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 فصل اول

 کاربردی یفلسفه یک

 و روش ،دیدگاهدلیل این تمایز، ما  دید از ؟چیست گراعملهای نویسدلیل تمایز برنامه

 ابعاد در گراعمل هاینویسبرنامه. استها آن هایحلی بررسی مسائل و کشف راهفلسفه

 بررسی شحالت فراگیرترین در را آن که کنندمی سعی همیشه اندیشند،می مسئله به پهناورتری

 تصویری گرفتن نظر در بدون ،توصیفبا این . باشند داشته ذهن در را آن تربزرگ تصویر و کنند

 توافق مشتری با توانیدمی چگونه باشید؟ گراعمل بود خواهید قادر چگونه تر،جامع

  بگیرید؟ آگاهانه هایمتصمی و دهید انجام ایهوشمندانه

 ره مسئولیتاو  که است این دارد، نقش گراعمل نویسبرنامه موفقیت در که دیگری عامل

 نای بیشتر به «خورده را هایمکد گربه» بخش در گیرد؛می عهده بر دهد،می انجام که را کاری

 ،قرار دارد پاشیدناز هم  مسیر در پروژه توجهی،بی روی از کههنگامی. پردازیممی مطلب

 نگاهژه را پرو فروپاشیو  نشینندنمی خیالبی ،پذیریمسئولیت از روی گراعمل هاینویسبرنامه

 و مسال را تانپروژه چگونه که گوییممی شما به «افزارینرم آشفتگی» بخش در. کنندنمی

 . داریدنگاه عیببی

 یزن گاهی و دارد وجود خوبی دالیل گاهی دانند؛می دشوار را تغییر پذیرفتن مردم بیشتر

 به ،«جوشان هایقورباغه و سنگ سوپ» بخش در. است محیط شرایط و جبر روی از صرفاً

 را دوزیست یک انگیزعبرت داستان و پردازیممی تغییرها انجام برای استراتژی یک بررسی

 . گیردمی نادیده را تدریجی هایتغییر خطر که کنیممی تعریف

 است این کنید،می کار آن در که سطحی و مسئله یدامنه از بودن آگاه امتیازهای از یکی

 ال،کم حد به نزدیک چیزی گاهی. باشد خوب اندازهچه باید افزارتاننرم ،فهمیدمی ترآسان که

 این. هستند دخیل کار در هاییموازنه و کردن ارزیابی اغلب اما است، ممکن یگزینه تنها

 .کنیممی بررسی «خوب کافی یاندازه به افزارِنرم» بخش در را موضوع

 ایگسترده دانش باید شما ،هانکته این یهمه دادن انجام وکردن  رعایت برای گمانبی

 به ،«دانش سهام سبد» بخش در. است داردنباله و همیشگی روند یک یادگیری،. باشید داشته

 .کرد حفظ همچنان را یادگیری روند توانمی چگونه که پردازیممی استراتژی چند معرفی
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 صرف را فراوانی زمان ما یهمه. کندنمی کار کامل انزوای در ما از یکهیچ ،پایان در و

 انجام هترب را آن توانیدمی که را هاییراه و! کنید وگوگفت دیگران با. کنیممی دیگران با ارتباط

 .نمایید فهرست ،دهید

 فلسفه ینا مبانی فصل این. دارد عملی یاندیشه و فلسفه یک در ریشه گراعمل نویسیِبرنامه

 .شکافدمی
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  خورده را کدهایم گربه

 «.است کردن جلوه ضعیف از ترس ها،ضعف یهمه ترینِبزرگ»

 1ژاک بنینی بوسوئه

 که ار اقداماتی و خودتان مسئولیت: است مطلب این گراییعمل یفلسفه هایبنیاد از یکی

 .بگیرید عهده بر دهید،می انجام تانهرروزه کارهای و تانپروژه شغلتان، پیشرفت چارچوب در

 هاتشاشتبا و توجهیبی پذیرفتن از و پذیردمی را کارش مسئولیت گراعمل نویسبرنامه یک

 اتفاق نیز هاپروژه بهترین در که باشید مطمئن اما ،نیست خوشایند مسئله این. ندارد ترسی

 با هاخودکارسازی در و سیستم هایمستندسازی در تست، یمرحله در همیشه. افتدمی

 نیف هایمشکل. افتدمی عقب محصول تحویل. دنشومی اشتباه چیزها بسیاری باال، اطمینان

 .دهدرخ می نشدهبینیپیش

 ترینایحرفه به که کنیممی تالش ما مقابل، در ودهند رخ می همیشه مسائل گونهاین

 به متوانیمی. است روراستی و صداقت معنای به این. شویم روبروها آن با توانیممی که شکلی

 .باشیم صادق اشتباهاتمان و هاتوجهیبی ها،ناتوانی یدرباره باید اما کنیم، افتخار هایمانتوانایی

 باشید ریپذتیمسئول

 لحاص اطمینان تا شویدمی متعهد شما. پذیریدمی را آن عمل در که است چیزی مسئولیت

 نآ هایجنبه یهمه روی مستقیمی کنترل لزوماً اما شود،می انجام درستیبه چیزی که کنید

 را اییهوضعیت باید دهید، انجام شکل بهترین به را خودتان کار باید اینکه بر افزون. ندارید

 ارب زیر که دارید را حق این شما. هستند شما کنترل از خارج هاخطر ها،آن در که کنید بررسی

 و اصول اساس بر باید. نروید باال ریسک احتمال با وضعیتی یا نشدنی وضعیت یک مسئولیت

 . بگیرید تصمیم بارهخودتان دراین قضاوت

 قبال در هک باشد داشته نیز را این انتظار باید پذیردمی را پیامدی مسئولیت شما زمانی که

 یا( ندکنمی اشتباه همه که گونههمان) کنیدمی اشتباهی که زمانی. بدانند پاسخگو را شما آن

 را هاییراهکار کنید سعی و کنید فاعترا آن به صادقانه دارد، وجود شما قضاوت در خطایی

 . دهید پیشنهاد

                                                 
1 J. B. Bossuet, Politics from Holy Write, 1790 
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 گردن را هاتقصیر یهمه. نتراشید هم بهانه و نکنید سرزنش را دیگر چیزی یا کسی

 و مهه. نیندازید همکارانتان یا و مدیریت تیم نویسی،برنامه زبان ،فناوری و ابزار یفروشنده

 نیدک پیدا حلراه که است این شما یوظیفه اما باشند داشته نقشی است، ممکنها آن ازهریک 

 .بتراشید بهانه اینکه نه

 باید پس است، نکرده برطرف برایتان را آن ابزار یفروشنده که دارد وجود ریسکی اگر

 از انکدهایت تمام و شود خراب سیستم جانبی یحافظه اگر. باشید داشته آینده برای اینقشه

