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  همدفصل 

  

  

  هاي فناوري اطالعات مديريت كيفيت پروژه

  
  
  

  کليات فصل

با شناخت . بود ي مختلف مديريت كيفيت خواهدها تمرکز اين فصل بر مفاهيم و فلسفه

کنيم  توانيم بهتر درک نهادند، مي سال اخير، جنبش کيفيت را بنيان ۵۰افرادي که در طي 

براي ايجاد يک طرح مديريت کيفيت پروژه  ها و آموزش ها که چگونه از اين فلسفه

  :کنيد و بتوانيد پس از مطالعه اين فصل بايد درک. کنيم استفاده

  ناحيه بدنه دانش مديريت پروژه(PMBOK)  به نام مديريت کيفيت پروژه

(PQM)  ريزي کيفيت، تضمين کيفيت،  ه از برنامهرا که چگون مسألهو اين

کنترل کيفيت و بهبود مداوم محصوالت پروژه و فرآيندهاي پشتيبان حمايت 

  .کند، توصيف کنيد مي

 گذاران جنبش کيفيت و نقش آنان در  تعداد زيادي آموزگار کيفيت يا بنيان

 .هاي کيفيت در سراسر جهان را بشناسيد شکل دادن به فلسفه
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  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٣٨٨

 
 هاي مديريتي را که شامل گواهي  تر و سيستم تعدادي از ابتکارات کيفيتي رايج

ISO ،Six Sigma  و مدل تکامل قابليت(CMM)افزار  براي مهندسي نرم ١

 .هستند، توصيف کنيد

 هاي  بين فعاليتValidation  وVerification ها چگونه  و اين که اين فعاليت

 .کنند، تمايز قائل شويد عات پشتيباني مياز مديريت کيفيت پروژه فناوري اطال

 افزار به نام مديريت پيکربندي و نحوه استفاده از آن براي  علم مهندسي نرم

مديريت تغييرات مرتبط با همه اقالم تحويل دادني و محصوالت کاري پروژه 

 . را توصيف کنيد

 جاد ها و ابزارهاي کيفيتي معرفي شده در اين فصل را براي اي مفاهيم، روش

 . يک طرح کيفيت پروژه به کار گيريد

  

 مقدمه

کيفيت چيست؟ قبل از پاسخ به اين سؤال به ياد داشته باشيد که کيفيت براي افراد 

به عنوان مثال، اگر کيفيت دو اتومبيل را با . تواند معاني متفاوتي داشته باشد مختلف مي

ي چرمي نسبت به يک ها يک اتومبيل گران قيمت لوکس با صندلي(هم مقايسه كنيم 

خيلي از افراد شايد ) رساند تر اقتصادي که فقط شما را به مقصدتان مي اتومبيل ارزان

هر چند . تر کيفيت باالتري دارد قيمت تمايل داشته باشند بگويند که اتومبيل گران

هاي بيشتري دارد ولي اگر دائماً بخواهيد آن را براي  تر مشخصه قيمت اتومبيل گران

اتومبيل . دانيد ت پر هزينه به مغازه بازگردانيد، ديگر آن را معامله مناسبي نميتعميرا

تر اگر از استانداردهاي ايمني باالتري برخوردار باشد ممکن است کم کم به  ارزان

ها  هاي مختلفي از اتومبيل از طرف ديگر، چرا سازندگان اتومبيل مدل. نظرتان بهتر برسد

هاي لوکس بخرند آنگاه  توانستند اتومبيل سازند؟ اگر همه مي هاي متفاوت مي را با قيمت

هر چند . شد تر مي هاي سازندگان مختلف خيلي آسان هاي کيفيتي ميان اتومبيل مقايسه

ممکن است چشم شما دنبال يک اتومبيل لوکس باشد، اما شايد وضعيت مالي کنوني 

                                            
1- Capability Maturity Model 
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شيد اتومبيلي بخريد که يک محدوديت باشد و شما مجبور با) و منطق پيرو آن(شما 

  .وسع مالي آن را داشته باشيد

ها يا کارايي تعريف  بنابراين، مهم است که کيفيت را تنها بر اساس مشخصه

ساير صفات مانند قابل اعتماد بودن و يا ايمني، ممکن است به همان اندازه براي . نکنيم

هايي بسازيم که  م سيستمتواني افزار مي طور مشابه، در توسعه نرم به. مشتري مهم باشد

هايي  توانيم سيستم از طرف ديگر، مي. کنند کارايي زيادي دارند اما ضعيف عمل مي

  . هاي اندک يا کارايي محدودي داشته اما اشکاالت کمتري دارند ايجاد کنيم که مشخصه

فرهنگ لغت، . البته هنوز براي درك مفهوم كيفيت نياز به يک تعريف کاري داريم

تعريف " يک مشخصه متمايز کننده، ذاتي و يا يک خاصيت"به صورت  کيفيت را

در کسب و کار، کيفيت به ". چيزي با يک درجه باال از برتري"کند يا به عنوان  مي

. تعريف شده است" ها پيروي از نيازمندي"و " مناسب بودن براي استفاده"صورت 

کند  ي مشتري را برآورده ميبر تحويل سيستمي که نيازها" مناسب بودن براي استفاده"

اي از  بيشتر بر رسيدن به مجموعه" ها پيروي از نيازمندي"تمرکز دارد در حالي که 

بنابراين کيفيت بستگي به نيازها يا . استانداردهاي از پيش تعريف شده تمرکز دارد

را  وظيفه مدير و تيم پروژه اين است که آن نيازها يا انتظارات. هاي مشتري دارد خواسته

هاي  دهند در محدوديت طور دقيق تعريف کنند در حالي که به مشتري اجازه مي به

  .منبعي خود باقي بماند

هاي ساخت  سال اخير در بخش ۵۰هاي کيفيت در طول  هر چند به مفاهيم و فلسفه

هاي يکسان در يک علم يا  و خدمات، توجه زيادي شده است، اما بسياري از اين ايده

بدنه . اند يکپارچه شده (PQM)بتاً جديد به نام مديريت کيفيت پروژه ناحيه دانش نس

  :کند را به صورت زير تعريف مي PQMدانش مديريت پروژه، 

فرآيندهاي الزم براي تضمين اين که پروژه، نيازهايي را که به خاطر آن شکل گرفته 

سياست  هاي عملکرد مديريت کلي است که کند كه شامل تمامي فعاليت برآورده مي

ريزي کيفيت،  ها را به وسيله برنامه کند و آن کيفيت، اهداف و مسئوليت را تعيين مي

سازي  تضمين کيفيت، کنترل کيفيت و بهبود کيفيت در داخل سيستم کيفيت پياده

  .کند مي
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فرآيندهاي عمده مديريت کيفيت را به صورت زير تعريف  PMBOKبه عالوه، 

  :کند مي

 تعيين اين که کدام استانداردهاي کيفيتي براي پروژه  -ريزي کيفيت برنامه

اهميت دارند و تصميم در مورد اين که اين استانداردها چگونه به دست 

  .آيند مي

 مسألهطور منظم براي تضمين  ارزيابي کلي اجراي پروژه به -تضمين کيفيت 

 .رسد اين که تيم پروژه به استانداردهاي کيفيتي تعيين شده مي

 که  مسألهها و نتايج پروژه براي تضمين اين  نظارت بر فعاليت - تکنترل کيفي

به عالوه، سازمان پروژه به . پروژه با استانداردهاي کيفيتي مطابقت داشته باشد

عنوان يک مجموعه بايد از اين اطالعات براي حذف عوامل عملکرد 

يفيت هاي جديدي را براي بهبود ک ناخواسته استفاده کرده و فرآيندها و روش

 .سازي کند دهي پروژه پياده پروژه در طول سازمان

از ديدگاه ما، . بايد هم بر محصول و هم بر فرآيند پروژه تمرکز کند PQMبنابراين، 

. حل سيستم اطالعاتي است که تيم پروژه بايد تحويل دهد ترين محصول پروژه راه مهم

و " مناسب براي استفاده"ها  سيستم بايد هم در محدوده پروژه و هم در تعريف نيازمندي

تر اين است كه، محصول فناوري  مهم مسأله. باشد" هاي مشخص شده پيرو نيازمندي"

گيري اضافه کند و به اهداف  اطالعات بايد به سازمان پشتيبان، ارزش قابل اندازه

افزار و  تواند در فرآيندهاي ايجاد نرم کيفيت مي. محدوده، زمانبندي و بودجه برسد

هاي  ها، مواد و مقياس ها، روش ، به فعاليت١يک فرآيند. يت پروژه تعبيه شودمدير

توانيم اين  همچنين مي. استفاده شده براي توليد محصول و يا خدمات اشاره دارد

هاي يک فرآيند به  فرآيندها را به عنوان بخشي از يک زنجيره کيفيت بدانيم که خروجي

 ,Besterfield)کنند  گر مديريت پروژه عمل ميهايي براي فرآيندهاي دي عنوان ورودي

Besterfield-Michna, et al. 1999) . 

                                            
1- Process 
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تواند از منابع  با تمرکز بر محصول و زنجيره فرآيندهاي پروژه، سازمان پروژه مي

طور کاراتر و مؤثرتر استفاده کند، خطاها را حداقل کند و انتظارات ذينفعان  خود به

تواند به عنوان  البته، هزينه کيفيت مي. ي از آن فراتر رودپروژه را برآورده کند يا حت

و هزينه عدم ) يعني، ايجاد کيفيت در محصول و فرآيندها(هزينه تطابق با استانداردها 

زير مجموعه سطوح . در نظر گرفته شود) يعني، دوباره كاري(تطابق با استانداردها 

اها و يا عدم موفقيت در برآورده تواند به عنوان هدر رفتن، خط استاندارد کيفيت مي

هاي سيستم در نظر گرفته  ساختن نيازها، انتظارات حامي يا كارآور پروژه و يا نيازمندي

  .(Kloppenborg and Petrick 2002)شود 

تواند  ها يا استانداردهاي کيفيتي مي عدم موفقيت در برآورده ساختن نيازمندي

داشته باشد و بر ساير اهداف پروژه نيز تأثير براي تمامي ذينفعان پروژه نتايج منفي 

هاي پروژه احتماالً برنامه  تر، افزودن کار اضافي يا تکرار فعاليت طور مشخص به. بگذارد

 Barryبر اساس نظر . دهد کند و بودجه پروژه را افزايش مي تر مي پروژه را طوالني

Boehm (Boehm 1981) هاي  افزاري که هنگام تعريف نيازمندي يک مشکل نرم

کشد اگر تا قبل از توليد سيستم رفع  سيستم، برطرف کردن آن فقط يک ساعت طول مي

به عالوه، کيفيت پايين . کشد ساعت طول مي ۱۰۰نشود، برطرف کردن آن در نهايت 

به عنوان . ه شودتواند باعث شرمندگي براي مدير پروژه، تيم پروژه و سازمان پروژ مي

افزار کنترل بار  افزاري، اشكال در نرم هاي مشکالت نرم ترين داستان مثال، يکي از عمومي

با  ۱۹۹۵به فوريه  ۱۹۹۳المللي دنور بود كه گشايش فرودگاه را از اکتبر  در فرودگاه بين

طور  ها به دالر در روز، به تأخير انداخت و روزنامه ۰۰۰,۰۰۰,۱صرف هزينه 

ها در هوا پرواز  ها خورده شدند و محتويات کيف لفظي گزارش کردند که کيفال تحت

  .(Williamson 1997)کردند  مي

ها توجه زيادي را به خود  هاي مديريت کيفيت در طول سال مفاهيم و فلسفه

ها محبوبيت پيدا کرده  ها به وسيله ژاپني هر چند اين مفاهيم و فلسفه. جلب کرده است

هاي بهبود کيفيت را آغاز  ها در کشورهاي مختلف برنامه سازمان است، بسياري از

و يا  Six Sigma، شش مرحله مقدماتي ISOها شامل گواهي  اين برنامه. اند کرده

اخيراً، مدل . هستند Malcolm Baldrigeيا جايزه کيفيت ملي  Demingجوايزي مانند 
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راهم کرده است که بر ارزيابي افزار ف چارچوبي براي کيفيت نرم (CMM)١بلوغ توانايي 

ها و  بر اساس نوشته. افزار در يک سازمان، تمرکز دارد بلوغ فرآيندي ايجاد نرم

و  Shewhart ،Deming ،Juran ،Ishikawaهايي از اين آموزگاران کيفيت مانند  آموزش

Crosby هاي کيفيتي داراي يک موضوع اصلي هستند که  هاي اصلي اين برنامه ارزش

گيري و  ، اندازهمسألهمرکز بر مشتري، بهبود افزايشي يا مداوم، تشخيص و حل شامل ت

هرچند که تعهد به اين . تر از بازبيني است، هستند اين تصور که پيشگيري ارزان

  .ابتکارات کيفيتي معموالً نيازمند تغيير فرهنگي اساسي در کل سازمان است

توانند در  ريت کيفيت ميگيريد که چگونه مفاهيم مدي در اين فصل ياد مي

همچنين اين مفاهيم را بسط . هاي فناوري اطالعات به کار گرفته شوند مديريت پروژه

براي پشتيباني از اهداف عيني و اهداف کلي پروژه  PQMتري از  دهيم تا ديد وسيع مي

نه تنها مفاهيم،  PQMنشان داده شده است  ۱۰- ۱طور که در شکل  همان. داشته باشيم

گيرد بلکه همچنين  هاي مديريت کيفيت را در بر مي ها، ابزارها و روش آموزش

Verification /Validation شود و کنترل تغيير را نيز شامل مي.  

Verification  وValidation (V&V) ها در  فعاليتPQM  بايد در طول چرخه

ها مستلزم اين امر هستند که تيم پروژه مرتباً بپرسند، آيا  آن. حيات پروژه انجام شود

سازيم؟ بنابراين، طرح  سازيم؟ آيا محصول را به طرز درستي مي محصول درست را مي

کيفيت پروژه نبايد فقط بر تست نهايي سيستم در انتهاي چرخه حيات پروژه تمرکز کند 

پيدا کردن و . مچنين بر کليه اقالم تحويل دادني پروژه نيز بايد متمرکز شودبلکه ه

تر از اين  تر چرخه حيات پروژه، کم هزينه برطرف کردن مشکالت در مراحل ابتدايي

پيدا کردن مشکالت در . ها را رفع کنيم است که در مراحل بعدي پروژه بخواهيم آن

شود بلکه همچنين  ري کمتر در مراحل بعدي ميمراحل ابتدايي، نه تنها باعث دوباره کا

برانگيز  هاي سرزنش مدير پروژه و تيم پروژه را از سروکار داشتن با مشکالت و موقعيت

  . دهد هنگامي که محصول پروژه در دست حامي پروژه يا مشتري نهايي است، نجات مي

هاي مختلف  نسخهافزار معموالً نيازمند افرادي براي کار روي  به عالوه، ايجاد نرم

اي که ميان ذينفعان گوناگون پروژه توزيع شده و  هاي پايگاه داده ها و فايل اسناد، برنامه

                                            
1- Capability Maturity Model  
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بنابراين، کنترل تغيير در قالب مديريت پيکربندي، يک . اند، است به اشتراک گذاشته شده

هاي گوناگون اسناد و  دهي نسخه گيري و سازمان روش مديريت کد و سند براي پي

دارد و احتمال خطاها را کم  چنين تيم پروژه را متمرکزتر نگه مي هم. ها است فايل

  .کند مي

  

  
  مديريت كيفيت پروژه ۱۰-۱شكل 

  

توانند به صورت بهترين  به عالوه، مديريت دانش و تجارب به دست آمده مي

اين گونه . ها در کل سازمان لحاظ شوند سازي شوند و در تمام پروژه تجربيات پياده

غييرات منجر به بهبود مداوم و تکامل فرآيندهاي مديريت پروژه فناوري اطالعات ت

، کنترل تغيير و V&Vهاي  روي هم رفته، مفاهيم مديريت کيفيت، فعاليت. شود مي

اين طرح، نه تنها به بهبود کيفيت . کنند پشتيباني مي PQMمديريت دانش از طرح کلي 

تواند منجر به يک  کند بلکه همچنين مي کلي محصول و فرآيندهاي پروژه کمک مي

مزيت رقابتي براي سازمان پروژه شود زيرا پروژه احتمال بيشتري براي رسيدن به 
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امه و محدوده، ارزش سازماني مورد انتظار خود خواهد داشت و از اهداف بودجه، برن

  . کند پشتيباني مي

تمرکز دارد، از جمله  PQMادامه اين فصل بر معرفي و بررسي مفاهيم مختلف 

گذار ابتکارات کيفيت  کلياتي از حرکت کيفيتي و تاريخچه مختصري از افرادي که پايه

 گيرد و هاي کيفيتي مختلف مورد بررسي قرار مي همچنين کلياتي درباره سيستم. اند بوده

هاي  دهد که مفاهيم و فلسفه ارائه مي PQMدر نهايت، چارچوبي را براي پشتيباني 

افزار، مديريت پيکربندي و مديريت دانش را  کيفيت و به همان ميزان مفاهيم تست نرم

  .کند يکپارچه مي

  

  کيفيت؟

افزارها پايين آمده و به تدريج در حال  بسياري از كارشناسان معتقدند که کيفيت نرم

در حقيقت، مدير سيستم اطالعاتي ممکن است به کيفيت به دليل کم . بدتر شدن است

کردن بودجه، تقاضاهاي رو به رشد كاربر، فشارهاي رقابتي و تغييرات سريع فناوري، 

ز موارد تأکيد بر تست در انتهاي فرآيند توسعه است در در خيلي ا. اولويت پاييني بدهد

هاي سودمند براي شناسايي و پيشگيري از مشکالت در مراحل اوليه  حالي که روش

هر چند تست مهم است ولي يک متخصص واقعي کيفيت . شوند پروژه ناديده گرفته مي

افزار ضعيف توليد  نرم هايي که در بسياري از سازمان. مند است به بهبود فرآيند نيز عالقه

ها تمايل دارند باور کنند که  اين سازمان. کنند، تأکيدي بر بهبود فرآيند وجود ندارد مي

کند اما فناوري، افراد و  افزار با کيفيت باال توليد مي افراد درست يا فناوري درست، نرم

هبري قوي و بنابراين، کليد اصلي، ر. آورند فرآيندها هستند که موفقيت را به بار مي

هاي اصلي  ها، دشمن بي توجهي و فشار برنامه. تعهد به کيفيت در کل سازمان است

هاي اطالعاتي براي درك اين که رسيدن به  بسياري از مديران سيستم. کيفيت هستند

. مهلت نهايي به انجام درست کار در مرحله اول، ارجحيت دارد اعتقاد كامل دارند

توانند بعداً در طول مرحله  بول هستند زيرا همواره ميافزاري قابل ق مشکالت نرم

هاي اطالعاتي معموالً  تر اين است كه مديران سيستم مشکل مهم. نگهداري اصالح شوند

هراسند و منافع  کنند زيرا از شکست مي هاي بهبود کيفيت مقاومت مي در مقابل برنامه

توليدکنندگان درباره بسياري از ادعاهاي . بينند آن را به صورت نامحسوس مي
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براي غلبه بر اين مشکالت، . کند تر هم مي هاي ساده، مسائل را حتي پيچيده حل راه

هاي کيفيتي، آموزش رسمي ببينند و يا يک  هاي اطالعاتي بايد در روش مديران سيستم

البته داشتن متخصصين کيفيت در . يا دو متخصص کيفيت آموزش ديده را استخدام کنند

طور مؤثر به اين افراد  بايد براي انجام کار به. کند ان، موفقيت را تضمين نميکادر سازم

نبايد با ايجاد يک برنامه بهبود . ها مجوز انجام كار داده شود احترام گذاشته شده و به آن

را که  مسألهبايد يک محدوده . هاي اطالعاتي را ترساند کيفيت جامع، مديران سيستم

شود،  بيني مي اه دارد و بيشترين احتمال موفقيت براي آن پيشبيشترين سود را به همر

ها  در نهايت، مهم است که مفاهيم کيفيت به مديريت فروخته شود و به آن. انتخاب کرد

جويي مستقيم در طرح اصلي  نشان داده شود که چگونه بهبودهاي کيفيتي، باعث صرفه

  .شوند مي

  

  جنبش کيفيت

بط با مديريت کيفيت، تاريخچه و افرادي که به در اين قسمت، به مفاهيم مرت

کند تا  اين دانش به ما کمک مي. پردازيم كنند، مي گيري اين ناحيه مهم کمک مي شکل

هاي فناوري  ها و ابزارها در پروژه بهتر درک کنيم که چگونه از اين مفاهيم، ايده

  .اطالعات استفاده نماييم

  

  استادکاري

هاي اوليه  در زمان انسان. يفيت هم معني با استادکاري بوداز زمان ظهور بشر اوليه، ک

قطعات تا حد محدودي . کرد نيز، کيفيت ابزارها و اسلحه معموالً بقاي فرد را تعيين مي

ساختند و محصوالت کار  قابل تعويض بودند اما افراد عموماً اشيا را به شيوه خود مي

  .ها به ميزان زيادي اختصاصي شده بود  آن

ها  ايده در قرون وسطي هنگامي که کيفيت محصوالت و فرآيند توليد آناين 

گران  براي هر شغل يا حرفه، به وسيله تاجران و صنعت. خيلي مهم بود، رسمي شد

کردند که چه کسي در چه  ها در گذشته تعيين مي اين اتحاديه. هايي ايجاد شد اتحاديه

اعضاي يک اتحاديه براي . فعاليت کندتوانست کاال بفروشد و يا در يک پيشه  شهري مي

كردند كه  كردند و تضمين مي محصوالتي با كيفيت يكسان، قيمت يكساني تعيين مي



Pa
ya

m
 N

oo
r U

ni
ve

rs
ity

 
  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٣٩٦

 
گاه تعداد استادكاران يك حرفه خاص در يك شهر، بيشتر از حدي نباشد كه بتوانند  هيچ

ي شد و يا براي كار كردن خيل اگر كارگري مريض مي. يك زندگي مناسب داشته باشند

  .كرد پير بود اتحاديه از وي و خانواده اش حمايت مي

كار   مند كردن شكل ها همچنين كيفيت يك كاالي خاص را با قانون اتحاديه

بندي  اعضاي اتحاديه به صورت استاد، كارآموز و كارگر ماهر دسته. كردند تضمين مي

يك كارآموز . دادند ها بودند و كارآموزها را آموزش مي استادها صاحبان مغازه. شدند مي

آموزش . كرد شد اما شرايط كار را اتحاديه تعيين مي به يك استادكار ماهر مقيد مي

خواستند استادكاران ماهري  هايي كه مي كارآموزها نياز به ساليان زيادي داشت و آن

تعداد استادان نيز به وسيله اتحاديه . گذاشتند شوند بايد كيفيت كار خود را به نمايش مي

هايي بودند كه آموزش كارآموزي خود را به پايان  كارگران ماهر آن. شد حدود ميم

  .رسانده بودند اما منتظر بودند كه استاد شوند

  

  انقالب صنعتي

شود  كني بسيار ياد مي پنبه پاك ماشينبه عنوان مخترع  Elie Whitney (1765-1825)از 

 Whitneyترين كمك  هر چند بزرگ ).توانست هسته را از پنبه جدا كند ي كه ميماشين(

يك  Whitney ١٧٩٨در سال . شايد مفهوم توليد انبوه قطعات قابل تعويض باشد

تفنگ در طول دو  ٠٠٠,۱۰دالري از دولت اياالت متحده براي تحويل  ٠٠٠,۱۳۴قرارداد 

شدند و هر  ها به وسيله استادكاران تفنگ توليد مي در آن زمان تفنگ. سال دريافت كرد

كمبود استادكاران . ساخت تادكار تفنگ قطعات را متفاوت با استادكاران ديگر مياس

تفنگ و زمان الزم براي توليد يك تفنگ برآورده كردن شرايط قرارداد را غيرممكن 

در اين پروژه كوتاه بودن مدت زمان، حياتي بود زيرا اياالت متحده جنگي را با . ساخت

  .كرد بيني مي فرانسه پيش

Whitney هاي جداگانه هر  ايده يك روش توليد جديد به نظرش رسيد كه ماشين

ها با قطعاتي  سپس افراد آموزش ديدند و تفنگ. اي را توليد كنند توانستند قطعه يك مي

كردند به مهارت  ها كار مي بنابراين افرادي كه با ماشين. خاص و تخصصي مونتاژ شدند

م توليدي جديد و تقسيم كار را يك كارخانه اين سيست Whitney. زيادي نياز نداشتند

  .ناميد
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حدود يك سال . خوشبختانه جنگ ميان اياالت متحده و فرانسه هرگز رخ نداد

كارخانه را بسازد و سپس آب و هوا، اپيدمي تب زرد، تأخير  Whitneyطول كشيد تا 

كني،  پنبه پاك ماشيندر به دست آوردن مواد خام و دعواهاي دادگاهي مداوم حق امتياز 

 .Woodwall, Rebuck, et al)سازي سيستم توليدي جديد را به تعويق انداخت  پياده

را نسبت به اهميت  John Adamsتوانست رييس جمهور يعني  Whitneyالبته . (1997

با . اين روش ابتكاري قانع كند و به دنبال آن ذينفعي و حمايت دولت را به دست آورد

 Whitneyسال طول كشيد، اما  ١٠خرين تفنگ بيش از وجود آنكه تحويل آ

  .پذيري سيستم خود را نشان داد و پايه را براي خط مونتاژ مدرن بنا نهاد امكان

  

(1856-1915) Fredric W. Taylor  
به  Enterprise Hydraulicsدر فروشگاه  Fredric W. Taylorبه عنوان يك مرد جوان 

گفتند كه هر روز چقدر  ماالً كاركنان قديمي به او مياحت. كرد عنوان يك شاگرد كار مي

دستمزد كارگران به . (Woodall, Rebuck, et al. 1997)توليد كند، نه بيشتر، نه كمتر 

كرد مديريت،  شد و اگر كارگري بيشتر يا بهتر كار مي ازاي ساخت هر قطعه پرداخت مي

هاي دلخواه يا قوانين  اين نرخ. داد هاي توليد و ميزان پرداختي او را تغيير مي نرخ

هاي خود توليد  تر از ظرفيت تجربي، خروجي را محدود كرد و كارگران خيلي پايين

  .كردند

Taylor  بعداً به عنوان يك مهندس، يكي از نخستين افرادي بود كه روابط ميان

ا افزايش او معتقد بود كه فرآيند توليد ب. طور سيستماتيك مطالعه كرد افراد و كارها را به

با استفاده از روشي به نام  Taylor. توانست كاراتر شود تخصصي شدن و تقسيم كار مي

تري تقسيم شود  توانست به كارهاي كوچك ، معتقد بود كه يك كار مي١مديريت علمي

سپس . و براي تعيين بهترين و كاراترين روش انجام هر زيرمجموعه از كار مطالعه شود

توانست به كارگر  يرپذيري و يا خطاهاي انساني، يك ناظر ميبراي از بين بردن تغي

هاي حياتي براي تكميل آن كارها را  آموزش دهد و تضمين كند كه كارگر فقط فعاليت

هاي اياالت متحده، مهاجر بودند و  در آن زمان، بيشتر كارگران كارخانه. دهد انجام مي

ها و بسياري از  ران، ناظران آننداشتن يك زبان مشترك، مشكالت ارتباطي ميان كارگ

                                            
1- Scientific Management 
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اي براي مطالعات  استفاده از يك گام شمار به عنوان پايه. آورد همكاران به وجود مي

تر را فراهم كرد، يعني كارگران با ظرفيت كامل خود  حركت يك رويكرد علمي - زمان

 هاي دلخواه كه به وسيله مديريت گذاشته شده بود، از ميان كردند و نرخ توليد مي

همچنين معتقد بود كه رويكرد مديريت علمي نياز  Taylorبراي موفقيت، . برداشته شد

 .به روحيه همكاري بين كارگران و مديريت دارد

خيلي . هر چند رويكرد مديريت علمي نسبتاً رايج شد، اما بدون مشكل نيز نبود

ه داشتند باور از به اصطالح متخصصين كارايي، عوامل انساني را ناديده گرفتند و عقيد

برخورد غيرانساني با . توان سود را باال برد كنند كه با باال بردن سرعت  كارگران مي

ها  جا، اتحاديه كارگران، منجر به تضاد ميان كارگر و مديريت شد و تدريجاً از همين

هاي مهندسي  ، انگيزه يك فرد بيشتر از  پيشرفتTaylorطبق نظر . گذاري شدند پايه

  .(Woodall, Rebuck, et al. 1997)بر كار تأثيرگذار باشد تواند  مي

  

  Windows 2000شصت و سه هزار مشكل شناخته شده در 

يك يادداشت شركت مايكروسافت هنگامي كه به دست عموم  ٢٠٠٠در فوريه سال 

يك مدير  Marc Lucovskyيادداشت به وسيله . مردم رسيد سروصداي زيادي به پا كرد

  :هايي از آن يادداشت آمده است توسعه مايكروسافت نوشته شده بود، در قسمت

ها محصوالتي بفروشيم كه بيش از شصت  خواهند كه به آن مشتريان ما از ما نمي

 ۵۰۰چند نفر از شما . خواهند آن مشكالت اصالح شوند مي. و سه هزار مشكل بالقوه دارند

  كنيد كه بيش از شصت و سه هزار مشكل بالقوه دارد؟ مي افزاري اي نرم دالر خرج قطعه

  

با هر اندازه بزرگي و (افزاري  هر چند عمالً غير ممكن است كه يك قطعه نرم

توليد كنيم كه هيچ مشكلي نداشته باشد، اما مايكروسافت از گزند نشريات ) پيچيدگي

شنهادي در زرد در اما نماند به خصوص هنگامي كه فاش شدن آن همزمان با پي

يادداشت مايكروسافت . رسيد UCITA١گردهمايي عمومي ايالت ويرجينيا به تصويب 

افزار سود  به عنوان مثالي از اين كه چگونه اين عمل به زيان مشتري به سازندگان نرم

                                            
1- Uniform Computer Information Transactions Act 
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اي و مصرف كننده بر پايه اين موارد با  هاي حرفه بسياري از سازمان. رساند عمل كرد

طور قانوني  توانست به افزار مي يك توليد كننده نرم) ١: (كردنداين قانون مخالفت 

در ) ٢(كنند، از خود سلب كند،  هرگونه تعهد براي فروش محصوالتي را كه كار مي

افزار يك  تواند از راه دور نرم افزار مي صورت بروز يك مجادله، يك توليد كننده نرم

) ٣(، )شتري را كامالً مختل كندحتي اگر كسب و كار م(مشتري را از كار بيندازد 

افزار مهندسي معكوس به منظور بررسي آن براي اشكاالت و  متخصصين امنيت از نرم

طور قانوني  توانست به افزار مي يك سازنده نرم) ٤(شدند و  ها محروم مي وجود ويروس

يك كاربر را از ارائه عمومي توضيحات در مورد كيفيت يا نحوه عملكرد يك محصول 

  .ع كندمن

مايكروسافت اصرار داشت كه هدف از اين يادداشت، انگيزه دادن به گروه توليد 

Windows  پس از بررسي كد مقصد با استفاده از ابزاري به نامPrefix بر اساس . بود

داد كه در  ، كدي را نشان ميPrefix، مدير بازاريابي مايكروسافت، Ken Whiteنظر 

 ١٠كرد و  باشد، نكات مثبت نادرست را شناسايي ميتوانست كاراتر  نسخه بعدي مي

به عالوه . كرد ميليون خط كد آزمايشي را كه حتي قسمتي از نسخه نبود تحليل مي

White سازي اجراي يك ابزار تست گرامر روي كتاب كالسيك  از يك شبيهThe 

Great Gatsby  اثرF. Scott Fitzgerald  ن است، هر چند اين ابزار ممك(استفاده كرد

با بيش از ). دهد كلمات ناشناخته را متمايز كند، اما محتواي داستان را تغيير نمي

 Whiteرا تست كردند،  Windows 2000گر بتا و تحليلگر امنيتي كه  آزمون ۷۵۰,٠٠٠

ربط و كامالً غيردقيق  ادعاها بي"بوده و " به سختي سنگ"اصرار داشت كه محصول 

  ".هستند

  

(1891-1967) Walter A. Shewart  
يك سازنده تجهيزات ( Western Electricدر شركت  Walter Shewart، ١٩١٨در سال 

در آن زمان، مهندسين سرگرم بهبود . مشغول به كار شد) Bellتلفن براي شركت تلفن 

بخشيدن به عملكرد تجهيزات تلفن بودند زيرا تعمير آمپلي فايرها و ساير تجهيزات پس 

معتقد بود كه تالش براي  Shewhart. زير زمين، بسيار پر هزينه بوداز قرار گرفتن در 

  .كنترل فرآيندهاي توليد به خاطر كمبود اطالعات كند شود
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Shewhart تواند براي كمك به مهندسين و تنوع  همچنين معتقد بود كه آمار مي

 او همچنين استدالل كرد كه استفاده از. فرآيندهاي كنترل مديريت استفاده شود

هاي تولرانسي براي قضاوت در مورد كيفيت، كوته نظري بود زيرا روشي را  محدوديت

براي قضاوت در مورد كيفيت محصوالت تنها پس از اين كه توليد شده بودند فراهم 

 ١ينمودار كنترل Shewhart، ١٩٢٤در سال . (Woodall, Rebuck, et al. 1997)كرد  مي

را به عنوان ابزاري براي درك بهتر تنوع و اجازه به مديريت براي انتقال تمركز از 

  .بازبيني به سمت پيشگيري از مشكالت و بهبود فرآيندها معرفي کرد

نمودار كنترلي، تصويري را براي چگونگي عملكرد يك فرآيند خاص در طول 

هاي كنترلي در  محدوديت همه نمودارهاي كنترل يك خط مركزي و. كند زمان فراهم مي

خط مركزي نمايانگر ميانگين مشاهده شده است . هر يك از طرفين خط مركزي دارند

. كنند هاي كنترلي هر طرف مقياسي از تغييرپذيري را فراهم مي در حالي كه محدوديت

قرار داده ± 3sيا ) سيگما± 3يعني (± 3σهاي كنترلي روي  طور كلي محدوديت به

نمايانگر انحراف استاندارد  sمايانگر انحراف از استاندارد جمعيت و ن σشوند كه  مي

هاي کنترلي بر  طور نرمال توزيع شده باشد، محدوديت اگر يك فرآيند به. نمونه است

  .کند هاي احتمالي را فراهم مي محدوديت ٠٠١/٠پايه سه انحراف استاندارد، 

شود و در نتيجه  وب مي، انحراف نرمال محس٢هاي رايج انحراف منتسب به علت

اين ). هاي شانسي يعني، علت(تعامالت معمول ميان اجزاي گوناگون فرآيند وجود دارد 

در نتيجه، انحراف علت . ها است ها، مواد، محيط و روش اجزا شامل افراد، ماشين

اين نوع . دهد ماند و در طول زمان، يک الگوي پايدار را نشان مي معمول، پايدار مي

  .بيني متغير است هاي قابل پيش تصادفي خواهد بود و در محدودهانحراف، 

هاي شانسي وجود داشته باشند احتمال اين که يک مشاهده باالي  اگر فقط علت

حد کنترل باال قرار گيرد، يک در هزار است و احتمال اين که يک مشاهده در زير حد 

که احتمال اين که يک  از آن جايي. کنترلي پايين قرار گيرد نيز يک در هزار است

طور شانسي در خارج از هر يک از حدود کنترلي قرار گيرد بسيار ناچيز  مشاهده به

هاي کنترل قرار  اي که خارج از محدوده توانيم فرض کنيم که هر مشاهده است مي

                                            
1- Control Chart 
2- Common Causes 
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مثالي از يک  ١٠-٢شکل . نسبت داده شود ١تواند به يک علت مشخص گيرد مي مي

است كه كجا يک فرآيند پايدار است و  مسألهدهد که بيانگر اين  يم نشاننمودار کنترلي 

  . است ٢كجا در کنترل آماري

  

  
  نمودار كنترلي براي فرآيندي در كنترل آماري ١٠-٢شكل 

    

توانند در الگوهاي انحرافات  هاي مشخص، مي انحرافات منسوب به علت

که جزء فرآيند نرمال محسوب  هايي هستند ها پديده تغييرات اساسي ايجاد کنند زيرا آن

قابل  ١٠- ٣مثالي از انحراف علت قابل انتساب به وسيله الگوي شکل . شوند نمي

تواند به علت تغييرات در مواد خام، افراد با  اين نوع انحراف مي. مشاهده است

هاي نامناسب و غيره  اطالعات ضعيف، تغييرات در محيط کار، مشکالت ماشيني، روش

                                            
1- Assignable Cause 
2- Statistical Control 
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هاي قابل انتساب  بنابراين، اگر کليه علت. (Florac, Park, et al. 1997) به وجود آيند

  .مانند شود زيرا تنها عوامل تغيير باقي مي برداشته شوند فرآيند، پايدار مي

  

  
  نمودار كنترلي براي فرآيندي كه در كنترل آماري نيست ١٠-٣شكل 

  

براي تشخيص يا تست اين که آيا يک فرآيند در يک وضعيت کنترل آماري هست 

دهند  توان نمودار کنترلي را براي الگوهايي که رفتار غيرتصادفي را نشان مي يا خير، مي

دهند که براي تشخيص  هاي زيادي را پيشنهاد مي و همکارانش، آزمون Florac. آزمود

  :اين الگوها سودمند هستند

 منفرد خارج از حدود کنترل  يک نقطهσ۳ گيرد قرار مي.  

