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 5 مترجم پيشگفتار

 

 مترجم پيشگفتار

در میان موجودات، آنچه انسان را از ديگران متمايز ساخته و او را اشرف مخلوقات کررده،  

 و درك کلیات است. داشتن قوه تفکر

اي مواجره اسرت و   گردد کره انسران برا مسر له    عملی ذهنی است و زمانی مطرح میتفکر، 

گرردد کره ايرن    خواستار حل آن است. در اين هنگام در ذهن، تالشی براي حل مس له آغاز مری 

 نامند. فعالیت براي حل اين مس له، از مراحلی تشکیل شده است که ازتالش ذهنی را، تفکر می

هايی براي گردد و با پیدا کردن راه حلتعريف مس له به طور شفاف، روشن و ملموس، آغاز می

يابد و با بکارگیري عملی بهترين راه حل و يرافتن جرواب نهرايی بره پايران      حل مس له ادامه می

 رسد.می

تفکر سازمان دادن و تجديد سازمان در يادگیري گذشته جهت استفاده در موقعیرت فعلری   

گرردد کره نمرام    . تفکر فرايندي رمزي و درونی است که منجر به يك حوزه شناختی مری است

 دهد.شناختی شخص متفکر را تغییر می

زندگی انسان در طول تاريخ هرگز از تفکر و انديشه خالی نبوده است؛ اما چیزي که مهرم  

که پیوسرته تفکرر   بخشد، پويايی انديشه است. انسانی است و ابعاد مؤثر اين تفکر را وسعت می

کند و هر بار امرور  کند و ذهن را از محبوس شدن در چارچوب ثابت و قواعد معین رها میمی

يی جديد ارائره کنرد و در اينجرا اسرت کره      تواند ايدهسازد، میرا به نحوي نو به هم مرتبط می

ار پیچیرده  همواره مفهومی اسرارآمیز، وسیع و بسری خالقیت  کند.خالقیت ظهور و بروز پیدا می

 بوده است و باالترين توانمندي تفکر و محصول نهايی ذهن و انديشه انسان است.

مؤلف اين کتاب آقاي تیم هورسون به دنبال کشف راههاي مؤثر فکر کرردن و رسریدن بره    

 توانمندي استفاده از نتايج تفکرات است.
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نمرر محتروا و    است که فصول اول و دوم تفکر خرال  از اين کتاب مشتمل بر چهار فصل 

هاي تفکر خال  تشريح، و در نهايت در فصل آخر تفکرر  اصول بحث شده و فصل سوم نمريه

 خال  در عمل به تفصیل بیان گرديده است.

از آنجا که هیچ کاري بی عیب نیست، سپاسگزار خواهم بود که خوانندگان عزيرز نمررات   

 ارسال نمايند. rmirabbasi@gmail.comارزشمند خود را به آدرس الکترونیکی 
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 شگفتاريپ

نکه خودم متوجه شوم شروع کرردم.  يش بدون ایسال پ 15ن کتاب را از يا يمن کار بر رو

از  یم. شخصر يودبه بحث و گفتگو نشسرته بر   يت و نوآوریبر سر خالق یدر آن زمان با گروه

بروده و قابرل آمروزش     یکرامالً ذاتر   یتیت خصوصیداً اعتقاد داشت که خالقيان آن گروه شدیم

 ر.یا خيد یآن هست يا داراي ؛ستین

لمنامره مسرتند    یسرنده ف ي)نوام دوران اشرتغال بره حرفره   نگرش من متفاوت بود. در تمرام  

. آدامز، ادوارد دو 1جیمز الاز زمینه  در اين يیکتابهابا خواندن ام. خال  به حساب آمده يريمد

و  يریادگيقابل  يفکر يهاارتهگر ميت مانند دیام که خالقشده متقاعد 3، راجر ون اوك2بونو

ده نداشتم. پس از آن بحث و گفتگو به مطالعره و  ین عقيا يبرا یقطع یاما اثبات ،شرفت استیپ

 قملحر  هرا CEFت یر اد آمروزش خالق یننارها پرداخته و به بیفراوان و شرکت در سم يهایبررس

 تاسریس شرده برود و مردتی بعرد      ، 1954در سرال   5و سید پارنز 4آلکس آزبرن توسط شدم که

را « يت و نروآور یمؤسسه رفع مشکالت خالق»قصد دارد کنفرانس ساالنه  CEFمتوجه شدم که 

برا  سری  سریپ ه مطرح شرده در  ينمرن يتریاصل شود یتلفظ م یسپیکه س CPSI6برگزار کند )

، يوارير د يهنرر  يهرا ینقاشر  یدکتررا و حتر   يهرا از ارائره مقراالت و رسراله    يادامنه گسترده

                                                                        

1- James L. Adams 

2- Edward de Bono 

3- Roger Von Oech 

4- Alex Osborn 

5- Sid Parnes 

6- Creativity Problem Solving Instituation 
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ن ي، بهترر آزبرندگاه ي  بود. بر اساس دCPS1) يحل مشکالت نوآورفرآيند »نام  ابشناسی روش

از  یه فهرستین راه، اقدام به تهين و کارآمدتريخال  بودن، فکر نکردن است و مؤثرتر يراه برا

ان یر کره ب  يیهرا دهير ند. اهسرت  در حرکتها و مشکالت است که حول علت و معلول يیهادهيا

 م و چگونه.یبرس یم به چه هدفيکند به محض حل آن مشکل قصد داریم

ترك  هرا، ترك  دهيدن آن او، صرف نمر از هر چه دور از دسترس بفهرستن يه ایپس از ته

ن آنها يدترين و شديتریل قرار داده، چالشیو تحل یابينه، مورد ارزیق و بهیعم يآنها را با تفکر

 م.یدهیبسط و توسعه م ؛را انتخاب کرده

ن ير ا يکره بررا   يیل براال یرغرم پتانسر  ین نمرر داشرتم. علر   ير گانره بره ا  دو یدگاهيابتدا، د

ار یتمرکرز بسر  نیاز بره  ها دهيافهرست ه یبخش تهفهمیدم جاد شده بود، يدر ذهنم اشناسی روش

 ست.ین ین کافيو ا دارد هادهيل نقدگونه و مهم آن ایو تحل یابيارزه ي نسبت بشتریب

و دوسرت  راهنمرا  ) 2سرید پرارنز  برا   هچنرد سراعت   يام، بره گفتگرو  یافتن پاسخ ذهني يبرا

حرل مشرکل    يبرا یمختلف مهندس يهاستمی. سپرداختم CPSه يگر عوامل نمريام  و دیمیصم

برخورد کردم  Integrated Defination (IDEF)ف جامع یه توصيان آنها به نمریاز م وافتم يرا در

د، آنچه به يدج يهادگاهيگر ديات و دين نمريا یپس از بررس رد.کیاز آن استفاده م NASAکه 

قانونمنرد و   یبود: روش سودمند يتفکر يد برايجد یکرد، مدل يیگذر زمان خودنمابا و  یآرام

. بپردازنرد نره از زمران   یبهتر برا اسرتفاده به  و  شتریب يهادهيابه خلق نکه افراد يا يقابل تکرار برا

، ابرداع و  یجلسرات  یاست که با استفاده از آن، من و همکارانم ط xفکر به توان  ،جه آن مدلینت

در  xم. مدل فکر به توان یدهیآموزش ممندان را به عالقهشتر یب يرگذاریت و ت ثیوضع ينوآور

 يهرا ن مردل را در سرازمان  يد. من ایار من به ثمر رسیات بسشيپس از آزما 3پارنز -آزبرناد یبن

فرصتی فرراهم  من  يبرا کتابن ياده کردم. ایافراد و در کل سازمان پ يبرا يو تجار یرانتفاعیغ

در  ت افرراد یر موفق بره « تفکرر بهرره ور  »مفهروم  کرد تا اين مدل را به افراد بیشتري معرفی کنم. 

م کمتر مورد توجه است یدانیآنچه م ال  می شود وطه تجاري، شغلی و زندگی شخصی اطیح

                                                                        

1- Creativity Problem Solving 

2- Sid Parnes 

3- Osborn- Parnes 
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د و سرپس  ير جد يهرا دهير خلق ا يم مهارت تفکر را برایم. اگر بتوانیکنینکه چگونه فکر ميتا ا

 م.یکن یدتر زندگیثروتمندتر و مف ان مانیخود و اطرافم یتوانیم ؛مینه آنها، رشد دهیبه یابيارز

از آنهرا   یآورند اما تعداد کمیان میسخن به م يآوردر مورد ابداع و نوافراد زيادي امروزه 

 يدرخشران برر رو   ی  خطر xسرازند. مردل )تفکرر بره تروان       یکه چطور آنها را عملر دانند می

به نمر مرن  گرفتند. ها آن را به کار مینام قرناست که افراد صاحب تفکر بهره ور يهاياستراتژ

ن مدل، مهارت فکرر  يد. ایکنیم یتلق يدهنده بازر ییدر واقع تغو  يباز یشما تفکر برتر را نوع

هر کس انتخراب و اسرتفاده از    يدهد که برایآن را ارائه م يرون آورده، طوریبرتر را از قفسه ب

. بهتر عمل نمايید یله زندگد و در هر مرحید، بهتر کار کنید بهتر فکر کنیتا بتوان ؛آن آسان باشد

و ايرن خبرر   و گسرترش اسرت    يریادگير ر کرس قابرل   ه يبرا تفکر بهره ور مهارتی است که 

قراً  ید. دقنتوان از ذهن خود بهتر استفاده کیصرف نمر از نقطه شروع، م خوشايندي که هر کس

کرده نه عمل یت و سرعت بهيبا درا یکيرانند. یم ین مشابهینفر ماش 2است.  یرانندگبه ه یشب

ن سرعت و عملکرد ممکن برسرد.  يبه بهتر کند تایخود استفاده م يهااز تمام مهارت يگريو د

مهرم   ؛دیکنیشروع م ياهیله نقلیست با چه وسیالبته. مهم ن ؟ترندگر خال يد یاز برخ یا برخيآ

 یمطالعره دانشرگاه  « تفکر برترر »د. مدل يرا ببربهره ن يد چطور از آن بهترياموزین است که بيا

کند کره برا   یکار م یدولت يهابا سازمان  «xفکر به توان »مرکز افکار  یعني)ست. شرکت من، ین

زيررا  ان ما، نوع کار کرردن آنهاسرت   ياز مشکالت مشتر یکيسروکار دارند.  یموضوعات جهان

را از مسرائل مربروب بره رقابرت      ير ممکن است که مسائل مربوطه به نروآور یشان غيبرا یگاه

 ك کنند.یتفک

 ها را درج نکنم.شرکت یساسا اي یکردم اطالعات شخص ین کتاب سعيا يآوردر جمع

* * * 

 ل شده است:یمه تشکیفصل و ضم 14تفکر برتر از 

ده بهره مند ين ايبتوانند از ا سازد تا همه افرادزمینه اي فراهم می« چرا تفکر برتر: »1فصل 

 شوند.

 یلر يموانع تفکر برترر و دال در اين فصل ، «لیمون، مغز تمساح و افسار فیذهن م» :2فصل 

 م بحث شده است.یکنا کارآمد فکر ي نباشیمخال   یلیاز مواقع خ ياریما بسشوند میکه باعث 
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 وربهره فکرتمختلف  هايهيسه نمريو مقا یبه معرف« 2تن کايزندر مقابل  1کايزن: »3فصل 

مورد استفاده واقع  یرات سازمانییتوانند در تغیم هااين نمريهکند چگونه یشنهاد میپرداخته و پ

 شوند.

دا کرردن و  یر پ يبه جرا را ج يع نتايش به پرداختن سريگرا« دیکن درنگدر سؤال : »4فصل 

 دهد.یقرار م یمورد بررس کلیکشف سؤاالت 

در ايرن مرورد   سه افکار خوب و بد پرداختره و  يبه مقا« 3سومین شکستمعجزه : »5فصل 

در  نره ند يآیموجود به  وربهرهجلسات فکر  يشتر افکار خال  در انتهایچرا بکه کند بحث می

 .آن يابتدا

× فکرر بره تروان     يامرحلره  6مردل   یو بررسر  یبه معرفر « وربهرهفکر ت یطراح: »6فصل 

 پردازد.یم

 يها و مطالعات موردبه همراه مثالرا مدل اين مرحله  6از يك ات هر یجزئ 12تا  7فصل 

 پردازد.یم

از بره  یر کنرد کره ن  یمطرح م را یموضوعات« ش روست؟یپ یمرحله اول: چه مطلب: »7فصل 

 .دارند یبررس

 کند.یت را دنبال میموفق يارهایمع« ست؟یت چیمرحله دوم: موفق: »8فصل 

شرود، بیران   ع فر مرتکه قرار اسرت  را  یمشکل واقع« ست؟یمرحله سوم: سؤال چ: »9فصل 

 کند.می

افتن ير  ايزم بره و الیاول يهادهيا« دید کنید و تولیابیها را بمرحله چهارم: پاسخ: »10فصل 

 کند.یشنهاد میحل را پراه

ل يقدرتمند تبرد  يهاحلرا به راه يیابتدا يهادهيا« ديحل بسازمرحله پنجم: راه: »11فصل 

 کند.یم

هرا  حرل راه يسراز ادهیر منابع را جهرت پ « دیکن دسته بنديمرحله ششم: منابع را : »12فصل 

                                                                        

1- Kaizen 

2- Ten Kaizen 

3- Third Third 
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 .کندمی یو بررس يیشناسا

در مرورد   یکرده و اطالعرات گونراگون   يمدل را بازنگر« وربهرهر فکت يبازنگر: »13فصل 

 دهد.یار ما قرار میآن در اخت ياستفاده از مراحل مختلف مدل و ابزارهانحوه 

توسرعه و رشرد    یبررسر برراي   یار اساسیمع چهار« دنباله رويم در مقابل یتعل: »14فصل 

 کند.یشنهاد میپ یهنگ سازماندر فررا آن  يبرا يو بسترساز وربهرهتفکر  يهامهارت

ف شرده  یبا اسرتفاده از مردل توصر    وربهرهکتاب به مفهوم تحقق تفکر  يدوارم در انتهایام

براي يادگیري و تفکر برتر، آن را بره درسرتی   د ین مدل قادر باشياز ا يریگو با بهره بیدايدست 

 عملی سازيد.

راي يادگیري و ابرزاري عملری برراي    ور مدلی قابل فهم بدر تفکر بهره Xمدل فکر به توان 

هراي  توانیم با نگرش درست، انتخراب شریوه  آيد. همه ما میتحقق بخشیدن اهداف به شمار می

 هاي صحیح به تفکر برتر دست يابیم.مناسب و مهارت





 13 تشكر و قدرداني

 

 تشكر و قدرداني

 افراد زيادي هستند که براي اين کتاب بايد از آنها تشکر کرد.

يرت  به خاطر حما xفکر به توان  شاوران و شرکايم در مرکز علمیابتدا قصد دارم از همه م

سرازي  راهمدوستان من هستند. آنها همچنین از طريق فر شان تشکر کنم؛ که همگی از و تشويق

 سراسر دنیا که جزودر  ور به مشتريانبهرهتفکر روش  آموزشگري و شرايط مناسب براي مربی

هریچ   x فکر بره تروان   وربهرهتفکر . بدون ايشان، مدل بودند اين مدلسفیران و اشاعه دهندگان 

و  1اي را به آنان بدهکارم. در آمريکرا، پرال گرانکری   پايه و اساسی نداشت. من قدردانی شايسته

)در شریکاگو ، اسرتیو    4راس شوئن، )در لوس آنجلس  3جنین والن)در نیويورك ،  2کلیر داس

)در اومابرا  از جملره    7منتو  و ژولیتا مك فرسون)در ساکرا 6)در بوستون ، استنلی يانگ 5فاکس

 10)در لندن ، تریم دون  9و اسکات میدلتون 8اين دوستانم هستند. در اروپا پاتريسیا سورگیووانی

                                                                        

1- Paul Grancki. 

2- Clare Dus 

3- Janeen Whalen 

4- Russ Schoen 

5- Steve Fox 

6- Stanely Young 

7- Julieta Parra- McPherson 

8- Patrizia Sorgiovanni 

9- Scott Middleton 

10- Tim Dunne 
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 توان نام برد. در)در میالن  را می 3و پائولو سلوتونی 2)در پاريس ، ماتئو کاتولو 1و مگی دوگان

دوسرتان و   8و جان سدويك 7، گلن پوتیه6مارك هورويتس، 5، آلیسون کوئن4کانادا دان بیگونس

 همکارانم بودند.

از اينکه با صدها نفر از افرادي مالقات داشتم که با هوش و ذکاوت، خالقیرت، اشرتیا  و   

کرنم. نره ايرن کتراب و نره      شان به من انگیزه بخشیدند، بسیار احساس خوشبختی مری پشتیبانی

 پذير نبود.شد، بدون همکاري ايشان امکانهايی که به ويرايش آن منتهی تالش

که داستانشان را در فصل اول بیان کردم، به طريقری برر    10و رالف هاچ کیس 9جرج النگر

تواند شايسرته  من اثرگذار بود که خودشان هرگز متوجه نخواهند شد. هیچ عبارت تقديري نمی

، کن مك 15، مايکل جکوت14وال، رابین 13، تام استويان12، تام فرايدمن11آنان باشد. راف مارتین

هر کدام به من آموختند که تفکر برتر ترابعی از ذهرن و قلرب )هرر دو در      17و پیتر لويد 16لئود

                                                                        

1- Maggie Dugan 

2- Matteo Catullo 

3- Paolo Slouttoni 

4- Dan Bigonesse 

5- Alison Cohen 

6- Mark Hurwits 

7- Glenn Pothier 

8- John Sedgwick 

9- Georg Langle 

10- Rolf Hotchkiss 

11- Rafe Martin 

12- Tim Friedman 

13- Tom Stoyan 

14- Robin Wall 

15- Michael Jacot 

16- Ken McLeod 

17- Peter Lioyd 
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، فیزيکدان جروان، ارزش پشرتکار را بره مرن آموخرت. دا       1کنار هم  است. سیندي کرايسك

برا او   ، کسی که ابتدا3چگونگی نوشتن را به من آموخت. دوست خوبم راجر ون اوك 2اسکات

ارتبراب  برا او   ،هراي تلفنری  در يك کتاب آشنا شدم، سپس از طريق اينترنت و پس از آن تماس

به مرن آموخرت   وي  ر نبود ايشان را مالقات کنم دست نداد تا البته هنوز فرصتیبرقرار کردم ر 

، اهمیرت ايرن   4توانند در قالب طنز نوشته شوند. شريك پیشینم اريك يانگجدي می مطالبکه 

 5ام هرري هرورويتز  . از دايری بیراور و افکرارت را روي کاغرذ    طلب را آموخت کره فکرر کرن   م

هراي تمرام   ام، آموختم که همر  مرا چشرمه   ترين فردي که تا به حال ديدهترين و پرانرژيخال 

 او -کرنم  اش تشرکر مری  شرائبه به خاطر کمك بری  6نشدنی افکار جديد هستیم. از ماريا شینوتو

در تفکر مرن بسریار ت ثیرگرذار برود،     که تنکايزن را  اصطالحژاپنی براي « کانجی» ترکیبدرك 

تفکرر  کنم که مرا تشويق کرد کره مردل   تشکر می 7براي من آسان نمود. همچنین از رابرت بیك

 را توسعه دهم و در همان مراحل اولیه، درك مفهوم آن را برايم تسهیل بخشید. وربهره

شرماري ممکرن اسرت وجرود داشرته      اب، تعداد انگشتاز میان نمريات موجود در اين کت

ام، آنهرا را  داشرته  هراي خرا   طوالنی مدتی که با گروه هايباشند که من بدون کمك مصاحبه

شرماري در مرورد خالقیرت و نروآوري     هراي بری  پیش برده باشم: متخصصینی که در کنفررانس 

یار من قرار دادنرد و همگری از   ها و تجربیات خود را در اختدهند. اين افراد ديدگاهآموزش می

روند. به همین دلیل تمايل دارم از همگی آنها تشرکر و قردردانی کرنم.    دوستان من به شمار می

، 4، کولت شرامبون 3، جین بیشتت2، کوين بايرون1، آلن بلك10، الرا رابرو9، رنه برنش8گاي آزنار

                                                                        

1- Cindy Krysac 

2- Doug Scott 

3- Roger Von Oech 

4- Eric Young 

5- Harry Hurwitz 

6- Maria Shinato 

7- Robert Bick 

8- Guy Aznar 

9- Rene Berneche 

10- Laura Barbero 
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، 10، لری ديرون  9ك دادزوروث، مار8، ديو ديلتس7، نانسی لین ديويس6، تد کالسون5جین شیتینی

 ،  14، جان فردريك13، گرگی فريلی12، باب اکرت11نول ايتون

، کالرا 19، آنتونی هايت18، مگالن هورث17، کیتی هورنر16، بیل هارت ول15گیدو گالیمبرتی

، 25، آلری میردلتون  24، تام مك مرولن 23، اولیور مك دانلد22، جو میگووز21، هدريا النکن20کالك

                                                                                                                                                       
1- Alan Black 

2- Kevin Byron 

3- Jean Bystedt 

4- Colette Chambon 

5- Jeanne Chatigny 

6- Ted Coulson 

7- Nancylyn Davis 

8- Dave Dilts 

9- Mark Dodsworth 

10- Lee Dunne 

11- Newell Eaton 

12- Bob Eckert 

13- Gregg Fraley 

14- John Frederick 

15- Guido Galimberti 

16- Bill Hartwell 

17- Kitty Heurner 

18- Magellan Horth 

19- Anthony Hyatt 

20- Clara Kluk 

21- Hedria Lunken 

22- Joe Miguez 

23- Oliver McDonald 

24- Tom McMullen 

25- Allie Middleton 
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، کوبروس  5، مرلری ناگاسراندارام  4، نانسری مرايرز  3، لرن مرازي  2، لیز مرونرو کروك  1ساندرا مینی

، لزلری  12، دا  ريد11، کانس راجا10، سجارا پاتس9، فرانك پرنس8، جان پیرسون7کاولین پاسکو

، جاناتان 17، هري وارديس16، اندي ون گوندي15، گینگو سیلوان14، تیم سوئی سالسکی13سیبري

 .22، آلون وولف21، جك وولف20، وين ونگر19، کن وال18وهار

 

-هبه من آموختر  2و جکی لوول 1و بی پارنز 23هايی که سیدام براي درسقدردانی صمیمانه

                                                                        

1- Sandra Minnee 

2- Liz Monroe Cook 

3- Len Mozzi 

4- Nancy Myers 

5- Murli Nagasundaram 

6- Kobus Neethling 

7- Charlene Pasco 

8- John Pearson 

9- Frank Prince 

10- Sjra Puts 

11- Kanes Rajah 

12- Doug Reid 

13- Leslie Seabury 

14- Tim Switalski 

15- Guingo Sylwan 

16- Andy Van Gundy 

17- Harry Vardis 

18- Jonathan Vehar 

19- Ken Wall 

20- Win Wenger 

21- Jack Wolf 

22- Olwen Wolfe 

23- Sid 
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بسریار   3شردم. از جریم ريرج   ند، که بدون دعوت آنها هرگز وارد جامعره متفکررين برترر نمری    ا

 هستند. چره  وربهرهتفکر که براي اين کتاب پديد آورد همگی القا کننده  متشکرم که تصاويري

اي العراده کند که ديداري اتفاقی در بوفالو، نزديك نیويرورك، چنرین تعامرل فرو     کسی باور می

 هاي حجیم، چنین قدرتی نداشت.پديد آورد؟! تفکر برتر بدون خالقیت و فداکاري

کره در طرول    7و ماکس هرسون 6، پیتر5، برانون4همچنین تمايل دارم از چهار فرزندم امیلی

 همگی مشو  من بودند تشکر کنم.و ه بر روي اين کتاب کار کردم يك سال )يا بیشتر  ک

از  يرك تقديم کنم که هرر   چهار زنترين قدردانی ممکن خود را به خواهم عمیقنهايتاً می

، کره در آزاد  8. ابتدا شريکم، کريستن پیترسوناند.آفريدهنقش« تفکر برتر»تولد آنها به نوعی در 

کز شدن بر روي کتاب نهايت همکاري را داشرت. البتره کرار او    نگه داشتن زمان من براي متمر

و نه تفکر برتر هریچ   x فکر به توان نه مدل . بدون پشتیبانی، قدرت و تالش اوفراتر از اين بود

 يك وجود نداشتند. کريستن واقعاً متشکرم.

د. مترون  کرر رحمانه عمل میکه در تبیین مطالب بسیار بی 9، لیا اسپارودوم، ويراستار کتاب

هرايی کره   . قسرمت استکتاب تفکر برتر که روشن و واضح هستند، احتماالً نتیجه قلم مؤثر لیا 

 که در نگارششان به نصايح او عمل نکردم. استغیرشفاف هستند اغلب آنهايی 

وقفه مرديون نعمتری هسرتم کره مرا را بره       که من بی 10سوم، همکار ادبی من کیتی همینگ

توانم ابراز کنم که ايرن  داشت که من روزي کتابی خواهم نوشت نمی يکديگر رساند. کیتی باور

                                                                                                                                                       
1- Bea Parnes 

2- Jackie Lowell 

3- Jim Ridge 

4- Emily 

5- Branwen 

6- Peter 

7- Max Hurson 

8- Kristen Peterson 

9- Leah Spiro 

10- Cathy Hemming 
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 .گذار بودباور او تا چه اندازه بر من ت ثیر 

نهايت خال  تر و باهوش تر از حد تصور در نهايت و مهمتر از همه، همسرم فرانکا که بی

ن کتراب و  من بود. او در تمام بخش هاي کتاب مرا همراهی نمود. همسرم دومین ويراستار اير 

هماهنگ کننده، پشتیبان و راهنماي من بود و به عنوان يك دوست خوب در تمامی مراحرل بره   

 من انگیزه داد. فرانکا، متشکرم. 





 

 اولبخش 

 از نظر محتوا وربهرهتفکر 
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 فصل اول: چرا تفكر برتر
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د تصور يل داريآنچه را كه تما همهت است: ي، آغاز خالقتخيل
ت يو در نها بخواهيد را كه تصور مي كنيد،هر آنچه د. يكن

 .ايدكردهكنيد كه ارادةچيزی را خلق مي
 (رج برنارد شاوج)
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و  وربهرره دگاه روشرن، تفکرر   ير د يبررا  ینرده بروده و راهر   ين کتراب در مرورد خلرق آ   يا

به بیان روشن آمده است چگونره بهترر بینديشریم،    ن کتاب يدهد. در اینه ارائه میبه يزيربرنامه

فکرر کرردن   ل بهتر ی. همه ما پتانستر کار کنیم و در زمینه هاي مختلف زندگی بهتر عمل کنیمبه

ند و مرا را  هسرت  برازده یاست کره بر   يیهااز مدل يین قدم، آزاد کردن خود و رهایم. اوليرا دار

ما در مورد به وجود دارد که  یفيرد يبه نام هزارپا یدارند. حشره کوچك و جالبیعقب نگه م

ز خرود کسرب   يل رفترار متمرا  ین نام را به دليآموزد. آنها ایم ياديت تفکر روزانه مطالب زعادا

 يقاً رویرك دقیس يهالیکنند، مانند فیکسب غذا ترك م يکه النه خود را برا یاند. هنگامکرده

د پشرت سرر هرم    نر رویکه در جنگل به دنبال غذا م هااکنند. هزارپیر حرکت میك خط و مسي

 . )صفوف منمم ندنکیك خط حرکت مي يکامالً رو

در رأس قررار   یه ندارد. او فقط اتفراق ینسبت به بق ايز کنندهيچ نکته متمایرهبر ه يهزارپا

ه یر دهرد و بق یف او را انجرام مر  يوظرا  یدوم تمرام  يم، هزارپرا يگرفته اسرت. اگرر او را برردار   

در رأس خط قررار گرفتره،    هگروك از ینکه کداميتوجه به ایکه به دنبالش هستند، ب يیهزارپاها

مدرن  یشناسکه پدر علم حشره 1فابر يجان هنر يهزارپا برا یدهند. زندگیراه خود را ادامه م

ك شاهد ياو فقط  ،آنان پرداخت یو سالها به مطالعه زندگ دیرود، جالب به نمر رسیبه شمار م

از  يرویر زه آنران در پ يرت غرخواست قدی. او ماستاز خود ارائه نداده  ياهیچ فرضیو ه هبود

انتهرا بچرخرد چره    یبر  يام تا در حلقهیره قرار دهيك دايابد. اگر هزارپا را در يك رهبر را دري

 يارهير ، دایشکل بزرگر  يارهيبه کمك ظرف دا 1896ام ژانويه در تاريخ سیافتد؟ او یم یاتفاق

 ير جردا کررد و هزارپرا   یمس رهبر را از يآن حرکت کنند. هزارپا يدرست کرد که هزارپاها رو

دند. یچرخین کار را تکرار کرد اما هزارپاها همچنان مين بار ايآن گذاشت.چند يبه جا يگريد

 ن ماجرا هنوز آنها در حال چرخش بودند.يروز پس از ا 6وقفه! تا یب

برود. طبرق محاسربات او،     یو خسرتگ  یکه آنها را از حرکت باز داشت گرسنگ يزیتنها چ

 90ل. برابرر  يحدود ربع ما يزیچ یعنيند. اهدیره چرخين دايدور بر گرد ا 500ش از یب هاهزارپا

 دور کامل ماراتون بدون آب و غذا و استراحت! 5/3ا يانسان  يروادهیل پيما

، یترنش، گرسرنگ  يرك  هزارپاها تحت فشرار  »رد: یگیجه مین نتیشات خود چنيبر از آزمافا

                                                                        

1- Jean Henri Fabre 
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ل روشرن  یچرا که آنان دل ؛کنندیرا حفظ م یشمينخ ابر شب، اتصال خود به يسرما و یپناهیب

 .به ترك آن کند وادارکه آنها را بینند نمی یو قاطع

د، به ياه هزارپاها داشتهیشب یا در خانه احساسيجامعه و  ،یط شغلیاگر شما تا کنون در مح

ه یشرب  یطيشرا ، دریش آمده که تا کنون در زندگیهمه ما پ ي. برادین کتاب ادامه دهيخواندن ا

 یو زندگ میدهیادامه م ،ميارا که در آن قرار گرفته یبدون تفکر راه .میهزارپاها قرار گرفته باش

 کنند.یمان ساده جلوه ميکه برابريم پیش می يیخود را با دنبال کردن الگوها

ن الگوهرا بردون   ير د انجام شوند. اين شکل و روش بایم چون به همیدهیکارها را انجام م

هرا بره   کنرار فرصرت  انرد. مرا از   ما قانونمند شرده  يبرا ،ما به عنوان الگو جلوه کنند ينکه برايا

بره امرور روزمرره    چرا کره تنهرا    ؛مینیبیر سر راه نمبهشدار را  يهاعالمت و ميگذریم یسادگ

شرات فرابر، تنهرا    يم. بر اسراس آزما ياش گرفتهیکه در پ یراه و روش ايم نه بهخود چشم دوخته

اشرتباه از آب در   يریاست که به طور چشمگ یکند، مسائلیکه ما را از آن راه منحرف م يزیچ

ر ییر جز تغ ياجه ما چارهیدهد. در نتیجه کار ما را کامالً برعکس و ناکارآمد جلوه مید و نتيآیم

تنهرا زمرانی   پرس  م داشت. یخود نخواه يبه ثمر رساندن کارها يد برايجد یافتن راهيو دادن 

تفکرر  م؟ ير پاهرا تفراوت دار  ن هزاريبا اتا چه اندازه م. ما يشویبه آن ممجبور  کهم یکنیر مییتغ

هاي ابرشریم.  يعنی راهی براي گريز از حلقه تکراري کرماست.  يدر مورد آزاد اصلدر  وربهره

 يمادادهپیش برويم و اگر کارها را آن گونه که همیشه انجام روند طبق بهتر است که گاهی البته 

هراي فکرر و   در واقع مجامع اجتماعی، اترا  عملی سازيم، کاري سودمند و کارآمد خواهد بود. 

هاي عملکردي بهینه، جايگاه مهم و قدرتمندي در زندگی ما دارند. آنها نوعی از تفکرر را  روش

 توضریح  3نامم و جزئیات اين نوع تفکر را در فصل می وربهرهدهند که من آن را تفکر ارائه می

زندگی، هیچ مشکلی با اين نوع طرز تفکر نداريم. برا ايرن    هايبخشخواهم داد. در بسیاري از 

 ها سال، راه نجات موفقی بوده است.همه، رفتار هزارپاهاي رديفی براي میلیون

 
هتيي  . يعني راهي بتراي رريتا از قه تك تكتراري  تر      است  در مورد آزادي  اصلدر ور بهرهتفكر  نكته:

 ابريشم.

 یا حتر ير جه عکس و ینت ،به دفعاتور بهرهتفکر فابر، ممکن است روش  يهایطبق بررس

ك روش يخاطر استفاده از به زه است. ما به ندرت یم، انگياز داریمخرب داشته باشد. اما آنچه ن

 اما تفکر  م.يریگیقرار م يمورد انتقاد جداست، استفاده شده  که قبال بارها از آن يتکرار
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ل یر دل 3به نمر من م؟ یت کنياست. چرا خود را اذ یسك بوده و کار سختيسرشار از ر ،وربهره

 .وجود داردقاطع 

 شرفت وجود دارديپ يبرا ياديز يجا

 د تجربه شده و بهتر انجام شروند. ياست که با يیزهایاز چمملو ا یدن. ستیز کامل نیچ چیه

ف کرد که مرا تکران  يم تعريبرا یستاندا 1لنداينز ورث به نام جورج  هاستمین سياز متفکر یکي

رسرتان  یبه دب یك سفر شغلي يبرا و کردیمدرسه کار م یستم آموزشیداد. او به عنوان مشاور س

-قردم مری  مدرسره   يدر راهرو که همراه مدير ید. وقتشدعوت ر مدرسه يمد يزونا از سويآر

داد. یضرب و شتم قرار م را به شدت مورد يگرياز آنها، د یکيکه ديدند پسر بچه را  2، زدند

طان پاسخ یر بچه شسد، پیکه از آنها در مورد ماجرا پرس یر مدرسه آنها را آرام کرد و هنگاميمد

 یمرا در زنردگ   !یجملره جرالب  ن کره او را برزنم. چره    ير توانستم بکنم جز اینم يگريداد: کار د

انجرام  را  يکرار  م،ينردار  جديردي ده و فکرر  ينکه ايل ایخود به دل یشخص و شغلی، یاجتماع

و  دادهش يخرود را افرزا   یانتخاب يهانهيگز قادر بوديم ،بینديشیمم بهتر یتوانستیم. اگر میدهیم

فکر  درستم با یم که بتوانیکن اي عملبه شیوهست یبهتر ن م. واقعاًینشان ده تردقیقز را یهمه چ

م، فکر يدچار شو يیزارپاه ینکه به سندرم زندگيا يم؟ به جایانجام ده صحیح، کارها را کردن

خواهرد  « …ست اگرر یبهتر ن: »سؤالتفکر برتر،  يبنا يه براين پاين کتاب مهتريم. در ادامه اینک

و  ي، تجرار یم: در مقولره مسرائل جهران   اهکررد  طرح یچالش سؤال 6 ،مقوله مهم 3بود. من در 

 د.یت پاسخ دهسؤاالن ير به ایا خيبله  جواب. با یشخص

 :عمومي يهاچالش

 هتر نخواهد بود اگر:ب

 م؟یدا کنیپ یدز درمانيا يم برایتوانستیم

 م؟یدا کنیو مطمئن پ یدشدنيپاك، تجد يم انرژیتوانستیم

 م؟ين ببریرا از ب یم گرسنگیتوانستیم

 م؟یم منابع آب شرب را حفظ کنیتوانستیم

                                                                        

1- George Ains- Worth Land 
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 م؟یهوا را کاهش ده یم آلودگیتوانستیم

 م؟یم جنگ را خاتمه دهیتوانستیم

 يتجار يهالشچا

 بهتر نخواهد بود اگر:

 عتر رشد کند؟يار سریت به بازار بسد نسبيجد يهادهيتوانست با ایشرکت من م

 داشته باشم؟ یدم شناخت کامليها و عقادهيانسبت به من 

 توانستم با استخدام مردم خوب و مناسب و کارآمد به هدفم برسم؟یم

 شتر بداند؟یم بياتوانست در مورد بازار و رقبیشرکت من م

 کارآمد و خال  بودن داشته باشم؟ يبرا يشتریتوانستم زمان بیم

 د کند؟یالعاده تولخار  یا خدماتيتوانست محصول یشرکت من م

 يشخص يهاچالش

 بهتر نخواهد بود اگر:

 خود صرف کنم؟ يبرا يشتریتوانستم زمان بیم

 د؟يایتر کنار برات راحتییتوانست با تغیخانواده من م

کره بره مرن     کراري له انجرام دادن  یاز دارم به وسر یبه دست آوردن آنچه ن يتوانستم برایم

 ابم؟یب یت بدهد، راهيرضا

 ارتباب برقرار کند؟با ديگران توانست بهتر یخانواده من م

 با هم بودن را به دست آورد؟ ين زمان برايشتریتوانست بیخانواده من م

 ارائه دهم؟ يشتریتا به اجتماع خودم خدمات بدا کنم یپ يیتوانستم راههایم

آمروزش تفکرر برترر     يبررا  یل خوبید، دلیثبت دهمت پاسخ سؤاالن ياز ا یکياگر شما به 

 د.يدار

تنها به عنروان آنچره کره هسرت و      ز کامل است،یهر چ»: گويدفیلسوف هندي می ،مهارجه

خودش  یکه فکر کند زندگ را سراغ ندارم یمن شخص «شرفت وجود دارد.یپ يبرا ياديز يجا

م! یابیر آن ب يبرا یشرفت و توسعه ندارد. بهتر نخواهد بود اگر ما راهیبه پ يازیچ نیگران هيا دي

تواننرد برا   یگر ميد سؤالاالت و هزاران ؤن سيا یم. تمامیم تفکر برتر داشته باشیتوانیهمه ما م
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سخ داده شوند. قدم اول شروع تفکر برتر پا موثرترتر و پر نهیبه ،ترتر، خالقانهتفکر برتر، روشن

 است.

 د مطرح استيكنيست، بلكه چگونه فكر ميد مطرح نيدانينكه چه ميا

آشرفتگی و پراکنردگی   عصرر  »را در کتاب « اقتصاد دانش»واژة  1تر دراکری، پ1969در سال 

ا بره کرار   اتکر  ين امر استوار است که در جامعه مدرن به جرا يده او بر ایمطرح کرد. عق«ارتباب

از  ياریهرم بسر   90ل دهره  ير . در اوانمرود ه اتکرا  يو دانش پا ید به کار علمي، بایو عمل یدست

نرد.  اهدانش محور کررد  يه خود به سمت سازمانهاير روییبزر  شروع به تغ یجهان يهاشرکت

ك افسرر  ير دا کند کره  یدست پ یزان اطالعاتیتواند به همان میم یآموز در آلبانك دانشيامروزه 

براً  يتقر يری ع، حفاظرت از منرابع روشرنفکرانه از نمرر اجرا    ياز صنا ياریدر بس. س در آتالنتایپل

 کند.یرممکن جلوه میغ

نام در زمان اکران، و يا حتری پرس از   هاي صاحببسیاري از فیلم 2امروزه قابلیت بارگیري

یقی بسریار  هاي موسیقی هم در مورد عدم امنیرت پخرش موسر   اکران وجود دارد. مجريان آلبوم

زياد از منابع با تالش نه چندان هاي امنیتی و اطالعات شخصی افراد هم ناراضی هستند. شماره

 اطالعاتی اينترنتی قابل دسترسی است.

اي گونه هزينره  پرداخت هیچتقريباً بدون  رانه تنها هر کسی قادر است هر میزان اطالعات 

فاده از اطالعات، حتماً نبايد آنها را مصررف  براي است، و گندم ذرت خالف، بلکه بر آورددست 

ابد. در اقتصاد مدرن آنچه مهرم  يیشتر رشد میشتر استفاده شود، بیکامالً برعکس: هر چه ب. کند

ن اسرت کره چطرور    ير ز کننرده سرازمانها ا  يتفکر است. امروزه تنها عامل متمرا  یچگونگ است،

 يبنرد و دسرته  یابير را ارز پس اطالعات آنگسترده استفاده کنند. س یتوانند از بانك اطالعاتیم

 یآن را بره حرد اعلر    يل اقتصراد یو پتانسر  نماينرد ل يد تبرد ير کرده، آن را به صورت دانش جد

 برسانند.

تفکرر برترر در    ،یابيو بازار يحسابدار د،یز در مورد تفکر برتر است. برخالف تولیهمه چ

                                                                        

1- Peter Drucker 

2- Download 
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 ست.ین يسپارك سازمان قابل بروني

 
تواننتد بتك   هتي متي  رقيبتي اس   ك شتر    شيخصترين برتر بك زودي متمييا  ننده قيبهي  تفكر نكته:

 دنبيل آن بيشند. همك چيا در مورد تفكر برتر اس .

روشن است که نوآوري، کلمه کلیدي مديران تجاري خواهرد برود. آنران کره تفکرر بهینره       

عاتی خود اهمیت چنردانی  هاي اطالهايی که به سرمايهدارند، همواره برنده خواهند شد. شرکت

ريرزي  گذاري نمايند که مديران و رؤسايشان برنامره جايی سرمايهاند، بايد پول خود را در نداده

هاي اطالعاتی غیر قابل لمس بوده و ارزش اما اين مطلب آسان نیست، چرا که سرمايهکنند. می

اش هرم  ان آن و حتری مشراهده  گیري میرز اين اندازهشان نهفته است. بنابرکرد بالقوهآنها در عمل

 کاري دشوار خواهد بود.

کنرد.  دانید چه چیزي تولیرد مری  بینی است. نمیسرمايه اطالعاتی خال  هم غیر قابل پیش

اند: سیستم مرديريتی و  اين مطلب براي مديران اجرايی سخت است که همواره بر اين باور بوده

آنچره غیرر   »اصطالح قديمی یه گردند. به صورت قابل اعتماد تعريف و توجگزارشات طوالنی 

 ديگر ت ثیري ندارد.« گیري است، غیر قابل کنترل خواهد بود.قابل اندازه

نرداز  اهايشان را روي هم بگذارند و مشورت نمايند، به فکرر پرس  براي اينکه افکار و عقل

 هستند. پول و سرمايه

 ها ترسناك نیست.ه دگرگونیتفکر برتر ممکن است ترسناك باشد، اما به انداز بله، گرچه

ي با ايرن  ويکی از مشتريان من تولید کننده بزر  مواد غذايی پايه در اياالت متحده است. 

هرا دالر بابرت تاسریس،    هاي سازمانی باشد، اخیراً میلیرون بايد جزو اولويتاطمینان که نوآوري 

ا راه اندازي نمايند. چند اش رتجهیز و استخدام افرادي اختصا  داد که مرکز نوآوري مبتکرانه

انردازي مرکرز بره    ماه قبل از افتتاح اين مرکز طبق برنامه زمانبندي شده، بودجه قطرع شرد و راه  

تعويق افتاد که وي طی انتشار دستوري، از تمام افرادي که به نروعی در راه انردازي ايرن مرکرز     

ترا اينکره   « ه عمرل نماينرد  در اين مورد با کسی صحبت نکنند و متاطان»اند خواست درگیر بوده

 کسی جانزند و پا پس نکشد. 

 ك مهارت استيتفكر برتر 

است که  یمهارت خال تفکر د یاندین است که شما ميتفکر برتر به خاطر ا يل سوم برایدل
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ف سرخنرانان  یتوصر  يبرا يادر جلسه1 امرسونرالف والدو اموزد. به گفته یتواند بیم یهر کس

دانسرت  یاز ابتدا نمر چ کدام از ما،یه«. کردندیم یبزر  در ابتدا سخنرانتمام سخنرانان »بزر : 

م کره  يشویروبرو م یطيع و شراياز ما برحسب شانس با وقا یبرخ ید فکر کند. گاهيچطور با

م که ياموزیم بیتوانیم م،ياکه آموخته يیهادهند. اما صرف نمر از درسیدرس م یبه ما به خوب

 میچطور خوب فکر کن

فکرر خالقانره   تو انديشریدن  بهترر   يبرا یقانونمند و تکرار شدن يافکر برتر، پروسهتمدل 

وقتری مرن در اوايرل دهره      .توان آن را آموختو می ق استیسال تحق 50ش از یحاصل ب ؛بوده

به کشف دنیاي اينترنت پرداختم، به انجمن اينترنتی ملحق شردم کره برر موضروع تفکرر       1980

آورم که در آن زمان تبادل افکار و عقايد با مردم در سراسر دنیا . به خاطر میمتمرکز بود وربهره

هاي اصلی بحث ما در اين مورد بود که آيرا خالقیرت ذاتری    آسا بود. يکی از سرنخبرايم معجزه

توان آن را ياد گرفت. گفتگو بسیار جدي بود. بسیاري از افراد انجمن عقیده است و يا اينکه می

هرايی  ها يا داراي خالقیت هستند يا فاقد آن. مرن کرامالً مطمرئن برودم کره راه     انسانداشتند که 

هاي طبیعی خود را تقويت کنند. بحث ما به نتیجه قراطعی دسرت   ها قابلیتوجود دارد تا انسان

جه ین نتيمن به اچیزي به ذهنم خطور کرد. و گفتگو پیدا نکرد اما در طول آن چند هفته بحث 

است:  يزيو غر یکنند که تفکر ذاتیا ناآگاهانه تصور ميآگاهانه می اقشار جامعه تمادم که یرس

آن از مردم قادرنرد   ید و فقط برخیکنید. تنها به آن عمل مید که چگونه فکر کنيآموزیشما نم

 گران انجام دهند.يبهتر از د را

عتر ياموزد کره سرر  یر ب واند به ورزشکارانبت یرم. به نمر من اگر مربيمن نتوانستم آن را بپذ

توانند بهتر فکرر  یاموزند که بهتر بنوازند، پس حتماً مردم هم میتوانند بیها ما نوازندهيبدوند و 

 اموزند.یکردن را ب

هرا ترالش و تجربره    م من درست فکر کرده بودم. پرس از سرال  يگوبخوشحالم که به شما 

گرر  ياسرت کره ماننرد د    یت، مهرار وربهرره شواهد به من آموخت که تفکرر و بخصرو  تفکرر    

ا ير   IQ) یب هوشر ينمرر از ضرر  شرفت است. مغرز انسران، صررف   یها قابل آموزش و پمهارت

اً براور  ير ده قوین عقيبرتر آموزش داده شود. من به اتفکر  يتواند برایم  CQ)ت یب خالقيضر

                                                                        

1- Ralph Waldo Emerson 
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و  ل کنرد ينره تبرد  یت بهیر داده و سرازمانها را بره وضرع   ییر ها را تغیتواند زندگیدارم چرا که م

 تواند دنیاي بهتري بسازد.دانم که میمی

 يافتن رابطه غير منتظره

رابطره غیرر منتمرره    »نوشرته:   يیالد در جرا یش از مر یلسوف قرن ششرم پر  ی، ف1وستیهراکل

فتن و اين همان اصل روند تفکر برترر اسرت. يرا   « اي است که مشهود باشد.قدرتمندتر از رابطه

رسد، امرا بعرداً   طی که در ابتدا عجیب و غريب به نمر میروابنگرش جديد به چیزهاي قديمی 

در کل آن چیرزي اسرت کره رونرد تفکرر برترر را       رسدر بین چیزهاي مرتبط مشهود به نمر می

هاي اولیره  هاي ما را ايجاد کرده است: از کشف انسانسازد. رابطه غیر منتمره، دلیل خالقیتمی

 .2ان سالحی به کار برد، تا خلق آيفون در کمپانی اپلتوان آن را به عنودر مورد استخوان که می

او براال و پرايین   ارشمیدس هنگامی که در حمام نشسته بود متوجه شد که آب با حرکرات  

میزان خلرو   « جايگیري»مفهوم اي غیر منتمره خلق کرد. ناگهان، او توانست با رود، رابطهمی

 دربا يافتن چگونگی ايرن کرار، برا بردن برهنره      گیري کند. او را اندازه 3«شاه هیرون»طالي تاج 

 است.« يافتم!»که به معنی « اورکا»زد: دويد و فرياد میمی 4هاي سراکوسخیابان

اي غیر منتمره خلق کرد که به نجات يرك  ولوژي پیشرفته، رابطهیمدپدر علم اپی 5جان اسنو

ي وبرا شرد. شررايط آن قردر     ی بیمارنشهر لندن دچار اپیدمی ناگها 1854شهر انجامید. در سال 

نرد. شخصری   دآمراده کررده بو  « طاعون سیاه»بحرانی بود که مردم خود را براي دوره ديگري از 

هاي مرد. بیماري از طريق تنفس انسانشد و در شب پیش از شام میهنگام صبح سالم بیدار می

ترين مبتاليران را  که بیش 6مبتال در تمام سطح شهر پخش شده بود. اسنو با ساکنین منطقه سوهو

ان را داشرتند، در  یر ن قربانيشرتر یکره ب  يیهرا خانه یبررسداشت، اتفاقی به يك الگو رسید. او با 

                                                                        

1- Hraclitus 

2- Apple 

3- King Heiron 

4- Syracuse 

5- John Snow 

6- Soho 
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کترر  يهرر چره بره تقراطع نزد     دا کررد. یدست پ یبه نکته جالب 2کمبريج و 1براد يابانهایتقاطع خ

پمپ کمبريج ابان یدرست پس از رد کردن خبراد  ابانیرفت. در خیان باالتر میشد آمار قربانیم

بره   یدمیر همانجاست. پمپ نابود شد و اپ یمشخص شد منبع آلودگ یبود که پس از بررس یآب

 بود.رابطه غیر منتمره ل همان یها به دلین بررسيکباره متوقف شد. همه اي

را  ين کشراورز یکه با تراکتور زمر  ی، پدرش را هنگام ساله بود 14 یوقت) 3ثورزفارن لویف

بندنرد. او برا خرود    یاه خطوب نقش مر ین سیزم يکه چطور روو ديد رد کاهده زد مشیشخم م

کررد. پرس    يبازساز یله خطوب افقیرا اسکن کرده و به وس يريا ممکن است تصويفکر کرد آ

 ون جهان را اختراع کرد.يزين تلویاول 1927سال در سال  7از 

 يارمنتمرهیغارتباب از با استفاده  5رويال داچ شلمهندس ارشد شرکت  4جاپ ون بلگوژن

ونهرا  یلیفراهم آورد که شرکت موفرق شرود م   یطيفرزندش کشف کرد، شرا يا مشاهده بازبکه 

 رقابل دسترس بودند، استخراج کند.یش از آن غیرا که پ یشبکه مواد نفت

با استفاده  6ل بورمنید. بيآیش نمیپ يتنها در مقوله علم و تکنولوژارتباب غیر منتمره البته 

ادغام آنهرا، موفرق بره ابرداع تخرت       و يپزس و قالب کلوچهیان کفش تنیرمنتمره میغ ارتبابز ا

 ا.یدن ین کفش ورزشيترباً موفقيد. تقریانجام 7نايكد آمدن يشد که به پد یکفش

بالقوه ارتباطات اطراف ما که منتمرر   يانرژ اب يدن نوریدرخش ياست برا یتفکر برتر، راه

ش ياطراف خود را افرزا ارتباب غیرمنتمره د که شما شانس کشف یکنتصور  کشف شدن هستند.

 تان را چطور؟اطرافتان را چطور؟ خانواده ياید؟ دنيد کار خود را بهتر سازیتوانیا ميد. آیده

                                                                        

1- Broad 

2- Camberidge 

3- Philo T. Farnsworth 

4- Jaap Van Ballegooijen 

5- Royal Dutch Shell 

6- Bill Bowerman 

7- Nike 
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 يك ارتباب غیر منتمره

 

 ش بره جمرع  یسرال پر   10که حردود   یم. هنگاماهاز آن را که خود مشاهده کرد ياو نمونه

 

سراله   80جورج النگرر   ير دانشکده آقايرفتم. مد 2در اوهايو 1نیبرلاوالن دانشکده یصالتحفارغ

ت يرياز مرد  يیهرا ترا داسرتان   آمدندیکروفن میم يان پس از صرف غذا پايدانشجو یبود. تمام

 يبرود کره رو  « رالرف »بره نرام    یگاه آمد، شخصر يکه به جا ین کسيالنگر نقل کنند. آخر يآقا

اش یجسرم  یداستان ورودش به مدرسه را با وجود ناتوان یبود. وقت چرخدارش نشسته یصندل

ن را یبرا سرنشر   یبود. هر نروع دوچرخره حتر    ير شدم. او عاشق دوچرخه سوارینقل کرد، متح

ك ير عالقره داشرت. در    یلر یهرم خ  ياو به موتور سروار  براند. یشيتوانست با حرکات نمایم

ماه عمرل   9شود. پس از یم و قطع نخاعافتد میبراي او اتفا   یار خطرناکیتصادف بس تابستان

ابد و اعصراب  يیکامل دست نم یفشرده، او به سالمت يهایوتراپيزیشدن و ف يو بستر یجراح

 ياش به حدیثبات جسم یگر قادر به راه رفتن نبود. وقتيگردد و دیات باز نمیاو به ح ینخاع

                                                                        

1- Oberlin 

2- Ohio 
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ن یرون کررد چرون چنر   یر را از سررش ب  نیبررل خواست به دانشکده برگردد. فکر اوید که میرس

 چرخدار به خود را فراهم کند. یط ورود صندليقادر نبود شرا یساختمان کوچک

 
 جورج النگهر رف : نكته:

درستك رالف. چرا  ك نك؟ مي هميشك پيينوهي را بتك داختل و ختيرج از ستيختمين دانشتكده قمتل       »
 « نيم.مي

نکره  يرا دارنرد. ترا ا  مشکل ن یدانست آنها هم همیو سر زد اما ميالت اوهايبه هر کجا در ا

نرام کررد.   کرد او را دوباره وادار به ثبتیل مین  تحصین محل )اوبرلیخواهر او که خود در هم

 ر دانشکده، رالف پاسخ گرفت:يبا النگر مد یپس از تماس تلفن

م یکنر یل مانوها را به داخل و خارج ساختمان دانشکده حمیدرسته رالف، چرا که نه؟ ما پ»

در  يان مؤسسره ین بره اولر  یب اوبرلین ترتيبه ا «م؟يريچرخدار را بپذ یم صندلیتوانیچطور نم

را داشرته باشرد.    یکيزیف يهایت اسکان افراد با ناتوانیل شد که قابلياالت متحده تبديسرتاسر ا

باب غیر منتمرره  ارتتوانسته بود  ،ر دانشکده، جورج النگريل بود که مدین دلين موارد به ايهمه ا

رات ییر . تغبره اينجرا خرتم نشرد    ابرد. البتره داسرتان    يانوها و حرکت انسانها را دریان حرکت پیم

 يهرا ون ترالش يتا بره امرروز، مرد    1960چرخدار، از شکل خود در دهه  يهاصندلیر یچشمگ

ا چرخدار وارد شد و ب يهاصندلیدکننده یتول 2ورل وايند ی. او به کمپان1س استیرالف هاچ ک

کنرد کره    یحر اطر يیهرا صرندلی جهان سوم  يکشورها ير خود توانست براینمیب يهایطراح

اد ير ار زیبس يبا ماندگار مقرون به صرفه، هاصندلین يك دست آنها را حمل کرد، ايتوان با یم

 یعنر ي ،شرك بردون آن اتفرا    یا را تکان داد اما بیاز به سطوح مسطح ندارند. رالف دنیبوده و ن

انوها به داخل و خارج از ساختمان دانشرکده و حرکرت   یان حرکت پیمباب غیرمنتمره ارتدن يد

 آمد.یاو به وجود نم يبرا ین شانسیر چنلها توسط جورج النگانسان

 ندهيخلق آ

 یراهجادو نیست بلکه د. تفکر برتر یرا تصور کن آند ید قادر باشينده، شما بايخلق آ يبرا

اسرت. شرما در واقرع    ور بهرهتفکر  يمدار براقانون یدگاهيد. دیهد آن را انجام دیاست تا بتوان

                                                                        

1- Ralf Hotchkiss 

2- Whirl wind 
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ید، بهتر به آن دسرت مر  ین کنيشتر تمرید. هر چه بیت کنیتفکر برتر ترب يد خود را برایتوانیم

 یکتبهتر، شرر  يیاید داشت تا دنیخواه يشتریب يهاد، فرصتیابيد. هر چه بهتر به آن دست یابي

 د.يبساز تريموفق یو زندگ سودآورتر

 يافتن، توسرعه دادن و بسترسراز  ير  يطور بالقوه، شانس شما را براه بور بهرهقدرت تفکر 

کشرف  در  هرا هرا بره افرراد و شررکت    نکره سرال  يدهد. با ایش ميافزابراي ارتباطات غیرمنتمره 

ن ير ام، دائماً متعجب هستم که چطور اداشته يیام و نقش بسزاکمك کرده ارتباطات غیر منتمره

 فت )کشر یر ن قابلير رسد ایشود. به نمر میخالصه م یش، در مثاليها آزمات پس از سالیلقاب

بالقوه که منتمر  يهاياز انرژ يشمارمقادير بی  ؛  در منابع نامحدود قرار داردارتباب غیرمنتمره

 کشف شدن هستند.

ما تکران  شر  ياز آن، برا یقدرتمند هستند. لحم  آگاه یکيزیبه طور فارتباطات غیرمنتمره 

 دهنده است.

هستند که هوا را به درون بررده و   یدسیارشم يادهايه فریافراد اغلب شب ين لحمات برايا

شروند،  ین که کشف مر یزند. در واقع هميریاشك م یگاه یحتو « ه!بل»زنند. یاد ميفربا لبخند 

بته، چررا قربالً   بله: ال»ن جهان هستند. يبه شمار آمده و واضح است که مربوب به امشهود ار یبس

چ ید، هر يد آيپدرابطه نکه ينش است. قبل از این بيا يهايیباياز ز یکين يا« م؟يده بوديآن را ند

شره  یهم يم بررا ين اتصرال از قرد  ير رسد که ای، به نمر میز وجود نداشته است. پس از مدتیچ

 م.یات را مشاهده کنیاست تا واقع یند نبوغ، مهارتيگویموجود بوده است. م

* * * 

ارتباطرات  دهرد کره چررا    یح مر یتوضر « لیر مغز تمساح و افسرار ف  ون،ذهن میم»، 2فصل 

 .بیابیمآموزد که چطور آنها را یبه ما م در ادامه ن کتابياکنند. یما را منحرف م غیرمنتمره
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 ليف مون، مغز تمساح، افساريفصل دوم: ذهن م
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د يدانيمن ست كهين یزيچ كند،يآنچه شما را آزرده خاطر م
 .ديدانياست كه م یزيبلكه آن چ
 1(ل راجرزيو) 

                                                                        

1- Will Rogers 
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ن مطالعه کتاب، همراه من یخواهم در حین کتاب در مورد تفکر است. پس من از شما ميا

 یرا تفکرر کرار سرخت   ير زکرنم؛  یاستفاده م« کار کردن»عمد از کلمه  يد. من از رویفکر کن یکم

اسرت کره   ل یر دلبه همرین  ست و احتماالً اکار ن يترتفکر سخت»گفته است:  1فرد ياست. هنر

 «.کنندیخود را مشغول آن )تفکر  م یافراد کم

 یکیزان مترابول یر انگر مير وجرود دارد کره نما   RMRبه نام  ی  جالبیستي)ز یکيولوژیار بیمع

از یر زنده ماندن به آن ن يشود که شما برایاطال  م يزان انرژیبه م RMRزمان استراحت است. 

