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پیشگفتار مترجم 

پیشگفتار مترجم 

قطعاً بازنویسی ادبیاتی که به کالبدشککافی  اهمیکت حکل مسکئله، تصکمی گیری و 

خالقیت در دنیای امروز ما بپردازد، چیزی جز تکرار مکررات نخواهد بود. لذا من فقک  

با ذکر سه مثال و یک گزارش، از کنار این موضکوع میگکذرم و پکا از آن بیشکتر در 

مورد کتاب صحبت خواه  کرد: 

1( عرضهی آیپد1 در سال 2010 با انتقادات زیادی همراه بود؛ برخکی آن را یکک 

موبایل خیلی بزرگ میدانستند و از دید گروهی دیگکر، یکک ل تکا  بکی  از 

اندازه کوچک به حساب میآمد. استیو جابز2، مشکل ناهمگونی  طراحی آیپد را 

ی پائول رند3 بر طرف کرد4؛ با اتکا به مهارت  مسئله حل

میمی  تص 2( لزلو باک5 با وجود تجربهی موفقیتآمیز در عرصکهی مشکاوره، بکا 

چالشی اما آگاهانه، فعالیت  را به شاخهی منابع انسانی منتقل کرد6. او امکروز 

معاون ارشد عملیات مردمی شرکت گوگل7 و یکی از ده فرد مؤثر در حکوزهی 

مدیریت منابع انسانی دنیاست؛ 

                                                           

1 iPad 
2 Steve Jobs 
3 Paul Rand 

4 Inc. از وب سایت مجله "Why We Still Search for the Magic of Steve Jobs' Mind" براساس مقالۀ 
5 Laszlo Bock 

6 چش انداز این تصمی ؛ دستیابی لزلو به راهی بود که بتواند رفتار تمام شرکتها با افرادشان را بهبود بخشکد. چکرا 

که گذشتهی او سرشار از تجربهی کار با شرکتهای بزرگ و کارفرمایان معتبکری بکوده ککه نسکبت بکه سکرمایهی 

انسانی، رفتارهای غیرانسانی و قاتل  انگیزه داشتند.    
7 Google 



 مـقدمــه 

........................................................................................................................................   10صفحه  

 

مت  )3Alka- خالق شرکت بکایر1 در تکوالی  آگهکیهکای تبلیاکاتی قکر  جوشکان

Seltzer، موجب افزای  باورنکردنی فروش این محصکول شکد؛ در تبلیکغهکای 

شکد ککه در لیکوان آب انداختکه میشکود امکا در ابتدایی، یک قر  دیکده می  

تبلیاات بعدی تعداد این قر ها به دو عدد افکزای  یافکت و بکا همکین ایکده، 

مشتریان ترقیب به مصرف بیشتر شدند )دقیقاً به همین سادگی(.     

 انجمن جهانی اقتصاد2 در سال 2016 با مشارکت مقامات ارشکد منکابع انسکانی و 

استراتژی شرکتهای پیشرو در سراسر جهان، گزارشی تحت عنوان »10 مهارت بکرای 

کامیابی در قرن چهارم انقالب صنعتی3« منتشر کرد:  

همانطور که میبینید تکوالی ایکن مهکارتهکای دهگانکه در دو ب کرش زمکانی  2015 و 

2020 ارائه شده است )واقعیت در کنار پی بینی شرای  آتی(. دو نکته از ایکن گکزارش 

قابل توجه است: الف( حل مسئله، تصمی گیری و خالقیت در هر دو مقطع  زمکانی جکزو 

10 اولویت اول هرم شایستگی سازمانها هستند؛ ب( نیاز به ایکن سکه مهکارت در سکال 

2020 نسبت به سال 2015 بیشتر احساس میشود )اولویت  باالتر(؛ 

                                                           

1 BAYER 
2 World Economic Forum 
3 The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution 
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من این دو نکته را با یک استنتاج همراه میکن . اگر بیست سکال پکی ، توانکایی 

کار کردن با رایانه یک مزیت رقابتی محسوب میشد، امروز یک شرط الزم در زنکدگی 

روزمره و اشتاال است، و احتماالً در بیست سال آینده، ناآگاهی از آن بیسوادی تلقکی 

خواهد شد. اگر همین تحلیل را به گزارش انجمن جهانی اقتصکاد نیکز تسکری دهکی ؛ 

امروز برخورداری از مهارتهای حل مسئله، تصمی گیری و خالقیت در مکرز مزیکت و 

لزوم قرار میگیرد. پا بر هیچکا پوشیده نیست که یک فرد یا سازمان برای ادامهی 

حیات سزاوار خود، نیاز به توسعهی این سهگانه دارد.     

