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 یارشتهنیبدانش 
 یاتهرشنیبرا شنیدم. دانش  یارشتهنیبها پیش در یک کالس بازاریابی عبارت دانش اولین بار سال

؛ آیدمی به وجودمعلومات جدیدی است که از تلفیق نظریه و یا کاربرد تکنولوژیک دو یا چند رشته دیگر 
 .پردازمربط میظاهرًا بی هایمانند مهندسی پزشکی و مکاترونیک. در این مقاله به بررسی تلفیق رشته

 نوآوری با تلفیق
های خلق و نوآوری است. چه این خلق در دنیای مفهوم و ترین روشتلفیق یا آمیختن، یکی از معمول

های خالق شوند. از نظر آدمها باشد و چه در مورد اشیاء و اجسام که به ابداع و اختراع منجر میایده
مفاهیم با یکدیگر وجود دارد. اگر چه، در ابتدا این ارتباط نشدنی و دور  تقریبًا امکان مرتبط کردن تمام

 .ترکیب فلسفه و مدیریت پروژه رسد همچوناز ذهن به نظر می



 

 !ژهفلسفه و مدیریت پرو
 و «مشکل اول» ها راچطور فلسفه را با مدیریت پروژه ترکیب کنیم؟! با استفاده از دو مفهوم که آن

. کنیمگیریم و کاربرد را در مدیریت پروژه جستجو مینامیم. مفهوم را از فلسفه میمی «مشکل اصلی»
 ری به فلسفهخب حاال این مشکل اول و مشکل اصلی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا س

 .زنیممی

 اصلی و فرعی در فلسفه

ند. شوتفکیک می فرعی و اصلی از نظر یک فیلسوف مفاهیم مرتبط به هم در یک حوزه، به دو دسته
 سمیالیستانسیاگز ای معتقدند که وجود اصل است و سایر مفاهیم فرع. به این باور اصالت وجود و یا عده

 متریالیسم ماده است. این عقیده اصالت ماده یا زیچهمهاصل ای هم معتقدند که شود. عدهگفته می
اصالت  عنوان مثال، من بههایی قائل است. بهها و فرعنام دارد. هر انسانی هم برای خود، به اصل

 .معتقدم که بعدًا راجع به آن خواهم نوشت پرسش

 مدیریت پروژه

در مدیریت پروژه ابتدا یک کار بزرگ )پروژه( حاال نوبت دانش مدیریت پروژه است. به شکل بسیار ساده، 
های کوچک را با سایر کنیم. سپس، رابطه هریک از این بخشتر تقسیم میهای کوچکرا به بخش

کنیم که کدام را در ابتدا پیش برده و سپس سراغ کدام کنیم. آنگاه مشخص میها تعیین میبخش



گیریم. برای تعیین پیشرفت کل ها را اندازه میبخش برویم. در آخر هم پیشرفت هریک از این بخش
 ها جمعپروژه تا یک مقطع مشخص زمانی، مقدار پیشرفت هر فعالیت را با پیشرفت سایر فعالیت

 .کنیممی

های دیگر برابر نیست. به همین مسئله اینجاست که ارزش هر کار کوچک )فعالیت( لزومًا با فعالیت
دهیم. پیشرفت هر فعالیت را در اختصاص می (ارزش وزنی) همیتدلیل، به هر فعالیت یک معیار ا

و پیشرفت کل کار   ها جمعکنیم. نتیجه حاصل را با پیشرفت سایر فعالیتارزش وزنی آن ضرب می
 .)پروژه( را محاسبه کنیم

 پروژه زندگی

تشکیل شده  (subproject) ییهاپروژه زیر به بحث اصلی برگردیم. زندگی یک پروژه بزرگ است که از 
کنیم. به نظر شما چرا مانند اهداف و رؤیاهایی که ما برای خودمان تعریف می ییهاپروژه زیر است. 