هرا،  نورون ها،ها، آکسونتي، دندریعصب يهااز گره يهمان مجموعه پر رمز و راز ،د. مغزيدار

  اسرت کره   یخرال  يفضاها یا حتي)و  يد و خاکستریها، اعصاب سفناپسیس، یعصب يسلولها

يك قاشق چايخوري شکر ن نسبت، يدرك ا يدهد. )برایل میدرصد جرم بدن را تشک 2حدود 

زان یر مغزتران بره م   ،زنرده مانردن شرما    يد  بررا ير ریه در نمرر بگ قهو یك فنجان معموليرا در 

د و یر کنیکره ترنفس مر    یژنیاکسر از  %20مغز به هنگام استراحت از دارد. ین يانرژ یرمتجانسیغ

 د .یشکر تصور کن يخوريقاشق چا 10کند )قهوه خود را با یم ، مصرفدیسوزانیکه م يکالر

 شتر است.ی  ب%7ها )هی  و کل%10ها )هي ، ر%10زان از قلب شما )ین ميا

کره شرما در    یاد شده تنها در زمان استراحت است. هنگاميز %20زان ید که میفراموش نکن

 يك بازيکنان شطرنج در طول يمثال باز يزان باالتر خواهد رفت. براین ميد، ایحال تفکر هست

 ،نيدهنرد. بنرابرا  یع بدن خود را به صورت عر  از دسرت مر  يپوند از ما 10تا  7ن یساعته، ب 2

ل مشراهده،  یاز قب يفکر يتهایفعال یعنيشود یم یتلق یاست. آنچه تفکر واقع یتفکر کار سخت

کرردن،   ، قضراوت، شرناخت، فکرر   یابير ر، ارزی، تصور، سؤال کردن، تفسيپردازالیخ ،يادآوري

ن يابه د ي، شاردبه قول فُ و از شناخت و دانستن یآگاه یل، حساب، نوشتن و حتیتحل ،سهيمقا

 شوند.یمشغول آن م يافراد معدود ،که تفکر کار سختی استل یدل

و . من تمام وقت در حال فکر کردن هسرتم  «نقدر ساده نباشيا»د: يید شما به خود بگويشا

همرواره فکرر    یا در هنگام راننردگ يهرگز از آن دست برنداشتم. در حال کار، صحبت کردن و 

د، اما مغرز هرم   یشه در حال فکرکردن هستید که همینکنم. خوب، ممکن است شما تصور کیم

اش را بره حرداقل   مرورد اسرتفاده   يدارد که انرژ يیاهو روششگردها بدن،  يگر اعضايمانند د

                                                                        

1- Henri Ford 
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، مواقرع شرتر  ی، فکر نکردن است. در واقع بيحفظ انرژ يمغز برا ين استراتژيبرساند. کارآمدتر

 مناسب. يهاد از مدلی، واکنش، تقلیپرتواسح دهد:ین سه کار را انجام مياز ا یکيمغز شما 

 مونيذهن م

سرت  ین يادير مدت ز .یپرتم: حواسیعدم تفکر شروع کن ين استراتژيترجيبهتر است با را

کلمره   400در طرول خوانردن    د،ید. اما اگر با خود صاد  باشیخوانین فصل از کتاب را ميکه ا

که  یش آمده که هنگامیهمه ما پ يد. برايادادهن بار تمرکز خود را از دست يشتر، چندیا بيقبل 

م کره چره   ير ادهیر چ نفهمیم کره هر  يشرو یم، ناگهان متوجه میخوانیها را من متنيترجذاب یحت

م رجوع کرده، دوبراره شرروع بره    يکه متوجه منمورش بود یگرافان پاريم. پس به آخرياهخواند

شره. قطعراً   ید است اما نره هم یعمل اغلب مفن يم. البته ايریگیرا از سر مآن م و یکنیخواندن م

د کره  يشرو مری ناگهان متوجه  د،یخوانیبار اول م يرا که برا ید که متنيان تجربه را هم داشتهيا

 د.يآیش میهمه پ يبرا مس لهن يد. ایستید. خوب شما تنها نيندار یاز جمالت قبل يادهيچ ایه

تفکرر  »گرر آن را  يشرمندان د ينرد. اند يگویمر « مرون یذهن م»ده ين پديشمندان بودا به اياند

نامنرد. مرن بره    یمر « ساده ياپردازيك روي» یا حتيو « مغز پرحرف»، «ياریان هوشيجر»، «فرار

آورد که آشفته از یمون را به ذهن میك گروه مياز  يريرا تصويعالقمندم ز« مونیذهن م»لغت 

 يرو ياگر بپرند، لحمره ياخه دش يرو ینکه تصادفيپرند و قبل از ایگر ميبه درخت د یدرخت

 ت است.یك واقعيمون یکنند. ذهن میك شاخه مکث مي

که شما در حرال   یسخت است. هنگامبسیار دارد که کنترل آن  یخود ذهن يذهن شما برا

هنگرام خرواب، ذهرن شرما      یا حتر يد و یهست یا رانندگي یك سخنرانيمطالعه، گوش دادن به 

 ار دورتر از تصورات شما خواهد بود.یبرد که قطعاً بسب يیل دارد شما را به آن جايتما

ن کتراب خرواهم آموخرت    يست. من در ادامه مباحث این يز بدیشه هم چیمون همیذهن م

 بهره برد.خال   يهادهيمواجه شدن با ا يمون برایتوان از ذهن میکه چگونه م

 ،دیر آن را کنترل کنآن که شما  ياست که به جا یست. ذهنیمون، تفکر متمرکز نیاما ذهن م

 کند.یاو شما را کنترل م
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 مغز سوسمار

ز ماننرد  یر العمل نن عکسياست. ا يرارادیو غ يزيالعمل غرشاهد، عکس ين استراتژیدوم

ن يم. بزرگترر ير مغرز دار  3ت گرفته است. در واقع همه مرا   عت وجود ما نشیمون از طبیذهن م

 يیقشر مغز اسرت. از آنجرا   ،ما داشته استر یاخ ين مداخله را در رفتارهايشتریبخش مغز که ب

ن ير م. ایبنرام  یز نوع بشر است، بهتر است آن را مغرز آدمر  ياز وجوه تما یکين بخش مغز يکه ا

ل و یر تروان بره منطرق، تحل   یقشر مغز م يتهایان فعالیانسان است. از م يهااز شاخصه یکيمغز 

ر یر نم يگرر يد يتهرا یننرده و فعال ک ی، تفکر تداعیاضير يتهایسخن گفتن، انجام فعال ،استدالل

تفکرر  »اوقرات بره آن    یگاه ؛ل، برهان، محاسبه و تمرکز اشاره کرد که در باال هم ذکر شدیتحل

ار یوانات قشر مغز را دارند اما سراختار آن بسر  یاز ح ياریشود. گرچه بسیهم گفته م« مرتبه باال

 2حردود   یضرخامت  يغرز دارا مغز ما خلق شده است. قشر مفتر از پوسته یار کوچکتر و ضعیبس

برابر مساحتی باً يم، تقریم سطح آن را صاف کنیده است. اگر بخواهیار چروکیمتر بوده و بسیلیم

مغرز   ين عمل )صراف کرردن  را رو  یکه اگر هم یخواهد داشت. در صورت A5بر  کاغذ  4با 

مون که یم ن طور در مورد مغزیك بر  بدست خواهد آمد. هميم، مساحت یشامپانزه انجام ده

د ك تمبرر نامره خواهر   ير به اندازه مساحت که ك کارت پستال و مغز موش يبه اندازه مساحت 

 .بود

، فرهنرگ،  يات، هنرر، معمرار  یر رود. ادبیار قدرتمند به شمار مر ین بخش از مغز ابزار بسيا

ونها قشر مغرز در  یلیوجود خود را مرهون عملکرد م یو علم بشر، همگ يفلسفه، طب، تکنولوژ

م تصرور  ير از مغز است که ما عالقه دار یخ بشر هستند. در واقع قشر مغز، قسمتيدوره تار طول

ار کمترر از آن کره   یشمار آن، بسر یل و قدرت بیرغم پتانسیتفکر ماست. اما عل ولمسوم که یکن

 گذارد.یر میبتوان تصور کرد بر رفتار ما تاث

 
دهد. ممكن ازش  رده و بك آن وا نش نشين ميهيي قسي را پردسيقك مغا يي مغا تمسيح ورودي نكته:

 جفتگيري  ند و يي قتي از قر   بييستد. غذا بدهد، اس  بي آن بجنگد، بگرياد،

پستاندار  مغز یك  که گاهیمبیش مغز )دستگاه لیتر، پیاصل هايگر مغز بخشيدو بخش د

 .است شود و ساقه مغزیده میهم نام

ماننرد   يیهااست: پاسخ یبه محرکات حس یحس يهاجاد پاسخيش مغز ایف  پین وظینخست
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را  یدارد که محرکرات حسر   يتريیت. ساقه مغز ساختار ابتدایجذبه، ترس و عصبان، یسرخوش

 دهد.یالعمل نشان مز کرده و به آن عکسیآنال

 ين مغز همران مغرز منحصرر   يمن ساقه مغز را همان مغز تمساح نام نهادم چرا که اساساً ا

ندارند. در  یپاسخ به محرکات حس یاز چگونگ یها اطالع چندان. تمساحدح داراست که تمسا

از خرا    العمرل عکرس  چنرد ها وارد شود، تنهرا  تمساح یبه قلمرو زندگ يکه جانور یصورت

برا او   یزد، تالش کند که به مزاحم غذا بدهد، حتيممکن است بجنگد، بگر زند.یتمساح سر م

انجرام   یاحساسر ا ير ن اعمال را بدون هر گونه تفکر يستد. او ايا از حرکت بايکند و  يریجفتگ

و ترسرناك باشرد، تمسراح     يهستند. اگر مزاحم بزر  و قو يزين رفتارها غريدهد و هم  ایم

کوچرك باشرد بره او     یجنگد. اگر به اندازه کافیبا او م دکند. اگر از جنس خودش باشیفرار م

هم مناسب باشرد برا او    فصل از جنس مخالف بوده وخورد و اگر مزاحم یضربه زده و او را م

سرت، تمسراح از   یچ کردام از مروارد براال ن   یرسد که مزاحم هبکند. اگر هم به نمر یم يریجفتگ

او  ينکره از سرو  يا اياو پاك شود و  ذهنیر مزاحم از صفحه ادراکات يستد تا تصويایحرکت م

 مغز تمساح است. يهاپاسخوعه مجمن ياتا او پاسخ ديگري ايجاد کند. رخ دهد  یحرکت

ن یری به ما دارد؟ همانطور که واضح است، مغز تمسراح مرا تع   ین مطلب چه ربطيخوب، ا

م )از ير العمرل دار ل به عکرس ياطراف خواهد بود. ابتدا ما تما يایارتباب ما با دن یکننده چگونگ

ت يار خود  و در نهام )با استفاده از مغز پستانديد آوريپد یحس ینکه پاسخيمغز تمساح  دوم ا

ن پاسخ یم، اولیشياندیآن م یکه ما به تفکر و چگونگ یزمان یم. حتیخود فکر کن یبا مغز انسان

مرا را  ه یر دو پاسخ اول یه عقالنیست بلکه توجیاطالعات ن یما، اغلب پردازش منطق یمغز انسان

ك سروپر  ير در کره  د یر کنرد. تصرور کن  یت مین است که مغز ما فعالین چني. اشامل خواهد شد

داريرد. پرس از   ايد، بر مری چند قلم از اجناس را که در ذهن خود انتخاب نمودهد. یمارکت هست

اندازيرد  شويد. به سبد فرد جلويی نگاهی میبرداشتن هشت قلم يا کمتر وارد صف صندو  می

ار کنید بدون اينکه قصد چنین کاري داشته باشید. همه ما اين کر و شروع به شمارش اجناس می

ايم. اين همان مغز تمساح است، عملی است غريزي و پاسرخی واکرنش پرذير بره     را انجام داده

و تفراوت آن هرم برا     -تران شود و نه به جسماين مورد به ضمیرتان مربوب می –رفتاري بالقوه 

 واکنش تمساح نسبت به يك غريبه، تنها در درجه آن است.   

شما  يکه جلو يداري. اگر خرکندمی به کنترل شروعشما  یا احساسياکنون ذهن پستاندار 
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د کره بره   یکنید شد. احساس میخواه یده باشد، شما عصبانيجنس خرقلم  8شتر از یستاده، بيا

هجروم   شرما  یو محدودة روانر  یتیشخص يد که به فضایکنید. تصور مياب شدهيتخر ياگونه

 ياا غلبه خواهرد کررد. لحمره   شم بر یگونه تفکر منطق ش از هریپ ن احساساتيآورده است. ا

 یاحساسر  يهرا از شخص مقابل و پاسرخ  یفیشما دخالت کرده، توص یدة انسانیچیبعد، ذهن پ

ست کره  یب نیو متکبر است. عج ز، گستاخیانگنفرت ،فکریآن شخص ب .شما ارائه خواهد کرد

ن رونرد  ير اشه و در هرر زمران   ید. ما همیرا تحمل کن یاراحتنن ید چنيد و بایهست یشما عصبان

فکرر و  یف، بیل که ضعین دليم. نه به ایکنیتجربه م ،یرا از تمساح به پستاندار و به آدم يفکر

مختلف مغز را  يهاکه بخش نورون هاي عصبیرشتهل که ین دليابلکه فقط به ،میا احمق هستي

مرا محررك    يهاگرکره بره حسر    یندارنرد. هنگرام   یکسران يد، طرول  نر کنیگر وصل مر يکديبه 

 گنال ابتردا بره سراقه مغرز    یسکنند، اين را دريافت میا لمس ينور، صدا و  مانند، یکیرومکانکتلا

ه یر ك ثانير و کمترر از  پیش مغز کرده به  یرا ط يتریر طوالنیه، مسیك ثانيدر کمتر از  رود.می

 رسد.یم يبعد به مناطق قشر

تفکرر و بردون   م برود بردون   یمرا قرادر خرواه    يل است که در مواقع اضطرارین دلیبه هم

د ترا  ير ترمرز بگذار  يآمده که شما به اجبار پا رو شیم. اگر تاکنون پیواکنش نشان ده ،احساس

د: ابتدا يداررا ع و بدون تفکر ياست که شما تجربه واکنش سر ین معنيد، به ايمانع تصادف شو

د، یر کنیدن ميالوقوع شروع به لرزبيقر ياد، سپس در پس احساس حادثهیدهیانجام م یحرکت

فکرر کره   یب ياخواه رانندهد؛ یدانیرا که باعث تصادف شده مقصر م يزید و چيشویم یعصبان

 يا خود شما که برايده و يابان دویبه خ که ناگهان یتوجهیب ا بچ يدن راهنما نزده، یچیهنگام پ

سرت.  ین يبرد چیرز  مون، یذهن م مانندمغز تمساح هم  د.ياتمرکز خود را از دست داده يالحمه

شما را نجات  یکه احتماالً تاکنون بارها زندگ يدارد، به طوریما را از مشکل دور نگه م ،اغلب

 داده است.

م فکرمران  یبخرواه  یمون وقتیدارد، مانند ذهن م یبیاما از آنجا که مغز تمساح عملکرد عج

 نرو،  يادهير ا شما هنگام مواجهه با . مغز تمساحخوريمبر میم، به مشکل یمتمرکز کنروي آن را 

آن  ياا مانند طعمره يزد و يگریا از آن مي ،جنگدیا با آن ميجه یدر نتکند؛ یم ید تلقيآن را تهد

کنرد )ماننرد    يیشناسرا  ،و کهنره  یميقد ياهيدة مهاجم را نمريبلعد. اگر مغز تمساح شما ایرا م

ه ير ر کررده و نمر آن را برارو  ،کرردن  یکند تا با همپوشران یماز جنس مخالف  تالش  یتمساح
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پاسرخ مغرز   ، نباشرد ن مروارد  ير ك از ايچ یدة مهاجم هيت اگر ايرا قدرت بخشد. در نها یميقد

 تمساح شما توقف و سکون خواهد بود.

اسرت   یماتیتصرم  کثرا ولمسوگر مغز تمساح قدرتمند بوده و يد یاتیسم حیمانند هر مکان

 يتفکر رده براال »م اما اغلب یکنیر ممغزمان فک م با قشریم. ممکن است تصور کنيریگیکه ما م

ات ير که تمساح اتخاذ کرده است. طبق نمرکند عمل می یماتیتصم نساخت یمنطق يتنها برا« ما

 «.شه خزنده برنده استی، هميریگمیهنگام تصم» 1راپايلکلوتر  يروانشناس مشهور فرانسو

 ليافسار ف

اسرت.   يالگوبردار ،مغز يانرژ رهیذخ ين استراتژیمون و مغز تمساح، سومیپس از ذهن م

و  يپررداز دهير نکه بره ا يمناسب را دارد تا ا ياز الگوها يرویل به پيذهن شما به طور مداوم تما

از  يرویر متفراوت انجرام کرار بپرردازد. اصروالً بشرر در پ       يا راههرا يد و يجد يهالیخلق تحل

در مغز ما  یروننوان يجرن يشتریدارد. ب يپردازدهينسبت به ا يشتری، استعداد بیميقد يهامدل

را شرناخت  ير ز ؛اسرت  ین مطلب خوبيها اختصا  دارد و اافت مدليره و دریبه شناخت، ذخ

ه افسرار  یما شب يها و الگوها. مدلرودبه شمار می یاتیح يهاسمین مکانياز مهمتر یکيالگوها 

اگرر  سرت  یاغررا  ن  د.نکشانیشناخته شده، آشنا و امن م عناصرهمواره ما را به سمت  وهستند 

برود هماننرد قبرل    هرا ممکرن   قابل توجه شناخت الگوها، انسان داشتن توانايیم که بدون يیبگو

اشراره   يقدرت مثبت الگوپردازاز  چند نمونههمچنان از درختان باال و پايین بروند. در ذيل به 

 :شده است

کره   یده است. هنگامنيآ ینیبشیت پیمغز انسان قابل يعملکردهان ياز مهمتر یکيدر واقع 

ص یتشرخ  يدهد، تالش برایکه ذهن ما انجام م کارين یم، اوليشویروبرو مخا   یطيبا شرا

 ين شرهر ید در جراده بر  یر . تصور کنددار در آينده ن احتمال وقوع رايشتریاست که ب يزیآن چ

غ قرمرز  هر کدام چررا  وکنند یوجود دارند که آن را قطع م ياریبس يهاد. جادهیکنیم یرانندگ

د که با سرعت باال بره  ینیبیرا م ینید، ماشيشویك ميها نزدتقاطعاز  یکيکه به  یدارند. در حال

 يسرعت، باال بردن سرعت بررا  یشما کاهش احتمال یعیشود. واکنش طبیك ميچراغ قرمز نزد

                                                                        

1- Cloutaire Rapaille 
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 ینر یبشینرده را پر  يل آن اسرت کره شرما آ   ین به دلير است. ایا انحراف از مسيعبور از تقاطع و 

و مرواردي  را ؛  نگررا يکند )سرعت شرما و د یم یسرعت را بررس يد. ذهن شما الگوهاياکرده

 ،نداهگر داشتيکديبا  یکه برخورد سخت يیهانیان ماشيها و جرط جاده، عکسير، شرایمسمانند 

ن شرما  یشر یات پیتجرب یا حتيك شدن به چراغ قرمز، يرفتار هنگام نزد یدانش شما از چگونگ

هرا  نیگر ماشين شما و دیکه ماش يالحمه ینیبشیپ يگر مسائل برايا دين چراغ قرمز و دياز ند

هسرتند کره    يگرر يمسرائل د  ،کنندیك لحمه تالش ميکسان در ي يبه دست آوردن فضا يبرا

 است.مشغول به تفکر در مورد آنها ذهن شما 

 
 ذهن شمي خود ذهني دارد  ك  نترل آن بسيير سخ  اس . نكته:

سربك و سرنگین   هرا،  نیماش مسیر حرکت  محاسب ذهن شما انجام نداده است شامل آنچه

شرود و فکرر   خود نمیگر حاضر به کاهش سرعت يکه رانندة د یليافتن دالي يبا خود برا کردن

د یر دهیواکنش نشان مر  يیتنها به الگو اشم کند.افزايش پیدا می مهیزان بیم کردن به اينکه گونه

اگرر راننردة    ید. حتر یر کنیع عمل ميسرهم ار یکند و بسیم تداعیتان يرا برا یندة نامطلوبيکه آ

 یذهنر  يرتر عمل کند )حرداقل برر طبرق اسرتانداردها    يار دیگر در استفاده از ترمز به نمر بسيد

خواهرد برود.   ق سرعت، فاصله و جررم  یار سودمندتر از محاسب  دقیشما  پاسخ شما احتماالً بس

هرم   یلر ید، احتمال دارد که خياق را انجام دادهین محاسبات دقيهمه اکه شما  یرا زمانيچرا؟ ز

 ر باشد.يد

خرراب شرده   مان در تورنتو رفتم. المپ آن بر اثرر سررما   ق باغیش من به آالچیپچند سال 

 يك نگراه کرردم مرار   يره و تاریق تیبه آالچ یفتاد. وقتین یچ اتفاقید بر  را زدم هیکل یوقت .بود

حس ینه پرواز، بلکه سکون. بنه جنگ،  ؛قاً مغز تمساح بودی. واکنش من دقدميدر گوشه اتا  د

دا کررده  یر ش پيداً افزايحس شده بود. ضربان قلبم شدیبدنم ب يشتر اعضایشده بودم. حداقل ب

 بره ترشرح   پاسرخ  ها هماننيرا ايز ؛تر از معمول باز شده بودعيار سریبود و مردمك چشمانم بس

 ترشرح  يکه توسط مغز تمسراح در مواقرع اضرطرار   هستند ن يفرنپیانورن و ينفر یاپ يرارادیغ

احسراس  : و آن ار شدمیهوش بعدين اتفاقات، من نسبت به واکنش يپس از همه ا تازه .شودیم

قره طرول   یدقيرا نریم   ه یر م ثانیدانم نیعادت کرد )نم یکيچشمانم به تار ی. وقتدر من بود ترس

 باغ بود. ياریلنگ آبیود، بلکه شمار نبآن چیز متوجه شدم که د ، یکش
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بلکره  ، یلنگشر  ماننرد  قراً ینره دق  البتهد یداشته باشمشابه  یاتیاحتمال دارد که شما هم تجرب

کره بره    يیا صرداها ير  ،دير اهوانات اشتباه گرفتر یا حيانسانها  يکه به جا یگنگ يهاهيسااحتماالً 

ن گونره  ين مطالب را اي، ایابستانشب ت ياير در کتاب رویاند. شکسپر شدهیترسناك تعب يمورد

ر یبه خرس تعب يادر شب، تصور ترس که چگونه بوته»د: يگویم 1تزوس یوقت ؛شودیادآور مي

 همینطرور نمراي  وجود دارد؟ رنرگ ترسرناك چطرور؟     یترسناک شکلن یا واقعاً چنيآ«. شودیم

دم. مغرز  ير من مرار د  دم.يا اشکال ترسناك ندي، رنگ و نمانه. اما من که ی است هيترسناك؟ بد

ره یر ذخ ي، آنهرا را در مقابرل اطالعرات الگوهرا    قرار دادرا کنار هم  نماهاها و رنگ من اشکال،

ن گونره  يعمل ا ید. توالانجام دا یو آن ياار لحمهین کار را بسيو با مار مواجه شد و اگذاشت 

 مس. اگر مغرز ن بر تریيقاحساس ترس، خود مختار،  یکيزیبود، محرك، شناخت مدل، پاسخ ف

ات و یر دگاه حير داد. از دیواکنش مناسب نم يبرارا  یشده بود، به من زمان یلیوارد حالت تحل

اين موضوع اهمیرت نداشرت   عملکرد مغز من براي ار مهمتر از دقت است. یسرعت بس ،نجات

 ا مرده.يزنده است  ،ا مادهينر است ار مکه 

، يازات الگروپرداز یر از امت یکر يار بود. ت داشت میکه اهم يزیکل آن چ ،یاتیدگاه حياز د

ع برا رنرج و   يل وقرا یر تحل يهاتیاست. مغز شما فارغ از موقع يالحمه يهاجاد پاسخيا يیتوانا

ك برود، پاسرخ   ير نزد یه بره انردازه کراف   نر يکند. اگرر گز ینه اشاره مين گزيتركيزحمت به نزد

 ن قانون حك شرده ي. در مغز ما استیاز نیفکر ن شود.تبديل میعاً به عمل يسرشده  يالگوپرداز

 ار مهم است.ین مطلب بسيا ،نجات يسرعت کنند. برا یکه دقت را قربان است

 یعید. طبید لباس بپوشیخواهید صبح است و میار سودمند است. تصور کنیبس يالگوپرداز

د چه يام گرفتهیپوشند. شما تصمیلباس هنگام کار م مدل 11ا ي 10ان يا آقايها و است که خانم

قراً  یلباس در هر روز، شما دق مدل 10با  شماست. یشخص مدلهايدن یپوش يد. قدم بعدیبپوش

. اگرر  …د ویرا بعرداً بپوشر   يزیر د. چره چ یك را اول بپوشید که کداميانتخاب دار 3،628،800

 ید. حتر یون خواهد رسر یلیم 40د، انتخاب شما به حدود یلباس هر روز بپوش مدل 11د یبخواه

د )قابل توجره  یکفش بپوش ينکه جورابها را رويد مانند ایرا هم حذف کنغیر منطقی اگر موارد 

کنند ، یها را حذف نمنهين گزيااند را نیاموختهدن یکه هنوز آداب لباس پوش یاست که کودکان

                                                                        

1- Thesus 
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ها به مین تصميد. اتخاذ همه ايدن لباس خود داریپوش يبرا یمنطق انتخاب 000/15شما حدود 

د، هرگرز  ید چره بپوشر  یر م گرفتین که تصرم یممکن است روزها وقت ببرد. اما هم طور آگاهانه،

 يد. شما به الگوهرا یدهیك انجام مید. آن را به طور اتوماتيریگیدن آنها نمیپوش يبرا یمیتصم

ا در موارد استثناء، همان گونه که هرر روز لبراس   يد یکنیدن در ذهن خود مراجعه میلباس پوش

ن ير کرده و به شرما ا  هریرا ذخ يشما زمان و انرژ ي. الگوهادهیدانجام میا ن کار ريد ایپوشیم

 د.یتان را ادامه دهیدهند که زندگیاجازه را م

 ؛دیر ش را امتحران کن ين آزمرا ير د است. ایمف يادآوريآموزش و  ين برایهمچنالگوپردازي 

ه یر ثان 5را در کمترر از   د آنير د. احتمراالً قادر یتر مرور کنرا با سرعت هر چه تمام سال يهاماه

ساده است اما  یبا طرح قبل ب الفبا.ین بار به ترتيد، ایست کنیدوباره لها را د. حاال ماهیانجام ده

 یمنطق ید. سؤالیکنیبار اول مشاهده م يرا برا یبدون آن، آنقدر مشکل است که انگار موضوع

خرود را؟ هنگرام    يا الگرو ير د یر کنیمر  يادآورير ا شما مطلب را يآ ؛که شودیمطرح مدر اينجا 

 .رسندمیار مهمتر از اطالعات به نمر ی، الگوها بسيادآوريو  يریادگي

تران را  يهاکره شرما دنردان   گراه  اسرت. هرر   همگانی  د، با قدرت ویمف الگوپردازي در واقع

 ید؛ تا محل کارتران راننردگ  یزنیتان را شانه ميد؛ موهایکنیش ميا آرايد، اصالح یزنیمسواك م

د و یر خوانیتان زمان را مساعت يد؛ از رويآوریرون میب خود سک  مناسب را بید؛ از جیکنیم

د، یر کنین صفحه را مطالعه ميا مطالبن االن که یهميا  ديریگیصفحه تلفن م يرا رو ياشماره

 یبهبرود چگرونگ   يتوسط ورزشکاران بررا  همواره الگوپردازي. ايدالگو پردازي استفاده کردهاز 

ننردگان و توسرط   یسررگرم کرردن ب   يبرازان بررا  توسط جادوگرها و شعبده ،ها و مسابقاتيباز

شرود.  یدار، اسرتفاده مر  ا خنرده ير و  یجالرب، عراطف   يهرا صحنه قخل يوود برایلمسازان هالیف

است و به « تولدت مبارك»ل خواندن نغم  یل زمزمه کردن شما در کتابخانه و دلیدل يالگوپرداز

 م.یاطراف داشته باش يایاز دن یرشکند نگیما کمك م

کره در نتیجره آن وقرايع برراي شرما       یخال يهافضاپر کردن در مورد ت مغز شما یاما قابل

هرا را  ها و برنامره ما اغلب طرحکند هم دور از اشکال نیست. به اين دلیل که دار جلوه میمعنی

را  یماتیتصرم  یدر زنردگ روز  هر ،مياطالعات به آن توجه دار ازتر ار هم واضحیم و بسینیبیم

  .ماست يش رویپ باشند نه آنچه کهما  الگوهايه گذشته و يبر پا منطبق شتریکه ب کنیماتخاذ می
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جالرب   یمثال« کندذهن چگونه عمل می»در کتاب مشهور  1شناسی به نام استیون پینکرزبان

بو   يصدا 2ینیج»کند: یل مار ساده نقیاما بس ياجمله 3 ینکر داستانیآورد. پین مطلب مياز ا

آن را تکان  ،اوردیخود را ب كقل کهد، به طبقه باال رفت یرا شن یفروش ینن بستیمخصو  ماش

 «د.يایرون بیپول ب یداد تا کم

 یذهنر  يهال مدلیاما به دل. رسانندمطالب زيادي را به ما نمیخود  ين جمالت به خوديا

تران  يکره برا  يید. معنرا يسازیجمالت را خودتان م ياشما، بدون فکر کردن در رابطه با آن، معن

د. قطعراً از او  ير دار ینر یدر مورد سرن و سرال ج  است که  ياحتماالً نمرخواهد بود قابل درك 

 ید کره وقتر  یر کنید. تصور هم نمر یکنیساله تصور م 10ا ي 9د، او را يساله ندار 30 یر زنيتصو

د و ير ادهیهرا را هرم شرن   سکه يبلکه صدا خته باشد،يرون ریحساب بقلکش را تکان داد، صورت

چ ی. هر خواهدمی 3انرونبانك در را جهت سرمايه گذاري د که او پول يانکرده اينطور فکرقطعاً 

 يمعنرا دلیل الگوهاي ذهنیتان، جمله وجود نداشت، اما شما به  3ن يها در ان برداشتيك از اي

 د.یکنیبه داستان القا م برداشت خود را خود را

نده يکند، آیره میتفکر را ذخ يانرژاست،  یز خوبیمعموالً چالگوپردازي ن اگر چه ير ابناب

کنرد. آمروزش را   یمر  يبنرد سرعت طبقره  را به یشگیمسائل روزمره و همکند، یم ینیبشیرا پ

دگاه تفکرر،  ير از دکندرر  یاطراف کمرك مر   يایمناسب از دن یافتن نگرشيه رکند و بیل میتسه

م ینیرا بب يیزهایشود که ما چیاغلب باعث م يك مشکل باشد. الگوپردازيواند تیمالگوپردازي 

ر مربهم  ينکه از تصويا ايساله را و  10 ینینم و شما جیکه در واقع وجود ندارند. مثالً من مار بب

 د:یداشته باش یبرداشتچه شده است،  یطراح 4الیور سلفريج ر که توسطيز
 

 
هرر کلمره    یانی. حرف مTHE CATم ین صورت نخوانيرا به ار ممکن است که آن یباً غيتقر

                                                                        

1- Steven Pinker 

2- Janie 

3- Enron 

4- Oliver Selfridge 
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براً  يتقر یسر ینرده انگل ك خوانير  يآنهاست. امرا بررا   ياز هر دو یبیبلکه ترک Aاست و نه  Hنه 

چ کس موقع خواندن یهنخواند.  THE CATاز اشکال  یبیصورت ترکممکن است که آن را بهریغ

ن ير کنند که ایخود را مجبور م یو افراد کم« در موردش ندارم يمن نمر»د: يگوین کتاب نميا

 .THE CHTك شکل بخوانند مانند ي  تنها به Hشکل را )

ات یان کشرف یزها باز دارد. در میدن چيتواند ما را از دیچطور م يد که الگوپردازیفرض کن

خودکرار  فضرانوردان در   برود کره   مرورد توجره   ن مطلب ياز زمان فرستادن افراد به فضا، ا 1ناسا

د در خانره  یتوانین عمل را مي. احرکت خوبی نداردکند. جوهر یر صفر خوب کار نميذبه زجا

گرذرد کره جروهر از حرکرت     ینمر  ید. انردک یسر يد. سر خودکار را باال گرفتره و بنو یامتحان کن

از  یمختلفر  يهرا مین مشکل، تر يفائق آمدن بر ا يبرا ناساسد. ينویگر نميستد و خودکار ديایم

اد يز يهانهيگرد هم آورده تا باالخره با صرف هزك را یناميدرودیو ه یمیك، شیمهندسان مکان

ار مرؤثر اسرت. در   ین خودکرار بسر  يابد. ايدست « يیخودکار فضا»به نام  يزیقات، به چیو تحق

کند و در یر آب هم کار ميز یکند. حتین با برعکس گرفتن کار میزم يرو یجاذبه صفر و حت

برا  ن مشرکل را  ير در آن زمران ا هرا،  يعنری روس ما  ياست. رقبا یکيوژك اعجوب  تکنوليواقع 

دادند. دانشمندان یم« مداد»ان دنورفضاآنها به  ؛شتر حل کردندیب ينه کمتر و اثرگذاريصرف هز

 یاز دانشمندان و مهندسان ياریت که بسین واقعيرغم ایعادت کرده بودند. عل يبه تکنولوژناسا 

د هرگز يکردند، شایکردند و احتماالً خودشان از مداد استفاده میم ن مشکل کاريحل ا يکه برا

مناسب و قابرل اعتمراد وجرود دارد کره اکنرون در      مت، یارزان ق یتوجه نکرده بودند که راه حل

سراخت کره در    يتوان خودکرار یچگونه م»ده بودند: ين گونه ديدسترس است. آنها مشکل را ا

 «.م؟یسيبنو يزیتوان در جاذبه صفر چیچگونه م»ند: يبگو نکهيا يبه جا« سد؟يجاذبه صفر بنو

 
عهيرغم قدرت و پتينسيل قشر مغا )بسيير  متر از آنچك بتوان بيور  رد( اين بخش از مغتا، بيشتتر    نكته:

 رذارد.هي تأثير ميبر چگونگي رفتير انسين

ل به کرار بودنرد   مشغو 2سیان سوئدر لوز یقاتیدانشمند در البراتوار تحق 3، 1960در دهه 

 شدند.که دائماً در زمانبندي دقیق آزمايشات خود دچار مشکل می

                                                                        

1- NASA 

2- Lausanne 
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)از آنهرا امرروزه    1نرايزي کروارتز و المرپ    يهرا سرتال ي، کریکر یالکترون يهرا آنها از پالس

و يکروويبره انردازه مرا    ياکنند  استفاده کردند و همره را در جعبره  یه میتال تهیجيد يهاساعت

ارزان  يدند. ابرزار یرسر  یج درخشران يخود به نترا  نه عملکردیت بهيريمد با و کردند يبندجمع

 یعیف وسینداشت، در ط یو جنبش یچ بخش حرکتیق به دست آوردند که چون هیمت و دقیق

اسرتفاده   یدمرا و فشرار، لررزش، گررد و غبرار و حتر       یرات ناگهانییمانند تغ یطیط محياز شرا

ر آن يیران اجرايرانشان و نه مديدانشمندان، نه مد نهچ کس ر ی. اگرچه هکاربرد داشت، یطوالن

 يبرا الگوهرا   اند، چونشناخته شده نپذيرفته ه عنوان ساعتبا نور فالش و ب یرا به عنوان ساعت

عقربره،   .نبرود کوچك  ینکه ساعت به نمر برسد، به اندازه کافيا يآنها تطابق نداشت. برا یذهن

شرگاه  ين ابرزار در آزما ير ن فکرر نکردنرد کره ا   يگز به اهر .زمان ندارد يم برایتنم رهصفحه و گ

 به عنوان ساعت استفاده شود.ممکن است 

کمپرانی  له نمررات  یکرا بره وسر   يدر آمر يگرر يدر ژاپرن و د  یکر يك، یالکترون یدو کمپان

 10ست؟ در طول یند ساعت چوافتادند که متوجه شیساخت ساعت به زحمت ن يبرا 2سوئیس

 ی، غلبره جهران  1970ر داد. در اواسط دهه ییساعت را تغ یزار جهانکو و تگزاس بایسال ابزار س

انه آن یدر بازار افت کرد و سود سال یدرصد جهان 25درصد به  75از سوئیس  یمچ يهاساعت

ن رفت و یج  آن از بیدر نت یلوازم خانگ يهااز مارك يارید. بسیدرصد رس 10درصد به  85از 

تفکرر   ينها به ظراهر الگرو  يود را از دست دادند. همه اکار خ ،یسیهزاران صنعتگر ساعت سوئ

نره کشرف کررد و    یهبرا به طرز  يتفکر و الگوپرداز یراجرز چگونگ یليوبود. سوئیس  یکمپان

اسرت کره    يزیر د بلکره آن چ یر دانیست که نمین يزیدهد آن چیآنچه که شما را آزار م»گفت: 

 «.دیدانیم

کرارد و   يبره محرل کشرو    3ش همسرم فرانکایند سال پچار سخت است. یر الگوها بسییتغ

 يزیر خواهرد از کشرو چ  یاز مرا مر   یکر يهرگاه شد ها در آشپزخانه توجه کرد و متوجه چنگال

ن سرال تحمرل   يت را چنرد یر کرم اهم  ین نراراحت يشوند. ما ا یگر هم باز ميد يبردارد، کشوها

                                                                        

1- nixie 

2- Swiss 

3- Feranca 
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د آن يواقع، مکان جد ر دهد. درییت را تغین وضعيم گرفت ایك روز فرانکا تصميم اما يکردیم

کرد. بره  یبهتر کار م یلیر کمتر. خیآسانتر، در مرکز کشوها و با گ یار بهتر بود، دسترسیکشو بس

 يم در کشرو یخواسرت یاز آن کشرو مر   يزیر د اما هر کدام از ما چیها طول کشك مورد. ماهيجز 

م امرا براز   یچسربان آن ب يرو ين مشکل، کاغذيحل ا يم برایم گرفتیم. تصميکردیرا باز م یقبل

را  یميقرد  يکشرو  يد ترا الگرو  یك سال طرول کشر  يم. حدود یرفتیم یميقد يهم سراغ کشو

کره تمرکرز نداشرته    هم  یزمان ،ن موضوعيسال از ا 10اکنون پس از گذر  یم و حتیفراموش کن

 هرا ر مدلییتغ د. چراياداشته یروم. حتماً شما تجربه مشابهیم یقبل يباشم، به سراغ همان کشو

طرور تصرور    نير مغزتران ا  ينهاودة نوریچیان پيستفاده از جراد شما با يشا ؟ار مشکل استیبس

 م. چررا ياموزیر د را بيجد يهام به سرعت مدلیتوانید. ما میجاد کنير ایید تغید که قادر هستیکن

 ؟میکشد تا آنها را فراموش کنیطول م ياديمدت ز

 يرو نمیرر مکرانی بری  زونرا،  يآر 1يسردونا ر را د ياديمن و فرانکا زمان ز ش،یچند سال پ

د از ير آیقرمز است که به نمرر مر   ياز سنگها يا، حومهسدونان اطراف یم. زميکرد ين سپریزم

ار نرم هسرتند. اگرر آن   یقرمز بس يع قرمز رنگ ته دره شکل گرفته باشد. سنگهايما يساختارها

در کره همرواره از سرطح     مانندیبه دست شما م یذرات قرمز رنگ د،یرا با دست خود فشار ده

 يیجرا  .ت کرديهدا يروادهیما را به پ 2نوتنگیبن یبن یمحل يك راهنمايش هستند. يحال فرسا

صرف  ين سفرها ما براياز ا یکيزه شدن. در یمدرن يهاگر عالمتيبه دور از جاده و تلفن و د

را  يبرزر  غرار   ینگمرا، سر   یکر يبراً در نزد يم. تقرینشسرت با شیب کم  یسنگتخته  يناهار رو

ن کانرال زمران الزم اسرت؟ او    ير ا يریر گشرکل  يدم چقدر برایپرس یل داده بود. من از بنیتشک

باران آمده، . هر زمان  که ن سالها يد چند هزار سال در طول ايا شاين زد حدود چند صد یتخم

هر سرال  ت انتخاب نداشت. یاطراف به داخل کانال شسته شده است. آب قابل يسنگها يهاهيال

مدتها قبل  یجيش تدرياست. روند فرساشده تر قیشسته و عم یپس از هر باران، کانال به آرام

 از ورود ما آغاز شده و تا پس از آن هم ادامه خواهد داشت.

                                                                        

1- Sedona 

2- Benny Bennington 
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 ينرد يم. فرآيدیرس 1گراند کانیون یکينزدبه ل به سمت شمال يما 90چند روز بعد حدود 

ل شده بود که يك مايبه عمق حدوداً  ياد آمدن تنگهياعث پدب ه آنچه در آنجا رخ داده بود،یشب

هرا سرال   ونیر لین کار را در طرول م يا 2ن مکان رودخانه کولورادويم. در ایرفتین ميیما از آن پا

 انجام داده بود.

برود.   یاز مغز آدم یم، مدليکردیم به آن نگاه میکه ما داشت يزید که چیناگهان به ذهنم رس

رقابرل فررار بره    یغ یکرد تا راهیخانه کولورادو کانال خود را در سنگ حفر مکه رو يهمانطور

 یذهن يهاپاسخ يهزاران محرك برا یتوال ،وجود آورده آب خود ب يل برايك مايعمق حدود 

آورنرد. پاسرخ بره    ید مر ير رقابل برگشت ذهرن مرا را پد  یغ يفکر يهامدل ،هستند يکه تکرار

خرود را   يهرا مردل تروانیم  اين که ما نمی لیها. دلبه محركها، پاسخ ها پاسخ به محركمحرك

سرپس دوبراره    ؛ميآمروز یآنها را مر بلکه  ميآموزیك بار نميتنها را ن است که ما آنها يم ایبشکن

ق و یر ، عميذهن خود را آنقدر قرو  یم. ما گردش نورونيریگیاد ميگر آنها را يهزار بار د يبرا

 يهام. کانالیمکن است در خارج آن چارچوب عمل و فکر کنرمیباً غيم که تقريسازیمتمرکز م

م. مانند رودخانه کولورادو، افکرار مرا   ینیبیه کانال نمیگر آنها را شبيق هستند که دیما آنقدر عم

 م.يااند که خودمان ساختهمحصور شده يیهادر کانال

مان یزنردگ بره  ه م، مرا بره آنهرا بره همران انردازه کر       یهمان هستند که ما هسرت ما،  يهامدل

م کره آنهرا را   ير الزم دار ین مطالرب، مرا زمران طروالن    ير م. پس از همر  ا يم عالقه داريعالقمند

م، ین کار را انجام دهيم ایم. اما اگر بتوانیر دهییار سخت است که آنها را تغیم. بسیکن يبندطبقه

 IKEA یزم خرانگ ان  لروا یفروش و سود سال یر ناگهانیید. واقع  تغشا چقدر متفاوت خواهد یدن

ن بود کره بره   يا IKEA يیه ابتدايد. نمرموجود آه ك مدل بير ییا تغيدر مدت کوتاهی در سوئد، 

چ و خرم  یپرر پر   يشدند، در راهروهایبدهد. آنها وارد فروشگاه مگذاري ايدة سرمايه ،انيمشتر

پرداخرت   يبررا  صرندو  ابند. سپس به صف یاز خود را بیه مورد نیکردند تا اثاثیآنجا حرکت م

اين سیستم به نحو حیرت انگیزي کار خود را دنبرال کررد و موفرق شرد     رفتند. یاجناس خود م

 بزرگترين و بی نمیرترين کمپانی اثاثیه منزل را در دنیا به وجود آورد.

                                                                        

1- Grand Canyon 

2- Colorado River 
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دا یر را پ یخواسرت راهر  ی، مین کمپانيو سازندة ا IKEAدر واژة  IK، مالك 1اينگرار کمپراد

ش دهرد. او پرسرنل خرود را    ير، سود و فروش را افزای  چشمگیاول يگذارهيون سرمادکند که ب

توان آن یا ميکنند که آ یو بررس هدرموجود در فروشگاهها مراجعه ک يهاق کرد تا به مدليتشو

برخورد  یفروشگاه به نکته جالب ازد يمشاهده افراد در هنگام خرآنها با . ا خیريد یرا بهبود بخش

خواهنرد برر   یکره مر   يیزهایچ ،روندیدارند، به راهروها میبر م يلب سبدداران اغيکردند. خر

ز. سرپس  يخرده ر یر و کمیك پاکت شيمرغ، تخم يپاپ کورن، تعداد يمقدارمانند  ،دارندیم

ا نره. رد  ير کنند و شك دارند که بخرند یبرخورد م يادر راه به بسته ؛روندیم صندو به صف 

افترد؟  ین اتفا  ميباً پر شده است. چرا ايدشان تقريخر يا سبدهاريروند چرا؟ زیشوند و میم

ترا  انرد  داده شرده قررار  فروشگاه  يدر ورود یهمگ صندو را سبدها، کارت خوانها و صف يز

 د کردن را داشته باشند.يخر يشه جایافراد هم

 
 تند.هيي قديمي بسيير ميهرتر از خهق افكير جديد هسهي در پيروي از مدلانسين نكته:

IKEA  توانست سود ساالنه و فروش خرود را بردون   در مدت کوتاهی ك مدل، يبا شکستن

کنند؟ همانطور که گفرتم،  ین روش ساده را امتحان نميه فروشگاهها ایباال ببرد. چرا بق يانهيهز

ار باال باشد، شکستن آنهرا سرخت   یاز انجام دادن آنها بسیاگر امت یهستند. حت يار قویها بسمدل

ر ذهن روبررو  یینکه با تغيباً همه افراد با ايتقر د:يگویم 2کنت گالبريتست. همانگونه که جان ا

دغدغره  دچرار  اثبات آن، براي  گیهم ،به آن ندارند يازید اثبات کنند که ننخواهیند و موشمی

 يمغز تمسراح، اثرر افسرار    ياهیثان يهامون و واکنشیمانند عدم تمرکز ذهن م .شوندمی يفکر

ت کننردة  یر تفکر باشرد. در هنرد، ترب   يبرا یتواند مانع اصلینه میبه يهاال کردن مدلبدن يبرا

در خاك فررو   قاًیکه عم یشان به تکه چوبير کردن پایها  با زنجلیوانات )فیها، از گردش حلیف

ز هرا ا ا در آوردن چروب يرها و یجوان، قادر به پاره کردن زنج يهالیکنند. فیم يریرفته جلوگ

ست، بلکه آنها را ناراحرت هرم   ین کار هم نه تنها ثمر بخش نيانجام ا يتالش برا ستند.ین نیزم

دارنرد.  یکند. آنها به سرعت دست از تالش برر مر  یشان محکم مير را به پایکند چرا که زنجیم

کره بره    ر یتر از زنجار راحتیبه طول کنف بافته )ارزانتر و بس یها در مکانلیمانند افراد بالغ، ف

                                                                        

1- Ingrar Kamprad 

2- John Kennet Galbraith 
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شروند.  یمر  يل شرده، نگهردار  صر ن ویخ به زمر ین چکش شده و توسط چند میکه به زم یچوب

 يخواهنرد. آنهرا مردل فکرر    یجدا شوند اما نمر  یتوانند از افسارشان به راحتیرتر میپ يهالیف

تر از اطالعات يار قویبس يها، مدل فکرلیف يبرا رممکن است.یدر سر دارند که فرار غ یقیعم

 است.

 هاست.لیمون، تمساح و پاره کردن افسار فین کتاب در مورد مهار کردن ميا

 



 

 بخش دوم

 وربهرهتفکر اصول 
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 2در مقابل تن كايزن 1فصل سوم: كايزن

 

                                                                        

1- Kaizen 

2- Ten Kaizen 
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 است.« عالي»دشمن « خوب»
 (1نزجيم كالي)

                                                                        

1- Jim Collins 
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 وربهرهتفكر و  مولدتفكر 

تفکرر  اسرت.   يآمدکار و يیآن کارآ هدفو  هاداشته يشالپا است جهت یراه مولد تفکر

ك کرودك  يکه  یاست. زمان ینید و هدف آن روشن بياست جهت خلق مسائل جد یراه مولد

ك ير سرت بلکره   ین یدوران کرودک  يمرار ید. تومراتروپ ب ياك توماتروپ داشتهيد، احتماالً يبود

ك صرفحه  ير له شامل ین وسيدا کرد. ایا رواج پيکتوريدر انگلستان دورة و است که يبازاسباب

ن ير وجرود دارد. ا  يريتصراو آن اسرت و در دو طررف    یست و معموالً به اندازة ور  کروچک ا

که شما با حرکت دادن کرف دسرت بره عقرب و     چوبی سوار است  خیم يصفحه معموالً بر رو

اگرر صرفحه را   مکمل هم هستند. متفاوت اما  ،ر دو طرف صفحهيد. تصاویچرخانیجلو آن را م

ا شرامل  ير کتوريج در زمران و يشوند. توماتروپ رایهم ادغام م ر دريتصاو ،دیبا سرعت بچرخان

صررفحه را  یباشررد. وقترر یمرر یك قفررس خرراليررگررر يك طرررف و در طرررف ديرردر  ياپرنررده

چره   اگرر است. ساده اما جذاب  یحيد. تفرید شاهد پرنده در قفس باشیتوانستید ميدچرخانیم

د. هنروز  یر نیبیرا در قفرس مر   ن عمرل شرما پرنرده   ير ست امرا برا ا  یت پرنده در قفس نیدر واقع

 يدة بصرر ير ن پدير ااما وجود دارد، پردازان نمريهان یله در مین وسيرامون کارکرد ایپ يیهابحث

 یجيو تردر  هش روندیپ يهايها را به صورت سریدهد تا حرکت نقاشین اجازه را ميبه شما ا

د و یر لم نقرد کن یك فر ي در يه را همچون بازیر ساکن در هر ثانيتصو 24ر یتکثو کرده ده همشا

ك دانشمند جوان بره نرام مکرس    ي 1910د. در سال یابيرا در  یکیالکترون يهاحرکت در نشانه

از  ياشراخه  يمر دانشرجو ين تا فرانکفورت را با قطرار مسرافرت کررد. ورتهرا    ياز و 1مريورتها

ز با یك چي افت انسان از کليرامون تفاوت دریکه بحث آن پ ؛بود 2تالتگزبه نام  یان شناسيرو

کره  شرد  مری متوجه  ،کردنگاه میاو به داخل واگن  یبود. وقت مس لهافت جزء به جزء همان يدر

کنرد. دو  یجاد ميمقابل او ا یصندل ياز نور را بر رو یقطار نقش يهاشهیساتع از ش يهابازتاب

ق یر دق يزمانبنرد  یشدند. وقتر یروشن و خاموش م و ر بودندیینقط  نور جدا از هم در حال تغ

ك نور به سرمت  ياما  «ستندینورها از هم جدا ن»ن باور غلط بودند که يانگر ایها بدرخشش ،بود

                                                                        

1- Max Wertheimer 

2- Gestalt 
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را کره مرا    ی  آن مسرائل ير بود کره برر پا   يمر کشف کرد تئوريآنچه ورتها .ودریجلو و عقب م

زد، ما برر طبرق محررك    یانگیستند که حس ما را بر مین ايمس لهآن  یم به سادگیکنیافت ميدر

بره  را ايجراد کردنرد کره     یمر و همکرارانش چرارچوب  يبعد ورتها يسالهاطی م. در یکنیعمل م

، فلسفه، علرم  یدر علوم روان درمان ين تئوريزتالت شناخته شده است. اصول اگ يعنوان تئور

د ير جد يرامون راههرا یپ مريم ارائه شده از ورتهایبه کار رفته است. مفاه یاسیاخال  و علوم س

گسرترش  در مرورد  شرتن  یآلبرت ان يبحثهاسري  توسط يحل مشکالت که تا حد دن ویشياند

شران منتشرر شرد.    يمر پس از مر  ايورتهاور بهرهتفکر در کتاب بسط داده شد، ت ینسب يتئور

کره بره    ت داردضررور  مسر له ن ير ا واسرت  گذار ریتفکر تاث دربارهمر يکتاب ورتها یبحث اصل

را  ل دهندة آنهرا یاز عناصر تشک ياهمجموعاينکه تا ريم را مد نمر بگیمشکالت  ،ك کليعنوان 

حرل  يعنری   مولرد تفکرر  جه یبه عنوان نتهم مر حل مشکالت را ي. ورتهامورد بررسی قرار دهیم

حرل مشرکالت   کره همران   ور بهرهتفکر امروز رايج شده و هم نتیج  ه چاساس آن مشکالت بر

 کند.یم يبند، طبقهاست ینیبتوسط روشن

، 1مريشرگامان حروزة تفکرر از جملر  ورتهرا     یپاز  ياریآثار بسر  بر اساسکتاب  نينمرات ا

ارائه شده است. امیدوارم اين کتاب با ديردگاه  گر يد ياریو بس 5، ازبرن4، پانر3، تورانس2لفردیگ

کند، به عنوان چارچوبی اي، پیشنهاد میاعم از شخصی يا حرفه تفکر مولدجديدي که در مورد 

اي پیشرنهاد  اعم از شخصی يا حرفره  یبا مشکالت زندگ يیارويروم براي روشن، عملی و منم

 یزنردگ  مرحلره از ت در هر يد و در نهاید، بهتر کار کنیشيندیبه شما کمك کند تا بهتر بکند، می

 د.یخود بهتر عمل کن

 مولدتفكر 

د و ير اهانجام آنچه قبالً انجام داد ؛باشدیضرورتاً به صورت تکرار گذشته متفکر کارآفرين 

                                                                        

1- Wertheimer 

2- Guilford 

3- Torrance 

4- Parnes 

5- Osborn 
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در  ره )نمرودار  یر ك زنجي يرا بر رو مولدتفکر د یتوانید. ميادهیشيآنچه قبالً اندتفکر در مورد 

آگاهانه و در  یآن تکرار بدون توجه، در وسط آن سازمانده يك انتهايدر کنید که  مجسمذهن 

 مولرد فکرر  تن نروع  يترر صل. برا ناخرا  قرار داردکايزن  ا تفکرينده يشرفت فزآیگر آن پيد يانتها

ر دندان گرفته تا حرکرت  یم. طرز مسواك زدن شما هر روز صبح، از باز کردن خمیکنیشروع م

رد. يپرذ یمغز شرما انجرام مر    يرویممکن ن تالشن يکمتر بان مسائل يمسواك در دهانتان تمام ا

بره   یشخصر از انتقرال   باتوانند یمشوند و حتی یمحدود نم ین نوع الگوها به عادات شخصيا

 یداسرتان چگرونگ   «گرانری ن» در کتاب خود 1ن لنگرلنیز شوند. اتر ز قدرتمندین ، ديگر شخص

کره مرادرش   شرد  متوجه میك دختر بچه بود، ين لکه ا یکند. زمانیان میان را بي  جوج  بریته

در دهرد.  پیش از اينکه جوجه را در ماهی تابه قرار دهد تکه کوچکی از گوشت آن را برش می

د، امرا  یپرسر  ن کار را از مرادرش يف ادکه ه یبود تا زمان مس لهن يشاهد اهم  یدوران بزرگسال

از  لرن ا یز از مرادرش آموختره اسرت. وقتر    ینداشت و گفت که خود او ن یمادرش جواب منطق

اش تابره یل کوچك بودن مراه یجوان بوده است به دل ید او جواب داد که وقتیمادربزرگش پرس

تابر   یکره مراه   یرد. امرا زمران  یر بگ يتابره جرا  یده تا در ماهيبریاز گوشت را م ياشه تکهیهم

و مادرش بردون توجره و    کرد. اما النیجدا نم را از گوشتاي تکهگر يدتهیه کرد، را  يبزرگتر

 ند.بود ن عادت را تکرار کردهيها السا يتفکر برا

ط يشررا  مردتی به جا بوده است امرا پرس   در مواقعی  ،ختهیانگیرا بر م ین تفکر که عمليا

درآمده  فاقد معنا کهنه و عادتيك ن تفکر به صورت ي، انن رفتیاز ب يافته است. به جاير ییتغ

 است.

 
اي بتر  هيي خيص خود را دارا اس . هيچ تغييتر بنيتيدين و فااينتده    ييان )تغيير مفيد( محدودي  نكته:

  .اسيس تغيير جه  از يك ميشين قسيب بك يك  يمپيوتر صورت نخواهد پذيرف

 کهنره  يهرا دهير   ايستم آنها بر پایام که کل سداشته يیرا با سازمانها يشماریمن تجارب ب

نکره مرردم   يکنند، نه به خاطر ایکار م« مياست که ما دار ین راهيا»ن سازمانها با اصل ي. ابودند

ه نمرر  بر  یعر یار طبیکهنه بسر  يهادهينکه ايبلکه به خاطر اداشتند د يجد يهادهياو فعال بودند 

م؟ یکنر ین چرا با آنها مخالفت مر يکنند، بنابرای، کار مبیش ون همه آنها هنوز کم يبا ا رسند.یم

                                                                        

1- Ellen Langer 
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ها ن سازمانيشتر ایکه ب یدر حال م؟یم کنیرا تنم هك ساعتي يیهام مالقاتیدهیح میچرا ما ترج

نیراز داشرته   ن زمرا بره  ممکن اسرت  هم از آنها  یاز ندارند و بعضین يك ساعتهباً به مالقات يتقر

ز ير تابر  مرادربزر  دانسرت؟ چررا پر    یبا مراه  يتوان مساویساعته را ميك  ا مالقاتيآ باشند.