 گربه» تنگف با. هستید شما مقصر باشید، نکرده تهیه آن از پشتیبان فایلی شما و  برود بین
 .شد نخواهد حل مشکلی رئیستان، به «خورده را کدهایم

 یا و دهش دیر انجامش برای نیست، شدنی چیز فالن چرا که بگویید کسی به اینکه از پیش

 یربهگ یا یپالستیک ردکاُ آنتصویر  با. دهید گوش ،بگویید خواهیدمی آنچه به است، ناقص

 احمقانه ای آیدمی نظر به منطقی تانبهانه آیا. بزنید حرف نمایشگر نمایشِصفحه در زمینهپس

  بود؟ خواهد چه ،آن یدرباره رئیستان نظر است؟

 اد؟د دنخواه شما به پاسخی چه احتماالً مخاطبانتان. کنید مرور ذهنتان در را وگوگفت این

 هچ شما ،«ای؟کرده فکر چیز فالن به» یا «ای؟کرده امتحان را کار فالن» پرسندمی شما از آیا

 که تنیس دیگری کار بگویید،ها آن به را بد هایخبر و بروید آنکه از پیش داد؟ خواهید پاسخی

 جهتبی پس گفت، خواهند چه شما به پاسخ در که دانیدمی گاهی دهید؟ انجام بخواهید

 . نشوید مزاحمشان

 توضیح را چیزی بلکه نیست، شدنی کار فالن که نگویید. باشید حلراه فکر در بهانه، جایبه

 با ؟انداخت دور را کنونی هایکد باید آیا. شودمی وضعیت آن از شدن خارج موجب که دهید

 مراجعه «افرازنرم بازسازی» بخش به) کنیدصحبت  کدها بازسازی اهمیت یدربارهها آن

 به) یدکن سازیمدل صرف را زمانی است الزم کار، پیشبرد راهِ بهترین یافتن برای آیا(. نمایید

 هایتست که است الزم آیا، (نمایید مراجعه «چسبان هاییادداشت و هانمونه» هایبخش

 مراجعه «است آسان آن کردنتست  که کدی» بخش به) دهید انجام افزارنرم روی را بهتری

 خودکارسازی» بخش به) صورت خودکار انجام دهیدبهرا برخی کارها بهتر است  یا( نمایید

.نیاورید چالق و شَل هایبهانه کنید، پیشنهاد حلراه  

9نکته   
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 داشته زنیا بیشتری منابع به شاید وضعیت این به دادن پایان برای ،(نمایید مراجعه «فراگیر

  .باشید داشته نیازها آن کمک به یا بخواهید چیزی دیگران از که نترسید این از. باشید

 هاچالش

 یهانهب شما برای( منشی یک یا ماشین تعمیرکار بانک، کارمند یک) فردیکه هنگامی •

 چهها افراد یا شرکت آن یدرباره ؟خواهید کرد پیدا حسی چه شما آورد،می چالق و شَل

 کنید؟می فکری
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 افزارینرم آشفتگی

 یهنظری اما است، ایمن فیزیکی قوانین تمام مقابل در وبیشکم افزارنرم یتوسعه اگرچه

 است یزیکف علم اصطالح یک آنتروپی. کندمی وارد ما به سهمناکی یضربه( آشفتگی) آنتروپی

 ک،ترمودینامی قوانین طبق متأسفانه،. شودمی اطالق سیستم یک در نظمیبی میزان به که

 ،افزارنرم رد نظمیبیبه افزایش   هانویسبرنامه. کندمی میل بیشینه سویبه جهان در آشفتگی

 .گویندمی افزارینرم فسادِ

 مسائل ،هاآن ترینِمهم که رسدمی نظر به. دارند دست افزارنرم یک فساد در فراوانی عوامل

 کار نیز انفرادی صورتبه اگر حتی. است پروژه کار روی زمان در کار محل فرهنگی و روانی

 حیاتش هنگام در پروژه یک. بود خواهند حساس بسیار پروژه به مربوط روانیِ مسائل کنید،

 وجود نیز هاییپروژه اما. کندمی تجربه را فساد و خرابی هنوز افراد، و هاطراح بهترین باوجود

 رکتح باطنیِ تمایلِ برابر در موفقیت با همیشگی، موانع و عظیم هایسختی رغمعلی که دارند

 .کنندمی پایداری ،نظمیبی سویبه

 شود؟می تفاوت این موجب چیزی چه اما

 بقیه کهدرحالی هستند، تمیز و زیبا هنوز هاساختمان برخی شهر، قدیمی هایمحله در

 جالبی سازوکار شهری، فساد و جرائم یحوزه پژوهشگران چرا؟. رسندمی نظر به هاویرانه مانند

 یِهمتروک بنای یک به سرعتبه را سالم و تمیز مسکونی ساختمان یک که کردند کشف را

 . کندمی تبدیل شکستهدرهم

 .شکسته یپنجره یک

 نآ ساکنان به ،مروربه نشود، تعمیر توجهیقابل زمانمدت برای که شکسته یپنجره یک

 ردیگ هایپنجره زودیبه بنابراین،. کندمی القا خیالیبی و رهاسازی حس نوع یک ساختمان

 ظاهر هانوشته-دیوار. کرد خواهند رها هرجایی را هایشانزباله کمکم مردم. شکست خواهند نیز

 ساختمان کوتاهی نسبتاً زمانمدت در و گرددمی آغاز ساختمان اساسی هایخرابی. شوندمی

 و رهاسازی و. داشت نخواهند آن تعمیر به میلی هیچ دیگر ساکنان، که بیندمی آسیب قدرآن

 .شودمی تبدیل واقعیت به حس، یک از متروکی

 هداد الهام بزرگ شهرهای دیگر و نیویورک در پلیس مراکز به شکسته یپنجره ینظریه

 رخ تریبزرگ جرائم آینده در تا بگیرند کار آغاز همان در را ترکوچک جرائم جلوی که است
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 گردی و هانوشته-دیوار ،هاشکسته پنجرهِ رییپیگ کند؛می کار راستیبه نظریه این. ندهد

 .است کاسته ترجدی جرائم میزان از کوچک هایتخلف

 رها داخ امان به را( ضعیف یکدنویس یا اشتباه هایتصمیم بد، طراحی) شکسته هایپنجره

 قطعه نارک در بتوانید شاید. نمایید اصالح را آن کردید، برخورد هرکدام به اینکه محضبه. نکنید

 «کندمی ارک اشتباه» پیام برنامه اجرا،زمان در اینکه یا بنویسید توضیحی دارد، مشکل که کدی

 عمان تا کنید کاری هرحالبه. کنید استفاده دیگری جایگزین یشیوه هر یا و دهد نشان را

 .هستید مسلط اوضاع بر که دهید نشان و شود آینده در بیشتر هایآسیب

 به شروع هاپنجره اینکه محضبه که ایمدیده را زیادی موفق و تمیز هایسیستم تاکنون ما

 عوامل. پاشندمی هم از زودیبه و آیدمی پایین شدتبهها آن کارایی کنند،می برداشتن ترک

 خواهیم اشاره بعداًها آن از برخی به دارند، تأثیر افزارنرم فساد روی که دارد وجود نیز دیگری