 توانيم الگوهايي را  شويم، ولي مي هر چند خيلي در حوزه آمار وارد نمي

هاي مشاهده شده از نظر آماري مستقل  دهد داده جستجو کنيم که نشان مي

 :يک فرآيند ممکن است تحت کنترل نباشد اگر مشاهده کنيم که. نيستند

 ه مقدار متوالي که در يک طرف و بيش از دو حداقل دو مقدار از س

 .گيرند انحراف استاندارد از خط مرکزي قرار مي
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  حداقل چهار از پنج مقدار متوالي که در يک طرف و بيش از يک

 .گيرند انحراف استاندارد دور از خط مرکزي قرار مي

  حداقل هشت مقدار متوالي که در يک طرف خط مرکزي قرار

 .گيرند مي

ي کنترلي، ابزار ارزشمندي براي نظارت بر کيفيت هستند؛ هر چند، مهم نمودارها

است به خاطر داشته باشيد که در جاهايي که ممکن است الگويي وجود نداشته باشد 

 .(Florac,Park, et al. 1997)توان الگوها را ديد  مي

  

(1900-1993) W. Edward Deming  
نويز ايالت  در شهر ايلي Western Electric Hawthorneدر حين کار در کارخانه 

مديريت عقيده . از تقسيم جامع کار آگاه شد Deming، ۱۹۲۰شيكاگو در طول دهه 

به عالوه، . اي ديگر در ماشين آالت رفتار شود داشت که با کارگران مانند چرخ دنده

بازبيني نهايي به . کردند نبودند کارگران مستقيماً مسئول کيفيت محصوالتي که توليد مي

رخ هر قطعه ميزان شد و کاهش در ن اي براي کنترل کيفيت استفاده مي عنوان وسيله

  .داد دورريز و دوباره کاري را نشان مي

واقع در نيوجرسي  Bellهاي  در حين کار در آزمايشگاه Deming، ۱۹۳۰در دهه 

. مند شد عالقه Shewhartو به استفاده از تئوري آماري به وسيله  آشنا شد Shewhartبا 

Deming ها اجازه داده  به آن ديدند و متوجه شد که اگر کارگران، درست آموزش مي

هاي  کردند نظارت و کنترل داشته باشند بازبيني شد که بر کيفيت اقالمي که توليد مي مي

  .پرهزينه قابل حذف هستند

Deming اندکي . هايش در اياالت متحده زياد مورد توجه قرار نگرفت و آموزش

امي مجبور پس از جنگ جهاني دوم، ژاپن کشوري بود که پس از نابودي و شکست نظ

به عالوه، ژاپن منابع طبيعي اندکي داشت بنابراين . شد تا دوباره كشور خود را بسازد

کرد در بسياري از  متأسفانه، کاالهايي که توليد مي. صادرات کاالهاي توليدي، حياتي بود

  . شد بازارهاي جهاني، نامرغوب محسوب مي

دانشمندان و مهندسين ژاپني براي کمک به بازسازي ژاپن، گروهي به نام اتحاديه 

(JUSE)  براي همکاري با اياالت متحده و متخصصين متحد به منظور بهبود کيفيت
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به عنوان قسمتي از اين تالش، در دهه . کرد شکل گرفت محصوالتي که ژاپن توليد مي

دعوت شد تا براي مديران ژاپني، تعدادي سخنراني روزانه ارائه  Demingاز  ۱۹۵۰

ها از اين اصول استقبال  ژاپني. ها کيفيت و کنترل آماري بود اين سخنرانيتمرکز . دهد

ها  ژاپني Demingبه احترام . کردند و جنبش کيفيت در ژاپن پايگاه محکمي پيدا کرد

  .ناميدند Demingترين جايزه کيفيتي خود را جايزه  حتي با ارزش

، يک ۱۹۸۰در سال . در غرب عمالً ناشناخته بود Deming، ۱۹۷۰تا قبل از دهه 

هايش را به کشور  او و ايده" تواند چرا ما نتوانيم؟ اگر ژاپن مي"با عنوان  NBCسند 

در  Demingهاي  ها و آموزش بسياري از فلسفه. خودش و ساير جهان معرفي کرد

خارج از "چهارده نکته کيفيت معروف او خالصه شده است که در کتاب او به نام 

  .بيان شده و مورد بحث قرار گرفته است (Deming 1982)" بحران

  

  چهارده نکته در مورد کيفيت

پايداري در هدف را در جهت بهبود محصوالت و خدمات ايجاد کرده و با  - ۱

مانيد و  شويد و در کسب و کار مي اين هدف که وارد رقابتي بزرگ مي

  .کنيد مشاغلي را ايجاد مي

. اقتصادي جديد قرار داريم ما در يک عرصه. فلسفه جديد را به کار گيريد - ۲

ها را فرا گيرد و رهبري  مديريت غرب بايد براي مبارزه بيدار شود، مسئوليت

  .براي تغيير را در دست گيرد

از ابتداي کار، . براي رسيدن به کيفيت، از وابستگي به بازبيني جلوگيري کنيد - ۳

 .نياز به بازبيني را با ايجاد کيفيت در محصول، حذف کنيد

با . در عوض، هزينه کل را حداقل کنيد. برچسب قيمت، پاداش ندهيدبر طبق  - ۴

 . جلب اعتماد مشتريان، عرضه کننده واحد براي هر قلم كاال شويد

براي بهبود کيفيت و (سيستم توليد و خدمات را دائماً و همواره بهبود دهيد  - ۵

 .ها باشيد و هميشه در حال كاهش هزينه) وري بهره

 .جاد کنيدآموزش ضمن خدمت را اي - ۶
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 .رهبري را بنا نهيد - ۷

 .طور كارآمد براي شرکت کار کنند ترس را از خود دور کنيد تا همه بتوانند به - ۸

 .ها برداريد موانع را از ميان بخش - ۹

خواهند مشکالت را به صفر  شعارها، نصايح و اهدافي را که از نيروي کار مي - ۱۰

 .وري را باال ببرند، حذف کنيد برسانند و بهره

مديريت بر ) ب. (انداردهاي کاري را در سطح کارخانه كنار بگذاريداست) الف( - ۱۱

مديريت با اعداد و اهداف عددي را كنار . طبق اهداف عيني را كنار بگذاريد

 .رهبري را جايگزين کنيد. بگذاريد

 .شود غرور ايجاد کنيد در کاري که انجام مي - ۱۲

 .يک برنامه پرتوان آموزش و خود بهبودي بنا کنيد - ۱۳

 .افراد شرکت را وادار کنيد، دنبال ايجاد تحول باشندهمه  - ۱۴
  

 
(1904-) Joseph Juran 

نيز تأثير مهم و قابل توجهي بر بسياري از  Joseph Juranهاي  ها و آموزش فلسفه

به عنوان يک مهندس  Demingنيز مانند  Juran. اند ها در سراسر جهان داشته سازمان

، کتاب آموزشي کنترل کيفيت را ۱۹۵۱او در سال . آغاز کرد ۱۹۲۰کار خود را در دهه 

از ديدگاه مشتري " مناسب بودن براي استفاده"چاپ کرد که کيفيت را به صورت 

براي ارائه  ۱۹۵۰در آغاز دهه  JUSEبه وسيله  Demingنيز مانند  Juran. داد نمايش مي

  . هايي در مورد کيفيت به ژاپن دعوت شد خنرانيسمينارها و س

استوار است که  مسألهدر مورد کيفيت بر عقيده او مبني بر اين  Juranپيغام 

مشتريان  Juranبه عالوه، . ريزي شده باشد دهد و بايد برنامه کيفيت تصادفي رخ نمي

يت به صورت در مورد کيف Juranديدگاه . کند خارجي را از مشتريان داخلي متمايز مي

تواند با  که مي) ريزي کيفيت، کنترل کيفيت و بهبود کيفيت برنامه(يک مثلث است 

  .سازد، هماهنگ شود را مي Juranريزي کيفيت  هايي که راهنماي برنامه گام
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  ريزي کيفيت برنامه

  .مشخص کنيد مشتريان چه کساني هستند - ۱

  .نيازهاي آن مشتريان را تعيين کنيد - ۲

 .زبان خود ترجمه کنيدآن نيازها را به  - ۳

 .تواند به آن نيازها پاسخ گويد محصولي ايجاد کنيد که مي - ۴

هاي محصول را بهينه کنيد تا نيازهاي ما و به همان اندازه نيازهاي  ويژگي - ۵

 .مشتريان را برآورده کند

  بهبود کيفيت

  .فرآيندي ايجاد کنيد که بتواند محصول را توليد کند - ۶

  .فرآيند را بهينه کنيد - ۷

  کيفيت کنترل

  .تواند محصول را تحت شرايط عملياتي توليد کند اثبات کنيد که اين فرآيند مي - ۸

  .فرآيند را به عمليات منتقل کنيد - ۹

 
(1915-1989) Kaoru Ishikawa  

Kaoru Ishikawa  زير نظرDeming  آموزش ديد و معتقد بود که بهبود کيفيت يک

از (فرآيند پيوسته است که به ميزان زيادي به تمامي سطوح سازمان وابسته است 

در ژاپن اين عقيده منجر ). دهد مديريت باال به پايين تا هر کارگري که کار را انجام مي

عالوه بر . کرد مي هاي کيفيت شد که همگي اعضاي سازمان را درگير به استفاده از حلقه

از استفاده از ابزارهاي  Ishikawaهاي آماري براي کنترل کيفيت،  استفاده از روش

يا  Ishikawaبه نام نمودار (تحليلي قابل فهم که شامل نمودارهاي علت و معلولي 

و نمودارهاي  Pareto، نمودار )است استخوان ماهيماهي زيرا شبيه  استخواننمودار 

  . ستفاده کردگردشي بودند، ا

هاي قبلي معرفي شد، در  ماهي كه در فصل استخوانيا  Ishikawaنمودار 

ها قابل  ها و معلول هاي مختلف براي کمک به درک روابط گوناگون ميان علت وضعيت

. نشان داده شده است ۱۰- ۴در شکل  Ishikawaمثالي از يک نمودار . استفاده است



Pa
ya

m
 N

oo
r U

ni
ve

rs
ity

 
  ٤٠٧        هاي فناوري اطالعات مديريت كيفيت پروژه: همد فصل                                     

  

    

اي است که نيازمند  يا مشخصه مسألهترين كادر است و نمايانگر  معلول سمت راست

هاي اصلي مانند افراد،  تواند كار خود را با تعيين علت يک تيم پروژه مي. باشد بهبود مي

و يا مشخصه کيفيتي  مسألهها و محيط که ممکن است  مواد، مديريت، تجهيزات، مقياس

تواند به  سپس هر علت عمده مي. قرار دهد، شروع کندمورد بحث را تحت نفوذ خود 

تواند کمبود  هاي مرتبط با افراد مي به عنوان مثال، علت. هاي بالقوه تقسيم شود زيرعلت

يک نمودار . خاص باشد مسألهآموزش و يا مسئوليت در تعيين و تصحيح يک 

Ishikawa کرد چرخه يادگيري تواند به وسيله طوفان ذهني يا با استفاده از يک روي مي

هاي  تواند علت هنگامي که نمودار کامل شد، تيم پروژه مي. به بهترين شکل ايجاد شود

هايي براي تصحيح مشکالت و بهبود فرآيند پيشنهاد  حل ممکن را بررسي کند و راه

  .دهد

  

  
  ماهي استخوانيا  Ishilawaنمودار  ١٠-٤شكل 
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 Alfred Paretoاست که به وسيله  Pareto١يک ابزار سودمند ديگر يک نمودار 

توزيع ثروت در اروپا را مطالعه کرد و دريافت که  Pareto). ۱۸۴۸- ۱۹۲۳(ايجاد شد 

ها صدق  اين ايده در بسياري از زمينه. جمعيت بود% ۲۰ثروت متعلق به % ۸۰حدود 

 درصد مشکالت ۸۰به عنوان مثال، . معروف شده است ۲۰/۸۰کرده است و به قانون 

  . ها نسبت داده شوند درصد علت ۲۰توانند به  مي

 ,Besterfield)توانند ساخته شوند  به وسيله موارد زير مي Paretoنمودارهاي 

Besterfield-Michna, et al. 1999):  

تواند به وسيله ماهيت  مي. شوند بندي مي ها چگونه دسته تعيين اين که داده - ۱

 .اشكال انجام شود، علت، عدم مطابقت يا ايراد يا مسأله

ها  بندي دسته تعيين اين که فرکانس، مقدار دالري يا هر دو بايد براي درجه - ۲

  .استفاده شوند

 .ها براي يک دوره زماني مناسب آوري داده جمع - ۳

ها از بزرگ به کوچک و يا از  ها به وسيله ترتيب درجه دسته خالصه کردن داده - ۴

 .چپ به راست

ها با  بندي آن ترين مسائل با درجه براي تعيين و بررسي مهم Paretoنمودارهاي 

ها به  به عنوان مثال فرض کنيم همه تلفن. ترتيب نزولي از چپ به راست مفيد هستند

اگر قرار بود انواع . ايم گيري کرده اي پي يک مرکز تلفن را در طول يک دوره يک هفته

نوع تماس تلفني را ترسيم کنيم به بندي كرده و فرکانس هر  گوناگون مسائل را دسته

 .رسيديم مي ۱۰-۵نموداري مانند شکل 

بايد با سؤاالت مستندسازي انجام  مسألهترين نوع  بينيد رايج طور که مي همان

  .شود که مستندات کاربر بايد بهنگام شوند بر حسب بهبود کيفيت، پيشنهاد مي. شود

توانند براي مستند کردن يک فرآيند خاص  مي ٢به عالوه، نمودارهاي گردشي

براي درک اين که محصوالت و يا خدمات چگونه در ميان عملكردها يا عمليات 

تواند کمک کند يک  يک نمودار گردشي مي. کنند، مفيد باشند گوناگون حرکت مي

                                            
1- Pareto Diagram 
2- Flow Charts 
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ن از توا مي. فرآيند خاص را به تصوير بکشيم و مشکالت بالقوه يا تنگناها را تعيين کنيم

تر اين است که بتوانيم  مهم مسألهالبته . عاليم استاندارد شده استفاده كرد، اما الزم نيستند

مشکالت يا تنگناها را تعيين کنيم، پيچيدگي را کم کنيم و تعيين کنيم که مشتري بعدي 

 ۱۰-۶به عنوان مثال، شکل . (Besterfield, Besterfield-Michna, et al. 1999)کيست 

مشتري اصلي . کند مديريت پروژه براي تعيين محدوده يک پروژه را مستند ميفرآيند 

. تواند كارآور يا حامي پروژه باشد كند، مي که درخواست پروژه اصلي را شروع مي

کند ممکن است عضو خاصي  مشتري که خروجي فرآيند تعيين محدوده را دريافت مي

  .از تيم پروژه باشد

  

  
  انواع مشكالت ١٠-٥شكل 

  

(1926-2001) Philip Crosby  
هاي خود را از تجربياتش در  نيز بسياري از ايده F.W.Taylor ،Philip Crosbyهمانند 

مقام او پس از خدمت در نيروي دريايي در . کار روي يک خط مونتاژ به دست آورد

زمان جنگ کره، در زمينه کنترل کيفيت ارتقا پيدا کرد تا جايي که به مقام معاون شرکت 

کيفيت "ود به نام ترين کتاب سال خ ، پرفروش۱۹۷۹در سال . رسيد ITTو مدير کيفيت 
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اي خودش را  را ترک نمود و شرکت مشاوره ITTرا چاپ کرد و نهايتاً " مجاني است

  .کرد تأسيس کرد ها براي نحوه مديريت کيفيت تمرکز مي که بر آموزش ساير سازمان

  

  
  نمودار گردشي وارسي محدوده پروژه ۱۰-۶شكل 
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Crosby ها و بر اساس نيازهاي مشتري  کيفيت را در جهت مطابقت با نيازمندي

تعريف کرده و مدافع يک رويکرد باال به پايين براي کيفيت بود که در آن مسئوليت 

اي از کيفيت براي کارگران سرمشق قرار دهد تا از آن پيروي  مديريت است که نمونه

بود که " نقص صفر"و " در مرتبه اولانجام درست کار "همچنين طرفدار  Crosby. کنند

ها با نيازهاي  بيانگر اين تصورات است که کيفيت مجاني بوده و عدم تطابق برنامه

  .شود ها مي مشتريان منجر به افزايش هزينه
  

  هاي کيفيتي سيستم

هايي بودند که استانداردهاي کيفيتي را تضمين  ها اولين سازمان هر چند اتحاديه

سازي  ادي سازمان و رويکرد گوناگون براي تعريف و پيادهکردند اما تعد مي

هاي مستند،  ، توافق نامه١استانداردها. ها وجود دارند استانداردهاي کيفيتي در سازمان

ها يا معيارهاي فني مورد استفاده را براي تضمين  قراردادها يا قوانيني هستند که مشخصه

فرآيندها و مواد به هدف مورد نظر  کنند که محصوالت، خدمات، مشخص مي مسألهاين 

گيري هستند، زيرا معيار يا پايه  استانداردها همچنين مبنايي براي اندازه. رسند خود مي

  .كنند مقايسه را فراهم مي
  

  (ISO)المللي استانداردسازي  سازمان بين

المللي استانداردسازي  هاي استانداردسازي، سازمان بين ترين سازمان يکي از شناخته شده

(ISO) هر چند ممکن است فکر کنيد که مخفف آن بايد . استIOS  باشد، ولي نام

اين نام از . به معناي مساوي مشتق شده است isosاست و از کلمه يوناني  ISOسازمان 

" المللي استانداردسازي سازمان بين"ترجمه عبارت  هاي گوناگون که از داشتن مخفف

 .کند آيد، جلوگيري مي هاي مختلف به دست مي به زبان

ISO  کشور  ۲۵شکل گرفت، يعني پس از اين که نمايندگان  ۱۹۴۷رسماً در سال

سازي  تسهيل هماهنگ"المللي که مأموريت آن  در لندن به منظور ايجاد يک سازمان بين

تحت مالکيت يا  ISO. بود با هم آشنا شدند" تانداردهاي صنعتيسازي اس و يکسان

يک عضو در (سازمان عضو دارد  ۱۳۰مديريت هيچ دولت ملي نيست و امروزه بيش از 

                                            
1- Standards 
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اي بيان  طور عادالنه براي تضمين اين امر که عاليق هر کشور عضو به). هر کشور

ايي اقتصادي خود، يک شود، هر عضو شرکت کننده صرفنظر از بزرگي کشور يا توان مي

روند و منتشر  در نتيجه، هر کشور در قبال استانداردهايي که به کار مي. رأي دارد

سپس هر عضو مسئول مطلع ساختن . شوند يک نوبت صحبت کردن مساوي دارد مي

مند در کشور خود از هرگونه فرصت يا ابتکار استاندارد  هاي عالقه ساير سازمان

  .المللي مرتبط است بين

. اند ها و صنايع بنا شده المللي براي بسياري از فناوري استانداردهاي بين

کنند نياز به تعدادي استاندارد به توافق رسيده دارند تا  کشورهايي که با هم تجارت مي

تواند  تر کنند، زيرا عدم وجود اين استانداردها مي بتوانند فرآيند داد و ستد را منطقي

هاي اعتباري اندازه  به عنوان مثال، کارت. ادي را به وجود آوردموانع داد و ستدي را زي

  .و ضخامت استانداردي دارند تا بتوانند در سراسر جهان مورد استفاده قرار گيرند

مخصوص يک محصول، ماده يا فرآيند خاص  ISOهر چند بيشتر استانداردهاي 

را  ISO 14000و  ISO 9000هاي  اي از استانداردها، خانواده هستند، ولي مجموعه

اند که در  ها به عنوان استانداردهاي سيستم مديريتي عمومي شناخته شده اين. سازد مي

توانند براي هر اندازه يا هر نوع سازماني و در هر صنعتي  آن استانداردهاي يکساني مي

هايي دارد که  اشاره به فرآيندها و فعاليت ١عبارت سيستم مديريتي. به کار گرفته شوند

براي اولين بار آغاز به کار کرد و تمركز  ۱۹۴۷در سال  ISO 9000. کند سازمان اجرا مي

اصلي آن بر مديريت کيفيت جهت بهبود رضايت مشتري و پيشرفت مداوم عملکرد و 

 ISO 14000از طرف ديگر، استانداردهايي که تحت . فرآيندهاي يک سازمان بود

كه در مرحله اول مربوط به مديريت محيط شکل گرفتند  ۱۹۹۷هستند، حدوداً در سال 

ها و عمليات انجام  تواند اثرات مضر فعاليت يعني اين که يک سازمان چگونه مي(هستند 

بر بهبود  ISO 14000و  ISO 9000هر دو خانواده ). شده روي محيط را كاهش دهد

  .مداوم فرآيند، تمرکز دارند

ک محصول، خدمات و يا يک سازمان ممکن است براي نشان دادن اين که ي

به عنوان . كند، يک گواهي اثبات دريافت کند سيستم استانداردهاي مرتبط را رعايت مي

                                            
1- Management System 
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هاي  را به عنوان شاهدي که سيستم ISO 9000ها گواهي  مثال، بسياري از سازمان

است،  ISOها مطابق استانداردهاي مستند  مديريت کيفيت مناسبي دارند و فرآيندهاي آن

البته به ياد داشته باشيد که اين استانداردها بر فرآيندها تمرکز دارند نه . اند ردهدريافت ک

  .بر محصوالت

و  ISO 9001: افزار وجود دارد مربوط به توليد نرم ISOامروزه، دو استاندارد 

ISO/IEC 15504 .ISO 9001 ها  هايي است که فرآيندهاي کسب و کار آن براي سازمان

 ۲۰متشکل از  ISO 9001. توسعه و توليد، نصب و خدمات است در محدوده طراحي تا

با اين . استاندارد يا نيازمندي است که بايد براي مطابقت با سيستم کيفيت برآورده شوند

افزار  تواند براي تمامي علوم مهندسي به کارگرفته شود به توسعه نرم مي ISO 9001که 

  . نيز مرتبط است

 ISO/IECمنتشر شد اما بعد به عنوان  ISO/IEC TR 15504، ۱۹۹۸در سال 

مجدداً منتشر شد و يک چارچوب مشخص براي  ۲۰۰۵/۲۰۰۳هاي  در طي سال 15504

 ISO“که گاهي با عنوان ( ISO/IEC 15504. افزاري را ارائه كرد ارزيابي فرآيندهاي نرم

SPICE” يا”SPICE” کند بلکه  يک روش صريح ارزيابي را توصيف نمي) شود ياد مي

هايي براي توسعه يا استفاده از يک روش خاص براي ارزيابي فرآيندهاي  نيازمندي

طور خالصه، يک سازمان تنها محدود به استفاده از يک  به. کند افزاري را توصيف مي نرم

ها يا  ند مادامي که نيازمنديهاي زيادي را انتخاب ک تواند روش روش نيست بلکه مي

  . را برآورده نمايد ISO/IEC 15504استانداردهاي اشاره شده در 

را دريافت نمايد و مطابق  ISOاگر سازماني تصميم داشته باشد که گواهي 

ها و  عمل کند معموالً بايد كار خود را با مطالعه راهنمايي ISOاستانداردهاي 

دهد تا  پس سازمان يک بررسي داخلي انجام ميس. آغاز نمايد ISOهاي  نيازمندي

پس از اين که کمبودها يا . اند برآورده شده ISOهاي  مطمئن شود تمامي نيازمندي

را به  ١گاه سازمان، شخص ثالثي به نام ثبت کننده ها شناخته و تصحيح شدند آن فاصله

نده مطمئن شود که اگر ثبت کن. گيرد تا سيستم مديريت کيفيت آن را بازبيني کند کار مي

کند يک گواهي  را رعايت مي ISOهاي تعيين شده  سازمان، استانداردها و نيازمندي

                                            
1- Registrar 
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براي اثبات اين که محصوالت و خدمات سازمان به وسيله يک سيستم مديريت کيفيتي 

. کند شوند، صادر مي کند، مديريت و کنترل مي را برآورده مي ISOهاي  که نيازمندي

ISO به عالوه، يک سازمان الزم . کند دهد و گواهي صادر نمي ا انجام نميها ر بازبيني

داشته باشد؛ هر  ISOنيست يک ثبت يا گواهي رسمي براي مطابقت با استانداردهاي 

چند اگر يک شخص ثالث تصديق کند شايد مشتريان بهتر باور کنند که يک سازمان 

  .سيستم کيفيتي دارد

  

TickIT  
افزار که به وسيله  به دنبال گزارشي در مورد کيفيت نرم ۱۹۹۱در سال  TickITابتکار 

اين گزارش، . منتشر شده بود، به كار گرفته شد ١بخش تجارت و صنعت انگليس

افزاري  هاي نرم افزار را مرور کرد و نشان داد که خيلي از سازمان وضعيت کيفيت نرم

ها را خيلي كلي يا  را آنرا به کار گيرند زي ISO 9000تمايل نداشتند استانداردهاي 

 .دانستند غيرقابل تفسير مي

درخواست کرد که  ٢(BCS)سپس دولت انگليس از جامعه کامپيوتر انگليس 

هاي توسعه  را در دست گيرد که روشي براي ثبت سيستم TickITاي به نام  پروژه

يک شرکت را از طريق  TickIT. کرد فراهم مي ISO 9000افزار تحت استانداردهاي  نرم

اين گواهي براي . کند هدايت مي ISO 9001افزار تحت چارچوب  گواهي کيفيت نرم

باشند، قابل  افزار مي هاي اطالعاتي که شامل فرآيندهاي توسعه نرم همه انواع سيستم

افزار را به عنوان يک محصول نهايي يا  افزار که نرم هاي نرم از خانه(استفاده است 

افزاري درون شرکتي که به وسيله يک  کنند گرفته تا توسعه نرم يد ميخدمات تول

  ). شود عمليات سيستم اطالعاتي داخلي پشتيباني مي

گواهي  ۱۴۰۰بيش از . مرتبط است ISO 9001:2000مستقيماً به  TickITگواهي 

ISO 9001/TickIT  نهاد ارائه گواهي معتبر در انگليس و  ۱۲در سراسر جهان به وسيله

که (شود  گواهي به وسيله يک مميز مستقل خارجي هدايت مي. اند وئد صادر شدهس

، )شود که به وسيله جامعه کامپيوتر انگليس پشتيباني مي IRCO٣طور ويژه زير نظر  به

                                            
1- British Department of Trade and Industry 
2- British Computer Society 
3- International Register of Certified Auditors 
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يک سازمان پس از اين که با موفقيت به وسيله يک مميز معتبر . آموزش ديده است

TickIT کند که مطابق  يحسابرسي شد، يک گواهي دريافت مISO 9001:2000  است و

به توسعه  TickITدر نتيجه، . شود داده مي Verification TickITبه آن يک نشان 

افزاري  هاي نرم دهد که خاص سازمان افزار يک گواهي کيفيت معتبر مي دهندگان نرم

  .است و هدف آن افزايش اعتماد مشتريان و توليدکنندگان است

  

Six Sigma (6σ)  
آغاز  ۱۹۹۰نويز در اواسط دهه  در شامبورگ ايلي ١توسط موتوروال Six Sigmaژه وا

هاي خارجي که  به دليل فشارهاي رقابتي به وسيله شرکت Six Sigmaمفهوم . شد

اي کمتر نسبت به موتوروال توليد کنند  توانستند محصوالتي با کيفيت باالتر و با هزينه مي

کيفيت ما "حتي مديريت خود موتوروال در آن زمان اعتراف کرد که . به وجود آمد

 . (Pyzdek 1999)" افتضاح است

ني است و در آمار نمايانگر انحراف استاندارد براي يک حرف يونا (σ)سيگما 

ها تغييرپذيري معموالً به  در سازمان. گيري تغييرپذيري از متوسط يا ميانگين است اندازه

علت مشکالت يا فرآيندهاي خارج از کنترل است و به صورت محصوالت يا خدماتي 

اگر يک فرآيند . شود مي کنند، ظاهر هاي مشتري را برآورده نمي که نيازها يا خواسته

گاه متوسط يا ميانگين و انحراف استاندارد  توليد از يک توزيع نرمال پيروي کند آن

تواند يا بايد عمل  توانند براي فراهم کردن احتمال براي اين که اين فرآيند چگونه مي مي

  .کند، استفاده شوند

Six Sigma ها  بر مشکالت در فرصت(DPO)گيري  براي اندازه اي به عنوان پايه ٢

تمرکز دارد، زيرا محصوالت ) کند و نه محصوالتي که توليد مي(کيفيت يک فرآيند 

تواند به عنوان هر آنچه که  يک نقص مي. ممکن است از نظر پيچيدگي متفاوت باشند

بنابراين مقدار سيگما احتمال وقوع . شود در نظر گرفته شود باعث نارضايتي مشتري مي

هرچه مقدار سيگما بيشتر باشد احتمال رخداد يک نقص . كند مي نقايص را مشخص

 Six Sigmaنشان داده شده است يک مقدار  ۱۰- ۱طور که در جدول  همان. کمتر است

                                            
1- Motorola 
2- Defects Per Opportunities 
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 Threeخطا در يک ميليون خواهد بود در حالي که کيفيت  ۴/۳دهد که تنها  نشان مي

Sigma  تعداد زيادي مثال واقعي  ۱۰-۲جدول . شود خطا در ميليون تعبير مي ۸۰۷,۶۶به

را مقايسه  Six Sigmaو  Three Sigmaهاي ميان کيفيت  دهد که تفاوت را نشان مي

  .کند مي
  

  سيگما و نقايص در هر يك ميليون ١٠-١جدول 

 نقايص در هر يك ميليون سيگما

1σ ۰۰۰,۶۹۰ 

2σ ۵۳۷,۳۰۸ 

3σ ۸۰۷,۶۶

4σ ۲۱۰,۶

5σ ۲۳۳

6σ ۴,۳

  

  

  Six Sigmaو  Three Sigmaمقايسه  ١٠-٢جدول 

3σ 6σ  

سال فقط در  ۱۰يك محل بارگيري يا بلند در پنج محل بارگيري كوتاه يا بلند در هر فرودگاه اصلي

 هاي اياالت متحده فرودگاه

 سال ۲۰يك عمل جراحي نادرست در عمل جراحي ضعيف در يك هفته ۳۵۰,۱حدود 

دكترها يا نوزاد تازه متولد شده توسط  ۵۰۰,۴۰بيش از 

 پرستاران در هر سال

سه نوزاد تازه متولد شده توسط دكترها يا پرستاران در 

 سال ۱۰۰

نوشيدن آب نامطمئن به مدت يك ثانيه در هر شش سال در هر ماه ۲نوشيدن آب نامطمئن براي حدود 

 سال

  

تواند به عنوان يک هدف کيفيتي در نظر گرفته شود که در  مي Six Sigmaبنابراين 

يابد؛ يک رويکرد مبتني بر  آن رضايت مشتري در نتيجه کاهش نقايص افزايش مي

مراحل کليدي . ها و افزايش سود است كسب وكار براي بهبود فرآيندها، کاهش هزينه

  :است D-M-A-I-Cچرخه  Six Sigmaدر چارچوب بهبود 
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 به (له اول، تعريف اهداف و زير اهداف رضايت مشتري است مرح -تعريف

سپس اين اهداف يک ). ها يا خطاها عنوان مثال، کاهش زمان چرخه، هزينه

  .کنند خط مبنا يا پايه براي بهبود فرآيند فراهم مي

 تيم  -گيري اندازهSix Sigma هاي مرتبط،  اي از معيار براي تعيين مجموعه

 .مسئول است

 ها را براي روند کار، الگوها  تواند آن ها، تيم مي ر اختيار داشتن دادهبا د - تحليل

سازي و يا  ها، مدل تحليل آماري اجازه تست فرضيه. و يا روابط تحليل کند

 .دهد انجام آزمايشات را مي

 توانند پيشنهاد داده شده و  بر اساس شواهد ثابت، بهبودها مي - بهبود

بهبود، عموماً براي رسيدن به ) تحليل(گيري  اندازهمراحل . سازي شوند پياده

 .سطوح نهايي عملکرد، تکراري هستند

 ها و ابزارهاي  هنگامي که به سطوح نهايي عملکرد رسيديم، روش -کنترل

 .شوند کنترلي براي حفظ عملکرد به کار گرفته مي

در يک سازمان، ممکن است نياز به  Six Sigmaبراي اجراي يک برنامه 

موتوروال از عبارات . گذاري زيادي در آموزش و زيرساخت داشته باشيم يهسرما

هاي گوناگون استفاده کرد  ها و مسئوليت هاي رزمي زير براي توصيف اين نقش ورزش

(Pyzdek 1999): 

 استادان کمربند مشکي کساني از درون سازمان هستند  -استادان کمربند مشکي

استادان کمربند . و سازماني را دارند که باالترين درجه تجربه و تخصص فني

دهند و بنابراين هر آنچه را که يک  مشکي، افراد کمربند مشکي را آموزش مي

در نتيجه، يک استاد کمربند مشکي بايد . داند بايد بدانند کمربند مشکي مي

ها و ابزارهاي آماري و توانايي  صالحيت فني، اطالعات كافي در زمينه روش

  .ي ارتباط را داشته باشدآموزش و برقرار

 هر چند افراد با کمربند مشکي ممکن است از  -افراد با کمربند مشکي

هاي متفاوتي آمده باشند، ولي بايد از نظر فني صالحيت داشته و مورد  رشته
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طور فعالي در فرآيند  افراد با کمربند مشکي به. هاي خود باشند قبول هم رده

 .حضور دارند Six Sigmaتغيير 

 افراد با کمربند سبز، رهبران گروه يا مديران پروژه  -راد با کمربند سبزافSix 

Sigma افراد با کمربند مشکي عموماً به افراد با کمربند سبز کمک . هستند

کنند و  ها همراهي مي کنند تا پروژه خود را انتخاب نمايند، در آموزش با آن مي

 .دهند هايشان ياري مي روژهها را در پ سپس هنگامي که پروژه آغاز شد، آن

 ها نقش قهرمان  خيلي از سازمان -قهرمانانSix Sigma اند را اضافه کرده .

