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منتشر شده است. هر گونه انتشار  http://gozareha.irصورت رايگان روي سايت  به يتيريمد ي نامه اين ماهتوجه: 

ي تجاري از محتواي آن بدون  چنين هر گونه استفاده ي چاپي و هم  ها هاي اينترنتي يا رسانه مطالب آن روي سايت

باعث تقويت فرهنگ کننده ممنوع است. بياييد با احترام به حقوق مؤلفين و مترجمين در دنياي مجازي،  هياطالع ته

مطبوعات ناشرين و در فضاي وب فارسي شويم؛ آن هم در اين روزها که متأسفانه  يو کاربرد يعلم يانتشار محتوا

  .کشورمان با مسائل و مشکالت عديده و کامال جدي روبرو هستند
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  مقدمه  
کوتاه  ي را ندارم؛ تنها چند جمله يطوالن يا قصد نوشتن مقدمه نمانده است. يبه نوروز و سال نو باق يچند روز

متوقف  ييگوشود، زمان  يکه نو متان کند: سال  د کمکيسم شاينو يتان م يرم براياخسال دو  ي تجربه ي درباره

گر وقت فراموش کردن يش رو است که مهم است. ديکه پ يزيست و آن چيدر کار ن يا گر گذشتهيشود. د يم

اش، اراده و  د ساختنياش در ذهن ماست و کل ساختن ي که نقشه يا ندهيگذشته است و فکر کردن به آ ياه يتلخ

  د ...يگر را باز کنيد يد و دفتريتان را ببند سال گذشته  ن، سال که نو شد، دفتر خاطراتيمان. بنابرا خواستن

تالش  يها، مدت ت گزارهيکام سا دات ي شدن دامنهلتر ياد شد. بعد از فيار زيقبل بس ي شمارهن شماره با يا ي فاصله

 يزيچ بست که رفتم، جز بن ييها تمام راه يد بتوانم مشکل را حل کنم. اما انتهاين ماجرا را بفهمم؛ شايکردم تا علت ا

ان ين پاياد. اما يايش نين مشکالت پيگر از ايد که دين اميآر فعال شد؛ با ا يها دات آ گزاره ي ن بود که دامنهينبود! ا

به  يت دچار مشکل شد و مجبور به مهاجرت از سروريبودن!" سرور سا يراني"ال يدل مشکالت نبود. بارها و بارها به

ن يکه ا يمن و البته تنبل يو شخص يشغل يها يد به گرفتارين مشکالت هم که حل شد، نوبت رسيم. ايگر شديسرور د

  ندارد! يهيانصافا توج يآخر

عجالتا با خودم بوده است ي مطالب اين شماره  شود. تهيه ميم يتقدتان  خدمتاد يزبا تأخير اره ن شميدر هر حال ا

هم بهره ببرم.  يگريدوستان د يکار د خدا تالش خواهم کرد از هميام نده بهيسال آ ينامه زنده شود. برا ن ماهيتا ا

  تان مفيد باشند. آوري شده براي اميدوارم لذت ببريد و مطالب جمع
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  نکته اشاره کنم:سه به است جا الزم  نير اد

شنهاد و يجه از هر گونه پياست و در نت يشين خبرنامه کامال آزمايا يساختار در نظر گرفته شده برا .۱

 کنم. ينه استقبال مين زميدر ا يانتقاد

بوط مر يها ژه در بخشيو ز خواننده و همراه ـ بهيدوستان عز يبعد از هر گونه همکار يها شماره يبرا .۲

 کنم.  يک نوشته ـ استقبال مياز  يها و برگ ماه، اصطالحات، نکته ي ، مقالهيتيريمد يها تيبه حکا

 نامه قطعا به کمک نياز دارم. براي طراحي جلد و قالب ظاهري ماه .۳

غ يتان در  انيدوستان و آشنا يبود، از ارسال آن برا يشما خوب و کاربرد ينامه برا ن ماهيلطفا اگر مطالب ا

  د. ييفرمان

ق يد با من از طريتوان يز هستم. ميشما مخاطبان عز ياز سو يا اعالم همکاريشنهاد، انتقاد يمنتظر هر گونه نظر، پ

  د.يارتباط باش در gozareha@gmail.comل يم يا آدرس اي http://gozareha.irم  تيسا وب

سرشار از  يتان سال يد برايدوارم سال جديکنم. ام يک عرض ميتبر يش سال نو را خدمت دوستان گراميشاپيپ