 این ایدش .بخشدمی سرعت افزارنرم فساد روند به دیگری عامل هر از بیشتر ،اعتناییبی اما کرد،

 و برود هاشکسته پنجرهِ تمام سراغ به که ندارد وقت قدرآن کسهیچ که باشید داشته را عقیده

 تانانهخ که باشد بهتر شاید دهید، ادامه تفکر یشیوه این به بخواهید اگر. کند تعمیر راها آن

 .شود پیروز آشفتگی که ندهید اجازه. کنید عوض را

 آتش کردن مهار

 یهخان او. دارد وجود دوستانمان از یکی ثروتمند بسیار بستگان از یکی یدرباره ماجرایی

 و بهاگران دکوراسیون و بود عتیقه زینتی اشیاء از پر که داشت مرتبی و تمیز زیبا، بسیار

 لدلی به ،بود کردهآویزان دیوار به نشیمنش اتاق در که ایقالیچه روز یک. داشت ارزشیپر

 داماق سریع آتشکردن  خاموش برای نشانیآتش یاداره. گیردمی آتش شومینه،نزدیکی به 

 هم لیخیکه  را خود تجهیزات دیگر و نشانیآتش شلنگ هانشانآتش آنکه از پیش اما. کندمی

 حصیر با را سوزیآتش محل تا ورودی در از ها،فرش روی ببرند؛ خانه داخل به نبودند، تمیز

 .پوشاندند

 . کنند کثیف را هافرش که خواستندنمی هاآن

 یپنجره یک. کرد برخورد چنین باید نیز هاافزارنرم با باشد، بغرنج که ازهدانهر شرایط

 که ایپروژه اگر. دهد خاتمه افزارنرم یک عمر به تا است الزم که است چیزی تمام شکسته

.نکنید زندگی شکسته هایپنجره با  

 

2نکته   
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 ذهنیت این به ترساده دارد، کمی یشکسته هایپنجره تعداد کنیدمی کار آن روی اکنونهم

 ندارد تیاهمی. «کرد کثیفشان که نیست الزم هستند، فرش مانند کد یبقیه» که رسید خواهید

 به نجرم که نخستینی مشاهدات در. است رفته پیش خوب و نداشته مشکلی تاکنون پروژه که

 نآ به اصالً و کردند رها جایی در هفته یک برای را ماشینی شد، شکسته یپنجره ینظریه

 نآ به رو این از ساعت یک عرض در شکست آن یشیشه یک اینکه محضبه اما. نزدند دست

 .شد رو

 و میزت کدهای کار ابتدای همان از که کنیدمی کار تیمی در اگر پیشین، هایتوضیح مشابه

 تدرس نکنید؛ خراب را آن بود خواهید مراقب بسیار احتماالً اند،نوشته عالی طراحی با مرتبی

 .هانشانآتش مانند

 هاچالش

 سه ای دو کنید. بررسی دقتبه دارید دست در که را ایپروژه تان،تیم کاری تقویت برای •

 وگوگفت همکارانتان باها آن حلهرا و مشکالت یدرباره ،نمایید پیدا را شکسته یپنجره

 .کنید

 اگر بود؟ خواهد چه شما واکنش شکند؟می پنجره هنگامچه بار نخستین دانیدمی آیا •

 دهید؟ انجام توانیدمی چه ،آن قبال در باشد، دیگری شخص تصمیم ینتیجه
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 جوشان هایقورباغه و سنگ سوپ

 را دهی راه، در کههنگامی. بودند گرسنه بسیار ،گشتندبازمی خانه به جنگ از که سرباز سه

 خواهندها آن به غذا وعده یک روستا اهالی که بودند مطمئن گرفتند، ایتازه جان دیدند دور از

 چند طول در. بودند بسته را خود یخانه یپنجره و در همه رسیدند، آنجا به کههنگامی اما. داد

 . بودند کرده ذخیره داشتند را آنچه و شده مواجه غذا کمبود با هاروستایی جنگ، سال

 خانه از روستا متعجبِ اهالی. انداختند سنگ سه آن در و آوردند جوش را یآب دیگ هاسرباز

 .است خبر چه ببینند تا آمدند بیرون

 «.است سنگ سوپ این» :گفتند هاسرباز

 «؟ایدنریخته آن در دیگری چیز. همین اشهمه» :روستا اهالی

 ...« شد خواهد ترخوشمزه هویج چندتا با که گویندمی هابعضی البته»ها: سرباز

 .بازگشت هویج سبد یک با و رفت سرعتبه هاروستایی از یکی

 «شد؟ آماده» :پرسیدند دوباره روستا اهالی دقیقه، چند از پس

 «.کردمی بهتر را رویش و رنگ بود هم گوجه چندتا اگر البته؛» :دادند پاسخ هاسرباز

 .آورد گوجه و رفت اهالی از دیگر یکی درنگبی

 برشمرده ،است الزم سوپ پختن برای که را چیزهایی تمام هاسرباز ،دیگر ساعت یک تا

 وپس ،بزرگ دیگِ یک که توانستندها آن سرانجام،. آوردمی چیزی و رفتمی کسی هربار. بودند

 یوعده اولین از هامدت از پس و نشستند اهالی همراه و کردند خارج را هاسنگ هاسرباز. بپزند

 .بردند لذت وحسابیدرست غذای

 از هاسرباز خورند، فریب هاسرباز توسط دِه اهالی. است سنگ سوپِ داستان در پند چند

 این آن، از ترمهم اما. بگیرند خوردن برای چیزیها آن از تا کردند استفاده اهالی کنجکاوی

 امانج را کاری باهم و کرند جمع دورهم را اهالیها آن داشتند، کاتالیزگر نقش هاسرباز که است

 .شدند ماجرا آن یبرنده همه درنهایت. نبودند  آن انجام به قادر تنهاییبه یکهیچ که دادند

 .کنید تقلید را هاسرباز این کار بخواهید است ممکن اوقاتگاهی

 ایدب چگونه و شود انجام است الزم کارهایی چه دانیدمی دقیقاً که باشید شرایطی در شاید

 و است درست که دانیدمی است، شما چشمان جلوی سیستم تمامیت. داد انجام راها آن

 ارک در تأخیر با کنید،می مجوز درخواست کار شروع برای کههمین اما. نیست آن در اشتباهی

 یبتصو بودجه که است الزم شد، خواهد تشکیل هاییجلسه. شویدمی روروبه گنگ هاینگاه و
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 هب اوقاتگاهی. است خود منافع فکر در تنها هرکسی. دوشمی ترپیچیده مدام مسائل و گردد

