های گوناگونیترفتار، کالم و زبان بدن شما در موقع  ۀ هایی در نحوشما دائماً دنبال نشانه

بینند یا ترس و نگرانی؟  نفس میهنگام صرف ناهار هستند. آیا در رفتارتان اعتمادبهرفتار شما  یک حرف یا حتی  

روز هفته   7ساعت روز و   24بخشی به اعضای تیمتان است. ولی این کار را باید در  شما به عنوان رهبر، الهام  ۀوظیف

اهمیت، به طور ناخودآگاه روی تیم  های بیهای مختلف حتی در وضعیتبرخورد شما در موقعیت انجام دهید. طرز

 .گذاردثیر میأ شما ت

نظر  داشت که حقیقتاً استاد حفظ آرامش و خونسردی در تمام حاالت بود. بیل صرف 1فیتز، مدیری به نام بیل 

داد. هنگام یک مشکل معموالً  ای بروز نمیوقت اضطراب و نگرانیهیچهای ناگوار و غیرمنتظره،  از مشکالت و اتفاق

گرفت و از اعضای تیم و مهندسینی که  اش را میگذاشت و با دست دیگرش چانهیک دستش را روی سینه می

به آرامی س  بودند  باعث  االتش را میؤمضطرب و نگران  او  این کار  تیم  بیشتر    آرامشپرسید.  و کاهش اضطراب 

گفت که اگر روزی به بیل بگویند  او می  ۀ رکنده دور اتاق ندوند. فیتز به شوخی دربارها مثل یک مرغ پَشد تا آنمی

 
 .واق ی اوست  بیل نام .1
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دانید چرا  می» :اند، او حتماً با خونسردی خواهد پرسید موجودات فرازمینی نوزده عدد از دفاتر شرکت را نابود کرده

 « به دفتر بیستم نرسیدند؟

وقتی کسی برای مشورت نزد شما    «ال پرسیدن.ؤس » رساند:  فند دیگری در حفظ آرامش میاین مثال ما را به تر

اید  چرا که باالخره این فرصت را پیدا کرده ،شوید زده میحل بسیار هیجانراهو پیشنهاد ارائۀ آید، معموالً برای می

به م  از رسیدن  به هر حال تمام زندگی کاری شما قبل  دیریت، حل مشکالت مختلف  که مشکلی را حل کنید. 

شوید. اما این کار صحیحی نیست.  مشکالت می  ۀکنند مهندسی بوده است. بنابراین خیلی سریع وارد حالت حل

آید، اصوالً به دنبال این نیست که شما مشکلش را حل کنید، بلکه از شما  کسی که برای مشورت پیش شما می

ال  ؤکند و بهترین روش برای این کار این است که از او س خواهد که کمکش کنید تا خودش مشکلش را حل  می

اش را تحلیل کند، از زوایای مختلف به آن نگاه کند  به او کمک کنید تا بتواند مسئله HRT با رعایت اصولبپرسید. 

جواب  رسند. و این  اعضای تیم با این روش معموالً به جواب می 1د. حلی که برایش بهتر است برسو خودش به راه

دهد این روش مطابق با همان اصول اعتماد به اعضای تیم برای قبول  متعلق به خودشان خواهد بود که نشان می

حلی داشته باشید  نظر از اینکه شما برای مشکل افراد، راه اش صحبت کردیم. صرفتر دربارهمسئولیت است که پیش

دانستید.  حل را میکنند که شما از اول راهد و احساس میرسن حل میها به یک راهیا نه، با این روش معموالً آن

 . رسد، نه؟ سقراط به شما افتخار خواهد کردمکارانه به نظر می

 

 
دهد تا در نوی  مشکل کدش را برای یک اردک پالستیکی توضیح مینویسی که در آن برنامهبرنامهدر  Rubber duck debugging کنیکمثل ت .1

 .حل برسدمسئله را بهتر درک کرده و به راه ،روال توضیح دادن
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 کاتالیزور باشید 

ولی خود در واکنش شرکت    ،کند ای است که سرعت یک واکنش را بیشتر میکاتالیزور در علم شیمی، ماده

کننده در واکنش را به همدیگر ها( این است که عناصر شرکتهای کاتالیزورها )مثل آنزیمکند. یکی از روشنمی

آورد،  کنند تا در محیط یک محلول پخش و دور از هم نباشند. وقتی که کاتالیزور عناصر را گرد هم مینزدیک می

کند. این همان نقشی است که شما باید به عنوان رهبر برای  یی افزایش پیدا می های شیمیااحتمال رخداد واکنش

 .های زیادی برای انجام این کار وجود دارند اعضای تیمتان ایفا کنید. راه

یکی از وظایف رایج هر رهبری این است که کمک کند تا اعضای تیم بر سر موضوعات مختلف به توافق برسند.  

ها را از ابتدا تا انتها به دست بگیرید و گاهی الزم است که فقط زم است که شما کنترل بحثبرای این کار گاهی ال

بینند ولی به طور  بحث را کمی در جهت مناسب هدایت کنید. مدیرانی که خود را در جایگاه رهبری یک تیم می

ها  ین روش آنا اچرا که ب  ؛ کنند ه میند، معموالً از این مهارت خیلی استفاداهرهبری را به عهده نگرفت  ۀ رسمی وظیف

گیری تیم را رهبری کنند. اگر اختیار عمل به توانند جهتبدون آنکه مستقیماً اختیار عمل را به دست بگیرند می

طور امر و نهی کردن  توانید مسیر بهتر را به تیمتان دیکته کنید. ولی اینتر میطور رسمی با شما باشد، راحت

رسیدن به یک اجماع تیمی مفید و مؤثر باشد. اگر اعضای تیم شما به دنبال این باشند که با    ۀاز تواند به اند نمی

تصمیم از  بعضی  اختیار  داوطلبانه  است  ممکن  بروند،  پیش  بیشتری  عهد گیریسرعت  به  را  تیم    ۀها  فنی  رهبر 

باشد این هم خود نوعی توافق و    ولی اگر داوطلبانه  ،بگذارند. اگرچه ممکن است ظاهراً دیکتاتوری به نظر بیاید 

 .اجماع تیمی است

   گذاری با گچ را بدانیدمحل نشانه

های یک مکانیک بازنشسته وجود دارد که در کار خود بسیار ماهر و زبردست بود. یکی از شرکت  ۀ داستانی دربار

کدام از کارمندان نتوانسته بودند مسئله را حل  هایشان شده بود که هیچقبلی او دچار مشکلی در یکی از سیستم

د مشکل را پیدا کند. استاد آمد و دستگاه  کنند. بنابراین با استاد مکانیک بازنشسته تماس گرفتند تا شاید او بتوان

آمد گوش داد و در نهایت یک تکه گچ از روی زمین  را به دقت بررسی کرد، به صداهایی که از دستگاه بیرون می

گذاری کرد. سپس به کادر فنی گفت که دقیقاً در همین  برداشت و یک ضربدر را روی قسمتی از دستگاه نشانه

ها همان ناحیه از دستگاه را باز کردند، قطعه سیم را تعمیر  ده و نیاز به تعمیر دارد. آنمحل یک قطعه سیم پاره ش

  10,000که شامل مبلغ  را  کار    ۀ هزین  رسیِد  ،کردند و مشکل دستگاه را حل کردند. چند وقت بعد مدیرعامل شرکت

یست کند تا ببیند که چرا یک ضربدر  ها را لدالر بود دریافت کرد و با تعجب از استاد خواست که ریز جزئیات هزینه

  ۀ دالر هزین   9,999گچ.    ۀ دالر هزین  1  قدر گران تمام شده است. استاد مکانیک بازنشسته در جواب گفت:گچی این

اهمیت دانش و ذکاوت است. اینکه یک    دهندۀعالمت بزنم. این داستان برای ما نشانباید  کجا را    فهمیدماینکه  

  ۀ ثیرات بسیار بزرگی را به همراه داشته باشد. بِن، در نحوأتواند تظریف و با دقت میچند کوچک ولی    تغییر هر

کند. او اعضای تیمش را سوار بر یک بالن بسیار بزرگ و در حال پرواز  مدیریتش از این تکنیک خیلی استفاده می
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، بیشتر مدت زمان هفته را  های افراد را مدیریت کند گیریتک حرکات و تصمیمکند. به جای اینکه تکتصور می

ای  . سپس در پایان هفته با یک تکه گچ یک ضربدر کوچک و دقیق روی نقطهگیرد را زیر نظر میبا دقت تیمش  

 .کند آرام ولی حیاتی به آن نقطه، مسیر حرکت بالن را تنظیم می ۀ گذارد و با یک ضرباز بالن می
مسیر با موانعی    لولی در طو  ،انجام دهند توافق و اجماع کلی دارند گاهی اوقات تیم شما بر سر آنچه که باید  

شرکت و سازمان. یکی دیگر از  یک  توانند فنی باشند یا مربوط به  ند. این موانع می افتکنند و گیر میبرخورد می

بعضی اوقات برای    ها این است که بتوانید این موانع را از سر راه تیمتان بردارید.های معمول در رهبری تیممهارت

توانید مشکلشان اندازها را بردارند، در حالی که شما به راحتی میاعضای تیم شما غیرممکن است که بتوانند دست

گیرید تا موانع  های خودتان را به کار میرا حل کنید. تالش کنید تا تیم شما همیشه بداند که با کمال میل توانایی

 .سر راهشان را از بین ببرید 

ک بار اعضای تیم فیتز چندین هفته درگیر سروکله زدن با واحد حقوقی شرکت بودند و وقتی احساس کردند  ی

دانست چه شخصی در شرکت مسئول این  اند، نزد فیتز آمدند. از آنجا که فیتز دقیقاً میبست رسیدهکامالً به بن

از دو ساعت حل کرد. در یک مثال   تیم را در کمتر  بِن به دنبال مقداری ظرفیت  کار است، مشکل  دیگر، تیم 

تهیه کنند. خوشبختانه بِن با یک تیم دیگر در شرکت تماس  آن را توانستند جا نمیافزاری بودند که از هیچسخت

افزاری را برای تیمش فراهم کند. بار دیگر یکی از مهندسین فیتز  و توانست همان بعدازظهر ظرفیت سخت گرفت

وا دچار مشکل شده بود. فیتز اگرچه خود متخصص جاوا نبود، ولی ارتباطی بین عضو  در فهم یک قطعه کد جا

  ۀ تیمش و یک مهندس متخصص جاوا از تیمی دیگر برقرار کرد تا مشکل حل شود. لزومی ندارد که شما جواب هم

کمک کنند. بیشتر  شما    بهها بتوانند  الؤست افرادی را بشناسید که در جواب س ها را بدانید. معموالً فقط کافیالؤس 

 .تر استتر و مفید اوقات شناختن شخص مناسب از دانستن جواب درست باارزش
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 شکست، نیز یک گزینه است 

یک راه دیگر برای اینکه کاتالیزور تیم باشید این است که فضا را طوری فراهم کنید تا اعضای تیم برای ریسک  

ها در سنجش میزان کنند. ریسک و خطر بسیار فریبنده هستند. بیشتر آدمو خطر کردن احساس امنیت و آرامش  

از خطر  ها نیز معموالً تمام تالششان را میکنند و شرکتخطر بسیار بد عمل می تا آنجا که ممکن است  کنند 

  ؛ ن هستند های کوچک ولی مطمئکارانه به دنبال موفقیتهای محافظه گیریدوری کنند. در نتیجه همه با تصمیم

تری دست یابند. یک  های بسیار بزرگطلبانه و خطر کردن بتوانند به موفقیتهای جاههر چند که شاید با تصمیم

به احتمال قوی به    ، باور معمول در شرکت گوگل این است که اگر به دنبال دستیابی به اهداف غیرممکن باشید 

رسید که در تالش برای اهداف معمولی، به  هایی میولی در طول این مسیر به موفقیت  ،هدفتان نخواهید رسید 

ریسک و خطر کردن داشته    حوصلۀآمدند. یک راه خوب برای ساختن فرهنگ تیمی که در آن اعضا  دست نمی

  ۀ تواند یک گزینن هیچ اشکالی ندارد و همیشه میباشند این است که به تیم خود یادآوری کنید شکست خورد

 .مورد قبول باشد 

بنابراین بپذیریم که شکست هیچ اشکالی ندارد. در واقع بهتر است به شکست به چشم فرصتی برای یادگیری 

نگاه کنیم. البته اگر در یک موضوع تکراری مرتباً شکست نخورده باشید. موضوع حائز    بیشترهای  درسو  سریع  

گیریم  شکست به دنبال پیدا کردن مقصر نباشیم و فقط روی موضوعاتی که یاد می  موقعیت دیگر این است که  اهم

کنیم.   خیلی خوب  شکستتمرکز  سریع  و  تند  شکست  هزینۀ  چون 1هستند، های  دارند.  روند  کمتری  که  هایی 

باالتری   ۀچرا که برای ما هزین  ؛ولی درد و رنج بیشتری دارند  ،آموزند ندتری دارند، اگرچه دروس زیادی به ما میکُ

مهندسی( برای  زمان  قالب  در  می  )معموالً  ایجاد  شکسترا  هستند  کنند.  بزرگ  قدری  که  نحو  و هایی    ۀ روی 

 ترین نوع ناکامی هستند. بنابراین بیشترین تالش برای ثیر بگذارند، نامطلوبأ دهی ما به مشتریانتان نیز تسرویس

تر  طور که پیش  ها باید انجام شود. در گوگل همانایجاد ساختار و پروتکل مناسب برای یادگیری از این نوع شکست

کالبد  »ای تحت عنوان  نیز اشاره کردیم، بعد از هر اشتباهی که منجر به یک مشکل برای مشتریان شود جلسه

که منجر به اتفاق حادثه شد مکتوب کنیم و  را  ی  شود. این کار روشی است تا مجموعه اتفاقاتانجام می  «شکافی

از تصمیمسپس مجموعه آینده گرفته  ها و مسئولیتای  این حادثه در  ها را تعریف کنیم تا جلوی رخداد مجدد 

های اداری. هدف فقط و فقط این شود. این جلسه نه مکانی برای پیدا کردن مقصر است و نه محلی برای کاغذبازی

بار و برای همیشه حل و فصل شود. کار بسیار سخت  ۀ است که هست تا مشکل یک  ولی    ، مسئله شکافته شود 

 .ثیرگذار استأت

  ، های شخصی اعضای تیم جایز استهای شخصی کمی متفاوت هستند. تمجید از موفقیتها و شکستموفقیت 

ا  آید صرفاًولی مقصر شمردن یک شخص زمانی که مشکلی به وجود می برای  اتحاد تیمی  یک راه  ز هم پاشی 

 
  /https://www.albertosavoia.com .گوش کنید  The Pretotyping Manifestoنی آلبرتو ساوویا به نامبه سخنرا  .1

https://www.albertosavoia.com/
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ها ولی عدم موفقیت  ،کنید. شکست هیچ اشکالی نداردت ریسک را نیز از تیمتان سلب میئخواهد بود. با این کار جر 

ولی اگر را به نام تیمتان بنویسید و نه اشخاص. اگر فردی به موفقیت رسید، او را در برابر تمام تیم تشویق کنید.  
انتقاد سازنده صحبت کنیفردی قصور یا اشتباهی مرتک او به صورت خصوصی و در قالب  با  از چنین   1د. ب شد 

های  ها درساستفاده کنید و به تیمتان کمک کنید تا از اشتباهات و شکست HRT فرصتی در راستای عمل به اصول

 . جدید یاد بگیرند

 

 
کند تمام تیم ندارد و م موال  ظالمانه و سرنگدالنه اسرت. مطمئن باشرید وقتی کسری اشرتباه می  ارزشریوقت  هیچعام تقریبا  د از اشرخا  در مأ. انتقا1

 .کندمتوجه خواهند شد. یادآوری این قضیه برای همه هیچ کمکی نمی
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 معلم و مربی تیم خود باشید 

ها در حال  ای در تیمتان ساعتتجربهرهبر تیم این است که ببینید عضو کمترین کارها به عنوان یکی از سخت

انجام برسانید.  دانید شما خود میست که میوپنجه نرم کردن با کاریدست از بیست دقیقه به  توانید در کمتر 

تواند خیلی  معموالً در اوایل کار مدیریت می  ،فرصت دادن به افراد برای اینکه خودشان بتوانند کار را یاد بگیرند 

از عملکرد یک رهبر ت این کار مخصوصاً در راستای رهبری أدشوار باشد. ولی بخش بسیار مهمی  ثیرگذار است. 

تکنولوژی و کدهای  افرادی که به تازگی استخدام شده اینکه باید  افراد جدید عالوه بر  اهمیت دارد. چرا که  اند 

 .های جدیدشان نیز آشنا شوند یاد بگیرند، باید با فرهنگ تیمی و مسئولیتشما را  ۀپروژ

ها برای اینکه نقش مربی را در تیمشان  شوید، بیشتر آدمطور که معموالً برای مدیر شدن داوطلب نمی  همان

ر در تیمتان  تتجربهکنید که عضوی کمکنند. معموالً نقش مربی را وقتی پیدا میایفا کنند درخواستی ثبت نمی

نیاز به کمک و هدایت داشته باشد. برای مربیگری نیازی به تحصیالت عالیه و رسمی نیست، بلکه فقط سه چیز  

قدرت سنجش نیاز   روند کاری در تیمتان، توانایی توضیح دادن مسائل برای یک کارآموز و نهایتاً  ۀالزم است: تجرب

شما دادن اطالعات به کارآموزتان به میزان    ۀ. وظیفهستن نکته نیز  تریکارآموز به کمک. آخرین مورد احتماالً مهم

هدف بزنید  های بیآن در حرف  مورد نیاز است. اگر بیش از نیاز موضوعات مختلف را توضیح دهید و از این در و

 .توجه کارآموزتان را از دست خواهید داد
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 اهداف دقیق، مشخص کنید 

د.  کننفراموش می  آن را  آید، ولی معموالً بسیاری از رهبرانیلی بدیهی به نظر میاین الگوی مدیریت، با آنکه خ

تمام    ، خواهید تیم شما به سمت و سوی مشخصی با سرعت حرکت کند اگر می باید اطمینان حاصل کنید که 

ست و  اعضای تیم بر سر مسیر و هدف نهایی با شما توافق نظر دارند. فرض کنید محصول شما یک وانت بزرگ ا

هر یک از افراد در تیم شما یک تکه طناب به دست دارد که به جلوی این وانت متصل شده است. با کار کردن  

کشد. اگر هدف شما این باشد که وانت را به  این طناب به سمت خودش می ۀوسیل ه کس وانت را ب هر ه،روی پروژ

یم وانت را به سمتی که خودش خواست بکشد.  توانید اجازه دهید که هر یک از اعضای تسمت شمال ببرید، نمی

 .همه باید وانت را به سمت شمال هدایت کنند 

 

 

ترین راه برای اینکه یک هدف دقیق برای تیمتان مشخص کنید تا تمام اعضای تیم شما محصول را به راحت

موریت  أشرح م  ۀدربارموریت تیمی تعریف کنید. در فصل دوم  أسمت درست هدایت کنند این است که یک شرح م 

موریت تیم را مشخص کردید و مطمئن شدید که تمام افراد  أنگارش آن صحبت کردیم. زمانی که م  ۀتیم و نحو

استقالل و اختیار   ها آندور شوید تا تیم توانید یک قدم از حاضر در تیم شما با مسیر کلی تیم موافق هستند، می

از گاهی به تیم سر بزنید تا مطمئن شوید که همچنان از مسیر    ست که هرد. فقط کافین عمل را به دست بگیر

آورید، بلکه کارایی تیم  تنها فرصت بیشتری برای سایر وظایف خود به دست مینه  ،اند. بدین صورتخارج نشده

  ، توانند به موفقیت برسند ها البته بدون یک هدف مشخص نیز میدهید. تیمخودتان را نیز به شدت افزایش می

اشتباهی حرکت   را به سمت هدف  تیم محصول  اعضای  از  این دلیل که بعضی  به  را  زیادی  وقت  و  انرژی  ولی 

کند تا  شود و شما را مجبور میکنند. این حالت باعث استیصال شما و کاهش سرعت تیم میمی  تلفدهند،  می

 .دائماً برای تصحیح خط مشی تیم در کارهای تیم دخالت کنید 
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 صادق باشید 

گیرید که  ولی گاهی اوقات شما در موقعیتی قرار می   ،گویید منظور ما این نیست که شما به تیمتان دروغ می

ها در  شوید چیزی را با آنمجبور خواهید شد اطالعاتی را با تیمتان به اشتراک نگذارید یا حتی بدتر مجبور می

گفت:  مدیران سابق فیتز همیشه به اعضای جدید تیم می  میان بگذارید که شنیدن آن خوشایند نباشد. یکی از 

توانم با شما به اشتراک بگذارم یا  ولی گاهی خواهم گفت که مطلبی را نمی ،گویموقت به شما دروغ نمیهیچمن »

 .« از آن اطالع ندارم 

ه اشتراک بگذارید،  با او بآن را  توانید  ال کند که نمیؤاگر یکی از اعضای تیم شما از شما در مورد مطلبی س 

توانید به او بگویید. حتی وقتی از شما  دانید ولی نمیال را میؤهیچ اشکالی ندارد به او بگویید که شما جواب س 

دانید. این هم یک  توانید بگویید که جواب را نمیدانید نیز خیلی راحت میپرسند که جوابش را نمیالی میؤس 

توانند آن  ولی بسیاری از مدیران در عمل نمی  ،ظاهراً خیلی بدیهی است  مثال دیگر از الگوهای مدیریت است که

در حالی که صرفاً نشانی از این  است، ها  از ضعف و ناتوانی آن  یاکنند عدم اطالعشان نشانهرا رعایت کنند. فکر می

 .ها نیز یک انسان هستند خواهد بود که آن

خواهید به کسی بگویید در کارش اشتباهی  . اولین باری که میانتقاد از یک عضو تیم... هم... خیلی دشوار است 

هایی که در مورد مدیریت  اصالً راحت نخواهد بود. بیشتر کتاب  ،انجام داده یا صرفاً از عملکردش راضی نیستید 

انتقاد   کنند که انتقادات خود را درون یک ساندویچ تعریف و تمجید قرار دهید.اند به شما پیشنهاد مینوشته شده

 :درون یک ساندویچ تمجید چیزی شبیه این خواهد بود

از باهوش» نویسی خیلی  دی که میترین مهندسین تیم ما هستی. ولی کُتو یک عضو قابل اطمینان و یکی 

های زیادی داری و فهم نیست. ولی باید گفت که قابلیتکس دیگر در تیم قابلپیچیده است و تقریباً برای هیچ

 « !هم خیلی باحاله ت ریشِ
آید به تنها چیزی  ولی وقتی شنونده از این جلسه بیرون می ؛شودبله، بدین صورت از شدت انتقاد شما کم می

کنیم که از ساندویچ تمجید، دوری کنید.  توصیه می  به شدتکند این است که چه ریش باحالی دارد! ما  که فکر می

ن  گوییم که قرار دادن یک نقد دروبلکه می  ،دلیل سنگدل و ظالم باشید منظور ما این نیست که هنگام انتقاد، بی

را دریافت نکند.  ساندویچ تمجید باعث می تغییر  شود که شنونده پیام کلیدی شما در راستای درخواست برای 

خود را   ۀرا در اینجا به کار بگیرید: مهربانانه و از روی همدلی، انتقاد سازند HRT بهترین کار این است که اصول

انی و همدلی اهمیت بسیار باالیی دارد تا شنونده در  مطرح کنید و آن را درون ساندویچ تمجید قرار ندهید. مهرب

 .مقابل شما آرایش دفاعی نگیرد
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کید داشت کار  أمدیر سابقش ت  وش اضافه کرد گروهفیتز یک عضو جدید به اسم تیم را به  ،چندین سال پیش

و   انتقادها  از  تیم به هیچ یک  که  بود  معتقد  او  است.  او غیرممکن  با  شود توجه  ایرادهایی که مطرح میکردن 

دهد. فیتز در یکی از جلسات مشترک آن مدیر و تیم شرکت  کند و هیچ تالشی برای بهتر شدن انجام نمینمی

دهد تا مبادا احساسات  کرد و متوجه شد که این مدیر تمام انتقادات خود را دائماً درون ساندویچ تمجید قرار می

به گروه خودش اضافه کرددار شود. وقتی فیتزتیم جریحه او خیلی دقیق و  مشتر  ۀدر یک جلس   ،، تیم را  ک با 

برای نه    شمستقیم  فیتز  کند.  کار  به خوبی  بتواند  تا  تغییر دهد  را  از رفتارهایش  سری  باید یک  که  داد  توضیح 

را الب  نابههصحبتش  و تمجیدهای  تعریف  و بیالی  ظالمانه  نه  و  کرد  بیانجا مخفی  را  بلکه    ،کرد  ادبانه حرفش 

  ۀ واقعیات را دقیق و بر اساس شواهد رفتاری و عملکرد سابق تیم مطرح کرد. پس از چند هفته )و تعدادی جلس

 .دیگر( عملکرد تیم شدیداً پیشرفت کرد. او فقط یک انتقاد سازنده و مستقیم نیاز داشت ۀدونفر

ترین نکته است تا پیام شما به  مهم  ،هنگام انتقاد سازنده از یکی از اعضای تیم  ،صحبت و طرز بیان شما  ۀنحو

خوبی شنیده شود. اگر طوری نقد خود را بیان کنید که شنونده حالت تدافعی به خود بگیرد، او به اینکه چطور  

با شما بحث کند. بِن،  شود که چطور به انتقاد پاسخ دهد و  تغییر کند فکر نخواهد کرد، بلکه روی این متمرکز می

های تیمی روی نظراتش پافشاری بسیار زیادی داشت و تقریباً مهندسی به نام دین در تیمش داشت. دین در بحث

توانست در مورد موضوعات بزرگی مثل  ها میکرد. این مشاجرههایش بحث و جدل میتیمیسر هر موضوعی با هم

تیمی یا حتی دربار أشرح م  تر مثل مکان قرار دادن یک قطعه کد روی یک  اهمیتبه نسبت کمموارد    ۀموریت 

سایت باشد. دین با اعتقاد راسخ و بسیار شدید همیشه سعی داشت تا حرف و نظر خودش را به کرسی بنشاند  وب

تا   کرد. بعد از چند ماه که این رفتار ادامه پیدا کرد، بِن تصمیم گرفتنظرات دیگران خودداری میو از قبول نقطه
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مطمئن باشید که دین هیچ توجهی    «شق نباش! قدر کلهدین... این»  گفت:با دین صحبت کند. اگر فرضاً بِن به او می

 :زیر رسید  ۀ کرد. بِن در مورد اینکه چطور با دین صحبت کند خیلی فکر کرد و نهایتاً به استعاربه این حرف نمی

شود. وقتی جلوی قطار است که یک قطار وارد شهر میشود، مثل این  هر زمانی که یک تصمیم گرفته می»

اذیت    ردکه رانندگی قطار را به عهده دارا  کنی و مهندسی  سرعت این قطار را کم می  ،بپری تا آن را متوقف کنی

تنها وقت بسیار زیادی را  شود و اگر جلوی هر قطار بپری، نهدقیقه یک قطار جدید وارد شهر می  1۵کنی. هر  می

قدر عصبی  یکی از قطارها را آن  ۀ بلکه نهایتاً یکی از مهندسین رانند   ،کنیصرف جلوگیری از حرکت قطارها میفقط  

چیز را بزند و از روی تو رد شود. بنابراین با وجود اینکه متوقف کردن قطارها هیچ  کنی که قید همهو ناراحت می

 « .میت بیشتری دارند برای بحث و توقف انتخاب کنکه برایت اهرا اشکالی ندارد، ولی فقط بعضی از قطارهایی 
تر کرد تا  بلکه کار را برای بِن و دین ساده ،تنها قدری شوخی را در صحبت دخیل کرداین تمثیل و حکایت، نه

 .تر صحبت کنند کند، راحتثیر عادت توقف قطار دین روی تیم و نیز زمانی که دین صرف این کار میأ در مورد ت
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 گیری کنید تیم را اندازه  رضایت 

توانید به کار بگیرید این است  وری تیم میهایی که شما به عنوان رهبر تیم برای باال بردن بهرهیکی از روش

بهترین رهبرانی که می کنید.  ارزیابی  را  تیم  اعضای  کاری در  و رضایت  میزان شادی  دائماً  اندکی  که  شناسیم، 

های اعضای کنند، پیروزیها هر از گاهی به آسایش و رفاه عمومی اعضای تیم توجه میآنشناسی بلد هستند.  روان

دهند راضی و خوشحال باشند. رهبری  کنند تا همه در کاری که انجام میشناسند و تالش میتیم را به رسمیت می

کرد  شدند تهیه میباید انجام میکه به ناچار  را  ای  شناسیم که همیشه لیستی از کارهای ناخوشایند و بیهودهرا می

شناسیم که  شود. و یا یک رهبر دیگر را نیز میتا مطمئن شود چنین کارهایی بین تمام اعضای تیم تقسیم می

ها یا به اعضای تیمش مرخصی بیشتری بدهد  کرد تا در قبال آنکاری کارمندانش را یادداشت میهای اضافهساعت

تدارک ببیند تا از خستگی مفرط و فرسودگی در تیمش جلوگیری کند. یک مثال  تفریحی تیمی    یهایا برنامه

ای که با اعضای تیمش داشت ها کار کردیم شخصی است که در جلسات دونفرهدیگر از رهبران خوبی که با آن

های کاری و فنی اولیه در مورد وضعیت روحی و رضایت فردی آن شخص نیز صحبت  کرد بعد از صحبتسعی می

 .بردکند تا مطمئن شود که او از کارش لذت می

چه چیزی  » دونفره بپرسید:    ۀ یک ابزار باارزش برای سنجش میزان شادی تیم این است که در پایان هر جلس

کند تا  بلکه به شما کمک می  ،بندی جلسه استتنها یک روش خوب برای جمعال ساده نهؤاین س   «الزم داری؟

به تمام آنچه که برای کار کردن و لذت بردن از شغلشان نیاز است، دسترسی دارند.  مطمئن شوید اعضای تیم شما  

طور منظم  ه . اگر بهستال و جواب و تحقیق و تفحص نیز ؤالبته گاهی برای دریافت جواب دقیق نیاز به اندکی س 

متوجه میؤاین س  مرور  به  بپرسید،  انتهای جلسات دونفره  را در  شما  ال  تیم  اعضای  که  قبلی  شوید  آمادگی  با 

آیند و نهایتاً روزی یک لیست بلندباال از موارد مورد نیازشان به شما تحویل  بیشتری برای پاسخ دادن به جلسه می

 .دهند می

 ال غیرمنتظرهؤس 
انتهای نخستین جلسه اول کار فیتز در گوگل و در  اریک اشمیت داشت، روزهای  ای که با مدیرعامل گوگل 

فیتز که با آمادگی کامل برای دفاع از عملکردش و    «چیزی هست که نیاز داشته باشی؟ »  :اریک از فیتز پرسید

ال غیرمنتظره پاسخی نداشت و  ؤها بازخواست احتمالی به جلسه آمده بود، در مقابل این س جواب دادن به میلیون

رد مورد نیازش را حاضر  ال بود و لیست مواؤاین س  ۀمات و مبهوت خیره شد. ولی از جلسات بعدی او همیشه آماد

 .کردمی

  تصور گاهی اهمیت دادن به شادی و رضایت فردی اعضای تیمتان خارج از محیط کاری نیز حائز اهمیت است. 