  رون نرود. يتان ب مهربان يها از دل يا د لحظهيام ت باشد و نورِ يو موفق ييبايو ز يو شور زندگ يشاد

 ي ها ز در مورد شمارهيشنهادات دوستان عزين پيچن همها و  يگرم مثبت و دل يها الزم است از واکنشپايان در 

ي جديد شدند،  گير منتشر شدن شماره دوستاني که در اين چند ماه پين يچن و همها  گزاره يتيريمد ي نامه ماه يقبل

  تشکر کنم.صميمانه 

  شاد باشيد و پراميد

  علي نعمتي شهاب

  ۱۳۹۱مـاه اسفند 
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   ها گزاره-١
ترين  تواند انجام دهد و يکي از بزرگ هايي که يک فرد مي ترين کشف يکي از بزرگ :فورد يهنر .۱

 ترسيد نتواند انجام دهد را به سرانجام رساند. تواند کارهايي را که مي هاي او، اين است که مي غافلگيري

موفقيت يعني رفتن از يك شكست به شكست بعدي بدون از دست دادن شور و  :وينستون چرچيل .۲

 اشتياق!

 ات برخيز! اگر ديروز زمين خوردي، امروز از جاي :زاچ جي. ول .۳

 اي نيست كه تنها ايده در دسترس شما است. تر از ايده هيچ خطرناك :اميلي چارتير .۴

 مزد سخت کار کردن را چند سال بعد خواهيد گرفت؛ اما مزد تنبلي را همين حاال! :يک ناشناس باهوش .۵
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  ماه يتيريمد  تيحکا-٢
راه  افزار و بازاريابي يک شرکت براي شرکت در يک جلسه همراه با هم به ار، سختافز هاي نرم مديران بخش

هاي ماشين منفجر شد! ماشين را متوقف کردند و همگي از ماشين پياده شدند تا ببينند  افتادند. ناگهان يکي از الستيک

  چه مشکلي وجود دارد.

  افزاري است." نم. اين يک مشکل سختک افزار گفت: "من در اين مورد اظهارنظر نمي مدير بخش نرم

  افزار گفت: "شايد اگر به شرکت برگرديم و دوباره راه بيفتيم خودش درست شود!" مدير بخش سخت

 اش!" درصد اين السيتک هنوز سالم است. بياييد بفروشيم ۷۵در همين حين مدير بخش بازاريابي گفت: "آقايان! 
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    ها برنامهانواع ): ٤( ها روايت گزاره هاي اصول مديريت به درس-٣
  ر هستند:يز ي فهيوظ ۴ يران دارايجا گفتم که مد . آنستيچت يريمدف يتعرم که يديقبل با هم د يها  در شماره

 

  

  

  

  

  

  

ـ صحبت  يزير برنامه يعنيران ـ يمد ي فهين وظياولکردن  ييند اجرايف و فرايتعردر مورد  قبل ي در شماره

صحبت  يزير برنامهن شماره ـ در مورد انواع و سطوح يهم يعنيبعد ـ  ي در شمارهکه  ان هم وعده دادميم. در پايکرد

  م کرد. الوعده وفا!يخواه
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از  ينيب شيخودش پ يهر سال برا يعادت دارد که در ابتداحسن آقا . حسن آقا ينجارکارگاه م سراغ يد بروييايب

تر است؟ حدودا چقدر درآمد  شياحتماال ب يه محصوالتفروش چ ييها اش دارد: در چه ماه زان فروشيت بازار و ميوضع

تر و اگر بله، چطور؟ حسن آقا البته  اش را کم يها نهيتر را کند و هز شيتواند درآمدش را ب يا مينه دارد؟ آيدارد و چقدر هز

  کند.  يمشان  ثبتاش  ذهن ي آورد و گوشه يکاغذ نم يها را رو نيا

فوت و فن کار و کسب، با او قرار گذاشته که  يريادگين آقا به يسرش حسق پيتشو ين حال حسن آقا برايدر ع

ها با  ين صندليسفارش گرفتن و ساختن و فروش ا يعنيرد. ين آقا برعهده بگيبچه را حس يها يد و فروش صندليتول

