ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزی
ﺳﺎزی ﺑﺪون رﺋﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اداره ﻣﯽ
ﺷﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮرﯾﺎ داﻧﺸﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺴﯽ ﻧﺪارد و
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ،ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺣﻘﻮق

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮی ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﯽ
روﻧﺪ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ  Valveﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﯿﻢ و ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
 Dota 2 ،Counter Strikeو .Half Life
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻢ ﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ واﻟﻮ ،ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻟﻮ رﻓﺖ و دﻧﯿﺎی
ﺗﺠﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺗﮑﺎن داد .ﻗﻀﯿﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺐ ﻧﻮﯾﻞ ،از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران واﻟﻮ در

ﭘﺎدﮐﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت
اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
 ،Greg Coomerاز ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺸﻐﻮل در واﻟﻮ ﻫﻢ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای وی ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ واﻟﻮ ﻫﯿﭻ رﺋﯿﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ واﻟﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪون رﺋﯿﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺟﻮاب ﮔﻮی ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻞ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در آن زﻣﺎن واﻟﻮ  300ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﺷﺖ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ
 300ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺻﻼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﻟﻮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ؟ ﺑﺪون وﺟﻮد رﺋﯿﺲ ،ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺷﻮب ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﮔﯿﺐ ﻧﻮﯾﻞ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻟﻮ رﻓﺘﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﻨﯽ واﻟﻮ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﻧﮑﺮد راز ﺷﺮﮐﺘﺶ را ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮال ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺑﺪون رﯾﺎﺳﺖ را ﭼﻄﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻣﻦ  13ﺳﺎل در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ام ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی و ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در دوران ﮐﺎری ام ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﮑﺮم ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺑﺮای ﺣﺼﻮل
ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ای دارﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1996واﻟﻮ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ای ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ
ﺷﺎن ﻗﺒﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ .رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﻤﯽ ﮐﺮدن و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﮐﺎری

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دو ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮی اﺻﻼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺳﺎزی ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﻨﺮ دﺧﯿﻞ اﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮو ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را درک ﮐﻨﻨﺪ .در واﻟﻮ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮل دو ﭘﺮوژه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺮا ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮل دو ﭘﺮوژه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در واﻟﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﺎر ﻓﺮدی اﺳﺖ .در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ،
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوژه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺼﻮل
اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد وی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد .وی رﺋﯿﺲ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻤﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻫﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ،اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا

ﮐﻪ ﺟﺰ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺻﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه ای در ﺳﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردن آن اﯾﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه
ای را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد رﻫﺒﺮ ،ﻣﺴﺌﻮل و ﻋﻬﺪه دار آن ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه ،ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی وارده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻟﻮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی در ﮐﺎر ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

واﻟﻮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اش از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ؟

در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻣﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﺪه ای ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز ،ﺑﺎزار راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد در آورد .اﻣﺎ

ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻫﺎرد دراﯾﻮر راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎی وﯾﻨﺪوز – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد –  MS-DOSو

ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﺎن را ﺳﻮال ﭘﯿﭻ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
آن دوران ،ﺣﺪود  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﮑﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﺮه
ﺷﺪن ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻧﺮم اﻓﺰار ،وﯾﻨﺪوز دوﻣﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده در آن زﻣﺎن ﺑﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ،
ﺑﺎزی ای ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  ،DOOMاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻏﻮل ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه دووم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮد از
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ.

ﺳﺎزﻧﺪه ﻋﻨﻮان  ،DOOMﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﻣﺘﺸﮑﻞ از  12ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﺣﻮﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﮕﺰاس ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ .دوم
ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ آن ،از ﻣﺘﺪ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﯿﻢ
ﻫﺎی ﻓﺮوش  500ﻧﻔﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ  12ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺮم اﻓﺰاری را
ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از وﯾﻨﺪوز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
اﻣﺮوزه در واﻟﻮ ،ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ای،
وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی
ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ و آن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.

اﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ از روش ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ؟

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ روش ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻫﺎ دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ارزان و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺮت ،در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻠﻢ روی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ و ﮔﯿﻨﮓ ﮐﻮﻧﮓ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .در
وﺻﻒ اﻋﺘﺒﺎر او ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮐﯿﻨﮓ ﮔﻮﻧﮓ ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ

آورده ﺷﺪه ﻧﺎم وی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺮد در ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در واﻟﻮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،از
ﺳﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ اﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وی در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
وی را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از اﻋﺘﺒﺎر او ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﮕﻮﻢ ،وی ﻓﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد وی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ
وی ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ واﻟﻮ در آن ﺿﻌﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم و ﮐﺎﻣﻞ روی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎن و ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺧﺮاب ﮐﺎری ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﺎرش را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،در روﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ

آﯾﺪ .در واﻟﻮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ دارد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎﺧﺖ  ،Half Life 2ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪﯾﻢ  6ﻣﺎه اﺿﺎﻓﻪ روی ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻞ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،اﺿﺎﻓﻪ

ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  6ﻣﺎه ﻃﻮر ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزی وارد واﻟﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آن ﺻﻨﻌﺖ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﯿﻤﺎﺗﻮر ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزی ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺎت دﻫﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت را اﻧﯿﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ
ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد واﻟﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
دﻫﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت را اﻧﯿﻤﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺪون رﺋﯿﺲ ﺑﻮدن ،ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی واﻟﻮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﺮوع و روی ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
واﻟﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد
دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اﺧﺮاج ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﯿﻦ دو
ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ راﻫﺮو ﺷﺮوع ﺷﻮد .ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان واﻟﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺎن ﭘﺎداش ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭘﺎداﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻋﺎدی آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺻﻼ رﺋﯿﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در واﻟﻮ ﺟﻮاب ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪان واﻟﻮ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﭽﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زﯾﺮ ﮐﺎر در ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎرﺷﺎن ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻤﮑﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
واﻟﻮ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و آن ﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .دوﺗﺎ  2و ﮐﺎﻧﺘﺮ اﺳﺘﺮاﯾﮏ ،ﻫﺮ دو از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود

 70درﺻﺪ از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯽ ﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﺎ 125
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪودا  3.5ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﻮد ﺑﺮای واﻟﻮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