اینجاست که زمزمههای نام دیوید کات ن1 به گوش میرسد. یککی از دالیکل اصکلی 

من ه  برای انتخاب این کتاب، اعتماد به نکام او بکود؛ ککات ن معمکوالً خکودش را یکک 

مربی، تسهیلگر، توسعهدهنده و یا مشاور مدیریت معرفی میکند، اما بنظر چند دهکه 

تجربهی بینالمللی در بی  از 40 کشور، 20 سال همکاری با مجموعههای ک  رقیبی 

PwC 3، انتشار کتابهکای موفکو و محبکوبی مثکل »مکدلهکای چون آرتور اندرس ن2 و

کلیدی توسعه مدیریت4«، بکرای اعطکای لقکب اندیشکمند و صکاحب نظکر )مکدیریت / 

کسبوکار( به وی کافیست. کات ن اساساً یک فرد حقیقتجو اسکت. او دقیقکاً از همکان 

ی  شود، بلکه هر آنچکه را روی افرادیست که براساس تئوریهای ذهنی دست به قل   ن

کاغذ میآورد پی تر و به دفعات در فرایندهای اجرایی آزمون کرده و از ککارآیی آنهکا 

اطمینان دارد. 

و اما »کتاب راهکارهکای هوشکمندانه5« ککه چنکدمین تجربکهی ککات ن در تکیلیف 

کتابهای تکنیک محور است؛ همانطور که انتظار میرود، این گروه از کتکابهکا چنکد 

                                                           

1 David Cotton 
2 Arthur Andersen 
3 PricewaterhouseCoopers 
4 Key Management Development Models 
5 The Smart Solution Book 
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ویژگی مشخص دارند: راهکارهای ساختارمند  متعددی ارائکه مکیدهنکد، دسکتورالعمل 

شفافی از اجرای فرایند دارند، معموالً طول و بس  اضافی به محتوای اصلی نمیدهند، 

هیچ تکنیکی را سیاه و سفید بیان نمیکنند )پا امکان توسکعهی راهکارهکا براسکاس 

نیاز کاربر فراه  است(، تکنیکها در شرای  مختلف بعنوان مکملهای یککدیگر عمکل 

میکنند و تمام ابزارها با محوریت کسب نتیجکه ارائکه مکیشکوند. در کنکار تمکام ایکن 

مشخصهها، کتاب راهکارهای هوشمندانه چهار ویژگی متمایز کننده ه  دارد: 

1( کات ن در فصل یک کتاب، چند طبقهبندی از تکنیککهکای مکرتب  بکا مسکائل 

مختلف را ارائه کرده است: مثالً شما با نگاهی به این فصل خواهید فهمید ککه 

چه تکنیکهایی برای برنامهریزی شالی مناسب هستند و یا کدام تکنیکک بکه 

یافتن راهی برای جذب مشتریان بیشتر خت  میشود. از طرفی با مطالعهی هر 

ابزار به جزئیات بیشتری از کاربردهای آن خواهید رسید؛ 

2( یکی از ناکامیهای اصلی در حلمسئله، تدوین نادرست چارچوب مشکل است. 

کات ن در فصل دو کتاب راهکارهای مختصری را برای تدوین ساختاری صکحی  

از مسئله بیان مکیکنکد، همچنکین برخکی از تکنیککهکای کتکاب بکر کشکف 

صحی ترین سؤال و بیانیهی مشکل متمرکز هستند؛   

3( اگر تجربه کرده باشید؛ معموالً کار کردن  گروهی، با مشکل هرج و مرج، تضکاد 

نظرات، قدرت ارشدیت و عدم کسب نتیجهی مطلوب همکراه مکیشکود. بکرای 

مرتفع کردن این مسائل؛ کات ن تکنیکهایی با شاکلهی سکوت ارائه میدهد یکا 

تبصرههای تسهیل کننده را به هر تکنیک اضافه میکند، همچنین در عنکوانی 

از فصل انتهایی کتاب روشهای متنوعی را بکرای حصکول نتیجکه بیکان ککرده 

است؛ 

4( و اما عنوان »مراقب این نکات باشید!«؛ کات ن در هر تکنیک و ذیل این بخک ، 

به بیان خطاهای رایج در فرایند اجرا میپردازد و توجه شکما را بکه مراقبکت از 

برخی انحرافات اعضای مشارکتکننده و فرایند جلب میکند. 
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من ه  این کتاب را شایستهی توصیف اَنکدرو هیلتکون1 یکافت : “هکیچ شکخص یکا 