متعهد بوده  Six Sigmaقهرمانان، رهبراني هستند که نسبت به موفقيت پروژه 

بنابراين، . اند برداشته شده Six Sigmaتوانند تضمين کنند که موانع پروژه  و مي

تواند موانعي از جمله تأمين  يک مدير رده باال است که مييک قهرمان معموالً 

وجوه، پشتيباني، کاغذ بازي يا ساير موارد را که افراد با کمربند مشکي به 

 .تنهايي قادر به انجام آن نيستند، از ميان بردارد

اي استفاده شد،  براي اولين بار در يک محيط کارخانه Six Sigmaهر چند مفهوم 

افزاري به کار برد  هاي نرم توان مستقيماً براي پروژه هاي آن را مي روشاما خيلي از 

(Siviy 2001) . سودمنديSix Sigma  در روش آگاهانه و منظم براي رسيدن به

ها نهفته  رضايت مشتري با استفاده از بهبود فرآيندها و محصوالت کنوني و طراحي آن

 .است

  

   ١(CMMI)سازي مدل بلوغ قابليت  يکپارچه

يک مرکز توسعه تحقيقات (، (SEI)افزار  ، مؤسسه مهندسي نرم۱۹۸۶در سال 

ها  براي کمک به سازمان) Carnegie Mellonگذاري شده ائتالفي در دانشگاه  سرمايه

و  Mitreبا کمک شرکت . ها آغاز به کار کرد افزار آن براي بهبود فرآيندهاي توسعه نرم

Watts Humphrey افزاري و  چارچوبي براي ارزيابي و سنجش قابليت فرآيندهاي نرم

شد  (CMM)گيري مدل بلوغ توانايي  اين کار منجر به شکل. ها ايجاد شد تکامل آن

                                            
1- Capability Maturity Model Integration 
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(Humphrey 1988) .CMMI منتشر شد و  ۱۹۹۱در سال  ۰/۱افزاري  براي نسخه نرم

ها فراهم  افزاري مرتبط آن ها براي بهبود فرآيندهاي نرم يک مسير تکاملي براي سازمان

البته همراه با يک اصالح (اصالح شد  ۱/۱به عنوان نسخه  CMMIدو سال بعد، . کرد

اين نسخه ). ريزي شده بود برنامه ۰/۲به عنوان نسخه  ۱۹۹۷ديگر كه براي سال 

سازي  اي براي ابتکار يکپارچه ريزي شده، هرگز به بازار نيامد اما به عنوان پايه برنامه

 .به كار گرفته شد (CMMI)ل بلوغ قابليت مد

براي  CMMها از تعدادي  ، سازمان۱۹۹۱در سال  CMMIاز زمان ابتکار اوليه 

هاي مختلف هر چند کمک  استفاده از مدل. اند هاي مختلف استفاده کرده علوم يا حوزه

ساز نيز باشد زيرا يک مدل خاص ممکن است بهبود  تواند مشکل كننده است اما مي

معموالً اين بهبودهاي . رآيند را محدود به حوزه يا ناحيه خاصي از سازمان کندف

هاي مختلف شکسته  فرآيندي محدود به يک ناحيه خاص نيستند، بلکه در بين حوزه

 CMMاستفاده از تعدادي  مسألهبراي اين که  CMMIدر نتيجه، پروژه . شوند مي

در حال حاضر، . (Chrissis, Konrad and Scrum 2003)بندي شود، آغاز شد  دسته

CMMI افزار  مدل بلوغ قابليت براي نرم: سه مدل را با هم ترکيب کرده است(SW-

CMM)مدل توانايي مهندسي سيستم ١ ،(SECM)و مدل يکپارچه بلوغ توانايي توسعه  ٢

ها را در يک چارچوب  اين بود که اين مدل CMMIهدف . ٣(IPD-CMM)محصول 

 CMMIچارچوب . شد، ترکيب کند د فرآيندها در سازمان ميواحد که موجب بهبو

در اين بخش، به نحوه . هاي ديگر بتوانند در آينده يكپارچه شوند طراحي شد تا حوزه

  . پردازيم افزار مي از توسعه نرم CMMIپشتيباني 

CMMI كند که نواحي فرآيندي کليدي خاص توسعه  هايي را پيشنهاد مي شيوه

است که  مسألهارائه راهنمايي براي اين  CMMIهدف . کنند يف ميافزار را تعر نرم

تواند به بهترين شکل، فرآيندهاي خود را براي ايجاد و نگهداري  سازمان چگونه مي

ها براي حرکت  مسيري را براي کمک به سازمان CMMIبه عالوه، . افزار، کنترل کند نرم

                                            
1- Capability Maturity Model for Software 
2- System Engineering Capability Model 
3- Integrated Product Development Capability Maturity Model 
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افزار و برتري مديريتي  افزاري کنوني خود به سمت مهندسي نرم دادن فرآيندهاي نرم

  . (Paulk, Curtis, et al.1993)کند  فراهم مي

تواند از يک سازمان پشتيباني کند ابتدا بايد  چگونه مي CMMIبراي درک اين که 

  :مفاهيمي را تعريف كرد

 ها و تغييرات  ها يا تجربه روش ها، اي از فعاليت مجموعه -افزاري فرآيند نرم

  افزار و اقالم تحويل دادني مورد استفاده افراد براي ايجاد و نگهداري نرم

اي، اسناد طراحي، کد، موارد  هاي پروژه افزاري که شامل طرح هاي نرم پروژه

  .هاي راهنماي کاربر و غيره هستند آزمون، دفترچه

 تظار که با پيروي از يک فرآيند نتايج مورد ان -افزاري قابليت فرآيند نرم

تر، اگر فرآيندهاي  طور مشخص به. آيند افزاري خاص به دست مي نرم

افزاري ديگري  افزاري در پروژه نرم افزاري يکساني از يک پروژه نرم نرم

بيني  افزاري يک سازمان، راهي براي پيش استفاده شوند، قابليت فرآيندهاي نرم

 .کند نتايج مورد انتظار فراهم مي

 نتايج واقعي به دست آمده که از پيروي از يک  -افزاري عملکرد فرآيند نرم

بنابراين، نتايج واقعي به دست آمده . آيند افزاري خاص به دست مي فرآيند نرم

تواند با نتايج مورد انتظار به دست آمده  افزاري مي از طريق عملکرد فرآيند نرم

 .ايسه شودافزاري مق از طريق قابليت فرآيند نرم

 طور صريح  افزاري خاص به ميزاني که يک فرآيند نرم - افزاري بلوغ فرآيند نرم

طور كارآمدي در کل  گيري، کنترل و به و پايدار تعريف، مديريت، اندازه

 . شود سازمان استفاده مي

افزاري براي توصيف  استفاده از ايده بلوغ فرآيند نرم CMMIيکي از کليدهاي 

در يک سازمان . افزاري است هاي نابالغ نرم هاي بالغ و سازمان نتفاوت بين سازما

. شوند افزاري به صورت موردي ايجاد و يا اصالح مي افزاري نابالغ، فرآيندهاي نرم نرم

هاي کاربر  افزاري ممکن است با تعريف نيازمندي به عنوان مثال، يک تيم پروژه نرم

رسد اعضاي گوناگون گروه ممکن  ار فرا ميهنگامي که زمان انجام اين ک. رو باشد روبه
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تعداد زيادي از اعضا . هاي گوناگوني در مورد نحوه انجام آن داشته باشند است ايده

را حل کنند و به دنبال آن به نتايج متفاوتي  مسألهممکن است با رويکرد گوناگوني 

م تحويل دادني حتي اگر يک فرآيند مناسب که مراحل، ابزارها، منابع و اقال. دست يابند

کند مورد استفاده باشد، تيم ممکن است از فرآيند تعيين شده اصالً  الزم را تعيين مي

 . پيروي نكرده و يا خيلي کم از آن پيروي کند

شود؛ مدير و تيم  افزاري نابالغ با مشخصه واکنشي بودن شناخته مي سازمان نرم

کنند يا خود را در  صرف ميها  پروژه زمان زيادي را جهت واکنش نسبت به بحران

در . روند معموالً از زمانبندي و بودجه فراتر مي. بينند وضعيت مداوم آتش نشاني مي

افزاري و اقالم تحويل دادني پروژه معموالً به خطر  نتيجه، کيفيت و کارايي سيستم نرم

پروژه موفقيت پروژه به ميزان زيادي به وسيله اين که چه کسي جزئي از تيم . افتند مي

افزاري نابالغ عموماً  هاي نرم به عالوه، سازمان. شود تعيين مي) و چه کسي نيست(است 

ها  از آن جايي که اين سازمان. گويي در مورد کيفيت ندارند راهي براي قضاوت يا پيش

رسد هرگز زمان کافي براي  کنند به نظر مي مدام در يک وضعيت بحراني كار مي

  . ار و يا بهبود فرآيندهاي کنوني ندارندد رسيدگي به موارد مشکل

افزاري نابالغ  افزاري بالغ در نقطه مقابل سازمان نرم هاي نرم از طرف ديگر، سازمان

طور صريح تعريف  افزاري و نقش افراد به تر، فرآيندهاي نرم طور مشخص به. قرار دارند

در کل سازمان پايدار افزاري  فرآيندهاي نرم. شوند اند و در کل سازمان منتقل مي شده

کيفيت هر . شوند طور پيوسته بر اساس آزمايش يا تجربيات، بهبود داده مي هستند و به

هاي  شود تا محصوالت و فرآيندها در بين پروژه افزاري مرتباً بررسي مي فرآيند نرم

هاي قبلي  ها بر پايه پروژه ها و برنامه چنين بودجه هم. بيني باشند گوناگون قابل پيش

. باشند، بنابراين واقع گراترند و احتمال رسيدن به مقاصد و اهداف پروژه بيشتر است مي

گيرنده بوده و قادرند از تعدادي فرآيند منظم  افزاري تکامل يافته، پيش هاي نرم سازمان

  . افزاري پيروي کنند در طول پروژه نرم

CMMI زمند تعداد کند که هر يک نيا پنج سطح از بلوغ فرآيند را تعريف مي

اين . زيادي مرحله کوچک به صورت يک مسير بهبود فرآيندي افزايشي و مداوم هستند

 Crosbyو  Shewhart ،Deming ،Juranهاي  مراحل، بر پايه بسياري از مفاهيم و فلسفه

را براي بلوغ  CMMIچارچوب  ۱۰-۷شکل . (Paulk, Curtis, et al. 1993)هستند 
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دهند که سطح کنوني  اين سطوح به سازمان اجازه مي. دهد يافزاري نشان م قابليت نرم

هاي پيشرفتي  افزاري خود را ارزيابي كرده و کمک نمايد تا تالش قابليت فرآيند نرم

 Caputo)مورد نياز خود را براي رسيدن به سطح باالتر بعدي در اولويت قرار دهد 

1998) .  

  

  
  افزار سطوح بلوغ فرآيند نرم ۱۰-۷شكل 

   

سطوح قابليت، يک مسير تكاملي مناسب را براي دست يافتن به يک سازمان 

، هر سطح تکاملي تعداد زيادي ۱به استثناي سطح . کنند افزاري بالغ فراهم مي فرآيند نرم

شود که يک سازمان براي رسيدن به يک سطح خاص  ناحيه فرآيند کليدي را شامل مي

  :افزاري وجود دارد ل فرآيند نرمپنج سطح تکام. از بلوغ بايد داشته باشد

سطح نخستين، عموماً يک نقطه آغازي را براي خيلي از نخستين : ۱سطح 

افزاري نابالغ  اين سطح توسط يک سازمان نرم. کند افزاري فراهم مي هاي نرم سازمان

افزاري، خاص و معموالً نسبت به بحران  شود که در آن فرآيند نرم مشخص مي

افزار  صورت وجود، تعداد کمي فرآيند براي توسعه و نگهداري نرمدر . گر است واکنش
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افزاري  هاي نرم محيط پايداري براي پروژه ۱افزاري سطح  سازمان نرم. شوند تعريف مي

ندارد و موفقيت يک پروژه بستگي زيادي به افراد پروژه و نه فرآيندهايي که از آن 

هاي گوناگون درون سازمان  در پروژه در نتيجه، تکرار موفقيت. کنند، دارد پيروي مي

  .مشکل است
  

  نواحي فرآيندي اصلي

 هيچ ناحيه فرآيندي اصلي وجود ندارد.  

هاي پايه براي  ها، فرآيندها و کنترل در اين سطح، سياستقابل تکرار : ۲سطح 

اند  گرايانه هاي پروژه، واقع ها و بودجه برنامه. افزاري وجود دارند مديريت يک پروژه نرم

هاي مشابه  هاي جديد بر پايه تجربيات قبلي در پروژه ريزي و مديريت پروژه زيرا برنامه

ها ممکن است در اين سطح متفاوت  پروژهافزاري بين  هر چند فرآيندهاي نرم. است

افزاري،  تر است زيرا فرآيندهاي نرم منظم ۲هاي سطح  باشند، اما قابليت فرآيندي سازمان

اي  هاي پروژه در نتيجه، بسياري از موفقيت. تر و رو به رشدتر هستند مستندتر، اجرايي

  . اي ديگر قابل تکرار است هاي پروژه قبلي به وسيله تيم
  

  ي فرآيندي اصلينواح

 از کنترل و مديريت تغييرات اقالم تحويل دادني  -افزار مديريت پيکربندي نرم

هاي حيات  افزاري در طول پروژه و چرخه اي گوناگون و محصوالت نرم پروژه

  . کند افزار، پشتيباني مي نرم

 درکي از فرآيندها و استانداردهاي استفاده شده براي  -افزار تضمين کيفيت نرم

 . کند تيباني از طرح کيفيت پروژه براي ذينفعان پروژه فراهم ميپش

 کاران دسته  از انتخاب و مديريت پيمان -افزار مديريت قراردادهاي فرعي نرم

 .کند افزاري واجد شرايط پشتيباني مي دوم نرم

 هاي کافي براي  کند که کنترل تضمين مي -افزاري گيري و پايش پروژه نرم پي

افزاري وجود دارند تا هنگامي که عملکرد واقعي  پروژه نرمپايش و مديريت 
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شود، تصميمات مؤثر، قابل اتخاذ باشد و  پروژه از طرح پروژه منحرف مي

 .کارهاي الزم انجام شود

 هاي  افزار و مديريت پروژه، طرح براي ايجاد نرم -افزاري ريزي پروژه نرم برنامه

 .کند گرا را ايجاد مي واقع

 هاي  کند که يک درک عمومي از نيازمندي تضمين مي -ها ديمديريت نيازمن

 .شود ريزي مي کاربر ايجاد شده و يک قرارداد و پايه براي برنامه

افزار در  ، فرآيندهاي مديريت و مهندسي نرم۳در سطح  تعريف شده: ۳سطح 

طول سازمان، مستند و استانداردسازي شده و تبديل به فرآيند استاندارد سازمان 

شود و  افزاري سازمان در نظر گرفته مي يک تيم براي نظارت بر فرآيندهاي نرم. وندش مي

به . گردد سازي مي يک برنامه آموزشي سازماني براي پشتيباني از فرآيند استاندارد، پياده

ها در کل سازمان، خوب تعريف و درک  ها، وظايف و مسئوليت اين ترتيب، فعاليت

افزاري در اين سطح با استاندارد بودن، سازگاري، ثبات و  قابليت فرآيند نرم. شوند مي

افزاري استاندارد، ممکن است  هر چند، اين فرآيند نرم. شود قابليت تکرار مشخص مي

هاي فردي يک پروژه خاص را برآورده  اي سفارشي شود که نيازها و يا مشخصه گونه به

  .کند

  

  نواحي فرآيندي اصلي

 افزاري  گيري و حذف هر چه زودتر مشکالت نرمپيش - اي هاي قرينه بازنگري

کند و با استفاده از بازبيني کد، جلسات بررسي ساخت يافته تا انتها  را آسان مي

  .شود سازي مي پياده

 کند که در آن  اي را فراهم مي يک رويکرد ميان رشته -هماهنگي درون تيمي

به منظور توليد يک  هاي پروژه طور فعال با ساير تيم افزار به تيم مهندسي نرم

 .كنند افزاري مؤثرتر و کاراتر همكاري مي محصول نرم



Pa
ya

m
 N

oo
r U

ni
ve

rs
ity

 
  ٤٢٥        هاي فناوري اطالعات مديريت كيفيت پروژه: همد فصل                                     

  

    

 ها و فرآيندهاي سازگار و مؤثر مهندسي  فعاليت -افزاري مهندسي محصول نرم

هاي  افزاري که نيازمندي افزار يکپارچه را به منظور توليد يک محصول نرم نرم

 .کند سازد، تعريف مي کاربر را برآورده مي

 هاي مديريتي و  سازي فعاليت از يکپارچه -افزاري يکپارچه رممديريت ن

افزاري مناسب و قابل درک  اي از فرآيندهاي نرم افزار در مجموعه مهندسي نرم

 . کند اند، پشتيباني مي که منحصراً براي سازمان ايجاد شده

 سازد تا  پذير مي ها و دانش فردي را امکان توسعه مهارت -هاي آموزشي برنامه

 . طور کاراتر و مؤثرتر اجرا کنند هاي خود را به افراد بتوانند وظايف و مسئوليت

 اي از  قابل استفاده  از تعيين و توسعه مجموعه - تعريف فرآيند سازماني

ليت سازمان را در تمامي کند که قاب افزاري پشتيباني مي فرآيندهاي نرم

 .بخشد افزاري بهبود مي هاي نرم پروژه

 سازي فرآيندهاي  مسئوليت سازماني را براي پياده -تمرکز بر فرآيند سازماني

بخشد، بنا  افزاري کل سازمان را بهبود مي افزاري که قابليت فرآيند نرم نرم

 .نهد مي

گيري و ارزيابي  اندازه هاي کمي براي در اين سطح، معيارمديريت شده : ۴سطح 

اين اطالعات در . شوند افزاري ايجاد مي وري و کيفيت محصوالت و فرآيندهاي نرم بهره

تواند براي تحليل و ارزيابي  آوري و نگهداري شده و مي يک انبار سازماني جمع

کنترل پروژه از طريق کاهش . افزاري استفاده شود فرآيندها و محصوالت نرم

هاي کنترلي قابل  ها در محدوده  شود تا فعاليت رد پروژه انجام ميتغييرپذيري عملک

افزاري در اين سطح به صورت  هاي نرم افزاري سازمان فرآيندهاي نرم. قبولي قرار گيرد

هاي کمي براي تعيين اين  شوند زيرا کنترل بيني مشخص مي قابل شمارش و قابل پيش

به عالوه، اين . شود وجود دارند مي هاي عملياتي انجام که آيا فرآيند در محدوده

بيني روندها و تعيين زمان روي دادن دالليل مشخص را كه نياز به  ها امکان پيش کنترل

  . کنند توجه فوري دارند، فراهم مي
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  نواحي فرآيندي اصلي

 اي از فرآيندها را براي پشتيباني از اهداف  مجموعه - افزار مديريت کيفيت نرم

  .کند هاي مديريت کيفيت پروژه ايجاد مي فعاليتکيفيتي پروژه و 

 اي از فرآيندهاي کنترلي کمي يا آماري را  مجموعه -مديريت فرآيندي کمي

افزاري با تعيين تغييرپذيري علت  براي مديريت و کنترل عملکرد پروژه نرم

 . کند خاص، فراهم مي

افزاري خود  مدر باالترين سطح بلوغ فرآيند نر كل سازمانسازي  بهينه: ۵سطح 

اين بهبودها در نتيجه ابتکارات استفاده كننده از . بر بهبود مداوم فرآيند تمرکز دارد

به عالوه، . شوند هاي جديد و بهبود فرآيندي رو به رشد حاصل مي ها و فناوري روش

ابتکارات و . سازمان اين توانايي را دارد که نقاط قوت و ضعف خود را تعيين کند

  . شوند ها، در طول سازمان تعيين و منتشر مي هاي عملي مبتني بر آموخته بهترين تجربه

  

  نواحي فرآيندي اصلي

 اين مديريت از بهبود پيوسته و رو به رشد فرآيندهاي  - مديريت تغيير فرآيند

افزاري استفاده شده به وسيله سازمان به منظور بهبود کيفيت، افزايش  نرم

  . کند افزار، پشتيباني مي نرم وري و کاهش زمان چرخه ايجاد بهره

 يعني فرآيندها، (هاي جديد  از شناسايي فناوري - مديريت تغيير فناوري

که براي سازمان مفيد است، پشتيباني كرده ) هاي عملي ها، ابزارها، تجربه روش

طور مؤثر و اثربخش  ها در کل سازمان به کند که اين فناوري و تضمين مي

 . اند يکپارچه شده

 گيرنده براي شناسايي و جلوگيري از  از يک رويکرد پيش -ي از مشکلپيشگير

 .کند افزاري پشتيباني مي مشکالت نرم

افزاري يک سازمان، تفاوت بين نتايج مورد انتظار و  با افزايش بلوغ فرآيند نرم

توان انتظار داشت که عملکرد با افزايش سطوح  به عالوه، مي. شود نتايج واقعي، کم مي
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وري  ها و زمان توليد، کاهش يافته در حالي که کيفيت و بهره بود يابد زيرا هزينهبلوغ به

 . افزايش پيدا كرده است

به عنوان مثال، اگر . نظر از سطوح بلوغ، پربار نيست ، صرفSEIمطابق با 

جهش کند ممکن است  ۴و يا  ۳ارزيابي شد و خواست به سطح  ۱سازماني در سطح 

کند که يک سازمان بايد از طريق آن  ، سطوحي را تعيين ميCMMIمشکل باشد زيرا 

  . سطوح براي ايجاد يک فرهنگ و تجربيات رشد كند

بر کيفيت و بهبود فرآيندها  ISO 9001و  CMMIهر دو مجموعه استاندارد 

ها و  شباهت Mark C. Paulk (1994)يک مقاله فني نوشته شده به وسيله . تمرکز دارند

دهد  تحليل او، نشان مي. کند را با هم مقايسه مي ISO 9001و  CMMIهاي ميان  تفاوت

با . کند را برآورده مي ۳و  ۲بيشتر اهداف سطوح  ISO 9001که يک سازمان منطبق با 

باشند، ولي ممکن است  ISO 9001توانند سازگار با  مي ۱هاي سطح  اين که سازمان

در عوض، بسياري از تجربيات در . ها مشکل باشد حفظ اين سازگاري براي اين سازمان

CMMI  هستند که به وسيلهISO 9001 شوند، بنابراين براي يک سازمان  هدايت نمي

 ISOدريافت گواهي . باشد ISO 9001اين امکان وجود دارد که سازگار با  ۱سطح 

  . چندان مشكل نيست ۲براي يک سازمان سطح  9001

آيا . دام سيستم کيفيتي بهتر استپس از مطالعه اين بخش، شايد فکر كنيد که ک

متمرکز  CMMIتمرکز کند؟ يا بايد تالش خود را بر  ISOيک سازمان بايد بر گواهي 

کند؟ هر چند بازار ممکن است يک گواهي خاص را تحميل کند، ولي يک سازمان بايد 

بر بهبود مداوم تمرکز کند تا منجر به ايجاد رقابت شود و نه لزوماً بر دريافت يک 

  . (Paulk 1994)واهي و يا سطح بلوغ گ

  

  هزينه پيروي نکردن از دستورات

. افزار دارند هاي رسمي براي توسعه نرم هاي فناوري اطالعات، راهنمايي بيشتر گروه

خورد  ها در يک زونکن ضخيم قرار دارند که در نهايت خاک مي متأسفانه، اين راهنمايي



Pa
ya

m
 N

oo
r U

ni
ve

rs
ity

 
  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٤٢٨

 
افزار  وري نرم بر اساس تحقيقات بهره. يا در کشوي ميز فردي بايگاني شده است

(SPR)افزاري  تواند مشکالت نرم يک بازبيني منظم از طراحي و کد برنامه کاربردي مي ١

البته، قسمت سخت کار، مجبور کردن گروه توسعه به پيروي از . کاهش دهد% ۵۰را تا 

. کاربران است ها و يا برپايي جلسات با ها، بازبيني دستورات گام به گام براي بازنگري

واقع در ايالت  ٢افزاري از شهر اُرنج ، يک مشاور نرمRoger Pressmanبر اساس نظر 

، بسياري از توسعه دهندگان، به يک فرآيند به عنوان فعاليتي فرعي نگاه ٣كات كانتي

تر توسعه با استفاده از يک  کنند که بايد آن را قبل از رسيدن به قسمت جذاب مي

اين است که  مسأله"، Pressmanاما مطابق با عقيده . فناوري جذاب جديد، تحمل کنند

اين است که چگونه توسعه  مسأله". نيدک بدون يک فرآيند، فقط با كدنويسي گير مي

ها کمک  يک پاسخ اين است که به آن. دهندگان را وادار کنيم فرآيندها را به كار گيرند

کنيم آن را بنويسند، زيرا افراد اگر جزئي از ايجاد فرآيندها باشند تمايل بيشتري به 

شده مؤثري را پيدا کرد بنابراين، هرگاه تيم پروژه، تكنيك اثبات . ها دارند پيروي از آن

هايي پر از کاغذ که  هدف از ايجاد يک فرآيند، ايجاد زونکن. بايد به فرآيند اضافه شود

افزار سر موعد،  ها يا نرم کند، نيست بلکه تحويل پروژه ها نگاه نمي هيچ کس هرگز به آن

ک تخمين زده است که ي SPRهر چند، . مطابق بودجه و برآورده كردن انتظارات است

هاي  گذاري شده در بازنگري دالر از پيش سرمايه ۱تواند براي هر  شرکت مي

دالر در هزينه  ۱۷هاي طراحي و کد و ساير فرآيندهاي توسعه،  ها، بازبيني نيازمندي

اين است که به بيشتر توسعه دهندگان براي  مسألهجويي کند، ولي  نگهداري صرفه

در نتيجه، توسعه . اي پيروي از يک فرآيندشود و نه بر انجام پروژه پاداش داده مي

  .دهند دهندگان، پروژه را به هر شکلي که سريع باشد، انجام مي

  

  طرح کيفيت پروژه فناوري اطالعات

خواهند؛ متأسفانه يک رويکرد مورد قبول عموم براي  تمامي ذينفعان پروژه، کيفيت مي

PQM  وجود ندارد، بنابراين بسياري از مديران پروژه به اشکال گوناگوني با آن مواجه

                                            
1- Software Productivity Research 
2- Orange 
3- Connecticut 
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سازي  به اين دليل يک چارچوب پايه براي هدايت و يکپارچه. (Lewis 2000)شوند  مي

ريزي کيفيت، تضمين کيفيت، کنترل کيفيت و بهبود کيفيت معرفي  نواحي دانش برنامه

ي براي توسعه يک طرح کيفيت پروژه فناوري اين چارچوب، يک پايه اصل. شود مي

تواند بسته  اين طرح مي. کند اطالعات براي پشتيباني از اهداف کيفيتي پروژه فراهم مي

هاي   ها، استانداردها و روش به اندازه پروژه، رسمي يا غيررسمي باشد؛ البته، فلسفه

درک شده و به اصولي براي تعريف و برآورده ساختن کيفيت بايد به شکل مناسبي 

به عالوه، طرح کيفيت پروژه بايد از سازمان پروژه . تمامي ذينفعان پروژه انتقال يابند

هاي  و يا نيازمندي ISOخواهد به استانداردهاي  پشتيباني کند، صرفنظر از اين که مي

CMMI يا ابتکارات و اهداف کيفيتي تحميل شده دست يابد.  