 .شودمی گفته کار شروع ماندگی وضعیت این

 از توانیدمی که را هاییچیز. کنید خارج سوپ از را هاسنگ که است فرارسیده آن زمان

 را انخودت سهم که زمانی. کنید کار کمیها آن روی. نمایید شناسایی کنید درخواست دیگران

 سپس. بروند فرو فکر در که دهید اجازه و دهید نشان دیگران به را آن رساندید، انجام به

 کنیم، اضافه را فالن توانستیممی اگر البته خُب» :بگویید نیست، مهمبرایتان  گویی که ایگونهبه
 اضافه کار به را مورد آن که بخواهند شما ازها آن تا باشید منتظر آن از پس. «شدمی بهتر

 وچکک تصویری. است ترآسان گیریشکل حال در موفقیت یک به پیوستن مردم، برای. کنید

 .آمد خواهند شما به کمک برای همه زودیبه و دهید نشانها آن به را آینده از

 روستا اهالی نقش

 آن موضوع. است تدریجی و آرامدادن  فریب یدرباره دیگر سوی از سنگ سوپ داستان

 را سائلم یبقیه و کنندمی فکر هاسنگ به تنها روستا اهالی. است شدید بسیار کردن تمرکز

 .شویممی گرفتار دام این در روزهرنیز  ما. نمایندمی فراموش کلی به

 ما دست از مهارنشدنی صورتبه و آرامآرام هاپروژه. هستیم آشنا آن هاینشانه با ما یهمه

 ستنده کوچک قدرآن ،ابتدا در افتد،می اتفاق افزارنرم برای که چیزهایی بیشتر. شوندمی خارج

 که هاییتوصیف و هاویژگی مجموعه از قدمبهقدم سیستم،. شویممیها آن متوجه سختیبه که

در  و دهیممی ادامه نویسیکد به همچنان ما گیرد؛می فاصله شود،می طراحی آنبر اساس 

شدن  اشتهانب اغلب اتفاق این دلیل. ندارد شباهتی بودیم کرده ریزیبرنامه آنچه به نتیجه ،پایان

 .شوندمی تیمی کار و  روحیه رفتن بین از به منجر که است کوچکی مسائل

 گفته. ایمنداده انجام عملی صورتبه را جوشان هایقورباغه آزمایش خودمان هرگز ما

 آن اگر اما پرد،می بیرون آن از سرعتبه ،بیندازید جوش آب داخل را قورباغه یک اگر شودمی

.باشید کاتالیزگر تغییرها، برای  

 

4نکته   

.باشید داشته خاطر به را پروژه( ترکلی و جامع) بزرگ تصویر  

0نکته   
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 متوجه قورباغه کنید، گرم تدریجبه را آن بگذارید و معمولی دمای با آب ظرف یک داخل را

 .ماند خواهد آب در همچنان و شد نخواهد آب آرام دمای افزایش

 یریهنظ در. است متفاوت شکسته یپنجره یمسئله با هاقورباغه یمسئله که کنید توجه

 آن به دیگران دارند عقیده چون ندارند، آشفتگی با مقابله به تمایلی مردم شکسته، یپنجره

 . شودنمی چیزی متوجه اصالً قورباغه اما. دهندنمی اهمیت

 نچهآ بر عالوه. باشید داشته خاطر به را کار بزرگ تصویر همیشه. نباشید قورباغه مانند

 . کنید مرور دهد،رخ می پیرامونتان در که را هاییچیز ،همیشه دهید،می انجام خودتان

 هاچالش

 دادند پیشنهاد که هاییتغییر و کردند متقاعد را روستا اهالی قدمبهقدم صورتبه هاسرباز •

 سیبآ آن به درنهایت اما است، قدمبهقدم صورتبه نیز قورباغهدادن  فریب. بود همه نفع به

 د،هستی تغییر آوردن وجود به دنبال به که زمانی دهید تشخیص توانیدمی آیا. رسدمی

 ای شودمی انجام ذهنی صورتبه تشخیص این آیا قورباغه؟ سوپ یا پزیدمی سنگ سوپ

 د؟ندار وجود نیز شهودی هاییمالک
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 خوب کافی یاندازه به افزارِنرم

 که خوبی هایچیز به اوقات، بیشتر کنیم،می تالش بهتر چیزهای برایکه هنگامی»

 «.رسانیممی آسیب داریم

 1شاه لیر

 سفارش ژاپنی شرکت یک به که دارد وجود آمریکایی شرکت یک یدرباره ایلطیفه

 صنق نرخ که بوده این سفارش توضیحات از بخشی. دهدمی را الکترونیکی یقطعه هزار199

 تحویل آمریکایی شرکت به و آماده هاسفارش بعد، یهفته چند. باشد هزار19 در یک ها،قطعه

 قطعه 19 فقط که کوچک یبسته یک و قطعه هزاران شامل بزرگ یبسته یک. شودمی داده

ده شدادههای ناقص سفارشها قطعهاین» بودند نوشته کوچک یبسته برچسب روی. بود آن در
 .«هستند

 جهان اام. باشیم داشته کنترلی چنین محصوالت کیفیت روی واقعاً که شدمی خوب بسیار

 خصوصهب باشد، داشته کیفیتی چنین که کنیم تولید را محصولی داد نخواهد اجازه ما به واقعی

 . دهندمی هم دستبهدست ما علیه محیط و فناوری زمان،. نقصبی افزارنرم یک

 که یدکن مقید این به را خودتان توانیدمی شما .نیست کنندهناامید مسئله این حال،بااین

 یهاستفاد برای خوب، کافی یِاندازه به باشد، خوب کافی یِاندازه به که بنویسید افزارینرم

 طحس به نسبت و دارند عهده بر را سیستم نگهداری کار آینده در که کسانی برای ،کاربرها

 .تندهس خوشنودتر نیز کاربرها و شودمی بیشتر کارتان وریبهره دید خواهید. شما هایتوانایی

 یندازها به» عبارت. کنیم ترروشن را خودمان منظور که است الزم برویم ترجلو آنکه از پیش

 هایمندینیاز باید هاسیستم یهمه. نیست شلخته و ضعیف یکدنویس به التزامی «خوب کافی

 ست،ا این ما منظور ساده، خیلی. باشند داشته موفقی سیستم تا دهند پاسخ را کاربرهایشان

 تفرص کاربرها به که معناست این به  است، خوب کافی یِاندازه به ایدکرده تولید آنچه اگر

 .باشند داشته مشارکت ،توسعه فرآیند در ،شدهداده

 دهید شرکت هاگیریتصمیم در را ربرهاکا

 یستمس هاینیازمندی نیز اوقات بیشتر. نویسیدمی دیگر افراد برای را افزارنرم شما معموالً،

 که کنیدمی را پرستتش اینها آن ازبار یک مدت چه اما. آوریدمیدستتتهبها آن طریق از را

                                                 
1 King lear 
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 ،قلب ضتتربان یکنندهتنظیم یک یبرنامه روی اگر باشتتد؟ خوب چقدر افزارنرم دارند دوستتت

