
  

 

  IT ده نكته مفید براي مديران
  سلمه عبداللھي سھي :مترجم

  
  

ھاي روزمـره غـرق شـده و از بسـیاري از رفتارھـاي مھـم مـديريتي غافـل  به راحتي در كارھا و فعالیت ITمديران 
تواننـد مـا را بـه يـك مـدير  ھستیم، پشـنھادات زيـر ميدر صورتي كه ما يك مدير تازه كار و يا با تجربه . شوند مي

 .توانمند تبديل كند 
  

  .براي ارتقاء سطح فني كارشناسان خود وقت و ھزينه صرف كنیم     -١
 
IT  يك شاخه به شدت در حال تغییر است و بسیاري از كارشناسانIT ھـاي  عالقمند بـه يـادگیري تكنولوژي

بسیاري از افراد يادگیري فقط براي لذت نبوده، بلكه براي انجام بھترين براي .جديد و در حال توسعه ھستند 
بايست براي آموزش و ارتقاء كارشناسان خود ھزينه كـرده و آنھـا را  مي ITمديران . كار ممكن، ضروري است

باشد از  در صورتي كه بودجه ما محدود مي. ھاي آموزشي در ھر زمان ممكن كنند تشويق به شركت در دوره
و ھیچگـاه . ھاي خالقانه و كم ھزينـه اسـتفاده كنـیم ھاي رايگان، آموزش در منزل و ساير راه ھا و ارايه ارگاهك

ھاي بزرگ ھمیشه كارھايي ھستند كـه دائمـا ً و  افراد به يكديگر را فراموش نكنیم، حتي در سازمان  آموزش
بر نحوه كامـل انجـام آن كـار  ITافراد گروه  شوند بنابراين از اينكه ساير از روي عادت توسط يك نفر انجام مي

تسلط دارند مطمئن شويم تا در صـورتي كـه آن فـرد بـراي مـدتي در سـازمان حضـور نداشـت دچـار مشـكل 
  .نشويم

  
  . دھند اطالع داشته باشیم از اينكه ھر يك از كارشناسانتان دقیقا ً چه كاري را انجام مي     -٢
 
بايست با  باشد ولي مي وجود اينكه حرفه اي بودن ما در زمینه كاري ھر يك از كارشناسانمان ضروري نميبا 

ھاي ھر يك از افـراد گـروه  خودمان را با مسئولیت. دھند آشنا باشیم اي كه آنھا انجام مي كار عادي و روزمره
گیـري، توضـیح و  Backupدھند، از قبیل  آشنا كنیم و از آنھا بخواھیم كه در مورد وظايف مھمي كه انجام مي

به زيرگروه من منتقل شد و به محض ورودش، شروع به يادگیري وظايف او  ITيك بار يك كارمند . ارايه بدھند
بعد از يك ماه كارمند جديد مجبور به ترك شركت به طور ناگھاني به دلیل فوت يكي از والـدينش شـد، . كردم

من سريع وارد عمل شدم و با دانشي كه در طول اين يك مـاه . كرده باشد جديدي تھیه Backupبدون اينكه 
در پايان مورد احترام بسیار باالي كارمنـدانم قـرار . را تھیه كردم Backupبه دست آورده بودم  و كمك ديگران 

ان ما يادگرفتن آنچه كارمند. شد ھاي بد مديرتي بسیار آزرده مي گرفتم، كسي كه در گذشته به دلیل تجربه
دھد، بلكه موجب افزايش اعتبار ما در نزد آنھـا   دھند نه تنھا احترام آنھا را نسبت به ما افزايش مي انجام مي

  .شود گیريھاي بزرگ نیز مي در شرايط دشوار و تصمیم
  
  . كارھاي كارشناسانمان را برايشان انجام ندھیم     -٣
 

ايم از اينكه كارھاي مشـكل را بـه سـرعت انجـام  دهبه سمت مديريت منسوب ش ITاگر ما از يك كارشناس 
بايسـت بـه  سطح دانش و مھارت ما ممكن است از كارشناسانمان باالتر باشـد ولـي مي. دھیم پرھیز كنیم