PQM اهداف . يت ريسک استهمچنين يک استراتژي براي مديرPQM  از

ها و  ها، استانداردها، بازنگري آيند که اهداف، روش طريق يک طرح کيفيتي به دست مي

اند،  ها در جهت رضايت مشتري برداشته شده مستندات را براي تضمين اين که همه گام

  . (Lewis 2000)) ها در استفاده از يک رويکرد کيفيتي با مطمئن کردن آن(دهد  نشان مي

نمايشي از طرح کيفيت پروژه فناوري اطالعات را که در اين بخش  ۱۰- ۸شکل 

  . کند بررسي شد، فراهم مي

  

  
  طرح كيفيت پروژه فناوري اطالعات ١٠-٨شكل 
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  ها و اصول کيفيت فلسفه

قبل از آغاز توسعه يک طرح کيفيت پروژه فناوري اطالعات، پروژه و سازمان پروژه 

اين هدف بايد بر . توسعه طرح کيفيت پروژه را تعريف کنندبايد جهت و هدف کلي 

ها و اصول کيفيتي باشد که در طول ساليان گذشته، شکل  ها، آموزش پايه فلسفه

هاي آنان در اين فصل  با اين که تعداد زيادي از آموزگاران کيفيت و آموزش. اند گرفته

لي را براي طرح هر تواند ستون اص معرفي شدند، ولي موضوعات رايج بسياري مي

ها  اين ايده. سازماني به منظور تضمين کيفيت فرآيندها و محصول پروژه، فراهم کند

تمرکز بر رضايت مشتري، پيشگيري از اشتباهات، بهبود فرآيند : شامل اين موارد است

  .براي بهبود محصول، تبديل کيفيت به مسئوليتي همگاني و مديريت مبتني بر حقايق

. ها و مفاهيم کيفيت است رضايت مشتري، پايه فلسفهيت مشتري تمرکز بر رضا

رسيدن يا . مشتريان، انتظاراتي دارند و بهترين قضاوت کننده در مورد کيفيت هستند

به عالوه، به . تواند منجر به رضايت بيشتر مشتري شود گذشتن از آن انتظارات، مي

مشتري خارجي، . خارجي باشندخاطر داشته باشيد که مشتريان ممکن است داخلي يا 

هر چند، مشتريان داخلي به همان ). يعني حامي پروژه يا كارآور(مشتري نهايي است 

ها را به صورت يک فرد يا گروه، تصور کرد که  توان آن ميزان، اهميت دارند و مي

  .دريافت کنندگان تعدايد از اقالم تحويل دادني پروژه يا خروجي يک فرآيند هستند

هاي  ان مثال، ممکن است اعضاي تيم پروژه مسئول تعريف نيازمنديبه عنو

ها ممکن است به يک يا  اين نيازمندي. تفصيلي کاربر براي يک سيستم کاربردي شوند

ها  کنند و سپس اين مدل گر سيستم داده شوند که مدل طراحي را ايجاد مي چند تحليل

ها بر  ثال، کيفيت مشخصات نيازمنديبه عنوان م. دهند نويسان، تحويل مي را به برنامه

هاي ايجاد  حسب دقت، کامل بودن و قابل درک بودن، تأثير مستقيمي بر کيفيت مدل

ها، بر کيفيت  در عوض، کيفيت مدل. گران سيستم خواهد داشت شده به وسيله تحليل

توسعه  توان به دنباله فرآيندهاي بنابراين، مي. هاي ايجاد شده تأثير خواهد گذاشت برنامه

افزار و پروژه به عنوان يک زنجيره مشتري متشکل از مشتريان داخلي و خارجي  نرم

  . نگريست

ترين پيوند  طور که شايد انتظار داشته باشيد يک زنجير فقط به اندازه ضعيف همان

تواند بر کيفيت محصول نهايي  دهد مي خود قوي است و هر مشکل کيفيتي که رخ مي
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تمرکز اوليه تيم پروژه، بايد بر برآورده ساختن يا عبور از . دپروژه تأثيرگذار باش

انتظارات و نيازهاي مشتريان آن باشد زيرا مشتري، قضاوت کننده نهايي کيفيت است 

(Ginac 1998).  

اين است که  Demingهاي  ترين ايده يکي از برجسته: گيري نه بازبيني پيش

فيت يا در محصول تعبيه شده يا نشده کي. کيفيت درون يک محصول قابل بازبيني نيست

گيري،  پيش: بنابراين، هزينه کل کيفيت برابر است با حاصل جمع چهار جزء. است

گيري، شامل تمامي  هزينه مربوط به پيش. بازبيني، شکست داخلي و شکست خارجي

گيري از روي دادن مشکالت،  عملياتي است که يک تيم پروژه ممکن است براي پيش

هاي  هزينه بازبيني، هزينه. دهند خطاها و الي آخر در مرحله اول انجام مي اشتباهات،

گيري، ارزيابي و رسيدگي به فرآيندها و اقالم تحويل دادني پروژه براي  مربوط به اندازه

هاي   هزينه. شود ها شامل مي تضمين مطابقت با استانداردها يا مشخصات نيازمندي

دار، قبل  وباره کاري يا اصالح يک محصول مشکلتواند مربوط به د شکست داخلي مي

اميد است که اين نوع مشکالت قبل از . از اين که به مشتري تحويل داده شود، باشد

هاي اصالح  هاي شکست خارجي، شامل هزينه هزينه. عرضه محصول شناسايي شوند

هاي  هزينه. مشکالت يا کمبودهاي شناسايي شده، پس از عرضه محصول هستند

تواند به سازمان وارد کند زيرا ديدگاه و تصور  خارجي، بيشترين صدمه را مي شکست

مشتري نسبت به سازمان، ممکن است مشتري را از انجام دوباره تجارت با سازمان در 

تواند احتمال وقوع  تر است و مي از مشكالت ارزان گيري بنابراين، پيش. آينده، باز دارد

در عوض، اين . دهد نشده به مشتري را کاهش  يک مشکل و يا خطاي تشخيص داده

بخشد  دهد و کيفيت کلي محصول را بهبود مي کار هزينه توسعه سيستم را کاهش مي

(Lewis 2000).  

  براي ايجاد همه اقالم تحويل دادني: براي بهبود محصول، فرآيند را بهبود دهيد

در نتيجه، بهبود . ستند، فرآيندها الزامي ه)سيستم اطالعاتي(پروژه و محصول نهايي 

هايي باشند که  فرآيندهاي پروژه، بايد فعاليت. بخشد فرآيند، کيفيت محصول را بهبود مي

توانند به  به عالوه، فرآيندها مي. کنند ارزشي را به زنجيره کلي مشتري، اضافه مي

بتواند  گيري باشد تا هر فرآيند بايد قابل تکرار و قابل اندازه. زيرفرآيندها تقسيم شوند
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برد زيرا بهبود فرآيند  البته، بهبود هر فرآيندي، زمان مي. کنترل شده و بهبود داده شود

  . معموالً افزايشي است

طور  همان. بهبود کيفيت، نياز به زمان و منابع دارد: کيفيت، مسئوليت همه است

ار باشد و کنند کيفيت بايد باالتر از يک شع که بسياري از آموزگاران کيفيت، اشاره مي

مديريت نه . دهند نيازمند تعهد و مسئوليت مديريت و افرادي است که کار را انجام مي

از طرف ديگر، . تنها بايد منابع را فراهم کند بلکه بايد موانع سازماني را از ميان بردارد

. دهند معموالً بهتر از مديران خود به کار خود اشراف دارند افرادي که کار را انجام مي

بنابراين، براي . ين افراد معموالً کساني هستند که تماس مستقيم با مشتري نهايي دارندا

تضمين کيفيت بايد مسئول و با قدرت باشند و مورد تشويق مديريت قرار گيرند تا در 

دست يافتن به بهبود کيفيت آسان نيست زيرا ممکن . کار خود احساس رضايت کنند

يک سازمان، فرهنگ خود را تغيير دهد و بر  باشد که مسألهاست مستلزم اين 

  .هاي بلند مدت به قيمت و فشار تحويل نتايج کوتاه مدت تمرکز کند افزوده

يک برنامه کيفيتي و طرح کيفيت پروژه بايد مبتني بر : مديريت مبتني بر حقايق

کنند  اشاره مي Petrick (2002)و  Kloopenborgطور که  همان. شواهد محکم باشد

آوري  ها را جمع داده) ۱(ها  يت بر اساس حقايق مستلزم اين امر است که سازمانمدير

کنند چه مواردي در مورد عملکرد فرآيندي آن واقعاً  کنند و روندهايي را که تعيين مي

دهي کنند که به تمامي ذينفعان  خود را به شکلي سازمان) ۲(حقيقت دارند، تحليل كنند 

ا و روندهايي را که يک پايه بنيادين براي ارزيابي و بهبود ه داده) ۳(پاسخگو باشند و 

  .آوري و تحليل کنند نمايند، جمع فرآيندها فراهم مي

   

  ها و استانداردهاي کيفيت معيار

کنند؛ البته، استانداردها براي اين که  استانداردها، پايه را براي هر طرح کيفيتي فراهم مي

-۹طور که در شکل  همان. تعريف شوند و با معني باشندمرتبط و مفيد باشند بايد دقيقاً 

گيري سازمان يا  نشان داده شده است هدف پروژه كه برحسب ارزش قابل اندازه ۱۰

MOV گذار تعريف استانداردهاي پروژه است تعريف شده است، پايه .MOV هدف ،

تعريف  نهايي پروژه را برحسب ارزش صريحي که پروژه براي سازمان به دنبال دارد،

گذار تعريف و مديريت محدوده پروژه که اقالم تحويل  ، پايهMOVدر عوض، . کند مي
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هاي عمومي و کارايي فراهم شونده  دادني سطح باالي پروژه و به همان ميزان مشخصه

البته، محدوده پروژه . کند، است حل فناوري اطالعات را تعريف مي به وسيله راه

تم اطالعاتي معموالً با جزئيات بيشتري به عنوان ها و کارايي سيس برحسب مشخصه

دهد  نشان مي ۱۰- ۹طور که شکل  همان. شود ها تعريف مي بخشي از تعريف نيازمندي

تر از همه به  توانند برحسب اقالم تحويل دادني پروژه و مهم استانداردهاي پروژه مي

هنگامي . ريف شوندحل فناوري اطالعاتي که قرار است تحويل داده شود، تع وسيله راه

ها تعريف شدند گام بعدي تعيين ابعاد يا صفات  ها، عملكرد يا نيازمندي که ويژگي

يک طرح تضمين کيفيت . کيفيتي خاص مرتبط با هر قلم تحويل دادني پروژه است

ها را به  هاي هر مشتري را تعيين كرده، آن هدايت شده توسط مشتري، ابتدا نيازمندي

كند  کيفيتي نشان داده و سپس آن ابعاد را به معيارها ترجمه مي صورت ابعاد يا صفات

(Ginac 1998) . ،به عنوان مثالKan (1995) تواند  کند که مي ابعاد زيادي را پيشنهاد مي

اين ابعاد شامل . افزاري عمل کند به عنوان استانداردهاي کيفيتي براي محصول نرم

بودن، عملکرد، پاسخگويي، تطابق، شکيل مشخصات، قابل اعتماد بودن، قابل استفاده 

با اين که اين ابعاد بر برنامه کاربردي تمرکز دارد، . بودن و قابليت نگهداري برنامه است

مثالً (تواند براي هر يک از اقالم تحويل دادني پروژه تعيين شود  ولي ابعاد ديگري مي

ه، مستندات کاربر و دهي پروژ مورد تجاري، منشور پروژه و طرح اصلي پروژه، گزارش

  ).غيره

گيري کيفيت، حياتي  معيارها با ايجاد حدود تحمل و تعيين نقايص، براي اندازه

، يک رفتار ناخواسته است که مرتبط با محصول و يا فرآيند است ١يک نقص. هستند

(Ginac 1998) در نتيجه عدم مطابقت با يک نيازمندي است  ٢و شکست(Lewis 

  . شود گفته مي bug٣افزار، به نقايص معموالً  در توسعه نرم. (2000

                                            
1- Defect 
2- Failure 

يک خانم  - وارد حوزه علوم کامپيوتر شد Dr. Grace Murray Hopper (1906-1992)به وسيله  bugعبارت  - ٣

و  MarkΙΙ، هنگامي که روي کامپيوترهاي ۱۹۴۶دريادار بازنشسته در نيروي دريايي اياالت متحده، در سال 

MarkΙΙΙ هاي کامپيوتر  کرد دريافت که يکي از کامپيوترها در نتيجه زنداني شدن يک پروانه در يکي از رله کار مي

" شده است debugکامپيوتر "روانه با دقت برداشته شد و به گزارش روزانه که نوشته شده بود پ. از کار افتاده است

 bugاين عبارت ماندگار شد و از آن پس خطاها يا مشكالت يک برنامه و يا سيستم کامپيوتري، . چسبانده شد

  شوند ناميده مي
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  توسعه استانداردها و معيارها ۱۰-۹شكل 

  

اي از  هنگامي که ابعاد کيفيتي تعيين شدند گام بعدي تعريف مجموعه

دهند بر هر يک از استانداردهاي پروژه  معيارهاست که به تيم و مدير پروژه اجازه مي

اي از  خود معيار و يک مقدار يا محدوده -هر معيار دو قسمت دارد. نظارت داشته باشد

معيارها بايد بر سه دسته تمرکز کنند . (Ginac 1998)مقادير قابل قبول براي آن معيار 

Kan 1995):( 

 کنترل نقايص تعريف شده به وسيله فرآيندهاي الزم براي توسعه يا  -فرآيند

توانند براي بهبود  معيارهاي فرآيندي مي. ايجاد اقالم تحويل دادني پروژه

يد بر اثر اين معيارها با. افزار يا فرآيندهاي نگهداري استفاده شوند توسعه نرم

  . بخشي و برطرف كردن نقايص يا مشکالت تمرکز کنند
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 اين . کيفيت ذاتي اقالم تحويل دادني و رضايت مشتري از اين اقالم -محصول

معيارها بايد سعي کنند مشخصات اقالم تحويل دادني پروژه و محصول نهايي 

هايي از معيارهاي محصول ممکن است بر رضايت  مثال. را توصيف کنند

 . هاي طراحي تمرکز داشته باشند ري، عملکرد، قابل اعتماد بودن و ويژگيمشت

 که پروژه به  مسألهکنترل فرآيندهاي مديريت پروژه براي تضمين اين  -پروژه

هدف کلي خود و همچنين محدوده، زمانبندي و بودجه خود دست پيدا 

 . خواهد كرد

افزاري و  ند که محصول نرماستفاده شو مسألهتوانند براي تعيين اين  معيارها مي

مطابقت "و " مناسب بودن براي استفاده"ها را براي  اقالم تحويل دادني پروژه، نيازمندي

) طور که به وسيله مشتري داخلي يا خارجي تعريف شده است همان" (ها با نيازمندي

د کننده کنند که استانداردها محدو البته، افراد فني، معموالً احساس مي. کنند برآورده مي

هر چند بسياري از استانداردها که قاطعانه . کنند هستند و فقط خالقيت را سرکوب مي

هاي مناسب براي  ولي استانداردها و رويه. کنند شوند از اين عقيده حمايت مي دنبال مي

هاي  تواند هزينه يک رويکرد کيفيتي همچنين مي. تضمين کيفيت، ضروري هستند

ا يک مشکل يا نقص هرچه زودتر پيدا و اصالح شود، هزينه توسعه را کاهش دهد، زير

اي از برخي معيارهاي  خالصه ۱۰-۳جدول . (Lewis 2000)گردد  ادامه کار کمتر مي

  . دهد رايج فرآيند، محصول و پروژه را ارائه مي

  

Verification  وValidation  

Verification  وValidation (V&V)  در حال تبديل شدن به مفاهيم بسيار مهمي در

دائماً از ما  V&Vهاي  فعاليت. (Jarvis and Crandall 1997)افزار هستند  مهندسي نرم

دهيم که انتظارات  حل فناوري اطالعات تحويل مي خواهند بپرسيم که آيا يک راه مي

  . حامي پروژه ما را برآورده سازد
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  معيارهاي فرآيند، محصول پروژههايي از  مثال ۱۰-۳جدول 

 شرح معيار نوع

 تعداد نقايص پيدا شده در طي دوره خاصي از زماننرخ ورودي نقص فرآيند

 تعداد نقايص پيدا شده در طي هر فاز پروژهنقايص در هر فاز

 تعداد نقايص منتظر اصالحتعويق نقايص

 .شود صرف مي زمان متوسطي كه براي اصالح يك نقصزمان پاسخ اصالح

 .شوند تعداد اصالحاتي كه نقايص جديدي را موجب مياصالحات ناقص

زمان ميانگين سپري شده تا وقتي كه محصولي خراب زمان ميانگين خرابي محصول

 .شود

 يا نقاط تابعي (LOC)تعداد نقليص در هر خط كد چگالي نقص

 شده توسط مشتريتعداد نقايص پيدا كند نقايصي كه مشتري پيدا مي

مثالً، فرم مقياس (نشانگري براي سنجش رضايت مشتري رضايت مشتري

  )خيلي راضي( ۵تا ) خيلي ناراضي( ۱

تعداد تغييرات محدوده درخواست شده توسط كارآور يا هاي تغيير محدوده درخواست پروژه

 حامي

 .استتعداد تغييرات محدوده اي كه تثبيت شده تثبيت تغييرات محدوده

اند ولي هنوز طبق زمان يا  تعداد وظايفي كه شروع شدهوظايف عقب اقتاده

 .اند تاريخ مورد انتظار، پايان نيافته

شدند، ولي با تأخير مواجه  تعداد وظايفي كه بايد شروع ميشدند وظايفي كه بايد شروع مي

 .اند شده

كه هزينه تكميل ) مقدار دالري وظايفو (تعداد وظايفي اند وظايفي كه از بودجه فراتر رفته

 .ها بيش از حد انتظار بوده است آن

 (BCWP)بندي شده كار انجام شده  هزينه بودجهمقدار عايدي

 تعداد منابع اختصاص يافته به بيش از يك وظيفهمنابع تخصيص يافته بيشتر

 .اند گذاشته شدهتعداد اعضاي تيم پروژه كه كنار ميزان تغيير در تعداد افراد

 تعداد ساعت آموزش به ازاي هر عضو تيم پروژهتعداد ساعت آموزش

  

افزار بايد  که نرم(سال پيش در صنعت هوافضا  ۲۰، حدود Verificationمفهوم 

به ) طور صحيح و قابل اعتمادي انجام دهد تمامي عملکردهاي مورد انتظار خود را به

تواند منجر به  افزاري در اين صنعت مي كار گرفته شد زيرا هر خطايي در برنامه نرم

تمركز . جعه شودبروز يك فا (Lewis 2000)شکست مأموريتي پر هزينه و يا 
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Verification است که  مسألههاي مربوط به فرآيند پروژه براي تضمين اين  بر فعاليت

هاي تعيين  محصول يا قلم تحويل دادني، پيش از شروع تست نهايي سيستم، نيازمندي

  . کند شده خود را برآورده مي

Verification  طور واضحي  است که استانداردها و معيارها به مسألهمستلزم اين

، بر پرسيدن اين سؤال که آيا از Verificationهاي  به عالوه، فعاليت. تعريف شوند

طور کلي،  به. هاي صحيح پيروي شده است يا خير، تمرکز دارند فرآيندها و رويه

Verification  شامل سه نوع بازنگري است(Ginac 1998):  

 حل فناوري اطالعات با  هکند که را اين بازنگري تضمين مي - هاي فني بازنگري

هاي تعيين شده مطابقت دارد و ممکن است شامل مطابقت با  نيازمندي

نويسي و  ، استانداردهاي برنامه(GUI)استانداردهاي رابط گرافيکي کاربر 

دو رويکرد رايج براي . گذاري و غيره باشد مستندسازي، قراردادهاي نام

يک مرور . ها هستند و بازبينيهاي فني، جلسات بررسي ساخت يافته  بازنگري

نويس يا طراح،  ، يک فرآيند بازنگري است که در آن برنامه١خط به خط

نويسان يا طراحان را در يک برنامه يا طراحي فني، رهبري  گروهي از برنامه

کنندگان ممکن است سؤاالتي بپرسند، نظر بدهند يا خطاها و  شرکت. کند مي

، ٢ها طور مشابه، بازبيني به. (Ginac 1998)نقض استانداردها را مشخص کنند 

ها استفاده از يک ليست  هاي هم سطحي هستند که ويژگي كليدي آن بازنگري

هاي مرجع، پس از  ليست. مرجع براي کمک به شناسايي خطاها است

شوند و ممکن است نشان دهند که نوع خاصي از  ها بهنگام مي آوري داده جمع

ت خطاها نسبت به گذشته و با تناوب بيشتر يا کمتري در حال رخ دادن اس

(Lewis 2000) .ها  ها عموماً بر توسعه برنامه مرورهاي خط به خط و بازبيني

براي کليه اقالم تحويل  Verificationتوانند به عنوان يك  متمركزند و مي

  .دادني پروژه در طول چرخه حيات پروژه استفاده شوند

                                            
1- Walkthrough 
2- Inspections 
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 که  مسألهيک بازنگري تجاري، براي تضمين اين  -هاي تجاري بازنگري

فناوري اطالعات، کارايي الزم مشخص شده در محدوده پروژه و  حل راه

هاي تجاري  بازنگري. شود کند، طراحي مي ها را فراهم مي تعريف نيازمندي

توانند تمامي اقالم تحويل دادني پروژه را شامل شوند تا تضمين کنند که  مي

ه يا اطالعات مهم الزم براي مرحل) ۲(کامل است، ) ۱(هر قلم تحويل دادني 

استانداردهاي از پيش تعريف شده را ) ۳(کند،  فرآيند بعدي را فراهم مي

 .مطابق با متدلوژي پروژه است) ۴(کند و  برآورده مي

 طور اساسي، پيشرفت واقعي  يک بازنگري مديريتي، به - هاي مديريتي بازنگري

ول طور کلي، مدير پروژه مسئ به. کند پروژه را با طرح اصلي پروژه مقايسه مي

ارائه پيشرفت پروژه به منظور فراهم کردن يک ايده واضح از وضعيت کنوني 

ممکن است براي حفظ يا تغيير مسير پروژه، الزم باشد . پروژه، مسئول است

گيري شده، منابعي تخصيص داده شوند و يا  در مورد مسائلي تصميم

تعيين  به عالوه، مديريت ممکن است پروژه را براي. تصميماتي اتخاذ شوند

اين امر که مطابق با محدوده، زمانبندي، بودجه و اهداف کيفيتي است، 

 .بازنگري کند

گرا است که هدف آن تعيين  ، يک فعاليت محصولValidationاز طرف ديگر، 

اين امر است که سيستم يا اقالم تحويل دادني پروژه، انتظارات مشتري يا کاربر را 

. کند طور که تعيين شده، عمل مي که سيستم همانكند  سازد و تضمين مي برآورده مي

در اواخر پروژه يا بعد از ايجاد سيستم  Validationهاي  ، فعاليتVerificationبرخالف 

را تست كردن  Validationهاي  بنابراين، تست، بيشتر فعاليت. شوند اطالعاتي انجام مي

هايي را که براي يک  اي از انواع مختلف آزمون خالصه ۱۰-۴جدول . دهد تشكيل مي

توان  افزار مي در مورد تست نرم. دهد پذير هستند، ارائه مي افزار انجام پروژه مهندسي نرم

ولي در اين متن فقط مروري . هاي مختلفي را برگزار كرد چند جلد كتاب نوشت و دوره

 البته، درک اين که هر چيزي، چگونه بايد تست). جهت يادآوري(بر اين موضوع داريم 
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هاي فناوري  شود بسيار مهم است و بايد طرح و استراتژي کيفيتي را براي پروژه

 . اطالعات توسعه داد
  

 هاي تست روش ١٠-٤جدول 

 شرح تست

 تست واحد

تمركز دارد كه  مسألهشود و برا اين  تست واحد در سطح ماژول، برنامه يا شئ انجام مي

تواند از طريق اين موارد انجام  تست واحد مي. كنند آيا توابعي خاص به درستي كار مي

  :شود

 يعني، عملكرد(هاي خاص  كد برنامه در مقابل نيازمندي -تست جعبه سياه (

  .شود تست مي

 امتحان ) يعني، ساختار(مسيرهاي منطق در داخل برنامه  -تست جعبه سفيد

 .شود مي

  نويس براي  ها را مطالعه كرده و با برنامه نيازمندي - جعبه خاكستريتست

 .شود ارتباط برقرار مي) يعني، عملكرد و ساختار(درك ساختار داخلي برنامه 

 تست يكپارچگي
ها،  يعني توابع، ماژول(اي از واحدهاي مرتبط از لحاظ منطقي  كند آيا مجموعه تست مي

 .كنند تكميل تست به درستي با يكديگر كار مي بعد از) ها، اشيا و غيره برنامه

 ها تست سيستم

شود تا عملكرد و تناسب  اين سيستم به عنوان يك كل در يك محيط عملياتي تست مي

هايي براي وارسي قابليت استفاده،  ممكن است شامل تست. آن براي استفاده وارسي شود

 .كارآيي، استرس، سازگاري و مستندات باشد

 تست پذيرش

هاي  هاي نيازمندي كه سيستم محدوده مشتري نهايي و مشخصه مسألهبراي تصديق اين 

كاربر نهايي يا كارآور مسئول تضمين . كند مفصل بعد از تكميل تست سيستم را ارضا مي

است تمام عملكرد مشخص شده وجود دارد و ارزشي را براي سازمان در  مسألهاين 

 .تعريف شده استپروژه  MOVبردارد كه توسط هدف يا 

  

ها و  گذار تضمين عملكرد طبق انتظار است و همه قابليت تست كردن پايه

به عالوه، . اند، دارا است ها و محدوده پروژه تعريف شده هايي را که در نيازمندي ويژگي

کند که اعتماد  گيري را فراهم مي تست كردن يک فرآيند رسمي، ساخت يافته و قابل پي

به عالوه، . (Lewis 2000)كند  سيستم جلب ميمديريت و حامي پروژه را به کيفيت 

Lewis (2000) کند پيشنهادات زيادي براي كارآمدتر کردن تست سيستم فراهم مي:  
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 به عبارت . تست بايد به وسيله کسي که در پروژه ذينفع نيست، انجام شود

هاي خود را بيازمايند زيرا افراد به سختي به   نويسان نبايد برنامه ديگر، برنامه

  . كنند کار خود ايراد وارد مي

  تست بايد به صورت پيوسته باشد و در طول تمامي فازهاي توسعه انجام

 .شود

 طور صحيح به اهداف خود دست يافته است يک  ه تست بهبراي تعيين اين ک

طرح تست بايد مشخص کند چه چيزي قرار است تست شود و چگونه، چه 

 گردد و نتايج مورد انتظار چيست؟  زمان و توسط چه شخصي تست انجام مي

  يک طرح تست، بايد به عنوان يک قرارداد در سطح خدمات ميان ذينفعان

را ترويج " کيفيت قبل از طراحي و کدنويسي"و بايد مختلف پروژه، عمل کند 

 . كند

 ها نبايد هدفشان  تست كننده. يک کليد تست، داشتن نگرش صحيح است

يک تست . و از بين بردن آبروي عضوي از تيم پروژه باشد" شکستن کد"

افزاري را با نيت کمک به توسعه دهندگان براي  ها بايد يک محصول نرم كننده

 . هاي مشتري ارزيابي کند و محصول را بهتر کند ن نيازمنديبرآورده کرد

 
  کنترل تغيير و مديريت پيکربندي

بدون . کرديد فرض کنيد يک سيستم کاربردي پايگاه داده براي يک مشتري ايجاد مي

شک، پس از چند هفته، به عنوان بخشي از تکامل طبيعي پروژه، تغييراتي در جداول، 

اين تکامل با آگاهي بيشتر شما از . کرديد گزارشات ايجاد مي ها، رابط کاربر و ويژگي

به عالوه، اگر محيط سازماني . ها، هم عادي و هم مورد انتظار است فناوري و نيازمندي

  . هايي را پيشنهاد دهد كارآور ممکن است تغييرات يا پيشرفت/ تغيير کند کاربر

يعني گزارشات، (افزار  رمکنيد شايد تمامي محصوالت توسعه ن اگر تنها کار مي

را روي کامپيوتر خود ذخيره ) هاي پايگاه داده و برنامه هاي طراحي، فايل ها، مدل طرح

. هاي شما نباشد کنترل تغيير، شايد چيزي بيشتر از منظم نگه داشتن اسناد و فايل. کنيد

گذاريد ها و اسناد را حتي با يک نفر ديگر به اشتراک  هرچند، اگر بخواهيد اين فايل
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ها و اسناد را در  ممکن است همه شما فايل. شود تر مي کنترل اين تغييرات مشکل

ها و  متأسفانه، اگر بايد فايل. ايستگاه کاري شخصي خود براي کار روي آن نگه داريد

اسناد يکساني را به اشتراک گذاريد و روي آن کار کنيد اين به اشتراک گذاشتن، 

ادي نسخه متفاوت از همان سند يا فايل شود که ميان تعدادي تواند منجر به تعداد زي مي

توانيد کل کار را روي يک  از طرف ديگر، مي. کامپيوتر گوناگون، توزيع شده است

دهد که  حل، قطعاً به همه اجازه مي اين راه. دايرکتوري مشترک روي سرور، ذخيره کنيد

آن استفاده کنند اما مشکالت زماني  هاي يکساني را به اشتراک گذاشته و از اسناد يا فايل

. کنند زمان روي يک سند يا فايل يکسان کار مي دهد که دو يا چند نفر هم رخ مي

کند اگر فرد ديگري فايل را پس از فرد اول ذخيره کند از  تغييراتي که يک فرد ايجاد مي

در . شود رود که به اين ترتيب فايل جديد با فايل جديد متفاوتي جايگزين مي بين مي

  .نتيجه ممکن است سردرگمي پيش بيايد و زمان زيادي به هدر رود

اي هر قلم  در هر پروژه. تغيير در مدت زمان انجام پروژه، اجتناب ناپذير است

). از يک تصور اوليه تا يک تحويل نهايي(کند  تحويل دادني از مراحل متعددي عبور مي

گيرد تا اين  طور غيررسمي صورت مي ت بهگيري اين قلم تحويل دادني، تغييرا با شکل

در يک نقطه، ديگر . که به يک مرحله تکامل برسد که در آن کنترل بازنگري الزم است

پس از پذيرش نهايي، اين قلم تحويل دادني بايد . تغييرات غيررسمي مجاز نيستند

غييراتي دهد ت يک کنترل تغيير غيررسمي، اجازه مي. تثبيت شود تا زماني که عرضه شود

گيري و ضبط شوند به يک قلم تحويل دادني در حال  طور ترتيبي پي توانند به که مي

کند در حالي که  اين امر امکان توسعه سريع را فراهم مي. تکامل پروژه اعمال شوند

از طرف ديگر، . کند هايي از کنترل را ايجاد مي امکان گرفتن نسخه پشتيبان و ارزيابي

طور رسمي  اي است که در آن تغييرات به يک کار قابل قبول به رويهکنترل تغيير رسمي، 

شوند و تصميماتي براي قبول يا رد تغييرات پيشنهادي براي ايجاد  پيشنهاد و ارزيابي مي

  .شوند هاي تغيير غيررسمي، مستند مي عنصري از ثبات به غير از کنترل

مديريت تغيير سند و است که به کنترل و  PQMمديريت پيکربندي بعد مهمي از 

و محيطي براي  (Jarvis and Crandall 1997)کند  افزاري کمک مي محصول نرم

هاي گذشته براي تيم پروژه فراهم  هاي گوناگون اسناد يا فايل دسترسي کارا به نسخه

كند كه هدف اصلي آن ايجاد و حفظ يکپارچگي اقالم تحويل دادني و محصوالت  مي
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طور خالصه، مديريت  به. طول چرخه حيات پروژه است کاري گوناگون پروژه در

  :(Ginac 1998)کند به سؤاالت اساسي زير پاسخ دهد  پيکربندي تالش مي

 چه تغييراتي ايجاد شدند؟  

 چه کسي تغييرات را ايجاد کرد؟ 

 تغييرات کي ايجاد شدند؟ 

 تغييرات به چه دليلي ايجاد شدند؟ 

دهند که روي  لف تيم پروژه اجازه ميابزارهاي مديريت پيکربندي به اعضاي مخت

تواند  براي حفظ کنترل، سند يا فايل مي. قسمت مشخصي از يک سند يا فايل کار کنند

افزار و  نرم. از يک انبار يا کتابخانه بيرون آورده شده و سپس دوباره درون آن قرار گيرد

ملي پشت سرهمي هاي موقتي تکا اقالم تحويل دادني پشتيبان پروژه معموالً از وضعيت

بنابراين، مديريت پيکربندي شامل . (Lewis 2000)کنند  به نام نسخه عبور مي

هاي  حل هاي گوناگون از راه اي از فرآيندها و ابزارها است که وقتي پيکربندي مجموعه

شوند به تيم پروژه اجازه  فناوري اطالعات و اقالم تحويل دادني پروژه، حاصل مي

هاي مختلف خود را مديريت کنند و ممکن است شامل تعيين و  لدهند اسناد و فاي مي

هاي گوناگوني باشد که دسترسي افراد خاص را محدود كرده و از اين  اجراي سياست

 Ginac)كند  زمان تغيير دهند جلوگيري مي طور هم که دو نفر سند يا فايل يکساني را به

1998) . 