توانند برای کار  جا از افراد بابت زمانی که مینکنید که افراد خارج از کارشان زندگی شخصی ندارند. با انتظارات بی

گوییم که در زندگی شخصی اعضای تیمتان دخالت  دست خواهید داد. به هیچ عنوان نمی  بگذارند، احترامتان را از
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تری  بینانهشود که دید واقعکنید، ولی اندکی حساسیت به خرج دادن نسبت به مشکالت غیر کاری افراد باعث می

درگیر یک سری مشکالت  ها در کار به دست بیاورید. وقتی انتظارات خود را از کسی که  نسبت به دلیل عملکرد آن

برای کار شما دو چندان وقت خواهد   شخصی است پایین بیاورید، خواهید دید که وقتی مشکلش برطرف شد 

 .گذاشت

که دربار است  این  افراد  میزان رضایت شغلی  از سنجش  آیند   ۀ بخش مهمی  و  شغلی  ها  ای آنحرفه  ۀمسیر 

بینی، جواب  سال دیگر خود را در چه جایگاهی می  ۵  پرسید کهگو کنید. بیشتر اوقات وقتی از کسی میوگفت

نمی دقیقی  و  آدمخاص  ولی  برای  شنوید.  مشخص  اهداف  سری  یک  معموالً  آیند   ۵ها  مثالً    ۀسال  دارند.  خود 

ای تولید کنند، یا با افراد خاصی جدیدی یاد بگیرند، محصول تازه  ۀخواهند که در کار خود ارتقا بگیرند، حرفمی

خواهید رهبر  کنند. اگر میها فکر میاین اهداف صحبت نکنند، ولی ته دل به آن  ۀهمکار شوند. حتی اگر دربار 

نیز به فکر  ها بدانند شما  آناینکه ها محقق شوند و هم باید کمک کنید تا این اهداف برای آن ، ثیرگذاری باشید أت

ترین نکته در این راستا این است که اهداف گنگ، مبهم و کلی را به صورت صریح، دقیق  ها هستید. مهمآن  اهداف

 .گیری و ارزیابی باشند و واضح تعریف کنید تا به راحتی قابل اندازه

فرصت پیشرفت، شود. بلکه الزم است به اعضای تیم  سنجش رضایت شغلی در نظارت از کار افراد خالصه نمی

 .یادگیری، شناخته شدن و نیز اندکی تفریح و شادی در کار را بدهید 
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 سایر ترفندهای رهبری 

ولی تالش کنید که خود نیز در کار دخیل باشید. وقتی عنوان شما از مهندس    ،کارها را به دیگران محول کنید 

تیم بسیار دشوار خواهد بود. روزهای اول بسیار    ۀتعادل بین انجام کارها و ادار  یافتنِابتدا    ، کند به رهبر تغییر می

بینید  دهید، میکه خودتان کارها را به دست بگیرید و بعد از مدتی طوالنی که به رهبری ادامه می  تمایل دارید

ِسمَت  دیگران می  ۀکم تمام کارها را به عهد کم به  اگر به تازگی  امور ندارید.  گذارید و خودتان هیچ دخالتی در 

برای حتی اگر اعضای تیم شما    ،ن محول کنید احتماالً باید تالش کنید تا کارها را به دیگرا  ، رهبری تیم رسیدید 

بلکه   ، شود که سالمت روانی خود را حفظ کنید تنها باعث مید. این کار نهنزمان بیشتری نیاز داشته باش انجام آن  

اگر مدت زمان زیادیکمک می ست که رهبر یک تیم هستید یا  کند تا تیم شما کارها را بهتر یاد بگیرند. ولی 

ها برای کسب احترام اعضای ترین راهشما گذاشته شده است، یکی از سریع  ۀ جدید دیگر به عهد یک تیم    رهبریِ

ناخوشایندی   کارهای  مسئولیت  اگر  مخصوصاً  کنید.  دخیل  کارها  در  را  که خود  است  این  هیچرا  تیم  کس که 

هایتان داشته  تخارات و تواناییطوالنی از اف  ۀ ای به انجام دادنشان ندارد به عهده بگیرید. ممکن است یک رزومعالقه

اندازولی هیچ  ،باشید  به  انجام یک سری کارهای سخت به تیمتان مهارت، پشتکار و تواضع شما را نشان    ۀچیز 

 .دهد نمی

به دنبال جایگزین برای خود باشید. همیشه سعی کنید افرادی را پیدا کنید تا با انجام دادن کار شما بتوانند  

تر اشاره  تکرار کنید. همان طور که پیش  تا ابد مگر آنکه عالقه داشته باشید که یک کار را    جای شما را بگیرند،

افراد ت  ،کردیم را داشته باشند. به طور    یشود که توانایی جایگزینثیرگذاری شروع میأاین کار با استخدام  شما 

توانند از  شخاصی را پیدا کردید که میوقتی ا «ترند. شما باید افرادی را استخدام کنید که از شما باهوش»خالصه:  

های بیشتری محول کنید تا این فرصت را پیدا کنند که گهگاهی تیم را  ها مسئولیتکار شما برآیند، به آن  ۀعهد 

صورت بدین  کنند.  تیم    ،رهبری  اعضای  از  دسته  آن  مرور  دارند  را  به  بیشتر  مسئولیت  تمایل  و  شایستگی  که 

ای صرفاً یک مهندس برجسته در تیم باشند و عالقه  دای دوست دارنداشته باشید که عدهکنید. به یاد  شناسایی می

هایی که بهترین مهندسین خود را به اجبار وارد  به رهبری نداشته باشند. البته که این هیچ اشکالی ندارد. شرکت

مدیریتی میپست متعجب کرده  ،کنند های  را  ما  نتیجهمیشه  کارشان    ۀاند.  معموالً کم شدن یک مهندس  این 

 .کفایت استثیرگذار و اضافه شدن یک مدیر بیأت

های دشواری پیش خواهد  شک بارها در طول زندگی کاری شما موقعیتکنید. بیایجاد  در هنگام نیاز، تغییر  

تواند یک  توجهی به مسئله نکنید. این مشکل مثالً می  تاکنند  تک اجزای بدنتان شما را وسوسه میآمد که تک

نداشته باشد، یا شخصی در تیم شما که خود را در برابر هر قطاری    یمهندس در تیم شما باشد که توانایی فنی باالی

م دیگه صبر  ک  یک»  :گویید . به خود میاست   کار کردن را از دست داده  ۀاندازد، یا عضوی از تیم شما که انگیزمی

در این دام گرفتار نشوید. گاهی وضعیت جوری است که شما اتفاقاً باید بیشترین    «شه!وضع بهتر می  کن، حتماً

ها را  شوند. هرچه که بیشتر آنطور مشکالت به ندرت به خودی خود حل و فصل میتغییرات را ایجاد کنید. این
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تر شده و در طول  بزرگ  کمکمشود که مشکل  عث میگیرند. صبر بابیشتر خواب را از چشمانتان می  ،نادیده بگیرید 

 .انجام دهید کاری  هاآن  در برابرخیلی فوری های بیشتری به تیم شما بزند. بنابراین مسیر نیز آسیب

 

 

اولین بار رهبر تیمتان میسپر دفاعی تیمتان در برابر شلوغی و هرج متوجه    ،شوید ومرج باشید. وقتی برای 

ست  ا  ثباتی و گاهی حتی دیوانگیومرج، مملو از بیرهرجخواهید شد که دنیای خارج از تیم، یک فضای شلوغ و پُ

باخبر نبودید. در دهیک  گاه به عنوان  که هیچ از آن  اولین بار رهبری   ،میالدی  90  ۀعضو تیم  وقتی فیتز برای 

سازمانی در شرکت خیلی تعجب کرد. از یکی از مدیران یفی و آشفتگی  لاز دیدن بالتک   ،تیمش را به عهده گرفت

. کار در شرکت ما که همیشه منظم و پر از آرامش است  ریخته شدههمچیز بهقدر همهشرکت پرسید که چرا این

طور بوده است. فقط رهبر   اینجا همیشه همین »بود. همکار او از سادگی فیتز از خنده به قهقهه افتاد و پاسخ داد: 

 .« کردهتو و سایر اعضای تیم را از این فضا و محافظت میتیمت، 

تیم خود را در جریان تصمیم اتفاقاتی که در مقاطع باالی  محافظ تیمتان باشید. درست است که باید  ها و 

های  درخواستها و  ها در برابر بالتکلیفیآن  ولی به همان اندازه نیز مهم است که از  ،دهند قرار دهید شرکت رخ می

توانید اخبار و  ثیر قرار دهند، محافظت کنید. تا جایی که میأت بیهوده که ممکن است از خارج تیم شما را تحت

 .ولی اجازه ندهید که دیوانگی سازمانی تمرکز تیم شما را به هم بزند  ،اطالعات را با تیمتان در میان بگذارید 

عمل می تیمتان خوب  آنوقتی  تشوکند،  را  رهبراها  از  بسیاری  کنید.  به    نیق  بهبود   ایاندازهمعموالً  روی 

تشویق کنند.  و  قدردانی  تیم خود  کنند از عملکرد مناسب  کنند که فراموش میوضعیت و تصحیح کارها تمرکز می
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ها را  مطلوب نیز آن  ۀ کنید، در زمان کار خوب و نتیجانتقاد می  هاتیمتان، از آنافراد  موقع اشتباهِ  همان طور که  

 اید. رسانند نشان دهید که به کارشان توجه کردها به نحو احسن به پایان میرتشویق کنید. وقتی کاری  

پروا قصد انجام کار  آن دسته از اعضای تیم که بی  ۀطلبان های جاهو آخر از همه آنکه بهترین رهبرها از تصمیم

شود.  حتی به حالت اول برگرداند، ریسک کردن ساده میکنند. وقتی چیزی را بتوان به راجدیدی دارند حمایت می

آن شاید بتوان   ۀ وسیله از مهندسین شما دوست دارد تا یک ابزار یا تکنولوژی جدید را تست کند که ب یوقتی یک

البته اگر  توان به او چراغ سبز نشان داد.  (، به راحتی میندارید پروژه   ی برایجلاألیی تیم را بیشتر کرد )و ضرباکار

، شاید بهتر باشد که  استها نیاز به پشتیبانی داشته  انتشار محصول جدیدی که سال  تر باشد، مثالًاو بزرگ  ۀاید 

 .دارند  زمینهای در این حس ششم قوی  اش فکر کنید. رهبران خوب معموالًبیشتر درباره
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 1ری خودویرانگ   ۀ پدید
طور  پدیا این سندرم را اینویکی 2ت. خودویرانگری مطالب بسیار زیادی نوشته شده اس   ۀ سندرم یا پدید   ۀدربار 

کنند. با وجود  هایشان را باور نمیها و دستاوردها پیروزیشناسی که در آن انسانروان ۀیک پدید»کند:  تعریف می

که الیق جایگاهی    شوند میدهند، کامالً متقاعد  ها را نشان میشماری توانایی و شایستگی آنآنکه شواهد و دالیل بی

 .« اند، نیستند هایی که کسب کردهکه دارند و موفقیت

هر چند که این پدیده به شما حس    «.سندرم»دانیم تا  تر میرا برای این موضوع مناسب  «پدیده»ما عنوان  

که تالش و کار بیشتری انجام دهید و به    شودباعث می  ولی معموالً  ،دهد تقلبی بودن و ترس از برمال شدن را می

 .رسیدید ها نمیاهدافی دست یابید که به طور معمولی به آن

مدیریت    ۀاین مشکل بین مدیران نوپا بسیار معمول است، مخصوصاً افرادی که به ناچار و از روی نیاز به مرتب

رم. احساس  آ من هیچ از کارم سر در نمی»  پرسند:می  های ما از ماهمیشه چند نفر بعد از سخنرانی  اند. تقریباًرسیده

ها این است که هر کس  الؤجواب معمول ما به این نوع س   « ام. چه کار کنم؟کنم که اشتباهی به اینجا رسیدهمی

برهه در  عدم  باالخره  این  حتی  شاید  داشت.  خواهد  را  بودن  سردرگم  و  گیجی  احساس  کاری  زندگی  از  ای 

 .های باالتری را بدهد ای برای تالش بیشتر و دستیابی به موفقیتا انگیزهنفس به ماعتمادبه

ها دچار اضطراب  داستان ازدواج پدر و مادر بِن بسیار جالب است. یک شب مانده به جشن عروسی هر دوی آن

ند و برای اکنند اشتباه بزرگی مرتکب شدهشده و برای ازدواج مردد شدند. هر دو اعتراف کردند که احساس می

با هم تصمیم گرفتند   ،زندگی مشترک آماده نیستند. ولی از آنجا که برای به هم زدن مراسم عروسی خیلی دیر بود

از   بعد  که نقش بازی کنند و در طول جشن وانمود کنند عروس و داماد مصمم و مشتاقی هستند تا چند روز 

ا هم صحبت کردند و تصمیم گرفتند که به زندگی  عروسی از هم جدا شوند. چند هفته بعد از عروسی دوباره ب

های بعد نیز تکرار شد تا نهایتاً تبدیل به  مشترکشان یک ماه دیگر نیز فرصت بدهند. و این داستان ماه بعد و ماه

می هم  به  ازدواجشان  سالگرد  روز  در  سال  هر  شد.  دونفره  شوخی  دور»   گویند:یک  این  زندگی    ۀبیا  آزمایشی 

 « مشترکمون رو یک سال دیگه هم ادامه بدیم. باشه؟

معموالً خیلی خوب جواب    ،«قدر وانمود کن تا به واقعیت تبدیل شودآن» در هر مقام مدیریتی که باشید، شگرد  

خواین  شما می» دقیقاً از همین روش استفاده کرد.  ،رهبری یک تیم را به عهده گرفتبِن دهد. اولین باری که می

و   « که من مسئولیت این پروژه رو داشته باشم؟! بسیار خوب، فکر کنم باید مدتی وانمود کنم که رهبر تیم هستم.

 
1. Imposter Phenomenon 

ن  این پدیده را مطرح کرد نخستین .2  . بار دکتر ِکل 

http://paulineroseclance.com/impostor_phenomenon.html 

http://paulineroseclance.com/impostor_phenomenon.html
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  … فکر کنم یک سال دیگه هم بتونم وانمود کنم که رهبر تیم هستم»گفت: هر سال زمان بررسی عملکردش می

 .« د تا االن خوب پیش رفته آمی نظر به
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 و گیاه هستند   مردم مانند گل 

. فیتز از  به سختی و تنهایی فرزندانش را بزرگ کرد فرزند است. مادر او   6ترین خواهر بین همسر فیتز، کوچک

،  هستند ها مثل گل و گیاه  بچه»   : طور پاسخ دادکرد و او اینمی  « مدیریت»مادرخانمش پرسید که چطور این کار را  

آفریقایی هستند که به نور    ۀای شبیه بنفشخواهند. عدهزیاد و آب کم میبعضی شبیه کاکتوس هستند که آفتاب 

فرنگی برای رشد نیازمند مقداری کود هستند.  گوجه ۀغیرمستقیم و خاک نمدار نیاز دارند. و بعضی دیگر مثل بوت 

ولی به   ،باشید  فرزند خود به یک اندازه آب و نور فراهم کنید، ممکن است مساوات را رعایت کرده  6اگر برای همه 

 «.ها را برآورده نخواهید کرداحتمال قوی نیاز هیچ یک از آن

 

 

  … ها نیز ای از آناعضای تیم شما هم مثل گل و گیاه هستند که بعضی نور و بعضی آب بیشتر نیاز دارند. عده

شما به عنوان رهبر تیم این است که تشخیص دهید هر یک از افراد تیم به چه    ۀ خواهند! وظیفمی  بیشتری  کود

 .چیزی و در چه زمانی نیاز بیشتری دارند 
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 :این جدول توجه کنید  هب

 

مطلوب نگه دارید، باید به کسانی که درگیر کارهای یکنواخت و تکراری   ۀبرای اینکه تمام تیمتان را در ناحی

دهند،  ی بدهید و افرادی که تمرکزشان را به دلیل هیجان برای کارهای گوناگون از دست میبیشترۀ  اند انگیزشده

انگیز به  نیاز  از اعضای تیم که گیج و سردرگم هستند هم  البته آن دسته    ۀ به سمت هدف تیم هدایت کنید و 

باید ترکیبی مناسب از  تک اعضای تیمتان  تر دارند. بنابراین به جای نور و آب، برای تکمضاعف و رهبری دقیق 

ها نیازی نداشته  انگیزه و هدایت را فراهم کنید. فراموش نکنید که انگیزه یا رهبری بیش از اندازه وقتی کسی به آن

 .شوددر عمل باعث اذیت و آزار آن عضو تیم شما می ، باشد 

آگاهی از مراحل راهنمایی افراد به سمت هدف مطلوب خیلی سخت نیست. فقط کمی مهارت اداری و اندکی  

توان یک  کار را الزم دارد تا بتوان هدف را به شکل مراحل کوچک و قابل مدیریت درآورد. با همین ابزار ساده می

های پیش مهندس سردرگم را به مسیر درست هدایت کرد )قبول، موضوع به این سادگی هم نیست. ولی در فصل

 .تر استتر و مفصلرای ایجاد انگیزه بسیار پیچیدهاین موضوع مفصل صحبت کردیم(. ولی کمک ب ۀدربار 
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 بیرونیهای درونی و  انگیزه

آیند،  نیروهایی هستند که از دنیای اطراف می  بیرونیهای  . انگیزهبیرونی انگیزه در افراد دو نوع دارد: درونی و  

انسان را به جلو تشویق    ،های درونی، نیروهایی هستند که در باطنمثالً حقوق و مزایای خوب. در مقابل ولی انگیزه

ترین تیم، نیروهای دهد که برای داشتن شادترین و باانگیزهتوضیح می 1عامل محرکه  کنند. دَن پینک در کتابمی

ها های درونی را در آنکنند، بلکه باید انگیزهها( هیچ کمکی نمیپول سمت آن  مقدار زیادیخارجی )مثل پرتاب  

ل،  استقالل عم  ها کمک کند:درونی به آدم  ۀتواند در راستای انگیزافزایش داد. دَن معتقد است که سه چیز می
 .2خبرگی و هدف

مدیرش  بدون آنکه   ،استقالل عمل یعنی اینکه فرد این اختیار را دارد که مسئولیت و کار خودش را پیش ببرد
ست که هدف کلی را توضیح دهید و  ا  برای یک مهندس مستقل فقط کافی 3. د ها دخالت کن در ریزترین تصمیم

  ، شودانتخاب و اجرا کنند. این کار باعث افزایش انگیزه در افراد می اجازه دهید که خود مسیر رسیدن به هدف را  

شود.  ها تقویت میکار در آن  ۀتر شده و حس مالکیت نسبت به نتیجها با محصول نهایی نزدیکآن  ۀچرا که رابط

 .شودها برای موفقیت کار بیشتر میآن ۀهرچه سهم افراد در اثر نهایی بیشتر باشد، عالق

تنها ین کار نههای جدید را بدهید. ای در اصل یعنی اینکه به اعضای تیمتان فرصت یادگیری مهارتایجاد خبرگ
مهارت    4د. تری داشته باشیکند که تیم قویبلکه کمک می  ، شودباعث افزایش انگیزه و پیشرفت کاری افراد می

ولی اگر مرتباً آن را   ،ها استفاده کنید برّنده سالماند. ممکن است از یک چاقوی  کارمندان مثل تیزی یک چاقو می

کند تا اعضای تیم شما  دهد. فرصت کافی برای یادگیری کمک میتیز نکنید خیلی زود ارزشش را از دست می

 .ثرتر باشند ؤکنند تا کارآمدتر و م «تیز»هایشان را مهارت

کار کردن نداشته باشد هیچ سودی ندارد.    تمام استقالل و خبرگی در دنیا برای شخصی که دلیل مشخصی برای

گاه در جریان  ولی هیچ  ، کنند ثیرگذار کار میأ های بسیار مهم و تافراد زیادی هستند که روی محصوالت و پروژه

تیم شما خیلی بزرگ نباشد،   ۀگیرند. حتی اگر پروژمشتریان و اثرگذاری کار نهایی در دنیا قرار نمی ۀاستفاد ۀنحو

ثیرگذاری پروژه را برایشان مشخص کنید. دیدن هدف  أ ت ۀنحو ،محصول  تولیدِ   وانید که با توضیح دالیلِ تباز هم می

کار در تیم شما افزایش یابد. به عنوان مثال   ۀکند تا انگیزنهایی و مشخص شدن علت کار کمک بسیار زیادی می

کند و از  یکی از مشتریان ایمیلی ارسال میکند. وقتی ها توجه میهای مشتریشناسیم که به ایمیلمدیری را می

 
1. Drive 

 .اقتیادی را ندارندگیرند و اضطرا  مسائل کافی حقوق می ۀفرض این است که افراد به انداز البته .2

 .البته که خود شخص هم باید توانایی و شایستگی اعتماد برای استقالل عمل را نیز داشته باشد .3

اگر    ،توانند تیم شررما را ترک کنندتر میهای شرریلی بیشررتری خواهند داشررت و راحتالبته به این م نی نیز خواهد بود که کارمندان شررما فرصررت .4
 .رضایت شیلی نداشته باشند
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و تمجید میافزار آننرم تعریف  ارسال میها  نیز  اعضای تیمش  برای  را  ایمیل  تا آنکند،  در جریان  کند  نیز  ها 

بلکه    ،شودکار می  ۀتنها باعث ایجاد انگیزکنند. این کار نهکه روی آن کار میباشند  ای  ثیرگذاری مثبت پروژهأت

 .افزارشان حتی بهتر نیز بشودنرمهایی را پیدا کنند که کند تا راهم را تشویق میاعضای تی
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 افکار نهایی 

نظر از اینکه رهبری یک تیم را به عهده دارید یا خیر، امیدواریم که این فصل به شما دید بهتری نسبت  صرف

افسانه باشد تا  اگر ها گفته میمدیران تیم  ۀکه درباررا  هایی  به یک رهبر خوب داده  شوند فراموش کنید. حتی 

کند تا  ز مطالب این فصل به شما کمک می وقت رهبری هیچ تیمی را به عهده نگیرید نیهیچمصمم هستید که  

ها و رفتارهای مدیران خودتان را چه درست و چه غلط بهتر درک کنید. به تیم خود نگاه کنید و ببینید  تصمیم

اعمال می را  مدیریتی  اشتباه  یا  الگوهای صحیح  از  تیم شما کدام یک  ترهبر  الگوها چه  این  و  ثیری روی أکند 

 .( تیم شما دارند موفقیت )یا عدم موفقیت

کردن با سایر افراد    کار   ۀ فقط بخشی از جنب  ارتباط دارید، ها  درک رهبر تیم و اعضای گروهی که روزانه با آن

ماً عضو تیم شما نیستند. مخصوصاً اگر چنین  واست. گاهی ممکن است مجبور شوید با افرادی سروکله بزنید که لز

  ۀ نامیم و در فصل بعد نحومی «افراد سمی»هایی را . چنین آدمب کنند را تخریتیم شما   باشند تاافرادی در تالش  

 .دهیمها را توضیح میبرخورد با آن
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 فصل چهارم 

 های سمیسروکله زدن با انسان

 .ها هستند ، دشوارترین قسمت کار مهندسی، انسانهم با این عبارت شروع شدکتاب    ۀطور که اولین جمل  همان

شروع کردیم و توضیح   HRT های شخصی بود. کتاب را با بررسی اصولتمرکز ما روی رفتار  ،اینجای کتابتا  

های شخصی خودمان اعمال کنیم. سپس توانیم تواضع، احترام و اعتماد را در کنش و واکنش دادیم که چطور می

های رفتاری یک  و در فصل بعد ویژگی  همین اصول پرداختیم   ۀ به روابط بین افراد یک گروه و فرهنگ تیمی بر پای

 .خود را در قالب چنین رهبری قرار داد ،توان هنگام نیازتأثیرگذار را شرح داده و توضیح دادیم که چطور میرهبر 

مورد ارتباط  کنیم. تیم شما در  دهیم و روی عوامل خارجی تمرکز میدوم کتاب نگاهمان را تغییر می  ۀدر نیم

میافراد خارج    با رفتار  گروه چگونه  یا  از  هستند  شما  تیم  در  عضویت  دنبال  به  یا  معموالً  افرادی  کند؟ چنین 

دربارمی که  دربار  ۀخواهند  همچنین  کنند.  همکاری  شما  با  حاصل    ۀموضوعی  که  مشکالتی  و  سازمانی  روابط 

افراد بیگانه در تیم، یعنی  از  ترین نوع  کنیم و البته به مهمهای بزرگ هستند، صحبت میهای شرکتورزیسیاست

 .پردازیمافزار شما نیز مینرمکاربران 

اهمیت برخورد با بیگانگانی که قصد تخریب فرهنگ تیمی شما را دارند بحث خواهیم کرد.    ۀ در این فصل دربار

زدن  کنیم. شاید سروکله  همچنین در مورد آن دسته از افراد سمی که عضوی از تیم شما نیز هستند صحبت می

 .تر باشند ها از همه مهمبا آن
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 تعریف شخص سمی 

توضیح   برای  را  وقتمان  بیشتر  دادیم.  شرح  را  تیم  برای  مناسب  فرهنگ  یک  ساخت  اهمیت  این،  از  پیش 

گیری، کیفیت تصمیمهایی از قبیل اجماع تیمی در  ویژگی  خصوصیات چنین فرهنگ تیمی مؤثری صرف کردیم:

  راحت ،  را امتحان کنند  های جدید چیز  یاو    بخورند شکست اینکه  ها و یا محیطی که افراد برای  د کدنویسی، مرور ک

 .باشند 

اینکه فرهنگ تیم شما چه خصوصیاتی را نباید داشته باشد نیز به همین میزان حائز اهمیت است. برای ساخت  

د داشته باشد نیز توجه کنید. اگرچه  خواهید در تیم وجوهایی که نمییک تیم کارآمد و سریع الزم است به چیز

توانند  های غلط رفتاری در تیم میها را سریع و مفید جلو ببرند، بعضی از الگوتوانند کارمهندسین بااستعداد می

برای کار    بخشآرامجلوی پیشرفت و حرکت تیم شما را بگیرند و شرکت شما را به محیطی نه چندان راحت و  

کنند و باعث شکست و نابودی پروژه  های ارتباطی تیم شما را پاره میهایی نهایتاً زنجیرهتبدیل کنند. چنین رفتار

 .شوند می

 مانافزار مطلبی برای سخنرانی آماده کردیم، عنوان ارائهنرمهای اجتماعی تولید  چالش  ۀنخستین بار که دربار 

یکی از مسئوالن برگزاری کنفرانس از ما خواست که عنوان را به    ؟« های فاسد چه کنیممرغبا تخم»را گذاشتیم:  

مند شوند  عالقهتغییر دهیم تا بلکه شاید افراد بیشتری  « یابند های سمی نجات میها چطور از دست انسانپروژه»

ارائۀ ما شرکت کنند.   ارائه را بارتا در  این  او بود و ما  مختلف تکرار کردیم و های  ها در کنفرانسها و بارحق با 

سالن و حتی عدههمیشه  بود  پر  سالن  ها  ومیای دور  ما گوش می  ایستادند  کلمبه  منفی  بار  فقط  نه    ۀ کردند. 

داشتند،    را  ایهای آزاردهندهشخصی سروکله زدن با چنین انسان  ۀها تجرب، بلکه این واقعیت که بیشتر آدم«سمی »

شخصی    ۀ های ما معموالً به جلسات مشاوره که هر یک از حضار تجربشد. صحبتما    ۀ باعث جذابیت بیشتر ارائ

 .شد گذاشتند تبدیل میخودشان را به اشتراک می

تواند مفید باشد و باعث  توجه زیاد به موضوعات با بار منفی نمی  ، ولی خطری در اینجا نهفته است. به طور کلی

شما میدرگیری تیم  بیشتر در  زننده  «،افراد سمی»شود. لقب  های  و  مرز  ست که خودبها  ایصفت زشت  خود 

این  ی نگاه به  کند. یک راه بهتر براهای نادان( ایجاد می)آن لعنتی  «هاآن» ها( و  )آدم خوب  « ما»ای بین  جداکننده

موریت دارند تا افراد بدجنس را  أای نگاه کنید که ممسئله وجود دارد. به جای اینکه به تیمتان به چشم افراد نخبه

  « هارفتار»   ۀهای اشتباه را تحمل نکند. به دنبال تصفیفرهنگ تیمی ایجاد کنید که رفتاریک  کنند،    از گردونه خارج

افراد به گروه. تقسیم« اشخاص»باشید نه   لوحانه است. شناسایی و  های خوب و بد، حاصل یک نگاه سادهبندی 

 .تر و سودمندتر استتحمل به مراتب عملیهای غیرقابلمحکوم کردن رفتار
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های نامناسب دارند استفاده  برای توصیف افرادی که رفتار   «سمی»تر کردن توضیحات از لفظ  فعالً برای ساده

 !خود استفاده نکنید  ۀهای روزمرگووولی از این لغت در گفتکنیم. در عمل می
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 تقویت کردن تیم 

شما است.    ۀکنند شروع  ۀترین چیز مایمثال پخت نان و مخمر را یادتان است؟ برای پخت بهترین نان، مهم

عامل  مهم طوالنیترین  در  شما  تیمی  فرهنگ  روی  اولیتأثیرگذار  ترکیب  نیز  ت  ۀمدت  اگر  اعضای  شماست.  یم 

تبنیان تیم  کیفیت  مرور روی  به  نکنند، عوامل خارجی  مراقبت  به خوبی  تیمی  فرهنگ  از  تیم شما  ثیر  أگذاران 

قبول دقیق تعریف شوند، توانایی تیم  قبول و غیرقابلهای قابلگذارند. ولی اگر از همان ابتدا و با قدرت رفتارمی

 .پایدارتر خواهد بود

 .ما نیز کامالً مطابق با همین ایده است ۀ صرف کردیم و تجربباز متن هایی را روی پروژههر دوی ما وقت زیاد

ها یک گروه کوچک شروع شد. آن  از، ابتدا  ورژنساب  افزارنرم ،را برایش صرف کردیمزیادی  ای که وقت  پروژه

سال،    پانزدهل بودند. بعد از گذر بیش از ئهای فروتنی بودند که برای هم اعتماد و احترام زیادی قاانسان نهایتبی

گذاران پروژه دیگر در تیم نیستند(.  بیشتر بنیاناند )نویسان در این پروژه دخیل شدهبرنامهنسل از   4تا   3حداقل  

کنند و از  دار باقی مانده و همه مهربانانه و محترمانه رفتار میکنیم که فرهنگ تیمی، پایمشاهده می این، با وجود

های درست و غلط  دقیق معیار  سایرین نیز انتظار اخالقی مشابه دارند. علت جاودانگی فرهنگ تیمی صرفاً تعریفِ

می جذب  خود  به  را  مناسب  افراد  خودکار  طور  به  کارآمد  تیمی  فرهنگ  یک  بلکه  انساننیست،  های کنند. 