البته حسن آقا خواهد ( ياز او نم يچ سوديته که هن آقا گفيزه دادن به حسيانگ يحسن آقا برا ين آقا است و حتيحس

نخواهد  ين آقا است و ضرر چندانيحس يبيتوج در حدود همان پول يزيبچه، چ ياش است که سود فروش صندل حواس

ن يشود؛ بنابرا يحسن آقا" انجام م ي"نجار ير تابلويفروش ز - ۱کند که:  ين آقا شرط ميکرد!) البته حسن آقا با حس

اش را آخر هر ماه به حسن  يد گزارش کامل کارهاين آقا بايحس -۲ .دت دست مردم بدهيفيک يد جنس بين آقا نبايحس

  آقا بدهد.

کند  ين فکر ميحال است، به ا ست. او که از اعتماد پدر خوشياست به کم قانع ن ين آقا که جوان بلندپروازياما حس

"  ن او به دو "برنامهيرد. بنابرايگدست ب ت کل کارگاه پدر را بهيريکم مد تواند کم يمن کار کوچک، يشدن در ا  که با موفق

ک يد و يبچه در سال جد يموفق شدن در کسب سود از فروش صندل يبلندمدت" برا ي ک "برنامهيکند:  يفکر م

ده ينده کشيآ يبرا ييها ن آقا چه نقشهيد حسيکن يفکر محسن آقا".  يت کل "نجاريريمد يبرا"بلندمدت"  ي برنامه

بد  ين فکرهاياست که به حسن اخالق در کسب و کار مشهور. بنابرا يت و پدر، مردن آقا پسر حسن آقاسياست؟ حس

  . آمدم يخواهشان  سراغ م. بعدا باز بهيکار ندارن آقا يحس يها ات برنامهيفعال با جزئد! ينکن

  د:ير را نگاه کنيم. شکل زيبا هم آشنا شد يزير و سطوح برنامه يزير ساده با انواع برنامه ين ماجرايدر هم
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د، يـ نيب يطـور کـه مـ    هماندهد.  يها نشان م را در سازمان يزير خالصه دارد انواع و سطوح برنامه يلين شکل خيا

کسب و کار خودش (فروش  ين آقا هم برايدهد. حس ين کار را انجام ميکوتاه اعتقاد دارد و هم يزير حسن آقا به برنامه

اش  گسترش کسـب و کـار پـدرجان    يک براياستراتژ ي ک برنامهياما او مدت ساالنه دارد؛  کوتاه ي بچه) برنامه يصندل

تـر سـطح سلسـله مراتـب      نييحسن آقـا در پـا   ين آقا فعال در نجاريک مشکل کوچک وجود دارد: حسيفقط  Jدارد. 

شـوند   ين آقـا، مـ  يحسـ  يمانـد: شـرط و شـروط حسـن آقـا بـرا       يگر هم باقيد ي ک نکتهيقرار دارد. و البته  يسازمان

  Jشود.  يخودش انجام م يحسن آقا سر جا ي است که در مغازه يسازمان يزير ن، تنها برنامهيا. يسازمان يها يمش خط

که ن آقا يت است. حسيريمد يرستان دارد با نام آقا محمد که دانشجويدوران دب يکالس ک همي ين آقا اتفاقيحس

ن آقـا  يحسـ  ياش کند. آقا محمد برا يينما و بتواند راهد ايرود شا ياش م سراغ دوست ، بهم گرفته حتما موفق شوديتصم

  م خواند!يآقا محمد را با هم خواه يها يينما ماه بعد راهکند ...  يزير د چطور برنامهيکند که با يف ميتعر
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اند" رها شويد و ايده بـزرگ   چطور از دام "همه کارها انجام شده -٤

  ١تان را بيابيد بعدي
  جم: علي نعمتي شهابنويسنده: کوين پرودي / متر

تان براي  ايد؟ ايا از ناتواني آيا هرگز با ترس دهشتناک ناشي از روبرو شدن با يک کاغذ كامال سفيد روبرو شده

ايد؟  چندان جديد به خشم آمده تان و نوشتن چند خط در مورد يک ايده نه فشردن حتي يک کليد روي صفحه کليد رايانه

هايي که سرعت پيشروي خالقانه بسيار زياد است ـ با اين  ويژه در حوزه ايد. هر کسي ـ به  بله. حتما اين احساس را داشته

  اند. هاي بزرگي هستند که پيش از اين از راه رسيده ترين سدها در مسير حرکت، ايده مشكل مواجه شده كه بزرگ

گويند در اين دنيا  ها مي گويد: "آدم اند ساني آمستردام مي ۷۲کارلو کاوالونه مدير ارشد خالقيت در بنگاه تبليغاتي 

طور است. اما اگر دست از کار بکشيد و به  اي همين تر از پنج يا شش طرح اصلي وجود ندارد. در هر حوزه احتماال بيش

  اين موضوع فکر کنيد، دچار اضطراب خواهيد شد."