سازمانی را نخواهید یافت که از رویکردهای عملی و متعدد این کتاب در حکل مسکئله، 

ا ی بسودی برای  متصور نباشد.  !هیه ”.  را بخوانندد  آن

در انتها خدا را شاکرم که همت و توان به سرانجام رساندن ایکن پکروهه را بکه مکن 

عطا کرد و به رس  ادب از تمام عزیزانی که در مسیر ترجمکه و انتشکار کتکاب یکاریام 

کردند سپاسگزارم؛ بطور ویژه از خانوادۀ نازنین  که ناخدایی متبحر بکرای آرامک  ایکن 

کشتی در دریای پر تالط  بودند، رفیو شفیق  فربد صداقتی که آغاز  سفر بدون حضور 

او ممکن نبود، دکتر سیدحسین کاظمی که با تجربه و آرام  خکا  خکودش مسکیر 

مبه  نشر را برای  روشن کرد و نشر نوین که اسکلهای آماده بکرای پهلکو گکرفتن ایکن 

کشتی شد.  

امیدوارم نتیجهی تالشهای ؛ دستیابی به نثری روان و محتوایی قابل فه  باشد تکا 

لذت مطالعه را برای شما به ارماان بیاورد. همچنین دریافت نظرات و پیشنهادات شما، 

تنها راهکار ما برای بهبود نسخههای آتی این اثر خواهد بود. 

 

فرشید فالطوننژاد2 

مهر 1397 
 

                                                           

1 Andrew Hilton, Managing Director, Corporate Training Partnerships Ltd 
2 f.falatoon@Gmail.com 





 

 

 مقدمه

 مقدمه

ایم رفه، برین حاو ورود به من که از بد نظیرترین رئیسبیدوست دارم حاللِ مشکالت باشم. 

، «دا کنیرام پیبکه مشکالت رو دم به تو پول نمی»گفت: می ستادی تمام عیار را داشت؛نقش ا

نین چ. «نهگیری برای ایحقوقی که می ؛ها روی میزت باشهحلراه گردم،وقتی بر میتا »

تلقی  ا فرصتت ر، مشکالبه بعد آنپیغام بزرگی بود. از  ،مستعد برای یک جوانِ هاییدیالوگ

ند و در اد باشب آزر انتخادادم تا دحل را ارائه می، نه یکی که چند راهمیرؤساکردم و به می

ه بنسبت  ،تریببه مراتب مناس بازخوردِ گیری، یک قدم جلوتر ـ همیشه با این کار،تصمیم

 گرفتم.مشکالت کشف شده می یهارائ

های ها و شیوهها، ایدهای از ابزارها، تکنیکمجموعه «1های هوشمندانههکاررا»کتاب 

 های مطرح شده در این کتاب حاصلِ . ایدهاستصحیح گیری تفکر برای حل مشکالت و تصمیم

 سازمان یهروزمرو  حل مشکالت معمولاست؛ از  مختلفی آوری مطالب از منابعِتحلیل و جمع

 یهبرای نمونه با مشارکت هممشارکتی در مقیاس انبوه ) یههای خالقانروشگرفته تا 

 (.  وکارکسباعضای یک 

کنندگان به توان فارغ از تعدادِ مشارکتدر کتاب را می مطرح شدههای تکنیکبسیاری از 

کاهش یا افزایش  هااین قابلیت را دارند که تعداد افراد درگیر در اجرای آن کار گرفت، یعنی

بعضی از  زیرکی. با کمی های هزاران نفرههمکاری و خواهتالشی یک نفره  خواهپیدا کنند؛ 

خاص خودشان را  هاینیز همسانو برخی دیگر  کردتوان جایگزین دیگری میرا ها روش

مناسب است انتخاب  تانکنید برای مشکلکنیکی را که فکر می؛ تعنوان یک کاربرهدارند. ب

ها کامالً پویا تدوین ابزارها و تکنیک باشد. در خدمت شماو آن را طوری تغییر دهید که  هدرک

                                                           

1 The Smart Solution Book 



 

 

 مـقدمــه

........................................................................................................................................   16صفحه  

های توانید با ترکیب تکنیکهمچنین می، ندارداند و فقط یک راه برای انجام کارها وجود شده

 تری را طراحی کنید.های به مراتب قویمختلف روش

هنر »آموزشی تحت عنوان  یهچند سال پیش، فرصت خوبی نصیبم شد تا در یک دور

آن  یهعمدشد، شرکت کنم. بخش برگزار می 2که توسط کمیسیون اروپا «1رهبری مشارکتی

حل مسئله و  دررد جمعی از خِ  استفادهرویکردی جدید به  متمرکز بود؛ «3هنر میزبانی»دوره بر 

توانم آموزشی را می یهآن دور یههای درگیر(. شالودگروه یهگیری )صرف نظر از اندازتصمیم

 خوبی سامانه ، به این مفهوم که اگر تفکر جمعی باستخالصه کنم: قدرت واقعی در جمع چنین 