آن باشرد؟ چررا واحرد ارتفراع را پرا       ينکره رو يا يز قرار دارد به جایوتر شما در پشت میکامپ

 ؟میکنر یخود رونوشت را لحاظ م یکیالکترون يهادر پست م؟ چرا ماینامیم و دست نمینامیم

رش و نگهبران از شرما   يپرذ  يد، چرا متصدیکنیمکارش مالقات در محل را  یکه شخص یزمان

خواهنرد شرما دور   ینکه آنها نميا يد؟ برایرسیرا شما خسته به نمر ميد؟ زینیخواهند تا بنشیم

ن سرازمان  يانکه يد )مگر ایك سازمان بزر  مشغول به کار هستياگر شما در د؟ یستيآنها با میز

ره يمرد  هیر ت کوچرك   يهرا مالقرات اترا    ياتاقهرا  یباً تماميا امثال آن باشد  تقريل، اپل گوگ

ا بره خراطر   ير آ ؟چررا  .احاطه شرده اسرت   يیهاصندلیکه اطراف آنها توسط  يیزهایهستند با م

 يهاره بعد از اتا يمد هی ت يهاد چرا هم  اتا یاند؟ فکر کنشده ین گونه طراحيصرف شام ا

 1 و 2 و 3د تلفرن شرما   یر شرمارة اول صرفحه کل   3انرد؟ چررا   ساخته شده يغذاخور یشخص

اسرت کره مرا     يزیر ن چيا»ند: يگوین حساب مید تلفن و ماشیرا هر دو شرکت توليباشد؟ زیم

 «.میدهیانجام م

د کره  یر کن يید شناسرا یر توانیمآيا د ینید. ببیط اطراف خانه و محل کار خود نگاه کنیبه مح

انجرام   مولرد تفکرر   بسرتر در چه تعرداد از مسرائل خرود را    مکاران شما شما، خانوادة شما و ه

ار یبسر  ،کهنره  مولرد  ين الگوهايتر است. اد مشکلیکنیاز آنچه شما فکر م مس لهن يد. ایدهیم

که ما معموالً متوجه حضور آنها در بستر تفکر  يرسند، به قدریهستند و درست به نمر م يقو

کره شرما نران را در     یشود. مطمئن هستم زمانیع مطرح ميسر ینجا آزمونيم. ايشویش نميخو

وجرود   يیقرت انتهرا  ید چررا؟ در حق یر گردانیعادت بر مر  ينان را از رو يد انتهایتستر قرار ده

ن يیا پرا ير کند که اطرراف آن را سرمت براال    یفر  نمدهید ر قرار مینان را در تست یندارد. وقت

د. چرا تکر  نران را از پهلرو    يآورین ميی  نان را پایکه حاشرسد یبه نمر م یعید، اما طبیبرگردان

 رسد.یتر به نمر مدر آوردن از تستر ساده ؟دیکنمینگرم 

زهرا را بره سربك خودتران     ی. چرا شرما چ وجود داردشما  یدر زندگ ینه همیها مثال شبده

 يدير انرداز جد چه چشرم   د؟يریر بگییم به تغیخواهد افتاد اگر تصم ید؟ چه اتفاقیدهیانجام م

د. یر کنیمر  یشتر زندگیا بيك نفر ياگر با  ،شروع است يد برايجد ینجا مکانيد داشت؟ ایخواه
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 یشرگ یهم یصندل يد. احتماالً در هر بار بر رویکنیصرف غذا انتخاب م يرا که برا يایصندل

 رت زدهیر د حیر کنیدا مر یر کره پ  یمتفراوت  يانردازها د، از چشمیرا عوض کن ید. صندلینینشیم

د. هرر چره برا    یر کنیشرتر صرحبت مر   یآن ب دربراره است که شما  يیها آنهاد شد. فرصتیخواه

د یر دا خواهیر خرود پ  ياندازهار چشمییتغ يبرا يشتریب يد فرصتهایکن یزندگ يشتریب يانسانها

ا دخترر شرما   يپسر  ید وقتید. دقت کنینینشفرزند خود می يجا هرا که ب ید زمانیکرد. توجه کن

 افتد.یم ینند چه اتفاقینشیشما م يبر جا

کره   یاز تفکر تحت افق آگراه  يانحوه ،امرا شرح داده مولدتفکر ترين يمبتدکنون فقط  تا

ن ير م. ایپاسرخ دهر   ینر یبشیقابرل پر   يهرا توسط واکرنش  هاشود ما نسبت به محركیموجب م

ود ترا مرا   توانرد موجرب شر   یشرود، امرا مر    يره زمان و انرژیتواند موجب ذخیکهنه م يهادهيا

 م. یستند تکرار کنیگر مناسب و مورد استفاده نيکه درا  يیالگوها

آموختره را جهرت    يهرا ها و عمرل شهي، ما به طور آگاهانه اندمولدتفکر از  در مرحل  دوم

اي جهرت  هراي پیشررفته  . حسابداران شیوهمیکنی، دوباره خلق مینیبشیج قابل پيبه نتا یابیدست

را مرورد   ینیبرازب  يهرا هرا صرورت  ابير بازار گیرنرد. ام مالی به کار میثبت و ضبط اعداد و ارق

نرد.  ينان حاصرل نما یدهند تا از تحت پوشش قرار دادن بازارها به طور موثر اطمیقرار م یبررس

 اصرل بیمراري  دن بره  یرا جهرت رسر   یصر تخص يهرا سرؤال مراران خرود   یپزشکان با دقت از ب

بره نمرر    یمرا منطقر  ديردگاه  را از ير م زيپررداز یلگوها مگاهانه به تکرار اآپرسند. ما به طور یم

حسراس و   يهرا شود تا قردم یساخته و باعث متر کاردان و ما را کارآمدتر مس لهن يا رسند.یم

ن نروع  ير شرود. ا یالعاده محسوب مفو  يازیامت مولدتفکر ن سطح از يم. ایرا حذف نکن یاتیح

 یسربب طراحر   ،شرود یت شرده مر  اثبر ا ياهرا و راهبردهر  دن به اسرلوب یتفکر باعث نمم بخش

ع در انسران  يشرا  يهرا يمرار یاز ب یکياز اشکال خواهد شد.  ي، کارآمد و عارعيسر يهاپروسه

ن یوارة شکم چر يد يشود و بر رویجاد ميشکم ا يهاف شدن عضلهیکه با ضعاست فتق شکم 

ن ير و اگر به اآيد به وجود می یوارة شکم برآمدگيبر د يمارین بياندازد. در صورت وقوع ایم

به  فتق يماریشود. اما بیتر خواهد شد و به مر  منجر مدهیچیط پينشود، شرا یدگیرس يماریب

شررفت داشرته   یپ 19از قررن  آن  يرو یعمرل جراحر   يهرا كیص بوده و تکنیقابل تشخ یآسان

ه زدن یر ب شرکم، برگردانردن آن بره حالرت اول و بخ    حدت نن بردیاست. درمان فتق شامل از ب

 یهوشر یب يك دارويو بوده قه یدق 90در حدود  یزمان عمل جراحمدت باشد. یوارة شکم ميد
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 5ن عمرل در  ير ن شکسرت ا یانگی. ماستدالر  5000ن عمل حدود ين  اياز دارد و هزین یمعمول

ن ير ازمند تکررار ا ینو درصد بوده  15تا  10حدود  یشمال يکايآمر يهامارستانیر در بیسال اخ

 است.پروسه 

که عمل فتق در آنجا به صرورت  وجود دارد کوچك در شمال تورنتو در کانادا  یرستانمایب

شیوه بری  ، سينام دارد. مؤسس آن ادوارد شولد 1سيشود و مرکز فتق شولدیانجام م یتخصص

ساالنه . توسعه داد که اوضاع را طی جنگ جهانی دوم بهبود بخشیدفتق  یاز عمل جراح نمیري

دهنرد.  یانجرام مر   یعمرل جراحر   7500ش از یمارستان بیام وقت بجراح تم 10به طور خا  

 يد، شما را به جایبانداژ بخواهده شدن انگشت يبر يد و برایکنم اگر به آنها رجوع کنیگمان م

قره طرول   یدق 45قره بلکره   یدق 90عمل فترق نره    سيمارستان شولدیکنند. در ب يیراهنما يگريد

ن عمل برا  ید حیتوانیقاً میشود )شما دقیعمل م یعموض یهوشیمار در آنجا تحت بیکشد. بیم

و کمترر  اسرت  گر يد يمارستانهایك دوم بين مرکز يدر ا ین  جراحيد . هزیجراحان صحبت کن

ن عارضه خواهند شد. هرر کردام از جراحران    يدوباره دچار ا بعد از عمل ناماریدرصد ب يكاز 

از جراحری  زان یر ن مير دهند و ایم مرا در سال انجا یعمل جراح 800تا  600ن مرکز حدود يا

. آنهرا  هسرتند  مولرد تفکرر   يهرا ن جراحران نابغره  ير اسرت. ا  بیشتر یتعداد عمل جراحان عموم

کننرد. در   يریك مگس را درست کنند و از آنها جلوگي يهایدگیچیها و پیقاعدگیتوانند بیم

از آنهرا   یم بعضر يیسرت اگرر بگرو   یراه نیرند، و بر یشگون بگیگر را نيتوانند همدیك لحمه مي

تفکر س بازتاب سطح دوم از يفتق شولد یکنند. مرکز عمل جراح یجراح یکيتوانند در تاریم

 کند.ین نحو دنبال ميشده را به بهتراثبات  ياست و به طور روشن الگوها مولد

ت شرده را  یر تثب يبه طور آگاهانه الگوها یعنيزن است، ي، تفکر کامولدتفکر سطح سوم از 

 يمعنا و گرفته شده است یزن از زبان ژاپنيم. کایم دنبال کنیآنها باش يارتقا یکه در پ يبه نحو

 يدیتول يه حرکتهايزن پاي . کاKaiر ییو تغ Zen سودمند) است« سودمندر ییتغ»آن  یتحت الفم

 یفیت کيري ، مدCQIدائم ) یفیک يارتقا ؛بوده است یصنعت يگر کشورهايکا و ديآمر یتیفیو ک

همگی براي ارتقاي سطح کیفری محصروالت ايجراد     2شش سیگما ،یفیک يهاحلقه  TQM)کل 

                                                                        

1- Shouldice Hernia Center 

2- Sigma= The alphabet of Unanian 
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زن يب آنکره کرا  ی. عجهستندزن شناخته شده يك در استفاده از کايوتا و جنرال الکتريواند. تشده

هرا، محصروالت و   پروسره  ش دائميل و پاالیتحل يدر تمرکز برا مولدتفکر شکل  نيسودمندتر

ت تحرت  یر خالقجاد تصرور باطرل   يل این فرم به دليترگر خطرناكيو از طرف دبوده ندها يفرآ

 .استنده ير فزاییر تغیتاث

 
تواند يك ميشين ميور بهرهتفكر تواند بك شالق يك درشكك طرح ببخشد. امي ف ط مي مولدتفكر  نكته:

 را تجسم  ند.

ك پروسه هرر  ين است که يانگر ایکند و بیدا مینده مشخصه پير فزاییزن توسط اصل تغيکا

را به دنبال داشرته   يریچشمگ يهازن منفعتيتواند باشد. کایبهتر از روز قبل خود م یروز کم

 سرريع و ت یپزشرک  يهرا د، کاهش خطاینان بودن خطوب تولیقابل اطمبه طور مثال براي است، 

 يهرا تيزن محدوديبه اورژانس به کار گرفته شده است. اما کا يیگوپاسخ يدن به زمانهایبخش

تينرده و محردود  ياز تفکر فزا یساختن نوعجهت متصور  ینجا راهيز داراست. در اینرا خود 

زا اثرر  یمونرال  ياز تابلو یعال ياد که نسخهیتصور کن شود.یزن مطرح ميآن توسط تفکر کا يها

د و یر دهیت باال قرار میفیبا ک یرنگ یك دستگاه کپيد و آن را در یکنیه میته ینچيلئوناردو داو

ترر از نسرخ    نيیامرا از براب ارزش پرا   بوده خوب آن از حاصل تصوير د. یدهیدکمه را فشار م

 یکپ ید و از کپیوسته انجام دهین کار را پيد و ایکن یرا دوباره کپ ی. حاال هر کپاستآن  یاصل

 يخواهد بود و تمام رنگها صیشما فقط قابل تشخ ین کپيد، آخرید، صدها بار انجام دهيریبگ

ر خود را از دست خواهد داد. حاال صرد نسرخ    يو تصونیست  ینسخ  اصل یواقع يگهاآن رن

د کرد یمشاهده خواه دیها نگاه کنن که به برگهید. همیکن ین نسخه به اول بررسيرا از آخر یکپ

 ینرده بهترر از قبلر   ير به طرور فزا يرسد، هر تصویبه نمر م یها بهتر از قبلکه هر کدام از نسخه

 نیسرت و ص یقابرل تشرخ   ید داشرت کره از نسرخ  اصرل    یخواه يريان تصويدر پا خواهد بود.

سرت  ینخواهد بود. مهم ن يگريز دیچ چیزا هیر جز عکس منالين تصوي. اما ااستك به آن ينزد

ل نخواهند شرد.  يکاسو تبدیبه پهیچوقت زا در دست شماست، اما آنها یر منالياز تصو یچند کپ

ك ير توانرد  یم یدائم یو ترق آگاهانه یسازمانده يریادگي ياتکرار بر مولدتفکر از  یدر سطح

موفرق  داشرته،  زن، تمرکرز  ين تفکر، مخصوصاً بر کايابر مبناي که  یباشد. هر سازمان ياز قویامت

ر ییر توانرد تغ یموثر است اما هرگز نمر  ،از بوجود آمدن نقص يریبوده است. تفکر جهت جلوگ
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مؤسسر    یل ارتباب جمعر يانگذار البراتوار وسای، بن1نتگروپنکوالس یجاد کند. نيز ایآمتیموفق

 «.استنوآوري دشمن بدترين  یابيیفزون»سد: ينوین مین چنيماساچوست ا يتکنولوژ

 وربهرهتفكر 

ك ير تواند بره شرال    یم مولدتفکر متفاوت است  مولدتفکر با به طور کامل ور بهرهتفکر 

تفکرر  ن را تجسرم کنرد.   یك ماشر يتواند یمور بهرهدرشکه شکل و طرح ببخشد. اما فقط تفکر 

شرود. از منمرر   یم یز منتهیت آمیر موفقیید و تغيجد يهادهياز تفکر است که به ا ینوعور بهره

جهرت برخرورد برا    ور بهرره تفکرر   .یخيتفکرر ترار   نهاست تفکر، هنرمندانه ن نوع يمر ايورتها

ز نمودن محصوالت و خردمات،  يمتما، يط اطراف ما و مراکز تجاریرات در محییها و تغچالش

شررفت مهرم   یپو دن بره رشرد   یرسر  جهرت  درهرا  نشیها و بکردن و گسترش پروسه ینیبشیپ

زن شرح داده شرده  ين شکل به عنوان تفکر کايبه بهتر مولدتفکر  1شود. در بخش یمحسوب م

را بره عنروان    وربهرره تفکرر  دهم و یرا گسترش م یاستعارة ژاپن ،نیرخورد با مراجعاست. در ب

 يبه معنرا  Ten تن است مرکب و متشکل از لغات ياکلمهتنکايزن  .دهمیشرح م تنکايزن تفکر

 تروان یگرر، مر  يخوب و سودمند. بره زبران د   یبه معن Zen زن ر وییتغ یبه معن Kai يقانون، کا

نکره  ياز اشرتر  یکند. بیرو رو ميز را زیهمه چ تنکايزن ر کرد.یفست «انقالب سودمند»را  تنکايزن

نه تنها آنچه که ما انجرام  تنکايزن  ايور بهرهتفکر کند. یمخلق د ي، مسائل جدرا حل کندمسائل 

است جهرت   یکند. راهیز عوض میا را نید ما نسبت به دنيدهد بلکه نوع دیر مییم را تغیدهیم

س يسررو ك ير   ير بر پا 2کسینت فل، شرکت 1997در سال  .رییر و خلق تغییبا تغ يبردارنسخه

مردم امکران  يبراسايت نت فلیکس را از طريق وبلم ینترنت که سفارش فيق اياز طر يااجاره

 شد. يگذارانیبن 3نگزیهست ديفرستد، توسط ریمردم م يل برایسازد و آنها را توسط میر ميپذ

لم او ی  فر ير کرا يشد اگر به جایشد، چه متنکايزن  نگز صاحب تفکریهست 1999در سال 

 کردنرد یه نمر يرا کرا یشخص يهاسكيگر ديان ديداد؟ مشتریه ميها را کرالمیش فينما تیظرف

داد ین امکران را مر  يبه آنها ااين موضوع  .شدندیخدمات مانواع مختلف آن مشترك  يبه جا و
                                                                        

1- Nicholas Negroponte 

2- Netflix 

3- Reed Hastings 
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سرك را برر   ينکره مشرترك د  يها را تا آن مدت که دوست دارند نگه دارند. بره محرض ا  لمیتا ف

کرده است بره  که قبالً خود مشترك انتخاب  یستیرا از ل يگريد يدي.وي.د کسیفل ،گرداندیم

رکرد نخواهرد  ينه دين  پست و هزي، هزیه شخصيکرا يهانهيگر هزين صورت ديداد. در ایاو م

ر يد جهت به تصرو ياست کامالً جد یشود بلکه راهینده محسوب نمير فزاییك تغين يداشت. ا

 يرا روزانره بررا   دي.وي.دي 000/200کس ینتفلر طول سه سرال  ان. در يدن ارتباب با مشتریکش

دات  يهاین کمپانيتراز موفق یکيکس ینتفل 2007ل کرد. تا سال یون مشترك میلیك ميحدود 

ون مشرترك فرسرتاد.   یر لیم 5/6ش از یبر  يرا روزانره بررا  فیلم ون عنوان یلیم 5/1و بود کام شده 

د کننرد و  یر ا از آن تقلیر گرر در سرتاسرر دن  يد یهرا کمپران  دهباعث شرد ترا    ین کمپانيت ایموفق

گر يد ینجا مثاليدر اتجارت خود را عوض کنند.  راه 2ودلیوو ها 1بالك باسترچون  يیاهیکمپان

 شود.یعلم مطرح م يایدنزن در يکاناز قدرت تفکر ت

 ايهينشرر  يیکرا يو آمر يیشناس اروپرا از دانشمندان جامعه یگروه 2007در سپتامبر سال 

 JSpurCدند که به اختصار ینام یجعل يهابيضره را ين نشريان نهادند. آنها اید و نادر را بنيجد

قرات  یعادگراه مطالعرات و تحق  یاست کره م  يبون آزاديت آن فراهم آوردن تری. حوزه فعالاست

ج مرردود  ياول، چراپ نترا   ،راير ز ؟تیر . چرا چاپ کردن مطالعرات فاقرد موفق  استافته یجه نینت

نده به کرار بسرته شرود.    يت مطالعات آیفیک يو ارتقا یآموزش يخطاها يیشناساتواند جهتیم

ز آنچره ناکارآمرد بروده و    یاخطار باشد که به محققان اجازه آنرال  یتواند نوعین مس له ميادوم، 

مران متوجره   يهامان را از شکسرت يریادگياز تکرار آنها را خواهد داد. اکثر ما ارزش  يریجلوگ

ن شرانس  ير و از ا درس بگیرنرد همکارانشران   يهرا نشمندان نتوانند از شکستم. چرا دايشویم

تواند قوة یکه مرا ش چاپ يبه نام گرا يادهيپدمجله چاپ  يستم جاریمحروم باشند؟ سوم، س

توسرط   یك بررسر ير مثرال اگرر    يکند. بررا یت ميرد حمایص درست از غلط را از ما بگیتشخ

ق فرصرت  یابد، آن تحقیرا ب یو خودکش يبازهمجنس نیب یمثبت ینام، همبستگصاحبمحققان 

نرام همسران    اگر ممکن است توسط محققان بين مطالعه ديابد. چنديیرا جهت چاپ م یمناسب

 است، آنها مسرتعد چراپ شردن    یج آنان منفيرا که نتايشکست بخورند، ز یدر داشتن همبستگ

                                                                        

1- Block Buster 

2- Hollywood Video 
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چاپ شده ممکن اسرت    مطالع يهاهتيافل متناقض، يرغم کثرت دالیجه، علیبه عنوان نتنیستند. 

هرر  »، JSpurCاز مؤسسران   یکر يد لهررو،  ير ويسخن دل شود. طبق يافته تبدياجماع  یقتیبه حق

تواننرد در  یح مر یج صرح ينترا  .ممکن است غلرط باشرد  که م یدانیم میکنیکه ما تصور م يزیچ

 ین دو داستان گسترش فزونيا«. توانند آنها را به چاپ برسانندیرا نميز ؛ها بمانندانسان یگانيبا

را کرامالً   یسرنت  يهادهيهر دو انت فلیکس و  Jsparcکشند. یمنر يرا به تصو يافت  تفکر جاري

 «.سودمندانقالب »ن: زيتنکااست از  يیهانها مدليعوض کردند. ا

 وربهرهتفكر عناصر 

اصرل  . يمتفراوت اسرت: تفکرر خرال  و تفکرر انتقراد       يیتوانا دومتشکل از ور بهرهتفکر 

راهبرد ما جهرت   .«د جدا باشنديبا يتفکر خال  و تفکر انتقاد»اين است: خال  تفکر فراگستر 

 یکه سرع  ين باريم. آخرین دو هستيا یهمپوشان یست، ما در پین يین دو توانايمجزا ساختن ا

ن ير د. تفکر شما اياد آوريد را به يبودمواجه د يجد يد و با راهبردیرا حل کن ید تا مشکليکرد

 یشد اگرر مرن نقاشر   یار گران است. باشد، چه مینه، بس …دانم، منیمن، م»ن بوده است: یچن

 …پرر از خطرر   …نره   …ه، چطور درباره ی. عالنداهچ وقت زودتر انجام شدی، ه…کردم ویم

 «.است ن راه وجود نداشتهيد بهتر از ايفراموشش کن. اُه خوبه، شا …توانستمیشه میهم

 
 تفكر خالق و تفكر انت يدي بييد از يكديگر جدا بيشند.»اين اس : ور بهرهتفكر رستر اصل فرا نكته:

در  يانتقادتفکر ها و دهيا قخال  فکر کردن جهت خل يزمان برامندي از تالش همبهرهبا 

ن مسر له  ي. اخواهید رسیدز یآمتی، شما به برهم زدن هر شانس موفقآن عقايدقضاوت راستاي 

ترمرز اسرت، مسرلماً بره      يك پا برر رو يگاز و  يك پا رويبا  یرانندگ يدن براه تالش کریشب

 د. ید و نابود کنیرا بسوزان يزین پروسه چيد و ممکن است در اید رسینخواهجايی 

ن یگرر اولر  ير دیر ا بره تعب يا بودن، ي. اول، زااست يصه ضروریخص سه يداراور بهرهتفکر 

 یمختلفر  يهرا ده شرکل يا يیايمختلف زا يهاانسان يچ. برایاز ه يزیساختن چ ينقش آن برا

رت یر ا حير  ير عراد ی، ساختن ارتباطات غ«شود اگر؟یچه م»دن سؤال ی، پرسيپردازالیدارد: خ

ن نحو نراقص هسرتند.   يد به بهتريجد يهادهين مسائل، ايساختن ا یاز چگونگ فارغزده شدن. 

. بره  یبرد تا آنها را فراموش کنر ین مك لحمه زمايو ثابت هستند.  ردیگیاز آنها شکل م یحالت
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، چند لحمه يکردیا فکر میدن يهادهين ايترمیو به عم يرا که در حمام بود یاور زمانیخاطر ب

جراد  ياور بهرهس  دوم تفکر یخاطر دسد شکننده بهيجد يهادهين ايرون رفتند. ایبعد از ذهنت ب

د. ير ده و قضراوت بپرداز ير د بره خلرق ا  یانتویزمان نمستند. شما همیشوند و قابل قضاوت نیم

ورش هروش شرما مقاومرت کننرد. چره      ير تواننرد در برابرر   یشما نممه شکل گرفت  ین يهادهيا

ور بهرره صر  تفکرر   ین خصید؟ سروم ير اد نشدة خود قضاوت کردهیتول يهادهيا درباره يیزمانها

 بقرا  يو اجازه به آنها برا هادهي. با خلق اگرانبهاست :ردیگیص  اول شکل میاز دو خص ماًیمستق

ا، ي، زاور بهرهد. تفکر یهست يشترید بيجد يهادهياايجاد به  درا قامش ،ینیدر کنار قضاوت تمک

فهرسرت    یر در حرال ته کنید، فکر میشما  یقضاوت و گران سنگ است. در عمل، وقت رقابلیغ

)در فلسرفه چینری    اسرت  تفکرر خرال    yin براي yang يبلند. تفکر انتقاد يهاتفهرسد، یهست

yang  نیروي فعال و مذکر کائنات که باyin   يتفکر انتقراد  ،. همچون تفکر خال جفت است 

 ياول، تفکر انتقراد  ها مکمل ديگري است.ص  واجب است، که هر کدام از آنیخص سهصاحب 

تفکرر   يانتقراد  ید. وقتر ير آزمایدهرد و مر  یکند. مورد سؤال قرار مر یم یبررساست و  یلیتحل

ف را آشرکار  ير د و تفراوت ظر یر کنیر سرطح نفروذ مر   يبه زد، ينگریق به مسائل مید، عمیکنیم

د. دوم یر ابيید و معنا را مر ید، به دنبال نمم هستیکنیدن جست و جو میفهم يد، شما برایکنیم

هرا برا   دهير ا اير نکره آ يفهم ااست تا ف  آن کمك به شما یوظ«. ر استيقضاوت پذ يتفکر انتقاد»

به شما اجرازه   يتفکر انتقادبرايتان مقدور باشد.  رسیدنت یا نه تا به موفقيبقت دارند ار مطایمع

 يتفکرر انتقراد   سروم،  .دیر سره کن ين شرده مقا یری ش تعیاز پ يها را با استانداردهادهيدهد تا ایم

کنرد، آنهرا   یجاد شده توسط تفکر خال  را محدودتر ميست بلند ایلتفکر خال  است.  یانتخاب

گرذارد. شرما از   یم يجا رست را بیاز ل يزتریآمتیلتر کرده و مقدار کمتر و موفقیو ف را غربال

ن ید و همچنر یر کنیترر اسرتفاده مر   هشرفت بیپ يها برادهين ايبهتر يیجهت شناسا يتفکر انتقاد

 يد. تفکر انتقراد يشومیهمگرا برخوردارند ت یموفق يبرا يیل باالیپتانساز که  يیبه آنهانسبت 

 د.ید، در حال انتخاب هستیکنیتفکر م يانتقاد یوقت است. یابل قضاوت و انتخابق یلیتحل

اسرت از معلرق نگره داشرتن      ياکند. پروسهیجدا م يتفکر خال  را از انتقادور بهرهتفکر 

کره   ؛انتخراب  يبه آن بررا رجوع پس سها و دهيبلند از ای يهافهرستخلق است براي  قضاوت

  ،اندنهاده شده انیش بنیاز پکه ز یآمتیار موفقیضد مع يهادهيارد در موتوسط قضاوت اين کار 

 .گیردصورت می و انتخابفهرست   یتهبا 
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پروسر  کامرل   مشاهده خواهید کرد، « طرح تفکر برتر»کتاب  6در اوايل فصل همانطور که 

ك ير  د گرفته تا گسرترش يتفکر جد ياز کاوش برا خواهد بود.فاز متفاوت  6شامل  تفکر مولد

 و خال  را در بردارند. يتفکر انتقاد يهان فازها قدميهر کدام از ا عمل. ينقشه برا

د. یر را تصرور کن قايق کروچکی  . ين تفکر خال  و تفکر انتقادیاست ب یتناوب وربهرهتفکر 

از  گری اگرر شرما هم   .است يگر آن نماد تفکر انتقاديك طرف آن نماد تفکر خال  و طرف دي

را اسرتفاده   يانتقراد  يرود، و اگر پاید چرخیره خواهيك دايد، به دور یده کنخال  استفا يروپا

ن دو ير ن ایجراد تنراوب بر   يحرل آن ا د زد. راهیر ره را در جهت مخالف پارو خواهيد همان دایکن

د ین صورت به شدت به جلو خواهيدر ا انتقادي ، خال ،يبه صورت خال ، انتقاد یعني، است

 د.ید رسیخواه تنکايزن شما بهترتیب ن يرفت. به ا

 هيوال زير تختخواب

 مولرد تفکرر  ام. را شررح داده ور بهرره تفکر و  مولدتفکر هاي محسوس بین تا کنون تفاوت

ضرورتاً به تکرار الگوهاي قديمی و ارتقاي آنها به بهترين نحو و به بهترين شکل فزونری يافتره   

د و تفکیرك برین تفکرر خرال  و     کند تا براب جديردي بگشراي   تالش می تفکر مولدپردازد. می

تفکرر  انتقادي را به کار بگیرد. تفاوت حیاتی ديگري نیز بین اين دو نحروه تفکرر وجرود دارد.    

متفراوت  ور بهرره تفکرر  شرود.  زمانی که نتايج شکست سطح باال باشد بسیار ارزشمند مری  مولد

هرا کرم ارزش   يرده شرود. ا است. زمانی که نتايج شکست کم باشد به مذاکره سودمند منتهی می

هاي اصلی احتمال خطرر پرايین   بر نیستند. حتی در نمونههاي شکست خورده هزينههستند. ايده

کنیم؛ زيرا به اين ترتیرب میرزان خطرر    برداري مینمونه ،است. به همین دلیل ما در اولین مرحله

دي آنچه تالش براي شکست و درك نارکارآم مولدتفکر شود. در حقیقت، در نحوه محدود می

پرذير اسرت کره نترايج     کارايی نخواهد داشت، گاهی اوقات سودمند اسرت. ايرن زمرانی امکران    

گیريد. همانطور کره اديسرون   شکست جزئی باشند. هر چه بیشتر شکست بخوريد بیشتر فرا می

مرا بره   «. امهزار راه را که مثمر ثمر نیستند فررا گرفتره   2فقط  ام،هدمن شکست نخور»گويد: می

کنریم. بره عنروان نتیجره     می مولدتفکر مخلوقات الگوپرداز، اکثراً زمان بیشتري را صرف  عنوان

مرا شکسرت را ناخواسرته    داريرم.   مولرد تفکرر  تمايل به مشاهده دنیا از طريق لنزهراي تجربر    

ر برا بتیتوانرد مصر  یز مر یآمخاطرهمرا تفکر يز ،میکن یم ن اجتنابياز تفکر خطرآفر و م.یدانیم
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را  مولرد تفکرر   تا دیخواهیود مرخ يید از خلبان خط هوايما شوین هواپیداخل کاب یباشد. وقت

ها و بنشاند. تجربه ايما را مثل پرندهیر تا هواپطيد، شرايت هوا، دامن  دیاز وضع- ردیه کار گرب

و خارج از کنتررل.   یبحران يهاتیعموق يشده هستند نه برا يسازهیط شبيشرا يها براشيآزما

د، یر ما، توقف خطروب تول یماران، سقوب هواپیتواند منجر به مر  بیم مولدتفکر اهات در اشتب

 ر تختخرواب ير وال در زیر ن هير شود. ا یبزر  مال يهاو شکست یتدارکات يهارهیشکست زنج

 مولرد تفکرر  ط یم اگر چه در محياجتناب کردور بهرهتفکر ط یدر مح ی. ما از خطر احتمالاست

ما  يهارا اکثر آموزهيم زياعادت کردهمعمولی از خطر به طور  متناعما به ا م.يکردیعمل مبه آن 

 يهازار و اتا دان کاریم یاند. ما در پدا کردهیما مطابقت پ مولدتفکر  يهايیتوانا يسازبا آماده

رد. يپرذ یرنگ مر  ،صبر در مقابل خطر ینو معموالً توسط کم يهادهيم. ارتباب ما با ایعمل هست

را پرر ثمرر    تفکر مولدتواند ین امر ميا ؛داريم يريل به کنار گذاشتن خجالت در خطرپذياما تم

د ير د دیر شما خواه« ماسامون يکاتانا» 11ر است. در بخش ییقابل تغ ین مس له به سختيکند و ا

ت یر موفقشرانس  ش يشکسرت و افرزا  برا  جنرگ   يبررا ور بهرره تفکر از طرز  یکه چطور قسمت

 شود.یم يزيرطرح

  1کنید )يوگی برارسد يکی را انتخاب میاي به دو راهی میامی که جادههنگ

شره  یا همير اما آ« امن انقالب سودمند را به دست آوردهيمن ا»پرسند ین ما میمراجع یگاه

 يرو تنکرايزن  شرتر از یهسرتند کره بتواننرد ب    یعيها و صرنا یا کمپانيست؟ آين انقالب ضروريا

 باشد. طرناكخ یتواند کمین، انقالب ميزن تمرکز کنند؟ با وجود ايکا

 
را « ان تالب ستودمند  »يي « تنكييان»ارر محيط براي شمي تغييرات ثيبتي دارد، الز  اس  ديدريه  نكته:

 ت وي  نميييد.

شره  یهرا و اشرخا  هم  انتخاب وجود دارد. سازمان اي برايگزينهشه ی، همماندی نمیسؤال

انجرام   یار عرال یو البتره بسر   رپیش ببرند   اند دادهیالً انجام متوانند مسائل را همانطور که قبیم

 را دردتر ير بهترر و جد  يتواننرد راهبردهرا  یا مر يکنندر یجاد مينده را ايشرفت فزایدهند و پیم

و  يسال، اقتصراد، تکنولروژ   3000ش از یان کشف کنند. بيبه خود و مشتر یرسانجهت خدمت

خرود را بره عنروان    بنابر ايرن  داشت.  يزیار ناچیر بسییتغدر مصر باستان  یاجتماع يساختارها

                                                                        

1- Yogi Berra 
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تواند شما را نابود کنرد. در مقابرل، اگرر    یط، میدن در آن نوع از محیقهرمان انقالب سودمند نام

 یر باشد، منطقییتغبراي ثابت و مهم  يهاطیاز مح یکيد یکه در آن مشغول به کار هست یطیمح

د. یر کنتالش ور بهرهتفکر  يهايیو مسلط شدن بر توانا تنکايزن نشیشرفت بیپ يبرااگر  ،است

خلرق آن   یا در پر يد، ير مواجه شوییشتر با تغی. هر چه باست ن ارتبابياز ا يانمونه 3-1شکل 

 د.يآوریدست متري به نحو مطلوبرا به ور بهرهتفکر د، یباش

 
 آوريدتري به دست میرا به نحو مطلوبور بهرهتفکر هر چه بیشتر با تغییر مواجه شويد، 

 

 یتوانرد گراه  یممهمتري روبرو کردن و عوض کردن مسائل ها، طین محيدارترير پاد یحت

مره  یب ياز شررکتها  یکر ين مرن عضرو   یاز مرراجع  یکيد کند. یرا تول یتوجهقابل ج ياوقات نتا

ه که من برا آنهرا مواجره شردم، چره بر       یمه تعاونیب يها. اکثر شرکتاست یار بزرگیبس یتعاون

 ايمه برر یصنعت ب در حالی کهستند. ینداراي تفکر تنکايزن عنوان مراجع، چه به عنوان مشاور، 

ر چرالش  ناممیه ميپا یمن آن را زندگ ن مراجع ر يش، ای. چند سال پقائل استاهمیت  يداريپا

 يیحسرابها شوند تا صورتیتوسط قانون موظف م یتعاون  میب يهاکرد. شرکت یر را معرفيز

ات یت و خصوصرریوضررع ،صررورت حسررابها  آنم کننررد و در یگررذاران تسررل مررهیب را برره

سه ماهره   یك گزارش ماليز را روشن کنند. یآممسائل مخاطره و ها، آمار برگشتيگذارهيسرما

بره دلیرل اينکره چنرین گرزارش اساسری        ،نت کوچك خواهد برود يك پريصفحه در  24شامل 

را به خرود اختصرا     یقابل توجه يتجار  نيها هزگزارشاين  دوينت ،دارد ها مشتريمیلیون
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ن ير کند که این مییتع ي. مقررات جارخواهد بودون دالر یلیآن صدها م  نيانه هزیدهد و سالیم

ل یر ميو ا ینترنتر يا يهاهیانیل داده شود، بيمه تحویها مکتوب شده و مشخصاً به صاحبان بهیانیب

ن گزارشرات  يمه ایانگر آن است که اکثر صاحبان بیب ن مراجعه کنندهيقات ای. تحقاندمردود شده

در ن گزارشرات  ير ا  نر يکراهش هز  يبرا یراهافتن ي یه در پير ارشد پاياند. مدرا مطالعه نکرده

 ت، خردمات يريمرد مورد مقولره  در  یقاتیم تحقیك تيهنگام اجراي وظايف قانونی آنها است. 

ن مشرکل کرار کررد، امرا     ير ا يرو رال بر سر  2حردود   ،گر مسائلين و دیانو، قيبه مشتر یرسان

م یاز تر  یمانرد. مرن و همکرارانم جرزء کروچک      یحاصل نشد و مشکل بدون حل براق اي نتیجه

بره نرام    يراهبررد همچنرین  اد و يبا سرعت زور بهرهتفکر  ینوعاز ل داده و یرا تشک یقاتیتحق

 م.ياستفاده کرد 1گیلفرس

را آنهرا   یش قرار دهد. چه نوع سرؤاالت يوبرنامه خ سرفصل م تا مشکل رایم خواستیما از ت

رنرد:  یگیل قررار مر  ير ذ  شود؟ جوابها در دامنايجاد قاً متضاد حل مشکل یتوانند بپرسند تا دقیم

م؟ چطرور  یکنر یم؟ چطور مشکالت را حرادتر مر  يبندیمان را بر مشکالت ميچگونه ما چشمها

ر درباره اجازه دادن بره  خسؤال آ م؟يگذاریان خود را کنار ميم؟ چطور مشتریکنیم یشکنقانون

فرراهم آوردن شررايطی برراي    خودشران اسرت کره منجرر بره       يپا يستادن رويا يان برايمشتر

 Onlineهرا بره صرورت    هیر انیطبرق قرانون، ب  هاي خود را مطرح سرازند.  مشتريان است تا بیانیه

کره در   یاز اطالعرات ان را ينتوانسته مشرتر  يگريد  چ مس لیله و هن مس يشود. اما ایفرستاده نم

ان فقط آن يبرند. اگر به مشتریبهره م Onlineس ياز سروهمچنان آن هستند منع کند و آنها  یپ

 6صرفحه بره    24از فرستاده شرده  ل یماين یانگیاند فرستاده شود مرا که انتخاب کرده یاطالعات

براال  ل یپتانسر  برا  یروز به راه حلر لفرس در کمتر از نصف یگ  کند. جلسیدا میصفحه کاهش پ

به تحقرق   ين راهبردین چنيا هم چگونيبود تا متوجه شوالزم مدت زمان بیشتري . دست يافت

 يگذارانیك پروژه بنيد در نمر گرفته شوند و چطور يبا يام کنندهیات تنمیچه مقتض ؟رسدیم

تره شرد.   راهنمرا بره راه انداخ   يابرنامره  يیایر جغراف  ك منطقين مفهوم در يآزمون ا يشود. برا

انگر یر ش بيج آزمايان مثبت بود و مشکالت و معضالت پشت سر گذاشته شد. نتايبازتاب مشتر

ن راه حرل  ير خواهد کرد. در ابتدا، ا هریون دالر ذخیلیم 12ل تا یمايهر  يبرا ین بود که کمپانيا

                                                                        

1- Galeforce 
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 اساسری عمل ن ابتکار يبه نمر نرسد، اما ا یك مشکل مهم ممکن بود راه حل اساسي يساده برا

کره   يی، جرا به اجررا درآمرد   2007در سال  1و سيدِ یو جهان ياقتصاد يیگردهما از قبل سال 2

ته ك پرچم برافراشر ي آينده در نوآوري، همانند به عنوان روندرا ها حلراه ،يمداريمفهوم مشتر

ز اي انمونره شرك  ین برنامره بر  يخود در ا یارتباط يهاهیانیبارائه  يان براياست. اجازه به مشتر

سرطح  ارائره  ان و يت مشرتر ينره، براال برردن رضرا    يهزکراهش  ن برنامه منجر به يبود. ا یزنيتنکا

نترنت را نداشته باشرند بره   يم به استفاده از ایان تصميبه آنها شد. اگر مشتر یابياز بازار يديجد

 که یيهادهيد ایتول يد براينبا تفکر مولدد. یصورت خودکار گزارش کار به دستشان خواهد رس

 خرال   تفکربین تعادل  ةجاد کننديا ر  تفکر مولدنجامد. ایب لسالها به طو دارند،ارزش کندوکاو 

د، زرد و روشرن و وجره   یك وجه آن مثل خورشير دهد. ییا را تغیتواند دنیر م يو تفکر انتقاد

 یا از هرم جردا براق   يد و دریشده است. خورش یرانه نقاشکق و متفی، عمیا، آبيدر گر آن مثليد

 يگريز دید چیچرخانیرا مصفحه  یرند. وقتیگیقرار مصفحه از  یتمانند و هر کدام در سمیم

 ، بلکه سبز است.یا، نه زرد است و نه آبيد است و نه درید، نه خورشیکنیرا خلق م

 

                                                                        

1- Daves World Economic Forum 
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 ستند!يد نيوترها مفيكامپ
 دهند.يقرار م شماار يدر اخت ها راآنها فقط پاسخ

 (1كاسوي)پابلو پ

                                                                        

1- Pablo Picasso 
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م و یم بلکره درنرگ کنر   يها نروسراغ پاسخبه کند که به سرعت یما را وادار م وربهرهتفکر 

ار واضرح، مشرخص و   یبس اولیه يهاکه پاسخ یوقت یحت ؛مید ادامه دهيدن سؤاالت جدیبه پرس

در مقاومرت کرردن در    آنهرا  يیتوانا ،وربهرهات متفکران یاز خصوص یکينمر برسد. درست به 

 ،ك پاسرخ ير کره انتخراب    انرد رسیده جهین نتيابه آنها  و دانستن است. يیل به پاسخ گویبرابر م

کنرار آمردن برا     يمعنرا  بره  در سوال باشد. درنگ کردنپاسخ يکسان آن  با پذيرشممکن است 

صرل زمسرتان   فاحتماالت است. مادرم از  شريپذ يبه معنااست. کنار آمدن با ابهامات ابهامات 

مرارس بره    21م روزهرا را از  يه اسرت، در تقرو  يژانو 7سال در روز تولدش که زار است. هر یب

گرر را در  يروز د ،هرر صربح  « روز تا بهار مانده است. 73فقط »د: يگویشمارد و بعد میعقب م

دن بهرار  یکند. فرا رسر یشمارش معکوسش را اعالم م ياديز یزند و با خوشحالیم خط ميتقو

دلچسب است. تنها مشکل  يآب و هوا جديد وش يزمستان، رو پايانکنندة  یمادرم تداع يبرا

م و هر کس کره در شرمال   يکردیم یورك زندگيوین بود که ما در شهر نيدر محاسبات مادرم ا

ست. ین یخوب ين کنندة آب و هوایمارس تضم 21داند که یکرده است م یکا زندگيآمر یشرق

مرادرم را ناراحرت نکررد.     مس لهن يما در ماه مارس بوده است. اما ا يهابرف و بوران بیشترين

 ابهرام از  ین پاسرخ کمر  يمارس بود. ا 21« شود؟یبهتر م چه وقت هوا»سؤال مادرم پاسخ  يبرا

کره بره    يیهام که برچسبین طور فرض کنيم ايکرد. هم  ما عادت داریبرطرف مرا او  یزندگ

 يهام که هوا فقط به خاطر برگشتن ورقهیدانیها هستند. اگرچه مزیناً همان چیم عیزنیزها میچ

کره   يااما مفهوم بهار و مقولره  ر نخواهد کرد،ییتغ يیآسابه طرز معجزه م از زمستان به بهاريتقو

ماليمترر، شرکوفه    يار قدرتمند است. ما بهرار را بره آب و هروا   یم بسيااز آن در ذهنمان ساخته

 ؛قت که هنوز بهار نشرده اسرت  ین حقيم و برعکس ایدهیخوش ربط م يهاحهيو را دادن گلها

ما مهم  يحات برایپر از برف. توض يهاابانیو خبد  ين آب و هوادح دایتوض ياست برا یراه

در درونمران احسراس    شرود کره مرا   یه موجب مر یك قضياست. نسبت دادن درجه حرارت به 

ا سررد اسرت. اکثرر اوقرات     ير گررم   بیرون ين که چقدر هوايتوجه به ایم بیکن يشتریب یراحت

ا نه. آن چه مهم است يم درست است یکنیکه به آن استناد م ياهیا قضيست که آیمان مهم نيبرا

باشد که  يزیم. اگر چينگه دار ینیبشیو قابل پ ی، منطقینیرا از جهان عتصورمان ن است که يا

ها همواره به دنبال د است. انسانيو ترد یر ده درجه ناراحت کند، دو دليز يش از سرمایما را ب

بررج   تولرد او م»هرا  از ما انسان یبرخ يبرطرف کند. برا یهستند که ابهام را از زندگ يیهاپاسخ
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 يباشد. بررا یم «است؟ يسازمان دهندة محشر ن اندازهيچرا وال تا ا» سؤالپاسخ  «سنبله است

نکه کارش را از دست داد و با يبعد از ا چرا راب»ؤال سپاسخ « نشود يتا سه نشود باز» گرانيد

سراخت و پاخرت   »ز یر گرران ن يد ياست. بررا « لش درب و داغان شد؟یبه هم زد اتومب شدوست

« اسرت کره انتمرارش را دارم؟    يزیمن کمتر از آن چ یچرا زندگ»پاسخ سؤال « انيهودي یجهان

از  يوعره نامحردود  خرود مجم  هیل و توجید بر حسب میتوانیسؤال آخر شما م يباشد. برایم

داران، هيهرا، سررما  سرت یمسرلمان، کمون  يد. مانند: تنردروها ین کنيگزيمتفاوت را جا يهاپاسخ

پ هراپ،  یر ه یقیادگراهرا، هنرمنردان موسر   یداران، بننیمواد مخدر، زم يیاین تجار کلمبيبزرگتر

 عمم.ا پاپ ايها، يیکايد، آشوبگرها، آمرياهان، مهاجران، ساکنان قاره جدیدها، سیسف

 
در سؤال درنگ  ردن بك معنيي  نير آمدن بي ابهيميت اس . بي ابهيمتيت  نتير آمتدن بتك معنتيي       نكته:

 پذيرش اقتميالت اس .

 ا اگرر يست یها نبودن پاسخ لوحنه هستند اما مشکل سادهلوحاها سادهن پاسخياگرچه همه ا

ح یتوض یاز هم مشکل به اندازه کافاما ب ؛دهندیح نمیتوض یرا به اندازه کاف يزیها چن پاسخيا

 ؛دهنرد یدان مر یها به اعتقادات اشتباه و نادرست من پاسخياچه اگر یا حتي. نیستندادن مسائل 

ن ير ن اسرت کره ا  ير ا یست. مشرکل واقعر  یدان دادن به اعتقادات نادرست نیاما باز هم مشکل م

 دارند.یها ما را از فکر کردن باز مپاسخ

که  يباشد. افرادور بهرهتفکر ن موانع سر راه يتراز سخت یکيتن ل به دانسیممکن است م

ل انجام نشدن آنهرا را بره   یدلهمچنین و شوند نمیکه انجام  يیزهایم چتوانند تمایم ،«دانندیم»

شره  یرا آنهرا هم ير ز ؛رنرد یاد بگير را  يزیر ست کره چ ین يازین «دانندیم»که  يند. افراديشما بگو

و احتمرال   نقرص هسرتند  ید فقط بر يا شايرکامل هستند  « دانندیم»که  يها را دارند. افرادپاسخ

 چرارچوب  يسرت. دانسرتن دارا  یاما دانستن همان دانش ناستفاده کنندر « نه»دارد بیشتر از واژه 

ع و نامحردود اسرت.   یشود. دامن  دانرش وسر  یافته و اضافه نمیبه آن راه ن يزیاست، چ یخاص

ند. یبیها را به عنوان مجال و فرصت مند. دانش چالشیبید ميهدها را به عنوان تدانستن چالش

بره   يام. دانرش جراده  یت کنر یکند احساس امنیاست که به ما کمك م يیدروازة باالرو ،دانستن

م يهرا نررو  کند که به سرعت سراغ پاسخیما را وادار مور بهرهتفکر د است. يجد يهاافق يسو

ها مشرخص و واضرح   که پاسخ یوقت یحت ؛میسش ادامه دهم و به جستجو و پریبلکه درنگ کن
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 یترر از سرؤاالت  سرخت  یچ سؤالیپاسخ دادن به ه اظهار کرد که 1جرج برنارد شاوبه نمر برسد. 

 یدن بره جرواب در ابهرام براق    یل نرسر یر شخص به دل یوقت« ست.یکه پاسخ آنها واضح است، ن

کردان نابغره   يزی، ف2د بروهم ير ويدن فکرر کنرد.   يگزيشرود بره احتمراالت جرا    یماند مجبور میم

 هرايی تفراوت  خرالق را بره   ،مانردن  ید و چنردگانگ ير در ترد» :ن جمله کهي، با گفتن ايیایتانيبر

ل بره دانسرتن مقاومرت    یر برا م ه هستند تفکرات از قبل شکل گرفتکه معموالً مت ثر از رساند، یم

 يبندط اطرافتان طبقهیمح را از یحس يهادادهابتدا  در سؤال درنگ کردن است. يکردن به معنا

 يد را بره صرورت الگوهرا   یچشر ید و میکنید، لمس ميیبوید، ميشنوید، مینیبید: آن چه میکن

بنردي  طبقره ملمروس و قابرل دسرترس     يی، المسه و چشايیاي، بويی، شنوايینایص بیقابل تشخ

ها سو  ئه پاسخخواهند ما را به سمت ارایما هر دو م یو شغل یآموزش يهاستمید. دوم، سیکن

م کره زود  یهسرت  یطيدر شرا یو هم از لحاظ اجتماع یستيدهند تا فکر کردن. ما هم از لحاظ ز

شروند کره   یوارد زبان م یها اغلب زماننوواژه یسیم. در زبان انگلیکنیو قضاوت م يریگجهینت

انتقرال دهرد.    یافوجود نداشته باشد که بتواند معنا و مفهوم را به اندازه الزم و کر  يالمهکچ یه

ن سربز  اسرت. خرانم    یسربز/ سررزم   يایر ]دن monde greensکه انتخاب کردم  یاز کلمات یکي

 یت وقتر ير سراخته برود. خرانم را    4مجله هرارپر  1954ن کلمه را در مقال  سال يا 3تيا رايلویس

 The benny of“گروش کررده برود،     يك اسرکاتلند ير لکوروعاشقانه ف يهاکودك بود به آهنگ

Murray” ر بود:يز يهابا  که شامل مصراعيز ي)کنت مور 
Ye Highlands and Ye Lowlands, oh where have you been? 

بره نرواحی    Highlandsدر اسکاتلند   د؟یکجا هست لولند یاهال يو شما ا لنديها یاهال ي)ا

 شود.به مناطق پست اطال  می Lowlandsکوهستانی و 
They has slain the Earl of Murray, and Lady Mondegreen 

  اند ن سبز را به قتل رساندهیسرزم يبانو)

کره بره خراطر     یاه بختر یدر مرورد خرانم سر    یانيد که مصراع پایفهم تازه چند سال بعداو 

                                                                        

1- George Bernard Shaw 

2- David Bohm 

3- Sylvia Wright 

4- Harper 
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نرابود  نرت را  ها جسرد کُ کشن بود که چگونه آدمين مصراع در مورد اينبود بلکه ا ،اربابش مرد

فرراوان و   ین را اشتباهات جزئيت کلم  مندگريرا«. زار انداختندجسد او را در علف»آنها  .کردند

جاد يا یرا زمان ین اشتباهات جزئيکند. ما ایف ميم تعریکنیجاد ميکه ما در گوشمان ا یمتداول

ا عبرارت  ير آن کلمه  يو طور ؛میباش نان نداشتهیکامالً اطم یا عباراتيم که نسبت به کلمه یکنیم

 يدیر ل انرد »عبرارت   یدختر کوچک يداشته باشد. برا یمعن مانيم که براینکیر میر و تفسیرا تعب

 بود.؟ «اورمین شعر سر در بيچگونه از ا» سؤالپاسخ « And Lady Mondegreen نيموندگر

ن در یغمگر  يیکه اغلب برا اشرعار غنرا    ،ميخودمان را دار یشخص يهانيهم  ما موند گر

 یوقتر » تحت عنروان  ،بود يیاشعار غنا يکه حاورا  يیهاتمام کتاب 1ن ادوارديارتباب است. گو

کررده اسرت.    يآورده شرده جمرع  یاشتباه شن يهاگر ترانهيو د «خشببوسم مرا ب ین مرد را ميا

e me while sScu) :است 3از جیمی هندريکس 2شعر تگر  بنفشن يموند گر ،ن شعريعنوان ا

I kiss the sky  ك از جملره یاز اشرعار کالسر   یعضر خش ، بببوسرم مررا بر   یآسمان را م ی)وقت 

(Sweet dreams are Made of cheese  اند  است کره در  ر ساخته شدهین از پنيریش ياهاي)رؤ

ن يریشر  ياهرا ي  )رؤSweet dream are Made of these) و موزون به عبارت يیایقیقالب موس

 يدخترر »)  The girl with colitis goes by)ل شده است. عبرارت  ي  تبدديآینها به دست مياز ا

 ith wThe girl)بره   4هرا ترل ی  در ترانره ب «برود در گذشرت    التهراب کولیرت )  يماریکه دچار ب

Kaleidos cope  مورد عالقر  مرن    ل شده است. و انتخاب من عبارتي  تبدی)دختر چشم رنگ

ت آن را بره صرور   النير   است که براب د «دمندیدر باد مآنها  ها دوستان من هستند ومورچه»)

از دوسرتان خروب مرن کره در      یکيدر آورده است. « دهددوستان من! پاسخ در باد می» عبارت

بودند که نرامش   يیهامیآورد که پدر و برادران بزرگترش طرفدار تیاد ميبزر  شده به  تورنتو

قرت  ین شود. در حقیم تا قشنگ و دلنشیکنینم یها را اشتباه معنن مصراعيبود. ما ا 5وزیلیك بیم

برا   یرا افکرار مرا وقتر   ير نادرست و اشتباه. ز يمعنا یم. حتیها معنا دهن مصراعيم به ایخواهیم

                                                                        

1- Gavin Edwards 

2- Purple Haze 

3- Jimi Hendrix 

4- Beatles 

5- Make- Believes 
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 یدار هستند. وقتيپااولیه  يهابرند. پاسخیبه سر م یو ناراحت یشود در سختیمواجه م يامس له

ا يیویلیست که سیم. مهم نيشویر آن میاس يريناپذم به طور اجتنابیکنین مییرا تع یك معنيما 

 يدیر ل ده باشرد، تصرور  یآن را شن ،يیر غناعح آن شیمصراع صح يریادگيت چند بار بعد از يرا

 یزنرد. ذهرن مرا از معنر    یچاره در علفزار را از ذهن پس میر بیپ يسد مورجن، تصور يگرموند

 عمالً م،يشویك مينزد یايا معني یبه پاسخ یزار است. وقتیها بك نشدن به پاسخينکردن و نزد

ن مطلب به يدر مورد ا ياآوردن مثال ساده يبرا .میکنیدور م ذهنگر را از يد ینا معايها سخپا

ك بلرور  يتوسط  1832ن مکعب در سال يدهد. ایر را نشان مکِد که مکعب نِیر نگاه کنيشکل ز

 کشف شد. 1س آلبرت نکریبه نام لوئ یسيشناس سو
 

 
 .ك حالتيد، اما هر بار فقط ینین مکعب نکر را در دو حالت ببياد یتوانیشما م

 

 یبود کشف کرد که وقت یك گزارش علمي ين برايدن اشکال بلورینکر در حال کش یوقت

ها، استحکام و عمرق وجرود نداشرته    هيمانند سا يسه بعد ياز نما يچ نشان  واضح و آشکاریه

ش در ریو تفسر  ین کردن معنر يگزيهن با جاچرخد. ذیمکعب در فضا م يسه بعد يباشد، نما

توانید يرك نمرا )مکعرب از براال  يرا      برد. شما میمکعب ابهام را در کشیدن آن از بین می مورد

توانید بین دو مکعب به پشت و جلرو بچرخیرد.   نماي ديگر )مکعب از پايین  را ببینید. شما می

د نتوانیرد هرر دو حالرت مکعرب     کنید، شراي ولی اصالً اهمیت ندارد که چقدر سخت تالش می

                                                                        

1- Lowis Albert Necker 
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مرن  موقعیرت  »)مکعب از باال و مکعب از پايین  را به طور همزمان ببینید. پاسخ اين سؤال کره  

اين است که شما يا باالي مکعب و يا پايین آن هستید. اما « ؟دنسبت به مکعب در کجا قرار دار

 پذير نیست.بودن در هر دو حالت )باال يا پايین مکعب  امکان

هراي انعکاسری و غیرر ارادي را بره ابهامرات      هايی که فقط پاسخد بگويید که اين مثالشاي

ها فقط تنفر و انزجار ذهرن را  اهمیت و جزئی هستند. اين مثالدهد بیر بصري نشان میسمعی

ر بصري عادت ذهن نیمه هوشیار دهد. توهمات سمعیاز انواع مشخص ابهامات ساده نشان می

هاي افکار معناگرا و حسراب شرده کرار زيرادي داشرته      توانند با پروسهنمیاست. اين توهمات 

هاي مفرد، بره هرر حروزة فکرري نفرود      توانند با ساده کردن و انتخاب کردن پاسخباشند. اما می

و لودوينرگ   2هراي فلسرفی ايمانوئرل کانرت    روانشناس برا تکیره بره ديردگاه     1کنند. والتر میشل

هراي پیچیرده برا    ما به جاي اينکه افراد را به صورت شخصیت نشان داده است که 3ويتجنستین

انرد،  هايی دارد که در آنها قرار گرفتهرفتارهاي متفاوتی ببینیم که اين رفتارها بستگی به موقعیت

يرا   را بر اسراس خصوصریات اصرلی شخصریت     افراد سالمت و غیرهعیت صحت،و وض حالت

دانرد  یمکاهش دهنده لتر یك فيبت را غر ل وین ميشل ای. مندکن يبندطبقه آنها الگوي شناخت

را به  یآرامش بخش یو انسجام نادرست ول یکپارچگيم و یا را بفهمیدن ،دهدیکه به ما امکان م

 م.يروابط متقابل دارآنها  که باتحمیل کنیم  يت افرادیشخص

اسرت   د که چگونره ممکرن  ید. حاال فکر کنید خوب فکر کنیشناسیکه کامالً م یبه هر کس

فردي را در نمر بگیريم که بسیار مهربان اسرت.  د. یشرح ده يگريشخص د يآن شخص را برا

اوقات خوب و مهربان و اوقرات   یم که بعضیقرار ده يرا در طبقه افرادآن فرد م یخواهیما نم

 یواقعاً مهربان و خوب است امرا گراه  آن فرد م که یکنیم است. ما فرض ميگر خشن و ناماليد

م کره ترا بره    یهست یتر از آندهیچیقت، هر کدام از ما پیشود. در حقیوس مياراحت و مااوقات ن

و هرم  ، هرم خشرن و تنردخو    ی، هرم عصربان  مزه هسرتند برا هم شتر افراد یم. بياهحال شرح داد

اد بره  ير ار زیعرت و ذات مرا بسر   یاوقرات طب  یبعض .گرم و هم سرد و خشكسخاوتمند و خون

                                                                        

1- Walter Mischel 

2- Immanuel Kant 

3- Ludwig Wittgenstein 
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 دهسرتی  یاتیاظهارنام  مالنوشتن در حال  یوقت .ميشویمواجهه م دارد که با آنبستگی  یطيشرا

 يز شام بررا یسر م یوقت ؛شودیآسان مبودن  مزهاما روز بعد باکردن خیلی سخت است  یلودگ

 .دیدهمیشرح  یاتیرا به هنگام انجام اظهارنامه مال يدیاس و ناامي دوستان

هرر   مررز حرد و  یبر خلرق و خروي    متغیر بودنو  یدگیچیرغم پیشل علیطبق اظهارات م

کند که در مورد دوسرتان و  یما مجبورمان م يگرام، عملکرد کاهشيادهيکه تا به حال د یانسان

ذهنمران   يگررا د عملکررد کراهش  يم. اگر ما از دیفکر کن يتران با عبارات و واژگان سادهيآشنا

ن کرردن ارزش هرر   یری تع ين صورت به جرا يرا در ايشود زیتر ممان سادهیم زندگیکناستفاده 

فکرر  آنهرا   در مرورد  یوة خاصر یم، به شر ینیبیرا مآنها  که یتیم در هر موقعیشناسیکه م یانسان

م. ما یها باشت انسانیشه به دنبال احراز صالحید هميم. ما نبایدهیم و بر طبق آن پاسخ میکنیم

د. البتره  ير گویدروغ مر  یط خاصر يکه تحت شرا یم تا شخصیکنیشخص را دروغگو خطاب م

د ين است که شايلش ایشود اما دلیشتر اوقات بداخال  میب 1جانممکن است درست باشد که 

کند که یت میفعال یرام و راحتآط یکند و در محیط اطرافش خوب عمل میدر کنترل کردن مح

زنرد از خرودش خوشرش    یداد مر  یباشرد. وقتر   یدهد شخص سر به راه و آرامیبه او اجازه م

کند اجتنراب  یك ميت و خشم او را تحریکه عصبان یطين از قرار گرفتن در شرايد، بنابرايآینم

مرردي  »اين طور خواهد برود:   است؟ یپاسخ سؤال چه کسشتر دوستان یب ين برايکند. بنابرایم

ن چره  اجر » سرؤال شما به پاسخ  «ك خانمي»ن دو جمل  آخر ي)به هر حال تا ا«. خوب و مهربان

  .د؟یان در نمر گرفتيپت و آدراسامی  يرا برا یتیه جنسبود چ« ؟است یکس

 
هتي نترويم بهكتك درنتگ  نتيم و بتك        ند  ك بك سرع  بك سراغ پيسخمي را وادار مي وربهرهتفكر  نكته:

 رسد.هي مشخص و واضح بك نظر مي ك پيسخ جستجو و پرسش ادامك دهيم قتي وقتي

ما مشرکل سراز    يبرا ذهن ما واقعاً يهش گراها برسد، عملکرد کاکار به شرح گروه یوقت

 يمرا کرار   يد بررا ير ر آمده چقدر بايکه در ز یتاسف دارد که کامل کردن جمالت يشود. جایم

، …ري، مد…، ثروتمندان…م. فقرایهست یدچار فشار روح یساده و آسان باشد، مخصوصاً وقت

 .…سالمتی ،…ماريی، ب…نا، مرد…، زنان…نا، جوان…ناری، پ…کار

توانرد  یم کره نمر  یکنیمحدود کردن ابهام استفاده م يذهنمان برا يگرااز عملکرد کاهش ما

                                                                        

1- Jan 
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ممکرن   مایات اخالقیتواند نشان دهد که خصوصینم یرد و حتیدرونمان را در بر گ یدگیچیپ

و اين عمل حتی هنگام تفکرر و قضراوت در مرورد     ر کندییگر تغيط ديبه شرا یطياست از شرا

د خودتان ید به او اعتماد کنیتوانیکه م یکه تنها شخص یميقد عقیدهن يا .خودمان صاد  است

کند یم یکه خود را منطق یراه باشد و تنها یمنطق ،ن خوديدرست است که ا ید به شرطیهست

شرگاه هروش   يانگرذاران آزما یاز بن یکر ي، 1ینسکین ميآن است. مارو یبدون ابهام بودن و سادگ

از  یکرري» سررد:ينویمرر 2«ذهررنجامعرر  »سررت در کترراب ماساچو يآورمؤسسرر  فررن یمصررنوع

. طبرق  «کنرد یدهد حفظ مر یکه به سرعت رخ م یراتیین است که ما را از تغيا خود يکارکردها

دارد پس یدار و استوار نگه ميم ما را پايش داريشتن خويکه از خو ی، تصوراتینسکیات مينمر

م ممکرن اسرت هرگرز    یر دهییزود تغ یلیخ م. اگر فکرمان رایم به خودمان اعتماد کنیتوانیما م

ك مثرال  ير بره عنروان    .میانجام ده يم کاریم و هرگز قادر نباشیخواهینده چه ميم که در آیندان

بررود ترا    یشما قرار باشد بعد از کارش بره سروپر مرارکت    يپر انرژ سرحال و "خود" ساده اگر

د: ير تان بگوحوصلهیو ب افسردهد که خود یخواهنمی ره کند، شمایاش آذوقه ذخك هفتهي يبرا

پرس از   «خرود »د، ير د در خانه غرذا بخور یخواهیاگر م«. دهمیانجامش م فردا ؟هیگه چين ديا»

ن يآورد. کارآمردتر یادتران مر  يد بره  یر د انجرام ده یخواستیکه م را سرحال «خود»کارتان برنام  

 ینروع ، برین آنهرا   هستندکامالً با هم متفاوت  «خود»ن که هر دو يرغم این است که عليروش ا

د و اصرار خود برر کلمر    یم، تاکيکه از ابهام دار ي. با تنفر و انزجارشودمنطق و انسجام برقرار 