 کار د،ش خواهد استفاده ایگسترده صورتبه که پایین سطح یکتابخانه یک یا فضایی شتاتل 

 محصتتول یک معرفی روی اگر. دارید تریمحدود هایانتخاب و تردقیق هاینیازمندی کنید،

 هک دارند هاییتعهد فروشندگان. بود خواهید روروبه دیگری هایمحدودیت با کنید، کار جدید

 هاییریزیبرنامه محصتتول، گرفتنِتحویل زمانبر استتاس  هاخریدار کنند، عملها آن به باید

 ایهقابلیت افزودن هنگام پس. استتت روروبه مشتتکالتی با مالی نظر از شتتما شتترکت ،اندکرده

 .است ایغیرحرفه کار یک کاربرها هاینیازمندی گرفتننادیده کد، به اساسی

 از بخشتتی عنوانبه باید دهید،می توستتعه که ستتیستتتمی  کیفیت و استتتفاده یحوزه

 .باشند شده شناخته سیستم، هاینیازمندی

 رهاکارب از بسیاری. دهید انجام هاییموازنهها آن در باید که گیریدمی قرار شرایطی در اغلب

 از امروز همین افزار،نرم یک در موجود مشکالت و هاکمبود از بعضی رغمعلی دهندمی ترجیح

 هایارافزنرم. باشند آینده سال در آن ایچندرسانه ینسخه منتظر اینکه تا کنند استفاده آن

 محصولی کاربرها به امروز اگر. شوندمی داده ترجیح فردا ترِکامل هایافزارنرم به ،امروز خوبِ

 یراهنمای بهتر نهایی حلراه یک به را شما ها،آن یاستفاده بازخورد کنند، کار آن با تا بدهید

 (.نمایید مراجعه «ردیاب هایتیر» بخش به) کرد خواهد

 بکشید دست از کار باید زمانی چه که بدانید

 یولیها موارد و سفیدرنگ بوم یک با را کار. است نقاشی به شبیه نویسیبرنامه جهاتی، به

 را زیچی چه که گیریدمی تصمیم مهارت و هنر دانش، از ترکیبی با شما. کنیدمی شروع دیگر

 از سپ و کنیدمی آمیزیرنگ را کار زیرین یالیه کشید،می کلی طرح یک. کنید خلقها آن با

 انجام نتاکنو را آنچه منتقدانه نگاهی با و کشیدمی کار از دست دائماً. پردازیدمی جزئیات به آن

 دوباره و بیندازید دور را نقاشی بوم که است ممکن باریک وقت هر چند. کنیدمی تماشا ،ایدداده

 . کنید عشرو نو از

 بکشید کار از دست زمانی چه که ندانید اگر»: زنندمی شما به حرفی چنین هنرمندان اما
 ار جزئیات و کنید اضافه هاالیه به مدام اگر. «رفت خواهد باد بر اید،کشیده که زحماتی تمام

 .شودمی محو هارنگ و هانقش در نقاشی خود کنید، بیشتر و بیشتر همچنان

.باشد هانیازمندی از بخشی باید کیفیت موضوع  

 

7نکته   
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 هیدد اجازه. نکنید خراب ،ازاندازهبیش کاریدست و تزئینات با را خوب نسبتاً یبرنامه یک

 باشید،ن نگران اما نباشد کامل که است ممکن. کند کار هست، که گونهآن مدتی برای برنامه که

 .نخواهد بود کامل گاههیچ چون

 هاچالش

 آیا. دینمای توجه کنید،می استفاده که هاییعاملسیستم و هاافزارنرم تولید ینحوه به •

 بینید؟ب هاشرکت این در غیرکامل، محصول یعرضه به نسبت رضایت از اینشانه توانیدمی

 از یا دکنن برطرف را هانقص تمام تا بمانید منتظر که دهیدمی ترجیح کاربر، یک عنوانبه

 ترادهس یافزارنرم اینکه یا و بپذیرید؟ را آن هاینقص و کنید استفاده ایپیچیده افزارنرم

 کنید؟می انتخاب را کمتری نقص با

 یفیتک با افزار،نرم یک یتوسعه آیا. کنید فکر افزارنرم کردن ایپیمانه تأثیر یدرباره •

 ای؟یمانهپ صورتبه آن یتوسعه یا بردمی بیشتری زمان یگانه بلوک یک صورتبه مشخص،

 بزنید؟ مثال ،نمونه چند توانیدمی آیا
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 دانش سهام سبد

 «.آوری را داردسود بهترین دانش، روی گذاریسرمایه»
 1بنجامین فرنکلین

 . هستند شما هایدارایی ترینارزشمند شما یتجربه و دانش

 یتوسعه هایمحیط و هازبان ها،فناوری آمدن با. دارند مصرف تاریخ هااین دارایی متأسفانه

 کهنه را شما یتجربه بازار، بر مؤثر هایعامل شدن دگرگون. شودمی منسوخ شما دانش جدید

 برای نیز ما ارزش شود،می کاسته شما دانش ارزش از که میزان همان به. کندمی دردنخوربه یا

 .میابد کاهش مشتریان و شرکت

 شما دانش سهام سبد

 ییهاتجربه یهمه و کاریشان هایزمینه پردازش، یدرباره هانویسبرنامه اطالعات تمام ما

 زیادی شباهت دانش سهامکردن  مدیریت. شناسیممیها آن دانش سهام عنوانبه دارند، که را

 .دارد مالی هایسهام به

 .کنندمی گذاریسرمایه مرتباً جدی، و مصمم گذارهایسرمایه. 1

 .است بلندمدت در موفقیت کلید سهام، نوع در گوناگونی. 4

 سودْ-باال ریسکْ سهام و مطمئن سهام میان سهامشان، سبد در زرنگ هایگذارسرمایه. 9

 .کنندمی ایجاد تعادل  باال

 یمتق بیشترین به و کنند خرید بها ترینپایین به که کنندمی سعی هاگذارسرمایه. 2

 .بفروشند

 .گردد متعادل و شود بررسی متناوب صورتبه باید سهام سبد. 4

 انشتاند سهام سبد اصول، همینبر اساس  باید نیز شما باشید، موفق شغلتان در اینکه برای