رامون يکه جهان پ نيبر اي هستند بينيد که شاهد کنيد محتواي اجتماعي مي در هر صفحه جديد مرورگر که باز مي

البته شما . سازد ميفلج  يريگ ميتصمتان آشفته و در  تاپ پشت لپکه شما را در  يزيشده است؛ چ هوشمندترما چقدر 

                                                 
1 http://www.fastcompany.com/3001329/how-move-past-everythings-been-done-trap-and-
find-your-next-great-idea  
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رنج روبرو شدن با اين دنياي تان  د؛ اما در عمق روحيکن را امتحان  هازيچاين ست همه يقت الزم نيد که در حقيدان يم

ايده بزرگ  يسو بهکرد تا بتوان را درست منفي ن احساس يابايد چگونه سؤال اين است که د. يکن يمرا حس هوشمند 

  کرد؟حرکت  يبعد

ها بسيار باالست، مصاحبه  هايي که نرخ توليد ايده با افراد زيادي در حوزه براي پيدا کردن پاسخ اين سؤال من

دست آمده  کنند. در ادامه به نتايج به اند چه مي کامال انجام شده رسد همه کارها نظر مي ها پرسيدم وقتي به کردم. از آن

  کنم. از اين تحقيق اشاره مي

  ديتان مصاحبه کن انيد و با مشتريکا) استخدام کنيآمر يو مليمشهور راد يگراس (مجر يترنفر شبيه ک ي

ند تا محتواي اصلي برند خود را ک ها کمک مي افزاري کامپنديوم ـ مستقر در ايندياناپوليس که به شرکت شرکت نرم

ريزد. فرانک ديل ـ مديرعامل   دور مي بسازند و بازاريابي کنند ـ هر از گاهي ساختار سازماني و و وظايف روزمره خود را 

هايي از کارکنان  ويکند" به تيم آپ هايي مانند "استارت آپ چابک" و همايش کامپنديوم ـ با الهام گرفتن از کتاب "استارت

دهد تا يک ويژگي جديد يا يک  دقيقه مي ۵شود، زماني حدود  د در صبح روزي که "روز نوآوري" خوانده ميخو

شان و سپس ارائه آن  روزرساني را براي محصوالت شرکت ارائه کنند. کارکنان بقيه روز را به ساخت نمونه اوليه ايده به

هاي روز  هاي محتوامحور جديدي را از پروژه ها و تقويم ژهها، نوارهاي پيشرفت ژ پرو گذرانند. کامپنديوم ابزارک مي

  دست آورده است. "نوآوري" به

ها با مشتريان کنوني شرکت در مورد  هاي اجراکننده آن هايي هستند که تيم هاي برنده اغلب همان پروژه

ها حداقل کاري است که هر  رسد گفتگو با مشتريان براي دريافت نظرات آن نظر مي اند. به پيشنهادشان مصاحبه داشته

ها است تا يک گفتگوي خشک و  تر يک فرايند تصفيه ايده فهمد که بايد انجام دهد؛ اما معموال اين کار بيش کسي مي

  رسمي. 

رويد و شروع به حرف زدن با  ي بيرون ميگويد: "معموال بخشي از ايده اوليه شما درست است. وقت ديل مي

زماني که » شکلي که کمي متفاوت است. گويي را دوست دارم؛ اما به چيزي که مي«شنويد  ها مي کنيد از آن مشتريان مي

  ايد." سه يا چهار گفتگوي شبيه اين داشته باشيد، احتماال در مسير درستي قرار گرفته

ها گرفته شود؛ اما ديل  هايي با آن ز برگزاري هر "روز نوآوري" تماسبه مشتريان گفته شده ممکن است پيش ا