 به دست خواهد آمد. ،مراتب بهتری از تکیه بر عملکرد گروه کوچکی از رهبرانه نتایج ب بد،یا

را مستقل از کسانی که تحت کاری کنند مشکالت ها تالش میسازمان بسیاری از مقامات ارشدِ

آموزشیِ هنر رهبری مشارکتی چشم من را به  یههستند، حل کنند. دور شانتأثیر نتایج تصمیمات

سازی، حل مشکل و تصمیم هایی که درگروهی، باز کرد ـ روش یهحل مسئلهای تکنیک

 هستند. مشارکت کارکنانمتمرکز بر 

 نیز حل مشارکتی مشکالت .بخش استحل و حل مشکالت خیلی لذتبطور کلی ارائه راه

 هرم در رأسِ  را 4مهارت کار گروهی هابسیاری از سازمانکند. انرژی خاص خودش را ایجاد می

کنند. شاید علت اهمیت موضوع آن بندی میخود اولویت های مورد انتظارها و شایستگیارزش

 به هیجان و انگیزش روحِبرای دستیابی به هدفی مشترک، هم زمان با همکاری افراد است که؛ 

دستیابی سازمان به  ی، موجبِتیم یهاین پیوستگی و روحی و شودمی دمیده راهانهم جمعِ

سو شده و کارکنان برای افراد هم های شخصیِبرنامهبدین ترتیب . خواهد شد 5نبیجامزایای 

                                                           

1 The Art of Participatory Leadership (AOPL) 
نماید. این کمیسیون مسئول ی اروپا ایفا میی مجریه را در اتحادیه( نقش قوهEuropean Commissionکمیسیون اروپا )به انگلیسی:  2

ها و روی هم رفته انجام کارهای روزمره اتحادیه اروپا است. هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نامهها، تنفیذ پیمانگیریتصمیمپیشنهاد قوانین، اجرای 
 اروپا دارای یک نماینده در کمیسیون اروپا هستند و مقر آن در شهر بروکسل قرار دارد. )م(

3 The Art of Hosting 
4 Teamwork 
5 Spin-off benefits - تر دارد ی بزرگایم؛ در اصطالح اشاره به محصوالت یا نتایج تصادفی یک پروژهترجمه کرده« مزایای جانبی»ما آنرا  که

بینی نشده قلمداد کنیم. )م(ی پیشتوانیم آن را مترادف با دستیابی به بهره یا منافع ثانویهکه بر اساس محتوای کتاب، می  
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نتایجی بهتر از تالش  افزایی؛ دستیابی گروه بهحاصلِ این هم .کنندتحقق اهدافشان تالش می

 خواهد بود. شرکت های معمولِرف یا خروجیصِ فردیِ

ایم، افراد را تهرداخهای مشارکتی حل مشکالت که با جزئیات به بیان آنها پبسیاری از تکنیک

 لندتریبدای صاز برتری جستن )من رئیسم و تو مرئوس( و تهاجم و پرخاشگری )افراد ارشد 

ای بری برق برااز حقو افراد یههای مشارکتی آن است که هم. اساس تکنیککنندمیدارند( منع 

شود تا ده میه داتر سازمان و گروند و این امکان به اعضای ساکترنظرات خود برخوردا ارائه

 آن، یهتیجن و هندکردند، ارائه دنظراتی را که در طول فعالیت روزمره از بیان آنها امتناع می

 ضایدمت اعختری را در تر و متفکرانههای خالقانهحلهاست که راهاز ایده انبوهیدستیابی به 

ای ن، برسازما افراد مافوقباعث ایجاد شجاعت در  بستریدهند. چنین سازمان قرار می

ن چنیدهد. می بیان راهکار یهتر اجازو به اعضای ضعیف شدهپوشی از اقتدار مفروضشان چشم

ست ارج و و ریا ندهیبرای اعضا قابل احترام خواهد بود. باید بدانیم؛ روزهایی که فرما رهبری

ر ن را دودشاخگذشته و کسانی که هنوز به آن تفکرات منسوخ شده معتقدند،  ،تندقربی داش

 یابند.از اعضای سازمانشان می به دورای جزیره

خوبی دارند یا  شغلیِ  فقط بخاطر اینکه عنوانِ  گاهی(، 1نسلِ هزارهنسل جدید )ملقب به 

اما همین نسل انتظار دارند از احترام به افراد دیگر رویگردانند. کنند، دستمزد باالتری دریافت می

به دست مدیرانشان به عملکرد آنها توجه دقیقی داشته باشند، تا به این وسیله احترام رؤسایشان را 