و يك مـدير .يك فاصله خوب بین رھبري و انجام كارھا وجود دارد. آنھا در يادگیري و پیشرفت كردن كمك كنیم
  .دھد رستي تشخیص ميھا را به د خوب اين تفاوت

ھاي اولیه براي ما  وجود  ممكن است در جايي كه ما بیشتر درگیر كارھاي روزمره ھستیم، يك سري آموزش
ھاي توانــاي  ھاي مناســب آمـوزش و تفـويض بــراي منتقـل كـردن كــار بـه دسـت از اسـتراتژي. داشـته باشـد

  .كارشناسانمان استفاده كنیم
  
ركتي كه در آن ھستیم مطلع باشیم و مطمئن شويم كه آنھا نیز از فعالیت و كسب و كار ش     -۴

  .شناسند ما را مي
كننـد  بايست با كسب و كاري كه آن را پشـتیباني مي مي ITاين امر تقريبا ً تكراري است، ولي تمام مديران 

تیباني ھايي كـه اھـداف آنھـا را پشـ ھا و زيرساخت آشنا باشند و از اين شناخت براي فراھم آوردن سرويس
بايست كارمندان خود را از اينكه چگونه كارھاي آنھا بـر اھـداف كسـب و  ھمچنین ما مي. كند، استفاده كنند



دھد،  برايشان انجام مي ITگذارد مطلع كنیم و مطمئن شويم كه مديران شركت از آنچه  كار شركت تأثیر مي
ھا  نه، ارتباطات منظم و به روزرساني پروژهھاي سالیا ھاي واحد خود را از طريق گزارش فعالیت. مطلع باشند

 .ارايه كنیم
  
  .به ارتباطات به منزله يك خیابان شلوغ، پرسرعت و دو طرفه نگاه كنیم     -۵
 

اطالعـات بايـد بـه صـورت رايگـان و بـه راحتـي در بـین . باشد اطالعات يك كاالي محدود و قابل نگھداري نمي
ھـايي را  كنیم، راه كنیم كه اطالعـات مھـم را دريافـت نمـي حساس مياگر ا. مديران و كارمندان ردوبدل شود

از طرف ديگر اطالعات را تا زماني كه محرمانـه نیسـتند نـزد خودمـان .براي افزايش ارتباطاتمان در نظر بگیريم
. رسد به ما ربطي ندارد، ممكن است به شدت مورد نیاز ساير افراد باشـد مواردي كه به نظر مي. نداريم نگه

  .ھاي اصلیمان را حتما ً در نظر بگیريم قرار دادن اطالعات در گزارش
  
  .ھمه افراد را به انجام كار گروھي تشويق كنیم     -۶
 

تشويق به ھمكـاري و كـار گروھـي از انباشـته شـدن . باشد تر از مجموع اجزاء آن مي كلیت يك موضوع مھم
ھاي كاري متقاطع  گروه. كند افتد، جلوگیري مي مي ھاي فني اتفاق اطالعات در يك نقطه كه اغلب در شركت

 ITتوانـد تـأثیر بسـیار مھمـي در واحـدھاي ديگـر  بسیار مھم ھستند زيرا تغییرات كوچك در يـك قسـمت مي
تالش براي فراھم آوردن شرايط ھمكاري و توسعه محیطي كه در آن كارمندان براي درخواست . داشته باشد

شوند كـه  صدمات معموال ً از جايي ناشي مي. كنند، بسیار ضروري بوده يكمك از يكديگر احساس راحتي م
كـار گروھـي . داند كه بسیاري افراد براي دانستن آن در حال تالش ھسـتند اي را مي يكي از افراد گروه نكته

  .كند ماشین ارتباطات ما را تغذيه مي
  
مرتـب بگیـريم و اجـازه دھـیم كـه كارشناسـان بداننـد دقیقـا ً چـه چیـزي از آنھـا بازخورھاي      -٧