 است.  « است؟ یجا چه کسنيل اومسؤ»پاسخ سؤال  ،«من»

 نیری تمان را تعیکره شخصر   یکه مرا برر برچسربها و القراب     ياگونهه وسواسیبا اعتماد و تک

 یا خودشناسر ي یك تست روانشناسيحداقل  ياديست که افراد زیعجب نت يجام، يکنند داریم

ون یر لیم 3تجرارت   ،یشناسر تیتوان گفرت کره شخصر   یم یك حساب سرانگشتياند. با را داده

 يهرا د در مدرسره و محرل کرار تسرت    یتوانیدهد. شما میل میرا تشک یشمال يکايآمر يدالر

و  ياريخود يهاد. در کتابیداشته باش یاز برنامه آموزش یبخش را به صورت یشناستیشخص

را بره   یشناسر تید تسرت شخصر  یر توانیز مر ین یدر محافل عموم یدر مجالت پرطرفدار و حت

                                                                        

1- Marvin Minsky 

2- The Society of 
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 يابره لحراظ حرفره    یشناستین ابزار شخصيست که اید. مهم نیصورت نقل محافل داشته باش

بره  آنهرا   د بره یر توانید که نميشویروبرو م یتسؤاالشه با یشما همبلکه اند، چگونه ساخته شده

 یا غلرط برودن جمالتر   ير شود که درست ید. به عنوان مثال از شما خواسته میپاسخ ده یدرست

ا يو « برمیکه به کار مشغولم لذت م یمن از گذراندن لحمات»، «برمیلذت م يیمن از تنها»ر ینم

اوقرات   یوب بعضر خ» ديیگود و به خودتان بیکنکنترل را « گران تفاهم دارميا دب یمن به خوب»

 يبررا زمران کرافی   ا ير ن که چگونره احسراس کرنم، آ   يدارد به ا ی، بستگ«اوقات نه یبله و بعض

 السؤها ونیلیهستند، صبحانه چه خوردم و م یچه کسان« ديگران»ت دارم، سؤاالبه  يیپاسخگو

د ير ندار ینینابیب يهانهيرا گزيز ،دیدهیر میا خيبله  ت پاسخسؤاالاما شما به هر حال به « گر.يد

و  دیدو دل هسرت  از سؤاالت یلیکه نسبت به پاسخ خ دیکنیهان فراموش مگد. نایکه انتخاب کن

م یزار هستیها از ابهام بشتر ما آدمی. بداشته باشید یمتفاوت يهاممکن است پاسخ يگريدر روز د

من چره  » لسؤام که پاسخ یبچسبان ده يفایارزش و بیم به خودمان برچسب )آدم بیخواهیو م

 ؟ باشد. «هستم یکس

تواند خبر خوب را یم یسخت و دشوار است که حت آنقدر ،ها ابهاماز ما آدم ياریبس يبرا

د. یر کنید به پزشك مراجعره مر  يه شکم داریکه در ناح يآورل کند. شما با درد عذابيبه بد تبد

سررطان  »د ير گویمر  یفیضرع  يذهن شما با صردا  ید ولیستین يانگارماریاگرچه مبتال به خود ب

ش بره  يآزمرا  يك سريدادن  ين شما را برايست بنابراین درد چيتواند بفهمد ایدکتر نم «.است

د. در اتا  انتمار یکنیج به پزشك مراجعه ميدن نتایشن يفرستد. هفت  بعد شما برایشگاه ميآزما

زشرك  سررانجام وارد دفترر پ   یکنرد. وقتر  یف هنوز در گوش شما زمزمره مر  یضع يهمان صدا

افتراده   یبود. چه اتفراق  یشات منفيد که تمام آزمايگویزند و مید، دکتر به شما لبخند ميشویم

 ؛شرود یسرت  مشرخص مر   یسررطان ن )با گفتن جملر   که زودگذر شما  یاست؟ احساس راحت

د که آن درد چره برود؟ در   یدانیل شود. شما هنوز نميتبد یب ناراحتیممکن است به حس عج

متوجره نشرده   آنهرا   د سررطان باشرد و  يداده شده است. شرا  یحین درد توضعلت آ يبرا يیجا

دا کننرد. شرما برا    یر علرت آن درد را پ  یستيبایباشد. مطمئناً آنها م يبد بیماريد هم يباشند. شا

 د.  یکنیم يدیاس و ناامي ق احساسیدق یفتن پاسخیان

بردتر و   یحت یبیجموارد به طرز ع ین حالت در برخيدرد است. ا یگمدرو سر یفیبالتکل
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با کشف اجساد انسانها  1ایش کلمبیتيس بری، پل2002ه سال يفور 7شود. در یدردناکتر از مر  م

 يهرا قتلترين از وحشتناك یکي، به 2المیرت کوکتوشهر پ یکيددر مزرعه پرورش خوك در نز

الرت  يا یحروال  یابران یپنجراه کرارگر خ   ،ان داد. در عرض چند سرال يکا پايشمال آمر يارهیزنج

ن ير ند. اباشر  دهیرسر ده شده و به قتل ين بود که آنها دزديد شده بودند و ترس از ايناپد 3ونکور

هرا و دوسرتان ربروده    کره خرانواده   یدر حرال  ؛مانده بود یراز به مدت چهار سال سر به مهر باق

شرتند.  گذامری ر پرا  ير وقفه زیزانشان بيز عزا يافتن خبريشدگان تمام منطق  ونکور را به دنبال 

س در یس احضار شد و از کشف پلر یگمشده، توسط پل يهااز خانم یکي، مادر 4ين فریل یوقت

رحم به نمر ین حرف بيدوارم با گفتن ایخت. اميدلم ر» مزرعه پرورش خوك مطلع شد گفت:

. در خواهنرد کررد  دا یآنها اجساد را پ …دوارمیستم. اما امیبلد ن يگريگفتنش راه د ينرسم. برا

ن که اجساد آنهرا را  يا يفقط برا يدا کردن او از دست ندادیپ يات را براهین سالها روحيطول ا

، دارمس یپلر  انره از بره اعرالم قاطع  یر ام ادامه دهم نینکه بتوانم به زندگيا ي. حاال برایداشته باش

ز ممکن است نسربت بره عبرارت    ین« مر » ی؟ حت«فرزندم کجاست»پاسخ دادن به سؤال  يبرا

 «تواند اين کار را انجام دهد؟يك مادر چند بار میح باشد. یقابل ترج« دانمینم»

را  يهر کار هاهاز ابهام ندانست يریجلوگ يا ندانسته برايها دانسته مشخص است که انسان

ور بهرره تفکرر  است که سرد راه   ین رغبتيرا ايز شود.تلقی میك مشکل ين يدهند و ایانجام م

   .شودیم

 اي حضرور داشرتم.  در جلسره م هراي از موکل یکيکه در دفتر گذرد نمی مدت زمان زيادي

ك برود  ينزد ياندهيك در آياستراتژتدوين راهبردي براي رفتار ل جلسه یتشک از يظاهرهدف 

شرامل  ننردگان جلسره   کت کشرر  کمك کرنم.  يزيرن برنامهيشرفت ایو من قصد داشتم که به پ

ه بره  کر بودند  یمینم جزء تکیم رکه فک ديگر نفرت و دو کر پروژه شريمد ،مديره هی تس یرئ

ه بره  کر برود  مرديره   هیر ت س ین جلسه من با رئین اوليا .ردندکیم كمک يزيشرفت برنامه ریپ

مصمم و با اراده بودن مشهور بود و مرن هرم مشرتاقانه منتمرر      ،شخصمار کاف ، داشتنیمهربان

                                                                        

1- British Columbia 

2- Port Coquitlam 

3- Vancouver 

4- Lynn Frey 
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  .بودم فرصتی نینچ

 یکياسرتراتژ راهبررد  اهرداف   ،ردکر را آغاز  حث خودافراد ب كت كت یر پروژه با معرفيمد

ه کر سرپس گفرت    .ردکر م یتنمر  ياجلسهصورت مان يزيرجلسه برنامه يرد و براکان ینده را بيآ

راهبررد   يدر مرورد دسرتور جلسره بررا     طوفران فکرري  خواهد انجرام دهرد   یم هک يارکن یاول

ز یر ر همه چکف ،ان نباشنگر»رد و گفت کحرفش را قطع مديره  هی تس یرئ .است كياستراتژ

ه در ذهرن  کر  یبه همان روشر راهبرد جلسه صورت  یلکم خطوب یو سپس به ترس .«امردهکرا 

یمر  رکر در واقع او ف .دهدنه بحث را خاتمه کداشت  ین مرد عمداً سعيا .نمودداشت مبادرت 

رد ورا مر  گرر يه تمام احتماالت دکنان داشت یامالً اطمکاو  .د واقع شده استیه موثر و مفکرد ک

ن ير ت اکفرهنرگ شرر   .ندکر که در موردش فکوجود ندارد  يگريد موضوعقرار داده و  یبررس

هرايی کره از   البتره بره جرز غريبره     شرد نمری  سؤالاتش یس در مورد فرضکچ یه از هکطور بود 

ترتیب داده شده بود و ور بهرهتفکر اين جلسه براي ايجاد  آمدهه بودند. xجلسات فکر به توان 

 موجب تغییر  برانگیز خود ممکن بودهاي چالشافرادي شرکت داشتند که با افکار و ايده در آن

از همران چرارچوب    .که براي راهبرد تدوين کرده بودنرد  شوندهمان برنامه استراتژيك قديمی 

ه هردفش حردس   کتبديل شد مسابقه حدس و گمان چند سال پیش پیروي کردند؛ اما عمالً به 

د یر مف كياسرتراتژ  يزير رل و بازده برنامره کر شییما در تغ) .دیشياندیم سیرئچیزي بود که  آن

ن جلسره  يم چنرد یبرساجرا ه به مرحله کن ياما قبل از ا ؛ميردک كمکم و به انجام آن يواقع شد

 .م یداشتمديره  هی تس یبا رئ یخصوص

 
 تر از مرگ اس .دنيكترديد و دودلي درد اس . در برخي موارد بك طرز عجيبي قتي بدتر و در نكته:

ش يل داشت هم خودش و هم گزارش هاکمش سؤالدر درنگ با مديره  هی تس یچون رئ

 ،نابغه و هوشرمند  عالمه ،1مونیهربرت س .داشت رکو قناعت ف يتمنديم جنبه رضاومدابه طور

ش اار نو و خالقانهکاف .ردکو قناعت را مطرح  يتمندين بار مفهوم رضایاول يبرا 1950در سال 

میعلوم ارتباطات را در بر گرفته است و در تصم و فلسفه ،نگرشناخت یروانشناس ،علم اقتصاد

ار سخت و یط بسيو قناعت شرا يمندتيرضا .او استفاده شده است يارکار ابتکز از افین يریگ

در  یگرر مرا وقتر   يبه عبرارت د شويم. دهد که با سؤالی ال ينحل روبرو میي را شرح میدشوار
                                                                        

1- Herbert Simon 
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ه مرا را از حرس   کم يرویم ین پاسخیبه سراغ اول ،میداننمی را یه پاسخکم يریقرار بگ یتیموقع

نمری  ادمانيم آن را از يدر دام آن پاسخ افتاد یوقت .آوردمیرون یم بياهن شدآه دچار ک یناراحت

و از شرده   م دادهیه بره مرا تعلر   کر است نهفته  يتمنديرضا يما به سو یش ذاتينه تنها گرا .ميبر

ه فقرط  کر ايم آموختهبلکه  ؛شودیم تيز تقویم نینکیم ه شروع به آشنا شدن با جامعهک ياحمهل

فره  یلطن یاگرر چره اولر    ،با چهرار اسرت   يدو به اضافه دو مساو .ح وجود داردیپاسخ صح كي

 !شودیم ست و دویب ،شودنمی ه دو به اضافه دو چهارکن بود يا هایدبستان

 1لرر یم یموارد آزمون سنجشر  ید در برخیرفتیم ه به مدرسهک يید شما در طول سالهايشا

 :رابطه راه رفتن با پاها مثل کنم:از آن را ذکر مینمونه  كينجا يد در ایداده باش

 هازدن با چشم كچشم  1

 دن با دهانيجو  2

 تابک اردن بکجلد   3

 ه لباسیحاش ادن بیلباس پوش  4

 ینیب اردن بکصحبت   5

 .نمکدا یب پينمونه محاسن و معا 3توانم حداقل یم من ؟درست است كي مداک

آنها  دام ازکم و هر يما دو چشم دار .باشد ینه خوبين است گزکمم هاچشم :زدن كچشم

یمر  كچشمها برا هرم چشرم    ،زدن كدر چشم .نزند كن است چشمکاما مم .زندیم كچشم

 .گريد يرود و بعد پایم پا جلو كيه در راه رفتن اول ک یند در حالنز

یمر  جوند و محور اتصال آرواره را به هم متصلیم هامطمئناً دهان ؟دهان چطور:دن يجو

 یپاسخ انتخراب  .بردنمی يیدن شما را به جايجو .هستند لگنش محل اتصال یمابکز یپاها ن ،ندک

 .  هر دو فعرل هسرتند  WALK  و راه رفتن )TALKردن )کصحبت  .است ینیب :ردنکمن صحبت 

تعرداد  )سران اسرت   کيلمره  کتعرداد حرروف هرر دو     .بدن هستند يهر دو از اعضا ینیپاها و ب

 .سان است کيبا يکديگر ز ی  نLEGS  و پاها )WALKلمات راه رفتن )کگر و تعداد يدکيلمات ک

مت سفانه  .است ینه انتخاب خوبين گزيا ،دیح هستیبه دنبال پاسخ صح يیاگر از لحاظ امال

 در هرا ن گونه تستيشتر با ایب ،دیباشتر هرچه خال  .م شدکنمره ام  نهين گزيردن اکبا انتخاب 

                                                                        

1- Miller Analogies Test 
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ه به انردازه  ک یآموز خالقدانش کنندآزمون هوش برگزار میه ک یاز جلسات ياریبسدر  .دیافتیم

شود و اين مطلرب  کند تنبیه میرفتار می كبا یپاسخ جسور و ب كيش از یردن بکدا یدر پ یافک

 ناراحت کننده است.

 
مشخص اس   ك انسينهي دانستك يي ندانستك براي اجتنيب از ابهي  ندانستتن، هتر  تيري را  تك از      كته:ن

 دهند.دستشين بر آيد انجي  مي

هرچره   .ميریگیم ق قراريآن هم به سرعت مورد تشودرست پاسخ  كيردن کدا یپ برايما 

انسران را   ،عيسر يیپاسخگو ن گونهيا .ميیآیم به حسابتر باهوش ،میم پاسخ دهیعتر بتوانيسر

در  .شرود یمر  یمره سرعت در دوران بزرگسرال ش روزيشاند و موجب افزاکیم يیتاکي يبه سو

ح داشرته  یشه پاسرخ صرح  یاراده باشد و هم ه مصمم و باکاست  یسکر خوب يمد كي ،تجارت

و ا .ل داشته باشدکمش سؤالردن در کبا درنگ مديره  هی تس یه رئکست یتعجب ن يجا .باشد

ردن نشرانه ضرعف   کر خوب عمل باشد  باور داشتهه کاد گرفته است ياش یدر تمام طول زندگ

 .است

از  یکرري ،ندانسررتنبررا ابهررام و پررذيرفتن نررار آمرردن ک ،سررؤالردن در کررو هنرروز درنررگ 

و  سرؤال شتر یچه ب هر .میم آن را پرورش دهیتوانیمه کاست  يرکف يهامهارتترين قدرتمند

مرا   يینها يهاپاسخ ،میرا بارها بپرس سؤالم و ینکدرنگ  سؤالشتر در یبچه  م و هرینکجستجو 

معموالً اصالً  يیو ابتدا یار سطحکه افکد يمون عالقه داشت بگویهربرت س .خواهد بودتر دیمف

ه ما تا بره  کهستند  يیتر از الگوهاکوچک یحت يیو ابتدا یار سطحکاف .نديآنمی ار به حسابکاف

ترر  کيمرا نزد  یه به سطح شرعور و آگراه  کن است يار اکن افيامطرح کردن ل یدل .مياحال داشته

اد ير ار فقرط بره   کر ن افيا .نندکیم دایربط پبارور ار کم به افک یلیخ یار سطحکافچنین  .هستند

 .شوندیم آورده

زهرا  ید چررا چ یبپرس .دینکدرنگ آنها  د دریتوانیم هکتا هر وقت  .دیتتان را بپرسسؤاالپس 

ر يد ترا تصراو  یر نکتان درنگ سؤالآن قدر در  .د چرا و دوباره چرایو سپس بپرستند هسمتفاوت 

و انعکراس  ر کر ار بکر نره اف یذهرن شرما گنج   .دینیتان ببيش رویرا پ یاحتمال يهااز پاسخ ياديز

 یبعضر  .اسرت تشرکیل شرده   ون عصرب  یلیاز اتصال صدها م کهاست  هايیینیبروشنالهامات 

 .تان ظاهر شوديش رویپ يريدر قالب تصاوآنها  تا دید فقط منتمر باشياوقات با



 تفكر برتر 90

 

 



 91 فصل پنجم/ معجزة ثلث سوم )فكر پيشرفته(

 

 فصل پنجم: معجزة ثلث سوم )فكر پيشرفته(

 



 تفكر برتر 92

 

 
 
 

 یاديار زكه افكن است يار خوب اكداشتن اف ین راه برايبهتر
 ديزيار بد را دور بركو بعد اف ديداشته باش

 (1نگيولنس پايال)

                                                                        

1- Linus Pavling 
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، براس  1صول شررکت ال. ال. برین  ايد که محدهیپوش یکت اسکا ژايت کاگر تا به حال اور

بره   5يرا وولرورين   4هراي کمپرانی مفیسرتو   اگر تا به حال با چکمه …هستند 3يا نرث فیس 2پرو

 9ا پومرا ير  8كبرا ير ،7داسير آد ،6كير ت ناکشر يهامهکاگر تا به حال با چ …ايدروي رفتهپیاده

میرتس  ا ير  10نیت مرانت کشرر  يهرا شکاگر تا به حال دسرتانتان را برا دسرت    …دیرده باشک يباز

نگره   كخشر  12ت لندز انرد کشر یاگر تا به حال خودت را با باران …دیرده باشکگرم  11برتون

رونش ضد براد و ضرد آب   یه بکاست  يیس پارچه اعالکگورت .ديدیپوش 13سکگورت …یداشت

ن پارچره را  ير ا اکشرر  و 14شرکت دبلیرو. ال. گرور   .ندکیم ندهکاست اما داخلش رطوبت را پرا

در ه کر ا اسرت  یر دن يهرا تکشرر ترين از خال  یکيا کشر گور و .لا .دبلیو .رده استکدرست 

هراي کارفرمرا در دنیرا    بسیاري از کشورهايی که فعالیت دارد، به عنوان يکی از بهترين شررکت 

نروارك  در  ینر یزمريدر ز 1958وگرور در سرال   ي ل و ویر ت را بکن شرر يابندي شده است. رتبه

هاي قلب باطريگور مانند  .لا .ومورد محصوالت نوآورانه دبلی شايد در .به راه انداختند، دالور

ه کر ترار گرور   یگ يهرا مین است در مرورد سر  کمم .دیبدان يیزهایچ یمصنوع یخون يهار يا 

ن کر مم .دیده باشیشن يیزهایرد و به عنوان نوش دارو مورد استفاده قرار گرفت چکانقالب به پا 

                                                                        

1- L. L. Bean 

2- Bass Pro 

3- North Face 

4- Mephisto 

5- Wolverine 

6- Nike 

7- Adidas 

8- Reebok 

9- Puma 

10- Mountain 

11- Mitts- Borton 

12- Land’s End 

13- Gore- Tex 

14- W. L. Gore 
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امرا   .رده اسرت کر را فتح  هاشانکهکه اوج گرفته و ت گور تا ماکه محصوالت شرکد یاست بدان

 .ديادهینشن يزیدهد چیم رییرا تغ يه قواعد بازک يارکابتترين احتماالً در مورد قابل توجه

 باب  .ل گرفته استکم در دراز مدت شوز مداکت و تعاون گور بر اساس تمرکفرهنگ شرا

 

 2004در سرال   3درير با مجله وا يامصاحبه در ،اتلندکاس 2يگور در داند .لا .ودبلیر يمد 1كدو

شرود صربر و   یمر تولید و عرضه محصول به برازار  ه صرف ک یگور در مورد مدت زمان» :گفت

ه کد ینیبیم د وینکیم كمکشرفت پروژه ید به پید داشته باشیاگر ام .استداشته  ياديحوصله ز

 «.ديآیم از آب در یت محصول بزرگيدر نها

اف یر ال .ردکشف کس را کگورت يوران فنيمهمتر 1969در سال  ،5گور لیپسر ب ،4باب گور

 ینه عرال یشر یرغرم پ  یعلر  .ردکر ندريافرت  بازار در  آوريسفارش سود 1967س تا سال کگورت

نره  یار آن قررار گرفرت و سفارشرات در زم   یر در اخت ياز فن آور يامجموعه ،سکت گورتکشر

به صورت  1989س فقط تا سال کگورتاف یفروش ال .گذاشتش يو هوافضا رو به افزا یکپزش

ن ير ا لری رد وکاش را اعالم تازهت یگور موفق .لدبلیو. ا در همان زمان .ش رفتیپ ینسبتاً متعادل

ن ير از موانع مهم گور در فرروش محصروالتش ا   یکي .نداشت یچ ارتباطیه يورمحصول با فنا

ر را از بروت  یدگبرا  .دير س را نخرکر گرورت یبرادگ  .اسرت  یبر یکمحصول تر كيه گورتس کبود 

 كير به عنوان سازنده  .ديبخر 7مه را از مرلکچ .ديس را نخرکگورت يهامهکچ .ديبخر 6هوس

گرر  يد يهرا تکمحصولتان را به شر ،دیفروشمیرا ن يزینندگان چکبه مصرف  یبیکمحصول تر

 ،ه شرامل سرازندگان  کر ن یره تر م یر ر زنجیمتغ-از افراد ثابت  یعیف وسید طيشما با .دیفروشمی

نه يمصرف محصول شما هز يبرا تاد ینکب یرا ترغ -شودیم هاو خرده فروش ،نندگانکع يوزت

                                                                        

1- Bob Doak 

2- Dundee 

3- Wired 

4- Bob Gore 

5- Bill Gore 

6- Boathouse 

7- Merrell 
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ل. ا .ودبلیر  1989در سرال   .به همراه خواهد داشت يه صرفه اقتصادکنند کپرداخت  اي راژهيو

ب یر موجرب ترغ  داران آنهرا ير ردن خرکر ب یر ترغ .ار را انجام دهدکن يه چگونه اکبرد  یگور پ

ردن ضرمانت نامره و برچسرب در قالرب     کر ل. گور برا درسرت   ا .ودبلی .شودیم داران خوديخر

اشرت  بردر معمول در بازار یغ یقدم ”مینکیم نگه داشتن شما را ضمانت كخش“ رینم یجمالت

خررده   .ننردگان از محصروالت پارچره اش شرد    کم مصررف  یه منجر به سود و استفاده مسرتق ک

محصروالت   يهرا نندگان به سمت قفسره که مصرف کگزارش دادند در طول يك شب فروشان 

 يبررا  .دار داشرتند ير مترر خر که ضمانت فرروش نداشرتند   ک هايیكمار .س هجوم بردندکگورت

طبق گفتره   .ت استیار حائز اهمیس شدن بسکد گورتیچرخه تول، جزئی از از سازندگان یبرخ

 ياز رو س در ابتردا کاگر چه گورت ”.ديآیم از آب در یز بزرگیچ“ سکمحصوالت گورت كدو

در  يیر مهرم و بسرزا  یز تر ث یر گرور ن  .لا .ودبلی یشناخته و مشهور شد ول یکيژونولکارات تکابت

ننردگان و  کم با مصررف  یوه صحبت مستقیش يریارگکس در به کت گورتکشر .داشت یابيبازار

صدها سرازنده   .شقدم بودیشان پيردن محصوالت از قفسه هاکبه صورت خارج  یابيجاد بازاريا

اچ  یتر  ،1نترل يه شرامل ا کر  نرد ار بردکر س را به کت گورتکوه شریز شیگر نيد یبیکرمحصول ت

ت یر فعال .ش اسرت اکننرده  نيریشر  5يبه خاطر اسرپلندا  4لین كم يیو مواد غذا 3يدلبا ،2سکيا

 .شرفته استیر پکاز ف یل خوبامث «نگه داشتن شما كخش منضا»

 لسترولكو طوفان فكري 

شتر افرراد فقرط برد آن را تجربره     یخوب و بد دارد و ب .لسترول استکمانند طوفان فکري 

 :ر را آورديتوان مثال زیم بدطوفان فکري در مورد  .اندردهک

عالوه  .گران است یلیخ !ان نداردکام …مینک ید را دوباره مهندسیم خطوب تولیتوانیم ما

 .ميما وقت ندار ،نيبر ا

                                                                        

1- Intel 

2- THX 

3- Dolby 

4- Mc Neil Nutritionals 

5- Splenda 
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فت را یم نصف شیتوانیم ما .اهد برداز بین خوه ما را ياتحاد ،نه …؟مه وقتین يارگرهاک

 ؟تو ،دهدیم پولآنها  به یسکچه  .مینکار حساب کاضافه 

 نکفراموشش  

 ؟ميره شوکدار وارد مذاير با خریه در مورد ت خکست ینمرت چ

 .ايدر رو

 .ميد را پشت سر بگذاروکم و دوران ريندازید را راه بیم خط دوم تولیتوانیم ما

 .ار را به من برسانکن يزودتر شرح انجام ا یتوانیم ر چهه .ن استکن مميا ،بله

 .ميار دارکما  .جلسه تمام شد ،باشد

فصل تمام در مورد اشرتباهات   كيتوانستم یم من ؟رسندیم ن جمالت به نمر شما آشنايا

 .وتاه آن آمده استکنجا نسخه يسم اما ايمتن باال بنو

 ده پررداز توسرط   ير ار خال  و اکاف .اردوجود ند یکیکچ تفیار مختلف هکن انواع افیب

د شوند یامالً تولکه کن يار قبل از اکاف .شوندیم ار منتقدانه و قضاوت نگر متوقفکاف

 .روندیم نیاز ب

 ه کر است  يباراسف يتجار يباز یدر واقع نوع .ستیار نکن جلسه اصالً در مورد افيا

ه در اترا   ک يهمه افراد .گذاشتند «ندکیم رکس به چه فیه رئکحدس بزن »نام آن را 

را  يالمه محرمانره کس که هر کن ين به محض ايبنابرا .شناسندیم را ين بازيهستند ا

 .رسدیم انيشود و جلسه به پایم پر یخال يجا ،ديس است بگویه مورد نمر رئک

 يمسرابقه تجرار  ) ین ترراوش ذهنر  ير ه در اک يه افرادکن باشد يز این چيد بدتريشا  

یمر  شروند توقرف  یمر  ح مواجهین پاسخ صحیه با اولکن يبه محض انند کیم تکشر

را از آنهرا   نرد و کیم لشان را حلکنند مشکیم رکه فکرا  یمنطقايدة ن یاولآنها  .ندکن

 .دهندیم تيرده و به آن رضاکدهد قبول یم نجات یسر در گم

 
 تط نتوب بتد آن را تجربتك     طوفين فكري همين  هسترول اس . خوب و بد دارد و بيشتتر افتراد ف   نكته:

 اند. رده

ن و اغلرب  یبرا اولر   ،رسرد یمر  انير ن صرورت بره پا  يبه ا طوفان فکري يهان جلسهيشتریب

الشرعاع قررار دادن اصرول    خوب به تحرت  طوفان فکري .به دست آمده يهاپاسخترين فیضع

 یت بستگاحتماالطوالنی جاد فهرست يا يبرا يار انتقادکار خال  و افکاف كیکو تف يجداساز
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را اخترراع   طوفران فکرري  مفهوم  1941ه در سال کغات ینابغه صنعت تبل ،1آزربرنس کال .دارد

جلسره   كير ل یکتش يبراوجود دارد و  یه در آن چهار قانون اساسکرد کم یرا تنم یستیل ،ردک

 :الزم است طوفان فکريد یمف

  تا بعرد بايد  هادهيا ار وکاز قضاوت نا مطلوب در مورد اف .شودیم نار گذاشتهکانتقاد 

 .ديامتناع ورز

 باشرد بهترر   ترر  ختهیار عنان گسکهرچه اف .شودیم ردن استقبالک یزندگ یالیخ یاز ب

 .استبهتر ار از مجال جسارت دادن به آن کردن افکرام  .است

 د یر ار مفکر احتمال وجود اف ،شتر باشدیار بکهرچه تعداد اف .ت خواسته شده استیمک

 .شتر استیب

 ار را کر ه افکر ن يا ين برايعالوه بر ا .نديآیم شرفت و توسعه به دنبال همیپ ب ویکتر

ار کر گران به افيار دکه چگونه افکشنهاد دهند ید پينندگان باکت کد شرینکاز آن خود 

 .وند بخوردیپ يگرير دکتواند به فیم رکا چند فيشود و چگونه دو یم ليتبد يبهتر

تمايل دارد کره  جلسه اولین ثلث  طوفان فکريخوب ه در نوع کمطالعات نشان داده است 

بروده و   يیابتدا ،ارکن افيا .خودش دارد يبرا يرکس فکهر  .ندکد یتول یو معمول يار عادکاف

 يآوره گررد کر سرتند بل ین ياار ترازه کر اف هانيا .هستند كيار نزدیمان بسیبه سطوح شعور و آگاه

بره   .افت شده هستنديار بازکاف ،ارکن افيا .ميادهیشن يیرا جاآنها ه کهستند  یميار قدکمجدد اف

را در  هرا تيه محدودکند کیم دیتول يارکاف ،خوب طوفان فکريجلسه مین ثلث دو ،یلکطور 

ش یبر  يزیشوند اما چیم میدانیم ه اغلب محدود به آن چه ماکهستند  يارکاف هانيا .ردیگیم بر

 ايم.ردهکر کا به آن فيده یشنرا آن  ه قبالًکاست  ياو سادهپايه بیاز مبتذالت 

تفکررات   ،ارکر ن افير ا .قررار دارد ه الماس کاست  يیجا ،طوفان فکريجلسه سومین ثلث 

 ینر یش بیار اتصاالت پر کن افيا .شوندیم ختم يارکابت يهاه اغلب به راه حلکهستند  يابالقوه

شرود و در مرورد   یمر  متوقرف  یر منطقکن فیبد در اول طوفان فکريه ک یدر حال .نشده هستند

ق ير ار از طرکافطوالنی د فهرست یخوب به تول طوفان فکري ،ندکیم گر قضاوتيار دکتمام اف

ا يار کاف ،استقطبی بد دو  طوفان فکري .شودمنجر می يار انتقادکو افخال  ار کاف يسازجدا

                                                                        

1- Alex Osborn 
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گراه  چ یبد ما ه طوفان فکريدر  .خوب پر از احتماالت است طوفان فکري .ا بديخوب هستند 

امل هدف مورد نمرر مرا   کشه يدن به اندیخوب رس طوفان فکريدر  .میرسنمی املکشه يبه اند

ر یر غ ،ننرد کرا حل  یبیکل سازنده ترکردند مشک یگور سع .لا .دبلیوافراد در زمان  یوقت .است

ه کر  یقيحقرا  .نرد کخطرور  آنهرا  نندگان به ذهن کم با مصرف یر صحبت مستقکه فکن بود کمم

در  يزیر ن محصول بهتر از هر چيا ،ميد داريمحصول جد كيما  :ن بوديدادند اخودشان نشان 

از یر را ن یمحصوالت .آن وجود ندارد يبرا یمشخص يه تقاضاکمهم است  یلیاما خ ،بازار است

خرط  آنهرا   .مینندگان پارچه ارتباب داشته باشکم با عرضه یبتوانآنها  قيه از طرکم یم بفروشيدار

 .از داردیر ردن پرول ن کبرد و به خرج یم د زمانیر دادن خط تولییتغ .انداختهدشان را راه اندیتول

آورده شده  يارکاز اف ینجا انواعيا .ه تجارت مد استکبل ،ستین یتجارت فن كي ،كار پوشاک

 :گور وجود داشته باشد .ل .ر ناقص وکن بود در فکه ممک

 .مینک یاد راضيف زیداران را با تخفيم خرید ما بتوانيشا

ن یل آن را تضرم ير تحوترر  شرفت داده و زمان مناسبیمان را پيارکفرايندهاي م یتوانیم ما

 .مینک
 .ندکه مثل بمب صدا کم یداشته باش یم فروشیتوانیم ما

دهرد  یمر  ه نشران کر م ینکه یته يیدئويا ويم يشرفت و توسعه بسازیاز پ یلمیم فیتوانیم ما
 .مان اعال استيچقدر پارچه ها

 يه مرا موجرود  کر م یر قررار دهر  ین طور تحت ت ثيداران را ايه خرکم ینک یم سعیتوانیم ما
 .مینکیم نیرا ت م  NASA)ا کيآمر يیسازمان فضا

 .لا .ودبلیر  يرکر نندگان در فراز ف کجاد ارتباب با مصرف يوستن مفهوم ایاحتمال به وقوع پ

 ؟چرا .ن استکر ممیگور غ

 یسر کچره   1989در سرال   ،ن همره يبا ا .دهندینم ار را انجامکن يا یبیکرا سازندگان تريز

 ؟نرد کغ یر پررواز عمروم تبل   يرا برا خود جت يموتورها 1یتنيپرت و وکمپانی ه کده است یشن

ا اترا   يدر  يهادسته ،ایدن يخودروها یبیکاز سازندگان تر یکي ،یجهان 2المللیبین يچرا مگنا

                                                                        

1- Pratt & Whitney 

2- Magna International 
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 يه بررا کر  یتکبره شرر   یسر کچره   ؟ردکر شررفته  ید عمروم پ ير خر يان سوار شده اش را براکس

گرور   .لا .ودبلیر ر کر فدومرین ثلرث    ؟دهرد میت یند اهمکیم جوهر درست 1كیب يارهاکخود

 :ندکیم دیل را تولین قبياز ا يارکن قسمت افيا ،ن است جالب باشدکمم

 .از دارندین ياز تازهیل دارند و به چکه مشکم یباش یاند به دنبال سازندگيد ما بايشا
ر اسرت  يان پرذ کر نشران دادن آن چره ام   يخودمران را بررا   كد پوشایط تولم خیتوانیم ما

 ؟مینک یطراح

 يبررا  یفن كپوشا يرو رم و بینکفراموش  یلکرا به طور  یچطور است بازار خرده فروش
 .یکم مانند اسینکز کم بر محدوده و قلمرو خا  تمرین است بتوانکمم ؟مینکز کصنعت تمر

رات یو تر ث  هرا متیق یبررس يبرا یعیل و رغبت طبیا از مآنه .ار جالب استیار بسکن افيا
 .ردن دارندکشف کار ارزش کن افياز ا یجه بعضید دور هستند و در نتیره تولیزنج

ار کر ن افيا .رسدنمی انيار به پاکافدومین ثلث خوب با  طوفان فکريجلسه  ،ن وجوديبا ا

مرا   ،خروب “ .شروند یمر  دهیشر کشند ياندیم نندگانکت کآن چه شر يروند و تا ماورایم فراتر

ار کر چرون اف  .افتدیم ه معجزه اتفا کاست  ”میهست كما خش“ قاًً در مرحلهیدق ”میهست كخش

 ثلرث سروم افکرار   ه به کاست عقايد  يافتنتمام ا سرخوردگی از س و ي .روندیم نیاز ب یميقد

 .دهدیم فرصت رشد و توسعه

آنهرا   م و بره يردکر ب یر آن گرروه را ترغ  قير ارانم از طرکر هممن و ه ک هايیاز روش یکي

 .بود «گريد»لمه کو استفاده از سوم  ثلثار کم رفتن به سراغ افيداد یدلگرم

هنروز   يگرر يز دیر در مورد چه چ ؟به وجود بیايدل کن است مشکمم يگريبه چه روش د

ود وجر ور بهرره تفکرر  ه در واژگران  کاست  یلماتکترين از توانمند یکي «گريد» ؟مياردهکر نکف

 .شرح خواهم داد 11را در فصل  «گريد»واژه  يمن قدرت و توانمند .دارد

ر به کا في ،گور .لا .دبلیوسوم ثلث ر کف ،بود به اتمام رسیدهآنها  «یمنطق»ار کتمام اف یوقت

 :ندک جاديل این قبياز ا يارکن بود افکمم يگريچه صورت د

م وارد تجرارت خررده   یتوانسرت یمر  مرا  .مینکحمايت به قطب شمال را  يم سفریتوانستیم

ه هرر  کر م ینر کضمانت  ن بودکمم .میم و فقط محصوالت پارچه خودمان را بفروشيشو یفروش

                                                                        

1- Bic 
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 .مینکمتحمل شده باشند جبران سازندگان ن است که ممکرا  یخسارت

چسرب  ر آب برير ه در زکر  ینورد آموزشفضا كيم و از یگشتیم برقبل ن بود به زمان کمم
 .ميریس بگکرده عکس را به تن کگورت

ز یر س را نکه در ساختشان برچسب گرورت کم يیبگو یبافه پارچهياتحادرئیس ن بود به کمم
 .رندیار گکبه 

 
طوفين فكري بد، دو واقدي اس ؛ افكير يي خوب هستند يي بد. طوفتين فكتري ختوب سرشتير از      نكته:

 اقتميالت اس .

تر کوچکه ک یار ناگهانکاف .فتدینجا بين است اکمم یه چه اتفاقکد ینکد تصور یتوانیم شما

یمر  شروع اتصراالت انجرام   .زدیانگیم ترند بره ناآشناکرا  يگريار دکهستند اف ياز حالت عاد

 .نباشد یطوالن یلید خياتصاالت شا .شود

 ؟مینند چرا ما نتوانکجاد ارتباب يداران ايبتوانند با خر هاهياگر اتحاد ،ن همهيبا ا

چررا   ،مینر کن یواسطه مان را تضرم  یداران بيل به خريم عمل تحویبتوان اگر ما ،ن همهيبا ا
 ؟مینکعموم ضمانت  يرا برا كپوشاپخش رد کم عملینتوان

چررا خررده    ،مینر ک تصرور  یدر خررده فروشر   یاگر خودمان را با نفع شخصر  ،ن همهيبا ا
 ؟مینکاز خودمان تصور ن یفروشان را با نفع شخص

 یار خوبکاف یا حتيبزر  هستند  يارکشرفته افیار پکه افک وجود ندارد یچ ضمانتیالبته ه

ه اگرر شرما   کباشند اما درست است بیهوده افکار از  یمین است بخش عمکدر واقع مم .هستند

شرانس   ،دیر نکح توقف نیر صحکن فید و در اوليیمایشرفته بپیر پکدن به فیرس يتمام راه را برا

  .سوم )ثلث ديرشرفته دایر پکدن به آن فیرس يبرا يشتریب

پسرت   یغرات یتبل یآگهر  .شما باشرد  یار شخصیدستدهید تا پول می یشخصبه د ینکتصور 

چند هفته بعرد   .دياداد بستهکاريابی قرارآژانس  كيو با  ديات مشاغل رفتهيبه وب سا ،دياردهک

ه کر  دير ديد ديردک یرا بررسآنها  یوقت .دياهردک آوريجمع یشغلرزومه شما صدها  يریگیاز پ

 ،دیر مراجع مف ،تجربه مرتبط به آن ،ط مناسبيشرا :رسدیم خوب به نمر 6شماره  یشغلرزومه 

 یشرغل رزومره  در  ،رسرد یمر  به نمرر  یه انتخاب خوبکن يفقط به خاطر ا .نحوه نگارش خوب

ن یهمر آنهرا   ردنکر  كخوانده نشده بدون چ یشغلرزومه  94ا از يآ ؟ديشویم متوقف 6شماره 

 یشرغل رزومره  ا بهترر از  ير ه خوب اسرت  کگر يد یشغلرزومه  10 .ه نهکلبته ا ؟ديگذریم طور
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ن ير ا .ببنديرد آنهرا   يه چشرمانتان را بره رو  کد یوانه باشيد ديشما با .است وجود دارد 6شماره 

جلسه تمام  .بله .نه ،نه ،نه ،نه ،نه ؟بد اتفا  افتاد طوفان فکريه در جلسه کست ین يزیهمان چ

 دير اه تا به حال داشرته کل شود يتبد يرکفترين كن است به خطرناکمح میر صحکن فیاول .شد

ح و یر صرح کر ن فیدهمر  ،حیر صرح کر ن فیسروم  ،حیر صحکن فیردن دومکد یاگر شما را از تول

 ه به ذهن خطورک یر اولکه بهتر از فک مس لهن يردن اکدر فرض  .ح باز داردیر صحکن فیصدم

د یر تول .خرورد یمر  فو  العاده بره چشرم   يبرکت غرور و یوجود ندارد نوع يگرير دکند فکیم

د يار جدکاف يد برایند تا بتوانکیم را از ذهنتان حذف يیار ابتداکاف ،ارکاف یست طوالنیردن لک

شرگامان تجرارت مردرن    ین پياز بزرگترر  یکر يو  2ويرزا سس ؤم ،1كها يد .دینکدرست  يیجا

 كير  یهر ذهن .مینکذهن خارج را از  یميار قدکه چگونه افکست ین نيل هرگز اکمش» :نوشت

بره  ت یر خالق ترا د یر نکز یر گوشه ذهنتان را تم .پر شده است یميه با مبلمان قدکساختمان است 

 .«کندوسته آن را پر یپطور 

از مذاهب نقرش   يارین مفهوم در بسيا .د استيخود نسبتاً جد  هیتخل)ردن ک یمفهوم خال

 اشیلفمر  يه معنرا کر برند یم ارکرا به  3سیسکنون مفهوم واژه يا يبرا هایوناني .دارد يمحور

از  يیهررابرره صررورت داسررتانکنوسرریس ق يرراز طر يم آزادیتعررال .اسررت ”ردن خررودکرر یخررال“

ردن و کر برا پرر    5یه در آن سنسرئ کر  4ن ذنيیمانند داستان آ ،مختلف در آمده است يهافرهنگ

ذهرن دانرش   ه کر دهرد  یمر  حیدانش آموزش توض يبرا يردن فنجان چاکش از حد پر یسپس ب

مفهروم   .شرود  یه خالکن يد ندارد مگر ايجد يریادگي يبرا يیچ جایه ،آموز مانند فنجان است

د یر ه بتوانکر ن ير د قبرل از ا ير شرما با  :ندکیم ق بشر اشارهيحقاترين یاز اساس یکيبه کنوسیس 

، 6یمونزن سر ايکی از استادان آواز من به نام ج .دینک یخودتان را خال ،دینکدوباره خودتان را پر 

د عمرل  يفقط با ،دینکنمی یدن تالشیشکنفس  يه شما هرگز براکند کخاطر نشان  تمايل داشت

                                                                        

1- Dee Hock 

2- VISA 

3- Kenosis 

4- Zen 

5- Sansei 

6- Jan Simons 
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عمل دم در ما خود بره   .دیشکد نفس بیتوانیمه کق بازدم است يتنها از طر .دیبازدم را انجام ده

مران طرور   ه .مياورید دم بيم بایشکم نفس بیبتوان یه به خوبکن يشود اما قبل از ایم خود انجام

ل ذهرن بره   يرغبت و تماور بهرهتفکر ن موانع سر راه ياز مهمتر یکيردم کبحث  2ه در فصل ک

و مانع خال  برودن  کند به خود مشغول میما را  یار قالبکن افيا .است هاالگو يادآوريجاد و يا

 لرب اوقات در قا یدهند و بعضیم نشان ”دانش“ اوقات خودشان را در قالب یبعض .شودیم ما

ف یار ضرع یالگوهرا بسر   .”اعتقرادات آگاهانره  “ اوقات بره صرورت   یو بعض ”یمفهوم يهامدل“

 یل شدن به شرعور و آگراه  یم بدون تحمینیبنمیاصالً  راآنها ه ما ک یوقت ،ن وجوديبا ا ،هستند

د آن را یر توانیمر  ه شرما کر وجرود دارد   یکوچکش ينجا آزمايدر ا .گذارندیم ریارمان ت ثکبر اف

 .دهدیم نا آگاه را نشان يش توان و قدرت الگوهاين آزمايا .دیهانجام د

ايرد کره   اي ببنديد و تصور کنید که يك ماشین حمل و نقل ساختهچشمانتان را براي لحمه

شرويد.  برد. در اولین سفر شما با موجودي فضايی روبرو میهاي مختلف میشما را به کهکشان

توانیرد خرال  باشرید.    شبیه چه باشد. تا جايی که مری کنید که آن موجود ممکن است تصور می

هراي نقاشری   حاال يك بر  کاغذ برداريد و شکل تقريبی اين موجود فضايی را بکشید. مهارت

کنید ذخیره سازي خصوصیات اصلی آن موجرود اسرت.   شما بی ربط هستند. تمام کاري که می

ی را در ذهنتران بپرورانیرد و   شود، عکس موجود فضراي اگر کشیدن موجب عقب افتادن شما می

اي براي اين کار وقت بگذاريد. ترا وقتری   اي بنويسید. لحمهدر توصیف آنچه ديديد چند جمله

 که طرح سريعی نکشیديد بیشتر نخوانید و جلو نرويد.

هايی که براي تصور کردن آيا موجود شما چشم دارد؟ مغز چطور؟ علی رغم دستور العمل

تواننرد  نه سیاره يا کهکشانی ديگر، بیشتر افراد با آن که تا جايی که مری جهان ديگر وجود دارد، 

ورزند که الگوهايی را که برا آنهرا زنردگی    خال  هستند، ولی به کشیدن موجوداتی مبادرت می

هاي عادي که آنها را به موجرودات روي زمرین   ، موجوداتی با بدناندنمودهآوري اند جمعکرده

زي وجرود نردارد کره شرما را از تصرور کرردن موجرودي انررژي زا،         دهند. هنوز چینسبت می

موجودي ضعیف، موجودي بی بدن، موجودي چند بدنه، موجودي که ابعراد چنرد گانره دارد و    

غیره، باز دارد. اين آزمايش را با همکارتان يا در خانه با خانوادتان انجام دهید. تعجب خواهیرد  

 گرا هستند. کرد که چقدر بیشتر افراد قديمی و سنت
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 یه سرع کر ن اسرت  يمانند ا .م سخت استینیببتوانیم آنها را غلبه بر الگوهايی که حتی نمی

ر و عمل مرا  کف يبر رو ير قویت ث .زدن وجود ندارد يبرا يزیچ .دینکمبارزه  ینگرانکنید که با 

توان یم هکوجود دارد  يیراهها یول ،ن استکر ممیباً غياگر چه فرار از الگوها تقر .وجود دارد

دن درسرت در مرورد   یشر ين راههرا اند ياز بهتر یکي كطبق نمر ها .دیشيفراتر اندآنها  قياز طر

 .شرفته رفتن استیپ فکرالگوها و به سراغ 

 
ارر بتوانيم خودمين را از افكير قديمي خيلي  نتيم، بتك طتور خود تير بتراي افكتير جديتد آمتيده          نكته:

 نتد طتي  نيتد و بتر     پيشرفتك  مك مي فكربراي رسيدن بك شويم. ارر تمي  راههييي را  ك مي
 را خواهيد داش .فكر پيشرفتك روي اولين فكر صحيح متوقف نشويد، بيشترين شينس رسيدن بك 

 

اي تلفرن برا   يرك شررکت منطقره    ،ر شرود یر ه تلفن همرراه فراگ کنيقبل از ا ،شیچند سال پ

اسررت اسررتفاده از یاعمررال س  جرریپررولش را از دسررت داد و در نت .ر مواجرره شررديررالت زکمشرر

 ،تکشرر در طرول چنرد سرال ايرن      .ان قرار گرفتيمورد انتقاد مشتر یميتلفن قد يهاكوسیک

اسرت خررج   ین سير الً اکر  .ر ساخته بوديان پذکام هاكوسیکق يرا از طر یمحل یتلفن يتماسها

یمر  ار افراد قررار یه در اختک یس عموميت به خاطر سروکه شرکنداشت و موجب شد  ياديز

شرفت یستم پیس یوقت .شاندکبت و ثبت نام يعضو يد را به سويان جديو مشترسود برده دهد 

 .ل سراز شرد  کتلفرن مشر   كوسر یکاست یس ،ردکدا یز رشد و توسعه پین انکگاه مشتريرد و پاک

داشرتند   یمجران  یمحلر  يهاه تماسک يشه توسط افرادیهم هاكوسیکقطع شد چون  هاتماس

بودند  هاكوسیکه در ک يیهارند و آنیخواستند تماس بگیم هک ين افرادیجنگ ب .شدیم اشغال

ردنرد  کدا یر از پیر ان نيه مشرتر کر حادثه بره وجرود آمرد     يه تعدادکن يبدتر از همه ا .در گرفت

ت کشرر  یاستمداران و م موران انتمامیس .رند و قادر به انجام آن نشدندیبگ يضرور يهاتماس

ش مناسرب  يت و گنجرا یر ردن ظرفکر ن یتضرم  يتلفن بررا  كسویک يشتریرا به ساختن تعداد ب

د واقرع  یر ت مفکشرر  يیگشا لکه چقدر جلسات مشکد ینکد تصور یتوانیم شما .ردندک متقاعد

 .شده است

 ؛رسندیم ن طور به نمريا احتماالًاول ثلث ار کو اف هادهيا

 یمحلر  يهرا تمراس  يم بررا ید بتروان يا شرا يم يپول بپرداز یمحل يهاتماس يد برايما با 

 .ميقائل شو یت زمانيمحدود
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 تمراس   يسرتگاهها يا اير م يمان بسازيهاتماس يبرا یاختصاص يهاكوسیکم یتوانیم ما

 .مینکر يدا یرا به صورت اختصاص يضرور

  مینکرا نصب  يشتریب يهاكوسیکتعداد  یلکبه طور. 

آنهرا   اگر چره  .ستندیخوب نار هم کن افياما ا ،ستیاصالتاً اشتباه ن يزیچ چیار هکن افيدر ا

د يشرا  هرا پرداخت پول بابت تمراس  .سازندیم زیگر را نيالت دکنند اما مشکیم ل را حلکمش

شرتر  یب يهاساختمان .شود ینند نفکیم گان استفادهيرا یمحل يهاه از تماسک یانيتوسط مشتر

ن اسرت  کر ز ممیر ت نکشرر  دوم ثلرث ار کاف .ن است گران باشدکمم یاختصاص يهاكوسیکا ي

 ؛باشندتر شامل احتماالت جالب

م و بعرد از آن  ینر کشرنهاد  یگان را پيالمات راکاستفاده از م ،قه اولیدق 5 يد ما فقط برايشا
 .مینکم و پول پرداخت ینکشارژ 

 .باشد یپول هاباشد اما در قبض یمجان هاكوسیکد تماس در يشا
را از آنها  ند و بعدکند را ثبت نکیم شانيه افراد صرف تماس هاک یس مدت زمانید پليشا

 .ندکوقت صرف شده آگاه 
 3قره بعرد از   یهرر دق پس در  ،میم در ابتدا آزاد باشینکر استفاده یم از سرعت متغیتوانیم ما

 .نندکیم صحبت يشتریشتر افراد بیبا سرعت ب ،مینکاد يار زیسرعت را بسمکالمه قه یدق
آنهرا هنروز    .سرتند ین یشرفته و موفقیار پکامشان افدکچ یاما ه .هستندتر رانهکار مبتکن افيا

رو  يدیر  س و نرا ام ير افتد یم ار اتفا کد افیه در جلسات تولکهمان طور  .چسب زخم هستند

ز آمراده  یر همره چ کره  ردند کیم رکفزيرا نند کیم نندگان اعتراضکت کشرگذارد. به فزونی می

سرتادن و مانردن در   يچرا ما ا“ :فتننده گکت کشر كي .وجود نداشت يشتریاحتماالت ب .است

ر کف ،گر گروهيافراد د ”؟میسخت و طاقت فرسا جلوه ده يافراد امر يتلفن را برا يهاكوسیک

 .ردن را داردکشف کده او ارزش ير و اکه فکردند ک

سرخت   يارکرا  یمدت طوالن يتلفن برا يهاكوسیکه ما ماندن در کن است کچطور مم

 ؟مینکجلوه میفرسا و طاقت

 ؛شدیم ز مطرحین يگريار دکاف

 مینکتر کوچکرا  هاكوسیک. 

 مینکهوا را مسدود  يهاچهيدر. 
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 مینکايجاد بد بو را  يهاحهيرا. 

ردند و مدت زمران  کض يتعوتر نیره سنگیدستگ يرا با تعداد هاكوسیک يهارهیدستگ آنها

بنرابر   .داده شداهش ک هاتمیق و افتيش يد افزایش مفيت و گنجایظرف ،افتياهش ک هاتماس

 .است )فکر پیشرفته سوم ثلث معجزه در اين 

 (ييبه تنها) طوفان فكري

ر کر دن بره ف یام امرا ارزش رسر  ردهکر اشاره  یار گروهکته در قالب شرفیر پکتا به حال به ف

تفکرر  خال  و  يایه دنک يیدر طول سالها .شودیم ردن خودمان حاصلکر کق فيشرفته از طریپ

از آنهرا   یکي .نمیرا بب ياديز ير عادین را داشته ام تا افراد غيفرصت ا ،امردهکشف کرا ور بهره

ه کر رده برود  کر مطلرب  ن يه اعرا صرف مطال اشین تمام زندگيو .بود 1ن ونگريبه نام و يمرد

ر یش برر اسراس تر ث   يارهاکشتر یب .نندکر کتر فايتر و پوقیعم ،بهتر تاند ک كمکچگونه به مردم 

 يشرتر یار بکر به اف ،دیداشته باش يشتریار بکهر چه اف .ن آسان بوديه ویفرض .ذهن بود 2ونتوري

 ينتورلوله و كيق يان هوا از طريه جرک همان طور ؛نیاربراتور در موتور ماشکمانند  .دیرسیم

پروسره   ،گرر يبره عبرارت د   .ندکیم گران را پريار دکه افکند کیم جاديرا ا يیخال ،اربراتورکدر 

 .نديآیم به وجود يشتریار بکه در آن افکند کیم جاديرا ا یطيشرا ،ارکاف دیتول

 
زدايد تي بتوانيتد بتراي   ايجيد فهرس  افكير بهندمرتبك، تفكرات م دميتي و اوليك را از ذهن شمي مي نكته:

 افكير جديد جييي داشتك بيشيد.

انتخراب مرن    .ردکر فاده ه اسرت ین فرضر ينشان دادن قدرت ا يبرا یمتفاوت ين از ابزارهايو

شررفته  یر پکدن به فیدر رس يثرار مؤین تونل باد راه بسيا .دمیه آن را تونل باد نامکاست  يزیچ

 .است ياساده كینکت وبوده 

دوسرت قابرل اعتمراد     كير ا برا  يا خودتان ين تونل باد را يه تمرکنم کیم من شما را وادار

ا ير گفرتن   يبرا يزیچ یز وقتیشما ن ،ت تلفنکشرمانند افراد داستان  .ستیآسان ن .دینکن يتمر

د يشویم د وسوسهیه به هدف برسکنيد و قبل از ايشویم دیوس و نا اميد م ینوشتن نداشته باش

ه کر  یوقتر  .ردکر د یدا خواهیردن را پکر کد فیمف كینکد تیدهیم ادامه یاما وقت .دکنیه توقف ک
                                                                        

1- Win Wenger 

2- Venturi effect 
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 شويد.، گیج میديده داريچند ا

 ن را با افكار پر كنيد.تونل باد، ذهنتا

شما به يك دستگاه ضبط صوت يا يك قلم و کاغذ نیاز پیدا خواهید کرد. با سؤالی شرروع  

خواهید آن را حل کنید يا به موضوعی کره برا آن سرر و کرار داريرد      اي که میکنید که به مس له

رين به آن نگاهی ارتباب داشته باشد. فکر خوبی است که سؤال را بنويسید تا بتوانید در حین تم

بیندازيد. وقتی سؤال در ذهنتان داريد، براي تعداد افکاري که تولید خواهید کرد يا براي مردت  

خواهید ايرن تمررين   کنید محدوديتی را مشخص کنید. براي بار اول که میزمانی که استفاده می

مانی پرنج دقیقره را   کنم که به سراغ پنجاه فکر برويد و محدوديت زرا امتحان کنید، پیشنهاد می

تري را مشخص کنید. حاال برا سرؤال   توانید اهداف بلند پروازانهانتخاب کنید. با تجربه کمی می

قابل رويتی که پیش رويتان داريد، در مورد همه چیز و هر چیزي که در ارتباب با آن سرؤال بره   

کار استفاده کنید، اگر نويسید، از هدف تعداد افرسد بنويسید يا صحبت کنید )اگر میذهنتان می

کنید از هدف زمان استفاده کنید . متوجه خواهید شد که با تولید جريان سريع افکار صحبت می

خیلی زود چیزي براي گفتن و نوشتن نخواهید داشت. اما کلید حل اين مس له ادامه دادن تولید 

کند کرامالً  هنتان خطور میايد. اگر آنچه که به ذافکار براي پر کردن خالئی است که ايجاد کرده

بیهوده به نمر برسد ولی با اين وجود به تولید افکار ادامه دهید. اگرر برراي گفرتن يرا نوشرتن،      

بريد که براي ادامه دادن به ناچار بايرد سانسرور   چیزهاي بیشتر و بیشتري را تجربه کنید، پی می

افکار متداول و قابل قبرولی   کنید ازقضاوت را حذف کنید. بدون قضاوت، افکاري که تولید می

رود. برا جسرتجو و کراوش    کنرد فراترر مری   )ذهن ناقص  آنها را مشخص می ثلث اولکه ذهن 

شود. هر چه بیشتر بنويسرید يرا حررف بزنیرد،     بیشتر است که فکر شما واقعاً خال  و نوآور می

. برراي بعضری   شود تجربه خواهید کرداحساس خوبی را که در پیدا کردن افکار عالی ايجاد می

تر است. نقش دوست اين اسرت کره در   از افراد انجام دادن تمرين تونل باد با يك دوست آسان

 شود را بنويسد.رسی کند و افکاري که تولید میرا برباشد اما بايد آنها مؤثر افکار  روند

 یمعنمه ،شرفتهیر پکجاد فيا يی  با توانابرتر)متعالی ذهن سوم ثلث ردن به کرخنه  يیتوانا

موجرب جهرش برزر  در    توانیرد  بیشرتر مری   ،برويرد چه از عرف و مرسومات فراتر  هر .است

 .ديوش انارتکاف
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 مشرتا   ،دیر نکتجربره   تران یو شخصر  ياحرفره  یزندگ ،ارکرا در سوم ثلث معجزه  یوقت

الن مرن  کاز مرو  یکر ي« ديگر چه؟»خواهید شد که زمان و تالش بیشتري صرف کنید تا بپرسید 

من به دنبرال   ،نکسه سوم ذهن را فراموش “ :بار گفت كيرد کیم ارکدولت انگلستان  يه براک

 ”.چهار چهارم هستم

بهترر از   يیقت انتهایو در حق يیار نهاکه افکد برد یخواه یپ ،تانيارکبدون توجه به حوزه 

 يبررا  .ر اسرت یارتان ماننرد آب شر  کان افيه جرکد ینکتصور  .استپیشین شما و  يیار ابتداکاف

د ترا از رسروبات جمرع شرده در     ير بگذارباز ر را ید شيد بایبرستر ه به آب سردتر و شفافکنيا

ه بره شرما   کر اسرت   یشرهامت  ،اقدام جسورانه است كيرانه در ابتدا کاقدام مبت .شودپاك  هالوله

 د.ینک یخال یميار قدکاز اف ،دینکد پر يار جدکه با افکنيدهد خودتان را قبل از ایم اجازه
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 يدر طراحور بهرهتفكر فصل ششم: 
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با  یزيه راه گركبل ،تسينقانونمند ر كز از تفيت راه گريخالق
 .استقانونمند ر كتف
 (1جری هريش برگ)

                                                                        

1- Jerry Hirschberg 
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 در نمر بگیريد؛ر را يزماجراي 

د مرورد بحرث قررار    ير ت جدکشرر  كيدر را ار جذاب یمقام بس كيبه  ءشما احتمال ارتقا

 يهرا از بحرث مباحث  ؛ردکد یار خواهکه با آنها کايد را مالقات کرده ياز افراد يتعداد .دياداده

ن يشرما و چنرد   یس احتمرال یرئ .شوندمی يجدکه به مرور  شودیم شروع یو مسائل یمقدمات

شرام   كي يه شما براکل هستند يما  شما یاران آتکهم) يم به وینفر از گزارش دهندگان مستق

تیرشران شرما را    ،ارکبره زبران شر    .شتر با شما آشنا شروند یتا بتوانند ببپیونديد به آنها  یخودمان

 ست.هدف قرار داده ا

ز در رسرتوران مرورد عالقره خرود آمراده      یم كي ،انيردن مشترکسرگرم  يبرا ،يیم اجرایت

از  یقره ملروان  يراهن یر پهم د و شما یبپوش یر رسمیه لباس غک اندآنها از شما خواسته .اندردهک

مرت  یگران ق ،دارد یمیصم یطیرستوران مح .ديادهیت اسپرت پوشک كيد با یشم سفيابرجنس 

ند و با کیم سرونوع نوشیدنی ن يبه همراه چند يیایتاليا متنوع يغذا ،نقص است ب ویع یو ب

یمر  شیپر  یبه خوبها در گفتنن در و آن يو از امعمولی  يحرف زدنها .شودیم ز تمامیقهوه ن

از  يرویر شما با پ ،ردیگیم چرخد و سفارشات رایم زیش خدمت دور میه پکروند و همانطور 

 .رودیم شیخوب پهمه چیز نجا يتا ا ؛دینکیا را انتخاب مکنسپوتا یاسپاگت ،سیرئ

 .صحبتتان حسابی گل انداخته استو  خوردهنوشیدنی  یمک یهمگ ،یتا موقع سرو اسپاگت

تران آنقردر آرام بخرش    ياوضاع برا ید وليدار یشيه همچنان در گروه حالت نماکد یدانیم شما

د و در یر چیپیمر  یم از اسپاگتکچنگال نسبتاً  كي .ديگذارمینار کاب را یاحت یمکه کشده است 

 كير ده شرده و  ير ع بريسر یتکناگهان با حر ،دیشکیم را داخل دهانتان اسپاگتیه دنباله ک یحال

ه کر د ینیند آن را ببکت دور کد با حریتوانیم باًيتقر .پردیم ا به هواکبول قرمز از سس پوتانسگل

 یسر کاگر هرر   .گذاردیم تان به جایقه ملوانيد یسفدر وسط بلوز  كوچکه کل كيرده و کمانه ک

 ،نرد کامرل  کر را ير ه الزم داشته باشد تا عبارت زیاز ثان يسرکش از یخواند بیم تاب راکن يه اک

 «…روغن و آب» ؛خواهم شد متعجب

ا ير رده کر  كره لر کر را برا   ین لباسیسر آست ،ختهيراهن ریه تا به حال ساالد بر پک یسکهر 

شرما   .شروند نمری  ه روغن و آب با هم مخلروب کداند یم ردهکه کاش چیفیق یبستناي از قطره

ه کر و باز هم هرر برار    ديااد گرفتهي یمیالس شکدوباره سر  ،ديااد گرفتهيرا در خانه  مس لهن يا

اد ير براز هرم    ؛دير اردهکر  كلباسرتان را لر   ،ردهکر سرخ  ینیب زمیبسته س كيبعد از نگه داشتن 
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 .شوندنمیمخلوب ه روغن و آب کد یدانیم شما .دياگرفته

اد ير آن  یپرس از تمرام   یه حتر کر بنردم  یمر  شرب .ديااد گرفتهيه کد ینکیم رکا حداقل في

 یه سرس اسرپاگت  کل كيبا  يیارويهنگام رو ،بار در عمرتانکي يحداقل برا ،تهايو تقو هاگرفتن

گوشره دسرتمالتان را    :ندکیم يگريس دکباً هر يه تقرکد يردکرا  يارکهمان  ،لباستان يتازه رو

 برین ه دستتان ک یه هنگامکبندم یم شرب یحت .ديردکتر  ه راکد و ليوان آب زدیبرداشته و در ل

 یولر  ،نخواهد داشت يادهيه فاک ديادانستهیم يديو ترد كفراتر از هر ش ،ه بودهکوان و لیراه ل

ه بر ک يریتنها ت ث یمنتقل شد ول بلوزتان ياز دستمال به رو يیبايآب به ز .ديهمچنان ادامه داد

 .ديردکآن را بزرگتر  ،هکن بردن لیاز ب يبه جا .ردک پخشبیشتر ه آن را که داشت آن بود کل

 
 

هر تواند شامل میه کم يال را داشتهکمشحل  يبرا ”راه حل“ كيردن کدا یهمه ما تجربه پ

گانه زير است: شامل مراحل سهباشد که مس له کلی باشد و در واقع بررسی کلی موضوعات می

ل بزر  و کمش یگاه .ه استردکل را بدتر هم کمش یا حتيرده کل نکحل مش يبرا يارکچ یه

اهمیرت نمیرر   تدوين دوبارة يك برنامه بازاريابی و گاهی مشکل به نسبت بیر یده است نمیچیپ

ا ير زر  الت بر کالعمرل بره مشر   سکر ه چره در ع کل است ین دليبه ا .بلوز است كي يه روکل

ن و نژادها در اصرل  یسن ،طبقات ،هافرهنگها، عصر و دوران یدر تمام ،انسانها یتمام ،كوچک

 3که ايرن خرط مشری اغلرب      ؛ننديگزیم ل برکردن مشکحل  يرا برا یمشابه ناقص یخط مش

 مرحله است:

 لکمش كدر 

 مشکل چیست؟
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 انتخاب راه حل 

  آن يبرا يارکانجام دادن 
 كيچ یهدر اينجاست که ما معموالً ل کمش .ثرمؤ یلینه خ یساده ولمرحله  3همین است. 