بین آنها، والدینشان و معلمانشان کاهش  یهاند که فاصلای رشد کرده. این نسل در جامعهآورند

 ،. نسل جدیدباشددار خنده کرنش در برابر قدرت و تسلطِ مدیر، برایشاند پیدا کرده و شای

شد ر، از وجدان اجتماعی کانش در همین سنینانیدارد و اغلب نسبت به  تریوسیع بینیِ جهان

تر را برای رسیدن به افراد جوان کنندمعموالً سعی میتر های قدیمی. نسلدار استبرخور ترییافته

 کهدر سازمان بمانند  یی مدنظر خودشان تغییر دهند، اما بعید است جوانان آنقدرذهن هایآرمان

خود شوند. در واقع آنها در طول عمر مفید کاریشان  پیشینهای منطبق با الگوهای ذهنی نسل

کارگاه آموزشی برگزار  ،ایدهند. اخیراً برای یک سازمان بزرگ و حرفهخود را تغییر می شغل مرتباً 

                                                           

میالدی  2000ی تا اوایل دهه 1980ی ی متولدین اوایل دههشناسان، این نسل در برگیرندهجامعه(؛ از دیدگاه Millennials) Yنسل  1
 باشند. )م(می
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ارشد سازمان بودند. در  کنندگان ترکیبی از معاونین تازه منصوب شده و سهامدارانِ رکتکردم. ش

تمام کسانی که در این اتاق حضور دارند، هدفشان تبدیل شدن » :گفتسهامداری  ،یکی از جلسات

مانند که من گفتم، بسیاری از افراد آنقدری در سازمان نمی. «است شرکتسهامدار  ترینبه بزرگ

با صحبت من  .طلبی و آرزوی این کار را نداشته باشندشاید هیچ کدام جاه و هامدار شوندحتی س

نفر حاضر  30از بین  ؛وی سهامدار ارشد مشتاق شد نظر افراد حاضر را بپرسد! و در کمال تعجبِ

 مندند تا به آن سطح باالی همکاری با سازمان برسند.که عالقه گفتندجلسه، فقط دو نفر 

های تکنیک شان باان و میزان آشنایییاتشسطح تجرب فارغ ازکنم به نسل جدید شنهاد مییپ

. دظر بدهیارائه ن یهگیری اجازیند تصمیماعنوان بخشی از فره صرفاً ب و مطرح شده در این کتاب،

بینش  وکری فافراد ارشد سازمان اصالً مهم نیست. آنها خطوط  کم تجربگی آنان نسبت به

و  شکلمیند حل اقوتی برای تغییر فر یهتواند نقطدارند که به خودی خود می ایتازه

ها را یتفعال ثمریبیتوانند دالیل باشد. احتماالً افراد قدیمی می نوآورانهروشی ه گیری بتصمیم

ها برای بهبود حلاهین رکشف بهتر به با شور و شوق کافی، باشند که جوانان شاید این، اما دریابند

 .نایل آینده ئلمور و حل مسا

. هوش، سن و.. سطحی از تجربه، مشارکت دادن افراد با هرو درگیر کردن  رقطاین کتاب 

ویا و زی(، پلب باها بعضاً سرگرم کننده )در قاتکنیک .دهدله ارائه میئیند حل مسادر فررا 

های سنتی شروه بو برای فراهم کردن امکان مقایسه، در بسیاری از موارد  غیرمنتظره هستند

 .شده استحل مسئله نیز اشاره 

مانی ساز چالش هر نوع یهنمایند به عنوان« وکارمشکالت کسب»اصطالح از  ،کتاب طولدر 

سسات ؤم لتی،ی، دودر بخش خصوصه راحتی تواند بمی  ارائه شده در کتاب،. هر تکنیکِامردهب اسم

و ه شود ر گرفته کابهای داوطلبانه اجتماعی( های غیرانتفاعی )مشارکتها یا سازمانخیریه، شرکت

از ده استفام هنگاتی مثال؛ وق برای. دل گرددب ناتسازمان حلی مختصِراهبه یا با اندکی هوشیاری 

اجازه ها روش پویایی، ابیدیهایی را با شرایط فعلی خودتان میتکنیک در بخشی از آن تفاوت یک

 .را با شرایط فعلی خود منطبق کنیدآن  ،با اندکی تغییردهد می
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طوفان  ترین سطحِ. سادهشده استصحبت  1طوفان فکری یهدربار بارهادر طول کتاب 

این روند تا زمانی  .آنها بحثی انجام شود یههاست، بدون اینکه دربارایده اصرار بر طرحفکری، 

طوفان فکری به تنهایی چندان  روش سنتیِ ما جدیدی باقی نماند. ا یهرود که دیگر ایدپیش می