 .کنید مدیریت را

                                                 
1 Benjamin Franklin 
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 دانش سهام سبد ایجاد

 دانشتان سهام روی مرتباً باید مالی، سهام مانند درست کنید؛ گذاریسرمایه مرتباً •

 لشک آن پس در که عادتی باشد، اندک بسیار آن میزان اگر حتی. کنید گذاریسرمایه

 .کنیممی عنوان بعدی بخش در را گذاریهدف نمونه چند. اهمیت دارد بسیار گیردمی

. اشتد خواهید بیشتری ارزش بدانید، را تریمتنوع مطالب هرچه کنید؛ ایجاد گوناگونی •

 اشتهد اطالع کنید،می استفاده آن از که فناوری کارگیریبه چگونگی از باید شما حداقل،

 کنند،می تغییر سرعتبه کارها انجام روش. نباشید راضی مقدار این به اما. باشید

 بیشتری هایفناوری با هرچه. باشند مصرفبی فردا شاید ،امروز پرطرفدارِ هایفناوری

 . دهید وفق تغییرها با را خودتان توانیدمی بهتر کنید، کار ترراحت

 کْریس تا باال سودْ-باال ریسکْ از وسیعی، طیف با هافناوری. کنید مدیریت را ریسک •

 صرف را خود یسرمایه تمام اگر بود نخواهد عاقالنه. دارند وجود پایین، سودْ-پایین

 ایبر را خودتان. کند سقوط ناگهانها آن ارزش است ممکن که کنید باال ریسکْ هایسهام

 .کنید تجهیز مختلف شرایط

 پیش وظهورن فناوری یک یادگرفتن بفروشید؛ فراوان بهای به کنید، خرید پایین قیمت با •

 اما. دفروشنمی کم قیمت به که است باارزشی سهام یافتن سختیِ به شود محبوب آنکه از

 تازه java که زمانی. بود خواهد پرسود بسیار آوریدمی دست به آن عوض در آنچه

 آن با را خود زود خیلی که کسانی به اما داشت، بحث جای آن یادگرفتن بود، شدهمعرفی

 .رساند سود سخاوتمندانه هستند، هابهترین جزو java یحوزه در امروز و کردند هماهنگ

 قبل ماه دو که فناوری. است پویا بسیار افزارنرم یحوزه آن؛ یموازنه و سهام بررسی •

 توروم به است بهتر شاید. نباشد ترقی در امروز است ممکن داشت، هوادار بسیار

 کرف اگر. بیندازید نگاهی دوباره ،ایدنرفته آن سراغ به که است هامدت که ایدادهپایگاه

 کار امانج برای باشد بهتر شاید اید،کرده کار کافی یاندازه به خاصی هایزبان با کنیدمی

 . ...شوید داوطلب جدید ایدر حوزه

 :اصل ترینساده و ترینمهم اصول این یهمه از

.کنید گذاریسرمایه خود دانش سهام روی مرتباً  

 

8نکته   
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 اهداف

 یبرا راه بهترین کنید، اضافه خود دانش سهام به زمانیچه و چیزیچه دانید،می کهاکنون

 چند ادامه در چیست؟ دانش سهام درها آن کردن گذاریسرمایه و معنوی هایدارایی اندوختن

 .دهیممی ارائه پیشنهاد

 هایروش به را مسئله یک مختلف هایزبان. بیاموزید جدید زبان یک حداقل هرسال •

 کرتانف کندمی کمک شما به د،یبیاموز را متفاوت رویکرد چند اگر. کنندمی حل متفاوتی

 زبان چندین یادگرفتن عالوه،به. نکنید عمل صورت یک به همیشه و دهید وسعت را

 .است شده ترساده بسیار شوند،می عرضه رایگان که هاییافزارنرم لطف به متفاوت،

 وعاتموض با فنی هایکتاب از پر هافروشیکتاب. بخوانید فنی هایکتاببار یک مدت هر •

 نیافت از پس. دارند ارتباط هستید، آن مشغول اکنونهم که ایپروژه با که هستند جالب

 به را مطالعه یحوزه نمایید،می استفاده آن از اکنونهم که فناوری در کافی مهارت

 .ندارد ربط تانپروژه به که ببرید موضوعاتی

 را رتکامپیو باشید، داشته خاطر به که است مهم این. بخوانید هم فنیغیر هایکتاب •

 یجنبه. کنید برطرف راها آن نیاز دارید تالش شما که مردمی کنند،می استفاده مردم

 .نکنید فراموش را معادله این انسانی

 .نیدک شرکت جالب و مفید هایکالس در تحصیلتان محیط و دانشگاه در. بروید کالس •

 بیدبیا را افرادی. است کشنده بسیار شغلتان برای انزوا. شوید عضو محلی هایگروه در •

 . باشید ارتباط درها آن با و کنندمی کار دیگر هایشرکت در که

 اید،کرده کار ویندوز محیط در تنها تاکنون اگر. کنید تجربه را مختلف هایمحیط •

 .کنید امتحان نیز را لینوکس

 نیدک انتخاب را هاییآن. شوید مشترک نشریات دیگر و اقتصادی مجالت در. باشید روزبه •

 .هستید آشناها آن با کمتر شما که دارند تمرکز هاییفناوری روی که

 جدید فناوری یا زبان یک از استفاده روش که آیا مایل هستید. باشید تماس در دیگران با •

 و زمینه آن در دیگران یتجربه با تا است ایالعادهفوق راه هاانجمن از استفاده بدانید؟ را

 .شوید آشنا آن رایج هایاصطالح
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 یا زبان یک از استفاده در که زمانی. دارد زیادی اهمیت گذاریسرمایه کار به دادن ادامه

 .بروید دیگری سراغ کردید، راحتی احساس جدید فناوری

 تانرزومه در را آن تنها اینکه یا کنیدمی استفاده هافناوری این از شما آیا که ندارد اهمیتی

 و دکنیمی آشنا جدید امکانات با را شما دهد،می گسترش را شما فکر یادگیری روند. آوریدمی

 هاایده و مفاهیم متقابل افشانیگرده. آموزدمی شما به را هاکار انجام جدید هایراه همچنین

 حتی. بگیرید کار به تانیفعل یپروژه در ایدگرفته یاد که را هاییدرس کنید سعی است، مهم

 رایب. بگیرید الهامها آن از بتوانید است ممکن ندارد، کاربرد پروژه در مستقیم صورتبه اگر

 .بنویسید متفاوتی صورتبه را C زبان کد کنید سعی و بیاموزید را شیءگرایی مثال،

 انتقادی تفکر

. نیدک فکر منتقدانه شنویدمی و خوانیدمی آنچه یدرباره که است این مهم ینکته آخرین

 تبلیغات و فروشندگان و است صحیح ،هست دانشتان سهام در آنچه باشید مطمئن باید

 صولا دارند اصرار که باشید سمج هایآدم مراقب. دهند تغییر را شما نظر توانندنمی سادگیبه

 شما یپروژه درد به است ممکن گویندمیها آن که چیزی است، حلراه تنهاها آن قواعد و

 .باشد نداشته ایاستفاده اصالً اینکه یا بخورد

 یستل در وجوجست توروم یک که لینکی اولین. نگیرید کمدست را تبلیغات قدرت هرگز

. ماستش وجویجست به پاسخ ترینمرتبط که نیست معنا این به دهدمی ارائه وجوجست پاسخ

 به د،کنمی معرفی را آن و برجسته مدام را کتابی کتاب، یفروشنده یک اینکه خاطر به فقط

 .است محبوب یا خوب یکتاب که نیست معنا این

 ویر منتقدانه تفکر از و دانش سهام با اما. است کم بسیار ساده هایپاسختعداد  متأسفانه

 . بفهمید را پیچیده هایپاسخ توانیدمی خوانید،می که فنی هاینوشتار انبوهِ

 

.کنید بررسی منتقدانه ،شنویدمی و خوانیدمی را آنچه  

0نکته   
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 هاچالش

 اید؟کرده استفاده ++C از همیشه آیا. کنید شروع را جدید زبان یک یادگیری هفته این •

Smalltalk یا Squeak با آیا. کنید امتحان نیز را java سراغ به کنید؟می کار Eiffel یا 

TOM بروید نیز. 