شود،  سازي زندگي شغلي کارکنان کامپنديوم مي گويد مشتريان "عاشق" اين کار هستند. اين گفتگوها باعث انساني مي

هاي  هر چه زودتر ويژگيدهد تا  دهد، به مشتريان اين شانسي را مي اي را در اختيار شرکت قرار مي هاي خالقانه ران پيش

  برد." گويد "هر کسي از مصاحبه شدن لذت مي که ديل مي افزار اضافه كنند و چنان مورد نياز خود را به نرم

http://gozareha.ir


  ۱۳۹۱اسفند م ـ ششي  ها                                                                    شماره ي مديريتي گزاره نامه ماه

 

 ۲۱از  ۱۲ ي صفحه  http://gozareha.ir  ها دات کام               گزاره 

تواند باعث تلطيف فضاي عدم اطمينان شود ـ آيا مشتريان  هاي جديد به يک مخاطب مي عالوه بر اين عرضه ايده

تان موفق خواهد شد يا خير. و  توانيد بگوييد که آيا ايده اين ترتيب شما مياين ايده را خواهند خريد يا نه ـ و به 

تان با کسي  ايد ـ صحبت کردن در مورد ايده دانيد ـ اما خيلي ساده فراموش کرده طور که خودتان احتماال مي همان

  کند. ديگر، اغلب آن را در ذهن خودتان هم تکميل مي

  ت خواهد رسانديفيبه کت شما را يد کمينان داشته باشياطم

هاي پيشنهادي بسياري براي از بين بردن اثر  گذار خطرپذير ـ استراتژي جاش لينکنر ـ نويسنده و سرمايه

توانيد خودتان را مجبور به پاسخ دادن به اين سؤاالت  تان دارد. شما مي هاي نااطميناني ناشي از گذشته بر روي ايده

"چرا که نه؟" (مثال "چرا خودرويي نسازيم که در برابر تصادف مقاوم باشد و در عين حال شود اگر" و  بکنيد: "چرا"، "چه مي

توانيد در نقش توفان ظاهر شويد ـ يعني در قالب يک شخصيت ـ مثل استيو جابز يا چارلي  بادوام هم باشد؟") شما مي

مند يا دراماتيک  کنيد خيلي بصيرت يشين ـ فرو برويد و سپس با ديگران توفان مغزي داشته باشيد. اگر هم احساس م

تان  توانيد، در مورد يک موضوع خاص از ذهن اي که مي توانيد اين روش را امتحان کنيد: هر تعداد ايده نيستيد، مي

هاي تازه معموال در  زنيد؟ ايده چين کنيد. چه حدسي مي ها دست هاي برنده را از ميان اين ايده بيرون بريزيد و بعد ايده

  اي است.) گويد کاري ساده شوند (و البته هيچ کسي هم نمي اين فرايند کشف مي پايان

ايده اول  ۲۰گويد: " هاي همکارش در مورد تبليغات مي ايده تبليغاتي کالس ۲۰۰ايجاد  ياد آوردن تمرين لينکنر با به

ها متوقف  که اغلب آدمجايي است  هاي بديهي به پرسش مطرح شده هستند. اين همان يا کمي باالتر از آن پاسخ

ها  ترين  روند. اما اين افراد عموما خالق رسند، معموال ديگر جلوتر نمي است مي مناسبشوند؛ زيرا وقتي به چيزي که  مي

  هاي "دستمالي شده" خواهند سوخت. ايده اول، در آتش ايده ۱۰۰احتمال زياد اين افراد با مرور  نيستند." به

يا  ۱۴هاي برتر شماره  هاي خود را ارائه دهد، هيچ کدام از ايده هر کسي) بايد بهترين ايدهگرديم ... و ( "وقتي بازمي

پيش رفتن   که صرفا خودتان را مجبور به ها اين هستند. بعضي وقت ۱۹۳يا  ۱۷۸هاي شماره  ها ايده هفت ندارند. آن

  ."تواند به بهبود کيفيت منجر شود براساس کميت و قضاوت نکردن نماييد، مي

  د يرو به عقب کار کن يداريد يويک سناري يمانند آمازون رو

تر است  ايد بسيار آسان انگيز محيط کار يا چيزي که در ناهار شنيده رؤيا ديدن در بيداري در مورد يک لحظه شگفت