طوفان فکرِی مغز »بخش  یهاز مطالع پسخودتان  دهید، چیزی نگویم تااجازه  .اثرگذار نیست

بنای بسیاری از  ها، سنگاما همین بیان نامحدود ایده دالیل روشن آنرا متوجه شوید. «2ندپس

 .3باشدهای نیازمند طوفان فکری میتکنیک

 در شین منقطارهای پیهم ازکنم که ها، شما را با کسانی آشنا میتکنیک یهارائ در جریانِ

  تبدیل، چگونگیِ من یهجربه کمک تب تا شوداین امر باعث می .نداهه بودئلیند حل مسافر

 .یدریابرا نیز د لهئیند حل مسامشارکت در فراطرافیانتان به همراهانی مفید برای 

 یهبارفیدی درمها به اطالعات ها یا ایدهها، مدلیک از این ابزارها، تکنیک هر یهبا مطالع

ا آنها برف صِ ری نظ بیشتری نسبت به آشناییِ  اطالعاتِ و آنها خواهید رسید کاربرد عملی یهنحو

اری خود کها در زندگی دهسازیِ این اییعاً شروع به پیادهموارد سراغلب ، و یقیناً در کنیدمیکسب 

 ییست کها جاخودم هستند و این کتاب تنه ابتکارات شخصیِ ،ها. برخی از روشخواهید کرد

 م.اهابتکاراتم را در آن به ثبت رساند

 :آیدکارتان می رو در موارد زیر بهکتاب پیش

 ه بین کار )ا رسندبمسائل قابل حل به نظر نحوی که ه یافتن ساختار و چارچوبِ مشکالت، ب

 کند(؛گیری نیز کمک مییند تصمیمابهبود فر

 ؛پیچیده مشکالت های متعدد( برای حلِحلحل )یافتن راهپیدا کردن راه 

 گران؛ا دیبله، چه به تنهایی چه در تعامل و مشارکت ئلذت بردن از روند حل مس 

  ؛آیندیل شما مخود به دنباها حلراه با گذر زمان نحوی کهه ب فکری،افزایش خالقیت 

                                                           

1 Brainstorming 
2 Brain-friendly Brainstorming 

کند. ه، نقشی اساسی ایفا میها به عنوان فرض اولیهستند؛ بیان نامحدود ایده« طوفان فکری»هایی که نیازمند اجرای فقط بدانید در تمام تکنیک 3
ها از کلمات و آورید، روی کاغذ بنویسید. بجای جمالت یا پاراگرافروش کار خیلی ساده است: هر چیزی را که در ارتباط با موضوع به خاطر می

 عبارات کلیدی استفاده کنید. )م(
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 یههم گیریدانید قبل از تصمیمگیری با اعتماد به نفس بیشتر، چرا که میتصمیم 

 .ایدهای دیگر را بررسی کردهزینهگ

 :دهدبرداری بهتر از کتاب سوق میروند زیر، شما را به مطالعه و بهره

ه را لئل مسبندی مشکل و مراحل حله، چارچوبئمس های مقدماتی شامل موانع حل. بخش1

 .مطالعه کنید

گروه  تان، یکخودقط تعداد افراد درگیر در فرایند حل مسئله را مشخص کنید )ف. از ابتدا 2

 .ر تعداد؟(کوچک یا گروهی پ

 شاملشما  یهسئلکنید: چه موقع از کدام ابزار استفاده کنم؟ اگر م را مرور کتاب اول بخش. 3

از فهرست شماره یک  ،شود، با درنظر گرفتن موارد زیرمی وسیعی 1یهابندیموضوعات و طبقه

 :نماییدکتاب استفاده 

 .بندی را برای مشکل خود پیدا کنیدطبقه/ترین دستهالف( مناسب

و با ترین نحکدام تکنیک به به تا ببینید، کنیدفهرست توجه  سمت چپهای ب( به ستون

 .همخوانی داردله مشارکت دارند ئیند حل مساگروهی که در فر یهانداز

 تخابانتان برای حل مشکلرا ترین روش ، مناسبگزینیدبر میهایی که ج( از بین تکنیک

 کنید.