بره   ،خوب و درستکارانجام در  .میدهنمیانجام با مهارت  و ن مراحل را به طور مشخصياز ا

 پايبند نیستیم.ن مراحل ياز ا كيدهیم و به هیچ خود زمان يا ابزار مناسب نمی

ه کر احتمال آن وجرود دارد   .دینکر کف ،ديدشه با آن روبرو ک یه اسپاگتکن حادثه ليبه آخر

ع به ياحتماالً سر ،دیثر ما باشکه ایچنانچه شما شب .ار محدود بوده باشدیبس ،لکشما از مش كدر

ن ير ه اکر ن اسرت  کر مم یولر  .ه لباس استکت كي يه روکل كي ،لکه مشکد يدیجه رسین نتيا

گر از يافراد د كا دري ؟هچ ،گر باشديرابطه شما با افراد د یل اصلکاگر مش .نباشد یل اصلکمش

اگر  ؟دیبمان یز باقکد در بحث متمریه شما بتوانکن لزوم يبا ا ؟دیاردان هستکه شما چقدر کن يا

ردن دربراره  کر ر کر بره ف  بره احتمرال   ،دیر نیببترر  را واضرح اختصا  بدهید تا مشرکل  را زمانی 

وجود نداشته مال به دست یلزوم د اصالًيشا .روي خواهید آورد حل آن يمتفاوت برا يهاروش

 .باشد

 
 روند طبیعی حل مشکل 

ه راه حرل را از  کر  مطمئن هستمه کبل ،ايدرسیده مس لهمحدود از  كدر كيبه نه تنها شما 

د را انجرام  یه به ذهنتان رسر ک يارکن یاحتماالً اول .دیرده باشکانتخاب ن از تناوبها یعیف وسیط

ف یر د طین است بتوانکمم ،یاصل مس لهشفافتر از  كدر كيبا  یول .دستمالآب زدن به  ؛ديداد

 درك مشکل

 

انتخاب 

 حلراه

انجام دادن 

کاري براي 

 آن
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ن راه يد بهترر يشرا  ،گر افرراد برود  يل رابطه شما با دکاگر مش .دینکد یرا تول هااز راه حل یعیوس

نمايش میزان کارآيی شرما باشرد.   ل کاگر مش .ديردکیم یشوخ كين باره يه در اکحل آن بود 

و  .با يك تغییر جهت ساده دستمال گردن يا کروات مشکل را حرل کنیرد  توانستید هنرمندانه می

ا ي كمکش خدمت ید از پیتوانستی، مراهن استیپ يروه کل ،لکه مشک مصمم بوديداگر  یحت

از  ياریه بسر کر چررا   ريخرتن روي آن برود،   از آبتر دیار مفیه احتماالً بسکد یبخواه يیراهنما

ه کر د يشرد یمر  اگرر متقاعرد   یحتر  .آماده دارند يه برهاکل ،يیهاتین موقعیچن يرستورانها برا

س کع يبه جا .است درست نبوده ،عمل شما ،درست بوده ،ل و راه حل آنکل شما از مشیتحل

ر خالقانره و  کر از ف ترا د یر نکند منمم اسرتفاده  يفرآ كيه از کبهتر است  خیلی ،ير ارادیالعمل غ

تر و آمرد ارک ياوهیبره شر   ،م به خودیآموزش و تعلبا  .هر دو با هم يا یر بحرانکتف يهاياستراتژ

یمر  ما سراخته  يال سه مرحلهکند حل مشيبر اساس فرآ ،وربهرهتفکر مدل  ،دینکر کفتر خال 

 6چوب چرار  كير ر بهتر بره  کتف يو آن را برا -عمل ،راه حل كيانتخاب  ،لکمش كدر-شود 

 يبررا  یبه عنوان روشر  وربهرهتفکر ن ردکبا اضافه  .ندکیم ليرار تبدکجامع و قابل ت يامرحله

نار گذاشرته  کرا  ير ارادیس العمل غکدهد تا عیم به شما اجازه ،بهتر يبه دست آوردن جوابها

 يد خود را بررا یتوانیمور بهرهتفکر شما با  .دینکدا یرا پ يثرد و مؤیمف ،خالقانه يهاو راه حل

گرفته ترا   یاسپاگت يهاهکبا ل يیاروياز رو ،اهتیموقع یبهتر و در تمام و شتریب يهانهيگزخلق 

کنرد  را فراهم می يشتریزمان و ابزار ب وربهرهتفکر  .دیآموزش ده ؛يتجار يهايجاد استراتژيا

بره   يارکر ع احتمراالت و انجرام   ین راه حل از مجموعه وسيانتخاب بهتر ،لکق مشیدق كدرتا 

 .پذير استاي شما امکانبر ؛ت را داردیشانس موفقبیشترين ه کمؤثر  ياوهیش

 
 .تر اس رر بكاز تف يچوب، چيرركن نوب تفيا ؛ر اس كاز اباار ف ايش از مجموعكيب ،وربهرهتفكر  نكته:

 ،تیر ظرف ،یجالباس كي .نمکیم ح مدل استفادهیتوض يبرا یجالباس كياس یمن اغلب از ق

ی چوب منممر چرار  كير  ،وربهرره تفکرر  مدل  ،ن روشیبه هم .ندکیمفراهم  راثبات ساختار و 

 ؛نندکیم موازنه و هماهنگ ،بیکرا تر یر بحرانکو تف تفکر خال ه ک یالتکمشکند تا ايجاد می

راه  كير ه ک ، كر محرینم)ع ابزار یتوان با تنوع وسیم ن مدل رايا .مورد خطاب خود قرار دهد

حرل  راهج اسرتخرا  يبررا  یکر ینکه تکر  5Cو  ت اسرت یر موفق يارهایگسترش مع يپر قدرت برا

ح یتوضر  يبررا ) دادمرورد اسرتفاده قررار     ،استشده د یتول هايدهيا یاز فهرست طوالنمناسب 
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 یشما را با برخر  ،ندهيدر چند فصل آ . رجوع کنید 9و  8به فصول  ن دو مدليشتر در مورد ایب

 یتمام حتماً از .نندک تانریمتح ،و قدرت خود یتوانند با سادگیم هکرد کاز ابزارها آشنا خواهم 

 يریادگير برراي  و آسران   يبردارکر  ينرد يفرآ ،وربهرهتفکر ه کد ید فهمیخواه .دینکآنها استفاده 

ن ير ا .نرد کیمر  كمکثرتر مؤ يزيرو برنامهتر ر خالقانهکتف ،فهم شفاف تر يه به شما براکاست 

ن ير ا در .بنا شرده اسرت   ،موثرهاي حلشناسايی راهق و تجربه در یسال تحق 50بر اساس  مس له

نامه مخصو  به خرود  لغت ،وربهرهتفکر ه مدل کد شد یمتوجه خواه ،ندهيآ يهافصل و فصل

 :ل وجود داردین امر سه دليا يبرا .را دارد

 .شرده اسرت  نرامفهوم   ،لمات هم خانواده در استفاده مردرن ک يمعنا ،موارد ياریدر بس -1

 ،دیر نکیمر  اسرتفاده  یار گروهر کر از آن در  یوقتر  .ق و واضرح اسرت  یدق وربهرهتفکر لغت نامه 

 .ر بهترکتف ،یعنيارتباب بهتر  .ستیه منمورتان چکقاً خواهند دانست یارانتان دقکهم

 .قاً شرح دهدیرا دقور بهرهتفکر  ي ازا ابزاريه مفهوم کوجود ندارد  يالمهکچ یه یگاه -2

 يه بره معنرا  کر نردارد  وجرود   یت مجاورتسؤاالاز  وربهرهتفکر مفهوم  يبرا ياواژه ،مثال يبرا

 .دیبه هدف خود بپرس یابیدست يالزم است برا وهستند کاتالیستیك ت سؤاال

ر کد طرز تفیخواهیم اگر .ر فرهنگ استییتغبراي  اي قدرتمندنندهکل یتسه كي ،زبان -3

 ،ننرد که در موردشان صرحبت  ک يیردن روشهاکفراهم  ،دینکرا عوض  مس له كيافراد در مورد 

کنند، در واقرع  ها به امیال و آينده تصور شده خود رجوع میانسانه ک یهنگام .بودد خواهد یمف

ل بره  یر ه مکر نم کر یمر  فيتعر هايیكعنوان محربه ه من آن را کدرباره مسائل پیش روي خود 

ه کر دانرم  مری نده يآ كياز  یتصور شده را به عنوان تصورات يهاندهيآ و ،زاندیانگیم ر را برییتغ

 .دنداریم را به عمل واها انسانه کهستند نده نکچنان قانع 

 وربهرهتفكر مختصري از 

 12ترا   7ه به طور مفصل در فصل کوسته است یمرحله به هم پ 6شامل  وربهرهتفکر مدل 

 .ها استاي از ابزارها و روشهر مرحله شامل گستره .ح داده خواهند شدیتوض
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 وربهرهتفكر  مدل

 

 .نرد کیمر  فرراهم  ،سراده  یمرحله را با استفاده از مثال 6ع از يسر و یاجمال ين فصل نمريا

ت یر ن موقعير در ا .دیهست يیر اجرايمد ،1زيجت و يیمایه شما در خطوب هواپکم ینکیم فرض

ز کر تمر يه بر مسافران تجارکار موفق است یبس يات حمل و نقل منطقهکز شريجت و ،یفرض

 يبررا  يیو راههرا  هخود را گسرترش داد سر کشور در سرتارد تا یگیم میت تصمکن شريا .دارد

ه تجربره نشسرتن در   کر ن است يشنهادات ایاز پ یکي .ايجاد کندش يخود از رقبا ساختنز يمتما

در  ينروآور  ولمسرو متران  یشرما و ت  .ز را بهبود ببخشرد يجت و يماهایهواپ یانیم يهاصندلی

ن يار در مراحل مختلف اکن یست حن اکه ممکرا  هايیپاسخ .ديان امر شدهيا يبرا هايینهيگز

 .امايتالیك نوشتهذهنتان برسد را با فونت به  ،نديفرآ

 ؟ستيموضوع چ :مرحله اول

تشراف  کبره ا  كمر ک يشده برا یمجموعه شامل پنج پرسش طراح كي ”؟ستیموضوع چ“

                                                                        

1- Jet ways 
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 سرؤال  5 .ند استيفرآ يهابخش ترينطوالنیاز  یکيمعموالً  .توسط شماست مس له كيامل ک

 .هستند ريل زکبه ش

ا ير ر ییر از بره تغ یر ه نکرا  يیزهایچو در آن د ینکحاضر  یقیفهرست دق ؟ستیل چکمش -1

د یر توانیم ن مورديدر ا .درج کنید نندکیم ه شما را وادار به عملک هايیكمحر و اصالح دارند

ه یته ،یالت احتمالکمش یاز تمامطوالنی  یتا فهرست ”؟ستیچ یوسط یل صندلکمش“ :دیبپرس

 يهرا صرندلی ) ؛دیر نکانتخاب  ،نندکیم انیبتر را واضح مس لهه کرا  یاتکد نیتوانیم سپس .ودش

ز یر چ یانیر م يهرا صرندلی  يرو .ند هسرتند ينرا خوشرا   یانیم يهاصندلی .ناراحت هستند یانیم
 . دارند ینيیت و حالت پایوضع یانیم يهاصندلی .شودیم ختهير

یمر  ریت ث يیمایت هواپکل بر مردم و شرکن مشيه چطور اکنيشف اک ؟ستیر آن چیت ث -2

 كير ابتردا شرما    ،پرس دوبراره   ؟چررا مهرم اسرت    ؟است یموجب نگران مس لهن يچرا ا .گذارد

اغلرب مجبرورم   ) :مسرافر  يبرا .دینکیم رده و سپس موارد مهمتر را انتخابکه یته بلندفهرست 
خروبی  اده شدن احسراس  یام پهنگ .ل استکمش یانیم یار در صندلکن ينم و اکار کما یدر هواپ

اگرر   .شروند گیرر  بهانره تواننرد  یمر  یانیم يهاصندلیمسافران ) :يیمایت هواپکشر يبرا .ندارم 
 . شدیم ارمان بهترکد اوضاع يشا ،میباش هداشت يبهتر یانیم يهاصندلیرقبا  نسبت به

 يد بررا يه باکا ر ید و اطالعاتيدار مس لهه در مورد کرا  یاطالعات داريد؟ یاطالعاتچه  -3

ن ير ل اير ه دالکر د ید بدانیخواهیم شما ،مثال يبرا .دینک یبررس ،ديامل آن به دست آورک كدر

 يهرا چه فررض  ،تواند داشته باشدیم يگريرات دیل چه ت ثکن مشيا ،تواند باشدیم چه مس له

رده کر ه یته يیشما فهرستها ،گريبار دکي .ر موارد وجود داشته باشندين سایتوانند در بیم یمخف

 انرد داشرته  یهمواره سع يیمایهواپ يهاتکشر ،به طور عموم :دیدهیم را انجام هايیو انتخاب

د به عوامل يبا يیمایهواپ يهاتکشر .ثر برسانندکسود خود را به حدا ،هاصندلیردن کبا اضافه 

 .ر داردیت ث ،بر مصرف سوخت یوزن صندل .برسند تا سود آور باشند یمشخص يبار

گرردد و  یمر  ه به سهامداران برکرسد یم ن پرسش به نمريا ؟ر هستندیدرگ يچه افراد -4

ن ير ر ایتحت ت ث يچه افراد .قرار دارد كسيدر معرض ر يزیچه چ ،دام از آنهاکهر  يه براکنيا

اگرر اوضراع بره     یسانکچه  ؟نندکت کن است در آن شرکمم یسانکچه  ؟رندیگیم ل قرارکمش

 یتمرام  ؟ر اوضراع سرود ببرنرد   ییتغاز ن است کمم یسانکچه  ؟برندیم ل بماند سودکن شیهم

ه کر  ،يیمرا یت هواپکخرود شرر   :دینکرا انتخاب  هانيرده و مهمترکبالقوه را فهرست هاي ذينفع
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مورد ه در ک ،خدمه پرواز می دارند.ار سهک يیا تواناي یراحتمورد ه در ک. مسافران، استذينفع 

ان يه در روابط با مشترک ،یمسافرت يآژانسها ؛م هستندیسه گیرهانهبار داشتن با مسافران کسر و 

 .م هستندیسه یتیه در مورد مسائل امنکم موران  ؛م هستندیسه

ن که ممکه هست به آنچه کز خود را از آنچه کن جا تمريدر ا ؟ستیمطلوب چ يايرو -5

 كير هداف خرود را برر   دگاه و ايه دکخواهد یم ن پرسش از شمايا .دهیدتغییر می ،است باشد

یمر  ه شرما کر اسرت   یهردف  ،هردف  ،وربهرره تفکر نامه در لغت .دیقدرتمند قرار ده یهدف آت

 بلنردي   يشما فهرسرتها  ،لمهکن يدن به ایرس يبرا .ديد و آن را بدست آورید به آن برسیخواه

 ،1962در سرال   .دیر نکیمر  آنهرا را انتخراب   مهمترينرده و سپس که یته یاحتمال یاز اهداف آت

 .برود  1960ره ماه تا آخر دهه ک يمرد بر رو كينشاندن سالم  ،يندک .جان اف يبرا یهدف آت

 یصرندل ايجراد  برا  ) :ن صورت باشرد يتواند به ایم ن هدفيز ايجت و يیمایخطوب هواپ يبرا

ه آنجرا  کر نرد  کنه مسافران در عمل درخواست کباشد  یه آنقدر عالککنیم راهی ايجاد می یانیم
 . نندیبنش

 ياجبرار  یهردف آتر   كي يو فصل بند مس لهاز  یجامع كدر ”؟ستیموضوع چ“ حاصل

خرود را   ياهايه در آن شما روک ،ش درآمد مرحله بعد استیپ ،یلمه ساده هدف آتکن يا .است

 .ديگذاریم را بنا یمکت ضوابط محیموفق يرده و براکش يپاال

 ؟ستيت چيموفق :مرحله دوم

 يريتصرو  ،دير اهرده و گسرترش داد کجاد يا 1در مرحله ه ک یهدف آت ”؟ستیت چیموفق“

 يارهرا یاز مع ايسپس مجموعه .ل حل شده استکه در آن مشک شودمنجر می ياندهيآگويا از 

 لکشر  یبه هردف آتر   یابیدست يه بعداً براکرا  هايیدهيتا ادهد قرار می م را در مقابل شماکمح

 :ر مرحله استيشامل دو ز ”؟ستیت چیموفق“ مرحله .ش قرار دهديمورد آزما ،میدهیم

چه  .دینک یخود زندگ یه در هدف آتکن است که چطور ممکد ینکیم ابتدا شما تصور -1

ز چره  ير جرت و  يمرا یهواپ كير پرواز در  ،زيت جت وکدر مورد شر ؟خواهند داشت يیتناوبها

برا   ردنکر ار کر  ،داشتخواهند  يرکفتز چه يمسافران در مورد جت و ،خواهد داشت یاحساس

جرت  ) ؟خواهنرد داشرت   یالعملر سکع هو رقبا چبه دست خواهد داد  یچه حس یتکن شریچن

ن همرواره  يه مسرافر کما آنقدر طرفدار دارند  یانیم يهاصندلی .است كي درجه يیمایز هواپيو
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ن ير عضرو ممتراز ا   كيز شما را به عنوان يفرم جت ویوني .نندکیم ز را درخواستيابتدا جت و

پلره   كير مرا همرواره    ید ولر دارنر  د از مایدر تقل یرقبا همواره سع .ندکیم اه جدیاز بق ،صنف
 . میجلوتر هست

ژه و قابل يت ویضوابط موفق ،”كمحر“ ابزار قدرتمند به نام كيشما با استفاده از  ،دوم -2

در )د ير اهردکر جراد  يراه حل ا يخود را برا يهادهيا نکهيا به محض .دینکیم فيمشاهده را تعر

ن راه ير ا اير آ .دیر ده اس قررار ین ضوابط مورد قيآنها را با استفاده از ا ، هاد پاسخیتول :4مرحله 

د ير با يزیر چره چ  ؟خواهد رساند یا شما را به هدف آتيآ ؟ردکل را برطرف خواهد کمش ،حل

ار کر د با آنهرا  يه باکد يدار يیتهايچه محدود ؟ردکد اجتناب يبا يیزهایاز چه چ ؟ردیصورت بگ

ن ضروابط  يدن بره مهمترر  یرسر  يبررا  ؟دامنرد ک ،ردکر د یر ه استفاده خواهک يیداردهااستان ؟دینک

 آنها را انتخابترين د و سپس قابل توجهینک هیته یاز ضوابط احتمال بلندفهرست  كي ،تیموفق

د ما را يبا .ندکجاد يمان ايبرا يشتریب فعالیتد يبا .ندکز يد ما را از رقبا متمايبا ،راه حل). نمايید
الت کد مشر ير نبا .واقرع شرود   يبرردار  یپکمورد  ید به راحتينبا .ندکل يمنتخب تبد يیمایهواپ

 ”؟سرت یت چیر موفق“ جهینت .ه برسديدرصد برگشت سرما 15د به يبا .ندکايجاد  یتیمقررات امن
 ه شرما ک يچنان اجبار ياندهيمطلوب از آ يايرو كيت و یمجموعه واضح از ضوابط موفق كي

 . دید به آن برسیخواهیم

 
اهميت   هيي خالق و مؤثر در هتر متوقعيتي از بتي   توانيد شينس خود را براي داشتن ايدهشمي مي نكته:

 ررفتك تي شرايط بحراني، افاايش دهيد.

 ؟ستيپرسش چ :3مرحله 

هردف آن   .اسرت  وربهرره تفکرر  ند يدر فرآ يو محور یاساس ايمرحله ”؟ستیپرسش چ“

ما بره   .به آنها پاسخ داده شود ،یبه هدف آت یابیدست يراد بيه باکاست  یت اساسسؤاالف يتعر

با وجود  .شوندیم عامل فعل و انفعال محسوب ،رییتغ يرا برايم زيیگویم كت محرسؤاالنها يا

راه  تولیرد  يهرا گر از مدليد یبرخدر مورد ل کف مشيند به مراحل تعرين بخش از فرآيه اکنيا

از بره آن  یر ن مرحلره ن يا :منحصر به فرد دارد یخط مش كي ”؟ستیپرسش چ“ ،ه استیحل شب

ل کمشر  يهرا تیوضرع بره ايرن دلیرل کره      .شودمطرح پرسش  كيل به عنوان که هر مشکدارد 

 .خواننرد یمر  را به سمت خود هاپاسخ ،گرياز طرف د ،مس له يهاپرسش .ن هستندکمعموالً سا
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مرا بودجره   “ تیوضرع  ،مثال يبرا .اندقرار گرفته جا كيتنها  ؛ندارند يانرژ مس له يهاتیوضع

جرا  کچ یشرما را بره هر    .ت اسرت یر موقع كير نمر دربراره   كيشتر از یب یمکتنها  ”ميندار یافک

بره طرور    ”؟میش دهر يم بودجره خرود را افرزا   یتروان یم چگونه“ پرسش ،سکبر ع .نخواهد برد

 خواهد بود. هاپاسخ يار به دنبال جستجوکخود

 شرروع  یاحتمال مس له يهااز پرسش بلند یرستجاد فهيشما با ا ،زيت جت وکدر مورد شر

ق فر انمان ويمشرتر  يازهرا یز را برا ن ير جت و یانیم يهاصندلیم یتوانیم چطور) :رینم ،دینکیم

 چطرور  ؟نندکر کمتفاوت ف یانیم يهاصندلیه مردم درباره کم ینک يارکم یتوانیم چطور ؟میده
  ؟مینکرا حذف  یانیم يهاصندلیالً کم یتوانیم

ا چنرد  ير  كير  يروز خرود را  کر شما تمر ،نکمم يهااز پرسش بلندجاد فهرست ياز اپس 

 كياستراتژ يهاپرسش ،دینکخود از آنها استفاده  كرده تا به عنوان پرسش محرکمورد خالصه 

مسرائل و  آن را دارند که در مورد حل ل یپتانس ،به آنها پاسخ داده شود یه اگر به درستک يدیلک

د یر توانی، مر مثال يبرا .شما را ياري دهندد يردکفش يتعر 1ه در مرحله ک یدن به هدف آتیرس

  ز تغییر دهیم؟يجت و یانیم يهاصندلیرا نسبت به افراد  نمرم یتوانیم چطور) :دیبپرس

 هاپاسخ توليد :4مرحله 

فهرسرت   كير نجا شرما  يدر ا .است وربهرهتفکر مدل در ده يد ایمرحله تول ،هاجاد پاسخيا

 يدیر لک كياسرتراتژ  يهاپرسش ،دینکیم هیته كت محرسؤاالبه  یاحتمال يهاال از پاسخبلند با

اش و گسرترش  کنک يرا برا هاپاسخ ترينامیدوارکنندهسپس  .ديردکبندي دسته 3ه در مرحله ک

ه کر نيبرا ا  یحتر  ،راه حل هسرتند  كي يه برایاولخام  يهادهيدر واقع ا هانيا .دینيگزیم شتر بریب

 يهرا دهير ا یمر کتعرداد   هرا د پاسرخ یر جره تول ینت ،سرت یراه حرل ن  كير از آنها هنوز  دامکچ یه

بره  احتمراالً   ،افتهيامل گسترش که به طور که به محض آنکخواهد بود ساز نهیو زم امیدوارکننده

 یبره هردف آتر    یابیو دسرت  مسر له منجر به حل شدن  تبديل شوند که در نهايت يدیال مفکاش

 .گردند

شرتر بره   یب يجاد فضايا يد براید تا بتوانیل قرار دهير يرا رو یانیم يهاصندلی :چند مثال

 .دیر نکرا ارزانترر   یانیم يهاصندلی .دیوسط را بچرخان يهاصندلی .ر شونديجلو و عقب سراز

 .دینکف يتعر ،ار پرندهکدفتر  كيرا به عنوان  یانیم یصندل .دیبنام یآن را تخت شاه
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 شكل دهي راه حل :5مرحله 

ه را از مرحله قبل یاول يهادهياترين امیدوارکننده  ه شماکست يدادن راه حل مرحله ال کش

ش يآزمرا  ،د کره قروي هسرتند و در برابرر ترنش     یر کنمی یيهال به راه حليو آنها را تبدبرداشته 

 :ر مرحله استيز 2ل دادن به راه حل شامل کمرحله ش اند.شده

 ؛دیر نک یابير ارز ،ديادهيبرگز 4ه در مرحله کرا  هايیهدياترين ل امیدوارکنندهیپتانس ،اول -1

 :دشرو جراد  يا هرايی پاسخمقايسه کنید تا د ياهبسط داد 2ه در مرحله کت یبا ضوابط موفقرا آنها 

بررداري  نمونره قابرل   ین است فروش را براال ببرنرد ولر   کن مميیمت پایبا ق یانیم يهاصندلی)

یم یشود ول یش راحتين است باعث افزاکمم یانیم يهاصندلیچرخاندن  .هستند توسط رقبا
منحصر به فررد اسرت    ،ار پرندهکده دفتر يا .شودهم ب یتیل در مسائل امنکجاد مشيتواند باعث ا

 . ردیقرار گ ين است مورد درخواست مسافران تجارکو مم
مورد  آن را ،دارد یت شما هماهنگیه با ضوابط موفقیه بهتر از بقکرا  يادهيا یوقت ،دوم -2

خلرق  قدرتمند راه حل  كيتا  نمايید حیده و تصحیبهبود بخش ،ش در برابر تنش قرار دادهيآزما

بره   يهرا صرندلی ار کر ن دفترر  ير ا .ردکم یجاد خواهيز ايار پرنده در جت وکدفتر  كيما ) :دینک

مجهرز   یخصوصر  يفضرا  يخرا  و حصرارها   يه به نرور پررداز  کخواهند داشت  یخصوص
مرا   .ردکم یبجا خواهگر را جايد یانیم يهاصندلی یتمام ،ارکن يا يضا براجاد فيا يبرا .هستند

ت مبلمران  کشرر  كير برا   .م دادیش خرواه يافزا ،ار پرندهکانون دفتر ک كيجاد يخود را با ا يدها
 يعالمت تجرار  كيجاد يا يت براکن شراياز ا. م شدیخواه كيشر مشهور و خوش نام يادار

 . ردکم یاستفاده خواه ،ن رقابتيدر ا گرفتن یشیبه پ كمک يد برايجد

 منابعبندي دسته :6مرحله 

 5مشخص شرده در مرحلره    يهاراه حل اجراي ياعمال و منابع الزم برا ،منابعبندي دسته

 ،ل آن خواهرد برود  یر مکت ولمسرو ه کر  یسکن هر مرحله عمل را به یهمچن .ندکیم يیرا شناسا

 هرا ن مردل يرترگیاز زمان یکي ،شودیم ات مهمیجزئمنابع وارد بندي دستهچون  .ندکیم واگذار

 :ر مرحله استيز 6متشکل از ن مرحله يا .ستا

)بررسی بازار براي آزمايش میرزان   ؛دینکرا فهرست  لل راه حیمکت يالزم برااقدامات  -1
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ن یق در قروان یر تحق .هیر ش نمونره اول يآزمرا  .هیر نمونره اول  یطراحنده، تمايل به ايدة دفتر کار پر

 . یتیامن
ن اسرت  کر ه ممکر  يیو آنهرا کنند  كمکن است به شما که ممک يردن افرادکمشخص  -2

 یو خنثر  یاران احتمرال کر برا هم  يقرو  يهایوستگیجاد پيا يبرا يیردن راههاکدا یپ .مانع باشند

 .تکشرنهاد مشرار  یپ يجاد ارتباب با طراح مبلمان عمده بررا يا) ؛ها در برابر مقاومتهایردن نگرانک

و  یقرانون  ر مسرائل يا سرا يت یق در امنیتحق .بودجهگسترش میزان  يبرا يده تجارنوشتن پرون

 . كنقطه به نقطه مدارکنترل 
کره آن را   دارد ولمسورا به عنوان  یشخص ،عملاز هر مرحله در ه ک ردن آنکن یتضم -3

رونرده  پ . 2رئرا ) يپرونرده تجرار   . 1ارلوسک)نندگان مبلمان که یجاد ارتباب با تهيا) ؛تکمیل کند
 .  3يتر) یقانون

هردايت   .یقرات یت تحقکاستخدام شر .يم رهبریاستخدام ت :مراحل يبرا يب گذاریترت -4

 .هانهيت هزیقابلمیزان 

هر مرحله و  يبه دست آوردن منابع برا که نیازمند یاضاف یردن مراحل عملکمشخص  -5

 . براب ) ینیابکر ش يآزما التیجاد ارتباب با تسهيو ا يزيبرنامه ر :است مناسب یدهت یولمسو

ر يفسرخ ناپرذ   يبه قراردادهرا  یاجات قانونیاحت . سونیآل)ت طراحان يريمد ،نشيگز ،قاتیتحق

 . استن) يازره پوش حرفه

ه گرزارش را  کر  یوقتر ) :هرر مرحلره   يج قابل مشراهده بررا  يردن و ضبط نتاکمشخص  -6
 %70پرروژه اگرر ترا     ياه انرداز ر .ه تمام شده استیبازار اول یه بررسکم یدانی، مميردکافت يدر

ر یموانرع مرورد تر ث    %15ه کر تمام شده است  يپرونده تجار یزمان .ه وجود داشتیت اولیمقبول
 . قرار گرفته باشد

ه کر شرود  افرادي را شامل می وانه است يگراواقعطرح عملکرد  كيمنابع بندي دستهجه ینت

رفرع   ،اجراء راه حرل  يبرا اين طرح ؛حل هستنداانجام مر ولمسوار گماشته شده و کدر آن به 

                                                                        

1- Carlos 

2- Rae 

3- Terri 
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 .شده است یطراح ،یو به دست آوردن هدف آت یل اصلکمش

پشت میز غذا برراي صررف يرك شرام مهرم      ناگهان شما خود را  :2برداشت  -اک* پوتانس

در  .تران  یشرم يابر یراهن ملروان یر درسرت در وسرط پ   یسس اسپاگتيابید با يك لکه اداري می

لبراس گرران    يرو یه اسپاگتکل كي !اااااه) :ديردکل نگاه کن شيبه ا مس لهشما به  ،برداشت اول
آن را د ير با .وون هسرتم یر ح كير نند من کیم رکحاال اونها ف !لباسم خراب شد !مت من افتادیق

 . !دارمبر

 .دیر نکیمر  نگراه  یبه طرور متفراوت   مس لهبه  ،وربهرهتفکر با استفاده از مدل  ،2در برداشت 

د از عهرده  یر توانیمر  ه شما چقدر خروب کن است يا مس له .ستیلباستان ناصالً در مورد  مس له

راه  .دیر نکیمر  زکر ه مهرم اسرت تمر  کبر آنچه  ،لباستان يروز کتمر يبه جا .ديیت برآین موقعيا

از  یکر ي يدر واقرع بررا   .سرت ین یلر یتخ ،اکنستاداستان پو .ندکیم ه واقعاً عملکد یابيیم یحل

زمران  “ ردکر  یاول شروخ  ؟او چره برود   وربهرره تفکر د ید بدانیواهخی. مدوستان من اتفا  افتاد

ه کر رسرد  یمر  بره نمرر   .ندکیم انگار پرواز ،گذراندیم ه آدم خوشک یگذرد وقتیم چقدر زود

جرادو   تونمیم نمیبرم بب ؛دیلحمه من رو ببخش كي !نهکیم نطوره و پروازیهم هم یسس اسپاگت

دوبراره   آن رارا در آورد و  یقه ملروان يبلوز  ،درآورد ت خود راک ،شد اتا  شستشووارد  .”نمک

ز یر م بره ره اقه دوبیدق 2متر از کظرف  .تش را بپوشدکبتواند فتد و یه پشت بکل تاد یپوش يطور

چ ید هر ير ه تردسرت نبا ير گرن  ی. مرار نشهکتديگر دوارم یالبته ام !موفق شدم“ ،برگشت و گفت

 .شد کار را هم بگیردموفق  .”نهکحقه استفاده  كيوقت دو بار از 

 هانقدرآه که لکد یجه برسین نتيه شما به اکاحتمال دارد  .است یداستان جزئ كين يالبته ا

 يراههرا  ؟دارنرد  ه برر کا در رستوران ليه آکد یشخدمت بپرسیاز پ یا به راحتيست یهم فاجعه ن

آن اسرت   ،داردت یر نجا اهميه در اک يزیچ .ت وجود دارندین موقعيبرخورد با ا يبرا يشماریب

از  ،یتیباً هرر مروقع  يخال  و موثر در تقر يهادهيداشتن ا يد شانس خود را برایتوانیم ه شماک

و ترر  موثر ،ترد تا سودمندیآموزش ده اد خودتان ریتوانیم شما .دیش دهيافزا ،یتا بحران یجزئ

ور بهرره تفکر  هر مرحله از مدلرا براي  یحات مفصلیتوض ،يدر فصول بعد .دینکر کفتر موفق

هر فصرل   .نندکیم مراحل چطور عملاين دهند یم ه نشانک يهمراه با مطالعات مورد ،دیابيیم

ج يآن مرحلره و نترا   يننرده بررا  که یر از ته یل اجمالکش كي :خالصه است يراهنما كيشامل 

 .مناسب آن
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 مرحله اول: موضوع چيست؟فصل هفتم: 

 
 ؟ستيموضوع چ :مرحله اول

 موفقيت چيست؟ مرحله دوم:

 مرحله سوم: پرسش چيست؟

 هاپاسخ توليدمرحله چهارم: 

 شكل دهي راه حلمرحله پنجم: 

 بندی منابعمرحله ششم: دسته
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 .ملت است كيا يفرد  كيشرفت ين مرحله در پياول يتينارضا
 (1854-1900 1لديوا اركاس)

                                                                        

1- Oscar Wilde 
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 و احتماالت هااوشك ،هاپازل ؟ستيموضوع چ :مرحله اول

 ينرور بررا   .بوده باشدژانويه ماه  گرمروز  كيد ينم باکیم رکف یق ثبت نشده ولیدق خيتار

 ياش را بررا م گرفرت خرانواده  یتصم ،موفقساله  34دان  كيزیمخترع ف كي .بود یعال یاسکع

ت او کشرر  .از داشتیر نکتف يبرا یاو به زمان .و ببردکيزکمویوتاه به نکالت یتعط كيگذراندن 

 يروهرا ین يهرا را بررا  يف متنروع از فناور یر ط كي ،یقات دفاع ملیته تحقیمک يار براکن یدر ح

دسرتگاه   كير شب و در د يد يهاكنیشامل ع که رده بودکجاد يا ،متحد مشغول جنگ در اروپا

 يیهروا  يهرا سکر را در ع شدهدشمن استتار  يهاتیتوانست موقعیم هکبود  يسه بعد يبصر

 ؟بعرد از آن چره   .شدیم به هر حال جنگ تمام یش رفته بود ولیت خوب پکشر .ندکمشخص 

چره   ،ارشان با دفراع تمرام شرد   که کارمندش بعد از آنک 1250ه کند کر کدانست تا فیم او الزم

ه کر باشرد   يزیقاً همان چیتوانست دقی، م1ستويرک دي سنگر يهاتازه دامنه يهوا .ردکخواهند 

مناظر  يروز را به تماشا ،رع و خانواده اشمخت .از داشتین ،ديجد يهادهيا يه سازیشب ياو برا

س کفر هم عیشان جنهسال 3از همسرش هلن و دختر  ،ردک يبردارسکاو از مناظر ع .گذراندند

 يسرها کبره خصرو  ع   ،نرد یرا بب هرا سکر ه عکفر خواست یجن ،به هتل برگشتند یوقت .گرفت

بدهرد و چنرد روز    یاسکظهور به ع يلم را برایف بايستمیه کاو به دخترش گفت  .خودش را

ات یر وارد جزئ ،ردکر یمر  فيه داستان را تعرک یوقت .سها حاضر شوندکد تا عیشکطول خواهد 

اتفراقی  ه احتمراالً بعرد چره    کداند یم ار داشتهکساله سر و  3بچه  كيه با ک یسکهر  ینشد ول

 ”سرتند یحاضرر ن هنوز  یول ،زميدونم عزیم“ - ”نمیسها رو ببکخوام عیم من ،يیبابا یول“ :افتاد

 ”!نمیسها رو ببکخوام عیم من“ -

ن کر ر ممیر ار غکر  نير ه چرا اکح بدهند یردند توضک یه چند بار سعکنيثر پدرها بعد از اکا

 اننرد بحرث ر  کیمر  یبرند و سعیم یساله پ 3بچه  كيبا  یده بودن بحث منطقيفا یبه ب ،است

ن يمرا هام بالفاصله بره بچره  یتوانستیم هک يیسهاکع .ن طور نبوديا 2ن لنديادو یول .نندکعوض 

شرگاهش در  ير در آزماکر ن فير ا يد روير د بايشا .ر بودکن فيا درون يزیچ ديشا ،مینشان بده

                                                                        

1- Sanger de Cristo 

2- Edwin Land 
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لنرد   ،1947فوريه  21تنها حدود سه سال بعد از  .ردکار کو عجب هم  .ردکیم ارکماساچوست 

 ،هیر ثان 60در تمرام شرده    يهرا سکر ه عیر ته يبررا  يامرحلره  كيند يفرآ كيش يبا نما كسيد

ن یدوربر » نیاولر  ،1دير پالرو ،ت لندکشر ،سال بعد يگزاررکد شیتا ع .ر ساختیت را متحیجمع

بره فرروش    3در شهر بوستون 2روز در فروشگاه جردن مارش كيخود را ساخته و تنها در  «لند

و  هرا نیرده و دوربر کر د یلم را در سال تولیون بسته از فیلیم كيد يپالرو ،1328تا سال  .رساند

 .رسراند یمر  االت متحرده بره فرروش   ير فروشنده در سراسر ا 4000ق يلوازم اضافه آنها را از طر

از  ،دالر 95/89مت یبا ق ،انداختیم ”هیثان 60از گرفتن تا چاپ در “ س شما راکه عک ینیدورب

-لم نرو ین و فیجاد دوربيا يه براک ينديح فرآیلند در توض .شدیم يداريبه سرعت خر هاقفسه

از  یبخشر  .دیر نکیمر  شرروع  يپردازاير رو كيشه با یهم“ :نوشت ،رده بودکر خود استفاده ظهو

سرپس برا    .دیر نکب و نقص تصرور  یل بدون عکرا به ش يزیه چکآن است  يپردازايرو كینکت

را از سرر راه   هرا لفره ؤمه کر حالی در  ،دیت برگردانیا به واقعيش راه خود را از رويتجربه و آزما

 آن :وجرود دارد  يل قرو یم كيهم همواره  يپردازايقبل از رو یحت ،هر حال به ”.ديزيریم دور

آن  ،ه تعرادل خرود را از دسرت داده   کر  يامنمرره  ،ن داده شرود یسکد تيه باک یکيو تحر هیجان

 .ستياقدام ضرور كيازمند یه نک یتينارضا

شررفت  یپ يبررا  یه راهر کالزم بود  :ل داشتکدو مش ،4در سانتافه یلند در آن شب زمستان

را  ير فرور يخواسرت تصراو  یمر  ند و دخترشکدا یت خود در اقتصاد زمان بعد از جنگ پکشر

 .نندکجاد يرا ا یب شدند تا انقالبیکل با هم ترکن دو مشيا .ندیبب

 پشت مشكلل كمش

 .شودیم آغاز یآشفتگ كيالت با که معموالً مشکالت درباره مسائل آن است کاز مش یکي

وجرود  اگرر اوضراع آشرفته     یول .ديآیخوششان نم هایاز آشفتگ ،اربه خصو  تج ،ثر مردمکا

 یوقتر  یآشفتگ .هم نبود وربهرهتفکر به  يازیچ نیداشت و هنمی وجود یتيچ نارضایه ،نداشت

                                                                        

1- Polaroid 

2- Jordan Marsh 

3- Boston 

4- Santa- fe 
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 ،ارزانترر  ،ترر سرريع  ؛ه هسرت بشرود  کنيتواند بهتر از ایم اوضاعفهمیم که میه ما کد يآیم شیپ

 ين برار يبه آخر .پازل است یدر واقع نوع مس له كي .ت و سادهه صرفاً متفاوکنيا ايتر سودمند

 ،ردن بسرته پرازل  کر بعد از براز   .دینکر کف ،دینینار هم بچکپازل را  كيد قطعات يردک یه سعک

-ابتدا سعی میه کند يگویم از افراد ياریبس ؟د چه بوديردکارتان کشروع  يه براک يارکن یاول

ننرد  کیمر  گر ادعايد یبرخ .ندنکناره را جدا ک چهارند و سپس نکدا یرا پ هاگوشه یتا تمام کنند

ارش کر ن یه اولر کدارم  یدوست كيمن  .بر اساس رنگ استبندي دسته ،ين استراتژيدتریه مفک

قطعره گرم    كير ه اگر کن است يار اکن يا يمنطق او برا .قطعات را بشمرد یه تمامکن است يا

 يه پازل براز ک ياگر به افراد یول ؟ندکزل را شروع دن پایچرا اصالً چ ،سر باشدکا يشده باشد 

 بدون توجره بره آن چره    ،ه اغلب افرادک يارکن یه اولکد شد یمتوجه خواه ،دینکنند دقت کیم

رده و آنهرا را بره   ک یقطعات را خال یتمام ،ردن بستهکه بعد از باز کآن است  ،رندیگیمتصمیم 

ق بره  یر نگراه دق  كير خواهند یم نندکیم يازل بازه پک يثر افرادکا ،گريبه سخن د .نندکیم رو

 يگروههرا  ،هرا گوشه ،هانارهکبندي دستهن مرحله قبل از شروع به یندازند و اولیاوضاع آشفته ب

 ،وربهرره تفکرر  ن مرحله مدل یه اولکاست  يزین در واقع همان چيا .ن استیهم ،رهیو غ یرنگ

ه کر مجموعره از پرسشهاسرت    كير  ”؟تسیموضوع چ“ .شده است یانجام دادن آن طراح يبرا

ت یه ما درباره وضعکنيا ،ر آنیت ث چیست؟ مس لهاينکه از برسد  یجامع كشده تا به در یطراح

ه کر نيگذارد و ایم ریبر آن ت ث یسکچه  ،میه بدانکم و چه الزم است یدانیم ل آن چهيا و داليپو

حرل   مسر له ن ير خواهد برود اگرر ا   نده چطورير بگذارد و آیتواند ت ثیم یسکبر چه  مس لهن يا

بره   يازیچ نیآمد و هنمی به وجود یتيچ نارضایه ،شدنمی ا آشفتهياگر اوضاع آشفته نبود  ؛شود

 . آمدنمی شیپ وربهرهتفکر 

 
ولي ارر اوضيب و شرايط آشفتك وجود نداش ، هيچ نيرضييتي هم وجود نداش  و هيچ نيتيزي بتك    نكته:

 هم نبود.ور بهرهتفكر 

 :سؤال كيل کدام به شکهر  ،ر مرحله استيز 5شامل  ”؟ستیموضوع چ“

 ،نرد کیمر  رییر ه مرا را وادار بره خواسرتن تغ   کر  یکر و محر یتينارضا ؟جاستكل كمش -1

 ؟ستیچ

 ؟ن اثر مهم استيچرا ا ؟دارد يریل چه ت ثکمش ؟ستياثر آن چ -2

الزم اسرت   يگرر يز دیچه چ ؟میدانیم لش چهيل و دالکدرباره مش ؟دامندكاطالعات  -3
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 ؟میه بدانک

ن اسرت توسرط   کر ه ممک يیآنها ،هستند یسانکسهام داران چه  ؟رنديدر گ يسانكچه  -4

ر قررار  یل را تحرت تر ث  کن اسرت مشر  که ممک ين افرادیر قرار گرفته و همچنیل تحت ت ثکمش

 ؟چه کسانی هستند دهند

 ؟ستیچ ،دهل حل شکه در آن مشک ياندهيشما از آ يايرو ؟ستيمطلوب چ يايرو -5

 .است وربهرهتفکر  يمفهوم جامع برا كي ”؟ستیموضوع چ“ جهینت

 ؟جاستكل كمش :1ر مرحله يز

به دنبال  ،ردهک یه ما احساس ناراحتکشوند یم آنها باعث .ار قدرتمند هستندیالت بسکمش

وجرود   یلکه مشر کم یداننمی اصالً یگاه .ستیل چکه مشکم یداننمی اغلب ما .ميبگرد آرامش

یمر  ه اوضراع کر م یدانر ی. مر مینر کیم نطور حسيا ،ستیه اوضاع درست نکم یدانیم یول .اردد

ا ير ب یر حس عج ین واژه به معنيا هانامهدر لغت .خوريمبرمیل کمش بهما ا .بهتر باشدست توان

بره  توانرد  یمر  ن واژهير ن ایهمچنر  .شودیم تحريك يل برايه منجر به تماکاست آمده  یکحرم

ن ير ما پرر از ا  يهایزندگ ،باشد يزیا به دست آوردن چي يارکانجام دادن  يراب یليتما يمعنا

ل را به گذشرته  ين تمايم تا ایانجام ده يارکم یه ما بخواهکشوند یم آنها باعث .الت استيتما

انجرام داده   ياخرار  العراده   يارهرا ک ،التشينش به تماکبشر در وا ،خيتار یدر ط .مینکواگذار 

 .است

ا در واقررع کرريامر برره هررايیپامهرراجرت ارو

الت توسرط  ينش در مقابل تمرا کاز وا ياخچهيتار

در  2كبا اقروام آراوا  يو مواجه شدن و 1اسلومبک

را  ،دیر نام 3ه او آن را سرن سرالوادور  کر  يارهير جز

الت ين افراد در مقابل تمرا يا یتمام دهد.نشان می

                                                                        

1- Columbus 

2- Arawak 

3- San Salvador 
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ر ين زیاول .بهتر یل به زندگيتما ،يل به آزاديتما ،ل به تجارتيتما :دادندیم نش نشانکخود وا

 يادهير از بره ا ینجا ما در مورد نيدر ا .است ”؟جاستک لکمش“ همان ”؟ستیموضوع چ“ مرحله

چره   ؟توانرد بهترر باشرد   یمر  يزیر چه چ ؟ستیل چکمش .مینکیم قیتحق ،ارک ياز ابتدا ،ديجد

 ؟از به بهبود داردین يزیچه چ ؟از تعادل خارج است يزیچ

 ،ن حرال يبا ا .تشکنده شرين لند در مورد آيادو یمثل نگران ،اضح هستندالت وکمش یگاه

د برا  یر تواننمری  شرما  .وجرود دارد  ،ديآیم ه به سراغتانک ايخواستهن یبه اول میلهمواره خطر 

د ترا  ینک یقطعات را خال ید تماميشما با .دینکشروع به حل پازل خود  یکقطعه ت كيبرداشتن 

آن هرم تنهرا بره     ،سرت یل چکد مشیدانیم هکنيتصور ا .آنجاست يیزهایه چه چکد ینید ببیبتوان

  و احتمراالً نادرسرت  ) ”واضرح “ يریگجهینت كيشما را به سمت  ،يرکف يه الگوکن يواسطه ا

بره   ،یالت احتمالکف گسترده از مشیط كي يشما با فهرست بند .ار ساده استیبس ،سو  داده

ه بره  کر د يبپرداز يزیه به چکنيا يد به جایدهیم یاصل مس له كدر يبرا يخودتان شانس بهتر

 .رسدنمی مس له

* * * 

 قيآنهرا را تشرو   ،ستیلشان چکدانند مشیم ه مطمئن هستندک یانيار با مشترکهنگام  یحت

یمر  هکر  یکمثل پزشر  ،زیما ن .سنديخود بنو یالت احتمالکاز مش يبلند يهاه فهرستکنم کیم

تنهرا عالئرم   نره  ه کالزم است  ،ندکیم زيرا تجو یدرست ه نسخه و درمانکخواهد مطمئن شود 

رترر قررار   يز يهرا هير ه در الکضمانت کننده چیست ت یم وضعیه بدانکبل ،مینک كموجود را در

 .دیر نکآغاز  یاحتمال التکاز مش بلندفهرست  كيه یالت خود را با تهکشف مشک .است گرفته

ه کر ست یالزم ن یحت .دیح دهیست توضیزم ندام را الکچ یه .ه شوندید توجياز آنها نبا كيچ یه

 بلنرد فهرست  كيد یه به دنبالش هستک يزیتنها چ .ژه مهم باشنديو یدام از آنها به صورتکچیه

ن مرحلره  ير در ا .دینک يبندفقط صورت و دینکبحث ن ،دینکل نیه تحليتجز .از احتماالت است

 كير از  يیس نهرا ينوکپرا  كير تن در نوش یشتر ماجرا مثل سعیبه عمق برخنه در  یسع يیابتدا

 یه حتر کر شرود  یمر  كار آن قردر ترسرنا  کن يا .در مرحله اول است يبرنامه تجار كيا يتاب ک

 .ميش روید درست پيبگذار ،تان سخت خواهد بوديشروعش برا

* * * 

 يبررا  يتجار يشتر سازمانهایدر ب ياجبار شرکت اغلبور، بهرهتفکر  یاز موانع اصل یکي
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 كير ه مثرل  کر م یهسرت  ”درسرت “ ردن جرواب کر دا یما اغلب آنقدر نگران پ .درست بودن است

جلسرات بره    يشرمار یمن در تعداد ب .ميشویم شيصحنه نما يدچار وحشت در رو ،شهیهنرپ

ده ير ه مبادا اکنيترس از ا يس براکچ یه اين جلساته در کت داشتم کل شرکاصطالح حل مش

ر پیدا کردن مشکل توانیم چنان دما همچنین میکند. آن را عنوان نمیپیشنهادشان غلط باشد، و 

اصلی تمرکز کنیم که بر تمامی مسائل به نمر دنیوي مسلط « نگرانی»يا « ايريشه»علت « بزر »

 .کاسته شودو اگر آنها را مورد خطاب قرار دهیم، ممکن است از مشکل اولیه  شويم

ر گذاشته و به خود اجازه ناکش قضاوت را کچ ،قضاوت را در آوردهدر اين مرحله، رداي 

 ،اسرت  سودمندار کن يا .دینک یفقط خال .ديریقرار گ ینمم یدادگاه اخالل و ب درامالً کد تا یده

 یاحتمرال  التکمشر کشف به  ه شروعکد یبپرس یتسؤاال ت وا داشته وکده را به حريا يچرخها

را  يزیچه چ ؟دید بخشتوان بهبویم ز رایچه چ ؟از به حل شدن داردین يزیچه چ :رینمکند، می

در  يیهرا چره چرالش   ؟دیر نیرا متفراوت بب  يزیر د چره چ يدوست دار ؟دیر دهیید تغيدوست دار

شرعار   كير لتان کاگر مشر  ؟ندکبهتر عمل  يزید چه چيردکیم آرزو ؟است مقابلتان قرار گرفته

ارند کو نا آشر  ضمنی ه همکد يبگرد یالتکبه دنبال مش ؟گفتیم چه ،شرت بود یت كي يبرو

ن کر ه ممکر وجرود دارد   یلر کل کمش كيا يآ ؟داللت دارد يگريل بر دکمش كيا يآ .هم واضح

در  ،وجرود دارنرد   یالت پنهران کا مشر ير آ ؟ل در فهرستتان باشدکمش يگرياست شامل تعداد د

 هکر  يارک .دیواضح باش یا حتيهوشمند  ،ه منممکست ین نيفتان اده ،التتانکمش يبندفهرست

درسرت مثرل    ،ن استکالت ممکمش یختن تماميز ریم يردن و به روکد در واقع خارج ینکیم

د یر توانی، مر دير ردکار را کن يا یوقت .ديندازیبه آنها ب ید نگاهیتا بتوان ،ردن قطعات پازلک یخال

را  میكداکر دام مهمترنرد و  کر  ،رترندیاز آنها با شما درگ كیدامکه کد ینکن يدن ایشروع به فهم

 حل کنید؟د یخواهیم واقعاً

 :ن باشديه به ایشب يزیتوانست چی، مالتکن لند از مشيست بلند ادویل 

مران  يش از جنرگ برا یپر  يدیر ارمنرد در سرطوح تول  ک 1250ت از يحما يبرا یچ راهی* ه

 .وجود ندارد

خرود در   يتالشرها  یه براق کم ياز شدهکخود در وزارت دفاع متمر ي* ما آنقدر بر تالشها

 .مياردهکق و توسعه تلف یتحق
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ننردگان  کمصرف  يه براکم ینکل يتبد يیزهایخود را به چ یدات دفاعیم تولیتواننمی ما* 

 .د باشندیمف

 .مياردهکن يرکف ،گذشته يسالها یننده طکدات مصرف ی* ما در مورد تول

آن را  ،قبرل از جنرگ    يم برا اوضراع تجرار   یه بتوانکافته يتوسعه  حديت فراتر از ک* شر

 .حفظ کنیم

 .هستند یميمنسوخ و قد ،ميداره ک ی* محصوالت

 .ميارا از دست دادهی ساخت محصوالت مصرف يی* ما توانا

 .ميت ندارکردن شرک كوچک يبرا یعقالن ی* ما خط مش

 .ميپس از جنگ ندار یدولت يدادهاقرار يریگیپ يبرا يا* ما نقشه

 .مید باشيد جدیتول يتهایر موقعکه االن به فک* الزم است 

 .باشیم ديجد یدولت يقراردادها ه دنبال بستنبه ک* الزم است 

 .ميار اختراع برگردکه دوباره به ک* الزم است 

 .نمکنمی گر احساس چالشي* من د

 .مینکنمی اختراع يزیگر چيد یول ،مياهدوب يزیاختراع چ ی* ما همواره در پ

جراد  يدوبراره ا  ،خواهند و الزم دارندیم ه مردم واقعاًکم چطور با آنچه ی* الزم است بفهم

 .مینکارتباب 

ردن کر محدود  ،يقدم بعد ،ديردک يبندخود را فهرست یاحتمالالت کمش یه تمامک یوقت

در مرورد   .ديهمگررا شرو   ،نرد يآیمر  ه از همه مهمتر به نمرک مشکالتی آنهاست تا به سمت آن

در  مسائل بنديدستها ي يبندگروه ،ارکن يا ين روش برايبهتر ،التکاز مش بلندي يهافهرست

 يرا به گروههرا  التکمش ،دینکیم ه در مورد پازل عملک یباً به همان روشيتقر .فهرست است

در رکت ت را که موجب حمشکالاز  ید صورتیتوانی، ملکن شيبه ا .دینکبندي دسته یموضوع

 شود مشاهده نمايید.میشما 

 :ردکم یتقس ريز يهاالتش را به دستهکمش يیتا 15م کح ،ن لندياحتماالً ادو

ارمنرد  ک 1250ت از يحما يبرا یچ راهیه - :ديجد ياركط يالت مربوط به شراكمش ● 

ه کر افتره  يتوسرعه   حردي ت فراترر از  کشرر  - .ستیمان نيش از جنگ برایپ يدیدر سطوح تول
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منسروخ و   ،مير ه دارکر  یمحصروالت  - .حفظ کنیمآن را  ،قبل از جنگ  يم با اوضاع تجاریبتوان

 .ميت ندارکردن شرک كوچک يبرا یعقالن یما خط مش - .هستند یميقد

خرود را بره    یدات دفراع یر م تولیتروان نمی ما - :يدولت يمشتر كيالت مربوط به كمش ●

 يریر گیپ يبررا  يامرا نقشره   - .د باشرند یر مف گانننرد ک مصررف  يه بررا کم ینکل يتبد يیزهایچ

د يجد یدولت ين قراردادهاتفکر بسه به کالزم است  - .ميپس از جنگ ندار یدولت يهاقرارداد

 .میباش

خرود در   يما آنقردر برر تالشرها    - :مياردهكر ييه ما چطور تغكنيالت مربوط به اكمش ●

 یط - .مياردهکق و توسعه را تلف یخود در تحق يتالشها یه باقکم ياز شدهکوزارت دفاع متمر

سراخت   يیا توانرا مر  - .مير اردهکر ن يرکر ف ،کاالهاي تولیدي مصررفی در مورد  ،گذشته يسالها