  براي خودتان بهره بگيريد.  عنوان يک مزيت تا تخيل در مورد کار بعدي که بايد انجام دهيد. از اين به

برايان تيرني شرکت خود "تيرني کاميونيکيشنز" را تنها با قرار دادن صداي جيمز ارل جونز روي تبليغ شركت 

ميليون دالر کرد. بعد از فروش تيرني کاميونيکيشنز در سال  ۳۰۰مخابراتي ورايزون تبديل به بنگاهي با درآمد بيش از 
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بنيان  ۲۰۱۰م منتشر کرد و سپس "برايان کاميونيکيشنز" را در سال صورت نامنظ را به رينکوآيا ايالدلفيفاو نشريه  ۲۰۰۳

نفره او ـ  ۲۰۰سال است که در صنعت تبليغات و روابط عمومي فعال است. اما زماني بنگاه  ۴۰نهاد. او اينك نزديک به 

چنين تنها  هم ترين شرکت حاضر در مناقصه بود و تيرني ـ در مناقصه شرکت مشاوره ديلويت شرکت کرد، تيرني کوچک

  شرکتي بود که در خارج از شهر نيويورک مستقر بود.

براي شركت در اين مناقصه تحقيقات مقدماتي، كمي ذوق و ابتكار و برگزاري چند جلسه مصاحبه با دوستان و 

بخش  تريتر اشاره شد) كافي بود؛ اما تيرني معتقد است که استراتژي بر ها (مانند توصيه ديل که قبل گيري از آن رأي

پرسد علت  شركت، نوشتن يک سناريوي کامال خاص و قابل تصور بود: يک مشتري در يک مهماني از دوستش مي

گيرکننده تيرني چه بوده است؟ بنابر روايت تيرني آن مدير از همان ابتدا ضربه سختي را به مشتري وارد  انتخاب غافل

خاصي دارد و داراي بينش جهاني است؛ با اين وجود که  كند: اين شرکت بسيار خبره و ماهر است، يکپارچگي مي

  اش معروف است . م.) ندارد! لوحي مردمان طبيعت آن هيچ شباهتي به شهر گوتهام (شهري در انگليس که به ساده

مان را به مديران عامل برخي از  هاي مان کار کرديم تا خالقيت گويد: "بنابراين ما روي قراردادهاي تيرني مي

ها گفتيم براي باز کردن بسته  ها فرستاديم، به آن هايي را براي آن هاي جهان ارائه دهيم. ما بسته رين شرکتت بزرگ

توانستيم اسامي مديران اين شركت را بدون غلط روي  سراغ ديلويت رفتيم مي منتظر تماس ما بمانند ... زماني که به

  تر کرد." سيار سادهها را ب ديوار بنويسيم ... اين كار، جهش مورد نظر آن

هاي شرکت آمازون هم به همين شکل  گويد بسياري از پروژه آليستر مي هاي آمازون يان مک که راهبر پروژه چنان

کنند. اين متن شامل نقل  اي کار را آغاز مي نويس يک آگهي روزنامه شوند. مديران محصول با پيش ريزي مي برنامه

شوند که  ها سپس مشغول درست کردن چيزهايي مي هاي تبليغاتي است. آن يها، جزئيات کار و نثر معمول آگه قول

  سازند.  پذير مي خواندن متن را دل

  احساسي فکر کنيد و از رقابت اجتناب کنيد

هاي  اش است تا بتواند ايده اند ساني آمستردام نيازمند اندکي ايجاد فاصله ميان خودش و حوزه کاري ۷۲کاوالونه از 

کند تا از خطوط راهنمايي که از مصاحبه با کارگردانان و  را ايجاد کند و توسعه دهد. او تالش مي بزرگ و اصيلي

هاي ديگران را هم  نامه بينند و فيلم ها تا زماني که مجبور نشوند فيلم نمي نويسان ياد گرفته تقليد کند: آن نامه فيلم

تواند همين کار بزرگ را  ن اين است که هر کس ديگري ميترين فکر ممک کننده گويد: "فلج خوانند. کاوالونه مي نمي

  انجام دهد."
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بوک يا کارزارهاي تبليغاتي مرجع روي يوتيوب نگاهي  اش روي فيس گاهي به کارهاي دوستان کاوالونه گاه

پنجه  کند از همين کار هم اجتناب کند. او به جوانان خالق که با يک مفهوم دست و شدت تالش مي اندازد؛ اما به مي