 .کنند رفتار حرکت میهای مهربان و خوشبرخورد به طور طبیعی به سمت گروهخوش

گروهی از   باکند. بدین صورت که وقتی تیمی  های تیمی در جهت عکس نیز عمل میقابلیت گزینشی فرهنگ

هایی که  شوند. پروژهمیها  آنهای مشابهی نیز جذب  ، معموالً آدمکند به کار میافراد عصبانی و بداخالق شروع  

  های سرشار از جروبحث  ؛هستند   زمینههای خوبی در این  ثال، م1کس کرنلولین مثل گروه،  بهتر است نام برده نشوند 

از غرور و تعصب. بله، ممکن است تیم به دستاوردبی ولی کارایی کلی تیم لزوماً    ،های زیادی برسد ثمر و ناشی 

ا انرژی  خیلی باال نخواهد بود.  برای حمالت شخصی و دعوابرنامهگر وقت و  رفت،  خود هدر نمیهای بینویسان 

ازچقدر کار بیشتری می انجام شود؟ چه میزان همکاری مفید  این خاطر که   است، فقطرفته    دست  توانست  به 

 اخالق از تیم دوری کردند؟ های محترم و خوشآدم

 

 
1. Linux Kernel   
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بیان می این موضوع را  اهمیت مسئله شوید:مجدداً  های سمی تهدید مستقیمی برای  انسان  کنیم تا متوجه 

  ، کند تنها عملکرد تیمتان افت می، نهدهید که خود را بروز دهند های بد اجازه  کارایی تیم شما هستند. اگر به رفتار

ای تعریف دقیق مجموعه  کند. بهترین دفاع، تقویت فرهنگ تیمتان بابلکه فرهنگ تیمی شما نیز به مرور پسرفت می

ولی برای   ،های مناسب رفتاری و اخالقی است. در فصل دوم جزئیات چنین خصوصیاتی را توصیف کردیماز الگو 

 :آوریمها را اینجا میای از آنخالصه ،یادآوری

 .موریت تیم را تدوین کنید تا اهداف مجاز و غیرمجاز برای همه مشخص شوند أشرح م •
ها ی مکالمات ایمیلی تیم مکتوب کنید. از افراد جدید در تیم بخواهید که آنآداب و رسومی برا •

 ای محدود دائماً مکالمات دیگران را کنترل کنید، بپرهیزید. اینکه همراه عدهرا خوب مطالعه کنند و از 
افزار  نرمها، طرح  بلکه شرح تصمیم  ،های پروژهکد   ۀتنها تاریخچکار را مکتوب کنید. نه  ۀتمام گذشت •

 .هات گذشته را به دقت آرشیو کنید مشکالت کد و اشتبا
های کنترل نسخه در کدنویسی استفاده کنید  در کار با یکدیگر همکاری کنید. همیشه از سیستم •

تا   کنید  کنید. تالش  اعمال  بازدید هستند  و  مرور  قابل  به سادگی  که  مراحل کوچک  را در  تغییرات  و 

 .فزایش پیدا کند تا دانش در تیم پراکنده شودتیم شما ا « ضریب اتوبوسی»
 .افزار مراحل و مقررات را دقیق تعریف کنید نرمبرای رفع ایرادات کد، تست پروژه و انتشار  •
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 .راه را برای ورود افراد جدید به تیم هموار کنید  •
عی به توافق  ولی برای وقتی که تیم بر سر موضو  ، ها به دنبال اجماع تیمی باشید گیریتصمیمدر   •

 .رسد نیز قانونی را از پیش مشخص کنید نمی

با حوصل   ۀنکت قواعد  این  است که هرچه  این  برای رفتار  ۀنهایی  شما  تیم  تحمل  های بیشتری رعایت شوند، 

 .شود، شما کامالً آماده خواهید بودناهنجار کمتر خواهد شد. وقتی که فرد مزاحم به تیم شما نزدیک می
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 شناسایی تهدید 

انسان برای دفاع در مقابل  این است که ویژگیاولین قدم  بشناسید تا  های یک خطر یا تهدید را  های سمی 

 .بدانید چه زمانی وقت نگرانی است

 .گیرد، دقت و تمرکز تیم شماستبه طور خاص چیزی که در معرض تهدید قرار می

ظرفیت باالتری برای تمرکز    ،تر باشد ترین سرمایه برای تیم شماست. هرچه تیم شما بزرگدقت و تمرکز کمیاب

سرمایه همیشه محدود است. اگر دائماً از آن محافظت   محصول و حل مسائل جذاب دارد. ولی این  ۀروی توسع

شود،  دلیل میبی  هایتوانند روند تیم شما را به هم بزنند. تیم شما درگیر جروبحثنکنید، افراد سمی به راحتی می

ر  شود. در نتیجه اعضای تیم شما دقت و تمرکزشان را روی موضوعاتی غیروحیه میبی تمرکزش را از دست داده و

 .دهند العاده قرار میاز تولید یک محصول فوق

 

 

های سمی چه خصوصیاتی دارند؟ برای دفاع از خود باید با  آید این است که انسانالی که پیش میؤحال س 

 .های چنین افرادی آشنا باشید ویژگی
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های خیلی کمی  . یعنی آدمشوند های ذاتاً خبیث خیلی به ندرت پیدا میتجربه به ما نشان داده است که انسان

بیابانی  توان پیدا کرد که به عمد و با آگاهی قصد تخریب و ویرانگری داشته باشند. ما به چنین افرادی، غولرا می

عموماً    ،های نامناسب دارند گذاریم. اما بیشتر افرادی که رفتارها محل نمیگوییم و معموالً به آنمی  troll  یا ترول

تفاوت هستند. علت اصلی این نوع رفتار بدجنسی  بی  اعمالشان  ۀیا متوجه کار اشتباهشان نیستند یا نسبت به نتیج

های مخرب ریشه در عدم  بلکه عموماً جهل و نادانی و یا فقدان توجه و عالقه است. بیشتر رفتار ،یا قصد سوء نیست

 .دارند  HRT توجه به اصول

بریم. وقتی این عالئم را مدام در اخالق و رفتار های رفتاری مخرب را نام میها و الگو نشانهدر اینجا بعضی از  

خود به خود او را یک فرد سمی قلمداد کرده و در مواجهه با او با دقت و احتیاط بیشتری    ،بینیمیک شخص می

 .کنیمعمل می
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 عدم توجه به وقت دیگران 

های پروژه قرار دهند و در نتیجه باعث اتالف وقت سایر  توانند خود را در جریان کارنمیافرادی وجود دارند که 

های های ایمیلموریت تیم و بحثأافزار، شرح منرمهای شوند. به جای اینکه مستندات پروژه، طرحاعضای تیم می

 .کنند سادگی در دسترس است، پرت می االتی که جوابشان بهؤگذشته را مطالعه کنند، دائماً حواس تیم را با س 

به عنوان مکانی    ،ای داشتیم به نام چارلی که از انجمن آنالین مباحث تیمیکنندهشرکتورژن،  ساب ۀدر پروژ 

آگاهی  و  یادگیری  می  ۀروزان  یابیِبرای  استفاده  کمکی  شخصی خود  هیچ  کدنویسی  اصل  در  که  حالی  در  کرد. 

کرد. سایر اعضای تیم ها و بارش افکارش را برای همه ارسال میپردازیبار خیالنداشت، هر دو یا سه ساعت یک  

ند، غیرممکن هستند، پیش از  اهای او اشتباهدادند که چرا ایدهگویی بودند و توضیح میبه ناچار مجبور به پاسخ

کرده است. حتی بدتر، چارلی گاهی  ها کار اند و یا کسی قبالً روی آناند، مکتوب شدهاین مورد بررسی قرار گرفته

نویسان اصلی پروژه دائماً  برنامهداد.  های اشتباه میکرد و جوابهای پروژه دخیل میاالت مشتریؤخود را در س 

های او را تصحیح کنند. مدتی طول کشید تا ما متوجه شدیم که این فرد پرشور و  مجبور بودند تا به سرعت پاسخ

کرد. کمی جلوتر در این فصل ما بود که تالش جمعی تیم را ضایع می  ۀانسان سمی در پروژ  هیجان در اصل یک

 .برخورد ما با چارلی صحبت خواهیم کرد  ۀنحو ۀدربار 

 غرور و خودپسندی 

از  شاید   اینجا    «غرور »  ۀکلم استفاده  افرادی  ،نباشد درست  در  تصمیم    نتوانند ست که  ولی منظور ما توصیف 

های خود به شدت پافشاری  و روی ایده قائل نیستند ، برای نقطه نظرات دیگران احترامی کنند  را قبولجمعی تیم 

  ، د نکناند مجدداً باز میکه در گذشته به نتیجه رسیده و مکتوب شدهرا هایی دی معموالً بحثافراکنند. چنین می

خواهد  ارزشی قائل نیست و از تیم می  گذشتهی  هاگیری شرکت نکرده بوده است. برای صحبتتصمیمچرا که او در  

او معموالً دربارکه بحث او تکرار کنند.  اساسی دارد و معتقد است  بی  هایپروژه ادعا  ۀآیند   ۀها را فقط به خاطر 

 .ها و نظرات او اجرایی شوند مگر آنکه ایده ،شودبه شکست میمنجر چیز همه

ای در این راستا نیز دارد. یک مهندس باهوش در تیم یک روز سرزده اعالم کرد که به  تجربه ورژنۀ سابپروژ

ها چطور باید پیش بروند و اصرار  داند کارافزار کامالً اشتباه است. معتقد بود دقیقاً می نرم  ۀنظرش تمام طرح اولی

چرا    ،های بازنویسی پروژه را رهبری کند ت که کل پروژه باید از ابتدا شروع شود. او حتی داوطلب شد که کارداش 

 .که ادعا داشت بدون رهبری او، شکست و نابودی پروژه حتمی است

  ۀ های اولیگذاران پروژه سعی کنند این شخص را در مورد چرایی تصمیمتمام صرف این شد تا بنیان ۀیک هفت

روژه متقاعد کنند. دقت و تمرکز بسیار زیادی از تیم در این راستا از بین رفت. برای همه کامالً واضح و مبرهن  پ
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هایش مدارایی بکند و حاضر نیست که نظراتش را در قالب وضعیت  شد که این شخص قرار نیست در مورد ایده

بتا بود و کاربرانی در حال استفاده داشت نیز    ۀ لسازی کل پروژه که در مرحسازی کند. پیادهکنونی پروژه پیاده

پذیر نبود. باالخره کار به جایی رسید که مجبور شدیم این فرد را به حال خود بگذاریم و روی پیشرفت  اصوالً امکان 

های این شخص  بینیها بعد، بخش زیادی از پیشهای از قبل مشخص شده تمرکز کنیم. اتفاقاً سالکار و برنامه

  های بزرگ حداقل در دنیای سازمانورژن ــ  ساب  های چشمگیروجه مانع موفقیتهیچولی به  ؛ رست از آب درآمد د

 .نشد  ــ

گوید و چه کسی غلط. بلکه این است که آیا امکان حل یک  ماجرا این نیست که چه کسی درست می  ۀنکت

االت را دائماً از خود  ؤاین س   ؟یا نه  را ادامه دهیمتا آن    نظر وجود دارد یا خیر و آیا یک بحث ارزش دارداختالف

 .کار تمرکز کنید   ۀبپرسید. جایی از داستان باالخره باید تصمیم بگیرید که جلوی ضرر و زیان را بگیرید و روی ادام
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 جانب بهانسان حق

حواستان را خوب جمع    ،کند میهر وقت با کسی برخورد داشتید که طلبکارانه از شما انجام کاری را درخواست  

در حالی که خود تمایلی    ، کند توان به شخصی که انرژی خود را صرف مطالبه از بقیه و شکایت کردن میکنید. نمی

جانبی تبدیل به یک انسان سمی  بهبرای کمک به حل مشکل ندارد اعتماد کرد. گاهی فردی با چنین حس حق

کردیم، یکی از مدیران پروژه از ما را در گوگل هدایت میت هاستینگ  کپروج  شود. وقتی تیمبرای تیم شما می

ساز  . یک شبیهاستفاده کند افزار نرماز  ،یکی از کاربران به دلیل رفتار زشت و خارج از اخالقش تا نگذاریمخواست 

ایراد و  ت یک گزارش  کرد. او با ثباین کاربر خوب عمل نمی  ۀ روی بازی موردعالقباز  متن بازی کامپیوتری رایگان و

ساز  دبانه توضیح دادند که چرا شبیهؤنویسان پروژه مبرنامه.  را حل کند ادبی تمام مشکلش  بی  کرد با  سعی   ،در پروژه

. چنین پاسخی برای این کاربر  پذیر نخواهد بودامکان برای بازی او هنوز آماده نبود و چرا حل این مشکل به زودی  

اذیت    ینبود. هر روز روش جدید قبول  وجه قابلهیچبه ایرادنویسان پیدا میبرنامهبرای آزار و  های کرد. گزارش 

در باب اینکه    ، گذاشتادبانه میبی  هایهای سایرین یادداشتکرد و روی گزارش ایرادمتعدد و تکراری ثبت می

او را حل کنند. طرز بی  « شرکتاحمق»های  نویسبرنامه او روز به روز زشتحاضر نیستند مشکل  تر و حتی  ان 

های رغم تمام تالشدادند. علینویسان و سرپرستان پروژه مدام به او تذکر میبرنامهشد تا جایی که  تر میمستهجن

نداشت. بنابراین ما نهایتاً   ش داد و تالشی برای تغییر رویکردما برای جلوگیری از این رفتار، او به کار خود ادامه می

 . افزار شرکت استفاده کند کاری کنیم تا او نتواند از نرمحل ممکن، شدیم، به عنوان آخرین راهمجبور 
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 کننده ارتباطات بچگانه یا گیج

کنند و به جای آن اسامی  بینیم که از اسم اصلی خود برای نام کاربری استفاده نمیبعضی اوقات افرادی را می

نظیر یا"SuperCamel"  ،"jubjub89" بچگانه   ، "SirHacksalot"  می کار  به  نامرا  از  گاهی  بدتر  حتی  های گیرند. 

رسان و شاید نام  های پیامافزارنرمکنند. یک نام برای ایمیل، یکی برای  های مختلف استفاده میمتفاوت در مکان

، lol  بینیم که از کلمات عجیب مثلاشخاصی را میدیگری برای ارسال کد. در بعضی از شرایط غیرمتعارف نیز  

 !کنند!!!؟؟؟!!!؟ های بیش از حد استفاده میگذاریعدد به جای حروف، حروف تماماً بزرگ التین و یا نشانه

 پنداری بدگمانی و دشمن

شود که  جانبی و خودخواهی افراد باعث میبهدیدیم، گاهی حس حققبل  های  تر در مثالهمان طور که پیش

خصومت پروژه  به  به  نسبت  تبدیل  مرور  به  حسی  چنین  که  شده  دیده  دفعات  به  کنند.  پیدا  شخصی  های 

شود. چنین  پنداری پروژه و اعضای تیم برای فرد سمی میو بدگمانی زیاد منجر به دشمنشود  میپردازی  خیال

.  بافدتوطئه می  ۀو نظریکند  میپردازی  لرسد، به سرعت خیافردی وقتی که بر سر موضوعی با تیم به توافق نمی

  این وقت خود را صرف  تمامِ  دهند که کند اعضای تیم به قدری به او اهمیت میفرض می  ،دارخندهبه شکلی گاهی  

و اگر محیط تیم شما مبتنی بر اصول ارتباطی باز و شفاف    بچینند و نقشه بکشند دسیسه و توطئه کنند علیه او  می

  ۀ ها برای دسترسی همه مکتوب شده و نظریتمام مکالمات و بحث  ، فصل دوم توضیح دادیم( باشد )مطابق آنچه در  

ها  هایی اهمیت ندهید و حتی به آنما این است که به چنین ادعا  ۀکند. توصیتر هم میداروجود توطئه را خنده

هر حرفی که شما بزنید    ، قدر نسبت به تیم و پروژه بدبین شده استندهید. وقتی شخص سمی اینهم  پاسخی  

؟ بهترین و چیزی را برایش توضیح دهید   شود. پس چرا به خود زحمت بدهید اعتماد او به شما کمتر و کمتر می

 .افزار و تولید محصول تمرکز کنید نرم ۀ ن است که روی توسعکار ای
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 گرایی کمال

های به شدت  آیند. بله گاهی ممکن است رفتاروجه خطرناک به نظر نمیهیچگرا بههای کمالانسان  ،در نگاه اول

های شما  به صحبت  های متواضع و محترمی هستند که به خوبی ولی عموماً انسان  ، وسواسی از خود نشان دهند 

می همهگوش  اصولدهند.  مطابق  نظر می HRT چیز  مشکلبه  مشکل چیست؟  پس  افتادن   ،آید،  کار  از  خطر 

 .پیشرفت پروژه است

های خیلی  ای بود. طرحالعادهایم نگاه کنید. پاتریک مهندس خارقبه یکی از افرادی که قبالً با او همکار بوده

سفانه  أثری برقرار کرد. ولی متؤشد با او ارتباطات میسی با کیفیتی داشت و به راحتی میکرد، کدنوخوبی ارائه می

پاتریک تمام عمر خودش را روی این طراحی    امکان داشت  ،افزار را طراحی کنیمنرممعماری یک    شد قرار میوقتی  

برای شروع کدنویسی کار آماده  وقت  شد و در نتیجه هیچداد راضی نمیوقت از طرحی که انجام میبگذارد. هیچ

های خود داشت، سایر اعضای تیم به مرور  نبود. با وجود اینکه نقطه نظرات منطقی و شواهد دقیقی در طراحی

وقت شروع  تیم به این نتیجه رسیدند که احتماالً کار کدنویسی هیچ  ۀ این موضوع هم  ۀخسته و کالفه شدند. با ادام

صحبت کردیم تا برای خروج از این وضعیت تصمیمی بگیریم. پاتریک نیروی بسیار    هم  با نخواهد شد. تعدادی از ما  

خواستیم کدنویسی  ولی از سوی دیگر جلوی پیشرفت کار تیم را گرفته بود. هر زمان که می  ،مفیدی در تیم ما بود

دور به وجود بیایند.    ۀکرد که ممکن بود در آیند ای را مطرح میاو محترمانه مشکالت احتمالی  ،را شروع کنیم

این که چطور این مسئله را حل    ۀ. در قسمت بعد دربارتا تیم فلج شود  بدون آنکه خود متوجه باشد، باعث شده بود

 .کردیم صحبت خواهیم کرد

 

 زداییسم

اشاره شد،  طور که قبالً    ها از گروه صرفاً به خاطر یک رفتار زشت و اشتباه نیستیم. همان دار اخراج آدمما طرف

هدف ما از    ،هایی که آوردیمها تقسیم کنیم. در مثالادببی  «آن» ها و  آدم خوب  «ما»  ۀنباید افراد را به دو دست

. طوری عمل کنید تا  دادیم رفتارهای اشتباه را از بین ببریم ترجیح میبلکه    ،ن شخص خطاکار نبوداشتمیان برد

های اشتباهش را  های متعدد همچنان کارنکنند. فقط وقتی کسی بعد از اخطارهای سمی جایی در تیم پیدا  رفتار

 این فکر کرد که بهتر است او را اخراج کنیم یا از تیم کنار بگذاریم. توان به می ،د هدادامه می

معموالً مهندسین باهوش تیمتان را )حتی اگر از هوش   ،های سمیتالش و تمرکز شما روی از بین بردن رفتار

کند. چند سال پیش عضوی در تیم داشتیم  تری میجتماعی باالیی برخوردار نباشند(، تبدیل به افراد بسیار کارآمد ا

از لحاظ فنی بسیار توانمند بود از گاهی با حرف  ،که اگرچه  جا باعث کدورت خاطر همکارانش  های نابهولی هر 
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شوند؟  کلماتش باعث آزار دیگران می  تا چه حد ست  همتوجه  شد. یکی از ما او را کنار کشید و از او پرسید که آیا  می

کرد چرا طرز صحبت او باعث ناراحتی  ال به شدت تعجب کرد و با وجود آنکه کامالً درک نمیؤاز شنیدن این س 

شود، پذیرفت که در انتخاب کلمات و نوع مکالمه تغییراتی اعمال کند تا همکار خوبی  های او میتیمیبعضی از هم

کن شد. پایان هر داستانی  نحواحسن پیش رفت، در رفتارش تجدیدنظر کرد و مسئله ریشهچیز بهتیم باشد. همه  در

 .تلخ نیست

تا اینجا خصوصیات یک عضو سمی در تیم را شناختیم. شاید همین االن کسی را در تیم خود بشناسید که با  

توان با این قضیه کنار  . چطور میهدر رودتیمی شما    انرژی  شودهای رفتاری سمی، باعث نشان دادن بعضی از الگو

 . هایی را برای برخورد با افراد سمی مرور خواهیم کرد آمد؟ در این بخش استراتژی
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 گرا را به سمت دیگری هدایت کنید انرژی افراد کمال

برای یک مشکل دست پیدا  قبول و منطقی  حل قابلگرا در تیم شما موفق شد به یک راهوقتی یک فرد کمال

 .کند، مسئولیت مشکل جدیدی را به او بسپارید 

بسیار خوب، ما فکر  » یک روز صبر ما تمام شد و به او گفتیم:    را به یاد دارید؟ نهایتاً  ورژنساب ۀپاتریک در پروژ 

ما کدنویسی  می دارد.  را  اجرایی شدن  قابلیت  آماده کردی  االن  تا  که  و  می  را شروعکنیم همین طرحی  کنیم 

با کمال تعجب دیدیم که پاتریک هیچ مخالفتی نداشت، از حرف ما    «نی به ما کمک کنی.اامیدواریم که تو هم بتو

 .درکار کرا در کنار ما پروژه روی ناراحت نشد و او هم کدنویسی  

رای داشتن  ب  .«نقص، دشمن کار خوب باشد اجازه ندهید که کار بی»گوید: طور میالمثل قدیمی اینیک ضرب

تر باشند، اهمیت  های سمی که شاید واضحمبارزه با سایر رفتار  ۀ گرایی به اندازمبارزه با کمال  ،کارایی باالبا  یک تیم  

 .دارد

انسان  برای  استراتژی  ایراد بههای حقاین  کار  به  مدام  پروژه  و مشارکت در  که به جای کمک کردن  جانبی 

ما از کمک تو برای حل مشکل  »  طور پاسخ داد:توان به چنین افرادی اینراحت میگیرند نیز جوابگوست. خیلی  می

گوییم که یا خودت کار را بهتر کن و مشکل را حل کن  دبانه به او میؤخیلی م  ،بدین صورت  « کنیم.استقبال می

قل این بار به نحوی ولی حدا  ایراد کار خودش را پیدا کند، کند که همچنان  یا ساکت باش. این روش به او کمک می

 .این کار را انجام دهد که برای ما و پروژه مفید باشد 
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 هیوال را تغذیه نکنید 

این استراتژی به طور   .متداول بود   Usenet1هایسیستم  ۀ پروژالمثلی است که در مکالمات  این جمله، ضرب

تواند مفید باشد.  تیم شما را دارند می ۀکار و روحیکه از عمد قصد تخریب  (trolls) هاییخاص در مواجهه با هیوال

محلی در  بی  کنید. سکوت وها را تغذیه کرده و وقت خود را تلف میها پاسخ دهید بیشتر آنهرچه بیشتر به آن

کوبنده او را   ۀثری است. احتماالً از ته دل خیلی دوست دارید که با یک جملؤحل ساده و مها معموالً راهمقابل آن

از    ، کس به او توجهی نداردولی در مقابل این وسوسه مقاومت کنید. وقتی متوجه شود هیچ  ،سر جایش بنشانید 

دارد. کار آسانی نیست و سکوت در مقابل چنین  شود و دست از سر شما بر میاو به آزار و اذیت شما کم می ۀعالق

 !اشیدخواهد. قوی بقدرتمندی می ۀافرادی معموالً تالش زیاد و اراد

 

 

 

 
شردند.  یک هیوال می  ۀگردد که در آن احسراسرات منفی باعث تیذیبرمی (Star Trek) المثل احتماال  به فیلم پیشرتازان فضرال این ضرر  البته اصر  .1

 .او را از قلمرو خود خارج کنند  ،ها موفق شدند با این دستور که احساسات منفی کنار گذاشته شوند تا این هیوال گرسنه بماندآن
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 بیش از حد احساسی نباشید 

دهد، حالت دفاعی و  های سمی از خود بروز میخیلی سخت است که در مقابل کسی که حتی ناخودآگاه رفتار

ال  ؤدلیل زیر س بی  کنند، تصمیمات فنی شما راپرخاشگرایانه نگرفت. افرادی که شما را به دروغ متهم به توطئه می

گیرند، به راحتی  شماری که جوابشان در دسترس است وقت شما را میهای بیحتی صرفاً با سوالبرند و یا  می

  ه ندارید العاده است و وظیفشوند. یادتان باشد که کار شما تولید محصوالت خارقموجب آزردگی خاطر شما می

وقت بیشتری را   ،ساسات بشوید . هرچه بیشتر درگیر اح توجیه کنید و همه را  را راضی نگه دارید  هر بازدیدکننده  

دهید. موضوعاتی  های پرشور و آتشین برای کسی که احتماالً لیاقت توجه شما را ندارد، هدر میبرای نوشتن پاسخ

با دقت انتخاب کنید و خود را درگیر هر نبردی نکنید. آرامش خود را حفظ کنید   ،که برایتان ارزش مبارزه دارند را  

 .ها کنید رزش وقت و توجه شما را دارد و چه کسانی را باید به حال خود رو ببینید که چه کسی ا
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 به دنبال حقایق مسلم باشید 

ادامنتیجه  بهترین این است که همیشه روی حقایق و واقعیت  ۀگیری در  های مسلم  بحث کنترل احساسات 

خیر    نیتها رو شوید که آنهفرض با افراد روبتمرکز کنید. به شکایات افراد با دقت گوش کنید. همیشه با این پیش

خوبی نهفته   ۀاو نکتهای  ادبانه داشته باشند. آیا در صحبتبی  عصبانی و کالمی  لحنیحتی اگر    ،و مثبتی دارند 

نابی را دنبال کرد؟ بیشتر اوقات جواب مثبت است.    ۀ او چیز جدیدی را یاد گرفت یا اید   ۀ توان از تجرباست؟ آیا می

همیشه موضوع بحث را محدود به  دار یک فرد سمی نکات مفیدی پنهان است.  های نیشمعموالً در میان صحبت
 1د. مسائل فنی نگه داری 

این زمینه خیلی موردعالقۀ ما قرار دارد، در مورد ایمیل خشمناک یکی از رهبران معروف پروژۀ  مثالی که در  

نگارش بیشتر    ۀولی نحو  ،افزار ما بودنرمگزارش یک ایراد در    ،. موضوع ایمیلبازی است که به دستمان رسیدمتن

بود از تهمت و افترا و مبالغه. به نظر  رحمانه به هوش و استعداد ما بود. تمام متن پیامش پر  بی  ۀشبیه یک حمل

آمد که هدف صرفاً ایجاد التهاب و ناراحتی برای تیم ما بود تا تالش برای رفع ایراد کد. یکی از اعضای تیم به  می

و چند س  پاسخ مختصری داد  او  فنی دربارؤایمیل  گزارش  ۀ ال  فرد  پرسید.  بود  گزارش شده  کننده  مشکلی که 

ر تنش بود. همکار ما همچنان به کالم  ولی پاسخ او همچنان در قالب همان لحن عصبانی و پُ  ،االت را جواب دادؤس 

  ۀ را در نسخ  فهمیدیم که چگونه ایرادممنون بابت گزارش این ایراد.  »توجه بود و به سادگی پاسخ داد:  بی  سمی

 .« بعدی برطرف کنیم 

های با حفظ آرامش و تمرکز روی حقیقتاو گویی او به شدت افتخار کردیم. پاسخ ۀ به همکارمان به خاطر نحو

های مجنون و دیوانه به  طوری رفتار کرد که هرچه مکالمه جلو رفت شخص مقابل بیشتر شبیه انسان  ،فنی مسئله

حترام و اعتبار خود را  تمام ا  ،که ایراد ما را گزارش کرده بودباز  متن  آمد. در پایان این رهبر معروف دنیاینظر می

 .آمد از دست داده بود و کمتر نزد ما می

 

 

 .را مطال ه کنید Norman Kerth از The Retrospective Prime این موضوع کتا  مورددر  .1
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 ها را با سالح مهربانی شکست دهید هیوال

روی هتوان صرفاً با مهربانی بیش از اندازه روببحث حفظ آرامش و پیگیری حقایق مسلم، گاهی می  ۀدر ادام

 :اتفاق افتاد توجه کنید  ورژنساب ۀگوی اینترنتی پروژوای که در اتاق گفتهای سمی ایستاد. به مکالمهانسان

 .رد کرده واقعاً مزخرفه! اعصاب من رو خُ ورژنساب هَری: این

 .ساسمن: اگر کمکی الزم داری، بگو

داره   ورژنساب ولی این یارو از یه چیزی به اسم ،های یه نفر رو از روی مخزن کد بردارمفایل  cvs خوام باهَری: می

 .کنهکار می  svn فقط با cvs کنه. به جایاستفاده می

 .هاش رو بتونی ببینیاستفاده کن تا فایل  svnافزارنرمساسمن: خوب از یه 

مواردش رو پیکربندی  بقیۀ  تونم راحترو هم دانلود کردم. بعدش می ورژنساب هَری: خوب حاال گیرم من رفتم و

 ورژنساب ؟ معلومه که نه! البته به نظر من بیشتر تقصیر این یارو هست که داره ازcvsمثل  ،نماندازی و نصب کو راه

 ورژن. پروژۀ ساب های پشتکنه تا آدماستفاده می

به این    ،اندازی کنینصب و راه و بعدش سیستم رو پیکربندی کنی    بلد نیستی تو ساسمن: صرفاً به این دلیل که

 .کننیه ایراد بزرگ داره. مردم هر روز دارن ازش استفاده می ورژنساب معنی نیست که

 .باگ داره  کالً ورژنساب هَری: من نگفتم که

 !اگه همچین ایراد بزرگی وجود داشت؟  ،کردیمهای مختلف رو منتشر میکنی که ما نسخهساسمن: واقعاً فکر می

 ...ای خداا  رو نصب کنم.  libxmlیا  expatد که باید آزنم. به نظر میهَری: بابا من فقط دارم در مورد این یارو غر می

 .ها وجود دارند فرض روی اکثر سیستمساسمن: اونا معموالً به صورت پیش

 .رو دانلود کنی  Binaryکنه؟ شاید فقط کافی باشه که فایلاده میاستفِسروِر آپاچی  ساسمن: این دوست شما از

 . svn تدونم. فقط گفهَری: نمی

 کنی؟ عامل استفاده میسیستم  ۀساسمن: از کدوم نسخ

 FreeBSDی: هَر
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 . را باز کنی به آن  رت مربوطبشی و پُ  Ports Treeساسمن: فقط کافیه وارد

 از بیش شما …م دعوا کنیم خالی بشمه ککنید. من اومدم اینجا یخراب میهای من رو هَری: شما دارین غر زدن

 .کنید می کمک دارین  حد 

 گذارد. ن فقط یک استیکر لبخند میساسم

 …خوان کمک کنن؟! مسخرهشن و میگو همه مهربون میود اتاق گفتآهَری: از کی تا حاال آدم وقتی می

 . گو خارج شد وهَری از اتاق گفت ...