افزار شامل چهار عنصر  پيکربندي نرم، مديريت Lewis (2000)بر اساس نظر 

  .شناسايي اجزا، کنترل نسخه، پيکربندي و کنترل تغيير. است

ها براي تعريف يا توصيف اقالم  عنصر اول بر فرآيندها يا فعاليت: شناسايي اجزا

افزار يا محصوالت کاري که يک قلم تحويل دادني خاص پروژه  مختلف پيکربندي نرم

گذاري اصول  هايي براي شناسايي و نام عالوه بر اين راهنمايي. سازند، تمرکز دارد را مي

با تغييرات اين . شوند يجاد و دنبال ميها ا افزاري و پيکربندي گوناگون، اجزاي نرم

گذاري براي شناسايي منحصر به فرد هر يک از  عناصر، يک روش عددگذاري و يا نام

ها در طول زمان، به كار گرفته  گيري و تغيير آن هاي مختلف با شکل ها يا بازنگري نسخه
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وند که در آن ش اجزاي گوناگون، معموالً در يک کتابخانه يا انبار ذخيره مي. شود مي

  .تواند فهرست شود ليستي از همه اجزا مي

گيري و تغيير اقالم تحويل دادني و محصوالت کاري پروژه  با شکل: کنترل نسخه

خطاها ممکن است تصحيح . شود هاي متفاوت زيادي ايجاد مي در طول زمان، نسخه

کاملي، هر تغيير ت. هايي صورت گيرد تا محصول کاري، تثبيت شود شود و پيشرفت

هاي  مهم است که اين اجزا منظم شوند تا نسخه. شود منجر به يک نسخه جديد مي

به استثناي نسخه اول، هر نسخه بعدي يک . گوناگون از يکديگر قابل تشخيص باشند

گيري هر نسخه تبديل به تاريخچه آن جزء  نسخه قبلي خواهد داشت و توانايي پي

هاي منفرد پشتيباني  ي مراجعه به هر يک از نسخهاجازه به تيم پروژه برا. شود خاص مي

هاي خاص، ذخيره شوند و براي  دهد که ايده کند و اين امکان را مي مهمي را فراهم مي

  . هاي مجدد بعدي، در دسترس قرار گيرند استفاده

هاي جزئي صحيح و  ساخت پيکربندي، شامل شناسايي نسخه :ساخت پيکربندي

افزاري  ، شامل تمامي اجزاي نرم١يک ساخت. اخت استهاي س توانايي اجراي رويه

سازي يک يا چند تابع  ها و غيره است که براي پياده هاي داده، برنامه مانند فايل

افزاري بايد ساخته شود تا  يک محصول نرم. (Pressman 2001)افزاري الزم هستند  نرم

ه باشيد ساختن برنامه به عنوان مثال، اگر يک برنامه واحد داشت. بتواند اجرا گردد

کاربردي ممکن است مستلزم کامپايل و پيوند فايل برنامه براي ايجاد يک برنامه قابل 

تر ممکن است مستلزم صدها يا حتي  هرچند، يک برنامه کاربردي بزرگ. اجرا باشد

اين . هزاران فايل براي کامپايل، پيوند و ترکيب براي ايجاد يک سيستم اجرايي باشد

بنابراين، ساختن پيکربندي، . (McConnell 1996)بر و پيچيده شود  تواند زمان يفرآيند م

طور  افزاري مشتق شده، براي ايجاد يک ساخت دقيق به کند که اجزاي نرم تضمين مي

  .گيرند شوند و کنار هم قرار مي مناسبي با يکديگر مرتبط مي

شود يک  ل قبول ميافزاري، تثبيت و قاب هنگامي که يک جزء نرم :کنترل تغيير

به . گيري بايد وجود داشته باشد که تغييرات پيشنهادي را کنترل کند فرآيند تصميم

کند، بنابراين  عالوه، يک تغيير ساده معموالً تعداد زيادي از اجزاي ديگر را درگير مي

                                            
1- Build 
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کنند که  هاي کنترل تغيير، تضمين مي فعاليت. مهم است که تأثير هر تغييري ارزيابي شود

گيري  ريزي و پي افزاري، پيشنهاد، ارزيابي، وارسي يا رد، برنامه ر تغيير در يک جزء نرمه

اگر تغييري حاصل شود . گذار گزارش و بازبيني فرآيندها است كنترل تغيير پايه. شود مي

اي جديدي شده و  جزء بايد به کتابخانه يا انبار بازگردانده شود که تبديل به جزء نسخه

  . شود ظ مينسخه قبلي حف

  

  پايش و کنترل

است که  مسألهها و نتايج پروژه براي تضمين اين  تمركز کنترل کيفيت بر پايش فعاليت

هنگامي که استانداردهاي پروژه در . پروژه با استانداردهاي کيفيتي، مطابقت دارد يا خير

دسترس هستند مهم است که براي تضمين اين كه هدف عيني كيفيتي پروژه حاصل 

به عالوه، شناسايي مشکالت براي كنترل براي انجام . ها نظارت كنيم ، بر آنشود

  . باشد چنين ايجاد بهبود، زماني که پروژه تحت کنترل است حياتي مي اصالحات و هم

هاي تضمين کيفيت، کنترل کيفيت بايد در طول چرخه حيات پروژه  مانند فعاليت

حل نهايي  که مشتري يا حامي پروژه، راه در حال اجرا باشد و تنها زماني پايان يابد

به عالوه، کنترل . (Kloppenborg and Petrick 2002)فناوري اطالعات را بپذيرد 

. هاي مربوط به محصول، فرآيندها و پروژه است کيفيت شامل پايش و کنترل فعاليت

نشان داده شده است با استفاده از مفهوم سيستم،  ۱۰-۱۰طور که در شکل  همان

اگر . هاي هر فرآيند، تمرکز کنند ها و خروجي هاي کنترل کيفيت، بايد بر ورودي فعاليت

گاه خروجي آن فرآيند بخصوص  هاي يک فرآيند داراي کيفيت پاييني باشند آن ورودي

است قادر نباشد خاصيت طور کلي فرآيند ممکن  نيز کيفيت پاييني خواهد داشت زيرا به

به عالوه، حتي اگر ورودي يک فرآيند داراي کيفيت بااليي . ذاتي ورودي را تغيير دهد

در نهايت اگر . تر ايجاد کند باشد خود فرآيند ممکن است يک خروجي با کيفيت پايين

طور مناسبي تعريف نشده باشند ورودي و فرآيند ممکن است يک  ها به نيازمندي

  . صول با کيفيتي را توليد نکنندخروجي يا مح
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  هاي كنترل كيفيت فعاليت ١٠-١٠شكل 

  

هاي زيادي در اين  هاي کنترل کيفيت، ابزارها و روش براي پشتيباني از فعاليت

طور  همان. دهد اي از اين ابزارها را ارائه مي خالصه ۱۰-۱۱شکل . فصل معرفي شدند

توانند براي نظارت بر  د اين ابزارها ميکنن اشاره مي Besterfield,et al (1999)که 

  :فرآيند، محصول و معيارهاي محصول استفاده شوند به منظور

  

  آموختن، تکامل و بهبود

موضوع اصلي اين متن به کارگيري مديريت دانش به عنوان ابزار يادگيري گروهي و 

ارها ها و ابز پايش و کنترل فعاليت. هاي عملي بوده است شناسايي بهترين تجربه

دار کمک کند و تيم پروژه بايد اين مشکالت را حل  تواند به يافتن نواحي مشکل مي

هاي يک تيم پروژه، مستند شود تا بهترين  بنابراين، مهم است که آموخته. کنند

بهبودهاي . هاي پروژه توزيع گردند هاي عملي، شناسايي شوند و بين ساير تيم تجربه

تر و وفق  فرآيند را کاراتر، مؤثرتر، با ثبات، تکامل يافته تواند يک پيوسته و افزايشي مي

يک طرح کيفيت پروژه . (Besterfield, Besterfield-Michna,et al. 1999)پذيرتر كند 

چنين  هم. حل فناوري اطالعات بهتر باشد بايد چيزي بيشتر از تالش براي ايجاد يک راه

ايجاد محصولي بهتر پشتيباني کند هايي براي  بايد از سازمان در جستجو براي راه

(Woodwall, Rebuck, et al. 1997) .  
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  ابزارهاي كنترل كيفيت ۱۰-۱۱شكل 

  

 خالصه فصل

ناحيه دانشي است که به وسيله بدنه دانش مديريت  (PQM)مديريت کيفيت پروژه 

  :شود پروژه به اين صورت تعريف مي

شود  فرآيندهايي براي تضمين اين که پروژه، نيازهايي را که به خاطر آن انجام مي

شود که سياست،  هايي از عملکرد کلي مديريت مي کند و شامل کليه فعاليت برآورده مي

ريزي کيفيتي،  ها را به وسيله برنامه کند و آن هاي کيفيتي را تعيين مي اهداف و مسئوليت

 . کند سازي مي فيت و بهبود کيفيت در سيستم کيفيتي پيادهتضمين کيفيت، کنترل کي

اي بسط داده شده است که نه تنها مفاهيم مديريت  به گونه PQMدر اين متن، 

و کنترل  Validationو  Verificationهاي  چنين فعاليت کيفيت را دربرگيرد بلکه هم

ول چرخه حيات هاي گوناگون محصوالت پروژه در ط کيفيت براي مديريت پيکربندي
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هر چند، کيفيت ممکن است براي افراد مختلف، معاني . پروژه را نيز شامل شود

مناسب "هاي سازماني به صورت سنتي  متفاوتي داشته باشد ولي کيفيت در وضعيت

قبل از تمرکز بر . تعريف شده است" ها مطابقت با نيازمندي"و " بودن براي استفاده

گذاري و كسب و  ها که عضويت، قيمت وسيله اتحاديهاجزاي قابل تعويض، کيفيت به 

با مفهوم توليد انبوه اجزاي . شد کردند، کنترل مي مند مي كار را در يک شهر خاص قانون

بذر خط مونتاژ  Eli Whitneyقابل تعويض به عنوان قسمتي از يک کارخانه به وسيله 

توانستند  ها مي ي، آنمدرن کاشته شد و به جاي آموزش افراد براي انجام کار تخصص

ها براي انجام کار، مادامي که قطعات توليد شده به  ماشينآموزش داده شوند که از 

  . گرفت، استفاده کنند هاي تحملي خاصي قرار مي ها در محدوده ماشينوسيله 

بهترين راه انجام کار به وسيله   F.W.Taylorروش علمي ارائه شده به وسيله 

ها براي توليد با بيشترين ظرفيت خود در  اجازه به آن(کارگران را چنين تعريف كرد 

هر ). کرد هاي توليدي تحميلي را حذف مي حالي که تمايل مديريت براي تعيين نرخ

 خوبي داشت اما بسياري از مديران از آن براي راهي به منظور  چند روش علمي، نيت

و  Walter A.Shewhart. باال بردن سرعت کارگران و افزايش سود استفاده کردند

W.Edwards Deming  ،تالش کردند طرز فکر مديريت را با حمايت از رهبري

از آن . وري و کيفيت تغيير دهند پيشگيري از بازبيني و کنترل آماري براي بهبود بهره

بازسازي اقتصاد خود به دليل منابع  جايي که ژاپن پس از جنگ جهاني دوم با مشکل

طبيعي کم و شهرت توليد کاالهاي کم کيفيت مواجه بود، گروهي به نام اتحاديه 

با کمک متحدين ژاپن براي کمک به تغيير اقتصاد  (JUSE)دانشمندان و مهندسين ژاپني 

براي  Joseph Juranو  Demingبه عنوان بخشي از اين تالش، . کشور شکل گرفت

مديران ژاپني از اين . هايي در مورد کنترل کيفيت آماري دعوت شدند سخنراني ارائه

خيلي از افراد ديگر . ها استقبال کردند و جنبش کيفيت رسماً ايجاد شد  اصول و ايده

در اين جنبش جهاني شرکت کردند و  Philip Crosbyو  Kaoru Ishikawaمانند 

ها محبوبيت رو  در بسياري از سازمانهاي مديريت کيفيت اختصاصي و عمومي  سيستم

  . به رشدي کسب کردند

ها، قراردادها يا  نامه به عنوان بخشي از جنبش کيفيت، استانداردها به شکل توافق

کنند، ستون تضمين کيفيت  قوانين مستند که معيار خاصي را براي کيفيت تعيين مي
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. اند ها محبوبيت کسب کرده لها و ابتکارات کيفيتي در طول سا بسياري از سازمان. شدند

ISO با هدف ايجاد  ۱۹۴۷ترين سازمان استاندارد است در سال  که احتماالً شناخته شده

 ISOدر حالي که . المللي شکل گرفت اي از استانداردهاي بين و هماهنگي مجموعه

بر هشت اصل مديريت کيفيت  ISO 9000کند،  بر مديريت محيطي تمرکز مي 14000

يک گروه ثالث . كند هاي گوناگون فراهم مي که چارچوبي را براي سازمان تمرکز دارد

توانند يک سازمان را بازرسي كرده و يك گواهي مبني بر اين  تحت عنوان ثبت کننده مي

 . مطابقت دارد، صادر كنند ISOکه فرآيندهاي سازمان با استانداردهاي 

تواند  ذيري فرآيندها که ميبر تغييرپ Six Sigmaابتکارات کيفيتي ديگري مانند 

کند،  منجر به محصوالت يا خدماتي شود که نيازها و انتظارات مشتري را برآورده نمي

 Six Sigmaتواند به هدف  يک سازمان با بهبود کيفيت فرآيندهاي خود مي. تمرکز دارد

ر افزا اخيراً مؤسسه مهندسي نرم. خطا در ميليون، دست يابد ۴/۳خود يعني توليد فقط 

را معرفي کرد که  (CMMI)يکپارچگي مدل بلوغ قابليت  Carnegie Mellonدانشگاه 

اي از نواحي فرآيندي کليدي  هاي پيشنهادي را براي مجموعه اي از تجربه مجموعه

چنين مسيري با پنج سطح براي کمک  هم CMMI. کند افزار فراهم مي خاص توسعه نرم

ني خود و سپس گام برداشتن به سوي برتري ها براي تعيين سطح بلوغ کنو به سازمان

هر چند محيط رقابتي ممکن است . کند افزار فراهم مي در مديريت و مهندسي نرم

گواهي يا سطح بلوغ خاصي را به يك سازمان تحميل كند ولي سازمان بايد بر بهبود 

 ها و سپس هاي آن بهبود مداوم و يکپارچه کردن آموخته. مداوم تمرکز داشته باشد

تواند در طول سازمان تکرار شود، منجر  هاي عملي که مي ترجمه آن تجربيات به تجربه

  . شود به مزيت رقابتي مي

اي براي ايجاد طرح  هاي جنبش کيفيت، پايه ها و فلسفه مفاهيم، ابزارها، روش

  :طرح بايد بر پايه موارد زير باشد. کند کيفيت پروژه فناوري اطالعات فراهم مي

 راهنمايي هدف و مأموريت طرح -هاي کيفيت سفهاصول و فل  

 تعريف انتظارات و اهداف کيفيتي و فراهم  - معيارها و استانداردهاي کيفيتي

 هاي عملي ها در تجربه کردن يک خط مبنا براي پيشرفت
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 هاي  فعاليتVerification  وValidation-  تضمين يک رويکرد کيفيتي در

هاي فني، تجاري و  شامل فعاليت Verificationهاي  طول پروژه، فعاليت

کنند که آيا تيم پروژه، مطابق با استانداردها يا  هاي مديريتي تعيين مي بازنگري

سازد و يا اقالم تحويل دادني پروژه را  هاي تعيين شده، سيستم را مي نيازمندي

افزار بر اين  مانند تست نرم Validationهاي  کند يا خير؛ فعاليت توليد مي

کند يا خير  که آيا محصوالت پروژه، انتظارات مشتري را برآورده مي مسأله

 . متمركز هستند

 گيري طبيعي محصوالت  پشتيباني از شکل -کنترل تغيير و مديريت پيکربندي

ناپذير است و الزم است که اين  با تکامل اين محصوالت، تغيير اجتناب. پروژه

طور كارآوري مديريت  ه بهتغيير براي کاهش سردرگمي و تالش به هدر رفت

توانند  ها يا اسناد مي شود و شامل يک کتابخانه انباري از اسناد است که فايل

ها، پشتيباني  اين فرآيند، امکان ايجاد نسخه. بر حسب نياز داخل يا خارج شوند

ها يا اسناد، تصادفاً به وسيله ساير  کند تا فايل و نگهداري امن را فراهم مي

دهد  چنين اجازه مي پيکربندي، هم. ژه، جايگزين نشونداعضاي تيم پرو

. هاي جزئي صحيح مورد نياز براي اجراي رويه ساخت تعيين شوند نسخه

که  مسألهمديريت پيکربندي همچنين کنترل تغيير رسمي براي تضمين اين 

طور رسمي پيشنهاد و ارزيابي  تغييرات اعمال شده به کارهاي پذيرفته شده به

 . کند شود را فراهم مي هر تصميمي براي اعمال تغييرات مستند ميشوند و  مي

 که  مسألههاي پروژه براي تضمين اين  نظارت بر فعاليت -پايش و کنترل

هنگامي که کار پروژه شروع . پروژه، با استانداردهاي کيفيتي خود مطابقت دارد

صالحي ها پايش و ارزيابي شوند تا عمل ا شود مهم است که اين فعاليت مي

توانند  هاي کنترل کيفيت مي ابزارها و روش. مناسب در زمان الزم انجام شود

ها  افزار و به همان ميزان ورودي براي نظارت بر هر پروژه يا فرآيند توسعه نرم

 .هاي فرآيند استفاده شوند و خروجي
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 با پيشرفت پروژه، . تمرکز بر بهبود کيفيت مداوم - يادگيري، تکامل و بهبود

ها و  پيشنهادات، مسائل، تالش. توانند مستند شوند هاي تيم پروژه مي تهآموخ

هاي پروژه به اشتراک گذاشته   توانند مشخص شوند و با ساير تيم امکانات مي

هاي عملي که  اي را براي تجربه تواند پايه شوند و بسياري از اين تجربيات مي

 . دسازي شود، فراهم کن تواند در طول سازمان پياده مي

  

  ها براي مراجعه سايت

  آموزگاران کيفيت

http://www.juran.com/ 
http://www.deming.org/ 
http://www.philipcrosby.com/ 

UCITA  
http://www.infoworld.com/ucita/ 

ISO  
http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage 

 CMMI/ افزار مؤسسه مهندسي نرم
http://www.sei.cmu.edu/ 

  مديريت پيکربندي

http://www.cmtoday.com/ 
 

  ها پرسش

افزاري  کيفيت را در يک بسته نرم. کيفيت را با عبارات خود تعريف کنيد - ۱

  کنيد؟ پرداز، صفحه گسترده يا ارائه مطالب چگونه تعريف مي واژه

مقياس سنجش افزاري لزوماً بهترين  هاي يک سيستم نرم چرا تعداد ويژگي - ۲

  کيفيت آن سيستم نيست؟

چگونه تعريفي از " مناسب بودن براي استفاده"يا " ها مطابقت با نيازمندي" - ۳

 کند؟ افزاري فراهم مي کيفيت براي يک سيستم اطالعاتي يا بسته نرم

۴ - PQM چيست؟ 
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تضمين کيفيت؛ ) ب(ريزي کيفيت؛  برنامه) الف: (موارد زير را تعريف کنيد - ۵

 .کنترل کيفيت) ج(

چرا مديريت کيفيت بايد هم محصوالت و هم فرآيندهاي يک پروژه را شامل  - ۶

 شود؟

مديريت علمي چيست؟ چرا اين قدر محبوب بود؟ چرا اين قدر بحث برانگيز  - ۷

 بود؟

شود که يک فرآيند در کنترل  يک نمودار کنترلي چيست؟ چه زمان گفته مي - ۸

 شديد؟ آماري است؟ اگر نبود چگونه متوجه مي

تأثير بسيار مهمي در ژاپن بالفاصله پس  Juranو  Demingهاي  چرا آموزش - ۹

 از جنگ جهاني دوم داشت؟

تواند به عنوان يک ابزار کنترل  چيست؟ چگونه مي Ishikawaيک نمودار  - ۱۰

 کيفيت براي يک پروژه فناوري اطالعات مورد استفاده قرار گيرد؟

ان يک ابزار کنترل کيفيت تواند به عنو چيست؟ چگونه مي Paretoيک نمودار  - ۱۱

 براي يک پروژه فناوري اطالعات مورد استفاده قرار گيرد؟

تواند به عنوان يک ابزار کنترل کيفيت  يک نمودار گردشي چيست؟ چگونه مي - ۱۲

 براي يک پروژه فناوري اطالعات مورد استفاده قرار گيرد؟

ه نقشي يک استاندارد چيست؟ استانداردها در توسعه يک سيستم اطالعاتي چ - ۱۳

 دارند؟

۱۴ - ISO خواهد گواهي  چيست؟ چرا يک سازمان ميISO داشته باشد؟ 

 چيست؟ ISO 14000و  ISO 9000تفاوت بين  - ۱۵

 باشد اما گواهي نداشته باشد؟ ISOتواند منطبق بر  آيا يک سازمان مي - ۱۶

۱۷ - TickIT چيست؟ 

 . و اهداف آن را توصيف کنيد Six Sigmaطور خالصه،  به - ۱۸

 بخشد؟ چگونه کيفيت را بهبود مي Six Sigmaرسيدن به يک هدف  - ۱۹
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 قابليت فرآيند چيست؟ - ۲۰

 بلوغ فرآيند چيست؟ - ۲۱

 .افزاري نابالغ را توصيف کنيد يک سازمان نرم - ۲۲

 .افزاري بالغ را توصيف کنيد يک سازمان نرم - ۲۳

 رابطه بين استانداردها و معيارها چيست؟ - ۲۴

 .معيار فرآيند چيست؟ مثالي بياوريد - ۲۵

 .بياوريدمعيار محصول چيست؟ مثالي  - ۲۶

 .معيار پروژه چيست؟ مثالي بياوريد - ۲۷

 .افزاري بياوريد نقص چيست؟ مثالي از نقص نرم - ۲۸

۲۹ - Verification هايي از  چه فعاليت. را توصيف کنيدVerification  پشتيباني

 کنند؟ مي

۳۰ - Validation هايي از  چه فعاليت. را توصيف کنيدValidation  پشتيباني

 کنند؟ مي

 .هاي تجاري چگونه با هم متفاوتند فني و بازنگريتوصيف کنيد که مديريت  - ۳۱

 هدف کنترل تغيير چيست؟ - ۳۲

طور غيررسمي انجام  چرا به برخي از تغييرات بايد اجازه داده شود که به - ۳۳

 طور رسمي صورت گيرند؟ شوند، در حالي که تغييرات ديگر بايد به

 کند؟ مديريت پيکربندي چيست؟ چگونه از کنترل تغيير پشتيباني مي - ۳۴

 کند؟ مديريت دانش چه نقشي در بهبود مداوم کيفيت ايفا مي - ۳۵

  

  تمرين عملي

افزاري برنامه کاربردي استفاده  طور منظم از يک بسته نرم با دو يا سه نفر که به - ۱

افزاري برنامه کاربردي شامل  هايي از يک بسته نرم نمونه. کنند مصاحبه کنيد مي
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پرداز  رونيکي يا يک بسته واژهيک مرورگر اينترنت، بسته صفحه گسترده الکت

  :هر مصاحبه را در يک يا دو صفحه بر اساس سؤاالت زير خالصه کنيد. است

 کنيد؟ افزاري برنامه کاربردي بيشتر استفاده مي از چه بسته نرم -الف

  کنيد؟ افزاري خاص هر چند مدت يك بار استفاده مي از اين بسته نرم -ب

  ها کمتر؟ کنيد؟ از کدام تر استفاده ميها يا توابعي بيش از چه ويژگي - ج

کنيد  بندي مي افزاري را از مقياس يک تا ده چگونه رده کيفيت کلي بسته نرم -د

  که در آن يک نشانگر کيفيت خيلي پايين و ده نشانگر کيفيت خيلي باال است؟

  افزاري داديد؟  چرا اين نمره را به بسته نرم - ه

افزاري با کيفيت باال چه مواردي  بسته نرمتر يک  به نظر شما سه صفت مهم - و

  هستند؟

با فردي در يک سازمان که حاضر است با شما در مورد تجربيات خود در  - ۲

 CMMIيا  Six Sigma ،ISO ،TickITسازي يک برنامه کيفيتي مانند  پياده

پذير نيست از اينترنت يا  اگر اين امر امکان. صحبت کند، تماس بگيريد

يک گزارش کوتاه که به سؤاالت . کتابخانه براي يافتن يک مقاله استفاده کنيد

 :دهد آماده کنيد زير پاسخ مي

 داليل اجباري شروع يک برنامه کيفيتي چه بودند؟ -الف

ترين چالشي که  تي، بزرگسازي برنامه کيفي هنگام تالش براي پياده -ب

  رو بود چه بود؟ سازمان با آن روبه

  اند؟ سازي برنامه چه مدت طول کشيد؟ يا چقدر پيش رفته پياده - ج

  هايي فرا گرفت؟ سازمان از تجربه خود چه درس -د

شما و دو نفر ديگر از دانشجويان به وسيله يک گروه شناي محلي، استخدام  - ۳

. کند، ايجاد کنيد اتي در مورد گروه فراهم ميايد که وب سايتي که اطالع شده

شود و  اطالعات روي وب سايت براي استخدام شناگران جديد استفاده مي

هاي پيش رو  ها و تمرين براي اعضاي کنوني، اطالعاتي در مورد گردهمايي

به عالوه، آمارهاي گروهي و فردي پس از هر جلسه شنا ثبت . کند فراهم مي
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طرح . ن که شروع کنيد، بايد يک طرح کيفيتي ايجاد کنيدقبل از اي. شود مي

 :بايد شامل موارد زير باشد

 فلسفه کيفيتي خود شما -الف

دو معيار براي تضمين اين که استانداردهاي قابليت اعتماد برآورده  -ب

  .شوند مي

  .شوند دو معيار براي تضمين اين که استانداردهاي اجرايي برآورده مي - ج

هاي  اين که نيازها و خواسته Verificationو  Validationاي براي  وسيله -د

  . شود مشتري شما برآورده مي
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  يازدهمفصل 

  

  

  مديريت تغيير سازماني، مقاومت و تضاد

  
  
  
  

  كليات فصل

پس از مطالعه اين فصل بايد . سازي سازمان براي تغيير متمرکز است اين فصل بر آماده

  :موارد زير را درك كرده و بتوانيد

 مديريت تغيير و نقش آن در تشخيص آمادگي و توانايي سازمان براي  ١نظام

 .يک حرکت متغير را توضيح دهيد پشتيباني و جذب

 هاي  عنوان يک فرآيند را توضيح دهيد و واکنش نحوه برخورد با تغيير به

احساسي را که افراد ممکن است در مواجهه با تغيير از خود نشان دهند، 

 .تشخيص دهيد

 شود، توضيح دهيد چارچوب مديريت متغير را که در اين فصل معرفي مي. 

  

 

                                            
1- Discipline 
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 کار  اين فصل را براي تهيه يک برنامه مديريت تغيير بههاي  مفاهيم و ايده

اين برنامه بايد بر ارزيابي خواست و توانايي سازمان به تغيير، تهيه . بريد

گيري پيشرفت دستيابي به تغيير و سپس  سازي و پي راهبرد تغيير، پياده

 .ها متمرکز باشد ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت تغيير و مستندسازي آموخته

 هاي گوناگوني را براي  درباره ماهيت مقاومت و تضاد بحث کنيد و تکنيک

 .کار گيريد آ با تضاد و مقاومت به مواجهه مؤثر و کار

  

  مقدمه

با استفاده از  ١هاي نصب يک شبکه، نوشتن کدهاي جذاب اکثر افراد فني از چالش

شکالت سازماني، هايي براي حل برخي از م حل و يا طراحي راه ٢ها جديدترين فناوري

بيشتر افرادي که به حرفه  .اند ها براي همين کارها آموزش ديده زيرا آن. برند لذت مي

هاي جديد و آموختن چيزهاي جديد لذت  شوند از چالش فناوري اطالعات وارد مي

اي فناوري اطالعات بر اين باورند که با داشتن  در واقع بسياري از فعاالن حرفه. برند مي

انجام کارهاي . توان تقريباً هر مشکل فني را حل کرد مي وزش و منابع کافيزمان، آم

هاي منسوخ شده کاري نيست که بتوان براي تمام عمر به آن  کننده با مهارت کسل

کنند و يا به جستجوي  هاي جديد آن را ترک مي افراد يا براي يافتن چالش(پرداخت 

تغييرات فناوري و استقبال از بسياري حرکت همگام با ). شغلي جديد خواهند پرداخت

  .از اين تغييرات اهميت بسياري دارد

هاي فناوري  خاطر داشته باشيد، پروژه به ۱طور که ممکن است از فصل  همان

بر سازمان تأثير  ITيک پروژه . هستند  ريزي شده اطالعات تغييرات سازماني برنامه

ها از افراد تشکيل  سازمان. ثيرگذار استتأ ITگذارد و بالعکس سازمان نيز بر پروژه  مي

ها را تغيير داده، بر  ممکن است نحوه کار آن ITسازي محصول پروژه  اند و پياده شده

خواه . ها را دگرگون سازد گذاري اطالعات تأثير گذاشته و روابط آن روش به اشتراک

کار  هاي اطالعاتي خود شرکت يک مشاور خارجي باشيد و خواه براي بخش سيستم

                                            
1- Snazzy Code 
2- Hottest Technologies  
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شود زيرا شما را به عنوان  کنيد، حضور شما اغلب با بدگماني و دشمني مواجه مي

  . پندارند برد، مي مي ها را از بين  فردي که ثبات كاري آن

مواجهه با مسائل . کاري ساده است ITتمرکز بر جنبه مشكل مديريت پروژه 

. برند د فني از آن لذت نمياي است که بسياري از افرا افراد يا جنبه آسان فناوري، حوزه

تواند با حداقل کشمکش و تضاد انجام دهد  گونه است که بر آنچه مي ماهيت انسان اين

ها که با هم  اي از کامپيوتر سازي شبکه پياده. شود و يا آنچه بر آن کنترل دارد، متمرکز مي

تر از  دغدغه متر و ک اي با كاركرد صحيح، بسيار ساده ارتباط دارند و يا داشتن برنامه

  . هاست مواجهه با مقاومت و تضاد در طول توسعه سيستم

اي بر اين باورند که  انگارانه طور ساده عالوه، بسياري از افراد فني و مديران به به

درستي ساخته شده باشد، کاربران درون سازمان با شادي و مسرت  اگر سيستم جديد به

ها و  است يک سيستم شامل قابليتبا وجود اين که ممکن . پذيرند آن را مي

تله "رود نيز کار کند، اما ذهنيت  طور که انتظار مي هاي مورد نياز باشد و همان عملکرد

تواند منجر به  ، هنوز مي"موش بهتري بساز تا تمام جهان براي خريد آن صف بکشند

  .شود شکست سازماني سيستمي شود که از لحاظ فني يک موفقيت محسوب مي

  

  تغيير مديريت

، دليل اصلي مديريت تغيير، قبوالندن يک فرآيند کاري جديد ١به عقيده لزلي جي گاف

با وجود اين که عنوان مديريت تغيير ممکن است . هاي آن به کاربران است و فناوري

گران  اي مهم است که رهبران پروژه، تحليل نظر رسد، اما حوزه براي افراد انتزاعي به

دهندگان، مديران و  افزار، کارکنان بخش پشتيباني، آموزش ن نرمدهندگا تجاري، توسعه

که يک مشاور در  ٢گابريل کوپر. مديران اجرايي بايد درباره آن بدانند و آن را بشناسند

ها هستند که کار سازمان را پيش  اين انسان: "است عقيده دارد ٣سانتاروزاي کاليفرنيا

بزار است و کاربران بايد جذب آن شوند، به آن فناوري فقط يک ا. ها برند نه فناوري مي

مديريت تغيير به معناي حصول . اعتقاد پيدا کنند، آموزش ببينند و از آن پشتيباني کنند

                                            
1- Leslie Jaye Goff 
2- Gabriel Cooper 
3- Santa Rosa, California 
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در واقع ." عنوان بخشي از پروژه است اطمينان از دخيل شدن تمام اين موارد از ابتدا به

است،  ٢گام ماساچوستکه يک شرکت تحقيقاتي در فرامين ١اينترنشنال ديتا کورپ

 ۶از مرز  ۲۰۰۳برآورد کرده است که خدمات مديريت تغيير در اياالت متحده تا سال 

  . ميليارد دالر خواهد گذشت

عنوان مثال  به. ، به يک رويکرد رسمي مديريت تغيير نياز ندارندITهاي  تمام پروژه

ي جديد دغدغه روزرساني يک سيستم عامل يا نصب يک سيستم پيام صوت احتماالً به

از طرف ديگر برنامه جديدي که روش انجام . آورد وجود نمي زيادي در کاربران به

کند، اضطراب و نگراني  طور بنيادي دگرگون مي ها با هم را به کارها و ارتباطات آن

يا يک سايت  ERPسازي يک سيستم  عنوان مثال پياده به. آورد وجود مي زيادي به

با وجود اين که برخي افراد . دهد ور جدي کار افراد را تغيير ميط تجارت الکترونيک، به

گيرند، ولي ممکن است ديگران از چنين تغييراتي  هاي جديد انرژي مي از فناوري

کنند و يا در برابر  شوند، احساس عدم قدرت مي زده شوند و اغلب نا اميد مي وحشت

  .کنند تغييرات سريع تمرد مي

بايد  ITمتخصصان . کند در برخورد با احساساتشان کمک ميمديريت تغيير به افراد 

. سعي کنند خود را جاي کاربران بگذارند و تأثير تغييرات را بر آنان بررسي كنند

مشاوران براي کاهش نگراني و کمک به افراد در پذيرش تغيير، يک پشتيبان کاري 

رتباط مستمر درباره هاي طراحي و توسعه، ا جديد شامل کارگران خط توليد در فعاليت

پيشرفت پروژه، تکرار داليل تجاري شروع پروژه و فراهم کردن دانش و آموزش کافي 

توانيد افراد،  عالوه، اهميت دارد که به خاطر داشته باشيد نمي به. کنند را پيشنهاد مي

دليل عدم توجه  ها به شكست بسياري از پروژه. فرآيندها و فناوري را از هم جدا کنيد

  .فرد به مسايل انتزاعي و بيان آشکار احساسات استيک 

  

سيستم بايد از محيط توسعه به . سازي سيستم جديد يك چالش فني است پياده

اما . طور مناسبي تست شود کار واقعي به محيط استفاده منتقل شود و پيش از شروع به

گذارد،  ها مي بر آنافراد درون سازمان بايد براي مواجهه با تأثير آثاري که سيستم جديد 

                                            
1- International Data Corp. 
2- Framingham Massachusetts  
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هايي که افراد خواهند  دست کم گرفتن اين اثر و ناچيز گرفتن واکنش. آماده شوند

ممکن است مديران و افراد فني . داشت با وجود دانستن طبيعت انسان، ساده است

  :چنين عقايد اشتباهي داشته باشند

 "افراد به اين تغيير نياز دارند". 