ها با علم ایجاد تغییر برای رسند؟! چرا انسانها و رؤیاهایشان نمیبه خواستهبیشتر مردم در زندگی 
اقدام نیز، اکثریت به نتیجه  در صورتدهند؟! و این کار را انجام نمی وقتهیچرسیدن به آرزوهایشان، 

 !رسند؟نمی دلخواهشان

 .مپردازیتلفیق فلسفه و مدیریت پروژه می حال به معرفی مفاهیم مربوط به 

 

 



 اول یا اصلی؟

 روعش تاکنونید را اکه باعث شده نتوانید پروژه یا کار بزرگی که دوست داشتههر عاملی «: مشکل اول»
نامیم. توجه کنید که شاید دالیل متعددی باعث شده که نتوانید کارتان را شروع می« مشکل اول»کنید، 

به زبان مدیریت  گوییم. می« مشکل اول» هاکنید. با این وجود، برای سادگی مطلب همچنان به آن
 قدم اولی فعالیتی است که تا انجام نشود پروژه شروع نخواهد شد. این در واقع همان پروژه مشکل اول

 .شوداست که هیچ سفری بدون آن آغاز نمی

ه چ ترس یا نگرانی شما در مورد انجام آن کار بزرگ نیتر بزرگخب حاال ببینید همیشه «: مشکل اصلی»
ترسیدید نتوانید از پس یک مرحله خاص و پیچیده آن اید اما میبوده؟ شاید توان شروع کار را داشته

عالیت ف ترینطوالنی و یا ترینپرهزینه یا شاید ترینسخت و ترینمهم برآیید. در حقیقت مشکل اصلی
 .«ش وزنی را داردارز نیتر بزرگمشکل اصلی فعالیتی است که : »تر بگویمهر پروژه است. دقیق

 اصالت مشکل اصلی

 !خواهم فلسفه را به مدیریت پروژه پیوند بدهم. بلهشاید تا به اینجا متوجه شده باشید که چطور می
 .است اصالت با مشکل اصلی

اید دلیل انجام نشدن هر پروژه این است که شما گاهی آگاهانه و در بیشتر موارد ناخودآگاه، شک داشته
 .ایداز مرز مشکل اول عبور نکرده وقتهیچآیید یا خیر. برای همین آن برمی فعالیت اصلی که آیا از پس

دارید. برای مثال شما ممکن است بدانید در واقع شما به خاطر ترس از قدم اصلی، قدم اول را برنمی
د، با این وجواندازی نمایید. سایت خود را راهچطور یک دامین ثبت کنید. شما ممکن است بتوانید وب

اید. چرا؟! چون شک دارید که از پس فروش آنالین آن سایت شخصی خود نشدهصاحب وب وقتهیچ
 پندارید.( را نگیریدمشکل می آن رادانید تا وقتی واحد درسی خاصی )که برخواهید آمد یا خیر. شما می

 پس محاسبات یک یا چندشوید ولی چون مطمئن نیستید از التحصیل نمیو پاس نکنید عماًل، فارغ
أخیر تان را به تالتحصیل شدنتا حد امکان گرفتن این واحد و در نتیجه فارغ آیید یا خیربخش آن برمی

 .اندازیدمی

 !نباشید کنندهشروعفقط 

ثر بینیم اکاست، اما در کمال تعجب می شناسایی مشکالت اصلی مرحله اول جهت موفقیت در هر کاری
، راجع به کارهای آغازین )مشکل اول( به کسب اطالعات و یهر کار تنها برای  خوردهشکستهای آدم

لی کم مشکالت اصپردازند. این چنین است که پس از سپری شدن فاز آغازین آن کار بزرگ، کمتجربه می
 (به فکر رها کردن پروژه )کار فعلیو  شدهمتوقفمین مرحله ، چنین افرادی در هناچاربهشوند. نمایان می

 .افتندمی شروع جدید و پیدا کردن یک



 کننده، تبدیل به یکشروع یجابهبرای متحول کردن زندگی خود الزم است تصمیم بگیرید. از امروز 
اصلی را پیدا شوید. برای رسیدن به این نتیجه، در هر کار یا پروژه بزرگ مشکل  کننده خوبتمام
 اند صحبت کنید و راهکارهایراجع به آن اطالعات کامل کسب کنید. با افرادی که از پِس آن برآمده  کنید.

با آن مرحله آماده کنید. سپس  شدنمواجهها را جویا شوید. در یک کالم، خود را برای ابداعی آن
 .ا مسائل اصلی برویددرنگ اقدام کنید، قدم اول را بردارید و بعد سراغ مسئله یبی

  

 

  

 