  .خواھیم مي
 

آنھا به طور . اي تنھا ھستند  ھا احساس كنند ھمانند جزيره شوند كه انسان موجب مي ITبرخي از كارھاي 
مطمـئن . تعامل دارنـد كنند و كمتر با مدير يا ھمكارانشان مستقل بر روي يك پروژه يا كار واگذار شده كار مي

دھنـد و بـراي پیشـرفت بـه چـه  داننـد كـه چـه كـاري را انجـام مي شويم كه كارشناسانمان به درسـتي مي
ھاي غیر رسمي، بازبیني رسـمي كـارايي و يـا مراسـم تشـويق  اين امر از طريق صحبت. عواملي نیاز دارند

  .تواند انجام شود عمومي مي
  
  .به درستي استخدام كنیم     -٨
 

اسـتخدام نادرسـت . ايم حتما ً براي اين كار از كمك ديگـران اسـتفاده كنـیم اگر تا كنون استخدام انجام نداده
. ھاي فني تنھا قسمتي از اين پازل ھسـتند مھارت. باشد تر از به كار نگرفتن نیروي جديد مي بسیار پرھزينه

ھمچنـین . باشـد يـا نـه را در نظـر بگیـريم مي ما بايد اين مسئله را كه آيا فرد جديد با ساير افراد تیم ھمسو
دھـد بسـیار  كمك گرفتن از سـاير كارشناسـانمان در مراحـل اسـتخدام در زمـاني كـه شـرايط نیـز اجـازه مي

توانند به ما در تشخیص اينكه آيا فرد جديد با ساير افراد گـروه ھمسـو  كارمندانمان مي. تواند مفید باشد مي
  .ھاي فني و رفتاري وي، به ما كمك كنند ابي مھارتباشد يا نه و ھمچنین ارزي مي

  
  .را يادبگیريم ولي فقط در مورد آنھا صحبت نكنیم IT بھترين الگوھاي     -٩
 

باشند يادبگیريم و خودمان و واحدمان را بـر اسـاس  بھترين الگوھاي كار را كه متناسب با محیط كاري ما مي
را كاوش كنیم و حداقل  ITIL (Information Technology Infrastructure Library).معیارھاي آن ارزيابي كنیم

برنامه بھبود و ترمیم از شرايط حادمان را بـه . توانیم در واحدمان پیاده كنیم، مشخص كنیم مواردي را كه مي
دامـه با آگاھي كامل به كار ا. ھاي امنیتي را به طور مرتب انجام دھیم ارزيابي. روز كنیم و آماده عمل باشیم

ھا و  مـا بايـد در مـورد ايـن ايـده. اي نخواھـد داشـت فقط در مورد بھترين الگوھا صـحبت كـردن نتیجـه. دھیم
ريزي كرده و تغییرات مناسب و مربوط  كاربردشان در محیط كاريمان دانش كامل داشته باشیم، سپس برنامه

  .سازي كنیم را پیاده
  

  .يك مدير پروژه خوب باشیم -١٠
  

بلكه علت ناموفقیت اكثر . به دلیل بد بودن خود پروژه ناموفق نیستند ITھاي  ھا به خصوص پروژه بیشتر پروژه
ايم، حتما ً  اگر تا كنون در ھیچ دوره آموزشي براي مديريت پروژه شركت نكرده. باشد آنھا مديريت ضعیف مي

ينكـه بـا برگـزاري جلسـات مرتـب در تله فكر كردن به ا. گذاري كنیم ريزي و سرمايه براي يك دوره خوب برنامه
ھـاي بیشـتري  ،پروژه ITاز آنجـايي كـه معمـوال ً . توانیم پروژه را به درستي مديريت كنیم، گرفتار نشويم مي

ھـاي اولیـه مـديريت پـروژه مطمـئن شـويم،  نسبت به نیروي كاري دارد، از آمـوزش سرپرسـتانمان بـا مھارت



وژه را به آنھا تفويض كنیم و يا حتي كل پروژه  را در در كنترل آنھـا ھاي پر توانیم برخي از جنبه بنابراين ما مي
  .قرار دھیم

  