 



135 
 

 یک دست صدا ندارد 

 گاهی باید تسلیم شد 

. گاهی  راه را ادامه دادخیال شد و  ای ندارد. باید بیکنید فایدهبینید که هر چقدر تالش میبعضی اوقات می

باید قبول    ،اید حتی بعد از اینکه وقت و انرژی زیادی را در راستای تالش برای بهبود یک اخالق سمی هدر داده

 اید. کنید که شکست خورده

های گروهی بود. عاقبت چارلی بازگردیم. فیلسوف مهربانی که دائماً در حال ارسال ایمیل  ۀبه داستانمان دربار

های سوم از لحاظ تعداد ایمیل  ۀها را بررسی کردیم و متوجه شدیم که چارلی ظرف مدت دو ماه به رد ما آمار ایمیل

از مشارکتارسالی رسی  و دوم هر دو  اول  نفر  بود.  البته    ۀکنندگان هستده  که  بودند،  پروژه  از    70اصلی  درصد 

در حالی    ،بود  کامالً تلف شدههای چارلی بود. وقت و انرژی ما  ها نیز صرفاً پاسخ به صحبتهای ارسالی آنایمیل

بکه چارلی هیچ سوءنیتی هم نداشت. راه این بود که  نهایی ما  ایمیل بزنیم و  ه  ه چارلی ب حل  صورت خصوصی 

توانست میزان نمیمخصوصاً که او    ،دشواری بود  ۀ. مکالمکمتر کند هایش را  دبانه از او خواهش کنیم که ایمیلؤم

. چند هفته گذشت و تغییری در طرز رفتار چارلی دیده نشد. نهایتاً یکی از زند درک کند آسیبی را که به تیم می

گوی تلفنی طوالنی و سخت او را قانع کرد که کالً دست از ارسال پیام به تیم بردارد. چارلی با  وما طی یک گفت

ولی   ، ما کمی از این اتفاق ناراحت بودیم ۀناراحتی و سردرگمی به درخواست تیم احترام گذاشت و کنار رفت. هم 

وقت متوجه اشتباهش نشد. موقعیت ظریفی بود که  چرا که چارلی هیچ ،دانستیم که کار درستی را انجام دادیممی

 . با رعایت ادب و احترام حل شد HRT با دشواری و با اتکا به اصول
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 روی اهداف درازمدت تمرکز کنید 

ن  های سروکله زداشتراک در تمام تجربه  ۀ . نقطاست  پرتی از هزاران عامل حواس  لبریزمسیر موفقیت یک پروژه  

توان اسیر حواشی شد. وقتی با یک رفتاری که به ظاهر ها به راحتی میبا افراد سمی این است که در تمام آن

 ال اساسی را باید از خود بپرسید:  ؤشوید دو س سمی است، مواجه می

کوتاه • در  شما  تیم  توجه  و  دقت  اگر  میحتی  فکر  واقعاً  آیا  شود،  درگیر  در  مدت  رفتار  این  کنید 

 فع شما خواهد بود؟ مدت به نطوالنی

 شود؟کنید مسئله به خودی خود حل و فصل میآیا فکر می •

 

 

این دو س  از  کار شوید و با رفتار سمی  بهباشد، در اسرع وقت باید دست  »نه«ال  ؤاگر جواب شما به هر یک 

تحمل آن در  شاید  طور به نظر بیاید که شاید این رفتار پرخطر موقت است و  برخورد کنید. ممکن است این

  ، گونه نیست. مثالً فردی ممکن است از نظر فنی بسیار قوی باشد مدت ارزش داشته باشد، ولی معموالً اینکوتاه

و به خاطر  های پرخطر اهای سمی بروز دهد. ممکن است وسوسه شوید تا از رفتارولی همچنان از خود رفتار

پوشی کنید. ولی مواظب باشید! یک فرهنگ تیمی قوی بر اساس  های تکنیکی و فنی او در پروژه چشممشارکت



137 
 

 یک دست صدا ندارد 

شوند. به نقل از یکی از همکاران  ولی مهندسین باهوش و توانا قطعاً پیدا می  ،جایگزین است  قابل  غیر HRT اصول

 :قدیمی

گفت: فالنی روی یک مرز باریک بین  ها میشناسند. یکی از آندوستان زیادی دارم که او را کم و بیش می»

شه بهشون  ها به قدری زیاد هستند که دیگه نمیها نابغهدر حرکته. مشکل اصلی اینه که این روز  یشعوربی  نابغه و

 «.به چشم یک استعداد نایاب نگاه کرد
 1هادسن  گِرِگ

های  نویسبرنامهزد. منظور او این بود که امروزه  های خاص و نایاب حرف نمیالبته گِرِگ اینجا در مورد نابغه

نویس باهوشی دارید که اخالق و رفتار مناسبی  برنامهشوند. اگر شما  شایسته و با استعداد زیادی در دنیا پیدا می

 .کند، بهتر است به دنبال شخص دیگری بگردید ندارد و فرهنگ بلندمدت تیم شما را تهدید می

کس  کرد هیچکید میأدیم. تیم قانونی وضع کرده بود که ت تجربه کر ورژنساب ۀچنین اتفاقی را یک بار در پروژ 

  . اش صحبت کردیم( های کد قرار دهد )همان قانونی که در فصل دوم دربارهاجازه ندارد اسم خود را درون فایل

کنند که به  ت نمیئشود. اعضای تیم جرهای شخصی غیر قابل مدیریت میمعتقدیم که این کار باعث ایجاد قلمرو

آورد. در عوض با  ثابت اتوبوسی تیم را پایین میضریب  که نام شخص دیگری را دارد دست بزنند و اصوالً  کدی  

دهیم و اسامی تمام اعضای تیم  کنندگان پروژه اعتبار مناسب میهای کد به مشارکتکمک سیستم کنترل نسخه

 .کنیمرا در یک فایل مشخص لیست می

رد پروژه شد و داوطلب شد تا یک قابلیت به نسبت بزرگ و بسیار مورد نیاز  نویس باهوش وابرنامهیک روز یک 

ترین درخواست ما این بود که او صرفاً  را به کد اضافه کند. او کدش را برای بازبینی اعضای پروژه فرستاد. مهم

خواهیم کرد. او قبول   نامش را از ابتدای فایل بردارد و ما نام او را به لیست اعضای پروژه )مانند سایرین( اضافه

نکرد و بحث ما با او نیز به جایی نرسید. نهایتاً مجبور شدیم که کد او را رد کنیم. او و قابلیت جدید پروژه هر دو  

البته که هم خواستیم که قوانین خودمان را نقض و  وجه نمیهیچولی به  ،ما ناراحت شدیم  ۀاز تیم کنار رفتند. 

تر یک قابلیت، ضعیف کنیم. چند ماه بعد باالخره شخص دیگری  ه دست آوردن سریعفرهنگ تیم را فقط به خاطر ب

 .ما اضافه کرد ۀاین قابلیت را به پروژ

مدت ارزش لطمه زدن به فرهنگ تیمی را ندارند. مخصوصاً اگر موضوع یک  گوییم: نفع و سود کوتاهدقیق می

 .کند توجه نمی HRT نویس باهوش باشد که به اصولبرنامه

 

 
1. Greg Hudson 
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 نتیجه 

این فصل داستان اگر یک  ها و شخصیتدر  از شنیدن تمام نکات حق دارید  های زیادی را شرح دادیم. پس 

و دشمن بدبینی  از  از آدمحسی  مملو  دنیا  باشد که  یادتان  ولی  باشد.  گرفته  شما شکل  دل  ته  های  پنداری در 

فقط اینترنت    ، یه تعداد آدم دیوانه و روانی اون بیرون وجود دارند   آره، » گفت:  شعور نیست. یکی از دوستان ما میبی

 .« باعث شده حس کنیم همین بغل دست ما هستند 

 :هانلن یا به نقل قول از رابرت

 « .ورزیهاست نه بدذاتی و کینههای اشتباه افراد ناشی از عدم توجه و حماقت آنرفتار»
کلی جمله    ۀاستفاده کنیم، ولی اید   «خبریبی»یا    «جهالت »دهیم از  ما ترجیح می  «حماقت»  ۀبه جای کلم

ها به یک گروه خوب و یک گروه بد بسیار  بندی آدمطور که در ابتدای فصل توضیح دادیم، دسته  یکی است. همان 

عموالً  شوند. ملوحانه است. افرادی که به عمد قصد تخریب فرهنگ تیم شما را داشته باشند به ندرت پیدا میساده

ها از لحاظ اجتماعی خجالتی باشند و  هاست. یا حتی شاید آنچنین رفتاری ناشی از اطالعات غلط یا گمراهی آدم

باشد  داشته  وجود  که  دلیلی  هر  هستند.  سایرین  توجه  دنبال  به  اخالقی  که    ۀوظیف  ،با چنین  نیست  این  شما 

های مخرب  روی رفتارهشما این است که روب  ۀبلکه وظیف  ،های گمراه را از پروژه بیرون کنید کدخدایی کنید و انسان

ز دادن این یهای سمی جایی در تیم پیدا نکنند. تمیتثبیت کنید تا واکنش HRT اصول  ۀبایستید و انتظاراتی بر پای

 .نقص این وظیفه نیازمند مهارت شماستبی دو از هم نیازمند ذکاوت شما و ایفای
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 فصل پنجم 

 های سازمانیکاریدغل

های بنیادی برای رهبری بُعد انسانی و اخالقی شخص شما و نیز تیمتان صحبت کردیم. مهارت  ۀتاکنون دربار

شده، الزم است راه و  های سمی را مرور کردیم. عالوه بر موضوعات مطرحهای مبارزه با انسانتیم و همچنین راه

ادار  سلسله  ۀروش  در  سازامور  شرکتمراتب  آدممانی  بیشتر  بگیرید.  یاد  نیز  را  )سمی(  بد  و  خوب  در  های  ها 

خود سازمانی هستند. بنابراین برای به ثمر رساندن  های بیکنند و درگیر کاغذبازیریخته کار میهمهای بهشرکت

گذارند و  می  «مداری سیاست» ها را  . بعضی نام این مهارترا به کار بگیرند های خاصی  تکنیک  نیاز است تاها  کار

 .کنند تلقی می  «مهندسی اجتماعی»ها را بعضی دیگر آن

 .نامیممی « های سازمانیکاریدغل»ها را ما این مهارت
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 ها خوب، بد و استراتژی

ها، به یک  ایی حتی در بهترین شرکتگش. برای عبور و راههستندوخم  های بزرگ مثل یک معمای پرپیچشرکت

 .گذاری مسیر( نیاز استرده نان )برای نشانهو یک کامیون بزرگ خُ GPSقوی،  ۀقوچراغ

 

 

ل در یک شرکت کارآمد مشغول به کار است.  ئاکنیم که در یک محیط اید ابتدا وضعیت یک تیم را بررسی می

راه نابهکه شرکترا  های مختلفی  سپس  تیمهای  موفقیت  راه  مرور میها میسامان سد  آن  شوند  از  کنیم. پس 

تواند در هر نوع شرکتی موفق شود. نهایتاً اگر هیچ ها یک تیم میآن  ۀکنیم که به وسیلهایی را مطرح میاستراتژی

 .گیریمرا به کار می (Plan B) آمیز نبودند، استراتژی جایگزینشده موفقیتهای مطرح ها و مهارتستراتژییک از ا

 جوری که شرایط باید باشند 

  ا شوند. سطح اول: مدیر شما، که بیشتر وقتتان را بامور یک شرکت از دیدگاه شما در دو سطح انجام می  ۀادار

رئیسه، تیم فروش، وکال  مراتب اداری پشت مدیر شما که مدیران میانی، هیئتاو سروکار دارید. و سطح دوم: سلسله

 .شوند را شامل می …و 

 



141 
 

 یک دست صدا ندارد 

 ل یک کارمند ئااید  ۀ تجرب 

ای  عمیقاً برای پیشرفت کاری و حرفه HRT کارگیری اصولشما یک رهبر خدمتگزار باشد که با بهاگر مدیر  

تر کنید و هم در زندگی کاری خود به  توانید هم کار او را سادههای زیر میکارگیری تکنیکشما تالش کند، با به

 .های بیشتری برسید موفقیت 

 

 

، یک  مورد این موضوعما در    ۀل موردعالقاهای اضافه در کنار وظایف اصلی خود باشید. مثمسئولیتبه دنبال  

فرستد. شاگرد اگر  دیده به جنگل میجنگلبان است که شاگرد خود را برای از بین بردن یک درخت پیر و آسیب

کفقط روی وظیفه را قطع  نظر  مورد  کند، درخت  او محول شده تمرکز  به  که  باز  ای  افتخار  با  و  و سربلند  رده 

کند،  رود، درخت مورد نظر را قطع میگردد. اما اگر با دید بازتری به مسئولیتش نگاه کند، درون جنگل میمی

درخت  ۀنقش آسیبسایر  و  پیر  میرا  ای  دیدههای  تهیه  کرده  مشاهده  مسیر  در  طرح  که  یک  همراه  به  و  کند 

ها نیز مشورت کند و اجازه بگیرد.  گردد تا با جنگلبان در راستای قطع آنا باز میهپیشنهادی برای از بین بردن آن

، به سراغ  گشت تا کار دقیقی انجام دهد میاین کار، در آینده هر زمانی که جنگلبان به دنبال شخصی    ۀدر نتیج

ار فکری کمتری نیز متحمل  بلکه نگرانی و فش  ،کار مطمئن است  تنها از انجامِچرا که نه آمد،میهمین شاگرد خود  

 .شودمی
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شود حداقل دهد و باعث میمدیر شما را کاهش می  وظایف  بارِ  سنگینیِ  ،ایچنین حرکت فعاالنه و مسئوالنه

های بیشتر در  کمتر برای نگرانی داشته باشد. این کار بیانگر توانایی شما در راستای قبول مسئولیت  یک موضوعِ

خصوص وقتی که  ، بههستهای جدید نیز  مهارت  امن و امتحانِ  ۀ کنار وظایف اصلی و تمایل برای خروج از حاشی

 .نباشند   سی نداشتهترریسک و خطر کردن در تیم شما تشویق شود و افراد از اشتباه کردن 

های سوم و  اهمیت ریسک کردن و پذیرش سریع شکست در فصل  مورد خطر کنید و از شکست نترسید. در  

ترین راه برای یادگیری، درک  فکر، ناکامی و شکست سریعچهارم مفصالً صحبت کردیم. در کنار یک رهبر روشن

  رود می  های کاریسفر بهن ما، استیو هِیمن، که دائماً  ست. یکی از دوستاا   های شخصیها و رشد مهارتمحدودیت

در فرودگاه حاضر    تر از موعد مقررمانید، همیشه زود ب ل یک بار در سال از پروازتان جا  اگر حداق»معتقد است:  

کند: اگر حداقل سالی یک بار شکست  این استعاره به خوبی در مورد تولید هر نوع محصولی صدق می  «شوید!می

های بیشتر، ریسک کردن  کنید. همانند موضوع قبول مسئولیتکافی ریسک و خطر نمی  ۀنخورید، یعنی به انداز

 .تر استتر و مهمهای بزرگنیز بیانگر توانایی شما در قبول کار

آورید.  های بزرگ کمتری نیز به دست میولی موفقیت  ، خورید ر خود ریسک نکنید، کمتر شکست میاگر در کا

توانند  های دیگری را میها را کنار بزنند و ببینند چه کاریک مدیر خوب دوست دارد تا اعضای تیمش محدودیت

شوید، مسئولیت آن  شکست مواجه می  های جدیدی یاد بگیرند. وقتی در کاری باانجام دهند و در این راستا چیز

شده و  های آموختهرا به عهده بگیرید، به دنبال مقصر نشان دادن دیگران نباشید و تمام مراحل کار همراه با درس

 .جدید باشید  هایهای جلوگیری از تکرار اشتباه را مکتوب کنید. سپس دوباره از نو به دنبال ریسکراه
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ای دیگر که شاید واضح و مبرهن به نظر بیاید این است که شما خود مسئول  . توصیهساالنه رفتار کنید بزرگ

کنند. اگر در گذشته با چنین  ها رفتار میطرز رفتار بقیه با خودتان هستید. مدیران بد با اعضای تیمشان مثل بچه

 .ران نیز انتظار خواهید داشتفرض رفتار مشابهی از سایر مدیاحتماالً به صورت پیش ،اید مدیرانی سروکله زده

کند که فکر  که به نظرتان مشکوک هستند به چالش بکشید. اگر مدیر شما تصمیمی اتخاذ میرا  موضوعاتی  

ال کردن و به چالش کشیدن او نترسید. هر چند ممکن است مخالفت شما مانع اجرای ؤکنید اشتباه است، از س می

 ی ارائه کند. رهبری بهترتا  هیچ کمکی به مدیر شما نخواهد کرد  «ییگوقربانبله» ۀ ولی روحی ،آن تصمیم نشود

  تا هایتان قرار دهید، قبل از آنکه الزم شود  غیب ندارد. دائماً مدیرتان را در جریان پیشرفت کار  علممدیر شما  

کنید یا موفقیتی به دست  ال کند. وقتی در کارتان با مانعی برخورد میؤهایتان س وضعیت مسئولیت  ۀاو از شما دربار

آورید یا نیاز به کمکی دارید، یک پیام کوتاه برای مدیرتان ارسال کنید. بدین روش همیشه مطمئن خواهید  می

های شما باخبر است. گاهی بعضی از افراد از این حیله برای سروکله زدن با مدیرانی که در  بود که مدیر شما از کار

  مورد کنند. اگر مدیر شما مدام از شما در کنند استفاده میجا میبی هایها دخالتها و مسئولیتترین کارکوچک

پیچ  تا مدام شما را سؤال  قبل از اینکه او فرصت پیدا کند   ،توانید با ارسال مرتب گزارش کارکند، میال میؤکارتان س 

 .خود را از دست او آزاد کنید  کند،

کار هستید  به انی که شما در یک شرکت با ساختار سازمانی کارآمد مشغول ها فقط زمتمام این فنون و مهارت

 ل نیست، چطور؟ ئاولی وقتی شرایط شرکت اید  ، توانند به خوبی جوابگو باشند می
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 شرایطی که معموالً وجود دارند 

 .غمگینی شبیه هم نیستند  ۀولی هیچ دو خانواد ،هم هستند  مانند های خوشحال تمام خانواده

 کتاب آناکارنینا ازلئو تولستوی، 
ها  اندازشماری برای یک سازمان یا شرکت وجود دارند تا جلوی موفقیت شما را بگیرند. این دستهای بیراه

 .« های بدهای بد، یا سازمانانسان»گیرند: معموالً در یکی از این دو دسته قرار می

 مدیر بد 

و فیلمیژگیتوصیف  بد، آسان نیست.  مدیر  و سریالهای یک  تلویزیونی مختلفی در راستای نکوهش  ها  های 

یک مدیر بد  با  حداقل    ایم تااین تجربه را داشتهمان  اند. بیشتر ما در زندگی کاریمدیران بد در دنیا ساخته شده

های مهندسی را به جهنم تبدیل کند.  تواند زندگی بهترین تیممی. یک مدیر ناالیق به راحتی  سروکار داشته باشیم 

ثیر منفی را  أهای تیم بیشترین تکنیم که روی کار مهندسهایی از مدیران بد را بررسی میدر این فصل ویژگی 

 .دارند 

اعتمادبهمعمول عدم  و  ناامنی  این حس  است.  شکست  از  ترس  ناالیق،  مدیران  باترین خصوصیت  عث  نفس 

بسیار محافظهمی مدیریت  و  شود که در  با عملکرد یک مهندس  معموالً در تضاد مستقیم  این رفتار  باشند.  کار 

سازی و یا امتحان کردن  ریسک کردن ندهد، شما فرصتی برای پیاده  ۀ نویس است. اگر مدیر تیم به شما اجازبرنامه

 1. طراحی کرده است آن را  کنید که شخص دیگری سازی مینهایتاً محصولی را پیادههایتان نخواهید داشت و  ایده

اعتمادبه باعث میعدم  افراد نفس یک مدیر  ارتباطات شما با  شود که همیشه خودش را در تمام مکالمات و 

شود.  مراتب فرماندهی میمستقیم شما با سایرین و خارج از سلسله  خارج از تیم دخیل کند. در نتیجه مانع صحبتِ

کند. از  را یک نوع نافرمانی و سرپیچی تلقی می  شما با دیگران و مخصوصاً با سایر مدیران  ۀچنین مدیری، رابط

ش تثبیت  قدرت  وشما توقع دارد که تمام ارتباطات شما از طریق او انجام شود تا اهمیت او برای همه روشن شده  

 .شود

  ، اید. مدیر بد نیز با این شعار به خوبی آشناست ها شنیدهرا بار  «توانا بود هر که دانا بود»حتماً در مدرسه شعار 

شما و در میان گذاشتن    ییخواهد تمام دانش را برای خودش نگه دارد و برای دانااو می»ولی با یک تفاوت کوچک:  

نظر از اینکه گاهی اطالعات بیشتر چقدر ممکن است کیفیت کار شما  صرف  ؛اطالعات با شما اهمیتی قائل نیست

 
ال اده روش کنیم که شراید این راه برای مهندسرین خارقافزار. ولی ما فکر مینرم ۀنویسری و توسر برنامهسرت برای  قبولیقابل م روش البته این ه .1

 .جذابی نباشد
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کند تا مطمئن شود که همیشه در جریان جزئیات کار است  را باال ببرد. چنین مدیری اطالعات را از شما مخفی می

شود و  ل تیم میها حضور دارد. این اخالق برای تثبیت قدرت مدیر بد مانع پیشرفت کار کگیریتصمیمو در تمام 

 .شودافزار تمام مینرم ۀ به قیمت کم شدن سرعت توسع

 

 

ها این  د که در نتیجه به آنن کنها را تبدیل به تنها مجرای ارتباطی تیم میاحتکار اطالعات آنبا  مدیران ناالیق  

امتیاز موفقیت  تا دهد  امکان را می تمام  اعتبار و  به اسم خودشان  هات و  در حالی که اشتبا  ،1کنندهای شما را 

بارهای شما )و حتی گاهی شکستشکست به پای شما بنویسند.  ها دیده شده که چنین  های خودشان( را نیز 

تنها هیچ  کنند. نهای برای ارتقای شغلی خودشان نگاه میمدیرانی به اعضای تیمشان صرفاً به عنوان ابزار و وسیله

 .برای حس شادی و رضایت شغلی اعضای تیمشان نیز قائل نیستند   بلکه ،اهمیتی برای پیشرفت کار

 

 اید.ها کار را به موفقیت رساندههای آنها و مزاحمتچرا که شما با وجود تمام دخالت ؛کننده استکه به شدت کالفه .1
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کرد. مدیر سوزان بدون هیچ  وپنجه نرم مییکی از دوستان ما به اسم سوزان، چند سال با یک مدیر بد دست

کرد  اجرای کار فراهم نمی  ۀسپرد، هیچ توضیحی در راستای نحوها را به او میای مسئولیت پروژهاطالعات کمکی

معرفی نمی نیز  بیشتر  اطالعات  یا  برای کمک  ایدهو هیچ شخص دیگری  سوزان هیچ  اگر  کار  کرد. حتی  از  ای 

داد. هدف او این بود که سوزان در طول مدت کارش و نیز برای  نداشت، این مدیر همچنان به این روش ادامه می

هرگونه ارتباطی بین سوزان و افراد خارج از تیم    ها به او وابسته باشد. با جلوگیری ازبرقراری ارتباط با سایر تیم

های  اندازها سوزان با وجود تمام دستکند. بارداد کسی متوجه شود که سوزان روی این پروژه کار میاجازه نمی

ولی    ،های پروژه را درک کند و کار را به نتیجه برساند شد به نحوی و هر طور شده نیازمندیمدیرش موفق می

 .شد که مدیرش اعتبار کار سوزان را به اسم خودش تمام کرده استمتوجه میها بعد 

های یک رهبر خدمتگزار که در فصل سوم بررسی کردیم، یک مدیر بد همیشه به  در تضاد مستقیم با ویژگی

ا وقتی که های اعضای تیم نیز تکاریاند. او حتی با کمدنبال این است که ببیند اعضای تیمش برای او چه کرده

چیز در  چرا که این کار زحمت زیاد و امتیاز شخصی کمی دارد. همه  ،کند اند، برخوردی نمیتیم را به قهقرا نبرده

 دهید؟ دهد یا شما مدیرتان را نجات میآیا مدیرتان شما را نجات می  :شود ال خالصه میؤاین س 
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 مدار همکار سیاست

تواند دشوار و  مدار میاطمینان به یک فرد سیاستاما ها هستیم، دار اعتماد به آدمچند که ما همیشه طرف هر

 .خطرناک باشد 

در نگاه اول قابل تشخیص نیست، چرا که چنین فردی مهارت باالیی در   و مدار به سادگی یک شخص سیاست

تواند از همکاران  معموالً به خوبی می  مدیریت روابط انسانی دارد و شاید ابتدا خیلی دوستانه و صمیمی به نظر بیاید.