هرست ف، این نماییدخیلی خاص است، از فهرست دوم استفاده  شما یهمسئلاما اگر 

رای حل آنها ب ن ازتوانید به تنهایی یا با مشارکت دیگرادهد که میهایی را پیشنهاد میتکنیک

 ا اندکیبود یا مشکل شما خواهد ب راهکارِ )تکنیک یا بطور مستقیم  کنیدمشکلتان استفاده 

 مناسب شماست(. حلِپذیری راهانطباق

 در این های مطرح شدهتکنیک یهو هوشمندانبا ترکیب زیرکانه  کهبه یاد داشته باشید 

   .بسازید ل مسئلهبرای حرا توانید ابزارهای به مراتب قدرتمندتری می، کتاب

                                                           

1 Category 
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باعث نید. کیاد  یمنده ارزشاین کتاب لذت ببرید و از آن ب یهدر نهایت امیدوارم که از مطالع

 ت کنم:ریافای شما را دهدو بازخورخوشحالی من است که در هر یک از شرایط زیر، نظرات 

 دید؛ی رسیهای این کتاب در مسیر شغلیتان به موفقیتاگر با استفاده از تکنیک 

 ردید؛کها با شرایط خاص مشکل خودتان ایجاد اگر ابتکاری برای انطباق روش     

 ؛تان قرار گرفتیشتر مورد استفادهب یی کههاها، ابزارها و ایدهروش 

 ... 

 

 

 دیوید کاتن

 david@davicotton.co.uk رایانامه:

 www.davidcotton.co.uk تارنما:

            davidcottonuk توییتر:

 

mailto:david@davicotton.co.uk
http://www.davidcotton.co.uk/




 

 

 بخش اول( چه موقع از کدام ابزار استفاده کنم؟

 

 

 

 1بخش 

 

 چه موقع از کدام ابزار استفاده کنم؟

 

  



 

 

 م؟یابزار استفاده کن کدام: چه موقع از 1بخش 

........................................................................................................................................   24صفحه  

 

یِ خودتان به کار ببرید، برخی ها را صرفاً برای امور شخصتوانید بسیاری از این تکنیکمی

ها( کاربرد دارند. بگذارید های بزرگ )مانند شرکتگروهدیگر نیز در کارهای گروهی کوچک و 

 20توانند های بزرگ میعضو است و گروه 20تا  6تر بگوییم؛ یک گروه کوچک شامل شفاف

آویو برگزار شد در تل «1جهانی یهکاف» یه، یک جلس2011عضو به باال باشند. مثالً در سال 

نفر بود. فعالً الزم نیست به چنین  10.000کننده در آن مشتمل بر که تعداد اعضای مشارکت

 مقیاس بزرگی فکر کنید )البته فقط برای همین چند دقیقه( ...

تی چند ه عباربیا  گیری با موضوعات متنوع سازگارندبسیاری از ابزارهای حل مسئله و تصمیم

جه هتر نتیاص بند، اما باید توجه داشت شماری از ابزارها برای برخی اهداف خمنظوره هست

با  -ت شکالهای مختلفِ مبندیی برای حل دستههای پیشنهاددهند. در فهرست زیر تکنیکمی

 .ارائه شده است -ها( گروه یهتوجه به تعداد نفرات درگیر در مسئله )انداز

رها و د. ابزاباشینبندی از مشکالت نگران های ارائه شده برای هر دستهاز محدود بودن تکنیک

ها ن تکنیکتند، ایه هسهای زیادی وجود دارند که در حل مسائل متنوع و چندالیه قابل استفادتکنیک

 اند. ارائه شده «های خالقانه / حل مسائل عمومیابداع ایده»در ردیف 

رخی بد. لذا پذیرنهای موجود از نظر تعداد افراد درگیر در مسئله، مقیاسخیلی از تکنیک

 های مشخص را در بیش از یک ستون مشاهده خواهید کرد.تکنیک

بندی هگیری، توجه به دستاولین شاخص برای انتخاب تکنیِک حل مسئله یا تصمیم

کنیک ت هترین، بیدی مسئلههاست. سپس از بین ابزارهای پیشنهادی و با دقت در نکاتِ کلچالش

 را پیدا کنید.

 

 

 

                                                           

 (World Cafe) 56تکنیک  1
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 ابزارهایی برای حل مسائل چندالیه

  ابزار / تکنیک بندیدسته
 فردی

 
 گروه کوچک

 
 گروه بزرگ

    45، 34 ریزی شغلیبرنامه

 تغییر مدیریت

1    
1 ،9 ،16 ،25 ،35 ،36 ،39 ،50 ،67    

55 ،56 ،57    
/  حلگیری با راهارتباط
 تصمیم

14    

    59، 34، 16 تضاد )نبرد( مدیریتی

 های خالقانه / ابداع ایده
 حل مسائل عمومی

13 ،23 ،24 ،27 ،28    
3 ،4 ،5 ،8 ،9 ،11 ،12 ،13 ،15 ،16 ،

17 ،19 ،21 ،24 ،26 ،27 ،28 ،30 ،
31 ،32 ،36 ،52 ،61 ،64 ،65 ،67 

   