  ها را فراموش کنند. هاي آن کند فکر کردن در مورد کارهاي ديگران و ويژگي کنند توصيه مي نرم مي

شويد، فکر کنيد.  زده مي ها هيجان هايي که از آن گويد: "درباره کاري که دوست داريد انجام دهيد و ايده او مي

طور است، آن را روي يک  کند؟ اگر اين دش جذب ميتالش کنيد در مورد چيزي احساسي بيانديشيد. آيا شما را به خو

ايد  ورق کاغذ بنويسيد. اين يک نقطه شروع خوب است. حاال واکنش احساسي شما به چيزي که روي کاغذ نوشته

چيست؟ زماني که روراست اين کار را انجام دهيم، کامال مفيد خواهد بود. تالش کنيد ابتدا خودتان را راضي کنيد. 

  آغاز است. و ... حرکت!" جا نقطه اين
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  نديک اصطالح: فراي- ٥
د توسط ياست که با يفيوظا ي رسد مجموعه يکه به ذهن م يزين چيشود اول يند صحبت مياز فرا يعموما وقت

ک يف ين، در واقع تعريست. ايست؛ اما کامل هم نيف نادرست نين تعريجه انجام شوند. ايک نتيتحقق  يک نفر براي

تر از گردش کاري دارد. در گردش کاري تنها انجام يک يا چند وظيفه از  فرايند مفهومي گستردهاست. اما  يگردش کار

شود؛ در حالي  شرح وظايف واحد سازماني مورد نظر است و به توليد خروجي مشخص براي مشتري سازمان توجه نمي

توان گفت  ون سازماني) است. ميکه در فرايند هدف، توليد يک يا چند خروجي داراي ارزش براي مشتري (درون / بر

که هر فرايند ممکن است از يک يا چند گردش کاري تشکيل شود (و اين در صورتي است که گردش کاري مورد نظر 

  د گفت: يخالصه با يليچه؟ خ يعنيند يپس فرا يک يا چند خروجي را براي مشتري سازمان توليد کند.)

هاي خاص  ها و روش دفمند و به هم مرتبط که با استفاده از زيرساختها و وظايف ه اي از مراحل، فعاليت "مجموعه

  کند."  و ضمن مصرف منابع تعريف شده يک يا چند ورودي را به يک چند خروجي هدفمند تبديل مي

هاي سيستم يا  " يعني نتيجه و ماحصل کارکرد يک يا همه فرايندهاي سيستم که از طريق تبديل ورودي "خروجي

کنند.  ها نوع و کيفيت خروجي را تعيين مي آيد. ويژگي فرايند اهداف سيستم و کيفيت ورودي به دست مي فرايندهاي آن

هايي  هاي معين و واحد؛ خروجي ها و فرايندهاي هر سيستم، ممکن است از ورودي متناسب با اهداف، ساختار، زيرساخت

رد نياز يک يا چند فرايند دروني سازمان يا با نوع و کيفيت مناسب به دست آورد. هر خروجي فرايند ورودي مو

  کنند. هاي ديگر) را تأمين مي فرايندهاي بيروني (سازمان
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شود) تأکيد بر وجود "خروجي" مورد  در واقع در فرايند برخالف گردش کار (که در آن بر شيوه انجام کار تأکيد مي

  ف نمود:توان فرايند را به صورت زير نيز تعري نظر است. بر اين اساس مي

هاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه  اي مشخص و مرتب شده از فعاليت "فرايند مجموعه

ها، ساختاري براي عملكرد ارائه  ها و خروجي شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعريف روشني از ورودي

  دهد." مي
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  نکاتي در مورد حل مسئله: ماه يتيريمد ي نکته-٦
با شناخت و رفتار هدايت شده و  هاي ذهني دارد هاي عملي و توانمندي يندي است که نياز به تجربهافرمسئله حل 

حل  کند و راه هر مسئله، نوعي استرس به فرد وارد مي .رسد به نتيجه مطلوب مي هاي مؤثر يا سازگار حل و با کمک راه

ارد شدن فشار بر يک سيستم، بدون آمادگي قبلي براي استرس يعني و .با استرس است» رويارويي«مسئله، يک نوع 