دیگران  را گردن  تقصیر  راحتی  به  کند. همیشه  سوءاستفاده  پیشرفت شخصی  و  منفعت  برای  اعضای تیمش  و 

شود،  کند. به ندرت به طور مستقیم با شما درگیر میها را به نام خودش تمام میاندازد و به سرعت موفقیتمی

از شما  زند که شما دوست دارید بشنوید. اگر موفق نشودهایی را میکند و حرفر میبرعکس معموالً دوستانه رفتا

کند شما را از  کند و تالش میگیرد یا به شما به چشم یک تهدید نگاه می، یا شما را نادیده میسوءاستفاده کند 

مدار  شود. یک فرد سیاستیتر م ها راحتسر راه خود بردارد. پس از مدتی همکاری با چنین افرادی، تشخیص آن

 .تأثیرگذار باشد واقعاً اینکه آورد تا تأثیرگذاری را درمیبیشتر ادای کار کردن و 

ها پیش سایر ولی پشت سر آن  ،مدار دوری کنید توانید از افراد سیاستما این است که تا آنجا که می  ۀتوصی

توان مطمئن شد چه کسی او را شناخته و چه کسی  وقت نمیچرا که هیچ ،همکاران و افراد شرکت بدگویی نکنید 

  ۀ فریب او را خورده است. اگر شما فردی هستید که دوست دارد سرش در کار خودش باشد و فقط روی توسع 

افر اگر برای اد سیاستمحصوالت خالقانه و جذاب تمرکز کند، نزد  این استراتژی تجدیدنظر کنید.  مدار باید در 

شوید، ممکن است ببینید که یک    « های شرکتبازی»چون دوست ندارید که درگیر    ،ارتقای کاری تالش نکنید 

رو  همدار با یک مدیر بد نیز روبفرد با سیاست به جای شما ترفیع گرفته است. در این حالت عالوه بر همکار سیاست

 .این موضوع صحبت خواهیم کرد ۀروابط سازمانی دربار   ۀتر در بخش ادارهستید. جلو
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 سازمان بد 

افزایش قابلیت  با رشد شرکت، کاغذبازی و فرایند  برای مدیریت سود، کاهش ریسک و  اداری در تالش  های 

گذارند. چنین تشریفات و مقرراتی  سازمان میشوند و بار زیادی را روی بینی امور، به مرور بیشتر و بیشتر میپیش

میکم اندازهتوانند  کم  دربار   ایتا  بد،  مدیران  همانند  شوند.  شرکت  موفقیت  و  پیشرفت  مانع  که  شوند    ۀ زیاد 

های بد سازمانی  های بد نیز اطالعات زیادی نوشته شده است. در این بخش ما به بررسی آن دسته از ویژگیسازمان

 .ثیر منفی بگذارند أتوانند مستقیماً روی عملکرد اعضای تیم تکه می پردازیممی

نیستند؛ به این معنا که مهندسین    « محورمهندسی» ها  واقعیت ساده و انکارناپذیر این است که بیشتر شرکت

ابزار و وسیله اهداف و مقاصصرفاً  برای احقاق  ادارهد غیرای هستند  امور درک  فنی شرکت. در نتیجه،  کنندگان 

آن تمرکز  و  ندارند  مهندسی  و  فنی  مسائل  از  نیازصحیحی  روی  نیازها  بنابراین  است.  شرکت  تجاری  های  های 

چنین    ۀرئیساز تیم مهندسی دارند. حتی اگر فردی با دانش فنی مناسب عضو هیئت  غیرمعمول و توقعات غیرواقعی

های تجاری  افرادی که سالمتی و رضایت کارمندان را فدای نیاز  با  شرکتی شود و از تیم مهندسی دفاع کند، به مرور

های غیرمنطقی و  االجلشود. این طرز فکر رهبران شرکت، خود را به صورت ضربکنند، جایگزین میشرکت می

ا برای  هایی شما وقت زیادی ردهد. در چنین شرکتها نشان میهای متخصص و ماهر برای اتمام پروژهکمبود نیرو

ای باشد  پروژه  ۀها درگیر توسعشود هفتهکنید و تیم شما مجبور میافزاری اتالف میسخت  ۀدرخواست یک قطع

هایی که با مهندسین خود به چشم  خیلی کمی خریداری شود. این اتفاق مدام در شرکت  ۀتوانست با هزینکه می

های مهم دخیل  گیریتصمیمها را در  شود و آنتکرار می  کنندنگاه می  « منبع انسانی»یا صرفاً    « واحد کار»یک  

 . کنندنمی

الطوایفی تعریف  های ملوکهایی هستند که ساختار فرمان و اجرا را مانند حکومتها آنبدترین نوع سازمان

سختی برای  کرد که قواعد سفت و  اند. چند سال پیش یکی از دوستان ما به نام تِرِنس در شرکتی کار میکرده

ها با تغییری که در کد ایجاد کرده بود باعث شده بود تا  ها داشت. یکی از تیمافزاری بین تیمنرمهای گزارش ایراد

قسمت کد تِرِنس دچار مشکل شود و هر چند ساعت با مشکل کمبود حافظه مواجه شود. به جای آنکه مستقیماً  

ایمیل بزند، یا به تاریخچه تا جایی که  های آنکد   به تیم مسئول  را بیدار ماند و  ها نگاه کند، تِرِنس تمام شب 

این ایراد و مشکل اطالعات مختلفی جمع کرد تا پرونده محکمی علیه این تیم تهیه کند. نهایتاً  ۀتوانست دربارمی

ایمیل زد، رئیس بخش به  تمام اطالعات جمع ارسال کرد، مدیرش به رئیس بخش  را برای مدیرش  رئیس  شده 

بخش تیم مسئول ایمیل زد، رئیس بخش تیم مسئول به مدیر تیم مسئول ایمیل زد و مدیر تیم مسئول شخصی  

افزار اطالعات الزم را داشت شناسایی کرد. بیش از ده روز بعد، تِرِنس در یک جلسه کنار  نرمآن تکه از    ۀکه دربار 

افزاری صحبت کنند و بررسی کنند  نرماین ایراد    ۀبار دو مدیر، دو رئیس بخش و سه مهندس دیگر نشسته بود تا در

انتشار نسخکه آیا می از  این مشکل را قبل  سفانه چنین  أبعدی برطرف کنند یا خیر. احمقانه است؟ مت  ۀتوانند 

اول یک اشتباه    ۀاتفاقی خیلی معمول است. از سوی دیگر وقتی فیتز به تازگی به گوگل پیوسته بود، همان هفت
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ها نیز از او بابت کمکش تشکر  فرستاد. آن جی. میل پیدا کرد، آن را اصالح کرد و برای تیم میل جی. کد تایپی در 

 .کردند 

از شرکت از آدملها ممبسیاری  اداری وسواس عجیبی دارن هایی هستند که روی سلسلهو  در نتیجه   1د. مراتب 

های ارزشمند خود از انتقال اعضای تیمشان به نیرومبارزه بر سر قدرت بسیار معمول است و مدیران برای حفظ  

 .کنند، حتی اگر چنین انتقالی به نفع اهداف شرکت و خود عضو تیم باشد ها جلوگیری میسایر تیم

آیا تاکنون شرکتتان با شما مانند یک کودک شرور رفتار کرده است؟ شرکت با یک فایروال سفت و سخت  

کند که تمام ساعات و دقایق کاری  ها را محدود کرده است؟ شما را مجبور میسایتدسترسی شما به بعضی از وب

معنی و بسیار نادرست نظیر تعداد  بی  های ها کارایی شما را با معیاربعضی از سازمانروزتان را با دقت ثبت کنید؟  
 2د. کنن گیری میشده در هفته اندازههای نوشتهخطوط کد 

 

 

اند باشد، تعداد  کارمندانی وجود دارند که معیار موفقیتشان به جای اینکه تعداد محصوالتی که تولید کردههنوز  

 شوند. شرکت شما ممکن است در اصول بسیار مهمی نظیر تمرکز، مسیر و هدفجلساتی است که به آن دعوت می
(Vision) کمبود چنین  باشد.  داشته  جدی  نتیجمشکالت  در  معموالً  انداز   ۀ هایی  از  بیش  عناصر    ۀتعداد 

 

 .ریخته، افراد بیشتر درگیر عناوین شیلی هستند تا کارایی و رضایت خودشانهمهای بهعالوه بر این، در بسیاری از شرکت .1

 تر باشند؟شده ارزشمندفهاضا ُکدِ  شده ازبرداشته اصوال  نباید ت داد خطوط کدِ  .2
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افراد تصمیم میگیرنده است. وقتی کمیتهتصمیم افراد در ها به جای  افزایش یافته و  گیرند، دستورات متناقض 

به جای اینکه همه در جهت مسیر کلی شرکت گام    ،کنند تر به دنبال اهداف خودشان حرکت میهای کوچکحلقه

 .بردارند 

ی هم وجود دارد که در کنار  دیگر  زیاد و تخلفاتدهند انجام میهای زیادی شرکت  ،تخلفاتی که مطرح کردیم

ها هستند و برای اینکه ای از انسان ها باالخره مجموعهتمام این شرکت  این،  شوند. ولی با وجودمرتکب می   هااین

 .توانید به کار بگیرید را می  هاییها را وادار کنید تا به شما کمک کنند نکات و ترفند بتوانید انسان
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 روابط سازمانی   ۀادار

نویسی شده. قوانین  برنامهشده برای دعواست! تمام اینجا مشابه محیط ماتریکس  سازیاینجا یک محیط شبیه

که این قواعد مثل قوانین    است  زمین کامالً شبیه ماتریکس هستند. چیزی که باید یاد بگیری این  ۀاصلی مثل جاذب

توان زیر پا  توان خم کرد و بعضی را میها را میشده در یک سیستم کامپیوتری هستند. بعضی از آنگذاریکد 

 !نی من رو بزناتومی رگذاشت. فهمیدی؟ حاال اگ
 « در فیلم ماتریکس مورفیوس»

اند. بعضی از  ها نیز از دستورات و قواعد مختلفی ساخته شدهمبارزه، شرکت  ۀشد سازیدقیقاً مثل محیط شبیه

ل و قواعدی باشد  ئاتوان زیر پا گذاشت. اگر تمرکز شما روی حالت ایدتوان خم کرد و بعضی را میاین قوانین را می

ها را بپذیرید و تالش کنید  صل خواهید شد. عیب و نقصأدر شرکت انجام شوند، معموالً ناامید و مست   «باید»که  

های خودتان را پیش  آن بتوانید کار ۀ وسیله مراتب شرکت راه و روشی را پیدا کنید که بتا مابین ساختار و سلسله

اهدافتان برسید. صرف به  و  که در  ببرید  سازمانی  اینکه  از  کار مینظر  معتقدیم که  آن  بد،  یا  باشد  کنید خوب 

 . هایتان کمک خواهند کرد های زیر به شما برای پیش بردن کاراستراتژی
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 1است تر عذرخواهی از اجازه گرفتن راحت

بین مقررات شرکت قسر در رفت. اگرچه  از  توان  چیزی به دنبال این باشید که ببینید تا کجا می  پیش از هر

گیری را به دوش شخص دیگری بیندازید، ولی  تصمیمکند که مسئولیت اجازه گرفتن از سایرین به شما کمک می

دیگران   ۀییدی أتوان بدون ترا میهایی  دهید. دقت کنید چه کارگفتن را نیز می  «نه» در مقابل به آن شخص فرصت  

کنید به سود اهداف  کاری را انجام دهید که فکر می ،ما این است که هرجا ممکن بود ۀدر شرکت انجام داد. توصی

 .شرکت است

را ای  اید تا برای بخشش التماس کنید، موضوعاتی که ارزش چنین مبارزهحتی اگر کامالً خود را آماده کرده

  ۀ سرمای  ۀتخاب کنید. هر بار شما در شرکت ادعایی علیه یا در مقابل فرد دیگری مطرح کنید از ذخیر دارند با دقت ان

اهمیت کنید، برای مسائلی که  سیاسی خود را خرج امور کم  ۀکنید. اگر سرمایقدرت سیاسی خودتان هزینه می

یا برایتان بیشترین اهمیت را دارند  ای نخواهید داشت. برای اموری مبارزه کنید که  ارزش بیشتری دارند اندوخته

تان برای مبارزاتی که در  ها پیروز شوید. مصرف کردن سرمایه سیاسیتوانید در آندهید که میو یا احتمال می

گیرد.  آور است که جلوی پیشرفت کاری شما را میها شانسی برای برنده شدن ندارید، یک کار بیهوده و استرسآن

 .کنیمدر این باره بیشتر صحبت می «درت سیاسی شما،حساب بانکی ق»در بخش 

نظر هستند بسیار  هایتان همکنید، داشتن همکارانی که با شما و ایدهرا انتخاب می «خواهیمعذرت»اگر مسیر 

های شما ریسک و خطر باالیی داشته باشند. بهتر است که این همکاران هم  مفید خواهد بود. مخصوصاً اگر ایده

 . توان بدون اجازه انجام داد و قسر در رفت نیز داشته باشندهایی که در شرکت میخوبی از کار ۀاید 

 

 

 اند. نسبت داده COBOL نویسیبرنامهدهندگان زبان هاپر، یکی از توس ه این جمله را به ِگِری  .1
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 کنید، راهی بسازید اگر راه را پیدا نمی

 

هایتان قانع کنید.  ایده  ۀهای زیادی را درباریک روش دیگر برای ایجاد تغییر در یک سازمان این است که آدم

توانند جلوی  های اداری نمیها و فرایند عقیده شوند، کاغذبازیاز همکارانتان با شما هم  یتعدادکه  الزم است  اگر  

ها را به رسمیت بشمارد. ممکن است  شود آنهای شما را بگیرند و مدیریت به ناچار مجبور میعملی شدن ایده

سیاسی خود( بایستند. این ترفند طی    ۀاز سرمایای  های شما را قبول کنند یا در مقابل آن )با صرف بودجهایده

اند مدیریت  های گذشته به مهندسین بسیاری کمک کرده تا نظراتشان را عملی کنند. مثالً به این روش توانستهسال

 .ها در پروژه استفاده کنند تر کردن کارباز برای آسانهای متنافزارنرمرا قانع کنند که اجازه دهند از 

 متقاعدسازی به کمک دیگران 

های دیگری را با خود  یک روش برای افزایش احتمال موفقیت در متقاعد کردن یک شخص این است که آدم

مورد   ها ایده یا پیشنهاد شما را با آن شخص مطرح کند. حتی اگر شخصِنظر کنید و کاری کنید تا یکی از آنهم

پیشنهاد    تأثیرگذاریاحتمال    ،شناسی انسانطبق اصول ابتدایی روان  باشد،  مطلعشما به خوبی    ۀاز این نقش  نظر

 .شودهای متعددی مطرح میچرا که این ایده از طرف آدم ،بد یاشما افزایش می

ایده ایده به راحتی میپردازی، عجیب خارقاصوالً موضوع  به موفقیت برسد العاده است: یک  اگر بحث    ،تواند 

بیانِ برای  به یک شخص خاص  اعتباردهی  و  ایده  گاهی می  مالکیت  نباشد!  که آدمآن مطرح  فقط در  بینید  ها 

صورتی حاضرند یک ایده را پیگیری کنند که در اعتبار طرح ایده سهمی داشته باشند. بنابراین باید تصمیم بگیرید  
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ار برای طرح یک ایده یا انتشار هرچه بیشتر موضوع ایده.  که چه چیزی برای شما اهمیت بیشتری دارد: اخذ اعتب

با وجود اینکه احتماالً بسیار سخت خواهد بود که ببینید شخصی ابتکار و پیشنهاد شما را به نام خودش ثبت کرده  

  ۀ شماست. به این فکر کنید که در این حالت اید   ۀترین راه برای عملی شدن اید کند، این روش سریعو مطرح می

 .ها خواهد رسید ما به جای اینکه در نطفه خفه شود، به گوش تعداد بیشتری از آدمش 

قدیمی    نها سخت و دشوار است. یکی از معلماحذف عادات بد در یک سازمان، درست مثل عادات بد انسان

ایگزین حذف یک عادت بد غیرممکن است، مگر آنکه عادت بد را با یک عادت خوب ج»زد:  بِن حرف جالبی می

ها هم ها و سازمانهر آدمی که برای ترک سیگار تالش کرده باشد، به خوبی با این قضیه آشناست. شرکت «کنید.

کنید.  آن  خواهید یک فرایند و عادت بد را از بین ببرید، یک عادت بهتر را جایگزین  طور هستند. اگر می  همین

متفاوت یا یک نوع ارتباط جمعی دیگر جایگزین کنید. از   ۀهفتگی را دوست ندارید؟ آن را با یک جلس ۀیک جلس 

نویسی ناراضی هستید؟ ناله و شکایت نکنید، گزارش بهتری بنویسید که به قدری خوب باشد  مراحل یک گزارش

رسد تا با نیروی اینرسی  توجهی کند. وقتی عادت جایگزین را پیدا کردید، زمان این میبی کس نتواند به آنتا هیچ

 «پیشنهاد امتحان کردن»ما این است که از تکنیک    ۀگیرد مبارزه کنید. توصیئمی که همیشه جلوی تغییر را میدا

ب را چند هفته  جایگزین  فرایند  تا  کنید  پیشنهاد  به سایرین  که  کنید. بدین صورت  آزمایشی  ه  استفاده  صورت 

ت جدید ابتدا کمتر دائمی به نظر برسند و  شود که تغییراامتحان کنند تا ببینند چطور است. این روش باعث می

صورت  ه  کمتر ترسناک باشند. وقتی همه از روش جدید راضی باشند، فراموش خواهند کرد که این عادت جدید را ب

 .دادند آزمایشی انجام می
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 مدیریت فرا تیمی 

باشید صرف تیم  رهبر  یا  عضو  اینکه  از  تیمتان   ،نظر  از  مسائل خارج  مدیریت  برای  باید  را  وقتتان  از  بخشی 

اختصاص دهید. این کار به این معنی است که باید تالش کنید تا هم مدیرتان و هم سایر افراد خارج از تیم شما  

دهید.  م میهایتان را به خوبی انجادهید باخبر باشند، بلکه اطمینان دارند که کارهایی که انجام میتنها از کارنه

 .هایتان را به خوبی نشان دهید الزم است که خودتان را به دیگران اثبات کنید و قابلیت

  ، های کم و محدودی بدهید در فصل ششم توضیح خواهیم داد که در تعهدات خود تا جایی که امکان دارد قول

  ها را ور ما این نیست که برآورد زمانی کارای بیش از آنچه وعده داده بودید تحویل دهید. منظولی در پایان نتیجه

بلکه توصیه ما این است که تا حد امکان در    ؛اساس عقب بیندازید بی  ها راجل کاراأل دلیل زیاد کنید و ضرببی

های بسیار  گفتن  « نه» توانید تهیه و آماده کنید، تعهد ندهید، حتی اگر این به معنی  که احتماالً نمی  مورد کارهایی

ها را از دست بدهید و در تعهداتتان بدقولی کنید، همکارانتان دلیلی برای اعتماد کردن به  شد. اگر دائماً مهلتبا

 .روند های بعدی به سراغ افراد دیگری میکنند و برای درخواستشما پیدا نمی

تا هر چیز دیگری.    کنیم که وقت و انرژی خود را بیشتر به انتشار محصوالت جدید اختصاص بدهید توصیه می

سیاسی شما را افزایش   ۀسرمای  ۀدهد و ذخیرتولید محصول بیش از هر چیزی در شرکت به شما اعتبار و شهرت می

وقت برای افراد خارج از  برانگیز باشد، تقریباً هیچها و تمیزکاری کد وسوسهدهد. هر چقدر که رفع ایراد برنامهمی

 نمایشگیرید که عمالً چیزی برای  آوری قرار مینین حالتی در موقعیت خجالتتیمتان ارزشی نخواهد داشت. در چ

  ، دهید تنها اعتبار خود را از دست میدر این حالت نه 1د. از لحاظ سیاسی در شرکت حائز اهمیت باشندارید که  

 .محصول شما منحل شود ۀبلکه شاید حتی پروژ

 

 ی« تدافع»های  و کار «تهاجمی»های کار

او اولویت .  گرفته بود های فنی زیادی در کد و پروژه قرار  که بِن مدیر شده بود، تیم او زیر بار بدهی  اوایلآن  

های او مخالفتی با برنامه  سری او. مدیران باالها تمیزکاری کدها و رفع اشکاالت برنامه قرار داد اصلی تیم را تا مدت

ابتدایی، پس از مدتی مدیران بِن   ۀییدیأا شروع کنند. با وجود این تو اجازه دادند تا بِن و تیمش کارشان ر نکردند 

ولی در واقعیت   «دهد؟هیچ کاری انجام نمی»بودند که چرا تیم    این  آمدند و نگراناز عملکرد تیم ناراضی به نظر می

 
هایی به سررختی  گوییم چنین کاربلکه می  ،کننده نظیر رفع ایراد و تمیزکاری کد مهم نیسررتندهای پیشررگیری ن نیسررت که ف الیتمنظور ما ای .1

 .ثیر قرار دهندأتتوانند افراد خارج از تیم و مدیریت باالتر را تحتمی
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ب بهتر و تمیزتر کنند.  های زیادی را انجام داده بودند و موفق شده بودند وضعیت پروژه و کد را به مراتتیم بِن کار

گذارد و برای سایرین ثیری از لحاظ روانی روی افراد خارج از تیم نمیأهایی هیچ ت آمد که چنین کارولی به نظر می

 .است کنندهبیشتر کسل

های تهاجمی  تقسیم کرد. کار «تدافعی »و  «تهاجمی»  ۀهای تیم را به دو دستبدی، بِن کار  ۀبعد از چنین تجرب

فعالیت از  که  آن دسته  افزایشهایی هستند  قابلیت درخشان جدید در محصول می  موجب  برای یک  که  شوند 

توانند کاربران و سایر افراد خارج از تیم  هایی به سادگی میهستند. چنین کار قابل رؤیتکاربران قابل تشخیص و 

هایی  های تدافعی ولی تالشدن رابط گرافیکی و یا بیشتر کردن سرعت برنامه(. کارزده کنند )مثالً بهتر کررا هیجان 

  افزایش کارایی مثالً ؛ مدت سالمتی و توانایی بیشتری داشته باشد افزار در طوالنینرمکنند تا هستند که کمک می

 مراحل بازبینیۀ  ها و یا توسعافزار، انتقال دادهنرمنویسی یک قابلیت  پایگاه داده، دوباره الگوهای  تغییرکد از طریق  
کنند و اگرچه بسیار مهم و اساسی هستند، معموالً هیچ  افزار کمک مینرمبه استحکام و پایداری   ،های تدافعیکار

همه فکر    های تدافعی کنید،وقت خود را صرف کار  کنید. اگر تمامِها کسب نمیای بابت آناعتبار و توانایی سیاسی

بیشتر به    ،افزار محصول تیم شما متوقف شده است. به هر حال باور ما از وضعیت یک چیزنرم ۀ کنند که توسعمی

 . آن بستگی دارد  ۀتفکر ما دربار  ۀدرک و احساس و نحو

 



157 
 

 یک دست صدا ندارد 

 شانس و محبت کردن 

افزایش شانس و اقبال خیلی  کنید، گاهی شاید ساخت موقعیت و  نظر از نوع شرکتی که در آن کار میصرف

نویسند  ویزمن،  ریچارد  نباشد.  شانس»کتاب    ۀدشوار  دربار«1عامل  آزمایشی  فرصت  ۀ ،  برای  افراد  و  قدرت  یابی 
 :2است شناسایی بخت و اقبال انجام داده 

های  عکسها خواستم بگویند تعداد  شانس و بدشانس یک روزنامه دادم و از آنهای خوشبه هر دو گروه آدم

در    ،ها کردند های بدشانس به طور متوسط دو دقیقه صرف شمارش عکسشده در روزنامه چقدر است. آدمچاپ

دوم روزنامه یک پیام    ۀگویی بودند. چرا؟ چون در صفحپاسخ  ۀشانس بعد از چند ثانیه آمادهای خوشحالی که آدم

نیازی به شمارش  »  طور نوشته بود:ود وجود داشت که اینبزرگ با حروف درشت که نیمی از صفحه را اشغال کرده ب

های  ولی آدم  ،ها بودکنندهروی چشمان شرکتهروب  دقیقاًال من  ؤجواب س   «عکس دارد.  43نیست. این روزنامه  

 .ها آن را دیدند شانسدر حالی که خوش  ؛به آن توجهی نداشتند  بدشانس عموماً
هایی را دارند که  ها و موقعیتپیدا کردن فرصت  شانس مهارتِهای خوشآدمدهد که  او در ادامه توضیح می

کند.  دهد. ما معتقدیم که این نظریه در مورد کارمندان یک شرکت نیز صدق میها را افزایش میشانس و اقبال آن

چیز  اگر تمرکز شما تمام و کمال روی شغل و وظایف خودتان و در جهت تمام کردن تکالیف خودتان باشد و نه هیچ

. ولی اگر هر زمانی که امکانش را داشتید  های خوب را پیدا کنیدها و فرصتاین را ندارید که موقعیتشانس    دیگر،

دهند. البته  ها نیز در فرصت مناسب محبت شما را پاسخ میهایشان کمک کنید، معموالً آنبه همکارانتان در کار

و  کمکِ شما را جبران کند  بل وظیفه دارد  وقت هنگام کمک و محبت کردن نباید فکر کنید که شخص مقاهیچ

 . انتظار داشته باشید که روزی محبت شما را جواب دهد

 

 
1. The Luck Factor - Published by Miramax - ISBN: 978-1401359416 

2. http://bit.ly/luck_skill 

http://bit.ly/luck_skill
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 اجتماعی شما ــ انداز سیاسی حساب پس

بر پای با ساختار    ادای دِین محبت و    ۀدر هر شرکتی یک بازار مخفی  ارتباطی  افراد وجود دارد که هیچ  بین 

  انداز سیاسی ترین منبع برای افزایش حساب پساصلی  ، کمک شما به همکارانمراتبی شرکت ندارد. لطف و  سلسله

ولی    ، شخص دیگری است  ۀ اجتماعی شماست. معموالً کار یا مشکلی وجود دارد که اگرچه مسئولیت آن به عهد   ــ

. بیشتر  فرصتی باشید تا به دیگران کمک کنید تواند کمک بزرگی باشد. بهتر است همیشه به دنبال  انجام آن می

کنند. انجام چنین  آیند و از شما بابت کاری درخواست کمک میاوقات این خود افراد هستند که پیش شما می

کند. به چنین اعتباراتی به  اجتماعی شما اضافه میــ  انداز سیاسی  هایی هر بار کمی اعتبار به حساب پسمحبت

دهند و گاهی  کنند و محبت شما را پاسخ میبندی نگاه کنید. بعضی افراد به شما احساس دین میچشم شرط

محبت شما را چندین برابر بیشتر   تانبعضی از همکارانگاهی اوقات کنند. حتی ای محبت شما را فراموش میعده

ها کمک کردید. با  به آن  در زمان گرفتاریکنند که  کنند. از شما به عنوان شخصی یاد میمی  تر جبرانو بزرگ

. حتی  اند تا به شما کمک کنند ها حاضر و آمادهآن  ،مرور زمان وقتی یک روز شما در کاری نیاز به کمک داشتید 

موضوع    یدی کسب کردید و احتماالًجد   ۀشما تجرب  ،هاکمک به آن  وقت محبت شما را پاسخ ندهند، هنگامِاگر هیچ

از همها یاد گرفتهجدیدی در مورد کار آن عامل حس    ،ها، کمک و محبت به دیگراناین صحبت  ۀاید. گذشته 

دیگری را از دست  رضایت و شادی در شما خواهد بود. هنگام کمک کردن، به غیر از اندکی زمان و تالش، چه چیز 

 ؟دهید می

کاری   برای  دارید میوقتی  به کمک دیگران  از همان حساب پسنیاز  سیاسی  توانید  اجتماعی خود  ــ  انداز 

الزم باشد از کسی بخواهید لطفی در حق شما انجام دهد یا ممکن است به اشتباه در کار    شایدبرداشت کنید.  

نظر داشته باشید.  تالفبا یکی از همکارانتان اخ  شخص دیگری دخالت کرده باشید، یا حتی شاید در موقعیتی صرفاً

کنید و چه  اجتماعی خود اضافه می  ــ  انداز سیاسیسعی کنید مهارت تشخیص اینکه چه زمانی به حساب پس

انداز شما به زودی  احتمال زیاد حساب پس  ه ب  ، به دست بیاورید. در غیر این صورت  را  کنیدبرداشت میاز آن  زمانی  

 .وذی نخواهید داشتخالی خواهد شد و در شرکت هیچ قدرت و نف
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اجتماعی این است که این حساب با خروج شما از شرکت خالی    ــ  انداز سیاسییکی از نکات جالب حساب پس

اجتماعی خود اتکا    ــ  سیاسی   ۀتوانید برای درخواست کمک از همکاران قدیمی به سرماینخواهد شد. هنوز می

های پشت سر را خراب  به همین دلیل است که هنگام خروج از شرکت نباید تحت هیچ شرایطی پل  کنید. دقیقاً

 1. به نظر بیایند  کننده رچه ممکن است بسیار وسوسهاگ کرد،

 

 
کنند. بنابراین  کنید با همدیگر صحبت میها بیشتر از چیزی که فکر میتر هستند و آدمکنید بسیار کوچکر صنایع از آنچه که فکر میبیشت .1

های پشت کند. خرا  کردن پل فردی که امروز با آن مشکل دارید ممکن است همان فردی باشد که ده سال ب د فرم تقاضای کار شما را بررسی می
های حییری ببافید. دوست  دورافتاده نقل مکان کنید و سبد  ۀشما این باشد که به یک جزیر  ۀمگر آنکه برنام  ،ای نیستوقت فکر عاقالنهسر تقریبا  هیچ

 .شوندولی دشمنان روی هم جمع می ، رودآید و میمی
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 به یک جایگاه امن ارتقا پیدا کنید 

کنند که برای کسب ترفیع و ارتقای کاری، تنها چیزی که الزم است این است که  بیشتر مهندسین فکر می

به را  خود  متوظایف  دهند.  انجام  شرکتأ نحواحسن  اینسفانه  کمی  سازمانگونه  های  بیشتر  در  و  و هستند  ها 

اینکه باید وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهید، برای گرفتن ترفیع باید کمی در راستای  ها، عالوه برشرکت

 »ارتقا و پیشرفت« نقش بازی کنید و تالش مضاعف داشته باشید. 

 

 

های ارتقا و ترفیع  ید که خود را درگیر بازیترجیح ده  شاید اگر از جایگاه و موقعیت خود در کار راضی باشید،  

پذیر خواهد شد. مثالً ممکن است ساختار اداری شرکت تغییر  ولی احتماالً با این کار وضعیت شما آسیب  ،نکنید 

 .مدار شرکت شوید کند و شما به تیمی منتقل شوید که رهبر خوبی نداشته باشد یا درگیر شخص سیاست

شرکت باالتر برود )چه به عنوان عضو تیم و چه به عنوان رهبر تیم(، روی سرنوشت کاری  هرچه جایگاه شما در  

باالتر و ارتقای شغلی، وقتی که حتی از وضعیت    ۀخود کنترل بیشتری خواهید داشت. کمی تالش برای کسب درج

های خود را یادداشت  گذاری در شادی و امنیت کاری شماست. دستاوردبهترین سرمایه اکنون خود راضی هستید،
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به    خود   مدیر   با   و 1داشته خود را به روز نگه    ۀرزومهای شخصی خود استفاده کنید.  ها در ارزیابیکنید تا از آن

هایی که الزم  کار  ۀهای ترفیع در شرکت را مطالعه کنید و با مدیر خود دربار نیازاشتراک بگذارید. فرایند و پیش

است برای به دست آوردن ارتقای کاری انجام دهید، شفاف صحبت کنید. حتی اگر در ترفیع کاری هیچ قطعیتی  

 . توان انجام دادهای زیادی میها و تالشکار ،وجود نداشته باشد، هنوز برای باال بردن احتمال آن

 
ست که شما باید غرور خود را به کار بگیرید و از فروتنی خودداری ا شما دقیقا  جایی ۀکتا ، متن رزومهای عمومی ما در این خالف توصیهبر .1

 .های خودتان را با صدای بلند فریاد بزنیدها و قابلیتکنیم که تواناییولی توصیه می ،پردازی در رزومه نیستیمدار خیالکنید. ما طرف
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 به دنبال دوستان قدرتمند باشید 

ها در  دهد. آدمتأثیرگذاری افراد را نشان میمراتب نانوشته و در سایه دارد که قدرت و  سلسلههر شرکتی یک  

 .شوند های مشخصی تقسیم میمراتب به دستهاین سلسله

توانند شخص  شناسند و میهای زیادی را در گوشه و کنار سازمان میافرادی هستند که آدم  «کنندگانمتصل»

ست یک فرد خاص را پیدا کرد و ها فقط کافی بعضی از کار  شما را معرفی کنند. برای انجامِ  مناسب برای هدف

 .توانند به شما در این راستا کمک کنند کنندگان دقیقاً همکارانی هستند که میمتصل

  ۀ ل سابقولی به دلی  ،آن دسته از افراد قدیمی در شرکت هستند که شاید مقام باالیی نداشته باشند   «کارانکهنه»

ثیرگذاری  أچنین افرادی قابلیت ت ،های سازمان دارند. در نتیجهنوع کار  موردباالیی در   ۀدانش و تجرب  کار زیادشان،

خود    ۀهای شرکت سر درآورید یا برای اید وخم فرایند خواهید از پیچمی  وقتیباالیی در امور شرکت خواهند داشت.  