 "ها از آن استفاده خواهند  اندازيم و آن اه ميدوشنبه صبح سيستم جديد را ر

 ."کرد

 "ها  هاي آنان پاسخ خواهد داد و آن يک برنامه آموزشي خوب به تمام پرسش

 ."مند خواهند شد به سيستم عالقه

 "چرا بايد يک تغيير ديگر براي آنان . اند افراد ما تغييرات بسياري را تجربه کرده

 "مسئله باشد؟

 "ها را  دانيم ولي مجبوريم برخي هزينه راد براي تطبيق را ميما الزام کمک به اف

 ..."کاهش دهيم

 "يا تغيير کنند يا کارشان را ترک کنند: ها دو گزينه دارند آن". 

تر از  را ساده ١دست آوردن تمکين جمالت فوق بازتاب ديدگاهي است که به

اين دو فرض استوار اين تصور اشتباه است چرا که بر . داند مي ٢دست آوردن تأييد به

ممکن است . است که همه تمکين خواهند کرد و اين تمکين تا ابد ادامه خواهد يافت

  :نتايج کامالً متفاوت باشد

 ممکن است تغيير اتفاق نيفتد. 

 کنند تغيير مي ٣کنند و سپس شروع به دور زدن افراد براي مدتي تمکين مي. 

 پذيرند کاربران تنها بخشي از تغيير را مي. 

شوند و يا پس از صرف زمان و منابع بيشتر  مام منافع پروژه هرگز حاصل نميت

  .شوند حاصل مي

                                            
1- Compliance 
2- Acceptance 
3- Get around 
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 MOV. بوده است ١گيري زمينه اصلي اين متن مفهوم ارزش سازماني قابل اندازه

گونه است  اين. نه تنها هدف کلي پروژه، بلکه معيار سنجش موفقيت پروژه نيز هست

طور که از ابتدا در ذهن داشتيم،  راي سازمان را آنکه ما ارزش پروژه پس از اجرا ب

که در کدام  اي است براي تشخيص اين اين معيار فراهم کننده وسيله. کنيم تعريف مي

هاي مرتبط با پروژه در طول  گيري گذاري شود و بسياري از تصميم ها بايد سرمايه پروژه

مشخص نشود، ارزش  درستي پروژه به MOVاگر . کند چرخه حيات آن را هدايت مي

ها توان  امروزه سازمان. طور تمام و کمال مشخص نخواهد شد پروژه براي سازمان به

هاي رقابتي مجال اندکي براي خطا باقي  فشار. تحمل سوء مديريت در تغيير را ندارند

هاي مرتبط با فشار و خارج  همچنين خطر بالقوه دعاوي برآمده از ناتواني. گذارد مي

بنابراين با وجود اهميت باالي مديريت توسعه . غير قانوني نيز وجود دارد کردن موارد

مخرب نيز اطمينان  پروژه، بايد از انتقال موفق و پذيرش آن در سازمان با کمترين آثار

  . حاصل کنيم

تر و پايدارتر از تمکين است و اين  پذيرش سيستم توسط کاربران، بسيار قوي

سازي سيستم از آمادگي مناسب افراد درون سازمان  پياده بدان معناست که بايد پيش از

اي از مديريت  شود، حوزه ناميده مي ٢اي که مديريت تغيير رشته. اطمينان حاصل کنيم

کمک  ITحل جديد  سازي آرام و آسان راه است که به انتقال و پياده ITهاي  ژه پرو

  :کند ميگونه تعريف  مديريت تغيير را اين ٣گروه گارتنر. کند مي

اي که با اجراي راهبرد کاري منتخب شرکت در يک  گونه سازمان به) دگرگوني(تغيير 

  . اين مديريت عنصر انسان در يک پروژه تغيير با مقياس باالست. راستا قرار گيرد

  

هاي احساسي  عنوان يک فرآيند و جنبه ادامه اين فصل بر نحوه برخورد با تغيير به

ير مرتبط هستند، متمرکز است و در ادامه چارچوبي براي توسعه طور معمول با تغي که به

هايي براي مواجهه با مقاومت و تضاد که بخشي  يک برنامه مديريت تغيير و تکنيک

که اين فصل با بخش آسان  با وجودي. طبيعي از هر تغيير هستند، معرفي خواهد شد

                                            
1- Measurable Organization Value 
2- Change Management 
3- Gartner Group 
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سازي  ريزي پياده ي برنامهسروکار دارد، پايه و اساسي مهم برا ITهاي  مديريت پروژه

  . گيرد است که در فصل آخر مورد بحث قرار مي ITحل  راه

  

  ماهيت تغيير

تغيير به . پردازيم ها مي در اين بخش به بررسي نحوه تأثيرگذاري تغيير بر افراد و سازمان

ريزي و  به منظور برنامه. پذير گرايش دارد بيني گسترش در قالب الگوهايي تقريباً پيش

عنوان يک فرآيند و  يريت مؤثر تغيير سازماني، درک آثار تغيير، نحوه نگاه به تغيير بهمد

  . الگوهاي رفتاري احساسي تغيير اهميت زيادي دارد

  

  آثار تغييرات

اين تغييرات . و پنجه نرم کنيم  گذارند، دست در هر زمان بايد با تغييراتي که بر ما اثر مي

محلي، سازماني که جزئي از آن هستيم و يا  ممکن است نتيجه حوادث جهاني و

تان در  به تغييراتي که در حال حاضر در زندگي. مان باشند تصميمات و روابط شخصي

به دنبال کار  ،التحصيل شويد ممکن است به زودي فارغ. حال وقوع است، بينديشيد

کشي را با  فردا برنامه کار عصب اي ديگر نقل مکان کنيد يا براي پس بگرديد، به محله

جاست که در هر لحظه تغييرات متعددي در زندگي  نکته اين. پزشکتان تنظيم کنيد دندان

گونه که جيني  آن. دهد كه ممکن است اين تغييرات را مثبت يا منفي ببينيم ما رخ مي

نگراني . ما مستلزم مقداري نگراني است کند، تقريباً تمام تغييرات زندگي  بيان مي ١داک

  .انتظار است، در حالي که نگراني توأم با ترس مايه وحشت است ،اميد همراه با

، با مقدار مشخصي )وحشت(ببينيم و چه منفي ) اميد(بنابراين چه تغيير را مثبت 

شويد و  التحصيل مي عنوان مثال بياييد فرض کنيم اين ترم فارغ به. نگراني همراه است

با وجود اين . مکان به شهري ديگر است کنيد که نيازمند نقل کاري جديد را شروع مي

که از ترک دانشگاه و کسب درآمد واقعي خشنود هستيد، هنوز تا حدودي وحشت  

هر حال مجبوريد خانواده و دوستان و محيط فعلي را که به زندگي در آن آشنا  به. داريد

بگرديد، پس از رسيدن به شهر جديد بايد به دنبال جايي براي اقامت . هستيد، ترک کنيد

                                            
1- Jeanie Duck 
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نقل مکان به يک . دوستان جديد پيدا کنيد و با کار جديد، شرکت و مردم آشنا شويد

نقل مکان به خودي خود . تر است شهر جديد در مقايسه با تغيير سازماني نسبتاً ساده

شود، ولي تغيير سازماني براي تطابق با تغيير به  عملي است که تقريباً سريع انجام مي

  .دارد زمان بيشتري نياز

کند که هر فرد بايد با  اشاره مي" مديريت در سرعت تغيير"در کتاب  ١داريل کانر

اش دست و پنجه نرم کند و در طول زمان خود را با اين  تغييرات گوناگوني در زندگي

، فرآيند تطابق با تغيير است و توانايي ما در انجام ٢وفق دادن. تغييرات وفق دهد

کشي  عنوان مثال ممکن است از کار عصب به. کند معين مي تغييرات فعلي و آينده را

يا ممکن . چهارشنبه آينده بترسيد، اما پس از انجام آن ديگر به اندازه اآلن نگران نيستيد

اکثر مردم عروسي را يک موقعيت شاد . ريزي براي عروسي باشيد است در حال برنامه

تواند کاري  داند که مي اشد ميريزي آن شده ب دانند اما کسي که درگير برنامه مي

شود که  اي دور تبديل مي اما دغدغه و نگراني پيش از جشن، به خاطره. پردغدغه باشد

وفق پيدا کردن با تغييرات زمان . گيرند زوج خوشبخت اولين سالگرد آن را جشن مي

ت برد و البته وفق پيدا کردن با تغييرات عمده چه مثبت و چه منفي بيش از تغييرا مي

که با تغيير وفق پيدا کرديم، ديگر به آن  اما به محض اين. کوچک به زمان نياز دارد

  . کند اندازه دغدغه و نگراني ايجاد نمي

آيد که نتوانيم با سرعت کافي خود را با  وجود مي به نظر کانر، مشکل زماني به

يم با سرعتي معين توان دارد و ما تنها مي ٣متأسفانه تغيير اثري تجمعي. تغيير وفق دهيم

با آن وفق يابيم و اين توانايي وفق با تغيير به خاصيت ارتجاعي ما در برابر تغيير تبديل 

  . دهد اثر تجمعي وفق با تغيير در طول زمان را نشان مي ۱۱- ۱شکل . شود مي

آيند که ما مجبوريم با تغييرات زيادي دست و پنجه  وجود مي مشکالت وقتي به

اي خاص  زماني که فرد از آستانه. عت ما در وفق با تغيير کافي نيستنرم کنيم و يا سر

رفتارها . دهد عبور کند، دچار دغدغه شده و رفتارهايي غير عادي از خود نشان مي

هاي ماليم تا افسردگي و وابستگي به الکل و  اند و از ناراحتي شدت به افراد وابسته به

                                            
1- Daryl Conner 
2- Assimilation 
3- Cumulative Effect 
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داشتن امور در  يريت وفق با تغيير براي نگه بنابراين مد. شوند مواد مخدر را شامل مي

اي  به اين منظور، فرد ممکن است براي مواجهه. زير آستانه تحمل تغيير اهميت دارد

تر تا به تعويق انداختن تغييرات  هاي مختلفي از تمرينات منظم مؤثر با تغييرات، تاکتيک

  .مهم زندگي را بيازمايد

  

  
 وفق با تغيير ۱۱-۱شکل 

  

کند که سازمان از افرادي تشکيل شده که با تغييرات شخصي  اره ميکانر اش

مثل (تغييرات پيشنهاد شده توسط سازمان . شان مواجه هستند نامحدودي در زندگي

قطعاً بر شيوه ) سازي يک سيستم اطالعاتي جديد سازماندهي مجدد، تعديل نيرو و پياده

با وجودي که افراد بايد خود . گذارد مي ها تأثير گرفته ميان آن کاري افراد و روابط شکل 

را با اين تغييرات سازماني وفق دهند، سازمان نيز بايد همچون افراد خود را با تغيير 

بنابراين هر تغيير پذيرفته ! اند ها از افراد تشکيل شده وفق دهد زيرا بدون شک سازمان

ها نيز  سازمان. ريت شودوسيله سازمان، بايد در آستانه تغيير وفق يافته و مدي شده به

اين رفتارها ممکن است . توانند رفتارهايي غير معمول از خود نشان دهند مانند افراد مي

. هاي جديد و يا حل مشکالت جاري باشند وري از فرصت شامل ناتواني در بهره

. يابد وري انعکاس مي ناتواني سازمان در وفق يافتن با تغيير در توانايي آن در بهره



Pa
ya

m
 N

oo
r U

ni
ve

rs
ity

 
  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٤٦٦

 
هاي مرتبط با آن کنار  طور مؤثر با تغيير و دغدغه تواند به مانند فردي که نمي درست

  .رود پذيري سازمان نيز زير سؤال مي مدت و تحمل  بيايد، صحت و سالمت بلند

  

  تغيير يک فرآيند است 

که مطالب بسياري در مورد مديريت تغيير نوشته شده است ولي يکي از  با وجودي

لوين . معرفي شده است ١اي شناخت تغيير توسط کورت لوينها بر مفيدترين مدل

را براي تحليل و شناخت نيروهاي موافق و يا  ٣يا نظريه تغيير ٢مفهوم تحليل ميدان نيرو

تحليل ميدان ). Lewin 1951(مخالف يک برنامه خاص يا يک طرح تغيير بسط داد 

روهاي موافق و مخالف نيرو تکنيکي است براي ايجاد تصويري بزرگ که شامل تمام ني

و نيروهايي  ٤برنده کننده تغيير به عنوان نيروهاي پيش نيروهاي تسهيل. يک تغيير باشد

فرد با شناخت تمام . گيريم در نظر مي ٥کنند، نيروهاي مقاوم که نقش مانع را ايفا مي

هايي را با در نظر داشتن تمام  تواند تصميمات يا راهبرد موافق و مخالف تغيير، مي

  . عاليق و منافع اتخاذ کند

، تغيير و سپس تثبيت ٦عدم تثبيت: مدل ابتدايي لوين شامل سه مفهوم است

براي . است ٨گر يک تعادل يا وضعيت موجود وضع فعلي نشان). ۱۱-۲ شکل( ٧مجدد

، هم براي آغاز و هم براي تحريک تغيير  برنده تغيير وضعيت جاري بايد نيروهاي پيش

اين کار نيازمند عدم تثبيت يا اصالح عادات، ادراکات و پايداري  .وجود داشته باشند

  . وضع موجود است

اين . گر تغيير از وضع فعلي به وضع مطلوب است همچنين نمايان ۱۱- ۲شکل 

تواند يک برزخ يا صحراي  نامند كه مي مي ٩وضعيت را بعضي اوقات ناحيه خنثي

کنند که مديران اين  اني بروز پيدا ميمشکالت زم. احساسي براي بسياري از افراد باشد

. ناحيه خنثي را نشناسند، انتظار آن را نداشته باشند و يا وجود آن را تصديق نکنند

                                            
1- Kurt Lewin 
2- Force Field Analysis  
3- Change Theory 
4- Driving Forces 
5- Resisting Forces 
6- Unfreeze 
7- Refreeze 
8- Status Quo  
9- Neutral Zone 
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کنند احتماالً  برنده تغيير را هدايت يا پشتيباني مي افرادي از سازمان که نيروهاي پيش

وجب گيجي بخشي نتيجه اين پيش بردن اغلب م. برند افراد را به سمت تغيير پيش مي

) يعني موانع رواني و احساسي(شود و نيروهاي مقاوم  از افراد درون ناحيه خنثي مي

افراد، بودن در ناحيه خنثي را . کنند ها را به بازگشت به وضع موجود ترغيب مي آن

فرار ممکن است به . دوست ندارند و ممکن است براي فرار يا بازگشت تالش کنند

عالوه، افرادي که خود را  به. ا مقاومت کامل در برابر تغيير باشدمعني ترک سازمان و ي

يابند، ممکن است براي برقراري يک تعادل  براي مدتي طوالني در ناحيه خنثي مي

نتيجه چنين . شود، تالش کنند که در آن تنها بخشي از تغيير اجرا مي) مصالحه(

هاي بد براي تغييرات  رويه اي از هاي از دست رفته و مجموعه اي تنها فرصت مصالحه

  ).دهد؟ اگر اين مورد جواب نداد چرا بايد فکر کنيم که بعدي جواب مي(آتي است 

  

  
  فرآيند تغيير ۱۱-۲شکل 

  

ها در برابر باخت و خاتمه  آن. کنند افراد الزاماً در برابر تغيير مقاومت نمي

پوشي از چيزي  شمعدم تثبيت يا تغيير از وضع فعلي، به معني چ. کنند مقاومت مي

تغيير . شود بنابراين از ديدگاه مدل لوين تغيير با خاتمه وضعيت فعلي شروع مي. است

از ناحيه خنثي همچنين به معناي از دست رفتن تعادل تا هنگام ورود فرد يا سازمان به 

پس از آن اهميت دارد که برخوردها، رفتارها و عقايد دوباره . وضعيت مطلوب است

تا وضعيت مطلوب به وضعيت موجود و تعادلي جديد براي افراد مشمول  تثبيت شوند

  .تبديل شود
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  تغيير ممکن است احساسي باشد

هاي مختلف  عنوان يک فرآيند و نحوه اثرگذاري آن بر حوزه تا به حال به تغيير به

 فرد ممکن. هاي احساسي پديد آورد تواند واکنش عالوه، تغيير مي به. سازمان نگاه کرديم

است زماني که تغيير را يک زيان قابل توجه يا يک آشفتگي در تعادل خود ببيند واکنش 

، ٢در کتاب خود، مرگ و مردن ١اليزابت کوبلر راس. احساسي نسبت به آن داشته باشد

اي از احساساتي را که فرد ممکن است در اثر فقدان عزيزان تجربه کند، معرفي  گستره

توان براي مديريت تغيير، زماني که افراد  ساسي را ميهاي اح همين واکنش. كند مي

  . کار گرفت کنند، به فقدان امر مهمي را تجربه مي

مدل اوليه شامل پنج مرحله است که ما به عنوان بخشي از فرآيند اندوهگين 

اگر به افراد اجازه تحمل چهار . شود کنيم و به بهبود نهايي منجر مي شدن تحمل مي

يک فرد ممکن . شود مشکل مي) پذيرش(نشود، رسيدن به مرحله آخر مرحله اول داده 

است احساسات متعددي از قبيل غم، تنهايي، گناه و مانند آن داشته باشد، اما ناتواني در 

با وجودي که . تواند دغدغه و مشکالت بيشتري پديد آورد مرحله مي ۵عبور از اين 

سازي  دليل ساده قرار گرفته است، به اي مورد پذيرش طور گسترده راس به - مدل کوبلر

با اين حال ديدگاهي ارزشمند براي درک . بيش از حد مورد انتقاداتي نيز بوده است

. دهد گذارد، ارايه مي ها تأثير مي نحوه واکنش افراد در برابر تغييراتي که بر زندگي آن

  :اين پنج مرحله عبارتند از

 اين واکنش . شود رش مشخص ميمرحله اول با شوک و عدم پذي: عدم پذيرش

تواند اثري قابل توجه بر زندگي  زماني که فرد براي اولين بار از تغييري که مي

عنوان مثال وقتي فرد از اخراج خود  به. دهد شود، روي مي او بگذارد آگاه مي

: گونه باشد شود، ممکن است واکنش اوليه آن اين وسيله سازمان مطلع مي به

تحمل واقعيت ممکن است بسيار براي او ! امکان نداردگويي؟ اين  جدي مي

با اين . سخت باشد و عدم پذيرش ممکن است سازوکار دفاعي فوري او باشد

                                            
1- Elizabeth Kubler Ross 
2- Death and Dying 
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حال خبر اوليه شروعي است براي درک تمامي آثار تغييري که در حال وقوع 

 . است

 که فرد از شوک خبر اوليه خارج شد، ممکن است با  پس از آن: عصبانيت

واکنش . حتي با آورنده پيغام با خشم و عصبانيت برخورد کند ديگران و

عصبانيت واکنش . صورت سرزنش هر کسي است که مسئول تغيير است به

تري است و زماني که افراد اجازه بروز احساسات خود را  احساسي فعال

خاطر داشته باشيد که ميان  به. باشد ١پالشي روان) ابراز(تواند يک بيان  دارند، مي

با وجودي که . احساس عصبانيت و رفتار با عصبانيت تفاوت وجود دارد

هيچ وجه قابل  احساس عصبانيت همواره قابل پذيرش است، مورد دوم به

 .قبول نيست

 در واقع او ممکن است . در مرحله سوم ديگر فرد عصباني نيست: زني چانه

عنوان مثال فردي که  به . بوده و براي اجتناب از تغيير تالش کند ٢يار کامالً هم

کار خود را از دست داده ممکن است براي اجتناب از اخراج قول دهد که 

ممکن ". کند با حقوق کمتري کار مي"يا " کند وري خود را دو برابر مي بهره"

هايي براي تمديد وضع فعلي  به دنبال راه" بيشتر) کار(تمرين "است فرد با 

 . باشد

 ناپذير است، ممکن  تيجه رسيد که تغيير اجتنابوقتي فرد به اين ن: افسردگي

اين . شود) افسردگي(است آثار کامل تغيير را درک کرده و وارد مرحله چهارم 

دهد که احساس از دست دادن وضع فعلي بسيار  مرحله عموماً وقتي رخ مي

معناي از دست دادن درآمد  با وجودي که از دست دادن کار به. شديد باشد

خاطر از دست دادن هويت مرتبط با کارشان افسرده  ر مردم بهاست، اما بيشت

 . شوند مي

                                            
1- Cathartic Expression  
2- Cooperative 
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 الزم نيست فرد . آيد مرحله آخر زماني است که فرد با تغيير کنار مي: پذيرش

اين مرحله پنجم بيشتر با اين . براي پذيرش تغيير، آن را دوست داشته باشد

. ار آمد، سروکار داردتصميم فرد که تغيير اجتناب ناپذير است و بايد با آن کن

 .پذيرش، بخش مهمي از خاتمه وضع فعلي و ورود به وضع جديد است

هاي افراد در مواجهه با  هاي احساسي ما را در درک دليل واکنش اين واکنش

اين احساسات ممکن است افراد را بيش از حد خسته . کنند تغييرات سازماني ياري مي

اغلب . تر است ها احساساتشان مهم اما براي آن. وري سازمان صدمه زند کرده و به بهره

در حالي که . کنند مديريت و تيم پروژه از تغيير آگاهند و خود را براي آن آماده مي

. مانند ها عقب مي قرار باشند، ديگران در سازمان از آن ها براي تغيير بي ممکن است آن

در حالي که ديگران هنوز  ممکن است مديريت و تيم پروژه بخواهند کار را شروع کنند

جاي تالش  رهبران تغيير به. کنند با احساسات خود در طول تغيير دست و پنجه نرم مي

ها را به عنوان بخشي معمول از  ها، بايد آن براي متوقف کردن اين افراد و احساسات آن

  . توجه کنند  فرآيند تغيير بپذيرند و در برنامه مديريت تغيير به آن

  

  يريت تغييربرنامه مد

. ريزي و مديريت مؤثر تغيير و تحوالت مرتبط با آن است کليد هر تغيير سازماني، برنامه

اين امر مستلزم توسعه يک برنامه مديريت تغيير است که جنبه انساني تغيير را مورد 

تواند براي سازمان حامل اين پيام باشد  اي مي اصوالً وجود چنين برنامه. توجه قرار دهد

ها گوش فرا  يريت نگران افراد سازمان است و با جديت به مسايل و نيازهاي آنکه مد

برنامه مديريت تغيير بنابر اندازه و تأثير تغيير، . گيرد ها را در نظر مي دهد و آن مي

به هر حال تيم پروژه و حامي آن بايد . تواند يک سند رسمي يا غير رسمي باشد مي

ها در  اين حوزه. ها شفاف باشند قرار دهند و درباره آنهاي بسياري را مورد توجه  حوزه

اند و چارچوبي براي توسعه برنامه مديريت تغيير ارايه  خالصه شده ۱۱-۳شکل 

  .گيرد دهند که در اين فصل مورد بحث قرار مي مي
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 برنامه مديريت تغيير ۱۱-۳شکل 

  

  ارزيابي تمايل، آمادگي و توانايي براي تغيير

توسعه يک برنامه مديريت تغيير، ارزيابي تمايل، آمادگي و توانايي سازمان اولين گام در 

نفع درگير تغيير،  اين ارزيابي مستلزم تعريف بازيگران يا افراد ذي. براي تغيير است

تغيير را کانر چند نقش يا بازيگر درگير در . ها با يکديگر است ها و نحوه تعامل آن نقش

  .٣و اهداف ٢تغيير ، عوامل١حامي: کند تعريف مي

حامي يک فرد يا گروهي از افرادند که عالقه و قدرت يعني اختيار و : حامي

با وجودي که اين فرد يا . تخصيص منابع در دسترس براي پشتيباني از پروژه را دارند

ممکن است پروژه را به يک  ٤هستند، يک حامي آغازين  افراد معموالً حامي پروژه

گذاري و  گيري براي سرمايه تر، پس از تصميم طور خاص به. دهدتحويل  ٥حامي پشتيبان

بدون پشتيباني . شود طور کامل از پروژه حذف مي پشتيباني از پروژه، حامي آغازين به

بنابراين حامي پشتيبان بايد به . کند حامي پشتيبان، پروژه در نهايت راه خود را گم مي

                                            
1- Sponsor 
2- Change Agents 
3- Targets 
4- Initiating Sponsor 
5- Sustaining Sponsor 
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توانايي و تمايل سازمان براي پشتيباني بخشي عمده از . حامي اصلي پروژه تبديل شود

گذارد  مرتبطي که بر سازمان تأثير مي تغيير به تعهد حامي نسبت به پروژه و تغييرات

تواند در قالب نحوه ارتباط با بقيه سازمان، نحوه برخورد با  اين تعهد مي. بستگي دارد

عالوه، حاميان  به. دهد، باشد ها و مسايل و ميزان کيفيت منابعي که تخصيص مي چالش

دليل ناتواني در تطبيق با تغيير شکست بخورد،  ژه به اگر پرو. بايد رهبراني مؤثر باشند

رود و اعتبار حامي کاهش  ارزشي که از پروژه براي سازمان متصور است، از دست مي

  ."شوند دو برابر متضرر مي"ها  کند آن گونه که کانر اشاره مي آن. يابد مي

ترين حالت مدير و تيم پروژه هستند اما  عوامل تغيير در ابتدايي: عوامل تغيير

يک عامل، فرد يا . توانند افراد ديگري از درون يا بيرون سازمان را نيز شامل شوند مي

عوامل تغيير مستقيماً . ژه است منظور دستيابي به اهداف پرو گروه مسئول انجام تغيير به

ند مشکل را تشخيص دهند، براي رفع مؤثر مسائل دهند و بايد بتوان به حامي گزارش مي

ريزي کنند و نقش کانال ارتباطي ميان حامي و اهداف تغيير را بازي  ها برنامه و چالش

شدت به عوامل تغيير بستگي  به ITهاي  ژه توانايي پشتيباني از تغيير مرتبط با پرو. کنند

طور  شوند به ايي که با آن مواجه ميه ها بايد آماده بوده و براي مقابله با چالش آن. دارد

  .مناسبي تدارک ديده باشند

طورکلي اهداف ممکن  به. هدف فرد يا گروهي است که بايد تغيير کند: اهداف

است کاربران سيستم جديد و يا كساني باشند که مستقيماً درگير محصول نهايي پروژه 

هاي  که اين افراد کانون تالشکند  کانر به اين دليل از اصطالح هدف استفاده مي. هستند

  .کنند تغيير بوده و نقشي حياتي در موفقيت نهايي پروژه ايفا مي

هاي مهمي در پشتيباني و انجام  ژه و عوامل تغيير نقش با وجودي که حاميان پرو

بنابراين . هاي محرکه وابسته به اهداف تغيير، مهم هستند کنند، ولي نيرو تغيير ايفا مي

اين مسئله . شدت به اهداف تغيير بستگي دارد ي و آمادگي تغيير نيز بهتمايل، تواناي

شناخت ) ۲(سازي آثار واقعي تغيير،  شفاف) ۱: (ممکن است نيازمند موارد زير باشد

) ۴(تعيين اينکه چه چيزي تمام شده و چه چيزي خير و ) ۳(تغيير، ) گستره(عرض 

  .ا نهتشخيص اينکه آيا اصول موفقيت تغيير کرده است ي

ريزي شده بر  ژه اغلب به نحوه تأثيرگذاري واقعي تغيير و تحول برنامه تيم پرو

طور که در بخش قبل توضيح داده شد، تغيير  همان. کند روي افراد سازمان فکر نمي
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ژه و حامي بايد  تيم پرو. شود اغلب موجب خاتمه و حس از دست دادن کنترل مي

. شوند، اختصاص دهند هاي گوناگوني که متضرر مي ه زماني را براي بررسي افراد و گرو

عنوان مثال ممکن است تصور از دست دادن شامل قدرت، روابط با افراد ديگر،  به

  . در نتيجه افراد ممکن است گيج و مبهوت شوند. پايداري و يا حتي کنترل باشد

. ذاردهاي متفاوت و بر موارد مختلف اثر گ تواند به روش تغيير درون سازمان مي

دهد که تغيير در افراد،  نشان داده شده، نشان مي ۱۱-۴که در شکل  ١مدل ليويت

اين چهار . هاي ديگر اثر گذارد تواند بر حوزه فناوري، وظايف و يا ساختار سازماني مي

عنوان  به. شود اند و تغيير در يکي منجر به تغيير در بقيه نيز مي مؤلفه به يکديگر وابسته

تواند بر  مي) سازي يک سيستم اطالعاتي جديد مثالً پياده(فناوري سازمان  مثال تغيير در

دهند  وظايفي که افراد انجام مي) جديد... ها و  ها، مسئوليت مثالً نقش(افراد سازمان 

  . تأثير گذارد) رسمي يا غير رسمي(و ساختار سازماني ) دهند کاري که انجام مي(

  

  
 ويتليمدل تغيير سازماني  ١١-٤شکل 

 
ريزي شده، افراد احساسات گوناگوني را تجربه خواهند  در نتيجه تغييرات برنامه

افراد در اولين آگاهي از تغيير ممکن است احساس شوک يا عصبانيت کنند و يا . کرد

زني و  سپس ممکن است براي حفظ وضع موجود سعي در چانه. حتي آن را نپذيرند

حل خوبي  ا ممکن است توافق يا تسکين راهموقعيت دشواري است زير. مذاکره کنند

                                            
1- Leavitt 
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متأسفانه اين تاکتيک تنها تأثير تغيير را . نظر رسد براي اجتناب از مقاومت و تضاد به

طريقي تعريف شود که  بنابراين اين مسئله حايز اهميت است كه كران به. دهد کاهش مي

ن با ارايه چيزي آشنا به بر آ  ريزي شده را ميسر سازد، اما عالوه روي دادن تغيير برنامه

دهد که گذشته با احترام يادآوري  اين مسئله اجازه مي. گذار را تسهيل کند  افراد دوره

  . تواند پايان و آغاز جديد را نشان دهد عالوه، مي شود و به

کنند يا ديگر شفاف نيستند، افراد گيج و  زماني که منظور اصول موفقيت تغيير مي

در . ايد د فرض کنيم شما چندين سال براي يک شرکت کار کردهبيايي. شوند مبهوت مي

ايد و خودتان بخشي از آن فرهنگ  طول اين مدت شما موفق به شناخت آن شده

 ١ايد که ترفيع تنها بر ارشديت شما از تجربيات خود و اطرافيانتان ياد گرفته. ايد شده

دانيد که  رعايت کنيد، مي تا زماني که حداقل الزامات کارآيي کارتان را. مبتني است

ترفيع و افزايش دستمزد، پس از انجام ميزان مشخصي از يک کار خاص صورت 

دانيد که تعديل  حتي اگر شرکت قصد تعديل نيرو را نيز داشته باشد مي. خواهد گرفت

کنيد  اما اگر شرکتي که براي آن کار مي. ترين کارمندان شروع خواهد کرد پايه را از دون

تر خريده شود چه؟ شرکت خريدار تصميم به انجام چند تغيير  ه سازماني بزرگوسيل به

اما اکنون کارآيي هر . کند دارد و اين کار را با کاهش نيروي کاري شرکت شما آغاز مي

کارمند بررسي شده و تنها افرادي که باالترين کارآيي را دارند براي ادامه کار دعوت 

  .اصول موفقيت تغيير کرده است. ي افراد را تصور کنيدها توانيد واکنش مي. خواهند شد

  

  چگونه تغيير را مديريت نکنيم

  :کنند چند روش قطعي براي شکست تغيير پيشنهاد مي ٢شيال اسميت و مري سيلوا داکتر

 با وجودي که خواندن افکار ديگران و قدرتي مانند : وسيله خواندن ذهن ارتباط به

مزاياي خاص خود را  ٤اي وني قديمي سفر ستارهدر سريال تلويزي ٣آقاي اسپاک

کنند همين که خودشان فکر کنند  رسد برخي از مديران فکر مي دارد ولي به نظر مي

                                            
1- Seniority  
2- Sheila Smith and Mary Silva Doctor 
3- Spock  
4- Star trek 
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متأسفانه اين نوع . يک ايده، ايده خوبي است ديگران هم آن را خواهند دانست