 رد اگر(. برسانید پایان به را یکی این اول اما) کنید شروع را جدید کتاب یک خواندن •

 معماری و طراحی یدرباره کتابی هستید، دقیق یکدنویس و سازیپیاده یک انجام حال

 هایتکنیک یدرباره کتابی هستید، باال سطح طراحی مشغول اگر. بخوانید افزارنرم

 . بخوانید کدنویسی

 شما شرکت در که کسانی یا و نیستند شما یپروژه درگیر که کنید صحبت افرادی با •

 نسبت هک کسانی با یا و باشید داشته دوستان از ایشبکه شرکت، یبوفه در. کنندنمی کار

 .باشید ارتباط در هستند، مند عالقه هاجلسه به
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 !باشید داشته ارتباط دیگران با

 «.شود گرفته نادیده اینکه تا باشد نظر زیر است بهتر آدم که معتقدم من»
 1ستی وِما

 کارتان ینتیجه که نیست این تنها موضوع،. بیاموزیم درس یک خانم وِست از بتوانیم شاید

 نداشت. کنیدمی بندیبسته و ارائه را آن چگونه که است مهم نیز این بلکه است، شده چه

 بتوانید هاینک مگر بود خواهد ثمربی درنهایت تفکر ترینعملی و کد ترینمناسب ها،ایده بهترین

 نارس دیگران، با کارا ارتباط داشتن بدون خوب یایده یک. باشید داشته ارتباط دیگر افراد با

 .ماند خواهد

. باشیم ارتباط در مختلفی هایسطح با که هستیم مجبور ما ه،دهندتوسعه عنوانبه

 نهایی کاربرها با. کنیممی گفتنسخن ودادن  گوش صرف هاجلسه در را زیادی هایساعت

 به را نمقاصدما تا نویسیممی کد ما. نماییم درک راها آن هاینیاز تا کنیممی وگوگفت سیستم

 دهندگانوسعهت نسل به را ماناندیشه تا کنیممی تولید مستندات افزارنرم برای و بگوییم ماشین

 ار نیاز مورد منابع ضرورت و نویسیممی زیادی هاییادداشت و هادرخواست. دهیم انتقال آینده

 .دهیممی پیشنهاد جدیدی هایحلراه و گزارش را کار در پیشرفت وضعیت کنیم،می توجیه

 کنونتا که را هاییکار کنیم،می دفاع خودمان هایایده از هرروز پروژه تیم با کار هنگام در

 از زیادی بخش که حال. دهیممی ارائه جدیدی هایپیشنهاد و نماییممی اصالح ایمداده انجام

 .مدهی انجام خوب را کار این است بهتر پس کنیم،می سپری دیگران با ارتباط در را وقتمان

 .اندشده بیان ادامه در هستند، مفید ما نظر به که اصولی از مورد چند

 بگویید خواهیدمی چه که بدانید

 ونهچگ ،دقیقاً که است این رسمی وگوهایگفت قسمتِ ترینمشکل ،وکارکسب در احتماالً

 نند،ک نوشتن به شروع آنکه از پیش هانویسداستان. کنید بیان بگویید، خواهیدمی را آنچه

 کلیدهحفص پشت اغلب نویسندمی فنی نوشتار که کسانی اما کنند،می بندیبخش را کتابشان

 .بیاید ذهنشان به که هرچه نوشتن به کنندمی شروعو  نشینندمی

                                                 
1 Mae West, Belle of the Nineties,1092 
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 :پرسیدب خودتان از سپس. بنویسید خالصه یک. بریزید طرح بگویید، خواهیدمی آنچه برای

 حاصال را آن رساند،نمی درستیبه را شما منظور که زمانی تاو  «رساند؟می را منظورم این آیا»

 . کنید

 کی با یا و دارید مهمی یجلسه که زمانی. نیست مطلب یک نوشتن برای تنها روش این

 روی تند تند کنید، عنوان خواهیدمی که را مطالبی هستید، وگوگفت حال در مهم مشتریِ

 . باشید داشته ذهن درها آن کردن مطرح برای مناسب راه چند و بنویسید کاغذ

 بشناسید را مخاطبتان

ها آن به ار اطالعات باشید، توانسته که ایدبوده موفق دیگران با ارتباط برقراری در زمانی تنها

 صویرت. بدانید را مخاطب هایتوانایی و عالیق نیازها، باید شما منظور این برای. کنید منتقل

 .باشید داشته مخاطب از قوی ذهنی

 .کرند خواهند کمک شما به زیر هایپرسش

 شوند؟ مطلع هایچیز چه ازها آن خواهیدمی •

 دارید؟ گفتن برای چیزی چه شما و چیستها آن عالیق •

 است؟ حدی چه درها آن خود اطالعات •

 باشند؟ آگاه جزئیات از باید چقدر •

 باشد؟ باخبر خاصی مسائل از کسیچه خواهیدمی •

 د؟ده گوش شما سخن به که کنید تشویق را مخاطب چگونه •

 توانندمی کاربرها که دهید پیشنهاد را وب بر مبتنی تمسسی یک دارید قصد کنید فرض

 برای مختلفی هایروش ،مخاطب نوعبر اساس  .کنند گزارش را سیستم مشکالت و هانقص

 روز هفت و روزشبانه طول در ندنتوامی که بود خواهند خوشحال کاربرها. دارد وجود آن بیان

 تواندیم بازاریابی واحد. کنند گزارش را مشکالت بمانند، منتظر تلفن پشت اینکه بدون ،هفته

 دلیل ود به پشتیبانی بخش مدیران. ببرد باال را فروش میزان تا کند استفاده هاگزارش این از

 مسیست دوّم، و داشت خواهند نیاز کمتری کارکنان به اینکه اول. باشند خوشحال توانندمی

 به را همه نظر توانیدمی مخاطب درست شناسایی با. بود خواهد خودکار صورتبه گیریگزارش

 .کنید جلب پیشنهادتان
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 کنید انتخاب مناسبی زمان