 .کاران شرکت بروید که مورد احترام همه باشد، بهترین کار این است که سراغ کهنه هستید  نیازمند یک حامی 

ها و دستیاران اداری ولی واقعیت این است که منشی  ، کنند بیشتر افراد معموالً این موضوع را به شوخی بیان می

رئیسه هستند و  مدیران و هیئت  ۀایند ها معموالً نمها دارند. آنثیرگذاری باالیی در سازمانأقدرت زیاد و توانایی ت 

زندگی    انداختنخطر  به  ها دارند. بنابراین با مسئولیت خود )و با  کار  ۀنقشی کلیدی در راستای هماهنگی امور و ادار

کنید. هیچ فرصتی را برای خوشحال کردنشان از دست ندهید. زیربنای اقتصاد مبتنی  نها بد رفتار  کاری خود( با آن

 . ها هستندآن ،بر لطف و کمک
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 ایمیل   در   …چطور از یک شخص بلندپایه درخواستی داشته باشیم

باید به یک مدیر  باالخره زمانی خواهد رسید که برای درخواستی    ،باشید   کار کردهوقتی مدتی در یک شرکت  

ای را رفع  داشته باشید یا بخواهید مسئلهنیاز  . شاید برای تیمتان ابزاری  پرمشغله یا هر شخص دیگری ایمیل بزنید

خواهید با این فرد ارتباط برقرار کنید. در چنین حالتی  اولین بار است که می  و رجوع کنید. هرچه باشد، احتماالً

 .بافند طوالنی می  معنی وبی های بیهوده وشوند. جملهکاران را مرتکب میهمه اشتباه تازه تقریباً

برای مادرش خریداری کرده بود    «کمَ»یک کامپیوتر    ،کردسال پیش زمانی که در اپل کار می  چهاردهفیتز،  

ایرادکه   توصیکارخانه  چند  داشت. طبق  ایمیل    ۀ ای  جابز »برای    « کوتاه»همکاران، تصمیم گرفت یک    « استیو 

 :1کرد مناسب ارتباط با مدیران بلندپایه استفاده  ۀ رای نحوالگو بتوان به عنوان یک بفرستد. از این ایمیل می

 ۲۰۰۱تاریخ: پنجشنبه، اول فوریه 
  :sjobs@apple.comبه

 توانم انجام دهم؟ افزار ما ـ چه کار میموضوع: تجربۀ بسیار بد کاربر با سخت

 

اگر   خواهم شد  کنید چطور میبسیار سپاسگزار  برای شرکت اپل  توصیه  برای من و هم  کنم. این قضیه هم  این مشکل را حل  توانم 

 .آور استخجالت

کند.  نیواورلئان است و در مدرسه با یک مکینتاش قدیمی کار می خریدم. او معاون یک مدرسه در   iMacروز مادر، برای مادرم یک کامپیوتر

بودجۀ الزم را   خریداری کند و iMacمدرسه نیز چند  برای آزمایشگاه زده بود و حتی تصمیم گرفته بودانبسیار هیج  iMacمادرم از داشتن این

 .هم تهیه کرده بود

های مورد تأیید اپل تشخیص داد که یکی از دیگر روشن نشد. یکی از تعمیرگاهقرار گرفتن روی حالت خاموشی موقت   در ماه ژوئیه، بعد از

های عجیب و غریب و  را به خانه آورد، آن را روشن کرد و با صدا  iMacک آن خراب شده و آن را تعویض کرد. مادرمهای الکترونیبُرد

های آنالوگ آن را تعویض کردند. در ماه سپتامبر مادرم را  ها این بار یکی از بردتصویر مکِ غمگین مواجه شد. به تعمیرگاه بازگشت و آن

دوباره روشن نشد و این بار بعد از تالش بسیار و قطع و وصل کاملِ   iMacاستفاده کند، اما  خاموش موقت یتقانع کردم که دوباره از قابل 

 

ولی همکارانش توصیه کردند که متنش را خالصه کند و نکاتی    ، میل طوالنی و مفیل برای استیو بفرستدفیتز ابتدا قید داشت که یک ای .1
 .قرار دهد در آن مختیر و مفید به همراه یک درخواست مشخص

mailto:sjobs@apple.com
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را غیرفعال کردیم. در ماه دسامبر، صفحۀ مانیتور دوباره   خاموشی موقت برق آن موفق شدیم که آن را روشن کنیم. پس از آن کالً قابلیت

 .های زرد و سبز و آبی بیشتر شد. مادرم مجدداً آن را نزد تعمیرگاه برد و اکنون آنجاسترنگشروع به سوسو زدن کرد و لرزیدن 

دردنخور  او یک کامپیوتر به  iMacگوید کهام و به همه میگذاشته  سرش سربهکند که من  این وضعیت االن من است. مادرم فکر می

 سالم بگیرد؟  iMacتوانم کاری انجام دهم تا او یکآیا می .د به من کمک کندتوانکس در شرکت نمیشناسم، هیچاست. تا آنجا که من می

 فیتز ؛  با احترام 

جدید   iMac ساعت بعد، شخصی از طرف استیو با فیتز تماس گرفت و دو هفته بعد مادر فیتز یک  20کمتر از 

 .اختیار داشت در

نظر  مسئوالن و مدیران صرف  باشد، معموالًوقتی فرصت حل و فصل یک مسئله وجود داشته    :یک راز بزرگ 

ها از حل کردن مشکالت لذت  کمک کنند. خیلی از آنبه شما شان خوشحال خواهند شد تا  کاری  ۀاز میزان مشغل

سفانه صندوق ایمیل این أکنند. مت سیاسی را درک می  ۀها اهمیت به دست آوردن اندکی سرمایبرند و تمام آنمی

  از   اند مواجه شوند کهوقت ندیدهو اگر با یک ایمیل از طرف کسی که هیچ. شمار استهای بیافراد مملو از ایمیل 

  ۀ کلم  1۵باشد، به احتمال زیاد  تشکیل شده هابین پاراگراف ایبدون هیچ فاصله  ،متن طوالنیو یک کلمه  3000

 .روند دهند و سراغ ایمیل بعدی میحذف را فشار می  ۀخوانند، دکماول را می

ثانیه خواندن یک ایمیل و تکان دادن عصای سحرآمیزشان )ایمیل زدن به دستیارشان    10ولی اگر بتوانند با  

دهند. چند ثانیه برای محول  جهت اقدام( مشکلی را رفع و رجوع کنند، به احتمال خیلی زیاد این کار را انجام می

 .کنند اسی از شما کسب میامتیاز سی  مقدار زیادیکردن کار وقت صرف خواهند کرد و 

 .های کوتاه بیشتر استایم که احتمال دریافت پاسخ از ایمیلها سعی و خطا، به این نتیجه رسیدهپس از سال

احتمال به نتیجه رسیدن درخواست    ،نامیم. این روشمی  «تکنیک سه نکته و یک درخواست»ما این روش را  

 1د. ده)نه لزوماً یک مدیر مسئول( را به شدت افزایش میدریافت پاسخ از هر شخصی و یا حداقل 

اصلی در مورد موضوع مورد    ۀسه نکته و یک درخواست، )حداکثر( سه نکت  یک ایمیل خوب و مطابق با اصولِ

ای. باید ایمیلی بنویسید  چیز بیشتر و اضافهنه هیچ  . همین!دارد بحث و یک و فقط یک درخواست دقیق و مشخص  

که بتوان آن را به راحتی برای شخص دیگری ارسال کرد. اگر در ایمیل خود از این در و آن در صحبت کنید،  

مطمئن باشید که مخاطب فقط به یکی از موضوعات )دقیقاً همان موضوعی که کمترین اهمیت را برای شما دارد(  

 
میاحبه تنظیم کنید. این تکنیک  ای بزرگ زمان  جمهور یا مسئول فروش یک سوپرمارکت زنجیره کند تا با رئی طار: این توصیه به شما کمک نمیاخ .1

 .خوردبینانه میهای واقعفق  به درد درخواست 
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نیاز   ایمیل شما به قدری زیاد میپاسخ خواهد داد. یا حتی شاید بدتر،  شود که شخص مورد نظرتان  بار ذهنی 

 .کند نظر میگویی صرفاحتماالً از پاسخ

شده باید جمالت کوتاهی باشند )هر کدام در یک خط جای بگیرند(. درخواست شما نیز باید تا  نکات مطرح

اگر به دنبال گرفتن جواب هستید، پاسخ یی را برای مخاطب آسان کنید تا  گوآنجا که ممکن است کوتاه باشد. 

ال نپرسید. سعی کنید که در هر پاراگراف و ترجیحاً  ؤبتواند با یک یا دو کلمه کار شما را راه بیندازد. نیم دوجین س 

 .ال پرسیده شودؤدر هر ایمیل فقط یک س 

از اشکاالت امالیی و دستوری.  دبانه، با احترام و عاری  ؤم  نوشته شود: HRT ، ایمیل شما باید بر پایه و اصولنهایتاً 

توانید ایمیلتان را کوتاه کنید و نیاز دارید که حتماً اطالعات تکمیلی بیشتری ارائه دهید، این اطالعات  اگر واقعاً نمی

 .قرار دهید   « زمینهموضوعات پیش »و یا    « اطالعات بیشتر»را در انتهای ایمیل و بعد از امضای خودتان تحت عنوان  
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تر از  کنیم، به نظرمان ایمیل فیتز به استیو خیلی هم خوب نبود و شاید طوالنیبه گذشته نگاه میاکنون که  

 :نوشتیمطور میخواستیم ایمیل را امروز بنویسیم، اینل بود. اگر میئاحالت اید

 ۲۰۰۱پنجشنبه، اول فوریه  تاریخ:

  :sjobs@apple.comبه

 توانید کمک کنید؟تجربۀ بد یک مشتری ـ می موضوع: 

 

کامپیوتر که معاون یک مدرسه است، یک  زده بود و حتی  بسیار هیجان  iMacخریدم. مادرم از داشتن این  iMacبرای مادرم، 

 .بودجۀ الزم را هم تهیه کرده بودبخرد و    iMacمدرسه نیز چند    برای آزمایشگاه خواستمی

خاموشی   در ماه سپتامبر قابلیت .های آنالوگ آن را عوض کردهای دیجیتال و یک ماه بعد یکی از بردماه ژوئیه، شرکت اپل یکی از برد

مادرم به همه  .کامپیوتر در تعمیرگاه استبه کلی از کار افتاد و در ماه دسامبر صفحۀ نمایشگر دچار مشکالتی شد. در حال حاضر این  موقت آن

توانم  آیا می .تواند به من کمک کندکس در شرکت نمیشناسم هیچدردنخور است و تا آنجا که من میاو یک کامپیوتر به  iMacگوید کهمی

 سالم به دست بیاورد؟  iMacکاری انجام دهم تا او یک

 فیتز   با احترام،

ظرف  و  به راحتی    ،اری از حواشی نوشتاری را حذف کرده و یک مدیر پرمشغلهبسی  ،شدهاین ایمیل بازنویسی

 .تواند آن را بخواند ثانیه می 10

ایم. ولی گاهی اوقات  هایمان را راه انداختهها کاراین تکنیک  ۀها به وسیلها و بارمان باردر طول زندگی کاری

 .ای دنیا نیز برای نتیجه گرفتن یک کار کافی نخواهند بودهای حرفهوفن و حقهتمام فوت
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 !خارج شوید  جایگزین:  ۀ برنام

ایم و سمینار  های سمی صحبت کردههای بد و یا آدممواجهه با سازمان  ۀنحو  ۀهایی که درباردر تمام این سال

  ۀ گفتند که همهایمان نزد ما آمده و ناامید میایم که پس از پایان سخنرانیهایی را دیدهایم، همیشه آدمارائه داده

و روش راه  امتحان کردهاین  را  کار  ،اند ها  پیشرفتی در  و  روابط  در  بهبودی  ندیدههولی هیچ  کار  ایشان  اند. چه 

توانید انجام دهید. قربانی  احتماالً هیچ کار دیگری نمی»  ها این است:سفانه پاسخ ما به آنأ توانند انجام دهند؟ متمی

 « .نباشید. وسایلتان را جمع کنید و از آنجا خارج شوید 

دارد. به جای تالش برای تغییر یک  ای ن توانید سیستم را تغییر دهید، اتالف وقت و انرژی هیچ فایدهاگر نمی

روز کنید  خود را به  ۀرزوم»گذاری کنید:  تغییر، نیرو و زمان خود را در راستای خروج از نظام سرمایهنظام غیرقابل

چرا که یکی از   ؛های جدید را یاد بگیرید ال کنید. مهارتؤهای شغلی موجود س و از دوستان خود در مورد موقعیت

کنند تا کنترل  ها همیشه مورد نیاز هستند و به شما کمک میمحور این است که این روزهای دانشفواید مهارت

 .خود را به دست بگیرید   ۀآیند 

های شغلی  جو متوجه شوید که فرصتو بخش است. وقتی با کمی جستتوانایی کنترل زندگی، به شدت آزادی

افزایش و تنش و آشفتگی شما کاهش می  دیگری نیز برای شما یابد. زیرا  موجود است، کارایی شما در کارتان 

 .دنیا برای شما به اتمام نخواهد رسید  متوجه خواهید شد که اگر کارفرمای شما تصمیم بگیرد شما را اخراج کند،

گیری ما تصمیم ۀنحوبخش  تن، در وبالگ خود متنی نوشت که الهامیکی از مهندسین گوگل به نام چید منگ

 :هایمان شد در کار

 .سپس صبر کنید تا اخراج شوید  کار درست را انجام دهید،

پرسند که راز موفقیت من چیست. جواب  گوییم( گاهی از من میها نوگلر میکارمندان جدید گوگل )به آن

که برای گوگل و دنیا خوب و درست  دهم  ها این است که من همیشه کاری را انجام میتوأم با شوخی من به آن

ام. ولی اگر نشینم تا مرا اخراج کنند. اگر اخراج نشدم، کار درست را برای همه انجام دادهباشد. سپس منتظر می

نهایی خواهم بود. این استراتژی    ۀ کردم. در هر دو صورت من برند پس برای کارفرمای اشتباهی کار می  ، اخراج شدم

 .کاری من است
از  اگر هم بود.  انسان روی زمین خواهید  آزادترین  را بشناسید،  اختیار خود  و حدود  باشید  آماده    تغییر یشه 

ها  کنیم و خوشحالیم که بارکارتان نترسید. بیش از پنج سال است که دائماً همین نصیحت را به مهندسین می

ایمیل زده این توصیافراد زیادی به ما  به  کنند که احساس  اکنون جایی کار می  ا،م  ۀاند تا اطالع دهند با عمل 

هایی که دریافت کردیم و شدیداً ما را خوشحال کرده این  رضایت و شادی بیشتری دارند. یکی از بهترین ایمیل

 :است
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 ۲۰۱۱پنجشنبه، اول دسامبر  تاریخ:
 

 تشکر  موضوع: 

 از: الکس مراولژویچ

 برایان فیتز به:

 

 سالم برایان، 

اید. بعد از  رو کرده، به من دادهرو به آنم را از ایناهایی که زندگی کاریولی شما دو تا از بهترین توصیه  ،آوریدمرا به یاد نمی  احتماالً

م در آن زمان مشورت کنم. به سادگی به من گفتید که ا وضعیت کاری  ۀنزد شما آمدم تا دربار  ۲۰۱۰سال    Google IOسخنرانی شما در

خودم را برای شما و به عنوان یک مدیر پروژه فرستادم. پاسخ شما این بود که گوگل خیلی به  ۀر از محل کارم بیرون بروم. رزومتهرچه سریع 

 .کندهای غیر فنی را استخدام میندرت مدیر پروژه

ها نیز از  رچه باشد، بیشتر شرکتم به طور اساسی تجدیدنظر کنم. خط مشی شرکت گوگل هادر نتیجه تصمیم گرفتم که در مورد زندگی کاری

بود. سخت    « مدیریت محصول» ترین راه برای من  تنها انتخاب من این بود که مسیر شغلی خودم را تغییر دهم. راحت  .آن پیروی خواهند کرد

  یت های شغلی زیادی برای مدیربلکه از کشورم هم خارج شدم، چرا که موقعیت  ،تنها از شرکتی که در آن بودم تالش و مطالعه کردم و نه

 !محصول در ونزوئال وجود نداشت. این بهترین تصمیم زندگی من شد

ریه به  وام و ماه فدر ژاپن به دست آورده  «رهبر محصول »العاده به عنوان  اخیراً یک پیشنهاد کاری فوق  ،اکنون و به دلیل همین تصمیم 

 تشکر بفرستم.   ۀشما خوب پیش رفت، برایتان یک نام ۀچیز به خاطر توصیبه خودم قول داده بودم که اگر همه .کنم نقل مکان می ه«کوب» شهر

  !سپاسگزارم  این خدمت شما:

 الکس 
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 چیز از دست نرفته است همه

به این معنی نیست که اگر از کارتان یا    شوید،صبر کنید تا اخراج  استعفا از کار یا    ۀها دربارتمام این صحبت

روز کنید و راهی خیابان شوید. کامالً برعکس، اولین هدف شما  خود را به ۀموقعیت خود ناراضی هستید، باید رزوم

باید ایجاد تغییرات الزم برای بهبود وضعیت کنونی و تالش برای رسیدن به اهدافتان در کارتان باشد. این فصل به  

روابط و مسائل سازمانی تالش نکنید،    ۀهای زیادی در این راستا معرفی کرده است. اگر برای ادارابزار و تکنیکشما  

 اید. بخشی زیادی از سرنوشت خودتان را به دست شانس و اقبال سپرده
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 فصل ششم 

 ند اکاربران هم آدم

 افزار را بررسی کردیم.  آمیز یک نرمموفقیت ۀ توسعتاکنون فهرستی بلندباال از موارد اساسی برای 

های باهوش و خالق شروع کنید. فرهنگی قوی مبتنی بر تواضع، اعتماد و احترام را به تیم  با یک گروه از آدم

کافی،   گیری و قدرت همکاری اهدا کنید. آب، نور ها اختیار تصمیمها باشید و به آنتزریق کنید. رهبر خدمتگزار آن

های مخرب  ها در برابر نفوذ رفتارها و محیطها فراهم کنید. از آنهای درونی مناسب را برای آنسیر و انگیزهخط  

گراد به  سانتی  ۀدرج   22ها را در دمای  کنند، محافظت کنید. آنکه فرهنگ و قدرت پیشرفت تیم را تهدید می

 د. به همین سادگی، نه؟العاده تولید کنیافزار فوقمدت شش ماه خوب بپزید تا یک نرم

اند  افزار برای خودشان توسعه دادهرسانند. یک نرمنویسان کارشان را در همین نقطه به اتمام میبسیاری از برنامه

 کنند.  کارشان اعالم پیروزی می ۀو با رضایت از نتیج

عریف موفقیت است. اگر بخش کوچکی از ت   «افزار خوبنرم» کند. یک  طور کار نمیسفانه، دنیای واقعی این أمت

افزار  کاری خود( هستید، به افرادی نیاز دارید که با رضایت از نرم  ۀمد )و یا حتی بهتر کردن رزومآبه دنبال کسب در

رسد. در حقیقت،  محصول نهایی به آن سوی دیوار به اتمام نمی افزار با پرتابِنرم ۀشما استفاده کنند. فرایند توسع

نمیهیچ اتمام  به  نرموقت  از  مردم  میرسد.  استفاده  شما  بهافزار  نسبت  باید  شما  و  ها  آن  هایخواسته  کنند 

بازخورد    ۀافزار را بهتر و مفیدتر کنید. اگر مهارت الزم برای مدیریت حلقو به مرور زمان نرم  نشان دهید العمل  عکس

 از کاربران را به دست نیاورید، محصول شما از بین خواهد رفت.  

کنیم. ابتدا باید کاربران را متوجه کار خود  افزار را بررسی میکلی تعامل کاربر با نرم  ۀ فصل سه مرحلدر این  

افزار شما  قبل از شروع به کار چه درک و فهمی نسبت به نرم افزار شما مطلع هستند؟ها از وجود نرمکنید. آیا آن

افزار آیا نرم  شود؟ورده میآها بر جه کنید. آیا انتظارات آنافزار توها با نرمکاربری آن  ۀسپس باید به تجرب  دارند؟

کنیم که چطور  و نهایتاً بررسی می  دهد؟آیا به کاربران قدرت به دست آوردن اهدافشان را می  استفاده است؟قابل

از مراحل گردشی   شده بخشیافزار ارتباط برقرار کنیم. تمام موارد مطرحثر با کاربران فعال نرمؤتوانیم به طور ممی

 افزار است.  نرم  ۀو طبیعی توسع

یک محصول خوب فقط محدود به کار کردن با اعضای تیمتان    ۀحرف آخر ما این است: مشارکت برای توسع

 افزار نیز همکاری و ارتباط داشته باشید.  نیست. الزم است که دائماً با کاربران نرم
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ولی بدون هیچ کاربر    ،افزار درخشانآورید یک نرمچیزی که به دست میتمام    ها عمل نکنید،اگر به این توصیه

 کننده است. در این شرایط شاید بهتر باشد که در انتخاب شغل خود تجدیدنظر کنید!و استفاده
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 مدیریت تصورات عمومی 

 رسد چیست؟  شنوید، نخستین چیزی که به ذهنتان میرا می «بازاریابی » وقتی کلمه 

زده سعی  افتید که با لبخندهای تصنعی و موهای ژلها به یاد فروشندگان فریبکار میاحتماالً مثل بیشتر آدم

خواه از یک محصول به شما ارائه دهند. اگر محصول شما یک تکه گوشت خام باشد، کار افراد  دارند تصویری دل

ازاریابی و تبلیغات این است که با اضافه کردن صدای جیلیز ویلیز آن را تبدیل به یک استیک جذاب برای  بخش ب

 مشتریان بکنند.  

 اندازد؟  کننده است؟ چرا فکر تبلیغات و بازاریابی لرزه به تنمان میقدر اذیتچرا این قضیه این

رهنگی متضاد با هنجارهای مهندسی است. تمام فکر  نویسان، بازاریابی معرف فعلت این است که برای ما برنامه

ای لهئافزار ما یا یک قابلیت را دارد یا نه. یا مسشود یا خیر. نرمو ذهن ما درگیر حقیقت است. کد ما یا کامپایل می

کنیم و سعی  طور که هستند درک میپیچانیم. حقایق را آنخیر. ما توصیفمان از دنیا را نمی  یاکند  را حل می

نداریم که دروغ  کنیم تا آنمی از دروغ و فریب است و ما دوست  از دید ما بازاریابی سرشار  را تغییر دهیم.  ها 

 بینی و توضیحات دقیق هستیم.  گیری ما به دنبال نظم، وقایع قابل پیشبشنویم. هنگام تصمیم

شایسته برای  سازنده  میل درونی یک  با  تناقض  تبلیغات در  و  بازاریابی  معتقدیم که  ا  ساالریاصول  ما  ست. 

ست که واقعاً و ا  افزاریمحصول آن نرم  «بهترین»پیروزی است و منظور ما از    ۀهمیشه بهترین محصول شایست

باشد، را داشته  کیفیت  باالترین  را کرده    حقیقتاً  تبلیغ  بهترین  آنکه  لزوماً  تناوب،.  استنه  بینیم  ینکه میا  از  به 

نوآوریفناوری  و  بهتها  میهای  سایرین  به  را  خود  جای  شدهر  ناراحت  که  دهند  معتقدند  افراد  از  بسیاری  ایم. 

نویسی است.  بهترین زبان برنامه  1لیسپ   بهتر بود، یا لیزردسک از دی وی دی بهتر بود و یا  VHSبیتاماکس از  

 ، های بزرگ جایگاه خود را پیدا کردها و سازمانبین شرکت  ورژنساب  ،های کنترل نسخهحتی در دنیای سیستم

 بسیار بهتر بودند.   2گیت های جدیدتر مثل در حالی که سیستم

 

 
1 .LISPکارتی ابداع شده است. )و.(به وسیلۀ جان مک 1958نویسی رایانه است که در سال  ؛ یک زبان برنامه 
2 .Git ؛ گیت یک نوع سیستم کنترل ورژنvcs تر پیگیری کنید. )و.(ها را سادهشده در فایل توانید تیییرات اعمالاست که می 
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هم اینکهاین  ۀاز  بدتر  عقید   ،ها  بیش  ۀبه  معموالً  تبلیغات  بخش  اعضای  حِد  ما  قول    از  مشتریان  به  توانایی 

کنند. این موضوع به  رسد که مهندسین انتظارات را برآورده نمیطور به نظر میدهند. در نتیجه همیشه اینمی

 کشد!مان سوت میلهکند که کَقدری ما مهندسین را عصبانی می

 ما اینجا برای شما یک خبر بد و یک خبر خوب داریم.  
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نظر کرد. بازاریابی مهم است و باید آن را انجام داد. اما خبر خوب  توان از تبلیغات صرفنمیخبر بد اینکه خیر، 

ها شکرآب باشد. در  توان با بخش تبلیغات و بازاریابی همکاری کرد. لزومی ندارد روابط شما با آناین است که می

 ت تبدیل کرد.  توان مشارکت با تبلیغات را به یک ابزار قدرتمند برای موفقیحقیقت می

ها  احساسات دارند، در حالی که بیشتر آدم  ۀتری نسبت به قونویسان معموالً توانایی منطق و استدالل قویبرنامه

اندازه تحت انسانبه یک  از احساسات  ها تخصص دارند. به  تأثیر منطق و احساس هستند. بازاریابان در استفاده 

کنند تا توجه مخاطب  کارآمد هستند. حقایق و احساسات را با هم تلفیق میهمین دلیل است که در کارشان بسیار  

اگر می بیاورند.  نرمرا به دست  برای  و  خواهید  کنید، مجبور هستید که به درک  پیدا  کاربران جدیدی  افزارتان 

 را تغییر دهید.  گیری افراد تصمیم  ۀتوانید نحوگاه نمیافزارتان اهمیت دهید. هیچها از نرمبرداشت احساسی آن

تمام استاد  اپل،  زمینشرکت  در  مشتری  ۀعیار  احساسات  عقب  جذب  به  سال  چند  است.  فنی  غیر  های 

های فنی، هر دو تقریباً مشابه  از لحاظ قابلیت  آیا گوشی آیفون از اندروید بهتر است؟»پرسیم:  گردیم و میبازمی

قاد داشته باشد که آیفون یک گوشی سحرآمیز است، در  ولی اگر یک کاربر غیر فنی عمیقاً اعت  ،یکدیگر هستند 

  ۀ دهند شود. ادراک احساسی و تصورات ما تشکیلکاربر، یک گوشی سحرآمیز مینتیجه آیفون حداقل برای آن تک

 « است. واقعیتتصور، نود درصد از » واقعیت هستند. در حقیقت 

ن راه برای پیروزی در این بازی، شرکت نکردن  بهتریکه  طور فکر کنیم  برانگیز است که به اشتباه اینوسوسه

نظر کرد. حتی برای اینکه ای نیست که بتوان از آن صرفدر بازی است. ولی باید توجه داشت که بازاریابی بازی

  ۀ افزار خود را صرفاً عرضه کنید و در معرض دید کاربران قرار دهید، نیاز به یک تدبیر حداقلی در زمین بتوانید نرم

تواند نیرویی باشد  شوید که بازاریابی میآن هوشمندانه عمل کنید، متوجه می  ۀت و بازاریابی دارید. اگر دربارتبلیغا

هایی بنیادی را برای در دست  کند. در این بخش، توصیهمیافزار را چند برابر  های شما در مهندسی نرمکه تالش

 کنیم.  بیان می  HRTاصول  ۀگرفتن کنترل امور بازاریابی بر پای
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 به تأثیرات اولیه توجه کنید 

، شکل ظاهری رستوران در خیابان برای شما اهمیت خواهد  بگردید و به دنبال یک رستوران باشید اگر گرسنه 

میزبانی  باشد و  شوید. ولی اگر گرم و دوستانه  آوری داشته باشد، وارد آنجا نمیزشت و چندش  ظاهر داشت. اگر  

وقتی که اولین بار  را شوید تا آنجا را امتحان کنید. تأثیر احساسی ابتدایی کاربران باشد، مشتاق میداشته مهربان 

را مینرم تاکنون جعببینند دستافزار شما  اگر  نگیرید.  ترموستات  پَدآی  ۀکم  باشید،    1نِست   هاییا  باز کرده  را 

 زنیم.  چه حرف می  ۀدانید که دقیقاً دربارمی

افزار وگذار در نرمو گشتکند میاستقبال از آن کار چگونه است؟ آیا کاربر محصول شما در مقابل دید یک تازه

افزار شما  آید؟ در نگاه اول، آیا نرممیای نیز آشنا به نظر  کند؟ از طرف دیگر برای یک کاربر حرفهرا تشویق می

به طور خاص، کاربر    فرساست؟های طوالنی و طاقتدهد که نیازمند آموزشزند یا نشان میکارایی را فریاد می

  کند؟ به یک جواب منطقی اکتفا نکنید ای کسب میبا محصول شما چه تجربه  ، نخست کار  ۀثانی   سی افزار در  نرم

بلکه از بعد عاطفی و احساسی  .  افزاربه نرم  ورودبیند و یک محل مشخص برای  ند انتخاب میاو یک منو شامل چکه  

نرم کنید.  توجه  قضیه  به  دقیقنیز  یک  از  بعد  می  ۀافزار  القا  شما  کاربر  به  احساسی  چه  یا    کند؟اول  توانمندی 

سایت  م به عقب بردارید و به وبیک قد   توانید انجام دهید؟برای بهتر شدن این حس، چه کارهایی می  سردرگمی؟

به تمام این موارد باید    آید؟ای و جذاب مثل ویترین خوب یک مغازه به نظر میمحصول خودتان نگاه کنید. حرفه

 افزار شما را جدی بگیرند.  با دقت توجه کنید تا دیگران نرم

 

 
1 .Nestدهد تا از راه دور دمای های اندرویدی اسرت که به شرما این اجازه را میهای هوشرمند ِنسرت، یک ترموسرتات متیرل به برنامه؛ ترموسرتات

 خانه را کنترل کنید. )و.(
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 کم وعده دهید و فراتر از انتظار تحویل دهید 

یکی   ۀدستی به تیم تبلیغات و بازاریابی را ندهید. وقتی کاربران دربار پیش ۀقول و قرار با مشتریان، اجازهنگام 

قابلیت آیند از  برنامنرم  ۀ های  یا  نرمزمان  ۀافزار  انتشار  س بندی  میؤافزار  بسیار  ال  تخمین  و  برآورد  در  کنند، 

  Duke Nukem Foreverلیغات بدهید، به سرنوشت بازی  کارانه عمل کنید. اگر اختیار عمل را دست تیم تبمحافظه 

تر است(  شده منتشر شد. ولی اگر پیام شما )که دقیقسال پس از موعد مقرر و وعده داده پانزده شوید که  دچار می

شوند. گوگل در این زمینه بسیار  زده میزودتر به گوش کاربران برسد، همیشه از نتایج کارتان خوشحال و هیجان 

های  کنند. معموالً قابلیتهای خودشان را از قبل اعالم نمیها و نوآوریگاه قابلیتها هیچکند. آنمل میخوب ع

مورد برای رسیدن به  های بیکنند. این کار همچنین از نگرانیزده میکاربران را شگفت  ، جدیدشان پس از انتشار

 شود که واقعاً آماده باشد.  افزار وقتی منتشر میکند. نرمشده جلوگیری میهای خودساخته و اعالمجلاألضرب
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 گران صنعت با احترام رفتار کنید با تحلیل

ها همان تبلیغات و بازاریابی هستند در  ها رسانهنویسان از دنیای رسانه بیزار هستند. از نظر آنبسیاری از برنامه

در دست  را ها هرچه آید، بسیاری از شرکتتجاری به سراغ شرکت می ۀیک لباس دیگر. وقتی یک مجله یا ماهنام

  ۀ ها متوجه هستند که یک مقالکنند. شرکتها سجده میهای آنگذارند و در برابر تمام درخواستدارند زمین می

موماً از  گذارد. مهندسین ولی عها چقدر روی تصور مشتریان از محصوالتشان تأثیر میآن  ۀدربار  مثبت )یا منفی(

 قدرت باالی چنین مقاالتی خشمگین هستند. 