 .دهد ارتباط خيلي جواب نمي

 يران سازماني اغلب بر اين باورند رهبران و مد: ديدگاه فردي منطقي نسبت به تغيير

تواند  متأسفانه تغيير مي. اي منطقي باشد افراد از آن حمايت خواهند کرد که اگر ايده

بنابراين افراد هميشه منطقي رفتار . کننده باشد براي بسياري از افراد ناراحت 

 .کنند نمي

 د خود را از کنن رهبران تغيير ناکارآمد سعي مي: ١)کوکو(دار  رهبري ساعت زنگ

شرکتي که . بقيه سازمان جدا کرده و از طريق کارمندان خود ارتباط برقرار کنند

رهبران آن تنها در مواقع خاص براي پشتيباني از داليل خاص از دفتر خود خارج 

 .شوند مشهور مي) کوکو(دار  زودي به ساعت زنگ شوند، به مي

 اي  تواند تنها برنامه ميت دارد اما نميگذار اه با وجودي که داشتن برنامه : ها برنامه

عالوه، زماني که بيشتر تغييرات مبتني بر  به. شود باشد که به موفقيت تغيير منجر مي

ها در تعامالت غير رسمي روزانه افراد سازمان اتفاق  ها هستند و اين فرصت فرصت

ن نياز افتند، برنامه بسيار ساخت يافته و مفصل همه آن چيزي نيست که به آ مي

  .داريد
  

  

  توسعه يا تطبيق يک راهبرد براي تغيير

پس از ارزيابي ظرفيت سازمان براي تغيير، گام بعدي توسعه يا تطبيق يک راهبرد براي 

  :کند چهار رويکرد براي مديريت تغيير ارايه مي ٢ديويدسون. تغيير است

ت که تجربي بر اين ايده استوار اس- رويکرد منطقي: ٣تجربي-رويکرد منطقي

کنند و پيرو عاليق شخصي خود  بيني در رفتارشان پيروي مي افراد از الگويي پيش

بنابراين يک عامل تغيير بايد در متقاعد کردن، توضيح دادن و نشان دادن نحوه . هستند

                                            
1- Cuckoo Clock Leadership 
2- Davidson 
3- Rational-Empirical  



Pa
ya

m
 N

oo
r U

ni
ve

rs
ity

 
  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٤٧٦

 
عنوان هدف تغيير  سودمندي يک تغيير خاص براي يک فرد يا گروه خاص که به

  . کننده باشد اند، مجاب تعريف شده

موقع و سازگار به افرادي که تحت تأثير تغيير هستند، اهميت  ارايه اطالعات به

هاي  اطالعات سازگار بدان معناست که حامي و تيم پروژه براي افراد و گروه. دارد

هاي مركب ممکن است منجر به ابهام و بدگماني  پيام. سازمان پيام يکساني داشته باشند

هنگام  عالوه، هر پيام بايد صحيح و به به. ن قرار گيرداعتبار نبايد مورد سوءظ. شوند

بهتر است صبر کنيم تا همه جزئيات را در اختيار "اغلب اين عذر وجود دارد که . باشد

  .تواند حامل پيام اشتباهي باشد اما عدم بيان هيچ مطلبي، مي." داشته باشيم

ساير منابع گرايش اگر افراد اطالعات کافي دريافت نکنند، به کسب اطالعات از 

اين منابع اغلب بر قصد و غرض، اطالعات ناصحيح و عقايدي متکي . کنند پيدا مي

سطح . شوند پخش ميشوند و در سازمان غير رسمي  هستند که به شايعات تبديل مي

. دهد کند که سازمان کارآيي معمول خود را از دست مي دغدغه تا جايي افزايش پيدا مي

د و پيش از اينکه شايعات، سازمان را از راه خود منحرف کند بهتر است صادق باشي

   .بگوييد که هيچ خبري نيست

بسياري از مديران بر اين باورند که بهتر است اخبار بد را تا آخرين لحظه از 

هاي کافي بدهيد تا بتوانند  اما بهتر است پيشاپيش به افراد اخطار. افراد پنهان نگه دارند

طور مؤثري با  توانند به صورت مي در اين. ات پيش رو آماده کنندخود را براي تغيير

  . و پنجه نرم کنند وجود آمده از تغيير دست  اي از احساسات به مجموعه

برنامه مديريت تغيير مبتني بر اين راهبرد، بايد براي هر فرد، هدف، دورنما و 

سازمان اغلب نسبت  افراد درون. هدف دليل تغيير است. نقشي براي بازي داشته باشد

شايد فرصت دادن به افراد . به کار خود و رابطه آن با بقيه سازمان ديدي محدود دارند

عنوان مثال ممکن  به. اول مفيد باشد هايي دست  براي مشاهده يا تجربه مسايل و فرصت

دهي ضعيف سازمان به مشتريان  است به يك فرد امکان مشاهده سطح فعلي خدمات

مثالً (س بايد براي او روشن شود که اگر سازمان کاري انجام ندهد سپ. داده شود

مشتريان و توان رقابتي خود را از دست خواهد ) سازي يک سيستم اطالعاتي جديد پياده

در نتيجه در زمان مناسب سازمان بايد نيروي کاري خود را کاهش دهد وگرنه با . داد

  .ورشکستگي مواجه خواهد شد
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اندازي از نحوه کار سازمان در آينده  صوير، ديدگاه يا چشماز طرف ديگر، يک ت

تواند به  طور مؤثر انجام شود، مي اين رويه در صورتي که به. کند در ذهن فرد ايجاد مي

  .فرد کمک کند که به تغيير پيشنهادي اعتقاد پيدا كند

تواند در کمک به فرد براي درگير شدن در تغيير  بر عهده گرفتن يک نقش مي

با وجودي که هدف و تصوير تغيير پيشنهادي مهم هستند، درک و . يار مؤثر باشدبس

نقش داشتن، . تجسم نقشي که پس از تغيير ايفا خواهد کرد نيز براي فرد اهميت دارد

WIFM )کند ها براي تغيير را فراهم مي مورد نياز آن) يا چه چيزي براي من دارد؟.  

بازآموزي براي مديريت تغيير،  -هنجاريراهبرد : ١بازآموزي -رويکرد هنجاري

ها  پذيرد که انسان اين رويکرد اين ديد ابتدايي را مي. مبتني بر کار کورت لوين است

. کند موجوداتي اجتماعي هستند و رفتار انساني با تغيير هنجارهاي گروهي تغيير مي

وابط شکل گرفته هاي اصلي، اعتقادات و ر جاي تالش براي تغيير افراد، بايد بر ارزش به

عنوان مثال ممکن است چنين چيزي  به. سازند، تمرکز کرد که فرهنگ گروه را مي

در چنين موردي اهداف تغيير ." شوند طوري انجام مي جا کارها اين اين: "بشنويد

  .شدت مقاومت نشان دهند هاي جديد انجام کارها به ها و روش توانند نسبت به ايده مي

بر باشد، چرا که عوامل تغيير و  بسيار مشکل و زمان تواند اين رويکرد مي

اين کار نيازمند عدم . ها و عقايد موجود در گروه را بررسي کنند حاميان بايد ارزش

سپس مجموعه جديدي از . تثبيت هنجارهاي فعلي است تا تغيير بتواند انجام شود

گروه، بايد مجدداً منظور تحکيم پذيرش روش جديد انجام کارها به وسيله  هنجارها به

ها و عقايد گروه تطابق دهد،  در نتيجه زماني که هر فرد خود را با ارزش. تثبيت شوند

مديريت تغيير تحت اين راهبرد بر کمک به افراد در تعريف . تغيير مؤثرتر خواهد شد

هاي تغيير را نيز پشتيباني کنند، متمرکز  اي که تالش گونه مجدد هنجارهاي اجتماعي به

  :برخي از اصول عمده عبارتند از. است

 زماني که ما . ظرفيت تغيير مستقيماً به شرکت افراد در گروه بستگي دارد

ها و عقايد گروه در  ها و عقايدمان با ديدگاه بخشي از گروه باشيم، ديدگاه

 .شود هم آميخته مي

                                            
1- Normative-Reeducation  
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 هاي افراد، بلکه  تغيير مؤثر نيازمند تغيير نه تنها درباره عقايد و ارزش

 . سازند هايي است که فرهنگ فعلي گروه را مي همچنين عقايد و ارزش

 ها و عقايد محافظ فرد، قدرت تفکر منطقي  تمايل و تعصب نسبت به ارزش

طور  افراد ممکن است حتي با دانستن حقايق نيز، به. دهد را در او کاهش مي

 .منطقي مطابق آن عمل نکنند

ي مديريت تغيير، سعي در مجبور کردن اين رويکرد برا: ١قهري -رويکرد قدرتي

اهداف تغيير به تمکين از طريق استفاده از قدرت، اختيار، پاداش و يا تهديد مجازات 

ممکن است بسياري از مديران به دام اين رويکرد ساده و . براي عدم تابعيت، دارد

اه وجود هاي اشتب هاي واقعي در استفاده از آن در موقعيت فريبنده بيفتند، اما ريسك

، اما رويکردي که فقط )يا حداقل آن را تجربه کنند(ممکن است افراد تمکين کنند . دارد

عنوان مثال  به. بر پاداش و مجازات مبتني باشد آثاري کوتاه مدت در پي خواهد داشت

از طرف ديگر، . ممکن است فرد تا زماني که کاري جديد پيدا کند به دستور تمکين کند

غيير را موقت فرض کند و فقط صبر کند تا طوفان بگذرد و بازگشت فرد ممکن است ت

  .به روش قبلي انجام کارها به سادگي امكانپذير باشد

قهري مفيد و مؤثر  -هايي نيز وجود دارد که رويکرد قدرتي با اين حال موقعيت

در چنين مواردي اهداف تغيير قدرت قانوني يا تخصص عوامل تغيير را تشخيص . است

مثالً يک فرد ممکن است تا زماني که پزشک به او نگويد با مشکالت جدي . هندد مي

سالمتي مواجه است و در صورت عدم تغيير رژيم غذايي و شروع نکردن تمرينات 

طور مشابه  به. برنامه خود خاتمه ندهد ورزشي بدتر هم خواهد شد، به زندگي بي

يعني (از به توجه فوري دارد سازمان نيز ممکن است با وضعيتي روبرو شود که ني

در اين مورد، ). اي براي شرکت باشد هرگونه اتالف وقت و سکون به معناي فاجعه

گونه که ديويدسون  آن. تواند رويکردي منطقي باشد ها و تهديدات، مي استفاده از پاداش

  :گويد مي

ري و قه - شدت بر ميزان تأثير رويکرد قدرتي ميزان وابستگي افراد به سازمان به

شدت به سازمان وابسته باشند، با  اگر افراد به. استفاده از دستورات مؤثر است

                                            
1- Power-Coercive  
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گيرند زندگي کنند، امکانات کاري جايگزين بسيار کمي در  دستمزدي که از سازمان مي

اختيار داشته باشند و از لحاظ مالي، ذهني و احساسي آمادگي ترک سازمان را نداشته 

  .قهري نسبتاً مطمئن است - منطقي رويکرد قدرتيباشند، موقعيت براي اجراي 

  

ها، پشتيبان  هدف عيني، تغيير رفتارهاي اهداف است به طوري که رفتار جديد آن

ديويدسون به دستوراتي که بايد به فرد تحميل شود و . هاي معطوف به تغيير باشد تالش

شايد يک (ها  هاي فردي و احساس ترس به دليل از دست دادن موقعيت تمرکز بر ارزش

توان براي  دستورات را مي. کند دارد، اشاره مي) پاداش، دستمزد و يا پستي در سازمان

هاي اهداف با کمترين حد ممکن، به يک ترتيب  نشان دادن نقطه شروع و كاهش زيان

با اين حال اگر عامل تغيير يا حامي، اخطار يا دستوري را که . صعودي تحميل کرد

در نهايت، . انجام شود صادر کنند، اعتبار خود را از دست خواهند دادخواهند  کامالً نمي

رحمانه و  طور بي احترامي کرده و يا دستورات را به عامل تغيير يا حامي نبايد هرگز بي

  .جويانه تحميل کند تالفي

طور که به يک جفت کفش کهنه  افراد معموالً همان: ١تطبيقي- رويکرد محيطي

تر يا  د، به يک شيوه خاص انجام کار مثل يک سيستم قديميکنن ولي راحت عادت مي

شوند و  اند، دلبسته مي اي که به بخشي از فرهنگ گروه تبديل شده هاي جا افتاده فرآيند

تطبيقي اين است که افراد با وجودي که -اساس رويکرد محيطي. تر هستند با آن راحت

  . با تغيير وفق دهندتوانند خود را  کنند، مي از زيان و ضرر اجتناب مي

هاي قديمي  عامل تغيير با پيروي از اين رويکرد سعي دارد با منسوخ کردن روش

 ٢شايد کورتز. هاي جديد در اسرع وقت، تغيير را هميشگي کند و بنيانگذاري روش

پس از رسيدن به دنياي . ترين شکل اين رويکرد را نشان داده باشد شديد ٣گرد جهان

چه در پيش رويشان قرار  راد او شروع به غر زدن از شرايط و آنجديد، بسياري از اف

جز ادامه دادن  اي به ها را آتش زد تا ديگر گزينه کورتز در واکنش، قايق. داشت، کردند

پرداز در طول تعطيالت آخر  افزار واژه رساني نرم روز يک مثال ديگر به. نداشته باشند

                                            
1- Environmental-Adaptive 
2- Cortez 
3- Explorer 
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جز استفاده از  شوند انتخابي به کار حاضر ميهفته است و روز دوشنبه که افراد بر سر 

اي به غير  در هر دو مثال، به اهداف تغيير گزينه. افزاري جديد نخواهند داشت بسته نرم

  .از تغيير داده نشد

تواند مؤثر باشد ولي وفق  هاي خاص مي با وجودي که اين رويکرد در موقعيت

برخي از . ممکن، باز هم مهم است ترين زمان پيدا کردن اهداف تغيير با آن در کوتاه

توانند شامل کمک به اهداف تغيير در شناخت مزايا و نشان دادن  ها مي روش

  .هاي روش جديد با روش قبلي انجام کارها باشند شباهت

هاي  جا گفته شد براي بسياري از طرح هاي مديريت تغييري که در اين راهبرد

اهبرد يا رويکرد در هر موقعيتي مؤثر هرچند ممکن است يک ر. تغيير مناسب هستند

هاي گوناگون بر حسب تأثير تغيير و سازمان، رويكرد بهتري  ترکيبي از راهبرد. نباشد

  . است

  

  سازي برنامه تغيير و پيگيري پيشرفت پياده

گام بعدي پس از تعريف بازيگران و راهبرد مديريت تغيير، اجراي برنامه مديريت تغيير 

با وجودي که پيگيري پيشرفت بايد در تمام برنامه پروژه . گيري پيشرفت آن است و پي

و مانند  ٢، نمودار پرت١وسيله ابزارهاي گوناگوني چون نمودار گانت يکپارچه باشد و به

و ساير وقايع مهم بايد  ٣قبل گفته شد کنترل شود ولي نقاط عطفهاي  ها که در فصل آن

  . تشخيص داده شده و براي ارزيابي ميزان وفق سازمان با تغيير مورد استفاده قرار گيرند

ترين مسايل براي حصول اطمينان از وقوع تغيير بر اساس  عالوه، يکي از حياتي به

از تغيير، شايعات و ادراکات حسي افراد در آغ. برنامه، ايجاد خطوط ارتباطي مؤثر است

هاي باز  ايجاد کانال. يابند هاي رسمي و هم غير رسمي راه خود را مي هم در سازمان

  . وسيله حامي پروژه و عوامل تغيير اهميت دارد ارتباطي به

عنوان مثال، معموالً  به. براي حمل اخبار خاص نوع رسانه ارتباطي مهم است

هاي  داستان. شود الً هنگام تحويل اخبار مهم يا بد ترجيح داده ميارتباط رودررو معمو

                                            
1- Gantt Chart 
2- PERT Chart 
3- Milestones 
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بسياري وجود دارد که افراد با قطع شدن خطوط تلفن و ارتباطات شبکه و ديدن 

نيروهاي حراست روبرويشان که منتظر بدرقه فرد به بيرون از ساختمان هستند، متوجه 

کس واقعاً از آن لذت  ت که هيچرساندن خبر بد کاري اس. اند ند که اخراج شده ا شده

تواند  جا است که مديريت مي نکته اين. برد، اما به هر حال بايد انجام شود نمي

  . هاي مشکل را بسيار خوب و يا بد حل کند وضعيت

تيم پروژه و حامي . هاي باز ارتباطي بايد دوطرفه باشند که، کانال سرانجام اين

لف سازمان که تحت تأثير تغيير هستند، ارتباط هاي مخت ه بايد به صورت مؤثر با گرو

طور مؤثري با تيم پروژه و حامي  ها نيز در عوض بايد بتوانند به داشته باشند و اين گروه

ها  ها و خبرنامه ها، يادداشت Emailها،  سايت عالوه، وب به. آن ارتباط داشته باشند

  .هايي براي ارتباط مؤثر باشند توانند رسانه همگي مي

  

  ها ارزيابي تجربه و توسعه آموخته

که تيم پروژه برنامه مديريت تغيير را انجام داد، بدون شک از تجربيات خود  پس از اين

اين تجربيات بايد مستند شده و در دسترس ساير اعضاي . چيزهايي خواهند آموخت

هاي  روشها قرار گيرد تا تجربيات به اشتراک گذاشته شوند و بهترين  ژه تيم و ساير پرو

ارزيابي موفقيت کلي برنامه مديريت تغيير، پس از پايان . عملي انجام کار شناخته شوند

تواند به تعيين کارآيي بازيگران گوناگون يا يک راهبرد  اين ارزيابي مي. پروژه مهم است

گذاري  اشتراک مسئله مهم آموختن از تجربيات و به. مديريت تغيير خاص کمک کند

هاي  ژه هايي جديد به متدولوژي پرو ن در حين افزودن عملکردها و قالبها با ديگرا آن

IT سازمان است .  

  

  مواجهه با مقاومت و تضاد

در اين بخش نگاهي به ماهيت مقاومت . مقاومت و تضاد بخشي طبيعي از تغيير هستند

خاطر داشته  به. و تضاد و چند رويکرد براي مواجهه با اين دو مسئله خواهيم داشت

معناي  معناي تضاد با تيم پروژه و هم به اشيد مفهوم تضاد در اين بخش، هم بهب

  .وجود آمده از تالش براي تغيير است تضادهاي بيروني به
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  مقاومت

اگر افراد تحت تأثير تغيير، شروع به . بايد از ابتداي پروژه انتظار مقاومت را داشت

توانند بر هيزم اين آتش بيفزايند  ز ميپايه و اساس ني مقاومت کنند، شايعات و سخنان بي

طور آشکار و  مقاومت ممکن است هم به. راحتي تالش براي تغيير را متوقف کنند و به

ها و هم پنهان و به شکل کارشکني  ها، جلسات و مانند آن در قالب يادداشت

ر که بر روي تغيي به محض اين. ، پافشاري، زد و بند سياسي و غيره باشد)کاري خراب(

دهند و سازمان در برابر  مصالحه شد، مديريت و تيم پروژه اعتبار خود را از دست مي

  . تمامي تغييرات آتي مقاومت خواهد کرد

عنوان مثال فردي ممکن است  به. تواند داليل گوناگوني داشته باشد مقاومت مي

کند است يا به اين دليل در برابر سيستم اطالعاتي مقاومت کند که زمان پاسخ آن بسيار 

هاي آن تعيين  عنوان بخشي از نيازمندي هايي را که از ابتدا به ها و عملکرد که قابليت اين

هاي برآمده از داليل  از طرف ديگر با وجودي که توجيه مقاومت. شده بود، ندارد

توانند پروژه را از اهداف واقعي آن دور  فرهنگي و رفتاري مشکل است، اما باز هم مي

دانند در مقابل آن  افراد ممکن است حتي با وجودي که تغيير را سودمند مي. ددارن نگه 

  :عنوان مثال به. مقاومت کنند

 دانند که نيازمند صرف انرژي و زماني  عنوان کاري مي برخي افراد تغيير را به

 .بيشتر از حد معمول است

 نا، هاي آش معناي کنار گذاشتن روش کنند تغيير به گاهي افراد احساس مي

 .بيني است راحت و قابل پيش

 دانند تغيير در دراز مدت سودمند  ممکن است افراد حتي با وجودي که مي

 .آورد، ناراحت شوند وجود مي اي که در کارشان به است، از وقفه

 ها تحميل شده است و  ممکن است افراد فکر کنند که تغيير از بيرون به آن

 .کار کنند، نداشته باشند شود چه ها گفته که به آن تحمل اين مسئله را 

 تواند  عالوه، نحوه اعالم تصميم به تغيير و يا اجبار به انجام يك كار نيز مي به

 .دليلي براي مقاومت باشد
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چه  شناخت آن. مقاومت، ذات انسان و بخشي طبيعي از هر فرآيند تغيير است

از . ه مؤثر با مقاومت استکند، اولين گام در مواجه عنوان زيان تلقي مي فرد يا گروه به

هاي  جا که تيم پروژه و حامي آن، عوامل تغيير هستند، شناخت افرادي که واکنش آن

عنوان طرفداران تغيير  تيم پروژه و حامي به. شديد و رفتار غيرمنطقي دارند، ساده است

مان شوند، بنابراين براي عادت کردن به آن ز زودتر از ديگران از بروز تغيير باخبر مي

رو نتوانند  اما بقيه سازمان، ممکن است ديرتر از تغيير آگاه شوند و از همين. کافي دارند

برداري تيم و حامي پروژه از سازمان بسيار اهميت  فرمان. موقع تغيير را درك کنند به

جاي بحث و جدل و سعي در استدالل، بهتر است به افراد اجازه دهيد نااميدي  به. دارد

مجدداً تعريف اينكه كران چيست يا چه چيزي نيست، . ود را بروز دهندو عصبانيت خ

خاطر داشته باشيد که درک  به. هاي تضاد پردغدغه ثمربخش است در مواجهه با موقعيت

  . معناي موافقت با او نيست دردي با فرد به کردن و هم

  

  مقاومت در برابر تغيير بيهوده است

بدترين و "تواند يکي از  بر تغيير ميمقاومت در برا ١به گفته ديويد فوت

هاي موفق  درک دليل شکست شرکت. باشد" هاي محيط کار ترين سرطان کننده تضعيف

هاي نوآورانه و  پذير براي مشکالت، دلسردي از ايده هاي کامالً امکان حل در اجراي راه

هاي  موفقيت خالقانه، از دست دادن کارمندان با تجربه و با ارزش و نگاه به ناپديد شدن

فوت عوامل موفقيت . دليل اغلب مقاومت در برابر تغيير است. گذشته دشوار است

هاي موفق در مديريت مقاومت  كند كه حاصل تجربيات شرکت متعددي را بيان مي

  :است

 مقاومت بيشتر ريشه در گذار دارد تا خود : را مديريت کنيد ٢جاي تغيير گذار به

روانشناسانه است در حالي که تغيير موقعيتي  گذار در ماهيت بيشتر. تغيير

. ها متمرکز است شود و بر خاتمه طور دروني حس مي گذار بيشتر به. است

                                            
1- David Foote 
2- Transition 
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کسي به چه چيزي اجازه رفتن خواهد داد مهم  که چه بنابراين فکر کردن به اين

 .است

 اگر ترس، مقاومت را تقويت : دنبال تغيير هستيم ترس واقعي است زماني که به

دهد، انتظار رفتارهاي  کند، تعيين اينکه چه کسي چه چيزي را از دست مي مي

ديدن عاليم . ها مهم است ها و دادن چيزي در ازاي آن عصبي، تصديق زيان

عالوه، با  به. اندوه و اجازه دادن به افراد براي بروز احساساتشان اهميت دارد

) طور لفظي ين و هم بهطور نماد هم به(گذشته ديگران با احترام برخورد کنيد 

 . و به افراد اجازه دهيد بخشي از گذشته را با خود بياورند

 هاي  دهد که تيم شواهد تجربي نشان مي: هاي تغيير را کوچک نگه داريد تيم

عضو تشکيل شده باشند بيشترين تأثير را  ۸تا  ۶کوچک و قدرتمندي که از 

هاي خالقانه در  حل هبود راهتر در پيروي از قوانين و ب هاي کوچک تيم. دارند

 .کنند مواجهه با موانع بهتر عمل مي

 پيشرفت با توجه به هدف : انتظار شکست را داشته باشيد و آن را بپذيريد

ها بخشي  تواند دشوار باشد و پسرفت اما آموختن مي. شود پروژه محاسبه مي

 .طبيعي از فرآيند تغيير هستند

 دهي به کارآيي  براي سنجش پيشرفت و پاداش معيارها: از معيارها استفاده کنيد

 .در رسيدن به اهداف اهميت دارند

 رهبران سازمان بايد با هم موافقت داشته باشند تا يک : موافقت داشته باشيد

اين پيام بايد بر روي داليل اجبار . پيام واضح و ثابت به سازمان فرستاده شود

 .را تقويت کندتواند مقاومت  مخالفت مي. تغيير متمرکز باشد

 درصد  ۱۵يک ابتکار تغيير براي موفقيت بايد حداقل : حضور گسترده بخواهيد

مند و  طور فعال به تغيير عالقه گيرند، به از افرادي را که تحت تأثير آن قرار مي

 .متعهد کند
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 مديران و عوامل تغيير بايد انتظارات و مقاومت را از طريق : بيشتر تربيت کنيد

انداز،  ارتباطات بايد بر مأموريت، چشم. موقع مديريت کنند و به ارتباطات مؤثر

 .ها و جزئيات تغيير پيش رو متمرکز باشد فلسفه، فرآيند، انتخاب

 هاي  ها سال اغلب سازمان. شود تغيير يک روزه انجام نمي: بر است اين کار زمان

ير زمان هاي مديريت تغي سازي، تمرين و ايجاد توانايي زيادي را براي آماده

  .کنند صرف مي
  

  

  تضاد

آيد که افراد تصور  تضاد زماني به وجود مي. مفهوم تضاد ارتباط نزديکي با مقاومت دارد

. ها با چالش مواجه شده يا مورد توجه قرار نگرفته است هاي آن کنند عاليق و ارزش مي

خيص بنابراين تش. بر جلوگيري، مديريت و رفع تضادها متمرکز است ١مديريت تضاد

با . ترين زمان ممکن براي توجه به آن اهميت بسياري دارد تضادهاي بالقوه در سريع

هاي جديد  تواند مثبت بوده و به شکل گرفتن و برقراري ايده وجودي که تضاد مي

ديده، عدم اعتماد،  تواند به ارتباطات آسيب  کمک کند، تضاد منفي رفع نشده، مي

وري و روحيه پايين منجر  رفتار غير عادي و بهرهمشکالت رفع نشده، دغدغه مداوم، 

  :گويد مي ٢طور که ورما آن. شود

ناپذير  آيد، اما تضاد امري اجتناب شدت بدمان مي با وجودي که اکثر ما از تضاد به

برخي . آيد معموالً وقتي سعي در اجتناب از تضاد داريم بيشتر به دنبالمان مي. است

در حقيقت احتمال بدتر شدن . ه گرفتن از بين بروداميدوارند که تضاد، با ناديد

نحوي قابل توجه  توانند کارآيي پروژه را به گرفته شده بيشتر است و مي هاي ناديده  تضاد

  .بهترين راه براي کاهش تضاد مواجهه با آن است. کاهش دهند

  

سه ديدگاه نسبت به تضاد وجود دارد که از اواخر قرن نوزدهم تا به امروز 

از اواسط قرن نوزدهم تا (ديدگاه سنتي ) ۱: (ها عبارتند از اين ديدگاه. اند مل يافتهتکا

                                            
1- Conflict Management 
2- Verma 
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  ديدگاه) ۳(، )۱۹۷۰تا دهه  ۱۹۴۰اواسط دهه (ديدگاه معاصر ) ۲(، )۱۹۴۰اواسط دهه 

  ).تا به امروز ۱۹۷۰دهه (گر  تعامل

 بايد  داند و بر اين عقيده است که ديدگاه سنتي تضاد را منفي مي: ديدگاه سنتي

تر  در اين ديدگاه اگر تضاد رها شده و در نتيجه جدي. از آن اجتناب شود

بنابراين مديريت . شود گردد، منجر به کارآيي ضعيف، تهاجم و خرابي مي

ترين زمان  تضاد از طريق فرو نشاندن آن پيش از وقوع و يا حذف در سريع

زارهاي استبدادي از طريق اب) هماهنگي(هارموني . ممکن، اهميت زيادي دارد

 .توان به سادگي شناخت اي تضاد را نمي شود اما داليل ريشه حاصل مي

 تضاد، بسته . ناپذير و طبيعي است در اين ديدگاه تضاد اجتناب: ديدگاه معاصر

تضاد مثبت ميان افراد . تواند مثبت يا منفي باشد به نحوه مواجهه با آن مي

در حالي که تضاد منفي در صورت . دها و خالقيت را برانگيز تواند ايده مي

بنابراين بايد در عين تشويق . تواند آثاري مخرب داشته باشد عدم رفع، مي

 .تضاد مثبت، تضاد منفي را تحت کنترل نگه داشت

 گر بر اين عقيده است که تضاد جزيي  امروزه ديدگاه تعامل: گر ديدگاه تعامل

پذيرد،  دگاه معاصر تضاد را ميبا وجودي که دي. الزامي و مهم از کارآيي است

ها در صورت آرامش و  گيرد چرا که تيم گر آن را در آغوش مي ديدگاه تعامل

در نتيجه، مدير پروژه . شوند پروري مي هماهنگي بيش از حد، دچار رکود و تن

بايد گاهي براي رساندن تضاد به حدي مناسب و درگير کردن افراد با تضاد 

تواند مسيري مناسب  با اين حال اين مي. جام دهدمثبت عمداً تحريکاتي ان

 ١مدافع شيطان با وجودي که بازيگر نقش وکيل . براي مديران پروژه باشد

تواند در بسياري از موارد مؤثر باشد اما اگر در هر موقعيتي استفاده شود  مي

 .ممکن است باعث رنجش افراد شده يا تأثير خود را دست دهد

                                            
1- Devil’s advocate 
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تواند با يک يا  کند که تضاد مي ر ماهيت تضاد اشاره ميورما براي شناخت بهت

  : هاي زير تناسب داشته باشد چند دسته از دسته

مدت يا تعريف مشخصات   تضادهاي مرتبط با اهداف بلند مدت، کوتاه -۱

  پروژه

 هاي بنيادين پروژه تضادهاي مرتبط با اداره، ساختار مديريت يا فلسفه -۲

ها و  ردي افراد در مورد اخالق کاري، روشف تضادهاي مرتبط با روابط ميان -۳

 ها شخصيت

يک مدير سطح باال يا سطح مياني نمونه حدود  ١مطابق بررسي توماس و اشميت

براي تيم و مدير پروژه ! کند درصد زمان خود را صرف مواجهه با تضاد مي ۲۰

دانستن در نتيجه . سادگي به تضادهاي منفي منجر شوند توانند به هاي مقاومت مي ريشه

و ورما پنج رويکرد براي مواجهه  ٢بليک و موتون. نحوه برخورد با تضاد نيز مهم است

يک عضو تيم پروژه يا مدير پروژه بايد بر اساس موقعيت، . دهند با تضاد را توضيح مي

  . رويکرد مناسب مديريت تضاد را انتخاب کند

 رفتن تضاد متمرکز نشيني، کنار کشيدن و يا ناديده گ اجتناب بر عقب: اجتناب

خصوص در مواقعي که نگراني و ناراحتي  سازي به گاهي يک دوره آرام. است

توانيد پيروز  زماني که نمي. اي هوشمندانه باشد تواند گزينه پيش آمده است، مي

دست آوردن زمان مهم است، اجتناب  شويد، همكاري گروه كم است و يا به

اي  حل فوري و موفق در رابطه با مسئله هاما زماني که را. اي مناسب است گزينه

 .مورد نياز است، مفيد نيست

 تطابق يا هموارسازي رويکردي براي آرام کردن طرفين درگير در تضاد : تطابق

اين رويکرد زماني مفيد است که سعي در دستيابي به يک هدف کلي . است

سازي هموار. تر است داريد كه اين هدف از عاليق شخصي طرفين درگير مهم

هاي بدون  با ريسک و بازگشت پايين يا در موقعيت(هنگام مواجهه با مسائل 

                                            
1- Thomas and Schmidt  
2- Blake and Mouton 
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جا که تطابق تنها در کوتاه مدت جواب  از آن. تواند مفيد باشد نيز مي) برنده