   .پذيرش آن فشار

  به نکات زير توجه کنيد: هنگام حل مسئلهدر 

   .را انکار نکنيم نسبت به مسئله: وجود آن يريپذ تيمسئول .۱

   .را که اتفاق افتاده است به شکل يک مسئله ببنيم، نه يک مشکل چه آن .۲

   .اني و رفاه اجتماعي ما اهميت داردبراي حل مسئله براي سالمت رو تالش .۳

   .توانيم مسئله را حل کنيم اين باور برسيم که مي به .۴

ها و افکار منفي خود را کنترل کنيد و در  هاي الزم براي توانمندي در حل مسئله: احساس ويژگي .۵

   .ديگيري، خود را سرزنش و مالمت نکن هاي تصميم لحظه

نيست؛  ...استعدادي و ناداني يا ناتواني و  لياقتي، بي کفايتي، بي يمسئله يا مشکل، دليل بر ضعف، ب وجود .۶

   .نمود يديو ناام ياحساس درماندگ دينبا نيبنابرا

  به مشکل فکر کنيم يا به راه حل آن؟  .مشکل: آني، جاري، آتي و نهفته انواع .۷

  : به شرح زير هستند هاي حل مسئله گام
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  ؛يا طرح مسئله شناسايي .۱

  ؛وجود آمدن مسئله هدليل بعلت يا  شناسايي .۲

  ؛حل براي حل مسئله چند راه انتخاب .۳

  ؛ها با استفاده از روش حذف منفي حل حل از ميان راه گزينش بهترين راه .۴

  ؛حل اجرا گذاشتن راه به .۵

  ؛حل اثربخشي راه ارزيابي .۶

  .دياين شيپ يمشکالت نيچن ن،يکه پس از ا يروش کار نيتدو .۷

  رار زير هستند:به ق حل مسئلهدر اصلي شکست داليل 

  ؛در تعقيب مسئله و حل آن ناتواني .۱

  ؛در فهم دقيق و درست مسئله ناتواني .۲

  ؛در دريافت اطالعات الزم براي حل مسئله ناتواني .۳

  ؛ها بيني ناشناخته در پيش ناتواني .۴

  ؛حل ضعيف يا غلط از ابتداي کار راه انتخاب .۵

  ؛مدار) که منجر به راه حل غلط شود (برخورد هيجان .۶

  ؛اساس اطالعات نادرستبر کردن کار .۷

  ؛هاي ديگران در استفاده از تجربه ناتواني .۸

 ؛هاي حل مسئله در خالقيت و نوآوري در روش ناتواني .٩

 .جا ههايي براي درنگ، تأمل و استراحت ب نکردن از فرصت استفاده .١٠
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  ٢برگي از يك نوشته ...-٧
آيد،  يند محور كنند. فهرستي كه در پي ميتوانند راهبردهاي خود را فرا هاي گوناگوني مي ها به روش سازمان«

هاي گوناگون به كار بست. هر چه به  توان هر كدام را تنها و يا به صورت تركيب دهد كه مي شش رهيافت را نشان مي

  يابد: چنين بازدهي افزايش مي سوي پايين فهرست برويم امكان خطرخيزي (ريسك) و هم

  خدمت بهتر به مشتريان كنوني. بهسازي: بهبود بخشيدن به فرايندها براي .۱

  مندتر براي ورود به بازارهاي تازه. كارگيري فرايندهاي توان گسترش: به .۲

  افزايش: گسترش فرايندها به منظور عرضه خدمات اضافي به مشتريان كنوني. .۳

ها عرضه  عنوان يك خدمت به ديگر شركت جانشيني: يكي از فرايندهاي كارامد خود را برگزيده و به .۴

  كنيم.

  نوآوري: استفاده از فرايندهاي كارامد در آفرينش كاالها / خدمات تازه. .۵

  »گوناگوني: آفرينش فرايندهاي تازه براي توليد كاالها / خدمات تازه. .۶

                                                 
  ۱۹۷سسه خدمات فرهنگي رسا؛ ص نژاد؛ انتشارات مؤ فراسوي مهندسي مجدد؛ نوشته: مايكل همر؛ ترجمه: عبدالرضا رضايي ٢
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  کاتور ماهيکار-٨
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  ها  ي سيستم ي عمر توسعه چرخه :ماه يتيرير مديتصو- ٩

  
  

  

http://gozareha.ir