گران مشکالتی  در مواجهه با اعضای رسانه و تحلیل  آپاچیافزار آزاد  به عنوان مثال، زمانی بود که اعضای بنیاد نرم

  HTTPDاستاندارد و صنعتی برای توضیح مشخصات سرور    ۀگران رسانه که به دنبال مقالداشتند. یکی از تحلیل

در حالی که این جواب ممکن    «مستندات نوشتاری پروژه رو بخون!   ه،برو مثل بقی»   شد:با این پاسخ مواجه می  ،بود

برنامه شایسته  نویسانِبود حس درونی  و  به  در راستای عدالت  ولی کمکی  کند،  ارضا  را  و تصور    دیدگاهساالری 

مدیر روابط عمومی تالش کرد تا   کرد، مخصوصاً تصور کلی کاربران سازمانی و شرکتی. نهایتاًعمومی از پروژه نمی

د.  کنگران تعلیم دهد و از مشکالت مشابه جلوگیری  برخورد با رسانه و تحلیل  ۀ اعضای بنیاد را در راستای نحو

ماند که به یک منتقد رستوران بگوییم در  کند. مثل این میخشونت پنهان و پرخاشگری منفعالنه هیچ کمکی نمی

ولی آیا باید اصول و قوانین را مدام   ؛انتهای صف بایستد. آیا با منتقدان باید رفتار خاص و ویژه داشت؟ احتماالً نه

 کنید.  که ارزش نبرد و مبارزه دارند با دقت و وسواس انتخاب را قطعاً خیر. موضوعاتی  چشمشان آورد؟ جلوی
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 استفاده است؟ افزار شما چقدر قابلنرم

نویس نیستند، مگر آنکه محصول شما ابزارهای مهندسی باشد.  افزار شما برنامهیک حقیقت سخت: کاربران نرم

استفاده  ۀنتیج قابلیت  ارزیابی  برای  شخص  بدترین  مهندس،  یک  عنوان  به  شما  که  است  این  واقعیت    از   این 

کاربری که شاید از دید شما بسیار منطقی و خوب به نظر بیاید، ممکن است باعث   واسط افزارتان هستید. یک نرم

 غیر فنی شما موهایش را از شدت عصبانیت از جا بکند.   ۀشود همسای

  « های زیادی از آن استفاده کرده و راضی باشند،آدم» افزاری که یعنی نرم « افزار موفقنرم» کنیم که  اگر فرض

 باید به کاربران خود توجه ویژه داشته باشید. گوگل در این راستا شعار معروفی دارد:

 « آیند.روی کاربران تمرکز کنید، سایر قضایا به دنبال شما می»
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افزارهایی را  مان بارها و بارها نرمافتاده به نظر برسد، ولی در طول عمر کاریپای پیشما شاید خیل  ۀاین توصی

 اند.  شان موفق شده یا شکست خوردهایم که فقط به خاطر قابلیت استفادهدیده

. اگر کاربری روی یک  را سنجیدندیکی از نقاط عطف در پیشرفت گوگل وقتی بود که میزان تأثیر تبلیغاتشان  

وقت کسی روی آن کلیک نکند،  پس آن لینک حتماً برای او مفید بوده است. اگر هیچ تبلیغاتی کلیک کند،لینک 

ها این بازخورد  شوند و به صاحب آنفایده و مزاحم است. تبلیغات بد از سیستم خارج میپس احتماالً آن تبلیغ بی

بخش به نظر برسد، چرا که گوگل  دا ممکن بود زیانتبلیغاتش را بهتر کند. این استراتژی ابت  ۀشود تا نحوداده می

قابلیت   «کنندهتبلیغ»به جای   «جوگروجست» دادن  ولی با مرکز توجه قرار ؛کردعمالً از پذیرش درآمد امتناع می

 مدت افزایش دادند.  و تعداد کاربران را در طوالنی بخشیدند افزار را شدیداً بهبود  استفاده و کارایی نرم

 کنیم.  های مهم تمرکز روی کاربران صحبت میتعدادی از روش ۀدر این بخش دربار
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 مخاطبان اصلی را پیدا کنید 

 گیرند:میهای فنی روی محور زیر قرار پیش از هر چیز، تصور کنید که کاربران شما از نظر قابلیت

 
اید  این محور قرار میل نرمئاکاربران  بیانگر نقطافزار شما کجای  اگر یک خط عمودی،  ل روی  ئااید   ۀگیرند؟ 

محور در مرکز این طیف قرار دهیم، به این معنی است که نیمی از کاربران )آن دسته که سمت راست خط عمودی  

 خواهند بود.    افزار شما راضیکردن با نرم روی طیف کاربران قرار دارند( از کار

به مسئل تلویزیون   ۀ به عنوان مثال،  اینترنت روی  با  های بزرگ توجه کنید. راهنمایش محتوای  های مختلفی 

های بیشتر با یکدیگر رقابت  های کاری متفاوت برای این کار وجود دارند و برای به دست آوردن مخاطبقابلیت

ه تلویزیون متصل های خودشان را به کمک یک کابل مخصوص بتاپکنند. در ابتدا کاربران مجبور بودند که لپمی

های تاپ و همچنین کابلهای لپهای تلویزیون و خروجیکنند. برای این کار الزم بود که درک خوبی از ورودی

 ویی و صوتی مختلف داشته باشند.  ئوید 
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کار این  معرفی کرد تحت عنوان،  برای راحت کردن  را  اپل محصولی  که یک دستگاه    1اپل تی. وی  شرکت 

یوتر یا تلفن هوشمند بود و به کاربران قابلیت پخش تصاویر خصوصی یا اینترنتی خودشان را  کوچک مشابه کامپ

بیشتری از کاربران بدون نیاز به دانش خاص فنی موفق شدند از این دستگاه استفاده    ۀداد. عد روی تلویزیون می

 کرد.  تر میهای مخصوص و مناسب نیز وجود داشت و کار را برای کاربران راحتکنند. همراه این دستگاه کابل

دستگاه کوچک که  رقابت را در این راستا شدیدتر کرد. یک    2کَست کروم  مدتی بعد، گوگل با معرفی دستگاه

تنظیمات بسیار سادهها متصل میتلویزیون  HDMIمستقیماً به ورودی   این  شود و  تری دارد. عالوه بر سادگی، 

کنند.   3پخش های اپل یا غیر اپل خود تصاویر را روی تلویزیون خود دهد تا از دستگاهقابلیت را نیز به کاربران می

و پخش اینترنتی   فایوایفرض قابلیت اتصال به  های جدید به طور پیشزیوننویسیم، تلویاکنون که این کتاب را می

هیچ احتماالً  ما  فرزندان  دارند.  نمیرا  یاد  به  تلویزیونوقت  روزی  که  پیشآورند  طور  به  را    فلیکسنتفرض  ها 

 اند!  نداشته

تا آنجا که ممکن است این خط عمودی را به   باید افزار،  نرم  ۀکلیدی بحث ما این است که هنگام توسع  ۀنکت

افزار ما استفاده کنند. به طور کلی هرچه  به راحتی از نرمبتوانند  محور هدایت کنیم تا کاربران بیشتری    سمت چپِ

اخالقی   ۀ ( نتیج!کند کت ما درآمد بیشتری کسب میتر است )و شرافزار ما موفقتعداد کاربران ما بیشتر باشد، نرم

دسته از    کدامدقت فکر کنید که مخاطب اصلی شما    با   ، گیرید افزار را در نظر میاین است که وقتی کاربران نرم

به همین دلیل است که سادگی   استفاده است؟ترین گروه کاربران قابلافزار شما برای بزرگکاربران هستند. آیا نرم

 و نیز راهنماهای آموزشی دقیق بسیار اهمیت دارند.   های کاربریطاب ردر 

 

 
1. Apple TV 

2. Chromecast 

3. cast 
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 افزار را بشناسید موانع استفاده از نرم

تواند  افزار شما تا چه حد میورود به نرمکنند.  افزار شما استفاده میبه کاربرانی فکر کنید که نخستین بار از نرم

را روی سیستم  افزار شما  ؟ اگر کاربران به راحتی نتوانند محصول شما را امتحان کنند، نرمها دشوار باشد برای آن

های محصول شما با رقبا  قابلیت  ۀافزار، کاربر به دنبال مقایس. در نخستین مواجهه با نرمخود نگه نخواهند داشت 

 دردسر به نتیجه برساند.  خواهد کاری را سریع و بینیست. او فقط می

شوند توجه کنید.  استفاده می  1اسکریپت  ای که برای نوشتننویسیهای برنامهدرک بهتر موضوع به زبان  برای

  ها باور دارندآنهستند.    «بهتری»های  ، زبان3پی. اچ. پی نسبت به    2پرل یا پایتون  ند کهدنویسان معتقاکثر برنامه

وسیلبرنامه به  که  ر  ۀ هایی  یا  و  پایتون  و  شده ،4ی وبپرل  طوالنینوشته  در  نگهداری  اند  و  قابلیت خوانایی  مدت 

ه  اینترنت ب  از تری برخوردارند و هنگام استفاده  های بالغکتابخانهمجموعه  از    ؛دارند   پی. اچ. پی تری نسبت به  راحت

ای تحت  هنویسیحداقل برای برنامه  پی. اچ. پی بینیم که زبان  میاین،  طور ذاتی امنیت بیشتری دارند. با وجود  

محبوب دانشوب  هر  است. چرا؟ چون  دبیرستانیتر  میآموز  وبای  دوستش  کدهای  کردن  کپی  با  سایت  تواند 

هیچ کتاب یا حضور در هیچ کالس    ۀنیازی به مطالع  ،درست کند. برای یادگیری اولیه  پی. اچ. پیخودش را با  

سایت خودتان را سر هم  ست تا وب. فقط کافینویسی نیست برنامه ۀای و یا یادگیری الگوهای پیچید درس طوالنی

 را از دوستانتان یاد بگیرید.   پی. اچ. پیهای کنید و فوت و فن

استفاده کنند   مکس»ای  نویسان بهتر است ازافزارهای ویرایش متن باشد. آیا برنامهتواند نرمیک مثال دیگر می

؟ اصالً اهمیتی دارد؟ نه در واقع، ولی اصوالً چرا باید یک نفر یکی از این دو را به دیگری ترجیح دهد؟   ۵«آیوی یا 

افزار  نرماولین بار    آموزش لینوکس را یاد گرفت،  1990کارآموزی در سال    یکِ   در دورۀیک حکایت واقعی: وقتی بِن  

های مختلف  توانست بین مکانالفه شد. با اینکه میثانیه ک  بیستکمتر از  در  را باز کرد و    «آی»وی ویرایش متن  

دانند برای نوشتن ابتدا  می  «آی»ویمندان  هالبته که عالق  چیزی بنویسد!هیچ  توانست نمیولی    ،فایل حرکت کند 

ایجاد  کاران  نامطلوب برای تازه  تجربۀ تواند یک  یا حالت ویرایش شد. ولی این محدودیت می  6ادیت مود باید وارد  

  ۀ چرا که تجرب  ؛کند را ویرایش رفت، به راحتی توانست همان ابتدا فایل مورد نظرش  مکسای. وقتی بِن سراغ کند 

مکس بِن بعد از آنکه چند دقیقه با ای.  بود 7ورد های ویرایش فایل خانگی نظیر  افزاربسیار شبیه نرم  مکسای کاربری  

 
1. script 

2 .Perl & Pythonنویسی )و.( های برنامه؛ دو تا از زبان 
3. PHP 

4. Ruby 

5 .Emacs & Viمک  اسرتفاده یا ای آیهای سریسرتم م موال  برای کارهای روزمرۀ خود از یکی از ویرایشرگرهای متن ویدهندگان و ادمین؛ توسر ه
 های مطرح لینوکسی در دسترس هستند. )و.(کنند. هر دو ویرایشگر در اکثر توزیعمی

6. Edit mode 

7. Word Processor 
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ولی اتفاقی    ،افزار نیستای برای انتخاب یک نرم. اگرچه این دلیل منطقیدار آن اعالم کرد کار کرد، خودش را طرف

 1. کار با یک محصول بسیار حیاتی است  ۀاولین دقیقافتد. است که همیشه می

افزار نیز وجود دارند. وقتی اولین بار  کاربران از نرم  ۀهای اولیبرداشتهای دیگری برای خراب کردن  البته که راه

جلوی    د،ن دهمواردی که ترجیح میبرای پر کردن و تنظیم  و اجباری  شود، یک فرم بزرگ  افزار میکاربر وارد نرم

جالب نیست. به کاربران  افزار هم خیلی  نام و ایجاد حساب کاربری برای استفاده از نرمها قرار ندهید. تحمیل ثبتآن

کرده باشند. یک خط قرمز  استفاده  بدون آنکه حتی از سرویس    بدهند،مدت  تعهدی طوالنی  که باید   کند القا می

هایشان کنند تا برای خبرنامهاول درخواست می  ۀها در همان دو ثانیسایتشخصی دیگر برای ما وقتی است که وب

 شوند تا کاربران فریادزنان به سمت دیگری فرار کنند.  باعث مینویسی کنیم. تمام این موارد  نام

  های باشد که برای مدیریت برنامه TripItسایت  ورود شاید وب  محدودیت یک مثال خوب از یک سرویس بدون  

های هواپیما، رزرو  تبلی  ۀییدیأهای تست ایمیلشود. برای استفاده از این سرویس فقط کافیاستفاده می  یسفر

استفاده از خدمات  در همان لحظه شما    بفرستید. همین!  plans@tripit.comو یا کرایه ماشین را به ایمیل    هتل

های شما را  کند، ایمیلاید. سرویس برای شما یک حساب کاربری موقت درست میکردهرا آغاز  TripIt  سایتوب

کند. سپس یک ایمیل برای سفر برای شما درست می  ۀمنظم و زیبای برنام  ۀند و یک صفحکتجزبه و تحلیل می

  ، کند گوید که کار شما آماده است. دقیقاً مشابه یک منشی شخصی کارهای شما را منظم میفرستد و میشما می

بفرستید. بدون هیچ    ها آندادید این بود که چند تا ایمیل را برای  در حالی که کل کاری که شما باید انجام می

کنید. اینجاست که دیگر شاید دوست داشته باشید  اید و از سرویس استفاده میزحمتی شما وارد سیستم شده

 حساب کاربری دائمی نیز بسازید.  

افزار خود را  سعی کنید چند آزمایش ساده انجام دهید. نرم  ، افزار خود مطمئن نیستید اگر از موانع ورودی نرم

یکی دو دقیقه    در حِدها از کارتان را  آن  ۀ استفاد  ۀبدهید و نحو  دادی انسان عادی )هم فنی و هم غیر فنی(به تع 

 زده خواهید شد.  بینید شگفتمشاهده کنید. احتماالً از چیزی که می

 

 
بت های اولیه صررحمک ، به اندازۀ یادگیری »وی« پیچیده اسررت؛ ولی ما اینجا دربارۀ برداشررتکه به طور کلی احتمراال  یادگیری کامل ای . البتره1

 کنیم تا مقایسۀ منطقی.می

mailto:plans@tripit.com


189 
 

 یک دست صدا ندارد 

 کنندگان را. گیری کنید، نه استفادهاستفاده را اندازهمیزان 

افزار  گیری میزان استفاده از نرمبه معیار سنجش و اندازه  ،افزارتاننرم  از  کاربران و قابلیت استفادههنگام بررسی  

افزار.  کنندگان و تعداد دفعات نصب نرمگیری استفاده است و نه استفادهتوجه کنید. دقت کنید که مقصود اندازه

استفاده کنند، نه اینکه صرفاً تعداد دفعات دانلود و نصب  افزار شما فعاالنه شما به دنبال کاربرانی هستید که از نرم

یعنی    میلیون بار دانلود شده!  سه محصول من »گوید:  میشنوید که کسی  می  شاید گاهی اوقاتافزار زیاد باشد. نرم

یقت از میلیون نفر در حق  سهچه تعداد از این    صبر کن، تند نرو!  !«افزار من راضی هستندمیلیون کاربر از نرم  سه

 همین است.   «استفاده »اند؟ منظور ما از افزار استفاده کردهنرم

را نصب دارند؟ پاسخ    arسازی  افزار بایگانیشاید کمی افراطی دیگر: چه تعداد کامپیوتر در دنیا نرم  یک مثالِ

بی.    ،2مک. او. اس   ،لینوکسهای  ، بعضی از نسخه1یونیکس  های مبتنی برعاملاین است که تقریباً تمام سیستم

نرم  3اس. دی این   ... بو  را  پیشه  افزار  استفاده صورت  ابزار  این  از  کاربران  از  تعداد  ولی چه  دارند.  نصب  فرض 

ها بار افزار با وجود اینکه میلیون دانند که چنین ابزاری وجود دارد؟ این نرمها حتی میکنند؟ چند نفر از آنمی

 ای ندارد.  های مختلف نصب شده، تقریباً هیچ استفادهروی سیستم

کنند. یکی  طور مدام آن را ارزیابی میه  ها )از جمله گوگل( بمیزان استفاده، معیاری است که خیلی از شرکت

چند نفر  روزه است. یعنی   سی روزه و   هفتهای زمانی  گیری متداول، تعداد کاربران فعال در بازهاز واحدهای اندازه

خوبی    ۀکند که ایداند. این داده به شما کمک میافزار در طول هفته یا ماه گذشته استفاده کردهاز کاربران از نرم

  ۀ ها توجه نکنید. راهی پیدا کنید تا میزان استفادافزارتان داشته باشید. به تعداد دانلودنسبت به میزان موفقیت نرم

 4ابزار آنالیز گوگل   سایت است، از ابزاری نظیرطور مثال اگر محصول شما یک وب  هافزار را بسنجید. ب فعال از نرم

ابزار به شما کمک می این  اینکه    ،تنها تعداد کاربران فعال را بدانید کند تا نهاستفاده کنید.  بلکه اطالعاتی نظیر 

به دست بیاورید.    همکنند  سپری میآیند و چه مدت زمانی را در سرویس شما  سایت شما میکاربران چطور به وب

 .  هستند  افزار شماای برای درک عملکرد نرمالعادههای فوقها شاخصاین داده

 

 
1. Unix 

2. MacOS 

3. BSD 

4. Google Analytics 
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 الگوهای طراحی 

اینترنت ظهور  از  شرکتبزرگ  ، قبل  بود.  آن  توزیع  و  پخش  محصولی،  نوع  هر  فروش  چالش  های ترین 

محصوالتشان در هزاران فروشگاه سراسر دنیا را داشتند. در نتیجه وقتی  المللی  شماری استطاعت توزیع بینانگشت

کرد مجبور بود که تالش بسیار زیادی در راستای تبلیغات و بازاریابی  افزاری را تولید میشرکتی محصولی یا نرم

ظاهر المللی  یندر سطح بتوانستند  می  «برنده» افزاری فقط یکی دو  انجام دهد. طبیعتاً در هر دسته و موضوع نرم

مثالً  شوند  وُرد  :  برابر  ماکروسافت  پرفکت در  مقابل    2اکسل یا  1وُرد  ترین  مهم  کاربران  برای.    …و    3لوتوس در 

آن بود. کسی به زیبایی   ۀافزار و هزینهای نرمقابلیت  ،های موجودگیری هنگام انتخاب بین گزینهمعیارهای تصمیم

 کرد.  افزار توجهی نمییا زشتی نرم

 ولی این قضیه تغییر کرده است.  

شبک یک  بین  ۀاینترنت  توزیع  هزینهبزرگ  هیچ  بدون  تقریباً  کاربران  شده  باعث  که  است  هر  المللی  به  ای 

اند تا کاربران به  امکان را فراهم کرده های اجتماعی نیز این  افزاری که بخواهند دسترسی داشته باشند و شبکهنرم

محصوالت مختلف در دنیا را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این دو تغییر بزرگ    ۀ راحتی نظرات و احساساتشان دربار

اند. در این تری دادهانتخاب وسیع  ۀکنندگان دامنشمار دیگر( به مصرفو اساسی )در کنار تغییرات کوچک و بی

های مورد نیاز کافی نیست. محصول شما باید زیبا و راحت  افزار با قابلیتتولید یک نرم صرفاً  زرگ،محیط رقابتی ب

افزاری که به  تواند یک محصول ضعیف را نجات دهد. ولی نرمباشد. امروزه هیچ قدرت بازاریابی و تبلیغاتی نمی

خود تبدیل به مبلغانی برای توزیع هرچه    ،ند برکند تا کاربرانی که از آن لذت میخوبی طراحی شده باشد کمک می

 بیشتر آن شوند.  

 

 
1. WordPerfect 

2. Excel 

3. Lotus 
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 اولویت اول را به کاربران بدهید 

انجام  گوییم اولویت اول با کاربران است، منظورمان این است که شما و تیمتان باید تمام تالشتان را  وقتی می

اهی این کار به معنی حل یک سری مسائل سخت مهندسی  . گتر کنیدجدید را راحتافزار کار با نرم ۀنحودهید تا 

افزار تصمیمات سختی  ولی معموالً به این معنی است که باید به جای کاربران در مورد طراحی ظاهری نرم  ،است

اندازه به کاربران داده شودکه قدرت تصمیم  نحویبه    ؛بگیرید  از  این موضوع گیری بیش  به    « تنبلی محصول»  . 

  نویسانِ چرا که معموالً برنامه  ؛شودنویسان تلقی میگوییم. تنبلی از نظر بعضی از افراد ویژگی مثبتی برای برنامهمی

تنبلی در محصول باعث رنج و دردسر   ،کنند. از طرف دیگرمیطراحی خودکار  به صورت  تنبل کارهای بیشتری را 

ترین  برای همه راحت باشد، یکی از بزرگ استفاده از آنکه  ایشود. طراحی واسط کاربریزیادی برای کاربران می

 افزار است.  نرم  ۀهای توسعچالش

های معمول در تنبلی محصول وقتی است که کاربران بیش از اندازه حق انتخاب داشته باشند.  یکی از مثال

های متفاوت بودند مسخره  که پر از نوارهای دکمه را  90 ۀدر اواخر ده 1ماکروسافت آفیس امروزه مردم محصوالت 

های مختلف در اختیار کاربران  ا در قالب دکمهامکانات موجود ر  ۀهم  !افزارها برای راحتی بیشترکنند. آن نرممی

وقتی که بیش از اندازه شدید    ،همین ایده است  ، برگرفته ازکاربری  واسطهای طراحان  دادند. یکی از لطیفهقرار می

 شود:می

 
1. Microsoft Office 
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های  اینکه چطور داشتن انتخاب  ۀحتی دربار  ؛کننده استجآور، ترسناک و گیحق انتخاب بیش از اندازه، سرسام

خواهید به کاربران حتی وقتی می  1. اند های مختلفی نوشته شدهشود کتابزیاد باعث ایجاد اضطراب و افسردگی می

آیا مینشان  شان را  هها و عالقامکان تنظیم سلیقه باید وسواس به خرج دهید.  که یک      2اِدورا دانید  بدهید نیز 

بود،  نرم ایمیل  و دریافت  ارسال  برای  سلیقه  ۀصفح  سی افزار محبوب  تنظیم  برای  وقتی که  مختلف  ها داشت؟! 

کاربران باید فرمی را با اطالعاتشان پر کنند، در مورد نوع اطالعات واردشده زیاد سخت نگیرید. خودتان مشکل  

اش نکنید.  ورودی  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  به   مجبور  را  کاربر.  کنید   حل  را  …گذاری و  های اضافه، نقطهفاصله

  ی به این کار ولی اهمیت  ، تر کند کاربری را ساده  واسطتوانسته  نویس میآمیز است وقتی که ببینیم برنامهتوهین

.  است نداده

 

ری شوارتز با عنوان »تناقض در انتخا « مراج ه کنید.1  The Paradox of Choice: Why More is Less (Ecco)  . به عنوان مثال به کتا  ب 

2. Eudora 
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 سرعت اهمیت دارد 

گیرند.  کم می( را دستlatency  ـخیر  أ تر: تافزار )یا با بیان علمینویسان اهمیت سرعت نرمبسیاری از برنامه

 افزار تأثیراتی اساسی و عمیق دارد.  سرعت نرم

اند. هنگام  ها ما را بدعادت کردهسایتافزار خود یک مانع ورود برای کاربران است. سرعت وبندی نرماوالً، کُ

کالفه شده و مرورگر  ها  بیشتر آدم  ، ثانیه آماده نشود  4تا    3سایت جدید، اگر ظرف مدت حداکثر  بررسی یک وب

سایتی را ببندیم  قبول نیست. مرورگر اینترنت کار را برای ما راحت کرده تا بتوانیم وبای قابلبندند. هیچ بهانهرا می

و  جای دیگر برای توجه داشته باشیم. ما کارهای بهتری برای انجام دادن داریم تا اینکه بخواهیم بنشینیم    12و  

 .  شویم سایتیمنتظر بارگذاری وب

مند  ها عالقهافزاری با سرعت عمل کند، از لحاظ روانی تأثیر مثبتی روی کاربران خواهد داشت. آنثانیاً، وقتی نرم

آید. کاربران در  چیز سلیس و روان به نظر میچرا که همه  ، خواهند شد که بیشتر و بیشتر از آن استفاده کنند 

ند باشد، کاربران را کالفه  افزاری کُاهند کرد. در مقابل وقتی نرمناخودآگاهشان قدرت و توانایی باالتری حس خو

 شود که به مرور کمتر و کمتر از آن استفاده کنند، حتی بدون آنکه خودشان متوجه شوند.  کند و باعث میمی

انگیز است.  افزار بسیار هیجانافزار در روزهای اول انتشار نرمها از نرمآن  ۀرشد تعداد کاربران و استفاد ۀ مشاهد 

شود. این همان زمانی است  اما پس از مدتی میزان استفاده محدودتر شده و نمودار رشد متوقف شده و خطی می

های زیباتر  رنگ  دتر،های جدی قابلیتبرای  شوند و درخواست اضافه  که تیم تبلیغات و بازاریابی فریادزنان وارد می

ند و افزار کُتوقف در رشد این است که نرم  کنند. گاهی اوقات ولی دلیل اصلی و واقعیِتر را میهای جذابو فونت

زیر مشاهده میسرسام نمودار  در  است. همان طور که  شده  افزایش   کنید،آور  با  با محصول همراه  کاربر  تعامل 

 بد.  یاکاهش می افزار،خیرهای نرمأت
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  ۀ سرعت سرویس نقش ،های مهندسی یک روز بدون اعالم و تبلیغ قبلییکی از تیم  یک حکایت واقعی از گوگل:

. هیچ اطالعیه یا حتی پستی در وبالگ برای این تغییر وجود نداشت و انتشار این بخشید را به شدت بهبود   1گوگل 

ایش چشمگیر و دائمی در تعداد کاربران سرویس بعد از این  یک افز این، تغییر کامالً پنهانی رخ داده بود. با وجود

 شناسی عمیق و قدرتمند در اینجا نهفته است.  تغییر مشاهده شده. یک موضوع روان

سایت شما  اصلی وب  ۀها مهم هستند. فرض کنید مثالً صفحسایتحتی بهبودهای کوچک هم در سرعت وب

رسد، درست است؟ برای یک کاربر خاص  بارگذاری شود. زمان زیادی به نظر نمیکشد تا ثانیه طول میمیلی 7۵0

ثانیه افزایش سرعت ثانیه کاهش دهید، این نیممیلی  2۵0ولی اگر بتوانید این زمان را به    ؛کننده نیستزمانی کالفه

درخواست    بیستم  میلیون کاربر داشته باشید که هر کدا  یکبه چشم خواهد آمد. اگر به فرض    خیلیدر مجموع  

سال زمان   صد و شانزده در مجموع شما حدود    ، دهند، با این افزایش سرعت در مدت زمان یک سالدر روز می

افزایش سرعت، یکی از بهترین راهکارها برای    کنید. وقت کاربرانتان را تلف نکنید!جویی میبرای کاربرانتان صرفه

  ی از سرعت، یک» سسان شرکت گوگل: ؤ هاست. به قول می نگه داشتن آنراض وافزار کاربران از نرم ۀافزایش استفاد

 « افزار است. نرم هایقابلیت

 
1. Google Maps 
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 کاره نباشید همه

این س   کند میافزار شما تالش  آیا نرم انجام دهد؟ ممکن است  ولی    ،ال احمقانه به نظر بیاید ؤکه همه کاری 

کنند که  طلب هستند. تالش میافزارهای موجود به این دلیل بد هستند که بیش از اندازه جاهبعضی از بدترین نرم

افزارها به این دلیل خوب هستند که  کس انجام دهند. در سوی دیگر، بعضی از بهترین نرمکار را برای همههمه

دهند. به جای اینکه تمام مسائل  حل کامل ارائه مییک راهاند و صورت مسئله را به خوبی برای خود محدود کرده

 کنند.  معمول را برای بیشتر کاربران به خوبی حل می ۀموجود را ناقص برطرف کنند، یک مسئل 

قوه برای اردو که درون کنیم. اینجا را ببینید، یک چراغدار را مسخره میگاهی تبلیغات بعضی از ابزارآالت خنده

به  ها در کنار هم  تمام این  …دار و  شود... و ساعت زنگمی  هم  تلویزیون  یک  خوب  و  …هم داردخود یک رادیو  

چیز بپزد؟  تواند همهافزار شما یک اجاق کوچک است. آیا میکننده است. در عوض فرض کنید که نرمجشدت گی

تواند بپزد و تقریباً برای همه مفید است. مثل یک اجاق  ولی بسیاری از غذاهای ساده و محبوب را می  ؛قطعاً خیر

 کوچک باشید. کمتر بهتر است.  
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 ها را مخفی کنید پیچیدگی

بگویید:   است  مینرم»ممکن  حل  را  دشواری  و  سخت  مسائل  است.  پیچیده  من  باید  افزار  چرا  کند. 