 .دهد، ممکن است تضاد به شکلي ديگر و در آينده مجدداً پديدار شود مي

 غالب خود براي رفع تضاد  فرد هنگام استفاده از اين رويکرد از قدرت: اجبار

بازنده که در آن  - طرفه يا برنده اي يک اين رويکرد اغلب نتيجه. کند استفاده مي

اين رويکرد وقتي که هيچ اشتراک . سود يکي در هزينه طرف ديگر است، دارد

اين رويکرد زماني که مطمئن . عقيده و عالقه مشترکي وجود ندارد، مؤثر است

العاده وجود دارد يا وقتي  زماني که موقعيتي فوقهستيد حق با شما است، 

اجباري ممکن   حل اما راه. تواند مفيد باشد ترين مسئله است، مي زمان مهم

است، موجب گسترش تضاد در آينده شود، چرا که افراد دوست ندارند 

 .ها تحميل شود هاي ديگران به آن تصميمات و ديدگاه

 اين رويکرد بينابين . اجبار و تطابق استهايي از  مصالحه شامل جنبه: مصالحه

فرد يا گروه براي (زني است  مصالحه الزاماً شامل چانه. اجبار تطابق است

کسي  در اين مورد هيچ ). گذارد دست آوردن چيزي، چيز ديگري را کنار مي به

. شود حل تضاد رضايت نسبي حاصل مي واقعاً برنده يا بازنده نيست و از راه

ماني که سعي در حل مسايل پيچيده در زماني کوتاه داريم و اين رويکرد ز

متأسفانه ممکن است . تواند مفيد باشد ها نسبتاً باالست، مي ها و پاداش ريسك

هاي مهمي از پروژه براي دستيابي به نتايج کوتاه مدت مورد مصالحه قرار  جنبه

نبندي پروژه زما گيرند، مثالً ممکن است استانداردهاي کيفي براي رسيدن به 

 .مورد مصالحه قرار گيرند

 تواند بهترين  ها و مزايا باال هستند، همکاري مي زماني که ريسك: همکاري

اين رويکرد نيازمند مواجهه و سعي در حل . رويکرد مواجهه با تضاد باشد

تمرکز همکاري بر آموختن از . هاست ها و ديدگاه مشکل با استفاده از تمام ايده

ست آوردن الزام، اعتماد، احترام و اطمينان از طرفين مختلف د ديگران و به

بر است و نيازمند تمايل صادقانه براي دستيابي به  همکاري زمان. درگير است
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عالوه، به تمايل براي استفاده از يک فرآيند  به. حل مورد قبول طرفين است راه

نيز نياز ) ندک که ارتباطات صادقانه و باز را تسهيل مي(حل مسئله صادقانه 

 .دارد

فرد است و انتخاب رويکرد رفع  بنابه گفته ورما، هر تضاد، موقعيتي منحصر به

  :تضاد به موارد زير بستگي دارد

 نوع تضاد و اهميت آن براي پروژه 

 فشار زماني براي رفع تضاد 

 هاي طرفين درگير موقعيت قدرت 

 ژهآيا تأکيد بر حفظ اهداف پروژه است يا حفظ ارتباطات پرو 

 
  نحوه برخورد با تضاد

يک مربي و  ٣و جوان گلدسميت ٢اي مدير عامل مرکز تصميمات مجادله ١کنت کالک

مندي از تضاد ارايه  هايي براي افزايش بهره دو با هم ايده اين  .مشاور سازماني است

تواند به شما در تفکر درباره خود، طرف مخالف و تضاد کمک  هاي زير مي گام. اند کرده

  :کند

اولين گام مسلط شدن بر خود و تصميم به رويارويي : به درون نگاه کنيد -۱

داشتن آغوش باز براي آموختن در طول فرآيند و تعهد . سازنده با تضاد است

  .به حل سازنده تضاد الزامي است

طرف، مثل دعوت  گام دوم يافتن محيطي بي: صحنه را براي گفتگو آماده کنيد -۲

داشتن . ا جاي ديگري بيرون از محل کار استکردن طرف مقابل به نهار ي

جاي خصومت و بدگماني مهم  رويي گشاده، صداقت و برخورد دوستانه به

 . است

                                            
1- Kenneth Cloke    
2- Center for Dispute Resolution 
3- Joan Goldsmith 
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هاي تند و آمادگي  اکنون زمان دست کشيدن از واکنش: به دقت گوش کنيد -۳

تضاد اساساً يک مشکل ارتباطي است . براي گوش دادن به طرف مخالف است

عصبانيت خود . بايد بتوانيد بر احساسات خود غلبه کنيد بودن،  و براي شنونده

 .هاي شخصي پرهيز کنيد را کنترل کرده و از دادن پاسخ

دور از  طور شفاف و به بايد نيازها و عاليق خود را به: با دقت صحبت کنيد -۴

تواند تضاد را بيشتر کرده و اعتبار  عصباني شدن شما مي. احساسات بيان کنيد

 . دار کند خدشه و صداقت شما را

هاي گفته شده براي بيان مفهوم فكر  به چيزي فراتر از واژه: تر فكر كنيد عميق -۵

اغلب، تضاد درباره . کند اين امر به درک داليل بنيادي تضاد کمک مي. کنيد

اي است که در  کنيد، بلکه درباره مسئله اي نيست که درباره آن بحث مي مسئله

 .زير اين پوسته وجود دارد

هاست و طرف  کنند حق با آن مردم اغلب فکر مي: ئله را شخصي نکنيدمس -۶

جاي گذشته بر آينده  اگر فرد را از مشکل جدا کنيد، به. مقابل عامل تضاد است

خواهيد بر روي دليل خواستن  چه مي جاي بحث درباره آن تمرکز کنيد و به

چه  آندر شرايطي که بر . هاي بهتري خواهيد داشت خود بحث کنيد فرصت

ايد در حالي که  خواهيد متمرکز هستيد تفکر، درک و تصور را محدود کرده مي

ها و تمرکز بر  اگر بر داليل متمرکز شويد اين امر باعث گستردگي انتخاب

 .آينده شود

در طول . کند طوفان ذهني به کار با طرف مقابل کمک مي: خالقانه فکر کنيد -۷

به طرف مقابل و اشاره به ايرادات  حل خود تضاد، تالش براي قبوالندن راه

ها و  حل طوفان ذهني امکان گسترش بازه راه. ها ساده است هاي آن حل راه

 . كند تر را فراهم مي ديدن تصويري کلي
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جاي مذاکره پرخاشگرانه به صورت گروهي مذاکره  بهتر است به: همکاري -۸

اي  انيت به مسئلهدهد که با کنار گذاشتن عصب مذاکره به طرفين امکان مي. کنيد

 .که بايد حل شود فکر کنند

تکنيک مناسب حل مشکل وساطت و غيره : از ابزارهاي مناسب استفاده کنيد -۹

ها و رسيدن به يک تصميم مناسب براي مواجه با  بست تواند به غلبه بر بن مي

 .تضاد کمک کند

ما ها و تصورات درباره طرف مقابل به ش کنار گذاشتن قضاوت: بخشنده باشيد -۱۰

هاي خود را در مواجهه با رفتارهاي نامناسب او بهبود  کند که مهارت کمک مي

دانيد چگونه واکنشي مؤثر بر رفتار او نشان  گاهي بايد بپذيريد که نمي. دهيد

ممکن است الزم باشد بياموزيد چگونه تضادها را کنار بگذاريد تا آينده . دهيد

هايي که از تجربيات  درس. باشدچه در گذشته رخ داده، ن شما تحت تأثير آن

بخشيدن و فراموش "جاي  ايد بايد به شما کمک کنند تا به گذشته آموخته

 ".خاطر داشته باشيد و ببخشيد به"، "کردن

توانيد تضاد را به  توانيد از تضاد اجتناب کنيد، اما مي هميشه نمي: تسليم نشويد -۱۱

کست يا تسليم شدن رفع يک تضاد به معني ش. همکاري و فرصت تبديل كنيد

چه تضاد براي  نيست، چرا که هر دو طرف درباره فرصت آموختن از آن

 . زنند آموختن دارد، خود را گول مي

که تشخيص دهيد مسايل اجتماعي و سازماني  اين: به بيرون نگاه کنيد -۱۲

تواند منجر به  تضاد مي. شوند، اهميت دارد تري از تضاد حاصل مي بزرگ

نقش شما در اين تغيير . دهد ه بهتر شدن شرايط را ميتغييري شود که وعد

 . دهد امکان رشد و احساس ارتباط با ديگران را به شما مي

طور  ايد يا با آن به چه را که شنيده اگر احساس نکنيد آن: جستجو به دنبال اتمام -۱۳

كنيد، تضاد ادامه  ايد، آن چيزي است كه فكر مي كامل ارتباط برقرار كرده

هاي طرف مقابل به او کمک کنيد و  توانيد با خالصه کردن صحبت مي. يابد مي
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ايد، خالصه کنند و اطمينان حاصل کنيد  چه را كه شما گفته ها بخواهيد آن از آن

تنها در اين صورت است که شما . ايد که شما و او چيزي را از قلم نينداخته

  .کنيد چيزي تغيير کرده است حس مي

  

  

  ١مديريت قطبيت

رسد هيچ  نظر مي شوند که به هاي تضادي روبرو مي يا تيم پروژه اغلب با موقعيتمدير 

ممکن ) تيم پروژه(عنوان مثال عوامل تغيير  به. حلي براي مواجهه با آن وجود ندارد راه

اغلب در حالي که يکي از . مواجه شوند) کاربران(است با تضاد و مقاومت اهداف تغيير 

يابد، طرف ديگر سعي  مي) مثالً يک سيستم جديد(از تغيير  طرفين خود را در حال دفاع

جاست که هر دو طرف خود را در وضعيتي  مشکل اين. دارد وضع موجود را حفظ کند

يابند که در آن هر يک تنها مزاياي قطب خود و زيان طرف مقابل را  دو قطبي مي

مت و تضاد بيشتري اين موقعيت براي افراد وضعيتي مشکل است که حتي مقاو. بينند مي

  . آورد وجود مي نيز به

در کتاب خود، مديريت قطبيت؛ شناخت و مديريت مشکالت غير  ٢بري جانسون

تواند به افراد در درک نماي کلي و ساختار  کند که مي ، از تکنيکي دفاع مي٣قابل حل

  . فرآيند تغيير کمک کرده و از اين طريق روشي مؤثر براي همکاري فراهم آورد

گفته جانسون مشکل از آنجاست که ما اغلب با انتخاب يکي از طرفين در به 

کساني  ٤مبارزان. کنيم مقابل ديگري، مشکل يا وضعيت را چيزي قابل حل بيان مي

حامالن . کنند خواهند وضعيت فعلي را تغيير دهند و از تغيير حمايت مي هستند که مي

کنند تا حد امکان وضعيت  عي ميدر منتها عليه قطب مخالف قرار دارند و س ٥سنت

شود  ناميده مي ٦ما با استفاده از ابزاري که نگاشت قطبيت. گذشته و حال را حفظ کنند

-۵شکل . کنند، درک کنيم ها دفاع مي هايي را که هر گروه از آن توانيم منافع و زيان مي

                                            
1- Polarity Management 
2- Barry Johnson 
3- Polarity Management: Identifying and Managing Unsolvable Problems 
4- Crusaders  
5- Tradition Bearers 
6- Polarity Map 
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ديد را پرداز ج سازي يک سيستم واژه اي از يک نگاشت قطبيت براي پياده نمونه ۱۱

  . دهد نشان مي

  

  
 نگاشت قطبيت ۱۱-۵شکل 

  

در ربع باالي . دهد نحوه نگاشت دو قطب را نشان مي ۱۱- ۵نگاشت شکل 

پرداز فعلي از ديدگاه حامالن سنت  افزاري واژه سمت چپ، مزاياي حفظ بسته نرم

)TB+ (ز افزاري جديد ا روزرساني يک بسته نرم اند، در حالي که مزاياي به فهرست شده

هاي  تضاد اغلب در ربع. اند در باالي سمت راست فهرست شده) +C(ديدگاه مبارزان 

پرداز جديد ممکن  روزرساني يک واژه مثالً مدافعان به. دهد پاييني يا دو قطر رخ مي

) -C(و معايب ربع پايين سمت چپ ) +C(است بر مزاياي ربع باالي سمت راست 

 -TBو  +TBهاي  حفظ وضع فعلي نيز بر ربعطور مشابه هواداران  به. تمرکز کنند

به معايب ربع ) +TBدر " آشنايي"مثالً (اغلب مزاياي يک ربع . متمرکز خواهند بود

در نتيجه، اگر طرفين شناختي از ). -TBدر " برد زمان مي"مثالً (شوند  مقابل تبديل مي

  . شود تصوير کلي نداشته باشند، مقاومت و تضاد بيشتر مي
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تکنيکي مفيد براي لحاظ کردن مزايا و معايب هر دو قطب حامالن  ١طوفان ذهني

شروع از هر کدام . كند سنت و مبارزان است كه منافع و مزاياي هر دو قطب را بيان مي

توانند مزايا و منافع هر ربعي را اضافه  ها مناسب است و هر يک از طرفين مي از ربع

جانسون . ميان دو طرف اهميت دارددرک تصوير کلي و ارتباط تصورات خاص . کنند

  :کند که دو طرف پيش از استفاده از مديريت قطبيت بايد پيشنهاد مي

طور  خواهند از دست دهند، به چه را نمي چه برايشان ارزش است و آن آن -۱

  .شفاف بيان کنند

 .ها از معايب قطب خود آگاهند اجازه دهند طرف مقابل بداند که آن -۲

ها را نيز حفظ  خواهند مزاياي قطب آن زند که ميطرف مقابل را مطمئن سا -۳

 .کنند

حل  کند تا طرح خود را تنها راه استفاده مؤثر از نگاشت قطبيت به افراد کمک مي

در . گيري بايد يکي از دو قطب انتخاب شود مسئله نبينند و فکر نکنند که در تصميم

عنوان مثال  به. ندکن حقيقت مبارزان و حامالن سنت کمک مهمي به اين فرآيند مي

مبارزان با تشخيص معايب وضع فعلي و فراهم آوردن انرژي براي تغيير اين وضع به 

طور مشابه حامالن سنت نيز با تشخيص مزاياي وضع فعلي به  به. کنند آن کمک مي

حامالن سنت همچنين معايب قطب . کنند چه بايد حفظ شود، کمک مي شناخت آن

حل مورد  مالحظات همه افراد براي رسيدن به يك راه. ددهن مخالف را نيز تشخيص مي

مدافعان تغيير مجبورند تصديق کنند که تغيير تنها . قبول دو جانبه، مهم و معتبر است

  . تواند موفق شود که مزاياي سيستم قديمي را به محيط جديد انتقال دهند زماني مي

طور  ايد بهکليد مديريت قطبيت تشخيص اين نکته است که هر دو قطب ب

پس هدف مبارزان و حامالن سنت به رسيدن به مزايا در کنار . همزمان مديريت شوند

رسد حامالن سنت  پرداز، به نظر مي در مورد مثال واژه. شود اجتناب از معايب تبديل مي

در صورت . تواند موجب توقف و ابهام شود کنند سيستم جديد مي احساس مي

پرداز جديد، هر دو گروه تالش خواهند کرد برنامه  ي واژهافزار روزرساني بسته نرم به

. خواهند، برسند چه مي پذير کنند تا هر دو به آن آموزش را به اندازه کافي انعطاف

                                            
1- Brainstorming  
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ريزي کرد و مراحل اوليه را به  طور تدريجي برنامه توان به عنوان مثال آموزش را مي به

  .دها و عملکردهاي ابتدايي سيستم اختصاص دا قابليت

  

  خالصه فصل

ممكن  ITمتخصصان . است ITاي مهم از مديريت پروژه  شناخت تغيير سازماني، حوزه

است فقط بر بخش فني يا مشكل پروژه تمرکز کنند و اين امر به قيمت افراد يا بخش 

هاي  سازي سيستم متأسفانه چنين موقعيتي اغلب به پياده. شود آسان پروژه تمام مي

آيند ولي از جنبه  د که از نظر فني يک موفقيت به حساب ميشو اطالعاتي منجر مي

کند ولي افراد يا کاربران  طور کارآمدي عمل مي سيستم به. سازماني يک شکست هستند

  .پذيرند کند، آن را نمي چه سيستم ارايه مي دليل آن به

سازي سيستم  بنابراين اينکه حامي پروژه، مدير پروژه و تيم پروژه پيش از پياده

براي . سازي کاربران يا اهداف تغيير کمک کنند، اهميت زيادي دارد جديد به آماده

تغيير و واکنش . سازي بايد ابتدا ماهيت تغيير مطرح شده براي سازمان را بشناسيم آماده

در اين فصل . شوند بيني ظاهر مي هايي قابل پيش افراد به تغيير اغلب در رفتارها يا قالب

کورت لوين مفهوم تحليل ميدان نيرو را . عنوان يک فرآيند بررسي کرديم ابتدا تغيير را به

برنده و مقاوم در برابر تغيير را  معرفي کرده است که در آن ابتدا بهتر است نيروهاي پيش

کند که درک کنيم براي تغيير بايد  عالوه، مدل تغيير لوين به ما کمک مي به. بشناسيم

بين برده و پس از آن تا رسيدن به وضع مطلوب وارد وضعيت فعلي و يا موجود را از 

عنوان  سپس اين رفتارهاي جديد بايد مجدداً تثبيت شوند تا به. يک مرحله گذار شويم

شناخت و تصديق مرحله گذار توسط حاميان و . وضعيت فعلي جديد مستحکم گردند

حيه خنثي نيز ممکن است مرحله گذار که گاهي به آن نا. مسئوالن تغيير، اهميت دارد

. يابند ترسناک و نااميد کننده باشد گويند، براي افرادي که خود را درون يک برزخ مي مي

تواند زماني دشوار باشد که ممکن است  با وجودي که تغيير نسبتاً ساده است، گذار مي

. تر و آشناي سابق داشته باشند افراد در آن سعي در فرار يا بازگشت به وضعيت راحت

وه، شروع يک تغيير به معناي خاتمه تعادل موجود است و ممکن است در نتيجه عال به

جا که هم سازمان و  از آن. هاي احساسي متعددي گردد تصور زيان، موجب بروز واکنش

توانند خود را با تغيير وفق دهند، اگر آستانه تحمل  هم افراد تنها با سرعتي مشخص مي
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تواند منجر به ايجاد دغدغه و بروز  اشتي تغيير ميفرد يا سازمان لبريز شود، اثر انب

  . رفتارهاي غير معمول گردد

. دهد شناخت آثار تغيير بر سازمان به ما امکان توسعه برنامه مديريت تغيير را مي

اين برنامه بايد در ابتدا به ارزيابي خواست، آمادگي و توانايي سازمان براي تغيير 

تعهد حامي تغيير براي پشتيباني از تغيير و دوره گذار آن و اين ارزيابي بايد بر . بپردازد

عالوه، حاميان و عوامل تغيير بايد  به. توانايي عوامل تغيير براي تسهيل آن متمرکز باشد

) ۱: (اين ارزيابي شامل اين موارد است. اثر تغيير بر اهداف آن را تعيين کنند

تعيين اينکه چه چيزي ) ۳(تغيير، شناخت گستره ) ۲(سازي آثار واقعي تغيير،  شفاف

اند  تشخيص اينکه آيا اصول موفقيت تغيير کرده) ۴(تمام شده و چه چيزي ادامه دارد و 

  . يا خير

قدم بعدي برنامه مديريت تغيير بايد بر تطبيق يک راهبرد براي پشتيباني از تغيير 

) ۱: (عبارتند ازچهار رويکردي که در اين فصل مورد بررسي قرار گرفت . متمرکز باشد

رويکرد ) ۴(قهري و  - قدرتي) ۳(بازآموزي، - هنجاري) ۲(تجربي، -رويکرد منطقي

تواند بسته به شرايط شامل يک يا ترکيبي  يک برنامه مديريت تغيير مي. محيطي تطبيقي

  . از چند رويکرد فوق باشد

فت سومين جزء يک برنامه مديريت تغيير بايد بر اجراي برنامه و پيگيري پيشر

هاي گذشته ابزارهاي گوناگوني براي پيگيري  با وجودي که در فصل. تمرکز داشته باشد

پيشرفت تغيير معرفي کرديم، از نقاط عطف و ساير وقايع مهم نيز بايد براي نشان دادن 

  . پيشرفت سازمان در تطبيق با تغيير استفاده شود

ها نيز  ستندسازي آموختهعالوه، برنامه مديريت تغيير بايد شامل ارزيابي و م به

گذاري و  اشتراک ارزيابي تأثير يک راهبرد خاص و مستندسازي تجربيات براي به. باشد

  . هاي عملي مورد استفاده اهميت بسياري دارد تشخيص بهترين شيوه

تواند براي سازمان حامل اين پيام مهم  با وجودي که برنامه مديريت تغيير مي

. د است، هنوز هم ممکن است مقاومت و تضاد بروز کندباشد که مديريت نگران افرا

هايي طبيعي از تغيير هستند و بايد از ابتداي پروژه انتظار بروز  مقاومت و تضاد بخش

. تواند به داليل گوناگون و در اشکال مختلفي بروز کند مقاومت مي. ها را داشته باشيم آن

ست که همه تضادها بد هستند و با وجودي که ديدگاه سنتي به تضاد بر اين عقيده ا
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گر از  هاي معاصر و تعامل ها اجتناب شود يا در اسرع وقت رفع گردند، ديدگاه بايد از آن

هاي جديد و باعث  تواند محرک ايده کنند که تضاد مثبت مي اين ايده پشتيباني مي

  . افزايش خالقيت شود

. اند تضاد معرفي شده عالوه، رويکردهاي گوناگوني براي مديريت و مواجهه با به

مصالحه ) ۴(اجبار، ) ۳(تطابق، ) ۲(اجتناب، ) ۱: (اين رويکردها شامل موارد زير هستند

هر رويکرد مزايا و معايب خود را دارد و فرد ذينفع در پروژه بايد بر . همکاري) ۵(و 

  .اساس شرايط رويکرد مناسب را برگزيند

رويکردي همکارانه براي تضاد و  عنوان ابزاري که سرانجام، مديريت قطبيت به

هايي که طرفدار  آن(با استفاده از اين تکنيک مبارزان . کند، معرفي شد مقاومت فراهم مي

هايي که سعي در حفظ وضع فعلي  آن(در کنار حامالن سنت ) يک تغيير خاص هستند

ب اين نگاشت معرف مزايا و معاي. کنند براي توسعه يک نگاشت قطبيت کار مي) دارند

نگاشت . کنند هايي است که مبارزان يا حامالن سنت از آن دفاع مي هر يک از قطب

هاي  دهد که تصوير کلي را درک کرده و نگراني قطبيت به هر يک از طرفين اجازه مي

ها را حفظ کرده و معايب  حلي که مزاياي آن منظور کار مشترک براي يافتن راه خود را به

  . بگذارند را به حداقل برساند به بحث

است، شالوده  ITبا وجود اين که تمرکز اين فصل بر بخش آسان مديريت پروژه 

 ITه  سازي محصول نهايي پروژ مهمي براي شناخت و پشتيباني از هدف عملياتي پياده

  .فراهم خواهد آورد

  

  ها پرسش

 شود؟ عنوان تغيير ياد مي ، بهITعنوان يک متخصص  چرا از وجود شما به - ۱

به اندازه مواجهه با مسايل فني  ITه با مسايل مربوط به افراد پروژه چرا مواجه - ۲

  اهميت دارد؟

از مواجهه با مسايل افراد يا بخش آسان  ITچرا بسياري از متخصصان  - ۳

 کنند؟ اجتناب مي ITهاي  پروژه
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چگونه ممکن است يک سيستم در عين موفقيت فني، يک شکست سازماني  - ۴

 باشد؟

 شود؟ گنجانده مي ITالب مديريت پروژه چگونه مديريت تغيير در ق - ۵

چرا اينکه انتظار داشته باشيم افراد با تمکين به سيستم جديد تطبيق پيدا کنند،  - ۶

 اشتباه است؟

 چرا پذيرش از تمکين قدرتمندتر است؟ - ۷

 برخي از معايب پذيرفته نشدن محصول نهايي پروژه توسط سازمان چيست؟ - ۸

 .يدمديريت تغيير را به زبان خود تعريف کن - ۹

تغيير مثبت با تغيير منفي چه تفاوتي دارد؟ آيا تغييرات مثبت براي فرد دغدغه  - ۱۰

 آورند؟ چرا؟ وجود مي به

وفق پيدا کردن را تعريف کنيد و بگوييد اهميت آن در شناخت نحوه برخورد  - ۱۱

 افراد با تغيير چيست؟

هد اگر فرد نتواند با سرعت کافي خود را با تغيير وفق دهد چه اتفاقي رخ خوا - ۱۲

 داد؟

اگر سازمان نتواند با سرعت کافي خود را با تغيير وفق دهد چه اتفاقي رخ  - ۱۳

 خواهد داد؟

 .تحليل ميدان نيرو را تعريف کنيد - ۱۴

 .سه مرحله مدل تغيير لوين را بيان کنيد - ۱۵

 نامند؟ چرا وضعيت گذار را اغلب ناحيه خنثي مي - ۱۶

را نداشته باشد و يا اگر مدير يا حامي پروژه ناحيه خنثي را نشناسد، انتظار آن  - ۱۷

 آن را تأييد نکند چه اتفاقي رخ خواهد داد؟

 .تفاوت تغيير و گذار چيست؟ براي هر يک مثال بزنيد - ۱۸

چرا فرد در مواجهه با تغيير روش کار يا اجبار به آموختن و استفاده از يک  - ۱۹

 هايي احساسي نشان خواهد داد؟ فناوري جديد واکنش
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است پس از مواجهه با خبر از دست  هاي احساسي را که فرد ممکن واکنش - ۲۰

سازي يک سيستم حسابداري جديد از خود نشان  دليل پياده دادن کار خود به

 .دهد، شرح دهيد

 چرا داشتن برنامه مديريت تغيير مهم است؟ - ۲۱

چرا مدير پروژه بايد خواست، آمادگي و توانايي سازمان براي تغيير را ارزيابي  - ۲۲

 کند؟

 آغازين با حامي پشتيبان چه تفاوتي دارد؟يک حامي تغيير چيست؟ حامي  - ۲۳

از چه معيار مهمي بايد براي تعيين کمک حامي به سازمان براي تغيير  - ۲۴

 ريزي شده استفاده کنيم؟ برنامه

 کند؟ عامل تغيير چيست؟ چه نقشي را ايفا مي - ۲۵

 هدف کيست؟ چرا اهداف براي تغيير مهم هستند؟ - ۲۶

 ت تغيير شفاف شوند؟چرا بايد آثار واقعي تغيير در برنامه مديري - ۲۷

سازي يک برنامه تجارت  با استفاده از مدل ليويت، نشان دهيد چگونه پياده - ۲۸

 گذارد؟ الکترونيکي بر افراد، فناوري وظايف و ساختار سازمان اثر مي

طور شفاف  سازي سيستم جديد بايد به چرا تيم پروژه و حامي پيش از پياده - ۲۹

 چيزهايي ديگر وجود ندارد؟ بيان کنند که چه چيزهايي وجود دارد و چه

قوانين تغيير چيست؟ چرا تعيين تغيير يا عدم تغيير اصول موفقيت سازمان  - ۳۰

 سازي سيستم جديد، اهميت دارند؟  پيش از پياده

برنامه مديريت تغيير تحت . تجربي به تغيير را توضيح دهيد-رويکرد منطقي - ۳۱

 کند؟ اين رويکرد به چه چيزهايي توجه مي

برنامه مديريت تغيير . بازآموزي به تغيير را توضيح دهيد-رويکرد هنجاري - ۳۲

 کند؟ تحت اين رويکرد به چه چيزهايي توجه مي

برنامه مديريت تغيير تحت . قهري به تغيير را توضيح دهيد -رويکرد قدرتي - ۳۳

 کند؟ اين رويکرد به چه چيزهايي توجه مي
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ت تغيير تحت برنامه مديري. تطبيقي به تغيير را توضيح دهيد-رويکرد محيطي - ۳۴

 کند؟ اين رويکرد به چه چيزهايي توجه مي

 توانيد پيشرفت برنامه مديريت تغيير خود را پيگيري کنيد؟ چگونه مي - ۳۵

 ها اهميت دارند؟ چرا ارزيابي تجربيات مديريت تغيير و مستندسازي آموخته - ۳۶

سازي  مقاومت چيست؟ يک فرد يا گروه چگونه ممکن است در برابر پياده - ۳۷

 عاتي جديد مقاومت کند؟يک سيستم اطال

ها سودمند است باز هم در  چرا ممکن است افراد با وجودي که تغيير براي آن - ۳۸

 برابر آن مقاومت کنند؟

ريزي  چرا ممکن است يک مدير فکر کند فرد يا گروه در برابر تغيير برنامه - ۳۹

 دهند؟ هاي عصبي از خود نشان مي شده واکنش

 وژه انتظار تضاد را داشته باشيم؟تضاد چيست؟ چرا بايد در طول دوره پر - ۴۰

 .مديريت تضاد را به زبان خود توضيح دهيد - ۴۱

 چرا تالش براي ناديده گرفتن تضاد از مواجهه با آن بدتر است؟ - ۴۲

 .ديدگاه سنتي به تضاد را شرح دهيد - ۴۳

 .ديدگاه معاصر به تضاد را شرح دهيد - ۴۴

 .گر به تضاد را شرح دهيد ديدگاه تعامل - ۴۵

با تضاد چيست؟ در چه مواقعي مفيد است؟ در  رويکرد اجتناب در مواجهه - ۴۶

 چه مواقعي مناسب نيست؟

رويکرد تطابق در مواجهه با تضاد چيست؟ در چه مواقعي مفيد است؟ در چه  - ۴۷

 مواقعي مناسب نيست؟

رويکرد اجبار در مواجهه با تضاد چيست؟ در چه مواقعي مفيد است؟ در چه  - ۴۸

  مواقعي مناسب نيست؟

با تضاد چيست؟ در چه مواقعي مفيد است؟ در  رويکرد مصالحه در مواجهه - ۴۹

  چه مواقعي مناسب نيست؟
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رويکرد همکاري در مواجهه با تضاد چيست؟ در چه مواقعي مفيد است؟ در  - ۵۰

  چه مواقعي مناسب نيست؟

  .مديريت قطبيت را به زبان خود توضيح دهيد - ۵۱

 کند؟ يک مبارز کيست؟ چه نقشي را ايفا مي - ۵۲

 کند؟ ايفا مي يک حامل سنت کيست؟ چه نقشي را - ۵۳

 تواند در غلبه بر تضاد به ما کمک کنند؟ توسعه يک نگاشت قطبيت چگونه مي - ۵۴

  

  تمرين عملي

اين تغيير . با فردي که با تغييري اساسي مواجه شده است مصاحبه کنيد - ۱

توانند شامل موارد زير  برخي از افراد نمونه مي. تواند مثبت يا منفي باشد مي

يد منتقل شده است، کسي که به شهري جديد کسي که به کشوري جد: باشند

آمده است، کسي که کار خود را از دست داده يا هر واقعه مهم ديگري که در 

هاي شما بايد شامل موارد زير باشد ولي  پرسش. زندگي فرد رخ داده است

 :ها محدود نکنيد خود را به آن

  .تغيير را تعريف کنيد) الف

  دليل تغيير چه بود؟) ب

  .را توضيح دهيدگذار ) ج

  گذار چقدر دشوار بود؟) د

  چگونه با آن کنار آمديد؟)  ه

  در طول دوره تغيير چه احساساتي داشتيد؟) و

  چقدر طول کشيد تا باالخره تغيير را پذيرفتيد؟) ز

التحصيل دانشگاه را  فارغ هستيد و يک  ITفرض کنيد مدير يک پروژه  - ۲

التحصيل شده است و از شهري دور  اين فرد به تازگي فارغ. ايد استخدام کرده

شما نه تنها حقوق و مزاياي . براي کار در شرکت شما به اين شهر آمده است
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 ITاي  ايد، بلکه هزينه يک دوره آموزشي چهار هفته خوبي براي او فراهم کرده

 .ايد را نيز براي او پرداخت کرده

  اين فرد ممکن است چه احساساتي داشته باشد؟) الف

توانيد به او براي تطبيق و تبديل شدن به عضوي ارزشمند  ميچگونه )ب

  خود کمک کنيد؟  از تيم

. عنوان يک تحليلگر سيستم، با يک سرپرست بخش قرار مصاحبه داريد به - ۳

عنوان فردي که کار  سال براي شرکت کار کرده و به ۳۰سرپرست نزديک به 

ددهي بخش او وري و سو اما بهره. شود کردن با او سخت است شناخته مي

وظيفه شما تهيه گزارشي از تعريف . است  هميشه براي بقيه سازمان نمونه بوده

شما به موقع براي . ها براي سيستم جديد است مشخصات و جزئيات نيازمندي

کنيد  ترين شکل ممکن به او سالم مي به دوستانه. ايد جلسه به دفتر او رسيده

ي؟ سر من واقعاً شلوغ است و االن خواه چه مي: "گويد ولي او با خشونت مي

توانم بفهمم چرا شرکت  گذشته از اين نمي. زمان زيادي براي تو ندارم

." خواهد پول خود را براي تعمير چيزي که اصالً خراب نيست، دور بريزد مي

 آييد؟  چگونه از پس چنين موقعيتي برمي

متوسط  عنوان مدير پروژه در يک شرکت مشاور ماه پيش به ۳فرض کنيد  - ۴

شويد يکي از  اندکي بعد از ورود به شرکت متوجه مي. ايد استخدام شده

بهترين متخصصان شبکه شما و مدير ارشدي که شما را استخدام کرده 

متخصص شبکه بسيار با دانش و در کار خود استاد . شدت از هم متنفرند به

مدير از طرف ديگر . است اما متأسفانه از لحاظ شخصيتي خيلي خوب نيست

داند اما در واقع چيز زيادي در مورد فناوري  کند همه چيز را مي فکر مي

اين مسئله هرگز نتوانسته جلوي او را براي پيشنهاد دادن و تالش در . داند نمي

اين رفتار باعث تنفر بيشتر . راستاي تحت تأثير قرار دادن ديگران بگيرد

کنيد تا پروژه بتواند  چگونه اين تضاد را رفع مي. شود متخصص شبکه مي

 مطابق برنامه پيش رود؟
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