 شما شرکت در مالیاتی مأموران گذشته یهفته در است، شنبهپنج روز عصر چهار ساعت

 مئناًمط و باردمی تندی باران است، بیمارستان در رئیستان یخانواده اعضای از یکی اند،بوده

 رخواستد رئیستان از که نیست مناسبی وقت زمانی چنین احتماالً. نیست آسانی کار ومرورعبور

 .دهد ارتقا را شما کامپیوتر یحافظه تا کنید

 اولویت هک بفهمید باید شما بشنود، چیزی چه دارد نیاز مخاطبتان بدانید باید اینکه کنار در

 مگ را هاکد از قسمتی اینکه دلیل به مدیرها از یکی کنید تصور. چیست حاضر حال درها آن

 کد مخازن خصوص در تانایده یدرباره اگر حال گردیده، بازخواست رئیس توسط است، کرده

 وییدبگ خواهیدمی را آنچه. داد خواهد گوش شما سخنان به بیشتری دقت با کنید، صحبت او با

 اآی» ساده پرسش این تنها گاهی. کنید هماهنگ محتوا همچنین و زمان مناسبت به توجه با
 .است کافی «کنم؟ صحبت چیز فالن یدرباره که است خوبی زمان اکنون

 کنید انتخاب سَبْک یک

 یخالصه یک تنها فرادا از برخی. کنید نگههما مخاطب نوع با را مطالب یارائه سَبْک

 دوست بپردازند وکارکسب موضوع به آنکه از پیش برخی. خواهندمی را هاواقعیت از رسمی

 ی،کتب هایارائه در. باشند داشته مختلف موضوعات یدرباره بلندمدت وگوییگفت که دارند

 یادداشت یا ایمیل یک نیز برخی کنند، دریافت را صلیفَمُ هایگزارش که خواهندمی برخی

 .دهندمی ترجیح را ساده

 هک اندکرده درخواست شما از اگر. هستید ارتباط سوی یک شما که باشید داشته یاد به

 مودارن چند در را اطالعات توانیدنمی شما و کنید ترسیم هایینمودار موضوع، بهتر تفهیم برای

 ماش بازخورد نوع که باشید داشته خاطر به. دهید اطالعها آن به را موضوع این نمایید، خالصه

 .است ارتباط از بخشی نیز

 دهید نمایش زیبا و خوب را مطالب

 .شوند منتقل مخاطب به خوبی ابزار با که دارند را این ارزش. هستند مهم شما هایایده

 وایمحت روی تنها نویسندمی مطلبی که زمانی( مدیرانشان و) گاندهندتوسعه از بسیاری

 گویدمی شما به سرآشپزی هر. است اشتباه کاری این که کنیممی فکر ما. کنندمی تمرکز آن

 تانهایزحمت تمام غذا، بدِ یارائه با و کنید حبس آشپزخانه در را خودتان هاساعت توانیدمی که

 .دهید باد بر را
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 چند که است الزم تنها. ندارد وجود ایبهانه دیگر بد، ظاهر با نوشته یک چاپ برای امروز

 تارنوش آرایش برای تا کنید مراجعه دیگران هاینوشته به. بگیرید یاد را ساده العملردستو

 امالیی هایاشتباه بد، ظاهر از پس. کنید بررسی را هاواژه امالی. بگیرید ایدهها آن از خودتان

 .گذاشت خواهد مخاطب روی بدی تأثیر که است نگارشی و

 باشید شنونده

 زا باید که دارد وجود تکنیک یک دهند، گوش شما سخنان به دیگران که خواهیدمی اگر

 در راگ حتی باشید، آگاه اطالعات تمام از اگر حتی. بشنوید راها آن سخنان: کنید استفاده آن

 گوشها آن سخن به اگر باشید، داشته فاصله صندلی 49 رانسخن تا که باشید رسمی ایجلسه

 .کرد نخواهند توجه شما مطالب به نیزها آن ندهید،

 کنید قتشوی را دیگران کنند، بازگو را مطلب از بخشی اینکه درخواست یا سؤال پرسیدن با

 نکات و مطالب نتیجه در کنید، تبدیل دوطرفه وگویگفت یک به را جلسه. بگویند سخن تا

 . شد خواهد منتقل گذارترتأثیر شما

 بدهید را دیگران پاسخ

 به که کرد خواهید احساس ندهد، پاسخ شما به او اگر پرسید،می یسؤال کسی از که زمانی

 هاییدرخواست و های الکترونیکینامه از تعداد چه به شما خود اما. است شده احترامیبی شما

 یزچ کاریفراموش روزمره، زندگی هایدرگیری در دهید؟می پاسخ شود،می فرستادهبرایتان  که

 ود،شمی فرستادهبرایتان  که هایییادداشت و های الکترونیکینامه به همیشه. است ایساده

 زا دیگران کردن آگاه. «داد خواهم پاسخ شما به بعداً» یجمله از استفاده با حتی دهید، پاسخ

و  ردک خواهد تربخشودنیبرایشان  را شما هایانگاریسهل اید،کرده دریافت راها آن پیام اینکه

 .ایدنکرده فراموش راها آن شما که کرد خواهند احساس

 این چه هر. باشید خالء در اینکه مگر کنید، برقرار ارتباط دیگران با بتوانید که است الزم

 .بود خواهید ترگذارتأثیر شما باشد ترکارا ارتباط

 مهم دو هر کنید،می مطرح را آن که نیز، روشی و گویدمی که آنچه

 هستند.

19نکته   
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 خالصه

 .بگویید خواهیدمی چه که بدانید •

 .بشناسید را تانمخاطب •

 .کنید انتخاب یمناسب زمان •

 .داشته باشید سبک یک •

 .دهید نمایش زیبا و خوب را مطالب •

 .باشید شنونده •

 .بدهید را دیگران پاسخ •

 هاچالش

 هایتیم در ارتباط موضوع بهها آن از هاییبخش که دندار وجود خوب کتاب ینچند •

بقای »و « 4افزاری نرمپویایی در توسعه»، «1ماه-ی انسانافسانه)» پردازدمی توسعه

. نمایید مطالعهزودی به را هاکتاب این کنید سعی. «(9های شیءگرا: راهنمای مدیرهاپروژه

 کار محل به خودمان با که احساسی بار یدرباره «2دایناسور هایمغز» کتاب ،عالوهبه

 .کندمی بحث کنیم،می منتقل

 ویسیدبن موضوعی از دفاع در یادداشتی یا دهید ارائه را مطلبی داشتید قصد که دهآین در •

ید که بررسی کن. کنید استفاده «بشناسید را تانمخاطب» بخش هایپرسش از کنید سعی

 دهیسازمان بهتر را سخنانتان تا دنکنمی کمک شما به پرسش مجموعه این هایپاسخ آیا

میزان چه تا که بپرسید هامخاطب از جلسه از پس باشد، نداشته اشکالی اگر. نمایید

 .شوید نزدیکها آن نیازهای به ایدتوانسته
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