گرر  يد یولر  ،مير ابوده يزیاختراع چ یما همواره در پ - .ميارا از دست داده یمحصوالت مصرف

 .مینکنمی اختراع يزیچ

ه مرردم  کر م چطور برا آنچره   یالزم است بفهم - :تكشر يهاشهيالت مربوط به ركمش ●

م چطرور برا   یزم اسرت بفهمر  ال - .ميار اختراع برگردکدوباره به  ،خواهند و الزم دارندیم واقعاً

ه االن به کالزم است  - .قرار کنیمدوباره ارتباب بر ،خواهند و الزم دارندیم ه مردم واقعاًکآنچه 

 .مید باشيد جدیتول هايفرصتر کف

ل کر  كيبه عنوان  مس لهاز تر واضح لیست كيد یتوانیم ردن فهرستتانکبندي دستهشما با 

 ،کرديرد رده و سپس مرتب کل را فهرست کمختلف ابزار مش يااگر ابتدا روشه .ديورآبه دست 

 يالت بره جرا  کمش .دیار متفاوت و گاه متعارض و مخالف منطق به نمر خواهند رسیرها بسکف

 یبرخر  ،ردهکر منمومره   كير ل دادن کشروع بره شر   ،نا معلوم باشند یدر آسمان یکه نقاب تکآن

 يزیر چ ،رکفتقه یتنها پس از چند دق .بود خواهندتر مخفی م نورتر وکه یروشن و برجسته و بق

 يافتن قراردادهرا ير تواند پس از خاتمه یم تکچطور شر“ ،ن پرسش مطرح شدهيه با عنوان اک

ان یر ب يرك ل بره  يتبرد  ان استيه واقعاً در جرکآنچه  نسبت به ”؟ادامه دهد خود به حیات ،دفاع

ت و یرفتن از تپه اسرت ترا وضرع    التتان مثل باالکفهرست مشبندي دسته .شودتر مییار غنیبس

اجسرام   ،يبلنرد  ياز رو .دیر نکمشرخص   يیت به هر سرمت و سرو  کجهت خود را قبل از حر

 .دینید ببیتوانی، مديديدیم نیزم يه از روکاز آنچه  يشتریب
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 يردن وجوه تشتيبك بترا   دا يو پ ييو همگرا هيجيد فهرس يا يبرا ييند انشعيب و وارراين فرآيا نكته:

 .اس  وربهرهتفكر قهب مدل  ي،رير ميتصم

دام کر  .دیر دار انجرام ده  یمعنر  يهرا د انتخابیتوانیم هکد يقرار دار یتیحال شما در موقع

 ؟دير دارآن در مرورد   يتريه احساس قرو کوجود دارد به خصو   تالکمش از ا دستهيل کمش

 كیدامکر ردن ک د حلینکیم رکف ؟در سطح شناور است كيدام ک ؟دارد اهمیتتان يبرا كیدامک

ن دستهیاگر لند چن ؟د داشتیخواه یچه احساس ،اگر حل نشود ؟استتر بخشتياز همه رضا

مرن آن   :ردکیم يین صورت شناسايخود را به ا یل اساسکاحتماالً مش ،دادیم انجام يیهايبند
 اساسری ل کمشر  يرك  نيا .ندارم ديگر را انيمشتر يبرال جديد يوسااحساس لذت در اختراع 

سر  یبه درست ،گريد يزهایه همه چکبود  احتمال آن زياد ،ندکحل  آن راتوانست یم اگر .تاس

د ارزش یر بتوان ،”؟سرت یموضروع چ “ ر مرحلره ير ز ینه در اولکدوارم یام .ردیخود قرار بگ يجا

تفکرر بحرانری،   و به دنبال آن  هاه فهرستیته ،گر سخنيبه د و تفکر خال ، واگراار با کشروع 

ه یته يبرا يیند واگراين فرآيا .نمايید كرا در عبارت ديگر پیدا کردن نقاب مشترك همگرا و به

 .است وربهرهتفکر قلب مدل  ،كردن نقاب مشترکدا یپ براي يیو همگرا هافهرست

 ”؟سرت یموضروع چ “ ردن پاسرخ کر دا یر در پ يمرحله بعد ؟ستير چيتأث :2ر مرحله ي* ز

سراده را   ياز پرسشرها  ايالزم است مجموعره  ،ارکن يانجام ا يل است براکر مشیز بر ت ثکتمر

ز کر هرا متمر يریم گیو تصرم  بلند يهاه فهرستیتهروي ند بر يفرآدر اين مرحله نیز  .دینکمطرح 

چنرین  نيا یتسرؤاال  ،ل خودکر مشیت ث كدر يبرا .هاي بیشتر استايدهجاد يا ،يدیلکته کن .است

حرس   ؟ت اسرت ين امر در اولويا ايآ ؟ندکیم ننگرا درمون يدر ا را ز شمایچه چ :مطرح نمايید

 ،يزیر چره چ  ؟دير اهردکر را انتخراب   تالکمش از ا دستهيل کن مشيچرا ا ؟ستیشما چ یدرون

 يگرر يبه چه صورت د ؟گذارندیم ریآنها چطور بر شما ت ث ؟سازدیم تان مهميالتتان را براکمش

  ؟گذارندیم ریبر شما ت ث

گرر از بابرت آنچره    يمن د :رده استکان ین روش بيا را با ل خودکرات مشیت ث ،احتماالً لند
 مسالهن يا .است يد اقتصاديتهد كي انياز مشتر دور شدن .ندارم يتمنديرضا ،ه دوست دارمک

احتمرال  بره  ت کشرر  .د بوده استيت پالروکشر عامل حیاتیهمواره  ،را اختراعيز ،است یمهم

ه آن را با کم ینکدا یپ یم راهیه بتوانکمگر آن ،از دست خواهد دادخود را حیات ل ادامه یدل زياد
به آن سوي سپس  .موارد روشن و آشکار بپردازيدجستجوي  به .میوند دوباره دهیش پيهاشهير
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چره   ؟دير درباره آنهرا دار  یچه احساس ،دیشياندیم التتانکدر مورد مش یوقت .ديبنگر اين موارد

 باعث يگريچه مسائل د ؟ديد نام ببریتوانیم را یچه احساسات ؟ديدرباره خودتان دار یاحساس

ن آن مسرائل وجرود   یب یه ارتباطکا احتمال دارد يآ ؟داشته باشیدن احساس را یه همکشوند یم

 ،دير اهردکر ت ثیرات آماده از  بلندفهرست  كيه ک یوقت ؟ستیآن ارتباب چ ،اگر بله ؟داشته باشد

د را انتخراب  ير دار يتريه درباره شان حرس قرو  ک يیآنها و ترندتان مهميه از همه براکرا  يیآنها

تران  يکه چرا مشرکلتان برا  جهت نياز ارا  ید به شما حس خوبيرات بایت ث يیفهرست نها .دینک

جاد يد، احتمال اینیتر ببرات و انشعابات مشکلتان را واضحی. هر چه ت ثالقا کندت است، یپر اهم

 .خواهد بودشتر یب ديحل آن الزم دار يکه برا يازهیو انگ يانرژ

ت آن را یر را انتخاب کررده و اهم ك مشکل يحاال که  : اطالعات كدامند؟3ر مرحلة ي* ز

از قبل را  يزیچه چ ،د، مرحله بعد مشخص کردن آن است که درباره آنياهخود درك کرد يبرا

ار ك ابرز ير ل هستم ين کار، مايکمك به انجام ا يد. برایالزم است که بدان يزید و چه چیاندیم

ن اجرازه را  ير به شما ا یشگفت /دانسته .1یدانسته/ شگفت :کنم یشما معرفرا به تفکر قدرتمندانه 

د آن را یر خواهیکره مر   يادر مرورد مسر له   يدیمف يهاگاهديسهولت ددهد که به سرعت و یم

ك بر  بزر  کاغرذ  يساده است.  يابندهيبه طرز فر یشگفتدانسته/ .نمايیدجاد يد، ایکنکاش کن

از  يك خرط عمرود  ير و مناسب است.  یدار، عاللك برگ  جدويد؛ هر چه بزرگتر بهتر. ياربرد

 نیرد ک يگذارعنوان 2«دانسته»صفحه، طرف چپ را  يد تا برگه را نصف کند. در باالیمرکز بکش

 .3«شگفتی»و طرف راست را 

 شگفتي دانسته
  

 

را کره   يیزهرا یترا تمرام چ   هاستفاده کررد واگرا  تفکر خال  د و ازیچپ شروع کناز سمت 

                                                                        

1- knoWonder 

2- know 

3- Wonder 
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د، برا مطررح کرردن    یبه ذهنتران نرسر   يگر فکري. اگر دنمايیدد، فهرست یدانیدرباره مشکلتان م

، يرند: پرول، زمران، انررژ   یدرگ ید: چه منابعیکن يیر خود را راهنمايبه شکل ز ياژهيسؤاالت و

توانرد  یز مر یر چن وضع باشد؟ چرا وجود دارد؟ چره  يجاد ايز ممکن است باعث ایکاال؟ چه چ

؟ یمشابه مواجه هستند؟ ک یگر با مشکالتيد يا سازمانهايا افراد يشدن آن شود؟ آ یدائمباعث 

هستند کره برا مشرکالت مشرابه      يیا سازمانهايا افراد يند؟ آاهچرا؟ آنها چطور واکنش نشان داد

افتاد؟ چره  ی قچه اتفاکردند؟  يیگران چه تالشهايد ؟تواند باشدیل آن چه میمواجه نباشند؟ دل

 بر سر راه قرار گرفت؟ یناموفق عمل کردند؟ چه موانع راموفق عمل کرد؟ و چ يزیچ

ن ير ز دربراره ا ید. به چه چيبرگه برو ید، به طرف شگفتید، نوشتیدانستیهر چه که م یوقت

د ید بدانیخواهیم ید ولیدانیرا که نم يیزهاید؟ تمام چیشياندیرامون آن میت پیمشکل و وضع

ها ارزش د که ندانستهیکنند. خود را متقاعد یسيرسد، بنوید. هر چه که به ذهنتان میرست کنفه

ن مرحلره،  ير در ا ر ممکن استیا غيسخت  ،دا کردن جوابید پیکنیفکر م هچنناثبت ندارند، چ

 یمشکل خود در عجب و شگفتدر مورد ز یت ندارند. از چه چیها، اهماندازه پرسشها بهپاسخ

   .ات باشدید جامع و پر از جزئیتوانیهر چقدر که مد؟ یهست

 ،یافتن نقاب مشترك و تفکرر بحرانر  يد و با استفاده از يندازیب یحال به فهرست خود نگاه

 درك جامع از مشرکلتان  يبرا ردیکه الزم است بدان يید و آنهایدانیکه م يیآنهارا که ر  يموارد

 د.  یرا انتخاب کن از اهمیت بیشتري برخوردارند

نرد از  بلك فهرسرت  ير د يد، بايرا تمام کرد یشگفت /ن کوتاه دانستهيك تمري یکه حت یوقت

د. شرما  ید، داشرته باشر  یر کنیکه درك نم يیزهاید و چیکنیکه درباره مشکلتان درك م يیزهایچ

 آن کار کرد.   يتوان رویمد که ياد ساختهیمف یاطالعات يك سکوي

ن مردل تفکرر   ير ن است که ايو ابزار آن، ا وربهرهتفکر مدل  يهان جنبهيتریمياز قد یکي

جه را با تفکر و ید نتیتوانید، بلکه مینید حاصل را ببیتوانیسازد. نه تنها میت ميشما را قابل رؤ

 يبررا  یشرگفت  /ها، اغلرب از دانسرته  يبا مشتر تبابراد. ما در یسه کنيمقاهم گران يد يهادگاهيد

« يهرا تیر واقع»کجا با هم بر سر  ،يکار يافراد در گروههاکه کنیم میاستفاده له  مس نيافتن اي

 .مس له موافق و کجا با هم متفاوت هستند

بره آن   یم بسرتگ ینر یبینکه ما مسائل را چگونه ميا رند؟يدرگ ي: چه افراد4ر مرحلة ي* ز
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ش يك فررد تراجر ابرزار افرزا    ير  يك دستگاه ممکن اسرت بررا  يست. یان چمدارد که نقطه نمر

بانکدار  يقه برایك وثيك روش از آشکار کردن رمز، يس ينوك برنامهي يباشد و برا يوربهره

به نقطه نمر شما دارند. تا به حرال   ینها همه بستگيك کارگر باشد. اي يبرا ید شغليك تهديا ي

د. یر دگاه خود را عروض کن يد. حال الزم است دياشما به مشکالت از نقطه نمر خود، نگاه کرده

کره   یا تنها کسر ياست  قرارگرفتهن مشکل ياتحت ت ثیر د که یباش یت که شما تنها کساس بعید

ر مشکل شما هسرتند؟ بره   یا تحت ت ثيرند یدرگ يگريدهد. چه افراد دیر قرار میآن را تحت ت ث

ك از آنهرا در  ير هرر   يهستند و آنچره کره بررا    يسك چه افرادين ريگر، سهامداران ايسخن د

 ست؟یچسك قرار دارد يمعرض ر

ا ير افرراد   ید. تمرام یر ن مس له نفوذ دارنرد فهرسرت کن  يکه بر ارا  یيا گروههايافراد  یتمام

عنراوين چیزهرايی را کره    د. یر رند را فهرسرت کن یگین مس له قرار مير ایکه تحت ت ث یيگروهها

. آنهرا چطرور بره    کنیرد  ه، تهیر ا خواهد برود يسك است ين افراد در معرض ريك از ايهر  يبرا

 ينطرور بمانرد، آنهرا چره سرود     یرند؟ اگرر اوضراع هم  یگیر قرار مین مشکل تحت ت ثيواسطه ا

ن مشرکل را چگونره   ير برنرد؟ آنهرا ا  یمر  يچه سرود  ا؟ اگر اوضاع عوض شود، آنهخواهند برد

آيا  تفاوت؟ یا با کميشما؟  مانندا يد؟ آيف خواهند کرد؟ آنها مشکل را چگونه خواهند دیتوص

امل خواهد بود؟ سپس از خود بپرسید که چه افراد ديگرري ممکرن   با نقطه نمر شما در تضاد ک

تواند براي آنها در معرض ريسك باشد؟ است تحت تاثیر اين مشکل قرار گیرند. چه چیزي می

توانسرت در  آنچه که برراي آنهرا مری   و ند. از سهامدران در ريسك لادوين بلنداحتماالً فهرست 

 :زير بوده است مواردباشد، چیزي شبیه به  ريسكمعرض 

تواند در معرض خطر باشد؛ وسیل  امرار معاش میاز افراد براي بسیاري  کارمندان پالرويد.

 دهند.مگر آنکه بتوان بازارهاي جديدي يافت وگرنه شغلشان را از دست می

گرذاري سرالمی خواهنرد    آنهرا سررمايه   دهنردگان شررکت.  گذران و وامسهامداران، سرمايه

دهند، شايد ترالش در  زياد آنها يك خط مشی محافمه کارانه را ترجیح می خواست؛ به احتمال

 .باشد گسترش قراردادهاي موجود

ا دهنرد تر  آنها به احتمال خیلی قوي تررجیح مری   کنندگان پالرويد که سهم مالی دارند.تهیه

 .راهی براي ادام  وضع فعلی، بیابند

دوبراره بدسرت آوردن حرس    يرك معضرل خواهرد برود ولری       ،امنیت مرالی  خانوادة وي.
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 است. مس لهدر سالهاي اولیه برانگیخته سهم  ماجراجويی که شرکت را

تر داريرم. مشرتريان همیشره، بیشرتر و بیشر      مشکل ناشناخته برزر  در اينجا يك  مشتريان.

 خواهند ولی چه چیزي را؟چیزهاي جديد می

هراي آفترابی ويرژه    همرانطور کره برراي عینرك    امکان آن وجود داشت  اگر مشتريان بالقوه.

ود. حتمراً در اقتصراد پرس از    بمیقادر به خلق يك بازار کامالً جديد  ، شايدها انجام شدفعالیت

 مصرف وجود خواهد داشت. هجنگ، تقاضاي محصور شد

آيا هیچ نوع محدوديتی براي حال که شررکتش محررم اطالعرات    مشتريان کنونی پالرويد. 

 ديگري شده بود، وجود دارد؟

کنندگان توسع  محصوالت جديد، بدون شك شامل ارتباطات با تهیه فنی احتمالی.شرکاي 

گرذاري  خارج از شرکت خواهد بود. شايد روشهايی وجود داشته باشد تا خطرات ذاتی سرمايه

 د.نبندي کرا در هر معامل  جديد، تقسیم و سهم

و در هم گسریختن   هر توسع  جديدي، تقريباً به طور قطع، شامل شکستن رقباي احتمالی.

هراي  هاي آفتابی. شرکت الزم است که فشارهاي رقابتی و واکرنش بازار خواهد بود؛ مثل عینك

 رقبا را درك کرده و با آنها مواجه شود.

 داران در ريسك، احتماالً شبیه به اين بوده است:ند از سهامل فهرست کوتاه

 کارمندان پالرويد،* 

 سهامداران شرکت،* 

 ،خانواده وي* 

 مشتريان،* 

 مشتريان بالقوه* 

، وربهرهتفکر در اين مرحله از فرآيند  هاتفعالیتا به حال تمامی  حركت از حال به آينده:

اي را تصرور کنیرد کره    در زمان حال. حال الزم است تا آينده تالشی بوده براي تعريف موضوع

یم هستید که دچار مشکل تان حل شده است. مثالً فرض کنید که شما مسؤل يك تمس لهدر آن 

موضوع به يك  دربارهديدگاههاي مختلف  درباره. پس از تفکر شده استدر ايجاد ارتباب مؤثر 

حاصل است. اجرا خطا دارد. بره نمرر   محیط بیرسید: نقط  مشترك با توضیحی شبیه به اين می
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بره  و مری رونرد    برد. افراد اکثرراً ديرر آمرده و زود   رسد هیچ کس از سر کار بودن لذت نمیمی

به صرورت  روند. در گروه يك عدم اعتماد ايجاد شده و اين امر هاي نهار طوالنی میاستراحت
اي در قبال اطالعاتی که دارنرد، محافمره کرار    فزاينده. افراد به طرز است درآمدهدائمی يك کار 

اگرر اوضراع بره     کنرد. میلی آنها براي سهیم کردن اطالعات، تنها وضعیت را بدتر میاند. بیشده
. من نگرانم که چطور اين موقعیرت  رفتخواهد  پیشزودي تغییر نکند، گروه به سوي نابودي 

 تاثیر بگذارد.ام حرفه رويتواند می

وضرعیت  حداقل از زاوي  ديد شرما  در مورد اوضاع فعلی است. اينها  یينها اظهاراتمی ااتم

است که تنهرا برا درك موقعیرت،     به دور دهند، از زاوي  ديد شمارا آنطور که هست توضیح می

 افرزايش اصالحی صورت بگیرد. اگر مايل هستید تغییرري رخ دهرد، الزم اسرت )احتمرال  را     

اي مطلوب است که در آنهرا  دهید. يکی از مفیدترين راههاي انجام آن، ايجاد يك طیف از آينده

 مشکل ديگر وجود ندارد.

 جرواب:  حلر  نهرايی از موضروع چیسرت؟     زير مر : روياي مطلوب چيست؟5زير مرحلة 

، ما به اين رويا، هدف آتری  وربهرهتفکر يك روياي مطلوب براي آينده است. در طول  ساختن

گويرد  خواهید به آن برسید. هدف آتی به شما نمیگويیم. هدف آتی جايی است که شما میمی

يك توصیف مختصرر   بلکه ،ديگر سخن، هدف آتی راه حل نیستبه  !که چطور به آنجا برسید

 دهد.شما حل شده و مشکلتان ديگر شما را آزار نمی مس لهاز يك آينده است که در آن 

 
 داشتندرفتند، لبخند بر لب شد ارر همك وقتي سر ير ميعيلي مي نكته:

ید. برا اسرتفاده از تمرام    اشر به دنبال يك هردف آتری ب  بايد در اينجا خواهید ديد که چطور 

گیريد تا آيندة را به کار می واگراو  تفکر خال ايد، شما تان انجام دادهمس له ارهدربکه  اتیفکرت

. مهم نیست که اين آينرده واقرع گرايانره    نمايید ايجادرا تصور کنید توانید بدون مشکلی که می

در  تصروير بوده يا حتی معقول به نمر برسد. آنچه که اهمیرت دارد، آن اسرت کره رويرا را بره      

 ايدهم تا از مجموعره کنم، اغلب پیشنهاد میهاي گروهی کار میوقتی که با مشتري آوريد. من

بره  شرود.  آنها می تفکر خال استفاده کنند؛ عباراتی که باعث به کار افتادن  آغازگر ها يااز دسته

و  …کره  مکردآرزو می …شد اگر؛ عالی میواقع شدهاز همه مفیدتر بیشتر عبارتی که نمر من 

 هستند. …توانستمکاش می
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 هدربرار کره   انرد طراحی شرده  افکار يا رؤياهايیسازي براي شبیه …شد اگردست  عالی می

گروهری کره   رؤياهراي  . به آن برسیدخواهید میپذير است: بعضی اهدافی که امکاناهداف آتی 

ار وقتری کره سرر کر    افرراد  شد اگر بر چهرة همه تواند اين باشد: عالی میی دارند میيعدم کارآ

شد اگر کار آنقدر لذت بخش بود که ما مدام از اين تعجرب  بود. يا عالی میرفتند، لبخند میمی

 تمام شد!کارکرديم که چقدر زود می

 هاي من واقعاً تغییري ايجاد کرده است!کردم که کمكشد اگر حس میيا عالی می

ی شرده اسرت.   ترر طراحر  براي شبیه سازي اهداف آتی ملموس …کردم کهدست  آرزو می

حسابرسری  کردم که به اندازة افررادي کره در   توانند از اين قرار باشند. آرزو میهاي آن میمثال

کردم که فرآيندهاي ما ايرن قردر تکرراري نبودنرد! يرا آرزو      ! يا آرزو میکنند، مؤثر بودمکار می

 شدم.نمیصوتی مواجه پیام کردم به هرکسی زنگ بزنم با کردم که هر بار که سعی میمی

براي استخراج اهداف آتی در صرورت غلبره ناکرامی طراحری شرده       …شددست  کاش می

د: کاش شتواند عباراتی نمیر ذيل بااست. در مثال گروهی که عدم کارآرائی دارند، اين دسته می

شد که مديريت کمی شدند! يا کاش میشد افراد متوجه کمك و سهم کاري من در اينجا میمی

هدف آتی کره  تعداد چقدر اين شغل پیچیده است! با استفاده از اين سه دسته، هر  کرددرك می

 .ايرد امکان دارد، بسازيد. منبع اين اظهارات، عمق و وسعت نمر تفکري است که قبالً انجام داده

ت ثیر آنها برر  توانید توسط فهرست اولی  مشکالت خود با تعريفتان از اظهارات هدف آتی را می

داران کلیردي شرما   هايی کره سرهام  شگفتی خود و حتی با انواع آينده /دانسته يهرستهابا فشما، 

هاي اظهارات مفیرد ديگرر، عبراراتی از    ؛ شبیه سازي کنید. شروع کنندهبه آنها برسند خواهندمی

آنچه که اينجا جداً به آن نیاز دارد آن  …اين قبیل هستند. آنچه که جداً مايلم ببینم آن است که

و غیرره. بره تعرداد روشرهاي رويراپردازي برراي        …کرد اگرر و جداً خوشحالم می …کهاست 

تعرداد  فردايی بهتر، شروع کنندة اظهاراتی از اين قبیل وجود دارد. نکتر  کلیردي طبرق معمرول     

 .  شداببیشتر وقوع آن در آينده احتمال ايجاد کنید تا توانید اي است که میايده

شد اگر ات در اين فهرست با يکديگر تناقض دارند )عالی میتوجه کنید که برخی از اظهار

توانستیم با ساير آژانسهاي دولتی ارتباب برقرار کنیم و کاش می حامیانمانتوانستیم دوباره با می

  .ببنديمقرارداد 

ري یثتر   افکرار زودگرذري هسرتند کره احتمرااًل برر ارزشرهاي اساسری         مابقیبا اين وجود 
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گرايری و حتری   توانستم کارخانه را بفروشرم . همراهنگی واقرع   کردم که مییاند )آرزو منداشته

است مهم نیستند. به يراد  قبیل هاي اساسی، وقتی که بحث بر سر ايجاد فهرستهايی از اين ارزش

توانیرد  ، بايد از قضاوت پرهیز کنید. شما همواره مری بلندداشته باشید که براي ايجاد فهرستهاي 

، حذف کنید. آنچره  رجوع کرديدعداً وقتی که براي تفکر بحرانی به فهرستتان ها را بغیر مقتضی

يکری از   بره اينکره  هاي آينده، با امید موقعیت و شرب قید در اين جا اهمیت دارد، ايجاد بیکه 

 د.آنها بتواند هدف آتی باشد که شما مايلید آن را پیگیري کنی

ده «احتماالً فهرست هدف آتی لنرد بروده، آ   اي از آنچه کههدف آتی لند: در اينجا برگزيده

 توانستیم دوباره اختراع کنیم!کردم میاست: آرزو می

 توانستیم از اخراج کارگران و بیکار شردن آنهرا )پرس از جنرگ  جلروگیري      کاش می

 کنیم!

 خريد!عینك آفتابی می 16شد اگر هر کس عالی می 

 و چالش طلبیده شدن کنم!توانستم مثل قبل احساس به مبارزه می شدعالی می 

 به دوران صلح برگردانیم! اتوانستیم اعتبار قراردادهاي دولتی خود رکاش می 

 حامیانمان ارتباب برقرار نمايیمتوانستیم با می شدعالی می! 

 توانستم کارخانه را بفروشم!کردم میآرزو می 

 اتومبیرل  را برراي  ی پالريرزه  يجلرو  هراي شیشهشد اگر صنعت خودروسازي عالی می

 !دادسفارش می

 شد که بانکدارها بگذارند بروند!کاش می 

 توانستیم دوباره با مصرف کنندگان ارتباب برقرار کنیم!کاش می 

 مان خالقانه و پالريزه يهاکه به اندازة عدسی متوانستم يك محصول پیدا کنکاش می

 کامل باشد!

 ارائره بانکداران مالی خود  شکل بهمتوانستم يك نقش  تحول بدون کردم میآرزو می 

 بدهم!

 کرد تا اين تحول شد دولت براي پیمانکارانش تامین بودج  پس از جنگ میکاش می

 صورت گیرد!
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 آماده باشیم! توانستیم االن شروع کنیم تا وقتی جنگ تمام شد،شد اگر میعالی می 

 هاي دولتی ببنديم!توانستیم قراردادهايی با ساير آژانساي کاش می 

 بررس هدفتان: ؛توجه به يك نقطه در يك روياي مطلوب

يد، قدم بعد انتخراب يکری   اهاز اهداف آتی احتمالی خود تهیه کرد بلنديفهرست  کهوقتی 

کره مرن خبرر     يدو تا از آنهاست که براي کار بر روي آنها انرژي الزم را داريد. موثرترين ابزار

تعیرین   ترا دهرد  شما اين امکان را می که به است 3I مدل کندمیآسان اين کار را برايتان  ودارم 

دهنردة سره   نشران  3Iکنید کدام موارد در فهرستتان براي کار بر روي آنهرا، مفیرد خواهرد برود.     

کنیرد: تراثیر اهمیرت و    معیاري است که شما از آنها براي ارزيابی موارد فهرستتان، اسرتفاده مری  

 :کندبه ترتیب زير عمل می 3I تخیل.

 تخيل اهميت تأثير هدف آتي

افراد بره موقرع در جلسرات حاضرر      شد همیشه همهکاش می

  شدند.می
   

    کرديم.شد اگر مشتريانمان را بهتر درك میعالی می
    توانستیم گرسنگی را در دنیا از بین ببريم.کردم میآرزو می

سرمت چرپ لیسرت     از اهداف آتی، سه سرتون باريرك در   بلندپس از ايجاد يك فهرست 

بکشید. اولین ستون براي تاثیر است. براي هر مورد در فهرستتان که بر آن تراثیري داريرد يرك    

عالمت بزنید. اگر هدف آتی کامالً از دست شما خارج باشرد و کنترلری برر آن نداشرته باشرید،      

چررا کره   احتماالً نخواهید خواست که براي آن وقت و انرژي صرف کنید. البته بايد دقت کنید، 

کنید تاثیرگذار باشید. در برخی موارد ممکرن اسرت کره    که فکر میچه ممکن است بیش از آن 

کنترل کاملی بر يك مشکل نداشته باشید ولی ممکن است تا حدي بر آن کنترل داشرته باشرید.   

در مرحل  اولیه، بهتر است که بیشتر خوشبین باشید، حتی اگر اشتباه کنید. اگرر ترا حردي تراثیر     

 به آن توجه داشته باشید.ريد ولی کنترل کامل نداريد، دا

ستون دوم براي اهمیت است. هر مورد که برايتان مهم است يك عالمت بزنید. آيرا آنقردر   

اهمیت دارند که براي آن کاري را که الزم است انجام دهید؟ اگر هدف آتری شرما، مشرکلی را    

احتمراالً نخواهیرد خواسرت    يا اتفاقی است،دهد که تنها يك آزردگی جزئی قرار می مورد توجه
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. مطمئن شويد که واقعاً براي رسیدن بره هردف آتری    صرف کنیدکه براي حل آن انرژي زيادي 

خود با انگیزه بوده و انرژي الزم براي طرح راه حل را داريد. به قول معمار و شهرسراز برزر    

جرادويی برراي بره جروش آوردن      هاي کوچك نکشید، آنها. برنهام، نقشهاچقرن نوزدهم، دنیل 

اغلرب کشرف   ثیر، تر   دربراره خون آدم ندارند. خون شما الزم است که کمی بجوشد. همچنین 

خواهید کرد که درجات مختلفی از اهمیت وجود دارد. در اين مرحله زياد به اين تفاوتهرا فکرر   

اگر نره، آن را بره بعرد    نکنید. به حرف دلتان اعتماد کنید. آيا مهم است؟ اگر بله، عالمت بزنید. 

کره ممکرن اسرت برراي     را مرواردي   در اين سرتون موکول کنید. ستون سوم براي تخیل است. 

دستیابی نیاز به کمی تخیل داشته باشند، عالمت بزنید. اگر موردي با فکر کردن جديد يرا يرك   

 راه حرل کنید که يك شود، ارزش يك عالمت را دارد. ولی اکر فکر میراه حل تخیلی انجام می

دسترس براي آن وجود دارد، شايد بهتر باشد کره بره راحتری بره سرراغ آن برويرد.        قابل عادي

. بیشتر دقرت کنیرد   عادتها هستند.بهترين به اصطالح یاري از مشکالت تجاري قابل اصالح، بس

دسترس وجود دارد، به اين معنا نخواهد بود کره آن   عادي قابل تنها بخاطر اين که يك راه حل

. از خودتان بپرسید که آيا ممکن است راه حلری بخواهیرد   باشد موجودحل بهترين راه حل  راه

کنیرد سرومین سرتون را    عمل کند. اگر چنین فکر می قبلی که بهتر، سريعتر يا ارزانتر از راه حل

 هم عالمت بزنید.

 
راي ب ية تفكتر شتمي   رويد، سكويي بپيش مي وربهرهتفكر هدف آتي شمي، همينطور  ك در فرآيند  نكته:

 اس 

هستند، اگر بره تمرامی سره     عالمتداراي اگر يك يا چند هدف آتی شما در هر سه ستون 

تفکرر  اي وجود دارد که شرما از اعمرال مردل    ايد احتمال بسیار قويال فو  جواب بله دادهسؤ

ه الزم اسرت بر  ، سود ببريد. اگر پاسختان به هر يك از سه سوال فو ، خیر بوده، احتماالً وربهره

مرکز روي يك چالش متبر يا  ودهنب 3Iاي نديشید که مطابق معیارهاي به هدف آتی خود بیشیوه

خواهید بر روي آن کار کنید. تمرام  نهايی شما، انتخاب هدف آتی است که می گاماکنون . نباشد

مکرن اسرت از   به طور کلی برايتان مهرم هسرتند و م   ايد وت ثیر گذاشتهآنها  رويرا که  عباراتی

برا   . اگر بیش از يك هدف آتی، مجدداً مورد بررسی قرار دهیدتفکر پر تخیل و بديع سود ببرند

تمام معیارها همخوانی دارد، آن هدفی را انتخاب کنید که بیشترين انررژي را برراي کرار کرردن     

 روي آن داريد.
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انرد. شرما   پديرد نشرده  ايد، نباشید. آنها نانگران اهداف آتی که پشت سرتان رهايشان کرده

توانید بعداً به سراغ آنها آمده و بر روي آنها کار کنید. بسیاري از مشتريان مرن دائرم   همواره می

توانید چنین کنید. با بررسی آنها در کنند. شما نیز میشان را بررسی میهاي اهداف آتیفهرست

ان مهم نبوده، اکنرون برا   يك هدف آتی که در آغاز برايتيد که وطی زمان ممکن است متوجه ش

يا اين که يك هدف آتی که بر آن تراثیر نداشرته يرا تراثیر کمری      تان مرتبط شده و کار و زندگی

 قابل توجهی داريد. ت ثیرن بر آن کنوايد، اداشته

اي بنويسرید کره شرما را برراي     انتخاب کرديد، آن را دوبراره بره شریوه    را وقتی هدف آتی

-مری عبرارتی   به صورتگزيدة خود را . روشی که شما هدف آتی بریزه کندرسیدن به آن با انگ

پریش   وربهرره تفکر ، مهم و قابل مالحمه است. هدف آتی شما، همانطور که در فرآيند نويسید

اشراره کرردم، فکرر کرردن      2است. همرانطور کره در فصرل     ديگر رافکارويد، سکوئی براي می

. حرل يرك   باشرد  خسته کننده و ناامید کننرده تواند می ترين کار موجود است. فکر کردنسخت

نیروي حسی و فیزيکی، با هم است. اگر هدف آتی خود را کاربرد فکر نیازمند تبا همراه  مس له

د، ممکرن اسرت نتوانیرد انررژي     رانطوري به يك عبارت تبديل کنید که شما را به جلو ننتوانید 

 الزمه براي رسیدن به موفقیت را حفظ کنید.

 
بيشتد  تك    ي ك يكي از آنهي بتواند هتدف ميد ا اين چك مهم اس ، ايجيد قيالتي از آينده اس  بكآن نكته:

 مييهيد بك آن برسيد.

شربیه بره   است آن هدف ؟ ممکن استپس ادوين لند چطور هدف آتی خود را بیان کرده 

برارة  توانستم چیزي اختراع کرنم کره جرداً باعرث ايجراد دو     شد اگر میاين بوده باشد: عالی می

در سطح عمومی را داشته باشرد! يرك هردف آتری     ارائه اشتیا  در من بشود، چیزي که قابلیت 

نمیر اين، واقعاً ارزش پیگیري را دارد. رسیدن به چنین هدفی حتمراً باعرث رفرع آن مشرکالت     

 خواهد شد.

* * * 

ش با ند براي من اين است که چطور مشکل او و دخترل داستان دربارهيکی از نکات عالی 

 ،تصاوير عکاسی شده را ببیند همان لحمهخواست هم تقاطع داشتند. جنفیر لند کوچولو، که می

يرك تمايرل    در اينجرا داد.  رابراي رفتن و رسیدن به سمت هدف آتی  اي قويانگیزهبه پدرش 

توانست تصراوير  شد اگر يك دوربین میتصاوير فوري! عالی می دارد،براي ايجاد انگیزه وجود 



 تفكر برتر 148

 

تواند يك همچنین چیزي بسازد. ري تولید کند! زياد طول نکشید تا لند دريابد که احتماالً میفو

ها نفر در سراسر جهان، لحمرات  اي که میلیوناين امر او هم شرکت خود و هم شیوه مبراي انجا

 .تغییر دادکردند، زندگی خود را تجربه می يويژه

انگار کره تمرام   »ید، گفت: سرآن روز به ذهنش می هايی که دريادآوري رگبار ايدهلند با به

کارهايی که انجام داديم تا پالريزه بسازيم به شکل مدرسه و آمادگی برراي اولرین روزي اسرت    

 اي ايجاد کنم. دانستم که چطور يك فرآيند عکاسی يك مرحلهکه در آن من ناگهان می

بروده  ی از لحمرات احتمرالی   شکی نیست که اين لحم  مهمی بوده است، ولی اين تنها يک

بسیار جذابی است که به محض اين کره لنرد هردف آتری خرود برراي        يايدهست. به نمر من ا

احتمالی برراي رسریدن بره آن     چند راهشرکت پالرويد را شکل داد، عکاسی فوري تنها يکی از 

جرود  تنهرا مشرکل مو   بود ولی مشکل جنیفرر،  بود. ايدة حل مشکل جنفیر هیجان برانگیزهدف 

از پنجررة هترل لنرد يرك      يد سالها بود که در کار بازي با نور بود. اگرر ونبود. نهايتاً شرکت پالر

شد، چه خورد که باعث ذوب شدن يك قطعه برف روي سقف مجاور میاشع  آفتاب به او می

 رتوانستیم طروري نرو  شد اگر میافتاد؟ ممکن بود پدرش فکر کند چه چیز جالبی میاتفاقی می

 !ذوب نمايدتمرکز کنیم که بتواند فلز را را م

مسراله  سال قبل از آن که براي اولین بار اين  10ممکن بود که او اين بحث را ادامه داده و 

اگرر درخشرش    زدسرا بلند آن را  ،به نمايش گذاشته شود 1گسدر آزمايشگاههاي تحقیقاتی هو

در نرور  شرد بره فکرر توانرايی     یانداخت باعث ممیهاي عالمت مخابره برف او را به ياد المپ

 انتقرال توانستیم از نور متمرکز شرده برراي   ممکن بود فکر کند، کاش می اطالعات بیفتد، انتقال

هاي تلفن استفاده کنیم! ممکن بود در پیگیري اين ايرده،  سريعتر و بهتر اطالعات نسبت به کابل

، آنهرا را اخترراع   2سورکر سال قبل از تولید فیبرهاي نوري توسط شرکت کورنینگ گرالس   20

اختراع حتی شد، چیزي که هنوز هم کند. يا اگر او چیزي کامالً متفاوت تصور کرده بود چه می

 نشده است.

                                                                        

1- Hughes Research laboratories 

2- Corning Glass Works 
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 خالصه

شامل پنج زير موحله است، که هر کدام به صورت يك پرسش کلیردي   موضوع چيست؟

 اب هستند.انتخ يي ايجاد فهرست و يك مرحلهعنوان شده و هر يك داراي يك مرحله

 فهرستی از روشهايی را انتخاب نمايید ترا بره   چه چیز نیاز به تغییر دارد؟  مشكل چيست؟

 عبرارات موضوعات و ارتباطات برین   وبندي کرده . آنها را دستهبپردازدبیان مشکل يا مشکالت 

 متنوع مشکل را مشخص کنید.

 نها، انتخاب کنید.مشکالت را براي کار بر روي آ اي ازترين مشکل يا دستهضروري

فهرستی تهیه کنید که مشکل چرا و چطور شما را تحرت   و چرا مهم است؟ تاثير چيست؟

 دهد؟ مهمترين تاثیرات را انتخاب کنید.تاثیر قرار می

شرگفتی    /چه چیزهايی را الزم است که بدانید؟ )با استفاده از دانسرته  اطالعات چيست؟

دانید، فهرست کنید. مهمترين موارد را انتخراب  د و يا نمیدانیمشکل می دربارهتمام آنچه را که 

 کنید.

داران در ريسك چه افرادي هستند؟ تمام افرادي که در ريسك سهام چه كساني درگيرند؟

 ند يا بالقوه مورد ريسك هستند را فهرست کنید. مهمترين آن افراد را انتخاب کنید.هست سهیم

تران  زمانی زهبا در رااست؟ چند هدف آتی  هدف آتی شما کدام روياي مطلوب چيست؟

 3I هراي تمام اهداف آتی را بررسی کرده و تمامی آنهايی را که با معیار ید؟فهرست کن توانیدمی

پرر  جرزو  هردف آتری را کره     پرنج تخیل  انتخاب کنید. سره ترا    ت دارند )تاثیر، اهمیت وطابقم

دف آتی )يا ترکیبی از اهداف آتی  را انتخاب کنید. يك ه، ستاها ترينترين يا ضرورياهمیت

اي روي آن کار کنید برگزينید. هدف آتی را مجدداً طوري بیان کنید که شریوه  اکنونبراي اينکه 

 انگیزه کند. باقدرتمند و پر انرژي بوده و شما را براي دستیابی به آن 

ايرن مرحلره، يرك مفهروم جرامع برراي تفکرر بیشرتر و          بموضوع چیست؟ نترايج مطلرو  

 بندي از يك هدف آتی ضروري است.جمع

T.T.T. 
شوم که بره  است. من هر گاه وسوسه  وربهرهتفکر رآيند فع چیست؟ يکی از مراحل موضو
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جاي آن که با دقت با دست تمام آن قطعات پازل را بررسی کنم، سرريع از موضروع چیسرت؟    

برزر ،  شراعر دانمرارکی   دان، مخترع، نويسنده و بگذرم، به خودم يك شعر از دانشمند رياضی

بره نمرايش گذاشرته    خرود  دلپذير  شعرکنم. هاين، دانايی خود را در را يادآوري می 1پیت هاين

وقتری احسراس    .T.T.Tدر جايی منزل کن که نماره کردن آسران اسرت. نصریحت پنهران      است.

 .T.T.T روي، درست است که به ياد داشته باشری کنی که چقدر ناامیدانه و چه آهسته باال میمی

 زمان الزم است.

فهمیردن   کشف مشکل واقعی، تنمیم مفهوم براي تفکر و ايجاد يك هدف آتی کامل؛براي 

هرا،  ممکن است به جايی برسید که براي رسیدن به راه حلاين که موضوع چیست، الزم است. 

ا تر  کردهولی هدف در اينجا آن است که آرام و يکنواخت شروع  روي موضوعاتی تمرکز کنید.

کند کره شرما برر    اي را فراهم می. موضوع چیست؟ پايهبرسانیدتمام ا به ناسببتوانید سريع و م

توانید تمامی ساختار تفکرتان را بنا کنید. بنابراين، بسیار مهم است کره خرود را در   روي آن می

و به دنبال آن يرك   «موضوع چیست؟». در برخی موارد، يك جلس  قدرتمند از متمرکز کنیدآن 

بره چیزهراي    براي مدتیآن و يا به سادگی  دربارهفکري )قدم زدن، فکر کردن دوره رشد نهفت  

اي جديرد و درخشران کرافی    ايرده    ممکن است براي حل مشکلتان يرا ارائر   توجه کردنديگر 

ايد براي ادام  کار در باشد. البته، در اغلب موارد، شما مايل هستید که از بینشی که حاصل کرده

يرد، برراي رفرتن بره     اهکردايجاد فرآيند استفاده کنید. به محضی که يك هدف آتی کامل را اين 

معیارهراي   ،، موفقیت چیسرت؟ آمراده خواهیرد برود در ايرن مرحلره      وربهرهتفکر مرحل  بعدي 

گیرري و  ايرد، برا آنهرا انردازه    هايتان را که در نهايت طراحی کررده و راه حل کردهبنا را موفقیت 

 ید.کنمقايسه 

                                                                        

1- Piet Hein 
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توانيم بر آن تأثير نميولي  ،توانيم گذشته را ببينيمما مي
توانيم آن توانيم بر آينده تاثير بگذاريم ولي نمي. ميذاريمبگ

 را ببينيم.
 (1938 1استوارت برند)

                                                                        

1- Steward Brand 
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 : موفقيت چيست؟ اصل كشش آينده2ة مرحل

آگوسرت   28یمتر بود. ولری هنگرامی کره    سانت165قد او او از لحاظ جثه مرد بزرگی نبود، 

در واشرنگتن ايسرتاد و    1دبود لینکرولن هاي بناي ياسال  اهل آتالنتا بر روي پله 34واعظ  1963

بره  را جريانرات  از موجی نفر را که در آنجا جمع شده بودند، مورد خطاب قرار داد،  000/200

مرن يرك   »که به عنروان  آن روز سخنرانی . او در تغییر دادرا براي همیشه  ردمکه م ختاندا راه

عنروان  سط بسیاري از محققان به کلماتی را بیان کرد که موجب شد تو مشهور شد،« 2رويا دارم

 د.وبندي شمريکايی در قرن بیستم، رتبهآمهمترين سخنرانی 

تمراهرات و   به قدرت روياها واقف بود. در طی هشت سال راهپیمايی، 3کینگرتمارتین لو

صرندلی خرود در   تررك  بره علرت امتنراع از     4ساير اشکال جنبش پس از دستگیري رزا پارکس

توانسرته  هاي مردنی  ديگر رهبران جنبشايالت آالباما، کینگ و  5ومرياتوبوس شهري در مونتگ

دهنرد کره برر طبرق آن حقرو  و      خرود را تررويج   ر هدف آتیربودند تا حدي روياي مطلوب 

اي دقیقره  15در با يکديگر برابر بود. اما سیاهپوستان در اياالت متحده و پوستان دديهاي سفیاآز

، تبديل کررد. او برراي   توانمندهدف آتی را به يك روياي آن  ،که کینگ با جمعیت صحبت کرد

هراي حقرو  و آزاديهرا تعريرف     را به تصوير کشید کره توسرط واژه  اي مخاطبینش نه تنها آينده

ببینند، بشنوند، ببويند، بچشرند و  توانستند آن را د که میشیر کويتصبه اي را شد، بلکه آيندهمی

اي کره در آن روز سرخن   شریوه  او با ،6متحده، جان لوئیس اياالتنمايندة  طبق گفت حس کنند. 

هراي بعرد را نیرز آمروزش     گفت، نه تنها افراد حاضر در آنجا، بلکه مردم سراسر آمريکا و نسرل 

ماه از سخنرانی دکتر کینگ،  18پس از گذشت . ساخته استالهام بخشیده و مطلع به آنان داده، 

حق تبعیض نژادي و قانون   مدنی، ممنوع کردن اياالت متحده هر دو قانون حقومجلس سناي 

                                                                        

1- Lincoln Memorial 

2- “I Lave a dream” 

3- Martin Luther King 

4- Rose Parks 

5- Montgomery 

6- Sohn Lewis 
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ي کره از حرق رأ  را میلیرون امريکرايی    3گیري ملی را به تصويب رساند که برر اسراس آن   رأي

اش نره  . کینگ به قدرت روياها واقف بود. او با سخنرانیبخشیدمیمحروم بودند، حقو  مدنی 

ورد که من به عنوان رؤيراي مطلروب   آن چیزي را پديد آايجاد کرد، بلکه هدفی تنها به سادگی 

گیرم؛ رؤيايی که آنقدر قدرتمند، محرك و واقعی است کره قطعراً مرا را بره     از آينده در نمر می

 دهد.طرف آن سو  می

، تاحدي مشابه سخنرانی کینگ است. هدف آن ايجاد کشش وربهرهتفکر از مدل  2مرحل  

الزم اسرت ترا    هدف آتی شما چه باشد، خواهیدمتوجه شديد میآينده است. به محض اين که 

ايرد. ايرن هردف مرحلر  دوم از     به آنجرا رسریده  چه وقت که چطور خواهید فهمید که دريابید 

تواند باشرد  از آنچه که آينده میرا ايدة اولی  شما  «موفقیت چیست؟»است.  تفکر خال فرآيند 

با ايجاد معیارهايی که به شرما   کند: با خلق تصويري از آيندة احتمالی وبه دو روش تقويت می

رسراند يرا   مری  مقصدايد، شما را به آيا راه حلی که انتخاب کردهکه کند تا تعیین کنید کمك می

که تقريباً تمام اشخاصی که در يك سرازمان کرار   دانم دانم اما میمن آمار را به خوبی نمیخیر. 

داستان را نقل کننرد. پرس    ايناز  ا يك نسخهر خواهند بود تد، قااندتغییر برنامه داشتهواند کرده

گیر و دار فرراوان، گراهی توسرط گروههراي     ها و رفتپیش رفت واز مطالعه و گزارش زياد، پس

توسط غولهراي مشراورة مهرم خرارجی، و گراهی توسرط       و گاهی عملکرد متقاطع داخلی ويژة 

گاه يرك  شود. میظاهر مدرك تغییر افقهاي جديد )يا چیزي شبیه به همین اسم   ،رئیسهمسر 

اعالمیه است، گاه يك نقش  استراتژيك جديد، گاه يك دسته از الحاقرات برراي خرط مشری و     

راهنما، گاهی يك دستورالعمل اجرايی است و گاه تنها يك پست الکترونیك اسرت. اغلرب برا    

 ، پراور پوينرت  ) ،هاي کرامپیوتري فهرست اصالحات، ارائه و مفیدو شعارهاي تبلیغاتی مختصر 

 همراه جلسات بسیار زياد باالبته  کههاي اصالح شده هاي مديريت، ذيحسابتغییر دستورالعمل

آيد، افرراد بره تغییررات پیشرنهادي     است. پس از موج اولیه از ناامیديها که از سمت سازمان می

 کنند:نگاهی انداخته و در کل با يکی از پنج مورد زير سازش می

 اي خواهند داشت.اين چیزها چه فايده فهممیاوضاع قبالً خوب بود. نم 

 .هر چیزي از اوضاع فعلی بهتر خواهد بود 

  ترسریدم هرم   مری  آن ن بدي که ازآن چیزي که امیدوار بودم نیست ولی به آبه خوبی
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 نیست.

 ها خوب هستند. اين برنام  تغییري هست کره در سرالهاي   در واقع، برخی از اين ايده

 گذشته داشتیم!

 جم کاري من زياد شدم حه باز. 

اغلرب چنرین فکرر     ه آنهرا ولی بدون در نمر گرفتن اين که افراد از کدام دسته هستند، همر 

 کنند:می

 .دوام نخواهد آورد و بیشتر مواقع، اکثر مردم حق خواهند داشت 

. آنهرا يرك میرل سرر     هسرتند مثل جانرداران در طبیعرت    رفتارها، چه فردي و چه گروهی،

 جلروگیري از ند که مرا هرر کراري برراي     وشات خود دارند. آنها باعث میسخت براي ادام  حی

گمراه سرازي در   هاي جعلی به مقاومت آشکار گرفته،از شکايت کردن انقراضشان انجام دهیم،

کند فرقی نمیتخريب، پرخاشگري و تعرض منفعل تا کم کاري و به اصطالح خواب زمستانی. 

فاوتی ندارد که داليل تغییرر چقردر منطقری هسرتند، اکثرر      ت و بردي باشدکه حال چقدر غیرکار

کنند تا اينکره چیرز جديردي را     زيباترتر را دهند که چیزهاي قديمیمردم وسازمانها ترجیح می

ها را بپذيرند. ترك عادت موجب مرض است. در نتیجه، حتی ابتکارات تغییري که بهترين قصه

 آورند.نمی ها را دارند هم، دوامداشته و بهترين درك

 
فرقي هم ندارد  ك داليل تغيير تي چك قد منط ي   ند  ك قيل چ در غير يربردي بيشد،فرقي نمي نكته:

دهند چياهيي قتديمي را تحمتل  ترده و چيتا جديتد را      هستند، ا ثر مرد  و سيزمينهي ترجيح مي
 نپذيرند.

توانید ببینیرد کره ايرن    می م. شمااهصحبت کردالگويابی قدرت مورد  قبالً در اين کتاب در

از زندگیتان چقردر مفیرد هسرتند. مرا مردام مجبرور        مرحلههر در و الگوها در زندگی روزمره 

ديدن و انجرام کارهرا تکررار کنریم. يرك روش برراي       خود را در هاي قديمی يم تا شیوهوشمی

در  توصیف اين حالت آن است که به آن به چشم کشش گرانشی گذشته بنگريم. هر کسری کره  

تواند سخت باشرد. مثرل ايرن    داند که اين کشش گرانشی چقدر میسازمانی کار کرده باشد می

قبرل از   ؛ايجراد کنیرد     دارد: تغییرسیاره مشتريتري )یاست که يك زمین  گرانشی با قدرت ژوپ

گرداند. ما انسرانها، چره سرازمانی و چره فرردي، برا       آنکه بفهمید گذشته شما را به عقب بر می

ا و الگوهايمان بسیار راحت هستیم. چررا کره در نهايرت، عمرري را صررف ايجراد آنهرا        هطرح
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هراي جديرد   ايم. طبیعی است که برايمان سخت باشد از آنها بگرذريم. پرس چطرور ايرده    کرده

 توانند از کشش گرانشی فرار کنند؟می

در  «موضوع چیست؟»، وربهرهتفکر کشش آينده است. در توضیح مرحل  اول مدل  ،پاسخ

ت کره  اسر  ناير ، من مفهوم هدف آتی را عنوان کردم. يك دلیل براي استفاده از آن واژه 7فصل 

شش نفر، هفت حس مختلرف  ) دهیم، بسیار متنوع است.ی که ما به کلم  هدف نسبت میايمعن

. آنهرا  روحنرد خشرك و بری  خواهند داشت. ولی اين تنها دلیل نیست. اهداف « هدف»از معناي 

يك کشش  امیدوارکننده. مگر آنکه يك آيندة  کشش حسی زيادي ندارندتند و فقط اهداف هس

تواند بر کشش گرانشی گذشته غلبره کنرد.   حسی قوي را در آن جاي دهد، وگرنه به سختی می

ترين است و ساده شخصی هدفبه  واقعی ترين راه براي ايجاد کشش حسی، تبديل هدفساده

وب از هدف آتی است که آن قدر واقعی و کامل و خواستنی راه براي اين کار ايجاد روياي مطل

 باشد که افراد واقعاً بخواهند به آن برسند.

اهمیرت  به آن که ايجاد کشش آينده است تا شما را وادار کند  «چیست؟ موفقیت»هدف از 

 بدهید.

 ، به عنوان انداختن يك چنگرك وربهرهتفکر من دوست دارم به اين مرحله از مدل  .عميقاً

توانید تصرورش  اي که میترين آيندهن چنگك را گرفته و در ضروريآبه آينده، نگاه کنم. شما 

توانید شروع کنید تا خود را بره  شود و سپس شما میاندازيد. چنگك محکم چفت میکنید، می

آينده است. در عمل، شما به دو روش کشش براي درون آن آينده بکشید. اين کار ايجاد کشش 

سی خواهید داشت اگر به هردف آتری   حکنید: با تصور اين که واقعاً چه نده را ايجاد میآيبراي 

خود دست يابید و با ايجاد معیارهاي موفقیت قابل رويت بتوانید مقصد خود را وقتی که بره آن  

شرما را   قطعراًً است که  یيد، تشخیص دهید. قدرت کشش آينده در ايجاد روياي مطلوباهرسید

 د.انکشها میلبه سمت راه ح

 تصور آينده

اسرت. شرما    IF 1آيندة تصور شرده )  سفر بهکشش آينده، مفیدترين ابزارها براي ايجاد از 

                                                                        

1- IF: Imegined Future 
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و بره هردف آتری    شرده  آن چه که در حل مشکالت موفق براي ايجاد  IF سفرهايتوانید از می

از  بلنرد سرت  ، استفاده کنید. فعالً قضاوت را کنار گذاشته و سعی کنید يرك فهر ايدهخود رسید

ممکرن اسرت چره     ؛ر شدة شما چطور خواهد بود، تهیه کنیرد واين که آيندة تص دربارهنمراتتان 

باشد، چه صدايی داشته باشد، چه بويی، چه طعمری و چره حسری داشرته باشرد.      داشته شکلی 

هايی که برايتران  وقتی يك فهرست بلند تهیه کرديد، از تفکر بحرانی و همگرا براي انتخاب ايده

کنرد: برراي   به اين صورت عمرل مری   IFي. اف یشترين معنا و اهمیت را دارند، استفاده کنید. آب

شردة شرما. حتری     وريك روز از زندگی در آيندة تصر  دربارهخودتان يك داستان تعريف کنید، 

ترر خواهرد شرد.    تر باشد، برايتان الزامری بهاالمکان واضح و حساس باشید. هر چه تعريف شما 

 و آل خود را که دوست داريد ببینید، فقط آيندة ايدهخیر ياگرايانه هست و که واقعن نباشیدنگرا

ه گونر محرل کارتران چ   ،اگر به هدف آتی خود برسرید زندگی چطور خواهد بود،که تصور کنید 

تران؟  ا خرانواده با همکاران، ب ،روابطتان چطور ممکن است عوض شوند: با کارتان بود؟خواهد 

خودتان چه فکري خواهید  دربارهشما خواهند کرد؟ خودتان  دربارهفکري  چه دوستان و فامیل

 کرد؟

را  آناي کره  چشمانتان را ببنديرد و واقعراً برودن در آينرده    

فکر کنید که بره محرل    ايد، تصور کنید. به صبحر دادههدف قرا

احوالپرسری  و برا آنهرا   بینیرد  رسید، با مردمی که مری کارتان می

دارد. براي شما ید که سر کار بودن چه حسی کنید. تصور کنمی

در حیط  شما چیست؟ اين براي روز شما چره مفهرومی دارد؟   

که در طی روز در آنها شرکت خواهیرد  را تصور کنید جلساتی 

رويرد متفاوتنرد؟   جلساتی که فعالً به آنها مری نسبت به کرد. آيا 

هراي شرما چره    اربراب رجروع   شی تلفن و پست الکترونیکتان را تصرور کنیرد. مشرتريان يرا    من

 گويند؟ چه چیزي براي آنها تغییر کرده است؟ حاال فکر کنیرد کره روز کاريتران تمرام شرده     می

 خواهید کرد؟ هگذرانید؟ چ. عصرتان را چطور خواهید گذراند؟ با چه کسی آن را میاست

کنیرد. چره   ايرد فکرر مری   روزي که گذرانده درباره، پايان روزتان را تصور کنید که در انتها

آن داريد؟ وقتی که يك گشت تخیلی زديد، چشرمانتان را براز کنیرد و نوشرتن را      دربارهحسی 

رسد، بنويسرید.  شروع کنید. سفرتان را توصیف کنید. همه چیز و هر چیزي را که به ذهنتان می
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از اين که زندگی در دنیرايی کره در آن   داشته باشید توصیف واضحی  د،االمکان واضح باشیحت

تواند باشد. ممکرن اسرت برازي برا     ايد، چطور میتان رسیدهمشکلتان حل شده و به هدف آتی

کنم. افکارتان به اين شیوه برايتان راحت نباشد. با اين حال من شما را به سعی کردن تشويق می

ايرم، پرورانردن   ها و الگوهايی که در آنها گرفتار شدهيکی از نکات کلیدي براي شکستن عادت

بره خودمران    گرر گفته: تخیل مهمتر از دانش اسرت. ا  1تخیلمان است. همان طور که انشتینقوة 

دهرد کره   اجازة تخیل را بدهیم ما را مجاز به دسترسی به يك منبع عمیم از ظرفیت شناختی می

يابیم هايمان را زمانی میگیريم. آيا حقیقت ندارد که برخی از بهترين ايدهاغلب آن را ناديده می

رسند که شما موانع ها براي اين به ذهنتان میير دوش يا در حال رانندگی هستیم؟ اين ايدهکه ز

بان ذهنتان زمان استراحت به رسند چون دروازهها به ذهنتان میايده ايد.حسی خود را رها کرده

بان ذهنتان را به مرخصری بفرسرتید. متعجرب    خود داده است. سعی کنید يك روز کامل دروازه

« فکر کرردن »کنید. طنز قضیه اين جاست که گاه با کمتر هید شد که چه چیزهايی کشف میخوا

به اين نکته رسید و نوشت: وقتی قروه تخیلتران تمرکرز نردارد،      2کنیم. مارك تواينبهتر فکر می

کنم. در اين توانید به قدرت قضاوتتان تکیه کنید. من افکارها را به شدت به همه توصیه مینمی

 وجود دارد.ر کشیده شده وآيندة به تصبراي د شیوة ديگر براي ادارة تمرين جا چن

ريزي کنید که گزارش سالیان  شرکتتان ممکن است بعد از دستیابی به هدف آتری،  طرح -1

 مديره چه خواهد بود؟ امور مالی چگونه خواهد بود؟ هی تچگونه باشد. پیغام 

مران  بر انتشار محصول، خدمات يا ابتکار تازهيك مطلب مطبوعاتی در آينده با اعالم خ -2

 .کندکه مشکلتان و تاثیرات آن را توصیف میرا بررسی کنید اي بنويسیم. شیوه

اي را توصیف کنید که در آن مشکل حل شرده  سپس آن اظهارات را برگردانید تا آينده -3

حت کننرده اسرت وقتری    اجداً برايم نار: »ممکن است گفته باشید 1است. براي مثال، در مرحل  

 ،رومپايان براي يرك سررويس خرا  پریش مری     که به سختی از يك سري مکالمات تلفنی بی

شردة  نبینری  شنوم که به علرت تعرداد پریش   رسم میخواستم میوقتی سرانجام به بخشی که می

. در آيندة به تصروير  «باشندهاي ما در حال حاضر مشغول میها، تمامی همکاران سرويستلفن

                                                                        

1- Einstein 

2- Mark Twain 
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و ريك شرخص    به  گیرم، فوراًآمدة شما، ممکن است بنويسید هر وقت که تماس تلفنی می در

رسد برراي کمرك بره مرن     م که به نمر میوشداند، وصل میکه در واقع اسم مرا می ردستگاهنه 

 آماده است.