8 ،26 ،52 ،55 ،56 ،61 ،64    

 گیریتصمیم

7    
3 ،9 ،11 ،12 ،16 ،19 ،39 ،50    

55 ،56 ،57    

 بندی مسئلهچارچوب

38 ،54    
2 ،38 ،47 ،54    

54    
    50، 49، 48 شغلی یهیادگیری / توسع

 ریزیبرنامه

3 ،4 ،5 ،9 ،11 ،16 ،19 ،22 ،25 ،
35 ،37 ،39 ،46 ،50 ،52 ،63 ،67 

   

46 ،52، 55 ،56 ،58    
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  ابزار / تکنیک بندیدسته
 فردی

 
 گروه کوچک

 
 گروه بزرگ

 فرایند / سیستم )نظام(

 طراحی و بهبود محصول

20    
9 ،10 ،16 ،20 ،21 ،29 ،36 ،51    

57 ،66    
ریزی پروژه / برنامه

 مدیریت پروژه
9 ،63    

 تجزیه و تحلیل
 1ای()ریشهعللِ اصلی 

20    
20 ،32 ،33 ،41 ،42    

 نفعانمدیریت ذی

22    
22 ،40    

40    
استراتژی / طراحیِ 

 یهسازمانی / توسع
 سازمانی

3 ،4 ،5 ،9 ،16 ،19 ،34 ،25، 
 39 ،52 ،60 ،63 ،67 

   

52 ،55 ،56 ،57    

 حلآزمون راه

37 ،43 ،39    
10 ،18 ،37 ،39 ،43 ،59 ،65 ،68 ،

50 
   

39    

 مدیریت زمان
6 ،44    

44    
 

                                                           

1 Root Cause Analysis 
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 ابزارهایی برای مسائل خاص

ته در ر دسهها بر مسائل چندالیه بود، بدین مفهوم که در فهرست باال تمرکز تکنیک

اص و خای از اهداف توان گسترهآن می یههاست و برای هر ردای از چالشبازه یهبرگیرند

ات ادن نکدرار قکند تا بعضًا با مدنظر مرتبط را تعریف کرد. فهرست پایین به شما کمک می

خی ید. برا کنکلیدی مسئله در قالب یک سؤال، تکنیکِ مناسب را برای حل مشکالت خاص پید

مک سایرین ا با کرگر ید و برخی دیتوانید به صورت فردی مورد استفاده قرار دهاز ابزارها را می

ا احتی باند، به رجمعی طراحی شده یههایی که برای استفاداجرا کنید. بسیاری از تکنیک

 فردی نیز سازگارند. یهاستفاد

 توانیم ...توانم/ میچگونه می
 ابزار / تکنیک

 جمعی فردی

  38 ام؟مطمئن شوم که مشکل را درست شناسایی کرده

  44 کمتر، کار بیشتری انجام دهم؟در زمان 

  44، 6 مدت زمانِ اجرای کار، معقول است؟آیا برآورد کنم که 

  23 انگیزه ایجاد کنم؟ )تهییج اعضای تیم( برای اعضای تیم

 غل باام؟ )سازگاری ششغلی درستی را انتخاب کرده یهبفهمم که حوز

 من(
45  

 59 34 حل و فصل کنم؟ های محیط کارم راها و درگیریناسازگاری

  20 شوند؟دریابم که چرا بعضی از امور به درستی انجام نمی
هایم متأثر از چه های خود را پیدا کنم؟ )برنامهافراد اثرگذار بر برنامه

 کسانیست؟(
22  

 49  پروژه، به خوبی کار خواهد کرد؟ طرحم که مطمئن شو
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 توانیم ...توانم / میچگونه می
 / تکنیک ابزار

 جمعی فردی
های روال سازی کنم؟ )تسهیلیا سازمان را ساده وکارکسبفرایندهای 

 معمول(
20  

اشته دگیریِ قاطع ران، تصمیمهای همیشگیِ مدیبا وجود خرده فرمایش
 م؟باش

 )منظور مقاومت مدیران ارشد برای پذیرش تصمیمات است(
 

8 ،12 ،52 ،
53 ،55 ،56 ،

57 
 49، 48، 10  خود یاد بگیرم؟ همکاراناز همتایان و 

 25، 16، 1 9 تغییر را کارآمد کنم؟
  14 م؟مان کنوکارکسبمشتریان و حامیان بیشتری را جذب 

  14 م؟هایمان جذب کنرا برای خرید ایدهدیگران 
  9 م؟ )بهبود طراحی محصول(محصوالت بهتری طراحی کن

  7 م؟تصمیمات بهتری اتخاذ کن
  31، 11 ذارم(ن بگیگرادمسائل را بدانم؟ )خودم را جای  یهدیدگاه دیگران دربار

 26 26 یک مشکل بسیار دشوار با روابط پیچیده را حل کنم؟
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