های طراحی  ترین چالشست. ولی در عین حال یکی از اصلیا  نگرانی شما منطقی  «ش را مخفی کنیم؟ یهاپیچیدگی

حل  موضوعات ساده را ساده و مسائل دشوار را قابل  ،یک محصول خوب دقیقاً همین موضوع است. یک طرح ظریف

د، باید ظاهری مطمئن و یکپارچه داشته  کنکار می  ایپیچیده  ۀافزار شما حتی اگر روی مسئلدهد. نرمجلوه می

 باشد. باز هم باید روی احساسات کاربران تمرکز کرد.  

 افزار را پشت صحنه پنهان کنید تا محصول به ظاهر ساده و روان به نظر بیاید.  دشواری و پیچیدگی نرم

ترین  از ذکاوتمندانه  العاده است. یکیدر اپل، خارق  الت یک بار دیگر به شرکت اپل دقت کنید. طراحی محصو

را با خالقیت حل کرد.    MP3های موسیقی  مدیریت فایل  ۀکارهایی که اپل در طراحی انجام داد وقتی بود که مسئل

  ؛ حلی ارائه دهند راه MP3های های زیادی سعی کردند که برای مدیریت فایل، بازیچه1آیپاد قبل از به وجود آمدن 

تر از آن است که بتوان به راحتی  ها پیچیدهبندی این فایل ولی هوشمندی اپل در این بود که متوجه شد دسته

های حل را به صفحه نمایشراه  2تونز آی  حمل انجام داد. بنابراین با معرفیهای قابلهای کوچک دستگاهروی صفحه

های فایل  ،تری داردایش بزرگ، ماوس و کیبورد راحتتر منتقل کردند. به کمک کامپیوتر خود که صفحه نم بزرگ

MP3  یک دستگاه    آیپادکنید. در نتیجه  فقط برای پخش استفاده می  آیپادکنید و از  خود را مرتب و منظم می

 نخواهید داشت.  را موسیقی های فایلساده، ظریف و زیبا خواهد بود و شما هم مشکل مرتب کردن 

هاست. از دید کاربران، گوگل تقریباً هیچ ال دیگر از مخفی کردن پیچیدگیجوی گوگل یک مثو سرویس جست

جادویی ساده برای تایپ کردن وجود دارد. پشت این    ۀمانعی برای ورود و استفاده ندارد. فقط و فقط یک جعب

حال پردازش و دهید در  ای که فشار مینقاط دنیا به ازای هر یک دکمهجادویی ولی هزاران سرور در اقصی  ۀجعب

جوی شما از قبل انجام شده و آماده است.  ودهید، جستجو را فشار میوجست ۀجو هستند. وقتی که دکمو جست

ولی تمام آن از دید کاربر پنهان   ،آور استشود، حیرتپیچیدگی تکنولوژی و پردازشی که پشت صحنه انجام می

  مثل گوگل   یافزارهای نرمزار باید پنهان کردن پیچیدگیافهدف طراحان نرم  3. کند مثل یک شعبده عمل میاست.  

 .  و کامالً ساده است بدون حریف  یمظهر باشد که

 
1. Ipod 
2. iTunes 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Clarke's_three_laws#Third_Law_and_variants ن سوم کالرک را مطال ه کنید.. قانو3
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باید توجه داشت که در بحث مخفی کردن پیچیدگی باید متوجه یک استثنا هم    ، ها گذشتهاین حرف  ۀاز هم

ولی نباید تبدیل به ابزاری برای بستن دستان    ،بود. با وجود اینکه پنهان کردن پیچیدگی همیشه قابل ستایش است

شود که مانند پرده  های انتزاعی خالقانه میها تقریباً همیشه باعث ایجاد الیه کاربران شود. پوشاندن پیچیدگی  ۀهم

قرار مینرم  ۀ روی هست نرمافزار شما  عنوان یک مهندس  به  این الیهگیرند.  باشید که  داشته  باید توجه  ها  افزار 

از سوی   404رور  ناخواه روزی باالخره کنار خواهند رفت. ممکن است این نفوذ چیزی ساده مثل یک پیام اِهخوا

های مناسب استقبال کنید. یک راه  حلراه  ۀبرعکس از چنین نفوذهایی با ارائ  سرویس وب باشد. وحشت نکنید!

های مناسب ارائه دهید تا بتوانند به کمک  APIنویسان  مناسب برای این کار مثالً این است که برای سایر برنامه

افزارهای خودشان با سیستم شما ارتباط برقرار کنند. یا برای آن دسته از کاربران که دانش فنی بیشتری دارند،  نرم

کاربری مخصوص متخصصان ارائه دهید تا بتوانند روی محصول شما کنترل بیشتری داشته    واسط یک نسخه یا  

 اند کنار بزنند. ها را پوشاندهکه پیچیدگیهایی باشند و پرده

های  ، الزم است که دادهقابلیت تغییر شکل داشته باشد و  باشد  کاربری باید قابل انعطاف    واسطعالوه بر اینکه  

در محصوالت    «آزادی داده»کاربران نیز همیشه به سادگی در دسترس باشند. فیتز همیشه وسواس زیادی روی  

افزار خارج کرده و هر کاری  های خودشان را از نرمعنی که کاربران باید بتوانند به راحتی دادهگوگل داشت، به این م

وقت نباید کاربران را  نظر از سادگی و یکپارچگی، هیچافزار صرفکه دوست داشته باشند با آن انجام دهند. یک نرم

افزار ایشان، منصفانه رقابت کنید. کاربران از نرمهکاربران به داده  ۀدسترسی آزادان  ۀدرون خود زندانی کند. با اجاز

نه اینکه مجبورند. سعی کنید تا کاربران به شما اعتماد   ،خواهد کنند که دلشان میشما به این دلیل استفاده می

 اش بیشتر صحبت خواهیم کرد.  ترین دارایی شماست که جلوتر دربارهکنند. اعتماد، باارزش

 

 

 



198 
 

 یک دست صدا ندارد 

 روابط با کاربران مدیریت  

افزار شما توجه کاربران را جلب کرده است. مانع خاصی برای ورود ندارد و کاربران پس از استفاده  خوب پس نرم

کنند  افزار شما استفاده میها روزانه از نرمشود؟ با کاربرانی که سالآیند. چند ماه بعد چه میاز آن راضی به نظر می

 کنید؟  چطور ارتباط برقرار می

باشند. آن  داشته  ولی خیلی از کاربران دوست دارند که با شرکت و تیم شما ارتباط    ،شاید باورش دشوار باشد 

شما بدانند و آن گروه که    ۀ های آیند خواهند که در مورد برنامهدسته از کاربران که از محصول راضی هستند می

ترین اشتباهاتی  ی برای گالیه و شکایت هستند. یکی از بزرگافزار عصبانی هستند به دنبال راهبه هر دلیلی از نرم

اندازند و راهی  افزار خودشان را پشت دیوار و برای کاربران میشوند این است که نرمنویسان مرتکب میکه برنامه

 کنند.  ها ایجاد نمیبرای دریافت نظرات و پیشنهادات آن

تری نیز بار منفی مخصوص به خودش را به همراه دارد. بخش  خدمات مش ۀدرست مثل تبلیغات و بازاریابی، واژ

آورد که همه در حال مکالمه با  دست را به ذهن انسان میبهتلفن خدمات پس از فروش به اشتباه اتاقی پر از افرادِ

  ، میزنشین برای افراد غیر فنی نیستفرسای پشتمشتریان هستند. ولی در واقعیت، خدمات مشتری یک شغل جان

نگرش به نوع رابطه با مشتریان است. این توجه به مشتریان باید در خون    ۀلکه یک فلسفه و طرز فکر در نحوب

 های کاربران.  االت و درخواستؤشرکت شما، به عنوان یک تیم خالق باشد و نه صرفاً روشی برای پاسخ به س 

معتقدند فراری هستند.  کاربران  با  تعامل مستقیم  از  معموالً  نمی»که    مهندسین  فکر    « فهمند.کاربران هیچ 

کس از شما انتظار ندارد  هیچ «شود با هیچ کاربری صحبت کرد. همیشه روی مخ هستند و اصالً نمی»کنند که می

تک کاربران را از عشق و محبت سرشار کنید، ولی حقیقت ساده این است که بدانید کاربران دوست دارند  که تک

ها گوش  باید به حرف دل آن  ،دات غیرممکن یا انتقادات غیرمنطقی داشته باشند حتی اگر پیشنها  ،شنیده شوند 

تر خواهند بود.  ها اعتنا کنید، وفادارتر و راضیهای آنهایشان توجه داشت. هرچه بیشتر به حرفکرد و به صحبت

ولی الزم است که نظراتشان را گوش کنید. این کار دقیقاً در راستای اصل   ،ها موافقت کنید مجبور نیستید که با آن

ست  کافی  فقطها داده است.  های زیادی را به شرکتهای اجتماعی درساست. دنیای شبکه  HRTاز اصول    «احترام»

ها وقتی بر  تروح. مردم از دیدن شرکمثل یک انسان عادی نزد کاربران بروند و نه مثل یک سازمان بزرگ و بیتا 

 برند.  کنند، لذت میرفتار می HRTاصول  مبنای
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  ا دهیم. بطور نمایش میاهمیت مدیریت روابط عمومی با کاربران را به کمک یک نمودار )کمی غیرعلمی( این

نرم افزایش میگذر زمان، تعداد کاربران    « هبود ب»افزار را  های نرمیابد. همچنین هرچه قابلیتافزار شما به مرور 

 شود:  تر میافزار شما پیچیدهبخشید، نرممی
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یابد، چرا که شما  های فنی کاربران کاهش میمسئله اینجاست که با افزایش تعداد کاربران، میانگین قابلیت

افزار  زمان با افزایش پیچیدگی نرمهای فنی همکنید. این کاهش قابلیتها را حمایت میجمعیت بیشتری از آدم

 شود:یجاد یأس و ناامیدی کاربران میباعث ا

 

 
تمام نیاز  و  عصبانیت  انتقادات،  افزایش  یعنی  کاربران  و  ناامیدی  کاربران  بین  مستقیم  ارتباط  به  نشدنی 

 نویسان.  برنامه

 توان از این روند جلوگیری کرد؟چطور می

باشید.   باور داشته  را  این مسئله  است که وجود  این  قدم  از شرکتاولین  دیواربسیاری  بین  ها  های محکمی 

دهند تا نهایتاً یک  ای جلوی کاربران قرار میچندمرحله  گیرِهای پیغامدهند. تلفننویسان قرار میکاربران و برنامه

های اند ثبت شود. پیام کاربران بین الیهوقت کد را ندیدهاشخاصی که هیچ  از طرفها  به نام آن  «درخواست کمک»

نویسان شود و در نتیجه کاربران احساس عدم توجه و ناتوانی  برنامه  شود تا مبادا مزاحم وقتِردوبدل می  مختلف

 شوند.  افزار جدا و دور میکنند و به مرور از نرممی

باز و مستقیم مثل گزارش ایراد   عام، راه بسیار بهتر این است که نیاز به ارتباط با کاربران را قبول کنید و راهی

ها اختصاص دهید یا در صفحات فضای مجازی  ها فراهم کنید. یک آدرس مناسب ایمیل برای آنافزار برای آنمنر

باز در اختیار همه باشد که چه  تواند به صورت متنافزار شما میباشید. اگر کد نرم  داشته  ها مستقیماً ارتباطبا آن



201 
 

 یک دست صدا ندارد 

از دید کاربران بیشتر شبیه یک آدمیزاد در ارتباط باشید، آن  بهتر. هرچه  ها بیشتر به کار شما  دسترس و قابل 

استفاده میاعتماد می از محصوالت شما طوری  کاربران  گاهی  کنید که  را جمع  اصالً  کنند. حواستان  که  کنند 

انگیز باشد. فقط و فقط از طریق برقراری تواند گاهی حتی زیرکانه و هیجانها میانتظارش را ندارید. این کار آن

 کنند.  افزار شما استفاده میتوانید بفهمید کاربران چطور از نرممستقیم و دوطرفه است که می ۀرابطیک 
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 به هوش کاربران احترام بگذارید 

فرض همیشه احترام کاربران را حفظ کنید. یک باور غلط که عمدتاً باعث ترس از برقراری ارتباط به طور پیش

اند، پس حتماً باید  افزار را درست نکردههای باهوشی نیستند. کاربران نرمها آدمشود این است که آنمیبا کاربران 

ترین اصلی  آورید، اولین و مهمصحبت با کاربران را به دست می  خبر باشند، مگر نه؟ وقتی که فرصتِچیز بیاز همه

ربزه  ندی دور باشید و با فروتنی و خضوع رفتار کنید. جُکه باید به یاد داشته باشید این است که از غرور و خودپس

و زبردستی در کار با کامپیوتر، معیار باهوشی و خردمندی نیست. بسیاری از افراد نابغه و با استعداد در دنیا از  

کارگیری ه ای برای بها عالقهچیز بیشتر و دیگری. آنکنند، نه هیچکامپیوتر فقط به عنوان یک ابزار کار استفاده می

ای در تعمیر  های الگوریتمی و کامپیوتری ندارند. خیلی از ما هیچ سررشتههای اصولی و علمی حل مسئلهروش

هوش هستند، درست مثل این است  افزار شما گیج و کمهایمان نداریم. اگر فرض کنید کاربران نرمقطعات ماشین

را   ۀچرا که بلد نیستید جعبه دند   ؛د که مکانیک ماشین شما تصور کند شما خنگ و نادان هستی اتومبیل خود 

مکان استفاده ماند که شما از آن فقط برای نقلسیاه دربسته می  ۀعوض کنید. ماشین شما برای شما مثل یک جعب

آدممی بیشتر  برای  نرمکنید.  و  کامپیوتر  نیز،  معموالً  ها  کاربران  است.  سربسته  سیاه  جعبه  یک  مثل  شما  افزار 

صرفاً دوست دارند تا کارشان را انجام دهند و این قضیه هیچ ارتباطی با    ؛آن ندارند   ۀبه تحلیل و تجزی  ایعالقه

 ها ندارد!سطح درک و هوش آن
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 صبور باشید 

  ابراز تمام بحث ما در این بخش این است: عمیقاً صبور باشید. بیشتر کاربران صرفاً لغات مناسب برای    ۀنتیج

گویند.  ها دقیقاً چه میها تمرین و تجربه الزم است تا یاد بگیریم آنافزاری خودشان را بلد نیستند. سالمشکالت نرم

پدر و مادرشان را پشت تلفن حل کنند )احتماالً بیشتر  اند مشکالت کامپیوتری ست از افرادی که تالش کردهکافی

نظر  ها همخوانندگان این کتاب!( بپرسید. نیمی از صحبت بر سر این است که روی لغات و کلمات مناسب با آن

هاست.  کنند که بخشی از کامپیوتر آنچیست و فرض می  «مرورگر وب»دانند که مثالً  ها نمیشوید. خیلی از آدم

صورت یک فرایند  ه های روی صفحه نمایش ب آیکون ۀکنند یا دربارتوصیف می «یک اتفاق»رها را به عنوان افزانرم

ترین افراد نیز راه و روش خودشان را برای درک و توصیف  کنند. واقعیت این است که باهوشاسرارآمیز صحبت می

د را با اصول و قواعدی که فقط در دنیای کنند. در نتیجه مشکالت کامپیوتری خورفتارهای کامپیوتری ابداع می

 دهند.  دهد توضیح میخودشان معنی می

 اش پر شده. که حافظه خاطر اینهکنم به  فکر می ؛ ند شدهکامپیوتر من خیلی کُ پدر:

   اش را چک کردی؟حافظهفضای خالی   پر شده؟ اشکنی حافظهچرا فکر می  شما: 

صف  پدر:  تمام  ببین  خوب...  آیکونآره...  از  شده  پر  من  نمایش  برای  حه  جایی  هیچ  احتماالً  مختلف.  های 

طوری درست    پیش همین   ۀ دفع نه؟ ؛مرورگر رو پاک کنم  ۀ های من باقی نمونده. شاید الزم باشه که تاریخچایمیل

 شد.  

   ؟! شما: 

 

ها  تک واژهپشت کلمات کاربر چیست، نه اینکه تک  مهارت حیاتی در اینجا این است که یاد بگیرید منظور دقیقِ 

خوانی نیز  نیاز به کمی هوش اجتماعی و ذهن ،مفاهیم  ۀمو دنبال کنید. برای این کار عالوه بر مهارت ترجمرا موبه

 دارید.  

این   برایان،»   ای شنیدنی دارد. مادربزرگ فیتز یک روز با او تماس گرفت و پرسید:در این راستا فیتز خاطره

نه، یک مک کالسیک خیلی قدیمی است و بهتر است  »  :فیتز پاسخ داد   «کامیپوتر قدیمی من هیچ ارزشی دارد؟

خواهم  کنم که میبسیار خوب، االن هم فقط وقتی روشنش می»  :مادربزرگ پاسخ داد  «. آن را دور بیندازیمکه  

 .« مدادم را تیز کنم
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االت بیشتری بپرسد تا منظور مادربزرگ  ؤطوالنی تصمیم گرفت س فیتز که کامالً گیج شده بود، بعد از یک مکث  

رابط برق   به یک  و کامپیوتر قدیمی مادربزرگ هر دو  نهایتاً کاشف به عمل آمد که مدادتیزکن  را متوجه شود. 

شود  باعث می وکند رابط برق را وصل می شود تا مدادش را تیز کند،متصل هستند. وقتی مادربزرگ وارد اتاق می

کامیپوتر  کند و کامپیوتر نیز روشن شود. بعد از تیز کردن مداد و هنگام خروج از اتاق رابط برق را مجدداً قطع می

این داستان یک مثال خیلی    1. شودمجدداً خاموش می  ،بیچاره بدون آنکه فرصت کامل روشن شدن را پیدا کند 

غیر کاربر  است که یک  وقتی  از  دایرخوب  با  محدود خود سعی    ۀفنی  کامپیوتری  کند میلغات  را اش  مشکالت 

 .  توضیح دهد

 

 
موتور جستگاهی آدم مورد  در  دارند. خیلیوها حتی  باورهای عجیبی  فکر میجوی گوگل  این  ها  که  کنند 

کامپیوتر آنو جست از  بقیه می  200۵هاست. سال  جوگر صرفاً بخشی  به  کار وقتی  گفتیم که در شرکت گوگل 

از سمت دیگر   « کردیم کسی در آنجا کار کند!واقعاً؟ فکر نمی»گفتند:  کردند و میکنیم با تعجب به ما نگاه میمی

اینکه هم  از  فیتز  مادربزرگ  بار  یک سفر دست  ۀیک  به  کنند،  رفتند  جمعی میهکارمندان گوگل  بازی  اسکی  تا 

  کنند؟ چطور همه با هم سفر می خیلی بده!»  :گفتبود )وقتی که گوگل هنوز بسیار کوچک بود( و میشده  خور  دل

 
 آن وض یت وخیم خارج شده است.نگران آن کامپیوتر بیچاره هستید، از  . اگر1



206 
 

 یک دست صدا ندارد 

چقدر رفتار گوگل غیرمسئوالنه بود که کارمند کافی برای    « ده؟!جوهای اینترنتی من رو میوپس کی جواب جست

 گذاشت!جوهای مادربزرگ باقی نمیوگویی به جستهای مناسب و پاسخفشردن دکمه
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 شاد کردن اعتمادسازی و دل

ارتباط با کاربران را هیچ شاد  و کاربران را دل  کنید   سازیاعتماد  گاه فراموش نکنید:دو شعار هنگام برقراری 

 کنید.  

اهمیت اعتماد به همکاران    رویاعتماد بحث کردیم و    ۀدربار  HRTاعتماد، لغت ظریفی است. هنگام مرور اصول  

کنیم. اعتماد یک کاربر  سب اعتماد از سوی کاربران محصول صحبت میک  ۀ کید کردیم. اکنون دربارأها ت تیمیو هم

من به فالن شرکت  »  :بینید کسی بگویدبه شما یا شرکت شما معموالً در احساسات او ریشه دارد. به ندرت می

ارتباط با موردِ خطر من در  چرا که این لیست طوالنی از اصول و حقایق موجود نشانگر حداقل میزانِ ،اعتماد دارم

ها از نظر  اند برای آنها با شما داشتهزیرا برایند تمام ارتباطاتی که آن ،کنند کاربران به شما اعتماد می «هاست!آن

 عاطفی و احساسی مثبت بوده است.  

اعتماد    اوشناسند که عمیقاً به  ها یک مکانیک اتومبیل میود توجه کنید، چه تعداد از آنخ  ۀبه دوستان و خانواد

هاست وقتی برای یک سرویس معمولی  چرا که سال  ،کنند؟ این روزها تقریباً کسی به هیچ مکانیکی اعتماد نداردمی

کس  کنند. هیچرو میهدیگر روب  ۀروید، شما را با یک مشت سرویس غیرمنتظرها میساده مثل تعویض روغن نزد آن

.  استفاده کنند از هر فرصتی برای حداکثر کردن سود خود    خواهند میها  زیرا آن  ،کند ها را کامل باور نمینظر آن

 وجود ندارد.   «عدم صداقت موقتی» چیزی به نام 

اینجا و اندکی آنجا مدت شوند. کمی  های کوتاه توانند به راحتی قربانی سودجوییمدت میروابط خوب طوالنی

مدت از دست بدهید. از سوی دیگر،  ها را در طوالنیاز مشتریان خود سوءاستفاده کنید تا نهایتاً شانس اعتماد آن

ها را با جدیت دنبال کنید، اندکی اعتماد درون صندوق  ها مفید باشید یا درخواست آنبرای آن  فقط کمیهرگاه  

پربارتر  های اعتماد به مرور این صندوق ،ها رابطه با مشتریاند. در طول سالایها ذخیره کردهبانک فرضی ذهن آن

 کنند.  کاربران با رضایت قلبی به شما اعتماد می آید،میشوند تا وقتی اسم محصول شما می و مفیدتر

جا و به کل از بین برود. دقیقاً چرا که این قابلیت را دارد که یک ؛ تواند بسیار خطرناک نیز باشد ولی اعتماد می

تواند کامالً خالی شود. اگر شرکت شما اشتباهی  مثل یک حساب بانکی که به راحتی و با یک خرید احمقانه می

 شود.  شبه خالی میصندوق بانکی اعتماد یک  ،احترامی به کاربران شودمرتکب شود )حتی ناخواسته( که موجب بی

رابطه با کاربرانش را موقتاً خراب کرد.   فلیکس نتاست که  2011یک مثال خوب در این راستا مربوط به سال  

دی وی دی   ۀاینترنتی و دیگری از طریق کرای ۀ یکی از طریق مشاهد  فیلم دارد: ۀدو سرویس برای ارائ  فلیکسنت

به مرور محبوبیتی بین کاربران کسب    فلیکسنتالیت،  صورت پستی. در طول یک دهه فع ه  ها بها و دریافت آنفیلم

 میلیون مشتری داشت.   23نزدیک به  2011کرده بود. ساده، مدرن، راحت و ارزان بود و اوایل سال 
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ها در واقع دو شرکت  آن  دی وی دیمتوجه شد که سرویس پخش اینترنتی و سرویس کرایه    فلیکس نتولی  

نیاز مدیریتی متفاوت بودند. بنابراین تصمیم گرفتند که این دو را از هم جدا کنند  کامالً مجزا و با مدل سوددهی و  

درصد    60بعضی از کاربران تا    ۀشد هزینصورت مجزا هزینه را دریافت کنند که در عمل باعث میه  و از کاربران ب

شفافیت و راحتی بیشتر  اعالم کرد که برای    فلیکسنتها به شدت خشمگین شدند. در نتیجه افزایش یابد. مشتری

تقسیم می متفاوت  شرکت  دو  یکیبه  به جای  باید  که  بود  معنی  این  به  کاربران  برای  ولی  این خبر  دو    ،شود. 

های خود  تالش کرد تا تمام اخبار و اعالمیه  ، متوجه فاجعه شد   فلیکسنتحساب مجزا پرداخت کنند. وقتی  صورت

دیگر دیر شده بود. با وجود یک دهه رشد متوالی حدود هشتصد  ولی    ،را پس بگیرد و به وضعیت سابق برگردد

با چند   ، که به زحمت جمع کرده بودند را ها اعتمادی هزار مشتری را طی مدت کوتاه سه ماه از دست دادند. سال

ولی در عمل توجهی    ،تصمیم کوچک و ساده به باد دادند. تصمیماتی که به ظاهر در راستای منافع شرکت بودند 

هایشان به دست  دوباره اعتماد خود را نزد مشتریهای بعد موفق شدند  شتریان نداشتند. خوشبختانه طی سالبه م

 تر از قبل بازگردند.  قوی خود، مشتریاندقیق و با توجه به نیاز   آورند 

شماست. با دقت از آن مراقبت کنید. قبل از هر تصمیمی به صندوق بانکی اعتماد   ۀترین ذخیراعتماد، مقدس

مدت  طوالنی  ۀخود نزد مشتریان توجه کنید و ببینید که تصمیم شما چه تأثیری روی آن خواهد گذاشت. روی جلو

 مدت.  های کوتاهخود تمرکز کنید، نه راحتی

اعتمادسازی، دل با کاربران  ی  ،شاد کردن مشتریاندرست شبیه  ابزارهای شما برای بهبود روابط  از  کی دیگر 

باعث ایجاد همان دلگرمی ناشی از رضایت در مشتریان    ،ها وقتی که انتظارش را ندارند است. خوشحال کردن آن

 ها بیشتر شبیه یک آدمیزاد به نظر بیایید.  کند که در دید آنو کمک می شودمی
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که الزم نیست خودتان را بیش از حد جدی بگیرید. گوگل رسمی داشت که    برای شروع، به یاد داشته باشید 

ویی که در  ئیک سال هر وید   داد. مثالً غریب از یک محصول می  و   یک ادعای عجیب  « ریلوروز دروغ آ»همیشه  

بود. یا به عنوان یک مثال دیگر به    تبدیل کردهوی معروف  ئبه یک تکه رقص از یک وید   ،شد پخش می  یوتیوب

www.woot.com  های روزانه، ولی با  سایت ساده برای فروش محصوالت مختلف با تخفیفتوجه کنید. یک وب

ه قرار  های مسخرشوخی و لطیفه  در کنار   ،کند به عنوان تبلیغ معرفی میهر روز  این تفاوت که محصولی را که  

 دهد.  می

با تکه تا کاربران را  اینکه  شگفت  ،العادهخارقموضوعات  های کوچک شادی و  سعی کنید  با وجود  زده کنید. 

پای بر  بزرگ  شرکت  یک  هیچ  ۀگوگل  است،  کامپیوتر  مطلق  اندازعلوم  به  به    ۀ چیز  که  آن  کارتونی  لوگوهای 

  ۀ کند. یک طرح گرافیکی ساده که وارد زندگی روزمرمیزده ن شوند کاربران را هیجانهای مختلف عوض میمناسبت

 ها شده است.  نشدنی بین آدمهای تمامشمار کاربران و صحبتهای بیباعث نامه  ،مردم شده

http://www.woot.com/
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تواند مفید باشد! یک شرکت فضای مجازی برای  میگاهی  القای اندکی وحشت اگر همراه با شوخی باشد نیز  

را روی   1نی فرض عکس دیک چِیک عکس از خودشان آپلود کنند، به طور پیشاینکه کاربران را تشویق کند تا  

های  عکسبردارند، خیلی سریع عکس دیک چنی از روی پروفایل خود  آنکه داد. مردم برای ها قرار میپروفایل آن

 کردند.  را به جای آن آپلود خود 

ها  دهد که شما به آنتریان شما نشان میبه مش  ،طبعی اگر همراه با استراتژی مناسب باشد کمی شادی و شوخ

 شود.  تر میشما با کاربران بهتر و صمیمی  ۀ. در نتیجه رابطکنید میتوجه 

 

 

 
1 .Richard Bruce Cheney جمهور ایاالت متحدۀ  وشررشررمین م اون رئی مدار آمریکایی و چهل در لینکلن، نبراسررکا؛ سرریاسررت  1941؛ متولد

 و در دوران جرج دبلیو بوش پسر، در این کشور بود. )و.( 2009تا ژانویۀ  2001آمریکا از سال 
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 کاربران را فراموش نکنید 

 :در مورد کاربران به یاد داشته باشید ولی نهایتاً سه اصل ساده را  ؛نکات متنوعی را در این فصل مطرح کردیم

بازاریابی: - و  نرم  تبلیغات  از  مردم  دیدگاه  کنید   خودتانافزار  به  در    ؛توجه  اصلی  عامل  که  چرا 

 ها برای امتحان کردن یا نکردن محصول است.  گیری آنتصمیم
دیگر  استفاده و در دسترس نباشد، کاربران  افزار شما ساده، سریع، قابلطراحی محصول: اگر نرم -

 .  شوند خواهند کرد و از آن خارج میافزار شما استفاده ناز نرم
معیار موفقیت محصول شما خواهد    ،مدتارتباط شما با کاربران در طوالنی  ۀخدمات مشتری: نحو -

 بود.  
روزان برنامه  ۀ کار  حواسما  عوامل  از  است  پر  کد   ؛پرتینویسان  مرور  مبارزههانظیر  طراحی،  جلسات  های  ، 

ِسنویسی،  نشدنی با ابزارهای برنامهتمام توان فراموش بندی کارها. به راحتی میها، دستهرورخاموش کردن آتش 

افزار هستیم. هدف نه شما هستید، نه تیمتان و نه شرکتی که برای آن کار  نرم  ۀ توسع  به دنبال کرد که چرا ما  

های که به صحبت  تر کنید. بنابراین الزم استافزارتان سادهکنید. هدف این است که زندگی را برای کاربران نرممی

افزار را مشاهده کنید. کاربران، خون جاری  ها با نرمآن  ۀ فکر کردنشان را درک کنید و تجرب  ۀها توجه کنید، نحوآن

 بکارید درو خواهید کرد.   راافزار شما هستند. هر آنچه های نرمدر رگ

 

 

 