 
راي يتك  تواند بر قوة ررانشي رذشتك غهبك  نتد، مگتر آن  تك دا   يك آينده بيل وه، بك سختي مي نكته:

  شش قسي قدرتمند بيشد.

که استفاده کنید، در نهايت هردفتان ايجراد توصریفی چنران قدرتمنرد و      فنی  از هر تاکتیك

انگیزاند تا هر کاري که الزم است براي رسیدن بره هردف آتری    میالتزام آور است که شما را بر

تنی کنیرد. فاصرله   المقدور مرغوب و خواسر د شما آن است که آن را حتیصخود انجام دهید. ق

میان تصور کردن آينده دلخواهتان تا ايجاد و گسترش اشتیا  براي رسریدن بره آن، بسریار کرم     

 ناست. کلمه اشتیا  در لغت به معناي تپیدن با میل زياد است. اگر واقعاً در لغت، برراي رسرید  

توانستید چقدر میتوانستید غالب شويد؟ تپیديد، بر چند مانع میبه آينده خود با میل زيادي می

در پیدا کردن راهی براي رسیدن به آن، خال  باشید؟ تا چه حد براي ترالش کرردن در آن راه،   

کنرد. اگرر هنروز    حدي از اشتیا  براي ايجاد الهام، استفاده میچه متعهد بوديد؟ کشش آينده تا 

 به مقصد نرسیديد چه؟

بسریار  « ع چیسرت؟ موضرو »مرحلره  ممکن است که در انتخراب هردف آتری خرود در      ●

 هاي آتری ها و آيندهايد. مشکلاي نداشته. شايد به اندازه کافی هدف برجستهايدکار بودهمحافمه

رسرید وجرود دارد يرا    ب هاآنبه تري براي آن که بررسی کرده تا ببینید آيا هدف گسترده خود را،

 .خیر

از زندگیتان اجرا کررده   مراحلیخود را در  ةه شدر کشیدواحتمال دارد شما آينده به تص ●

شما را  شربقید و ندارند. شايد روياهاي بی شما باشید که ارتباب زيادي با مشکل و هدف آتی

انرد. )يکری از نکرات عرالی در مرورد رؤياهراي       ها برده يا اينکه بسیار محدود بودهبه دوردست

 تانلگر خیلی از مشرک توان گفت شما را به کجا خواهند برد . ااين است که نمی شربقید و بی

تا بر چیزهايی تمرکز کنید که در ارتباب مستقیم با  نمايید، دوباره سعی کنید، تالش ايدشدهدور 

 ردن مشکلتان هستند.کحل 

و افکارتان را بنويسید. اگر چنین است، سرعی   نیدشايد برايتان راحت نباشد که تصور ک ●

با اسرتفاده از انرواع    صی بخواهید که شما را. از شختعريف کنید راخود کنید آيندة تصور شده 
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را  افکارتران . آن جلسه را ضربط کنیرد ترا بتوانیرد بعرداً      برانگیزد هايی که قبالً ذکر کردمپرسش

بپرسد، نمیرر  « چرا»گر بخواهید تا سؤاالت بسیاري با عنوان . از شخصی مصاحبهنمايیدبررسی 

اين سرؤاالت بره شرما فرصرت     «. تان مهم است؟چرا اين مس له براي»و « گويید؟چرا اين را می»

 .بیشتر بینديشیداي مس لهدرباره خود تفکر و احساس  به عمقتا دهند می

ممکرن اسرت برراي     ،شايد شما شخص مناسب اين امر نیستید. دستیابی به هردف آتری   ●

یم ، احتمراالً افرراد متعرددي را کره در ريسرك سره      1ديگران پر معناتر از شما باشد. در مرحله 

چه احساسی دارند. از همکار يا  درمويد. بررسی کنید که احتماالً در اين اههستند، شناسايی کرد

اي را تصور کنند که در آن همسر، فرزندان يا مشتريان خود بپرسید که چطور ممکن است آينده

ر آن دمس له مورد نمر حل شده باشد. به هر طريقی که توانستید يك فهرست بلند تهیه کنید که 

کند که ارزش دستیابی دارد، آخرين قسرمت تمررين آينردة بره تصروير      اي را توصیف میآينده

 ؛ترين کلمات يا عبارات اسرت براي مشخص کردن ضرورياساسی کشیده شده تفکر همگرا و 

رسد . اگر تنمیم اين کلمات سخت به نمر میگذارندت ثیر میشما  روياز بقیه  بیشترآنهايی که 

تان برا معیارهراي عملری و    خواهید راه حل نهايیيد. به ياد داشته باشید که شما نمینگران نشو

مطابقت نیز  ترعبارات لطیفبا خواهید راه حل بلکه می ؛یري هماهنگی داشته باشدگقابل اندازه

يك ماشین اقتصادي مطابق محیط زيست، ظريف و جرذاب   تولیدکند. اگر هدف آتی شما مثالً 

مالك برراي ظراهري    نگیري باشد. سومیتواند قابل اندازهمعیار شما می 3معیار از  2است، تنها 

ظريف و جذاب، کامالً وابسته به تفکر شخصی است. در عین حال هر سه اين معیارها ممکرن  

هر »ها مهم هستند. طبق گفت  اينشتین است برايتان از اهمیت يکسان برخوردار باشند. ناملموس

 «بیايد قابل شمارش نیست و هر آنچه که قابل شمارش باشد، مهم نیست. چیزي که به حساب

 خطر منطق

مثل يك رؤيرا،  آينده است. اوضاع در مورد  رؤياي شماهمان ، هده شدیآينده به تصوير کش

اشد. هنگام بنرا گذاشرتن کشرش آينرده، نگرران ايرن       ب ياين امر نیز نبايد توسط واقعیت، اجبار

دان برنرده جرايزه نوبرل،    ، چه چیز منطقی يا حتی ممکن است. فیزيکنباشید که چه چیز مستدل
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کنری،  نه، نه، تو فکرر نمری  » گفت:وي  تئورينسبت به مقاومت يك همکار مقابل ، در 1نیلز بور

اغلب آنچه که دقیقاً به آن نیاز داريد، غیرمنطقری اسرت. در مثرال    «. یکنفقط منطقی برخورد می

خطوب هوايی به دنبال راهنمايی براي تمايز خود، حرین  ، شرکت 6در فصل  2شرکت جت ويز

ي هرا صرندلی  ،ي هواپیمايی که از همه کمتر خواهان دارنرد هاصندلیدر بازار بود. آن گسترش 

ي میرانی در  هرا صرندلی توانسرت بره طريقری ارزش    میانی هستند. اگر شررکت جرت ويرز مری    

ي مسرافرين بیشرتر داشرته باشرد.     بقرا  و بتوانست شانسی براي جذهواپیماهايش باال ببرد، می

توانسرت چیرزي شربیه    اظهاري  آينده تصور شده که توسط تیم نوآوري جت ويز تهیه شده، می

انديشند. يکی از داليل کنند، ابتدا به شرکت جت ويز میوقتی افراد به پرواز فکر می»اين باشد 

را  هرا صرندلی . مسافران ما اين ي میانی در دنیا را داريمهاصندلیاين امر آن است که ما بهترين 

بدسرت  دانند. آنها تا حدي خوب هسرتند کره مسرافران برر سرر      ي هواپیما میهاصندلیبهترين 

. وقتری افرراد،   افراد اسرت  حاکی از شخصیت و وجه  پر نفوذچرا که آنها رقابت دارند. آوردن 

اند. در واقع را انجام دادهکنند که بهترين انتخاب کنند، همیشه حس میپرواز با ما را انتخاب می

کنند، حتی اگرر مقصردي   اغلب با هواپیماهاي ما فقط به خاطر لذت و تفريح آن پرواز می ،آنان

اي ي میانی شرکت جت ويز به مسافران گروه تجاري و تفريحی، تجربههاصندلینداشته باشند. 

 «.د استمنحصر به فر»دهند که مثل هیچ تجرب  ديگري نبوده و را پیشنهاد می

دهد، مهمترين جملره  ارائه میرا يك دورنماي الزامی از شرکت  اظهارنامهچه، کل اين  اگر

در واقرع،   :گرايانره اسرت  ايست که از همه کمتر واقرع ده شده، آن جملهیدر آيندة به تصوير کش

کننرد، حتری اگرر مقصردي     افراد اغلب تنها به خاطر لذت است که با هواپیماهاي مرا سرفر مری   

زدن سروار  دور ته باشرند. کراماًل نرامعقول اسرت کره تصرور کنریم مسرافران فقرط برراي           نداش

، اين مطلرب را  ي. افآ ياظهارنامهشوند و تمام افراد درگیر در ايجاد هواپیماهاي جت ويز می

اي را در دانند. ولی تصور کنید که چقدر صندلی يك هواپیما بايد عالی باشد تا چنین نتیجره می

يافتنی باشد. تنها کاري که بايد بکند آيندة تصور شده نبايد واقعی يا منطقی يا دستنمر بگیرد! 

 است. آن آن است که شما را به آينده بکشاند. اين هدف و مقصد

                                                                        

1- Niels Bohr 

2- Jet Ways 
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که  2كانيا پت 1اندازد به نام باكروپا میايدة کشش آينده مرا به ياد يك بازي پرطرفدار در ا

ايسرتند.  شود که خارج از يك دايرة فرضی مری م انجام میتی 2با  نوعی بولینگ است. اين بازي

انردازد.  براي شروع هر دور، يکی از افراد گروه يك توپ هدف را به جرايی داخرل دايرره مری    

هدف بازي آن است که هر بازيکن، يك توپ را تا حد امکان نزديك به تروپ هردف بینردازد.    

 گیرد.حريف مینسبت به  ترين امتیاز رادر پايان هر دور، تیمی که توپش نزديکتر است، باال

 
اين  ك بك خود اجيزة تخيل دهيم، مي را مجيز بك دسترسي بك يك منبع عظيم از ظرفي  شتنيختي   نكته:

 .ريريمدهد  ك اغهب آن را نيديده ميمي

دارت يرا فوتبرال،   ها نمیر بسرکتبال،  باك وجود دارد. در اکثر بازي دربارهيك نکت  عجیب 

بازي شود. در به داخل حلقه، وسط هدف يا درون دروازه، حاصل می توپبا انداختن  گل زدن

ود فرر عینراً روي تروپ هردف    که باك از لحاظ قواعد فیزيکی، براي يك توپ غیرممکن است 

کند يا توپ غلطد و عبور میبیايد. اين امر به سادگی غیرممکن است. يا توپ در حال بازي می

ند اين است که روي تروپ هردف   دهانجام نمیدهد. کاري که هرگز یبه کناري هل مرا هدف 

هریچ  قرار بگیرد. بنابراين در باك غیرممکن است که به هدف بزنیم، در حالی که بردون هردف   

بازي وجود ندارد! در مورد ايدة کشش آينده نیز همین طور است. ممکن است رسیدن بره  نوع 

 د.کر یمشد، ولی بدون هدف، بازي نخواهغیرممکن بابرسیم خواهیم آن جايی که می

 موفقيتپيش به سوي 

هاي شلوغ کارتنی جوان که در طراحی و کشیدن منمرهانگلیسی  نقاش، يك 1986در سال 

ذهنش رسرید کره تصروير سرازيهايش را بره      به اي براي مشتريان تبحر و تخصص داشت، ايده

ی در جاهاي مختلف از قبیل ساحل، صورت کتاب منتشر کند. ايدة او نمايش مناظر شلوغ فکاه

 بود.عمده فروشی ايستگاه قطار، استاديوم ورزشی، موزه، فروشگاه و يك بازار 

براي ايجاد زمین  واحد براي مناظر شلوغ متعدد، او شخصیتی را در قالب يك توريسرت و  

نسرخه  شرد. در  هرا ظراهر مری   جهانگرد کوله پشتی به دوش خلق کرد که در تمرام ايرن مکران   

                                                                        

1- bocce 

2- Petanque 
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همرین طرور    2فورددبود. اين هنرمند، مارتین هن 1اين شخصیت والینام ، بريتانیايی اصلی کتاب

را منتشر کرد، برنام  تلويزيونی تولیرد   «والی کجاست»ادامه داد و هفت کتاب ديگر از مجموع  

ويدئويی را گرفت. حتی برا   فیلمو مجوز چندين را به وجود آورد کرد، اتحاديه کتابهاي مصور 

گراه صرحبت از فریلم والری     ، اينها از مد افتادند، هنوز گاه و بی70ود اين که در اواخر ده  وج

ولی اغلب نرام يك شکل و ظاهر  ،کشور دنیا مجوز دارد که در کل 17شد. والی، حداقل در می

در آلمران   ،5در ايسلند والری  ،4در نروژ ويلی ،3هاي متفاوتی دارد. در اياالت متحده به نام والدو

 نام دارد. 8در ايتالیا اوبالدو و 7در فرانسه چارلی ،6والتر

شناسید کره  ايد، حتماً افراد زيادي را میرا نديده« والی کجاست»اي از اگر تا به حال صحنه

حتری  گروههراي راك،  ماننرد  رفتنرد،  من همیشه بین افرادي که مهمرانی مری  آن را ديده باشند. 

سختی قابرل پیردا   به گشتم. والی علیرغم ظاهر مشخص لی میدنبال وا هها و افراد خانوادراهب

تروان دوبراره بره راحتری او را گرم کررد.       کردن است. حتی بعد از اين که او را پیدا کرديد، می

کنیرد، هریچ   مری مناظر شلوغ را جستجو  وقتیاي پايدار به شما بدهد رد براي اين که نشانهفهند

. ولی تصور کنیرد کره   دهیدتغییر نمیهري پاتر والدو را  وقت بلوز راه راه کاله بی لبه و عینك

سرت. احتمراالً   ادانسرتید چره شرکلی    کرديرد کره اصرالً نمری    بايد والری را در حرالی پیردا مری    

کند. چطور خواهید دانست کره بره   نیز صد  می وربهرهتفکر توانستید. همین امر در مورد نمی

سراده برراي تعريرف    راهری   اسرت؟  نره وگن چدانید مقصردتا ايد در حالی که نمیمقصد رسیده

هاي يك نتیج  موفق است تا به شرما اجرازه دهرد وقتری بره هردفتان رسریديد، آن را        مشخصه

از معیارهاي موفقیت قابل رؤيرت اسرت.    ايمجموعه DRIVE محركتشخیص داده و بشناسید. 

                                                                        

1- Wally 

2- Martin Handford 

3- Waldo 

4- Willy 

5- Vally 

6- Walter 

7- Charlie 

8- Ubaldo 
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 .د، بشناسرید شناساند که والی چه شکلی است ترا وقتری او را ديدير   ، تاحدي به شما میمحرك

اصرلی،   هرا و نترايج  گرذاري، ارزش ها، سرمايهاز مخفف کلمات انجام دادن، محدوديت محرك

کند که براي ايجاد معیارهاي قابل رويرت  ال اصلی مطرح میؤپنج س محركبرگرفته شده است. 

 اند:موفقیت، طراحی شده

 چیزي دست يابد؟ چه کار کند؟ بايد به چه شما یيخواهید راه حل نهاانجام دادن: می

 ها: از چه تغییرات يا ضربات بايد اجتناب کنید.محدوديت

 ، کدامند؟ حد و مرزتان کجاست؟یدگذاري: منابعی که مايل به تخصیص آنها هستسرمايه

 هايی بايد زندگی کنید؟ها: در رسیدن به راه حلتان با چه ارزشارزش

گیرري بايرد   ؟ با چه اهداف قابل انردازه نتايج اصلی: عناصر غیرقابل مذاکرة موفقیت کدامند

 مطابقت شود؟

بره  اين است که يك برگ  بلند کاغذ برداشته،  محركيك تمرين  يآسانترين راه براي اجرا

کنید از يك گروه کار می با  اگر 8 -1ستون تقسیم کنید )جدول  5افقی قرار داده و به ورت ص

کنید. پنج سرتون خرود را نامگرذاري کنیرد.      استفادهبلند  يلوله کاغذ چسب شده بر روي ديوار

 .«نتايج اصلی»و  «هاارزش»، «گذاريسرمايه»، «هامحدوديت»، «انجام دادن»

 

E V I R D 

 انجام دادن هامحدوديت گذاريسرمايه هاارزش نتايج اصلی

 گذاري معیار موفقیتبراي پايه DRIVEابزار 

 

خواهیرد راه  ون اول، تمرام چیزهرايی کره مری    براي تهی  معیار موفقیت در سرت  محركابزار 

المقردور  استفاده کنیرد ترا لیسرتی حتری     خال  واگرافهرست کنید. از تفکر  را حلتان انجام دهد

خواهیرد چره   اي هستید؟ چه کاري بايد صرورت گیررد؟ مری   طوالنی تهیه کنید. دنبال چه نتیجه

بره تهیره فهرسرت    تنهرا   و وت نکنیرد توانید ايجاد کنید. قضرا اتفاقی بیفتد؟ هر چند ايده که می

کنید، ها را حذف کنید. اگر در يك گروه کار میتوانید بعداً اضافات و بی ربط. شما میبپردازيد

ها باشرد.  دار روشی مناسب براي اضافه کردن به فهرست انجام دادنیهاي چسبشايد يادداشت
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اشند: افزايش سرود، افرزايش سرهم    نمیر اينها ب عباراتیهاي شما ممکن است شامل انجام دادنی

  .مکرربازار، اصالح روحی  کارمند يا دست يافتن به مشتريان ثابت )مراجعین 

تمام چیزهايی  واگراها را فهرست کنید، با استفاده از تفکر خال  در ستون دوم محدوديت

صرل  . بايرد مطمرئن شرويد کره چره نترايجی حا      برداريدکه راه حلتان نبايد انجام دهد فهرست 

کنید؟ هر چند نتیجه که بايد از آنها اجتنراب کنیرد   ند؟ بايد از وقوع چه چیزي جلوگیري اهنشد

برار کرار را    و را فهرست کنید. مثال: مسائل تنمیمی ايجاد نکنید، بازارهاي ديگر را از بین نبريد

 .زياد نکنید

تان یابی به هدف آتیگذاري، تمام منابعی را که مايلید براي دستسرمايه يعنی در ستون سوم

هرايی کره شرما يرا     «حد و مرز»فهرست کنید. اينها حداکثرهاي شماست.  را گذاري کنیدسرمايه

در ايرن مرحلره سرخت باشرید. مطمرئن شرويد کره         ؛خواهید فراتر از آن برويرد سازمانتان نمی

 .گذاري نوعی ممکن استهاي سرمايههايتان واقعی هستند. ستونمحدوده

کره شرما يرا سرازمانتان     قرار دارند اي ارزشهاست. در اينجا تمام ارزشهايی ستون چهارم بر

توانید در کار کردن براي دستیابی به راه حل، آنهرا را تغییرر دهیرد. مايلیرد برا چره       نمی وداريد 

گرذاري،  کنید؟ با چه چیزي مايل نیستید زندگی کنید؟ در اينجا نیز مثرل سررمايه  چیزي زندگی 

که ارزشها واقعاً ارزش باشند و نره صررفاً اظهرارات     ديوقت کنید تا مطمئن شگرا باشید. دواقع

ممکن است شامل نماير اينها باشرند. تعرادل کرار و خرانواده، خردمات       ،یپوچ. اظهارات ارزش

 يا تولید سبز.مشتري قطعی به 

 
 ايد؟ارر ندانيد م صدتين چگونك اس ، چطور خواهيد دانس   ك بك آن رسيده نكته:

ستون آخر براي ثبت نتايج اصلی خود استفاده کنیرد. در اينجرا شرما تمرام چیزهرايی را       از

موفقیرت در نمرر   به عنوان يك که بايد قطعاً برايتان اتفا  بیفتند تا بتوانید راه حل را  دنويسیمی

ها کدامنرد؟ عناصرر قطعری و غیرر قابرل      . چه اهداف خاصی بايد حاصل شوند؟ مقیاسدبگیري

قیت کدامند؟ در هنگام فهرست کردن نتايج اصلی خود، همچنرین سراير سرتونها را    مذاکرة موف

و بايد  باشدگیري بررسی کنید. احتمال دارد چندين مورد بیابید که هم بحرانی و هم قابل اندازه

درصدي نرخ وضعیت مشتريان  5، افزايش ROIدرصد  15به اين ستون انتقال يابند. مثال: تولید 

سال آينده. مهندسرین اغلرب از    2درصد طی  30کربن  تا  اکسیددي گاز) 2COر يا کاهش انتشا
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قطعری   یهراي قیراس کننرد. اينهرا م  نتايج اصلی به عنوان مشخصات کاربردي يك پروژه ياد مری 

تواننرد تغییرر کننرد و قطعری     نمر بگیريم، نمی ر بخواهیم پروژه را يك موفقیت درهستند که اگ

 2پل عابر پیاده بین کلیساي جامع سنت پرل ، در لندن 1مزودخان  تاتند. جديدترين پل روي رهس

اسرت: يرك    العراده فو است. اين پل که به عنوان پروژة هزاره سوم يك طراحی  3و تات مدرن

هراي  اند. کتابچهل به طور غیر محتمل زير سطح پل قرار گرفتهماحهاي پل معلق که در آن کابل

نامند. سه روز ندن، هنوز آن را پل لرزان میلگويند ولی اهالی توريستی به آن پل هزاره سوم می

، مقامرات آن را برراي اصرالحات وسریع بسرتند چررا کره        2000ژوئن پس از بازگشايی آن در 

رفتند شروع به تکان خوردن و تابیدن از ايرن طررف بره آن    هنگامی که مردم بر روي آن راه می

ود، ولی يرك پرل نبرود زيررا مطرابق برا مشخصر         کرد. پل لرزان شايد شبیه يك پل بطرف می

، ايرن پرروژه   وربهرره تفکرر  ساختاري ثابت ماندن تحت فشار بار رفت و آمد نبود. در شررايط  

میلیرون پونرد    5صرف سال بعد و با  2موفق نبود زيرا نتايج اصلی خود را حاصل نکرد. حدود 

رد بی عیب و نقصی دارد. ايرن پرل   ديگر، پل هزاره سوم مجدداً افتتاح شد و از آن تاريخ عملک

مز عالی است. واقعاً! مطمئن شويد کره تمرامی نترايج اصرلی     روي بر روي رود تابراي يك پیاده

خطرر  ايرن  ايد. اگر چنین نکنیرد، ممکرن اسرت دچرار     فهرست کرده محركخود را در تمرين 

ور يرك تمررين   مثرالی کره چطر   يرافتن  که اصالً راه حل نیست. براي بشويد که راه حلی بیابید 

اش را افرزايش  ي میانیهاصندلیخواهد بهاي که می ؛تواند براي جت ويز انجام شودمی محرك

 دخود را کامل کرديد، احتماالً متوجه خواهیر  محركدهد، به ضمائم مراجعه کنید. وقتی جدول 

کنیرد، گرروه خطروب    مری اند. همانطور که در ضمیمه مشراهده  شد که برخی چیزها تکرار شده

ام کره در  ديرده را  محررك اند. من جداول هوايی، مس له عامل بار متوسط را سه بار مطرح کرده

آنها مواردي نمیر عبور نکردن از سرحد بودجه يا بهبود خدمات مشتري چنردين مرتبره تکررار    

به عنروان ابرزاري    محركاند. مشکلی در اين مس له وجود ندارد. در واقع خوب هم است. شده

کره برراي کنکراش معیارهراي     را فرصرتی  تعداد ی درونی طراحی شده است. شما هر با افزونگ

                                                                        

1- Thames 

2- Saint Paul’s Cathedral 

3- Tate Modern 
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، الزم داريد. خیلی بهتر است که چیزي را بیش از يك بار فهرست ممکن باشد موفقیت مربوطه

کنید تا اينکه آن را جا بگذاريد. عالوه بر آن، اگر يك مورد در بیش از يك ستون ظراهر شرود،   

 اي به خصو  معنادار بوده است.احتمال قوي، مس لهبه 

ايجاد کرديد، مرحلره   را پس از آن که فهرست بلند از تمامی معیارهاي موفقیت بالقوه خود

ست که از همه مهمترند. اغلب اينها مروارد  ا موارديپیدا کردن نقاب مشترك براي انتخاب  ،بعد

سرتونهاي ديگرر را نیرز     ولی فراموش نکنید که ؛نتايج اصلی خواهند بوديعنی ستون آخر شما، 

دار برجسرته باشرد،   که نشانگر نمر يرك سرهام   مورد قابل دستیابیبررسی کنید. دستیابی به يك 

 ، اهمیت داشته باشرد. اطمینران حاصرل کرردن از     ROIممکن است به اندازه بازگشت سرمايه )

، اهمیرت  شوند ممکن است به اندازه رسیدن به تعداد خا  تولیداينکه ارزشهاي شما حفظ می

باشد. به ياد داشته باشید که اينشتین در مورد چیزهايی که قابل شمارش هستند و نیسرتند  داشته 

موفقیرت نهرايی برراي     هراي معیارتعداد هیچ فرمول جادويی براي تعیین  چیزي گفته است.چه 

ته به . الببستگی داردانتخاب وجود ندارد. اين امر کامالً به ذات مس له و پیچیدگی وظايف شما 

هراي  انتخراب کنیرد، فرآينرد ارزيرابی راه حرل      هراي بیشرتري  ياد داشته باشید که هر چره معیار 

ام کره  خواهد بود. من به اين نتیجه رسیدهگیرتر وقت شما، تان در برابر معیارهاي موفقیتبالقوه

هايتان برراي  دهپااليش ايدر توانید از آنها   را انتخاب کنید، می9تا  3)بین معیارها اگر مهمترين 

 حل استفاده کنید و در صورت لزوم، بعداً معیارهاي ثانويه يا بیشتري را اعمال کنید.يك راه

 خالصه

يرك آينرده   از اول تصور و تجسم قوي مرحله  مرحله است. شامل دو« موفقیت چیست؟»

یدن براي ايجاد يك انگیزة قوي برراي رسر   که آل است که در آن مس له شما حل شده استايده

دوم ايجراد معیارهراي واضرح و قابرل رؤيرت از      مرحلره  . ايجاد شرده اسرت   به هدف آتی شما

 اند:توان در مراحل بعدي از آن استفاده کرد. دو زيرمرحله در اينجا آمدهموفقیت است که می

اي مجسرم  دهید تا خرود را در آينرده  انجام  IFآي. اف آينده تصوير شده به يك گشت  -1

تعیرین کنیرد   را بررسی کرده و مواردي را  ي. افمس له حل شده است. تمرين آکنید که در آن 

  .يا بیشترين ت ثیر حسی را دارند و اهمیت بیشتر داراي که

توانید به صورت زير فهرست که میرا معیار موفقیت بالقوه تعداد ، هر محركبا استفاده از 
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چیزي اجتناب کند؛ آماده هسرتید ترا چره     حل نهايی، بايد چه کار کند؛ بايد از چهکنید؛ يك راه

گذاري کنید؛ ارزشهايی که بايد بر اساس آنهرا زنردگی کنیرد و نتیجر  اصرلی.      چیزي را سرمايه

 را بررسی کرده و مهمترين معیارهاي موفقیت قابل رؤيت را مشخص کنید. محركتمرين 

اي که در آينده يك رؤياي مطلوب واضح و الزامی از ؛نتیج  اين مرحله، کشش آينده است

آن مس له حل شده، هدف آتی حاصل شده و يك مجموعه از معیارهاي موفقیت قابل مشراهده  

 هاي بالقوه و نتايج، استفاده کرد.حلتوان از آنها براي ارزيابی راهعنوان شده که می

 قدرت كشش

برراي يرك    ی، راه حلر توانرد که مری  هر هدفی استبه کشش آينده بخش اساسی دستیابی 

. مقاصد است. کشش آينده ملموس کردن باشد يا انداختن توپ در حلقه يتکمیل کار مس له يا

شود. مثل خريردن  هايی براي دستیابی به آن پیدا میيم، ايدهاهوقتی که هدف خود را مجسم کرد

يك ماشین جديد است. به محض اينکه آن شورلت، تويوتا يا فولکس واگن جديد را خريديد، 

ها پر شده است از شورلت، تويوتا يا فرولکس واگرن. البتره    ها و خیابانرسد که جادهبه نمر می

ايد. شما آمادة ديدن آنها نبوديرد. در  اند ولی شما هیچ وقت به آنها توجه نکردهآنها همیشه بوده

و هردف محکرم بنرا کرديرد،     مقصرد  ينده نیز همینطور است. به محضی که يرك  آمورد کشش 

هرا و  رسرد کره ايرده   که در دنیا به آن هدف مربوطند. به نمر میشويد میيی متوجه تمام چیزها

شوند، انگار جادويی در کار اسرت. قردرت کشرش    ها از هیچ کجا و ناکجاآباد ظاهر میفرصت

کند. اين کشش، ارتباطات غیرر  سازي میهاي جديد مرتبط را شبیهآينده آن است که تولید ايده

 .و خال  هستند وربهرهتفکر ند که قلب کسازي میمنتمره را شبیه
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به وجود اشتباه  یهاپاسخ یدر نتيجه ،بسيار جدی اشتباهات
 .اشتباه استواقعي، پرسيدن سؤال  كخطرنامسأله  .اندهيامدن

 (1ركتر درايپ)

                                                                        

1- Peter Dracker 
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 اشتباه( پرسشپاسخ )توليد  ؟ستيپرسش چ :3مرحله 

ا یدن ين بنايدر آن زمان بلندتر ل،فاي .فل افتتاح شديه در آن برج اک است یسال 1889سال 

ه در سرال  کاد بود در واشنگتنن بود ي يبنا یعني ،ب خودین رقيترکيدو برابر ارتفاع نزد باًيو تقر

 22 روز ه درکر مرا برود   اهالکاو ین سرال هجروم اراضر   ین سال همچنيا .افتتاح شده بود 1888

ن زمان را يوتاهترکشهر در ترين تیگشوده شد و پر جمع یغرب ياکيع آمریوس يل مرزهايآور

سرال   ،ن ساليا .داشت ينفر 000/10 یت رسمیجمع ان آن روزيما تا پااهالکشهر او ؛ردکخلق 

 ایانولینفر را در پنسر  200/2ش از یب ،2كفور سد ساوت یه هنگام فروپاشکبود  1دلوجانستون ف

 3نيتگنشتايو ويكبزر  لود  فالسف .برجسته بود يانسانها تولد يبرا ین سالیهمچن .ردکغر  

و  وا را برا هجر  یر ه دنکر  5نیچراپل  ین چارلیهمچن .بودند 1889فرزندان سال  4دگرين هایو مارت

در ايرن   تراتور برود  کيد كير ه خود ک 6تلرین آدلف هیرد و همچنکتاتور دلشاد کيد كيتمسخر 

 یز زنردگ یر ه امرروزه ن کر  س شرد یسر سره ت  سن مؤين چندیدر آن سال همچن .سال متولد شدند

 يبراز  كير ه کر  8نتنردو يان یمپانکو  7تيسترامجله وال  دهد.قرار میر یونها نفر را تحت تاثیلیم

 .محصول اين سال هستند ردکرا شروع  9فودابه نام هانا یورق

 هرا يیاکر يس جنربش اسرتقرار آمر  یتاسر  1889ن تولد در سرال  يرتریتاثد پريدر هر حال شا

در هرم  ن جنربش  ير ا .بره چشرم آمرد    یه بره سرخت  کر و بود کاکیدر ش 10تزیالن گو  توسط آدامز

شره  یهم يبررا  دوانرد، شره  يه در آنجرا ر کر االت متحده يادر هم و يعنی محل تولدش انگلستان 

                                                                        

1- Johnstown Flood 

2- South fork 

3- Ludwig Wittgenstein 

4- Martin Heideger 

5- Charlie Chaplin 

6- Adolf Hitler 

7- wall street journal 

8- Nintendo 

9- Hanafuda 

10- Addams & Ellen gates 
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جنربش   يهرا خانره  .ل به هنجار شده بودنرد يتبد یمدن  ه در جامعکتغییر داد را  ینتمعادله سلط

مردارس   ،انکر ودک يبررا  يیهرا انجمرن  ،كودکر مهد  ،االت متحدهيبزر  ا ياستقرار در شهرها

را  ياضرطرار  يهاو پناهگاه یم شغلیتعل ،هتابخانک ،یقیموس يالسهاک ،باز يهاآشپزخانه ،شبانه

و ابرزار فررار از فقرر توسرط همرین      از نمر بسیاري از مردم، امکان  .ردکیم به هزاران نفر ارائه

 شد.ها به افراد عطا میخانه

 
یمر  يجادا اکيآمر ياز شهرها ياریبسدر  ار زيادياستقرار هنوز هم تنش جنبش  يهاخانه

در  1لرد یآنهرا هادسرون گ  ترين یمين و قدياز بزرگتر یکي .استقرار دارد  خان 34 كوريوین .ندک

 یسر یزبران انگل  يالسهاک ،یلد عالوه بر خدمات سنتیهادسون گ .استمانهتن در  یچلس  منطق

خرردمات سررالمندان و  ،یشررغل ةمشرراور ،خرردمات سررالمت روان ، ESLبرره عنرروان زبرران دوم )

نران و  کارک زنفرر ا  120 كمر کز برا  کر ن مريهر ساله ا .ندکیم ارائهرا خانواده  یکمک يهابرنامه

ز کر ن مرير ا یولر  .دهدیم ر قراریثرا تحت ت  یزندگ 000/10ش از یب ،عضو داوطلب خود 250

از  ،ان آنهرا ياز مشتر یمکتعداد  .دندیرسنمی جهیمردم به نت رد و آن اين است که:ل داکمش كي

 هرا كودکر ان بخش مهد يه مثال مشترکنيد ابا وجو یحت ،ردندکیم س استفادهيسرو كيش از یب

توانسرتند از  یمر  یان بخرش مشراوره شرغل   ينند و مشترکاستفاده  ESL يهاتوانستند از برنامهیم

تنها به  ،نندکاستفاده  هاتوانستند از برنامهیم هک ياز افراد ياریبس .خانواده بهره ببرند يهمشاور

 يری ر اجرايمد .دادندیم را از دست هافرصت ،دنداطالع بو یه از وجود آن خدمات بکنيخاطر ا

ردن کر ز و آگراه  کر ج مريبتوانرد بره تررو    یغاتیتبل  برنام كيد يه شاکلد باور داشت یهادسون گ

 .ندک كمکجامعه از خدمات متعدد آن 

خردمات   ،FWB 2) گرر بردون مررز   لیسازمان مجزا بره نرام تسره    كيق يت من از طرکشر

 يره بررا يمرد  هیر ت عضرو   كير بره عنروان    3یکر پل گران ،اران منکز هما یکي .ندکیم فراهم

ن ير احل  يبرا FWBم یت كيه کد نکمیشنهاد یاست و پشده داوطلب به خدمت  دلیهادسون گ

                                                                        

1- Hudson Guild 

2- FWB 

3- Paul Groncki 
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ات یر ر عمليمرد  به همراه لدیهادسون گ یابيبازاربراي ر کشگاه تفيآزما كيما  .ندک ادجاي ،مس له

 مسر له شگاه ما ين آزمايا لسهن جیاول در .ميب دادیز ترتکنده از خدمات متنوع مريو چهارده نما

شرد  می یعال» :ميردکايجاد را آن  یو الزام مناسب یتشاف قرار داده و هدف آتکز را مورد اکمر

ز هادسرون  کر از خدمات مر یاملکف یه الزم داشتند به طکتوانستند هر زمان یم ان ماياگر مشتر

بروديم    ،؟ستیت چیموفق) دوم  مرحل ويار رکمشغول  هکهمانطور  «کنند دایپ یلد دسترسیگ

ه افراد حاضرر بره خردمات    کنيبا ا .ش آمدیپ ،لدیگ يهار برنامهییت متغیفیک درباره یجانبمساله 

نرامطمئن   انارانشکت خدمات ارائه شده توسط همیفیکاز  ،ردندکیم خودشان افتخار ةارائه شد

  زبران را بره برنامر    يیایان اسرپان يه مشرتر کر گفرت   كودکران مهدياز مد یکيمثال  يبرا .بودند

ر يمرد  باشرد. مری  یسر یزبران انگل در مورد را خدمات آنها تنها يارجاع نخواهد داد ز یکروانپزش

 ین سران بروده ولر   ين امر چند سال قبل برد يه اکنيه با وجود اکپاسخ داد  یسالمت ذهن هبرنام

 ،FWBل گرران  یتسره  .ننرد کیمر ارائه  اتان خدميبه مشتر ،ن زبانيامروزه به چند يارمندان وک

 مسرؤول ه ک 1 بران سيبرا) ،لدیگ یابير بازاريرده و مهلت خواستند تا با مدکحس  یبحران مس له

م ینر کیمر  رکفکه  میما به او گفت .اي داشته باشندجلسه د شده بوديجد یابيبازار  گسترش برنام

 كياسرتراتژ  يریست منجر به مسن اکمم یاشکنکن یاست و چن یاتیمده حآش یپ مس لهشف ک

در  .رفتيپرذ مساله را آن  ترشیجسارت ب با قابل توجه و یترسبا  ،انيبرا .شودار متفاوت یبسو 

ايجاد جامعه آشکار  يازهایرفع ن يه براکلد یاز خدمات گ كيه هر کمشخص شد  ،بحث  ادام

ن امر مشخص يه اک یبه محض .ردندکیم عمل ،زکر خدمات مرياز سا یمک كبا در ،بودند هشد

ه کر ن نبوده باشرد  يا ن استکل ممکمش .شد ايجادد يامال جدکراه حل  كيبراي ل یپتانس ،شد

ه هادسرون  کر ن برود  يا مس لهه کبل اطالعات نداشت یافک ةلد به اندازیهادسون گ جامعه درباره

 !دانستنمی یافکزان یخودش به م هلد درباریگ

 
يرات كت محصتوالت و ابت  هتي، ن برنيمتك آ يييرآ ني يل برايدالترين جياز را يكي ،طبق تجيرب من نكته:

 .ك پرسش نيدرس  مطرح شده بود ر آن بود ييتغ

را  یغاتیتبل  م برنامیتوانیم ما چطور»ه کن نبود يا یدن به هدف آتیرس يدرست برا سؤال

م یتروان یم ه ما چطورکن بود يه اکبل «؟میج دهيم تا خدمات خود را در جامعه ترویگسترش ده

                                                                        

1- Brian Sabor 
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 یاحسراس راحتر   ،گريدکر ي يهايرجراع دادن مشرتر  ام با امر ید بتوانيم تا شایخود را بهتر بشناس

چنرد سراعت گرروه     یط .بود ياتا  پر از انرژ ،روز و نصف كي بعد از !پیشرفتیعجب  ؟مینک

شرغل و   كاشرترا  ،لرد ید هادسرون گ یسرف   ه شامل برنامکدست پیدا کرد ه یاول ياستراتژ كيبه 

ج يبرا نترا   ،یغرات خرارج  یتبل يصرف صردها دالر بررا   يبه جا .مداوم بود ین بخشیش بآموز

بهترر ار   كدر ،جره ینت .ردکر را آغراز   يارجراع مشرتر  جرامع    برنام كيلد یهادسون گ ،كوکمش

ر یچشرمگ  هیر ت روحير و تقو هاش استفاده از برنامهيافزا ،ترخدمات موثر هارائ ،يمشتر يازهاین

لرد  یهادسرون گ  يری ر اجرايه در حرال حاضرر مرد   ک)ان يبرا  طبق گفت .دارمندان و داوطلبان بوک

 .ساخته عمال سازمان را متحول کمان بود يبرا یعال  برنام كين يا ، است

 صحيحپرسش 

عروض نشرده    يزیدر واقع چ ،نآه هنگام اعمال ک يابیدمی یراه حلبار  كيچند وقت هر 

 هراي پرسرش  مسر له  حرل کننردگان  ه کد يآیم شیار پیبس !به پرسش غلط ماهرانهپاسخ است؟ 

ند تا کیم كمکبه شما   ؟ستیچ سؤال) وربهرهتفکر از مدل  3  مرحل .نندکیم نادرست مطرح

از  یکر ي ،مرن   طبرق تجربر   .نمايیرد دا ید پخو یدن به هدف آتیرس يدرست را برا يهاپرسش

ردن کر مطررح   ،رییر تغ خالقیرت در محصروالت و   ،هرا برنامه يیاراکعدم  يل برايدالترين جيرا

ه ک ديادهیجه رسینتاين رده و به کل یت خود را تحلیه موقعکد ینکتصور  .پرسش نادرست است

 .غات شماستیموثر بودن تبلنا ،ن بودن فروشيیل پایدل

ه از عهررده کر  یغرات یت تبلکن شررريشرما بهترر  

 يهرا گروه ،ردهکد را استخدام يیآیم مخارج آن بر

یمر  خود اداره یام رسانیش پيآزما يز را براکمتمر

شرما   .دیر نکیمر  جديرد تان را يها بنديبستهد و ینک

شرتر  یپخش مجدد محصرولتان از قبرل هرم ب    يبرا

چنرد   یطر  یدن است ولر یتان در حال به ثمر رسيه تالشهاکرسد یم ابتدا به نمر .دینکیم نهيهز

بره پرسرش    يیاگر در حال پاسرخگو  .ساد استکه فروش هنوز کدهند یم گزارشات نشان ،ماه

 ،ان باشرد يردن مقطع مشرتر کا عوض يند فروش يفرا ،ل محصولکاگر مش ؟چه ،دیباش ینادرست

 تفکرر  نرد  يه مرا فرا کر نيل ایر دل .ردکر نخواهد  یکمک ،ا همیغات دنین باشد تمام تبلیاگر چن ؟چه
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ع يو سر رسیممی یشناسه ما به خودکن است يم اینکیم شروع ”؟ستیموضوع چ“ را با وربهره

ه برا جمرالت   کر ار آسان است یشه بسیهم .گیريمتصمیم نمی جاستکل از که مشکنير مورد اد

زه یر فروشمان برا انگ  يروین ،ميندار یافکما پول  ؛مینکو اغلب نادرست شروع  یهيار و بدکآش

از یر ن هرا آموزش مهرارت  بیشتري براي يهاما به برنامه .ستيزکل مرکمش ،نهينترل هزک .ستین

 يه هرگز بره راه حرل مروثر   کاحتمال ندارد  ،دینکارتان را شروع ک مس له نادرستاگر با  .ميدار

هردف   .است وربهرهتفکر ند يمرحله در فراترين نندهکن ییتع «؟ستیپرسش چ» احتماالً .دیبرس

متوجره   ،میران عمر کر متف ،خيترار  یدر طر  .ردن استکمطرح  يدرست برا سؤالردن کدا یآن پ

 سرؤال ردن کر دا یر پفقرط   ،بردارد وربهرهتفکر در تواند میفرد  كيه ک ین گاميه مهمترکشدند 

 ،سيشنامه نوينما .است يینصف دانا ،پرسش محتاب كي :گفت 1نکیس بیفرانس .مناسب است

آلفررد   ”.ه پرسش اسرت کبل ،ندکیم ه ما را روشنکست ین پاسخ نيا“ ،نوشت 2وکونسين یوجي

ن کر مم ”.د اسرت ير امال جدکپیشرفت ره از ن اشایپرسش احمقانه اول“ :گفت 3دت هينورث وا

جمرالت  “ بر سراخت  يارید بسیکثر آنها تاکا .دیآشنا باش مس لهحل  يهار مدلياست شما با سا

 ،بزر  در جراده  يآنها مثل سنگها ،ده هستنديفا یب مس له عباراتجمالت و  یول دارند ”مس له

عبرور   يه به جرا کشود یم وسوسه اغلب ،برسد يیخواهد به جایم هک یسک .مانندیم تنها آنجا

بن ،مس لهجمالت  ،اغلب .داردبراي اين کار هم  یل خوبیو دلبزند دور  را آنهاسنگها، ان یاز م

ی از ا شرما را بره درون گردابر   يست که محور شما را خواهد شکهستند  هايیچالاهیا سيبست 

ن جمله يا .ت استیدرباره وضع تنها اعالم نمر ”ميندار یافکما بودجه “ .دیشکخواهد  ،يدیامنا

 .رساندنمی يین است و شما را به جاکسا

ه کر خواهرد  یمر  ر از شرما کر ن نروع تف ير ا .ندکیم يرویخط متفاوت پ كياز  وربهرهتفکر 

ن اسرت مرا   کچطور مم»ر ینم ،طلبندیم را هايیه واقعا پاسخکد ینکرا مطرح  يامس لهت سؤاال

 ،یاشرتن ابرر براران   کو تولیرد  را به عنوان  «؟ستیسش چپر»من اغلب  «؟ميریبگ يشتریبودجه ب

المقدور بره  یحت ،ردکد یخواه یشما همچنان سع «هاد پاسخیولت» :4در مرحله  .نمکیم فیتوص

                                                                        

1- Francis Bacon 

2- Eugene Jonesco 

3- Alfred North Whitehead 
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ا دو ير  كير ه کد یاماين به  ها هستید،دهيسا از اآلیس یبارانبه دنبال شما  .برسید متعدد يهادهيا

ه شرما  کاست  يیجا ،«؟ستیپرسش چ»نجا بخش يا .شوند تبديلع يما يگوهرها از آن بهقطره 

 .ديارکیم خود راطوفان مغزي بذر 

ن یری ت را تعیر موفق يارهرا یو مع ید و هردف آتر  يردکلتان را مشخص که مشک یبه محض

 ،نرد ين فراير مراحل ايمثل سا .ديرا دار مس لهد یمف يهاشروع پرسش يه برايعناصر پا ،نموديد

سرپس   .مینر که یر ته ،نکمم يهاپرسش یاز تمام یم تا فهرستینکیم وعشر واگرار خال  کبا تف

ه کانتخاب کنید را  هايیپرسش ،و همگرا یر بحرانکرده و با استفاده از تفک ینیفهرستتان را بازب

اش را کر نکه ارزش کر ا چند پرسش است ي كيجه ینت .ندآيمی دتریا مفيتر به نمر از همه جالب

ه کر  یپرسشر  ؛ناممیم «نندهک كيتحر يهاپرسش»را  هااه از پرسشوتکن فهرست يمن ا .دارند

 یقردرت  ،ننرده ک كير تحر يهرا پرسش .برساند خود یه شما را به هدف آتکل آن را دارد یپتانس

نرد  يفرا ،دوپاسخ داده شهاي تغییر دهندة جنب  فکر به اين پرسشه کنيقبل از ا یحت .ژه دارنديو

 ،لرد یطبق تجربه گرروه هادسرون گ   .وردآ ان دريمور را به جرتواند ایمآنها  يبندجمعشف و ک

 يهرا لکبه شتبديل و کرده ر ییشروع به تغ ،اوضاع .ندکیم آغاز را يد انرژیتول ،پرسش درست

 .آور استنشاب ،ندکشکوفا ر شما را که ناگهان تفک یپرسش .دشویم ديجد

ن حس را داشتهيما ا  هم .دن حس آشنا هستنيبا ا ،چهار ساله كودک كير یگین ماهيوالد

براز کرردن   ه کشود یم ليتبد ياگرهترين ختهيان به درهم رکودکفش کا بند يسمان شما ير .ميا

 .دینیبیم مجزا را يهارشته یه به سختکم است کچنان مترا .رسدیم نکر ممیامال غکبه نمر آن 

د و گرره را برا   یابيیم را یمناسب  رشتت يه در نهاکنيد تا اینکیم د و بازینکیم را باز هاشما گره

 يگرر يز باز تعداد دیگر نيد يهاند و رشتهکیم ز شلیه را نیآن رشته بق .دینکیمآزاد دن آن یشک

نرا   ،رشرته  كير ردن آن کر دا یشما قبل از پ .اي وجود نداردگر گرهيت ديند و در نهايگشایم را

نه  .شودیم نکان آن ممیاز مفرار راه  ،ديردکدا یه آن را پکنيبه محض ا .دير افتاده بودیدانه گیام

 ننرده همران  ک كيپرسش تحر .شماست ةنندک كيآن رشته پرسش تحر .نکه ممکلزوماً آسان بل

ه کر است  ارشمیدس ه گاهیکت  ن پرسش نقطيا .ندکیم تان را بازيه لوله هاکاست  جوهر نمکی

محلول اشباع شرده را   كيه کبلور است  تکهن ين آخريا ؛دیان دهکا را تیند دنکیم شما را قادر

 ز را عروض یر همه چ ،نندهک كيردن پرسش تحرکدا یپ .ندکیم ليتبد يبلور يهاتکهبه انفجار 

م یم تا بتوانیم خودمان را بهتر بشناسیتوانیم ما چطور“)پرسش  ،لدیم هادسون گیت يبرا .ندکیم
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فراترر  بلکه و خود  یها را به هدف آتآن  ”؟مینک یاحساس راحت ،گريدکيان يبا امر ارجاع مشتر

 .رساندمیاز آن 

 ردن پرسشكدا يپ

 آناز ه کر زمرانی  يعنری   ؛مفید استبخصو   ةویش كيبه  مس له يهاردن پرسشکمطرح 

کنیرد و برراي   اسرتفاده مری   هرا از پرسرش طروالنی   يهرا ب فهرسرت یکتضاد و تر ،سهيمقا يبرا

 يل بررا کشر تررين  دیر مرن مف مراده هسرتید.   هاي تحريك کننده، آهمگرايی لیست کوتاه پرسش

یمر  چطرور “ :مینر کل آغراز  یر ن قبياز ا یه آنها را با جمالتکدانم یم نیرا چن مس له يهاپرسش

و  HMI يبرا نرام اختصرار    هرا ن پرسرش ير ما به ا ،ارک یراحت يبرا .”میتوانیم چطور“ اي ”توانم

HMW د پرسش هر چن ،واگرار خال  کبا استفاده از تف .مینکیم اشارهHMI  وHMW ه مقدور ک

 دير اه ترا بره حرال انجرام داده    ک يیارهاکاز  ،هاد آن پرسشیتول يمواد خام برا .دیاست را بپرس

آن   ”؟ستیموضوع چ“) :1ه در مرحله کاست  شما یهدف آت ،شروع  نقطترين دید و مفيآیم

 .دياردهک يگذارهيپارا 

 
د يرده بيشت  ت دا يت ك پرسش درست  را پ   مگر آنمينده بيشد بيقي يرتين چ در از  ك  س  يمهم ن نكته:

 .(كپرسش واقعي محر يك)

ن یاولر  ”!داشرت ترر  انعطراف قابرل   ياشد بودجهیم اشک“ هکن بوده يشما ا یاگر هدف آت

HMI1 ی. ولر "؟داشرته باشرم   ترانعطافبودجه قابل  كيتوانم یم چطور“ :ن باشديتوانست ایم 

شرما   الزم اسرت  .ندکیم بلند جادو يهافهرست  یه تهکد یداشته باشاد يبه  .توقف نکنیدنجا يا

ن است شما پرسش را تا کمم ،مثال يبرا .دیبپرس ،دیتوانیم هک یگوناگون يهاپرسشتعداد  هر

ن است به آن از کسپس مم .”؟داشته باشم يشتریتوانم پول بیم چطور“ :دینکر یآن تقط ةعصار

ن اسرت  کر ن مميا .”؟از داشته باشمین يمترکن است پول کمم چطور“ :ديبنگر یدگاه متفاوتيد

ن است کچطور مم“ اي ”؟نمک يبندن است بهتر بودجهکچطور مم“ :شود يمنجر به پرسش بعد

 يیارهرا کتروانم  یم چطور“ :ن شوندين است منجر به اکمم هاین گوناگونيا .”؟نمکمتر خرج ک

 اير  ”؟انجرام دهرم  بودجره  نیاز به بدون  يیارهاکتوانم یم چطور“ .”؟نه دارنديمتر هزکه کنم کب

                                                                        

1- How might I … توانمچطور می  
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برا   .”میان روحی  خرج کننده و روحیه کسب درآمد خود، تعادل برقررار کرنم؟  توانم یم چطور“

 .دير ادهکرر برقرار رتان رابطه کحوزه تف اار بکشما به صورت خود ،یاز پرسش اصل ياهيد پایتول

 یکر يد يشرا  .ل هستندکمش يهاپرسش يراب يیهاپايه زین 1  لتان در مرحلکمش یاظهارات اصل

 نير ا .”خواهم انجرام دهرم  یم هکرا  يارکه کندارم  یپول ،ان ماهيدر پا“ هکن بوده يلتان اکاز مش

خرواهم  یمر  هکر را  يارکر ندارم  یپول یتوانم وقتیم چطور“ :ل شودير تبديل زکتواند به شیم

دوسرت دارم   هکر را  يیارهرا کانم ترو یمر  چطور“ اي ”؟نمک يدیاممتر احساس ناک و مانجام بده

تروانم دوبراره   یم چطور“ اي ”؟نمکتوانم بهتر خرج یم چطور“ .”؟ماه انجام دهمطول زودتر در 

 استنتاج ،لکاز همان مش هان پرسشيا یتمام .”؟خواهم انجام دهمیم يیارهاکه چه کنم کر کف

  .اندمطرح نشدهانه کريز یدام به صورتکچیه یشوند ولیم

ل کر مشر یتراث  در مرورد ه کر اسرت   تحقیقی ،مس له يهاجاد پرسشيا يگر برايد یالمنبع ع

 ،دین است گفتره باشر  کمم ،آن مشکل دربارهاحساستان  در مورد اشکنکن یدر ح .دياانجام داده

 هرايی تواند به پرسرش یم ني. ا”داشته باشمبازنده را شود احساس یم باعث یافکنداشتن پول “

 چطرور “ و ”؟داشته باشرم را بازنده  كيمتر احساس کتوانم یم چطور“ :دل شويل تبدین قبياز ا

  .”؟داشته باشمتري موفقاحساس توانم یم

د و آنچره  یدانیم هکرا آنچه ارزيابی کنید تا  کندمی كمکه به شما ک انگیزين شگفتيتمر

 فرراهم  مس له يهاپرسش يبرا همچنین عبارات مؤثري ،دیبدان مشکلتان دربارهه الزم است کرا 

رد از تعرداد  کر عمل كير مد ماهانره  آدر“ ،دین است نوشته باشکمم ،هادر ستون دانسته .آوردمی

تروانم  یمر  چطرور “ دیزانرد ترا بپرسر   یتواند شرما را برانگ یم نيا ”.امه انجام دادهکاست  یفروش

ه کر شرود  میچطور “ :دین است نوشته باشکمم یدر ستون شگفت .”؟داشته باشم يشتریفروش ب

ن ياز ا هايیزاند تا پرسشیتواند شما را برانگیم نيا .”؟ردن داردکخرج  يبرا یشه پولیباب هم

ن براره  ير توانم درایم چطور“ و ”؟نمکتوانم پولم را مثل باب اداره یم چطور“ :دینکل مطرح یقب

 . ”؟نندکیم گران چگونه پولشان را ادارهيه دکرم یاد بگي يزیچ

یمر  همسرم“ :ندکس کن نمرات سهام داران شما را منعیاند همچنتویم مس له يهاپرسش

 ل شرود بره  يتوانرد تبرد  یمر  ”ميخرانواده بگرذار   يبرا يشتریه ما جداً الزم است وقت بکد يگو

 .”؟نمکار کشتر در خانه ینم و بکمتر سفر کتوانم یم چطور“

ت یر موفق) :يرد اهانجام داد 2ه در مرحله کست يارک ،مس له يهاپرسش يگر برايمنبع د كي
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اگر در  دشیم یعال یلیخ“ دین است گفته باشکمم ،ر شده تانينده تصويآ در سفر به  ؟ستیچ

آن   نر يهزتروانم از عهرده   یمر  اير ه آکردم کنمی رکف یو حت زدمیم د قدميز خرکمر كيداخل 

 هرا نيا ریر نم را مسر له هراي  د پرسرش یر توانیم عبارتن ياز ا ”.ریا خيم يد بدون برنامه بر آيخر

بردون برنامره داشرته     يدهاير خر يبررا انرداز  پسبه عنوان  یتوانم پولیم چطور“ :دینکاستنتاج 

ه واقعراً مجبرور   کر نيبردون ا داشته باشرم  د بدون برنامه را يتوانم لذت خریم چطور“ اي ”؟باشم

 يبررا  یعز منابید نيردکه یتهدرايو ه با استفاده از ابزار کت یموفق يارهایمع .”؟بخرم يزیباشم چ

د یر توانیمر  ”مناسرب  شرغل  كير داشتن “ رینم ،تیار موفقیمع كياز  .هستند مس له يهاپرسش

 يترر مناسرب توانم شرغل  یم چطور“ :رینم ،دینکجاد يرا ا مس له يهااز پرسش ياف گستردهیط

ار نداشرته  کر بره   یه ربطر کر نم کر ر کمد فآدر مورد در یلکتوانم به شیم چطور“ .”؟داشته باشم

 .رهیو غ ”؟باشد

 يبررا  را تامر ولزاز م ياریبس ،یغن يهاروش ،ر زود هنگام شماکتف ،دینیبمی هکهمانطور 

وشش کاصل  .دیراه هستثلث اول هنوز تنها در  یول .ندکیم ارکآش مس له يهااستخراج پرسش

 كير تحر يهرا د پرسرش يه شرا کنيبا ا .شودیم اعمال ،وربهرهتفکر سوم از مدل  در مرحله ثلث

ترر  جالرب  يهاه پرسشکاست امیدوارکننده ار یبس ،دیافته باشي ثلث اولرا در  يقدرتمند ةنندک

 يروش بررا  كير  .ننرد کاشرتان بره ذهنتران خطرور     کنکدر ثلرث دوم و سروم از   تري كو محر

 .هدف است ةاستفاده از ابزار ساد ،ترقیعم يجسستجو

بره   یابیدسرت  ياير مزا یمتمرا  بتداا .است 4هانکو مم 3مانع ،2تيمز ؛لماتکمخفف  1هدف

د بره  یر خواهیم چه يبرا ؟است یخواستن ،ین هدف آتيچرا ا .دینکخود را فهرست  یهدف آت

اگر هردف   .دینکد فهرست یتوانیم هک مزاياهر چقدر  ؟خواهد داشت يیچه سودها ؟دیآن برس

ب کر مر ،شرتر یفرروش ب  :نها باشنديتوانند شامل ایم ايمزا ،ش فروش سازمان استيشما افزا یآت

یمر  ننردگان که یشتر منجر به روابط بهتر با تهیفروش ب .ندکیم جاديان ايدر خط پا يشتریاه بیس

 .ندکیم ارائه ،د و سودآورتريان جدکم كي يبرا یشانس ،شتریفروش ب .شود

                                                                        

1- AIM 

2- Advantage 

3- Impediment 

4- Maybes 
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چررا االن   ،؟دامنرد کموانرع   .دینکرا فهرست  خود یبه هدف آت یابیتمام موانع دست ،پسس

 يیزهرا یفهرست بلند از تمرام چ  كي ،؟داردیم ز شما را بازیچه چ ،؟ستیت نیواقع كيهدفتان 

ن اسرت  کشتر ممیفروش ب يبرا یموانع احتمال .دینکه یته ،انده به ظاهر سر راهتان قرار گرفتهک

حمرل   يهرا نهيهز .دنیستن یافکفروش  يهازهیانگ .ميندار یافکما فروشندگان  :نها باشديشامل ا

 .زندیم دوردست لطمه يهاوش در بازارفر يبرا يیبه توانا

بره هردف    یابین اسرت از دسرت  که ممک يیزهایچ :دینکدها را فهرست يشا یتمام ،در آخر

چره   ؟فترد یتوانرد اتفرا  ب  یم يگريز دیچه چ ،دیابيدست  یاگر به هدف آت .ندوحاصل ش ،یآت

محردود   ،شرده  نیج تضرم ينترا  يخودتان را بررا  ؟ن باشدکتواند محتمل و ممیم يگريج دينتا

ن اسرت  کر مم یچه اتفراق  .دینکفهرست  ،دیتوانیم هکد يهر چند شا .دینکرتان را رها کف .دینکن

ا ير م محصرول  ین اسرت بتروان  کر مم .ديد را بگشرا يجد يتواند بازارهایم فروش افزوده ،؟فتدیب

مخاطرب قررار    يبررا  يیاکم دنبال شرين است مجبور شوکمم .ميرا بنا بگذار يديخدمات جد

سرالمت   ياير بهبرود مزا  ين است به معناکفروش افزوده مم .ميبگرد يیایجغراف ين بازارهاداد

 .ارمندان شودک

 مزايا
A 

 مزاياي دستیابی به هدف آتی خود را فهرست کنید. سؤاالتی بپرسید نمیر:

 چرا اين هدف مطلوب است؟ 

 مزاياي دستیابی به هدف آتی چیست؟ 

 خواهید به آن برسید؟چرا می 

 است براي سازمان شما خوب باشد؟ چرا ممکن 

 چرا ممکن است براي انبارداران خوب باشد؟ 

 چه سودهايی خواهد داشت؟ 

 موانع
I 

 موانع دستیابی به هدف آتی خود را فهرست کنید:

 موانع دستیابی به آن کدامند؟ 

  ؟نبودچرا تا کنون هدف شما يك واقعیت 

 ؟ايدچرا شما يا سازمان شما تا کنون به آن نرسیده 

 دارد؟چه چیز شما را باز می 

ها ممكن
M 

چه چیزهايی ممکن است از دستیابی به هدف آتی شما حاصل شوند اما بره  

 شوند؟اصلی شما مربوب نمی مشکل



 183 فصل نهم/ مرحله سوم: پرسش چيست؟

 

 تواند اتفا  بیافتد؟اگر به هدف آتی دست يابید، چه چیز ديگري می 

 باشد؟ پذيرامکانتواند چه نتايج ديگري می 

 

 ،برا اسرتفاده از آن   ،دير ردکجراد  ياخرود   توانمنرد هردف  برراي   یته فهرسر ک اين به محض

 يهرا ه بر اساس مثرال کم ياحتماالت آورد ینجا برخيدر ا .دینکه یته يشتریب مس له يهاپرسش

م یتروان یمر  چطرور “ .”؟مینر کت يفروش را تقو یم معادله سود دهیتوانیم چطور“ :فو  هستند

دوردسرت را   يحمل بره بازارهرا   يهانهيم هزیانتویم چطور“ .”؟مینکشف ک يديجد يبازارها

 .”؟مکنری  يه گرذار يرا پا يیایجغراف ير بازارهايت در ساکم شرایتوانیم چطور“ .”؟میاهش دهک

در نمرر گررفتن    .”؟میارمندان را مورد خطراب قررار دهر   ک يايمزا يهایم نگرانیتوانیم چطور“

هنروز   یولر  .راه اسرت دوم تان در ثلث رکتفبسط  يبرا یراه خوب ،یبه عنوان هدف آت اهدافتان

ار را کر د واقعراً  ير با ،سروم  دن بره ثلرث  یرسر  يبرا .مانده است یانجام دادن باق يبرا زياديار ک

نم تا ثلرث سروم   ک كمکنم به آنها کیم یسع ،نمکیم ارکمن با افراد گروه  یوقت .دیگسترش ده

دن بره ثلرث   یرسر  يبرا .نندکشف ک ،شانيدگاههايل ديتبد يشده برا یطراح يرا با جستجوها

چره  “ :مايیرد ازیب ،لیر ن قبياز ا يیه خود را با جستجوهاکد خواهد بود یتان مفيبرا ،سوم خودتان

 ،دمیپرسر یم يیزهایچه چ“ .”؟ست بخورمکتوانم شنمی هکدانستم یم م اگرکردمی هايیپرسش

ن برود چره   کر مم ،دانرد نمری  ار مرن کر  دربراره  يزیچ چیه هک یسک ”.؟اصالً مهم نبود ،اگر پول

ن بود چره  کمم ،كودک كي“ .”؟توانستند بپرسندیم یتسؤاالمن چه  يرقبا“ .”؟بپرسد یتسؤاال

 هرايی چره پرسرش  “ .”؟باعث اخراج مرن شروند   توانستیم يیچه پرسشها“ .”؟بپرسد یتسؤاال

 .”؟شراند کار ما را به دادگاه بکن است کمم یتسؤاالچه “ .”؟ست شودکن است منجر به شکمم

دن بره  یرسر  يهرا روشتررين  از موثر یکي ،دگاهير دییتغ .”؟دامندکن کمم يهان پرسشيربدت“

 .ثلث سوم است

 ياطياحت ةشياند

پرسرش   هاخطار دربار كيبه خواهم ی، من بخشيدر ا يیهمگرامرحل  من قبل از رفتن به 

ندارد  یتیاهم .است وربهرهر کند تفيدر فرا یمرحله اساس ،”؟ستیپرسش چ“ .نمکاشاره  ،مس له

 كير پرسش واقعراً تحر  كي و پرسش درستيك ه کمگر آن ،ارتان چقدر خوب باشدک یه باقک
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م زودترر  يل داريشه تمایه ما همکح دادم یتاب توضکن يا یلمن در فصول قب .دینکدا یرا پ ،نندهک

آنقردر   ،هکر نيا اير م ینکیم يرویرده پکشه يقاً در ما ریه عمک يیرا ما از الگوهايز .میج برسيبه نتا

 یچرارگ یه مرا را از ب کر م یهست یرفتن هر پاسخيه مشتا  پذکم ینکیم ید احساس ناراحتيبا ترد

و  گذشرته  وربهرره تفکرر  ن مرحله از مردل  يان ایه از مک يهمانطور ،شما .نجات دهد ،ندانستن

افتن ير برراي   یامرل از پرسرش و سرع   که چقدر رها شردن  کد شد یمتوجه خواه ،ديرویم شیپ

 ،مینر کیم ه اغلب ماک يارک .مینکنمی يیالبته ما درباره آن خودنما .آسان است ،هاحل ع راهيسر

م یق استتار بتروان يد از طريشا ،میدهیم لکر شییل پرسش تغکمان را به شيه پاسخ هاکآن است 

 ،ن اسرت کر مم ،يارکن خرابیچن .مینکعوض  ،میدهیم ه در واقع انجامکرا  يارک ی،ذات طوربه 

ر را ير ز ینبوده و هدف آتر  یخود راض یط جسميه شما از شراکم ینکفرض  :باشدل کن شيبد

سرپس برا    !ام را داشرته باشرم  یسرالگ  26توانستم ظاهر و احسراس دوران  یم اشک :ديردکه یته

 از مرحلره  ،دیر ابيل دسرت  ير و تبرد یین تغيابه د یتوانستیم شد اگریم یه چقدر عالکنيتصور ا

اهش کر ر اهداف پرورش انردام و  یت خود نمیموفق يارهایو مع ردهکعبور  ”؟ستیت چیموفق“

را  مسر له  يهرا ع از پرسشیف وسیط كيد یخواهیم د ويدیرس 3به مرحله  .دینکن یوزن را مع

صربر   .”؟نمکر استفاده  یم ساحل جنوبيتوانم از رژیم چطور“ ن استياز آنها ا یکي .دینکجاد يا

چرون   ؟چرا .ف استیضع سؤال كي یست ولین يبد دهيا یم ساحل جنوبياستفاده از رژ !دینک

 يیچ جرا ین پرسش به هر يبا ا .ل پرسش مستتر شده استکه به شکپاسخ است  كيه در واقع ک

 :ديرا بسراز  یسرؤال ن یه چنکدتر است یمف یلیخ .دینکم را آغاز يه رژکنيد مگر ایبرس دیتواننمی

 يتوانم ورودیم چطور“ بهتر از آن یا حتي ”؟تغییر دهمتوانم عادت غذا خوردنم را یم چطور“

ف از یر ط كير د برا  ير دار هرايی حرال شرما پرسرش    .”؟سرازم خود را متعادل  يانرژ یو خروج

در  .خواهنرد برود  ترر  دیمف ،باشندنامحدود و تر عیشما وس يهاهر چه پرسش .نکمم يهاپاسخ

را  هرا نرد از پاسرخ  بل یه فهرستکاست  هايیجاد پرسشيا ،نجايه مقصود در اکد ینمر داشته باش

 وجرود دارد،  يقرو  يهرا راه حرل  ايجراد  ل بهيتما. ندکه بحث را تمام کنينه ا ،خود بطلبد رايب

به شدت  هاپاسخايجاد  يه براکافت يد یشما در خواه .”؟ستیپرسش چ“ بخصو  در مرحله

ر حرال  ده در واقع کد یمراقب باش ”توانمیم چطور“ يهاردن پرسشکدر دنبال  .دینکیم مبارزه

به جراي آن کره    هان پرسشيا هکد يمطمئن شو .دیمستتر هست يهاراه حل يبرا هايیدهياايجاد 

د و یر ابيت دسرت  ید به موفقیتوانیم چطور ،لیاز قب يیزهایچ ،ها را تعیین کننددر واقع راه حل
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 يهرا دهير ن اير ه شما اکم يگونمی من .نندکیم سهامداران را مطرح يازهایغلبه بر مانع مطابق ن

ن خطرر  ير ن مرحله ايدر ا یباشند ول مناسبیمنبع  ،تيتوانند در نهایم آنها .ديزيبالقوه را دور بر

 ،ه در واقعکرا  هايیپرسش .رندیر شما را بگکتف يو جلو محدود ساختهه شما را کوجود دارد 

شرما   .دیر نک یگران يبا ،بعردي استفاده  يبرا ”توقفگاه“ كين راه حل هستند در يا يبرا هايیدهيا

 .مورد استفاده قرار دهید یبررس يبرا  ”هاد پاسخیتول“) 4د آنها را در مرحله یتوانیم شهیهم

زمان استفاده  ،ايجاد کرديد مس له يهااز پرسش بلندفهرست  كي یوقت :پرسش ييهمگرا

 كير ه کر قصد شما آن اسرت   .ده استیرس ستیردن لکمحدود  يبرا یر همگرا و بحرانکاز تف

زان یر بره م  ،قیر د تحقیمف بخشهايختن یبرانگ يه براکد ینکجالب را مطرح  يهاز پرسشف ایط

ابرزار   .باشندع و گسترده یوس ،نکمم يهااز پاسخ یعیف وسیطو براي تولید  ز بودهکالزم متمر

 ،1آوريجمرع  :اسرت  5C ،ننرده ک كير تحر يهرا به سرمت پرسرش   يیهمگرا يمن برا یحیترج

 ،ا گروهتران يه شما کند کیم ارکبهتر  یوقت 5C معموالً .5و انتخاب 4تبیین ،3بیکتر ،2بنديدسته

آنهرا را جابجرا    یتوان بره آسران  یم هک نوشته يچسب دار يادداشتهاي يرا رو خود يهاپرسش

 .ندکیم عملاين وسیله ه چطور کدهم یم حینجا توضيدر ا .ردک

C5: انتخاب -حيتوض -بيكتر -بنديدسته -آوريجمع 

 برالقوه  يهرا ه در واقرع پاسرخ  کر را  هرايی رده و پرسشک ینیفهرستتان را باز ب :آوريجمع

بیررون  داخرل آن را   ید اصرل اساسر  یر نک ید و سرع يرا برداربالقوه هر پاسخ  .دینکجدا  ،هستند

 شرود بره  یمر  ليتبرد  ”؟نمکاستفاده  یم ساحل جنوبيرژز توانم ایم چطور“ لکن شيبه ا .ديورآ

 يانررژ  یو خروجر  يتوانم ورودیم چطور“ اي ”؟تغییر دهمدنم را توانم عادات خوریم چطور“

خود  ةديدر توقفگاه ا آن رارده و ک  را حذف ”توانمیم چطور“) HMIو  ”؟سازمخود را متعادل 

 .دیقرار ده 4در مرحله  یبررس يبرا

                                                                        

1- Cull 

2- Cluster 

3- Combine 

4- Clarify 

5- Choose 
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 رايدا ثرکد حردا يعموماً با هادسته .بندي کنیدرا گروه مشابه مس لهي هاپرسش :يبنددسته

اگرر   .ديشرو یمر  يرارکت هايپرسش متوجه ،دینکیمبندي دستهه کن طور یهم .پرسش باشند 5

 یحتر  ،وجرود دارد  يیاگرر تفاوتهرا   یولر  ،حذف نمايیدرا  یکي ،هستند يرارکقاً تیدق هاپرسش

 .دين مرحله همه را نگه داريه در اکبهتر است  ،کوچك یلیخ

بره   هرا پرسرش  يب مجرزا یر کان ترکر ام ،شروند یمر  دارير ها پده دستهکطور نیهم :بيكتر

 يرارکر ت هايپرسشاز  یبه حذف برخ نجا شما شروعيدر ا)يابید را در میتر جامع يهاپرسش

دام ترا  کر ه هرر  کر د یبرسر  هايیدسته  مجموع كيد به يبا یپس از مدت . کنیدمی به هم كينزد

متر داشرته  کا ي یپرسش 5 يهاد دستهینک یدوباره سع .به هم مربوطند موضوعی از لحاظ يحد

را  هرا پرسرش  يردن معنرا و غنرا  کق یبزر  قصد رق يهاه دستهکن امر آن است يل ایدل .دیباش

 .دارند

 ،مثرال  يبررا  .دير ند نام ببرکیم ه عنوانکرا  یرده و هر موضوعکبه هر دسته نگاه  :حيتوض

توانم موثرتر بودجه یم چطور“ :دیرده باشکبندي دستهر را با هم يز يهاه پرسشکاحتمال دارد 

م يازهرا یتوانم نیم چطور“ .”؟نمک يزيردنم برنامه رکخرج روي توانم یم چطور“ .”؟نمک يبند

 چطرور “ و ”؟نمک یخود زندگمالی استطاعت  حدتوانم در یم چطور“ .”؟نمک ینیش بیرا بهتر پ

تروانم  یمر  چطور“ انن دسته را با عنوين است اکمم .”؟نمايمه یتهاندازبودجه پس كيتوانم یم

 اصرل مطالرب   ،يین بازگويا .دیبنام ”؟نمک يام بودجه بندنشده ینیبشیو پ يعاد يازهاین يبرا

 .راه حرل  كير مانرد و نره   یم یپرسش باق كيهمچنان به صورت  ین دسته را در بر دارد وليا

 يك ردنکو جستج ين برايا ید داد ولیار را انجام خواهکن يه چطور اکد یداننمی شما همچنان

ارتران را  ک ،دير ح دادیو توض يدردکه موضوع هر دسته را مشخص ک یوقت .پرسش خوب است

ب یر کان ترکر ا اميه آکنيا اي ؟دارد كاشترا يگريبا د هااز دسته كيچ یا هيد آینید تا ببینک ینیبازب

ن حال بره  یحفظ شده و در ع هاتمام پرسش اصله ک یبه صورت وجود دارد؟ شتر موضوعاتیب

 .وجود دارد ،باز بماند هااز پاسخ یفیطايجاد  يبرا یافکندازه ا

ه ک یالتکبر مش ويژهتوجه  .دینکنگاه  دياه تا به حال انجام دادهک یهايارکبه تمام  :انتخاب

 يارهرا یو مع یهردف آتر   ،يدیر لکسرهامداران   يهرا دگاهير د ماننرد داشته باشید  دياهح دادیتوض

 یوقت ؟تان ادغام شده استيدر دسته ها یر اصلیا موضوع غيآد یاز خودتان بپرس .ت خودیموفق
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ادغام شده  يديدگاه جديچ دیا هيآ ؟دینیبیم ن آنهایب یا روابطيا الگوها يآ ،دينگریم هابه دسته

 تغییرر نامربوطنرد   يیزهرا یمربروب و چره چ   يیزهرا یه چره چ کنيدر مورد ارا ا نمرتان يآ ؟است

دوار یر ام كیدامکر  ؟رسرند یم مس لهتان واقعاً به قلب يدسته هاا ي هااز پرسش كیدامک ؟ديادهدا

د یر خواهیمر  واقعاًًً ،از آنها كیدامک ياالن رو ؟نندکیم یعصب یمکشما را  كیدامک ؟ترندکننده

 ؟دینکار ک

د اگرر  یاز خود بپرسر  ،دینکیم تان مس له يهاردن پرسشکه شروع به محدود کطور  ناهم

دنبرال   ؟خرود برسرم   یه به هردف آتر  کوجود دارد  یا شانسيآ ،پاسخ دهم سؤالن يدرست به ا

و  ،نديآیمر معمول یه به نمرتان غک ،زترندیانگجانیا هيتر ه از همه جالبکد يبگرد هايیپرسش

 هرا ف پاسرخ یط بیشترينه کننده هستند کناراحت  یتسؤاال ،اغلب .ندکترسنا یمک ید حتيشايا 

ا چنرد  ير  كير ت بره  ير ن اسرت در نها کمم ،تان مس له یدگیچیبسته به پ ،شما .نندکیم جاديرا ا

ا چنرد پرسرش   ي كيشما  .دياردهکپازل خود را قاب  ،حالدر هر  .دیننده برسک كيپرسش تحر

شما  .شوند يارکابت يهاتوانند منجر به راه حلی، مدرست پاسخ داده شودآنها ه اگر به کد يدار

ه ادامره  کر د یشما آماده هست .دياقرار داده انشيرا در جاپازل  يهانارکو  تمام گوشه ياتا اندازه

 .دینکرا پر  یخال يداده و جاها

 يبررا  یحلر  به دنبال راه يیمایت هواپکآن شر .دياوریاد بيرا به  6از فصل  زيجت و :مثال

 در مرورد تفکرر  پرس از   .ز خود برود يتما يبرا یبه عنوان راه یانیم يهاصندلیش ارزش يافزا

را  3ز مرحلره  ير م جرت و یتر  ،2ت در مرحلره  یموفق يارهایمع يگذارهيو پا 1حله در مر مس له

در مرورد  را دگاه افرراد  ير م دیتروان یمر  چطور :ر برسنديننده زک كيانجام داده تا به پرسش تحر

 .؟تغییر دهیمز يجت و یانیم يهاصندلی

ش يافرزا  یمفهروم اصرل   برا  یف اما مهميار ظریتفاوت بس ،د از چالشيجد يبندلشکن يا

 كير ارزش  ،ردن مبلمران آن کر ا نرو  ير اضافه  د با ارائه بالشیتوانیم شما .دارد هاصندلیارزش 

 یولر  ،هسرتند  یسراختن  يهرا ازمند راه حلین احتماالت نيا يهر دو .ديرا باال بر یانیم یصندل

 امالًکر  یرا بره جهتر   يم نروآور یه تر کر اسرت   یابيراه حل بازار كيازمند ین ،دگاه افرادير دییتغ

 .ديرا دار ”از دانش یمین“ ،شما با پرسش درست ،نکیب  طبق گفت دهد.سو  می متفاوت

 كير پرسرش تحر  كير ش از ین است بکمم ،ندين مرحله از فرايه در اکد یتوجه داشته باش
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 يار در جلسره جرار  کر  يه بررا کر را  ید پرسشر ير با ،ن صرورت ير در ا .ايجاد کرده باشیدننده ک

ه یبق نسبت به يشتریب يش انرژيه براکباشد  ین است پرسشکمد مینکانتخاب  ،استتر مناسب

ت ير در هرر حرال اگرر اولو    .اسرت  ترضروريه از همه ک یا پرسشي ايد.ها صرف نمودهپرسش

مرن در مرورد    .دیر نکار کر ننرده  ک كير تحر يهرا پرسش يبر رو یکي یکيد یتوانیم دینک يبند

تفکرر   بازگشرت “ 13در فصرل   ،انره چنرد گ  ةنندک كيتحر يهابرخورد با پرسش يهاياستراژ

 .ردک، بحث خواهم ”وربهره

ن مرحلره  يدر ا .است وربهرهتفکر در مدل  یمرحله اساس كي ”؟ستیپرسش چ“ :خالصه

ا چنرد پرسرش   ير  كير  يانشرعاب داده و سرپس رو   را مس له ،جاد هر چند پرسشيا يشما برا

را  یدن به هردف آتر  یل رسیسپتان ،ه در صورت پاسخ داده شدنکد ینکیم زکننده تمرک كيتحر

 .نندکیم جاديا

 ،HMW2ا ي HMI1ل کد به شیتوانیم هکهر چند پرسش  ،واگرا ر خال کبا استفاده از تف ●

 .دینکفهرست 

ه کر د ینکننده را انتخاب ک كيا چند پرسش تحري كي ،همگرا یر بحرانکبا استفاده از تف ●

ن مرحلره  ير ا  جینت .نندکیم جاديرا ا یدن به هدف آتیل رسیپتانس ،در صورت پاسخ داده شدن

 كير ا چنرد پرسرش تحر  ي كيل کبه ش یاساس يهاا فرصتيواضح از مسائل  يل بندشک كي

 .دکنیمايجاد  راه حل يبرا هايیدهيه اکننده است ک

 ،گذشرته  تغییرناپذيري ازباً يتقر یشش گرانشکقبالً در مورد  :جاذبه ةدن قويطلب هبه مبارز

امتحران   بازگشرت بره   ين مرحله بررا يدر ا يل قویم كي ،و  در سازمانهاخصبه  .ردمکبحث 

 نجايدر ا آور نیست.که خیلی تکان دهنده و اضطراب هايی وجود داردپرسش صحت و درستی

از  به اين دلیرل احتماالً شما  ،اول .دینکش اجتناب ين گرايد از اينم باکیم رکه چرا فکم يگویم

 يیاراکر  ،دير ردکیمر  ارکر ه تا به حرال برا آن   که هر آنچه کد ینکیم دهاستفا وربهرهتفکر ند يفرا

د يجد یخط مش كيد به يردکر کف ايد، چوناين راه را برگزيده اين علتشما به  .نداشته است

 كير شرما   ،خرود  3Iار یر بازگشرت بره مع   فکردوم  .ديد و برگردینک يد دورياالن نبا .دياز دارین

                                                                        

1- How might I…? 

2- How might we…? 
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 .دير زه خود احتررام بگذار ین انگیبه اول .بود یلیمند راه حل تخازیه نکد يردکانتخاب  یهدف آت

تجرارب   .م اسرت کر  وربهرهتفکر خطر  ،سوم .تینه امن ،دیه دنبال آن هستکاست  يزیچ ،لیتخ

ه عمرل  کر د ير افتاد یاگرر در راهر   .ندارنرد  یا اصالً تاوانيبه دنبال دارند  یمک يهاتاوان ،يرکف

بسط و گسترش  ين فرصت براياز ا .ديد به عقب برگردیتوانیم همواره ،ندارد يیاراکرده و کن

ه آن کر وجرود دارد   يادياحتمال ز !ه ستون فقراتتان را بلرزاندکد ینکدا یپ یپرسش .دینکاستفاده 

 ند.که دلگرمتان کراه حل شود  كيمنجر به  ،پرسش
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ا ير ينم و دكيم اشتباه ،شناسميم هك يسكاز هر  ترشيمن ب
 .ردكخواهم از خود خلق آنها  یهش از هميمن ب ،زود

 (1سونيتوماس اد)

                                                                        

1- Thomas Edison 
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 ده هزار شكست –ها د پاسخ: تولي4مرحله 

ايرن رشرته   خ مشرهوران  يتار بهه تا به حال کسبال است ین بکين بازياحتماالً بهتر 1زت ریپ

 یناتینسیم سیت يو اغلب برا ردکیم يباز 1986تا  1963 يرز در فاصله سالها .شده استوارد 

 ،يیمسابقات نها  حلق رده و سهک يبازها ستاره يمسابقه 17او در  .وارد میدان شده است 2ردز

در  يگرر ين دکيش از هرر براز  یاو ب .برنده شده است يیش طالکسه عنوان ضربه زن و دو دست

چ یهر  ،شيهرا ن مهارتیدر ب ،هک یدر حال .سبال داشته استیرده و چوب بک يبازبیسبال خ يتار

 .ه اسرت نبرود   سبالیب يقسمت از باز كيس )یدن به بیرس يبرا يو يیاز تواناتر يیتماشا كي

ش در ایشگیگ برتر همیرهبر ل ،معروف است  اریهوش یچارل یعني) 3هاسل یلقب چارلبه رز 

ضربه  500باً يه در رتبه دوم قرار دارد و تقرک 4اپک يشتر از تایضربه ب 256/4و  67ضربات با 

بار  14053او  ،گرفتن آن ضربات يبرا .جاي دارد، ان سوم استکه در مک 5ش از هانگ آرونیپ

 یشرگ ین ضرربه زن هم يهترر اينکره بتوانرد ب   يرز برا ،گريبه سخن د .ستادين ایش در زميدر جا

نطرور  یز همیر ن هرا رهير در مرورد دا  .ردیر بار نتوانست ضربات را بگ 000/10حدوداً  ،دوسبال شیب

عمرل   يهرا تعداد گلولره به هر حال  ،ديریگیم ه شما چقدر خوب آنها راکند کنمی یفرق .است

مثرل   ،دیهر چه شما در گرفتن آنها بهترر باشر   ،در واقع .خواهد بود هاردهکاز عمل  شتریرده بکن

اد ير ه بره  کر ن مهرم اسرت   يبنابرا .شتر استیتان بيست هاکتعداد ش ،هات رز در گرفتن ضربهیپ

ست کش يهادهيا .ر مولد استکمتر از تفکار یبس ،وربهرهتفکر ست در کد عواقب شیداشته باش

 یزنردگ  ،سرتند یستم نیس ،ستندیآنها پول ن .ردندکه عمل نک هايیدهيا :ستندن هیخورده فقط هم

 .از غرور شماسرت  یمکوقت و گرفتن  یمکصرف  یخطر اصل .ار هستندکآنها فقط اف .ستندین

گرفت نمی ادياز ما هرگز  كيچ یه ،مياندازیزها را به خطر بیه چطور آن چکم یدانستنمی اگر ما

ا در ير م یا برقصر ير م یتاب بخروان که کم يبودنمی ما قادر .ندک يه سواردوچرخو يا  بروده راه ک

                                                                        

1- Pete Rose 

2- Cincinnati Reds 

3- Charlie Hustle 

4- Ty Cobb 

5- Hanck Aaron 
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ه با خطرر  کنجاست يه ایطنز قض .ميشدنمی مطمئناً هرگز عاشق .ميخود موفق شو يارک یزندگ

 .مياندازیم ز را به خطریز و هر چیما در واقع موفق شدن در همه چ ،ردنکن

 .نمکر یم ادي ،وربهرهتفکر نوان مرحله فروش به ع  هاپاسخ تولید) ،ن مرحلهيمن اغلب از ا

ر یمسر  10ت در یموفق كي یبرخ يبرا :نندکیم اديت خود یموفق يهافروشندگان اغلب از نرخ

 ،ط الزميفاقرد شررا   يرهایمسر  يبررا  …و 20در  1گرر  يد یبرخر  يبررا  ،ط اسرت يواجد شررا 

 .درخواسرت  100هرر   يفرروش بررا   1د يشرا  ،داردتر نيیار پاینسبت بس -سرد  يهادرخواست

بخش بره   كيه در کد يفروشنده بنگر كيبه خودتان به عنوان  ،ديده داريجاد ايدر ا یسع یوقت

انه گشروده و  کوکدر را مش يال یبرخ ،نندکنمی اصالً در را باز یبرخ .زندیم سر هاخانه یتمام

 يشانسرتان بررا   ،دیر ه سرر بزن کر را  يشتریهر چند خانه ب یول .وبندکیم تانيدر را به رو یبرخ

ثرراً از آن بره عنروان    که اکست ا يامرحله «هاپاسخ تولید» .شودیم شتریدعوت شدن به داخل ب

اگر ترا بره حرال از     .دیرسیم دهيا چند اي كيه شما به کاست  یرده و بخشکاد ي فکريطوفان 

حتماالً شما پر ا ،ندين فرايدر ا .ايدکردهبزرگی ار کلتان کمش كدر يبرا ،دیرده باشک يرویمدل پ

 ،ردن آنهرا کر و احتماالً بره خراطر رو ن   ديان آنها بودهه شدفتن و گشودده بوده و منتمر شکياز ا

ه شرما را  کر آن است  ،وربهرهتفکر ند يفرا یاز نقاب قوت عال یکي .ديارا گذرانده یاوقات سخت

مران  کر و یر با ت يریگ ه در نشانهکد ینکر کن فيبه ا .ديند تا مانع پاسخ دادن خود شوکیم وادار

 یمر کردن تنها کمان را قبل از رها که کن است يدن مثل ایزود به جواب رس یلیخ .دینکیم چه

شرتر و  یمران را ب کاگرر   یپررد ولر  یمر  چنرد مترر   يفقط برا یرتان رها خواهد شد ولیت .دیشکب

 .ردکرتان واقعاً به دور دست پرواز خواهد یت ،دیشکبتر سفت

 
 1ينمنچيرد فير ”.ديسينومي سپس پيسخ را .دين مي ركف يبك سخت ،ديسينومي رال كشمي مش“ نكته:

بهرره   ،نرد يره شرده در سره مرحلره اول فرا   یذخ يند تا از انرژکیم كمکن فصل به شما يا

 ،اول :بخرش دارد  2 ،ن فصرل يا .دیقدرتمند داشته باش فکريطوفان  كيد ید تا بتوانینک يبردار

 ةدير جراد هرر چنرد ا   يا يبرا واگرار خال  کد از تفیتوانیم ه چطورکنيادر مورد  يیچند راهنما

ه کر  هرايی دهير ز برر ا کتمر يبرا همگرا یر بحرانکه چگونه از تفکنيد و دوم اینکن استفاده کمم

 .دینکاستفاده  ،دارند یل واقعیپتانس
                                                                        

1- Richard Feynman 
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 دينكر كفدرنگ و عميق بي

ه کر ند کیم گزارش ،من نابغهنیرد فچاير ،دان برنده نوبلکيزیف  نامیدر زندگ 1كيمز گالیج

 :ه اسرت درکر دا یر را پ مسر له حرل   يبرا ،مننیه توانسته روش فکرد ک یار شوخکهم كيبار کي

 2یب هوشر يضرر  ،كيگال  طبق گفت ”.دیسينویم پاسخ را یبه سخت .دیسينویم ل راکشما مش“

ه کر حرالی  در  .برود  شده يریاندازه گ ،125ر نابغه یغ امالًک یول نسبتاً خوبحد  در يكمن نیف

در  یاساس يهاشرفتیپ باعثاو  .اندبرابر دانسته ،نیشتیاو را با ان يارهاکاز دانشمندان  ياریبس

 یبر  یقر یتحق يهرا ار او اسراس پرروژه  که ذرات بوده و ياه و نمریابر س ،وانتومک كیناميترودکال

براً  يتقر ،مرن  نیمنسوب به فر  مس لهحل  یروش شناس .است یو عمل يتئور كيزیدر ف يشمار

یمر  ل راکشرما مشر   ؛مینر کیم استفاده وربهرهتفکر ه ما در مدل کست ا یمثل همان عیناً يزیچ

 كير شما فقط  وربهرهتفکر در  یول .دیسينویم د و سپس پاسخ راینکیم رکبه شدت ف ،دیسينو

گزينره  ن يبهترر  کنیدسعی مید نوشته و سپس یتوانیم هکشما هر چند پاسخ  ،دیسينونمی پاسخ

  .دیده بسط ،راه حل كي ها را به عنوان

ه بره دنبرال   کر هردف شرما آن اسرت     ها د پاسخیتول) ،وربهرهتفکر ن مرحله از مدل يدر ا

یبر  ،نکر ممیغ ،زیانگبحث يهادهيا ،ياضربه يهادهيا ،یعمل يهادهيا -د یار باشیبس يهادهيا

 نیر مضرام ياز سا و از جهالت ،از استرس ،هاايه از روک یهايدهيا ،ین مالیم ر قابل تیغ ،حرمت

 يدير جد يه درهرا کر  هرايی دهير ا ،ت خواهند خرورد سکش ینیه تضمک هايیدهيا وشکل گرفته 

زنرد ترا   یخیمر  نشرده برر   ینیش بیط پيه از شراک هايیدهيا ،هادهياز ا یباتیکتر د وخواهند گشو

 یحلر  راهتفکرر   ا چندي كي ،”هاپاسخ تولید“ جهینت .دینکش و انتخاب يرا آزما هانيد بهتریبتوان

  .گردند توانمندراه حل  كين است منجر به کمم ،ه اگر بسط داده شوندکه یاول هايیدهيا :است

ا چنرد پرسرش   ي كيرا با  خودده يا یباران يابرها ،”؟ستیپرسش چ“ ،شما در مرحله قبل

ن اسرت  کمم ،داده شوند پاسخ یه اگر به خوبک هايیپرسش ؛ديردک یبذر افشان ،نندهک كيتحر

 كير د یر خواهیمر  شرما  .ن باران ببارديد ايه بگذارکوقت آن است  ،حال .نندکلتان را حل کمش

 يبررا  ياریبسر  يهرا نهيد گزیل از فرصتها تا بتوانیس كي ،دیداشته باش هادهيفراوان از ا یبارندگ

                                                                        

1- James Gleick 

2- IQ 
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داشرتن   ين راه بررا يترر به“ ،دير اد دارير را به  1نگیولپانوس یل یهياصل بد .دیانتخاب داشته باش

جراد هرر چنرد    يا يبررا  ”ن هاسرت ياد و سپس انتخاب بهتريز يهادهيداشتن ا ،خوب يهادهيا

در  واگررا ر )خرال    کتف يو اعمال راهبردها یبررس ياست برا ین زمان خوبيا ،نکمم  نيگز

 ینترلر ک ،ديرا بسراز  خرود  يهادهيا ،نار گذاشتهکرا  ،هر دو ،یمثبت و منف يهاقضاوت :5فصل 

شه تان يد ابر انديبگذار ،گريبه سخن د .دیت قرار دهیمک يرا برا یششکد و اهداف یانجام نده

   .ببارد

ار کاز اف بیشتر هادهيا .وجود ندارد یکسيچ ریبد ه ةديا كيان یدر ب ،هکد یاد داشته باشيبه 

ه کر هسرتند   قدرتیبافراد آنها همانقدر در آزار  .آنها جسم ندارند .ستندین یذهن يهاو ساختار

ن يا .ل و بالقوه وجود دارندیارزش هستند و تنها به عنوان پتانس یآنها ب .ردن به افرادک كمکدر 

 ةدير تنهرا ا  .ستیده نيده پنهان اصالً ايا كي .ان شوندیه آنها بکشود یم كدر یل تنها وقتیپتانس

شرعله   كير نشرده مثرل    يبندلشکده يا كي .ه عنوان و بازگو نشودکاست  یباً همانيابلهانه تقر

روشرن   -ار شرما کر تنها - ،ار شماک ، هاپاسخ تولید) واگراخال  تفکر در بخش  .خاموش است

  .ده شونديبتوانند د تان است تايهادهيردن اک

ن ير آنها در مراحل قبرل ا  موردشما قبال از چند  .ده وجود دارديجاد ايا يبرا كینکصدها ت

 یولر  .داد منشران خرواه  شما به  يشتریب يهانده روشيفصول آ و من در دياردهکمدل استفاده 

 كير  ،وربهرره تفکرر  مدل  ،آن يبجا .مدل از ابزار است كيردن که نیته ،تابکن يا یقصد اصل

از ابرزار را   ياو گسرترده  ف گونراگون یر د طیر توانیمر  ه شما در آنکند کیم چهار چوب فراهم

 را خودتان ید گرفت و برخیاد خواهيرا  یبعض ،دیدانیم از آنها را از قبل یه برخکد ینکاعمال 

تفکرر  ند يفرا اساسآنها  ید باشند ولیتوانند مفیم هک هايیكینکابزار و ت .دینکد اختراع یتوانیم

یم ابزار استفادهاين از  یتنها وقت ،انيخود با مشتر وربهرهتفکر من در جلسات  .ستندین وربهره

اسرتفاده از   ،يدیر لکتره  کن ،مثل تمام مراحرل مردل   .شده باشد حاصل یب ی،ر سطحکه تفک منک

 يهمگررا بررا   یر بحرانر کر بلند و سرپس اسرتفاده از تف   يفهرستها  یته يبرا واگرار خال  کتف

 .انتخاب است

 
جتي بتيز    يبعد هييدهيثهث دو  و سو  ا يد تي براين رون يرا از سرتين ب هيدهيد ثهث اول ايشمي بي نكته:

                                                                        

1- Linus Pauling 
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 .دين 

با  ،دینکار کآن  يه بر روکد يردکننده را انتخاب ک كيپرسش تحر كي ،یوقت :داشتن دهيا

 .دیر نکرسد را فهرست یم ه به ذهنتانکهر آنچه  .دینکآن شروع  ين براکمم يهافهرست پاسخ

هرر   و یمنطقر  ،یهيبرد  ،يعراد  يهرا دهيا هاآن ،هستند هادهيااول باً ثلث يه شما تقریاول يهادهيا

ن برار  يا چنرد ير قربالً داشرته   آنهرا را  احتمراالً   و دير اردهکر ر که همه قبالً به آن فک .هستند روزه

در واقرع الزم   .دیر نکساده شروع  يویدن يهادهيه با آن اکندارد  يراديا .دینگران نباش .ديادهیشن

ثلرث دوم و   يبررا  یافکر  يد تا فضاینک یرا از سرتان خال هادهيد ثلث اول ايشما با .ستههم 

برار  کيده ين پديح ایدر توض 2ويزات کموسس شر 1كهو يد .دینکجاد يا ،در راه يهادهياسوم 

اين ه کبل ،دیدر ذهنتان داشته باش يارکد ابتيار جدکه چطور افکست یل هرگز آن نکمش“ :گفت

 یميسراختمان پرر از مبلمران قرد     كير  یهر ذهن .سازيدرا خارج  یميار قدکچطور افاست که 

پرس   .ردکر پر خواهد  آن رات بالفاصله یخالق ،دینک یز و خالینتان را تمگوشه از ذه كي .است

 .دید انجام دهيه باکست يارکن ین اوليا .دینک یتان را خالمغزد و ینکمعطل ن

 كير تخته و  كي :ميورآیم ش مفهوم ثلث سومينما يش برايآزما كينجا يدر ا :ثلث اول

م یتوانسرت یمر  اگر ین است ولکر ممیانسان غ ياه برکفکر کنید  يیزهایبه تمام چ .ديمداد بردار

ر و کر ه مرن توانسرته باشرم ف   کر وجود نداشته  یچ راهیه ،حاال .شدعالی میم یانجام دهآنها را 

 مرورد  10از را خرود   ینیبشیه پکنگاهی بیاندازيد بعد جمالت به ولی  ،ذهنتان را خوانده باشم

ارم کر د یر نید ترا بب ير ندازین جردول ب يبه ا ینگاه .امد آوردهینم شما نوشته باشکیم رکه فک یاول

 .است چطور بوده

 .پرواز ● 

 .ر آبيا زي ي آبروبه راه رفتن  ● 

 .شهیهم يردن براک یزندگ ● 

 .برگشت از مر  ● 

 .ض نشدنيهرگز مر ● 
                                                                        

1- Dee Hock 

2- VISA 
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 .ر موجوداتيبا سا يرکارتباب ف ● 

 .دادن شکلر ییتغ عبارتیا به يشدن  ینامرئ ● 

 .وراز راه د يیجابجا ● 

  .سفر در زمان ● 

 .Xد اشعه يد ةداشتن قو ● 

 .ردنکم کمثل وزن  ،میدهیم ه به خودمانک هايیحفظ قول ● 

ن ين برد ير ا اير آ .شتر درسرت اسرت  یا بي %70 ،دهمیم انجام هان را با گروهين تمريا یوقت

اسرت   ن خاطرين به ايا .ستین طور نياصالً ا ؟وجود ندارد ير معتبرکچ متفیه هکخاطر است 

ه یر اول يهرا دهير ا درباره 1مونیه هربرت سکد یاد داشته باشيبه  .هستند هادهيااول ثلث  اينهاه ک

 .اندشتر تابع حافمهیستند و بینمفید ر اکفاتابع  یلیآنها خ :چه گفت

 دسرت  دیر توانیمر  هکر  يو مغز یرده و به هر چقدر از ارتباطات ذهنک كآن ثلث اول را پا

ترر  جالرب  ،شرما باشرند   ياریه هر آنچه آنها دورترر از سرطح هوشر   کد یمد فهیخواه .کنید پیدا

ر ید به موارد غیه بتوانکد ینکر کگر فيمورد د 10به  .دين جدول قبل برگرديبه تمر .خواهند شد

 ،كباً بدون شر يتقر ؟شدن استتر و خالقانهتر ا فهرستتان در حال جالبيآ .دینکنتان اضافه کمم

   .نطور استیهم

نمری  ير عراد یر ا غير خالقانه  ةديچ ایشان به هيده هايه افراد در ثلث اول اکم يوگنمی من

 یه در طر کر  يیه از الگوهرا کر د یبرسر  هرايی دهير ه شما بره ا کشتر است یاحتمال آن ب یرسند ول

قراً  یدق ،افترد یمر  اتفرا   كوچر کن ين تمريه در اکآنچه  اندنش ت گرفته ،دياتان فرا گرفتهیزندگ

 .شروند ايجاد می يننده فردک كيافتد پاسخ به پرسش تحریم اتفا  یوقته کست ا يزیهمان چ

   .شوندايجاد می یهيموارد بدابتدا، 

یمر  ار سخت شروعک ،ديردکترند فهرست کيه از همه به سطح نزدکرا  هايیدهيه اک یوقت

شرروع   يد بررا یروش مف كيشوند یم متوقف حلهمر نيادر  یمدت ياز افراد برا ياریبس .شود

 :دیر بده ،لیر ن قبير سراده از ا  كير ه بره خودتران چنرد تحر   کآن است  ،رکد از تفيموج جد كي

 .؟ستان چطور به آن پاسخ خواهرد داد یرئ .؟پاسخ خواهند داد سؤالن يان شما چطور به ايمشتر

                                                                        

1- Herbert Simon 
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 ؟چطور كودک كي .؟طورته چسبازنش كي .؟ن دوستتان چطور آن را پاسخ خواهد داديبهتر

گرر را بره   يلمره د که کآن است  ،دید به خودتان بدهیتوانیم هک هايین اشارهيترياز قو یکي

 HMI 1) ”…تروانم یم طورچ“ عمداً پرسش ،انيمن در جلساتمان با مشتر .دینکپرسشتان اضافه 

 پاسرخ  سرؤال  )د بهیتوانیم گر چطوريد .ردمکل يتبد HEMI 2) ”…توانمیم طورگر چيد“ را به

پرسش در واقع هرگز جواب داده نشرده   ،دیر را انجام بدهاکن يه اک یوقت ؟طورگر چيد ؟دیده

د جمرع  یر توانیم هکد هر چند قطره یخواهیم شما .قطره از باران است كيهر پاسخ تنها  .است

   .ردن آن بارانهاستکجمع  يراه خوب برا كي ”؟…توانمیم گر چطوريد“ .دینک

ثلرث دوم   رايتحرول بر   كير  ”…گر چطوريد“ يهان پرسشيان ایدر م يیشما قاعدتاً جا

 و انرد شتر بسط داده شرده یب یمک ،ارندکمتر واضح و آشکه ک هايیپاسخ :ايدايجاد کرده هاپاسخ

از آن قطررات   یبرخ ،ه باران بباردکد یشتر اجازه دهیمطمئناً هر چه ب .ب هستندیعج یمک یحت

 زین چيته باشند و ابه قطره نداش ین است اصالً شباهتکاز آنها مم یبرخ .خواهند شدتر بیعج

 هرا دهير ه هر چه اکبار گفت کي ،ردکرا ابداع  طوفان فکريه واژه ک 3س آزبورنکال .است یخوب

ده ير ا كير ردن کر و رام  یاهلر “ راير بهترنرد ز  ،باشندتر انهيو ماجراجو در معرض ريسك بیشتر

پرس   ”.نردارد  ياچ حس زندهیه خودش هکست يده اياز روح دادن به اتر ار راحتیبس ،یوحش

ل یه پتانسر کاست  هايیدهين این چنیاغلب در ب .دیر منتمره باشیر معمول و غیغعوامل به دنبال 

   .نهفته است

 :نرد ک كمکبه شما  ،هادهيدن به ثلث سوم ایرس يوجود دارد تا برا يشتریب نجا اشارهيدر ا

انتران نرا محردود    اگر زم ؟ديردکیم چه ،ديال زمان داشتهکن مشيحل ا يقه برایدق 10اگر فقط 

یمر  د خورد چره یست نخواهکه شکد یدانستیم اگر ؟د چهیاگر بودجه نا محدود داشت ؟بود چه
  ؟ديردک

مرورد عالقره    یت ساختگیشخص كي ؟دهدیم تان جوابسؤالسنده محبوبتان چطور به ينو
یمر  چطور یبوتکمرد عن ؟طورچ یآدم بد ذات ساختگ كي ؟یقهرمان ساختگ كي ؟تان چطور

                                                                        

1- How else might I…? 

2- How might I…? 

3- Alex Osborn 
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 ،4ز یر گرروه شرگفت انگ   يدام از اعضاکهر  ؟ننده شما پاسخ دهدک كيت به پرسش تحرتوانس

 ؟بوگارت يهمپفر ؟چطور  یمرد خفاش)من بت ؟توانستند داشته باشندیم یچه پاسخ
تماً برا  حه ک هايیپاسخ ؛هستند هادامکزتان یآم كين به پرسش تحرکمم يهان پاسخيدترب

حرال آن   ؟شرند کیمر  ارتان را به زندانک و شوندیم تانباعث اخراج ،ست توام خواهند بودکش

 .دید برالقوه برسر  یر مف يهرا د تا به پاسخینکآنها را وارونه و پشت و رو  .دینکس کپاسخ بد را ع

است  یه به صندلیچطور پرسشتان شب .ندکالمه کد تا مینکد ذهن خود را وادار یتوانیم نیهمچن

یمر  ارکه هر روز صبح از آن به سرر ک یراه ؟دیسينویم ه با آنک یقلم ؟دياتهسآن نش يه روک
 یتان ارتبراط یر مسائل زندگين پرسش و سایبوده و ب هااسیق  يه بر پاک هايیجاد پاسخيا ؟ديرو

 ،تران روزمرره  يسرفرها  درباره ،مثال يبرا .ندکیم جاديا يديجد يهادگاهيد و ندکیم یرا الزام

در رده پس کام وانهيد كیتراف یول ،ار برومک زرگراه به سرمن عادت دارم از ب :هکد ینکر کد فيبا

ن قسرمت  يبهترر  .بودنرد  تربخشو مسلماً آرامشباتر يآنها ز .فکر کردم یجانب يهاابانیخمورد 
از  ،لکم مشیهدف قرار دادن مستق ياگر بجا .رسمیم ارکه معموالً زودتر سرکداستان آنجاست 

در پاسرخ بره    ”یجانب يابانهایخ“ به چه ؟نم چطورکتفاده اس ،م باشدیمتر مستقکه ک يریمس كي
 ؟نمکتوانم نگاه ی، مامنندهک كيپرسش تحر

 یو منطقر  يیالگو ،یه فراتر از سطح عرفکدهند یم به شما فرصت ،لین قبياز ا هايیشانهن

  .دینکیم ت به داخل منطقه پر ارزش ثلث سومکشما شروع به حر .ديبرو

 یاز جراحر  1مونزیل سر یر رجيو سراله بره نرام    48مرد  كي 1995ال سپتامبر س 5خ يدر تار

 ،ر شرده برود  ير د یلیباً خيه تقرک یت او تا زمانیوضع .رون آمدیب ،تیبا موفق ،ستاتوسرطان پر

را  مسر له ن ير مونز ایسر  .ردیر بم یبد شانسر  یمکن بود در صورت کاو مم. ص داده نشدهیتشخ

ر در یر مرر  و م  ین علت اصرل یدوم ،پروستاته سرطان کق قرار داده و متوجه شد یمورد تحق

ش خرون  يآزمرا  ،سال 50 يدرصد از مردان باال 40ش از یب .است یشمال ياکين امرکمردان سا

 يمرار ین بيتا بتوانند در مورد ا اندژه پروستات  باال را نداشتهيپادگن و) PSAسطوح  يساده برا

زان برروز سررطان   یر م كيزکم یو اهال اهپوستانیدر س :یل اصلياز دال یکي .اخطار دهد آنها به

 ،یکاز لحاظ پزش هات مردان است و آن گروهیجمعکل باالتر از  یپروستات به طرز قابل توجه

                                                                        

1- Virgil Simons 
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ص یز تشرخ یر ن مورد نيدر ا ،سرطان گر از انواعيد ياریمثل بس .قرار دارند يمترکتحت درمان 

وسرتات در صرورت   سررطان پر  یولر  ،دهرد یمر  رییر از خطر مرر  را تغ  يیاحتمال رها ،عيسر

ن يتوان ایم چطور“ ،دیپرسش ساده از خود پرس كيمونز یس .شنده استک ،هنگامريص دیتشخ

اسرتفاده از   ،واضرح  يهرا ثلرث اول پاسرخ   .”؟ردکآگاه  ،PSAش يت آزمایشتر از اهمیمردان را ب

 یول ،ودار ساده بیبس ،امیپ .منمم بود یکنه پزشيردن مردان به داشتن معاکب یترغ يبرا هارسانه

نره خواهرد برود و    يپر هز ،غاتیتبل ؟رد و ارائه دادکموثر منتقل  ياوهیتوان آن را به شیم چطور

   ؟طورچ یو فرهنگ یدر مورد موانع زبان .خواهد داشت ياهیاحتماالً تنها اعتبار حاش

به بررسری غیرمتعرارف ثلرث اول    و شروع  ”…گر چطوريد“ دیمونز از خود پرسیسپس س

 كير او  ،2004در سرال   ؟ميردن مو به جنگ سرطان پروستات نروکوتاه کچرا با  .دها نموپاسخ

جا نيدر ا .نندکن باره صحبت يان خود در ايرد تا با مشترکهد عشگران را متياز آرا كوچکارتش 

 .رونرد نمی ترکهمه به د“ :مياآورده ،گفته 1تد پرسیسوشآمصاحبه با  كيمونز در یه سکآنچه را 

 ،ستون از جامعه است كيشگر يآرا .انددهياو را د ،کودکیه همه از کاست  یسک ،شگريآرا یول

، نرد کیمر  وتاهکتان را ياو موها یوقت .یمعتبر از لحاظ فرهنگ ةارتباب دهند كي ،رهبر تاجر كي

ه کر نيبا ا ؟جهینت. ” ؟بود یک ،يردک كخود را چ PSAه ک ين باريآخر ،یراست) ديتواند بگویم

نجات  یا چند زندگيصورت گرفته  یکنه پزشيم چه تعداد معاینک يریگندازهان است کر ممیغ

ننده داشته کد يون بازدیلیم 4از آغاز تا به حال  2ه پروستاتکمونز به نام شبیت سيوب سا ،افتهي

 .نفر است 000/80نندگان در روز کد يبازدتعداد و در حال حاضر 

 ریر نم یالمر ک يهرا با نشانه یصورت شناخت به هاپاسخ يسازهیز من بر شبکتا به حال تمر

 یولر  .بروده اسرت   3مندگاه برت ير ر دیر نم يگريد يهادگاهيردن از دکر کا با في ”طور؟گر چيد“

د از سرطوح  یتوانیم هکگر وجود دارد يپاسخ د هاونیلیم .است ياریسطح از هوش كي ،شناخت

تروان  یمر  یشروند ولر  یمر  جراد يق منطرق ا ياغلب از طر هادهيا .دینکدا یپ یگر به آنها دسترسيد

  .ردکايجاد ز آنها را یجهان اطراف ن ةق مشاهدين از طریهمچن

                                                                        

1- Associated Press 

2- Prostateonline.com 

3- Batman 
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نگراه   هاسکا عي هایبه نقاش ؟ندکیمايجاد تان يرا برا هايیدهيچه ا .دینکگوش  یقیبه موس

 ؟ننرد ک يسراز هیشرب  ،شرما  ننرده ک كيپرسش تحر را براي هايیتوانند پاسخیم آنها چطور .دینک

 ،دیر نکیمر  پر را حس كي ینرم یوقت ؟نديگویم به شما يزیا چيآ .دینکو بوها را تجربه  هامزه

یمر  پرتقال را لمرس  كيپوست  یوقت ؟ندکرا شروع  یه بتواند جوابکد یافتیم يزیاد چيا به يآ

  ؟طورچکنید حس میزبانتان  يآن را روکه ي اوهیم ةمز یوقت ؟طورچ ،دینک

ن کر مم .دیر بزن کوتراه گشت  كيه کآن است  ،یها پاسخ اضافجاد دهيا يراه آسان برا كي

م یتران را تنمر  د برنامهیتوانیم اگر ،ا بهتر از آنيابان یا در خي .ا دفترتان باشدياست اطراف خانه 

 يباز كي ،ارخانهک كي ،موزه كير ینم ،ترمتعارفنا يدر مناظر و صداها و بوها يیبه جا ،دینک

نرد  يآیمر  ه بره نمرتران  کرا  موارديد و يدفترچه بردار كي .برويد یابانیش خينما كيا يفوتبال 

 هکر  مروردي  20 ،ديشنویم هکز یچ 20 ،دینیبیم هک یمختلف مورد 20 .دینکر کخوب ف .دیسيبنو

را بره   مروارد آن  یوقتر  .دینکادداشت يد را ینکیم ه حسک موردي 20 و دینکیم ا بويد یچشیم

 .یلروت یف ؟ننرد کیمر  يه سراز یرا شرب  موضروعی هر  ،آنها ،دیدهیم ننده ارتبابک كيپرسش تحر

ه از خطروب  کر رد کر ر کر ن فیرد و چنر کیم ن نگاهیپدرش را در حال شخم زدن زم 1فارنزورث

ت رفتره و  کبه سوپر مار IKEA یمپانکمحققان در  .ندکاستفاده  ،ريتصو كين کاس يم برایمستق

د بردون  ير ان از خريمشرتر  ،رنرد یقررار بگ ها يد تنها در وروديخر يارتهاک یه وقتکمتوجه شدند 

رون یر ب ياده رویر پ يه سگش را براکنيپس از ا ،2مسترالي جورج د .نندکیم برنامه صرف نمر

چسرب    ينوار رو ینوع) Velcroد یر تولکبه فو ده به شلوارش شد یچسب يمتوجه پرزها ،برد

   .افتاد

 جراد ير منتمره ایدهها ارتباب غ ،ارکرده و به طور خودکت کحر ،دیاگر به ذهنتان اجازه بده

   .دینکشف ک دياه به دنبال آن بودهکرا  ید پاسخیتوانیم دینکاگر به آنها توجه  .ندکیم

که  یثلث .دينداردست بر  ،ديرده و خسته شدکپر  هادهيه خودتان را از اکد يردک رکف یوقت

انجرام دادن   يگرر بررا  يز دیچ 2ن جا يدر ا .در ثلث سوم وجود دارد ،دینکیم رکشتر فیبدر آن 

   .ندکیم جاديرا ا يشتریده بيا یه حتکهست 

                                                                        

1- Philo t. Farnsworth 

2- George de Mestral 
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ست کت و شین موفقیتواند مرز بیم زکتوجه متمر .دیح به خودتان بدهيزنگ تفر كي ابتدا

 یشتر را برا سرع  یب یلیار خکم یتوانیم یما گاه .برسدز یتواند به سه راه نیم یول ،ندکجاد يرا ا

اغلب سرودمندتر   ،رسدیم ديجد يهادهيردن اکنوبت به مطرح  یوقت .میبه انجام برسان ،ردنکن

 يهرا دهير ا ،شتریب يرویم با نینک یه سعکنيم تا اینکاستفاده رشته نهفته  كینکه از تکخواهد بود 

 یمخزن بر  كي ،در مغزتان میلیادرها سیناپس )محل پیوند دو عصب  موجود .مینکد خلق يجد

ه کن است ياغلب تنها وابسته به ا ،انکحس ام كيپرورش  .آيندمی به شماران از احتماالت يپا

 ار پروچ کاف ،مینیبیم خواب یشه وقتیهم .ندکیم ارکچه تان يه براکد ینیرده و ببکذهنتان را رها 

تنهرا برا    یگراه  .افترد یمر  ن اتفرا  يا و ردیگیم نترل را به دستکطنت یذهنمان با ش و مینیبیم

 .مینکدا یا دهم را پيپنجم  ،درست دوم يهام پاسخیتوانیم آرامش

 
ك خود را در  آن اس   ياسيس وربهرهتفكر اصل  يك .ند مي ذهنمين اغهب در دورنمي بهتر عمل نكته:

 .دين آن را فراموش  ي،مدت يرده و سپس برا رهي  مسألك يبيسراش

 ؟نرد اهدیرسر نتران  بره ذه  ،شدنه به محض فراموش ک ديااد آوردهيرا به  يیزهایبار چ چند

مرا   يهرا ذهن ؟ه استدیبه ذهنتان رس یده عاليا كي ،یا هنگام رانندگير دوش ين مرتبه زيچند

ه خرود را  کر آن است  وربهرهتفکر اصل از  كي .ندکیم نه و دورنما بهتر عملیاغلب در پس زم

 دیر مش دهبه خودتان آرا ،دینکآن را فراموش  یمدت يرده و سپس براکرها  مس له یبیدر سراش

 معجرزه انجرام   يرا برا یآگاه خود فرصتر ناخودیه به ضمکمهم است  .دیبزن یر آفتاب قدميز و

  .دیبده

 یب جرالب یر کچ تریا هر يد آینید و ببینک یبررس دياردهکه یه قبالً تهکرا  هايیدهيا ،هکنيدوم ا

 یاگرر ارتبراط   ؟ستین آنها چیارتباب ب .دینکده را انتخاب يدو ا یبه صورت تصادف .وجود دارد

 ،یسر یسوئ يچاقوهرا  ؟ز داردیر اشاره به چه چ ،آن ارتباب .دینکجاد ارتباب يخودتان ا ،دینیبنمی

 یبر یکتر ،دارند يیويه زنگ رادک يیساعتها .هستند یبیج يچاقو كين ابزار در ياز چند یبیکتر

 ،ل شرد یحصر التماساچوست فرارغ  یفن  از موسس یوقت ،1ناندا يگاور .و هستندياز ساعت و راد

ز مثرل  یر ناندا ن .د از ساعت زنگدار را بسازديامالً جدکنوع  كيرد تا کب یکده را با هم تريدو ا

سراعت   كير ده ير او ا .مانرد یمر  جه خوابیزد و در نتیم خاموش را  مکد ،مرتباً ،از ما ياریبس

                                                                        

1- Gauri Nanda 
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ده و بعد از راه افتا یپاتخت ياز روتواند میه دارد ک هايیبا چرخاست و ضد ضربه که  دارزنگ

د یر تول يبررا  یار عرال یبس یراه ،دهيا چند اي 2ب یکتر .تولید کرد فتدایب مه خاموش راهکزدن د

 .د استيجد يزهایچ

 استخراج طال

ده ير ا ناا هرزار يصدها و  ،ن است دههاکمم ،تان تمام شديه فهرست بلند پاسخ هایته یوقت

ن يدر ا يیموهبت است چون جا .بت استیمص كيموهبت و هم  كين امر هم يا .دیداشته باش

از گرل   یبزرگر  ةبت است چون مسلماً طال در تودیخالص نهفته است و مص يطال كي ،هادهيا

   .مدفون است

ه کر انردازد  یمر  يیاد داستان برادران دوقلويشه من را به یهم «هاد پاسخیتول»ن مرحله از يا

 .ن سرر سرخت برود   یخوش بر  كي ،ن دو برادرياز ا یکي .داشتند يادينشان دردسر زيوالد يبرا

 .ديدیم نانهیبشه بالفاصله آن را به صورت مثبت و خوشیهم ،شدیم ه با چه مواجهکمهم نبود 

 يدیر نرا ام  يابرها از غیراو به  .ن سر سختیبد ب كي ،بود یکين يس اکقاً بر عیدق ،گريبرادر د

دگاه يدام از فرزندانشان دکچ یه هکن نگران آن بودند يوالد .ديدیمن ايهیچ مورد امیدوار کننده

شرنهاد را  ین پيه به آنها اکردند کروانشناس مشورت  كيبا  . آنهاندارند یدر مورد زندگ یمناسب

 .اترا   كير دام کر هرر   يبرا ،دینکه حاضر يدو اتا  پر از هد ،دوقلوها يدر جشن تولد بعد :داد

آن  .دیر نکپرر   خواهدیم بچه كي هک یز لذت بخشیها و هر چين را از اسباب بازیاتا  پسر بد ب

   .دینکود پر کن را با یاتا  فرزند خوش ب .دینکل يتبد يیاين رؤیبه سرزم را

ن در اترا   یفرزند بد ب .قرار دادند هادر اتا  يردند و پسرها را جلوکار را کن ین هميوالد

رنرگ   ،اشرتباه  ةدازانر  :اشرتباه بودنرد   هايتمام اسباب باز .ردکه يرد و بالفاصله گرکخود را باز 

 كپسرر  .شردند یمر  ت حتمراً خرراب  ير در نها ،ن برود خروب باشرند   که ممک يیآنها یحت .غلط

  .ش مضطرب شدندیش از پینش بير بود و والديپذنایتسل

در  ،ودکر  ةرجه زد به داخرل ترود  یرد و بالفاصله شکدر اتا  خود را باز  ،نیفرزند خوش ب

اصرالً معلروم   “ دندیر شردند و پرسر  ین متحيوالد .ردکیم اوکوندکد و با لذت يخندیم هک یحال

 یوقتر “ رون آورد و گفرت یود بک ةان تودین سرش را از میپسر خوش ب .”؟ینکیم ارکهست چ

  .”!د باشديوچولو باکاسب  كيدر اينجا پس حتماً  ،نجا هستياسب امدفوع ن همه يا
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گلره   كير  یحتر ست ممکن اد يشا .ديوچولو دارکاسب  كي ،خودتان ةتودداخل شما هم 

  .دینکآنها را پیدا ه کن است يچالش ا .دیاسب داشته باش

مثرل   .اسرت  وربهرره تفکرر  هرر مرحلره از مردل    در  یاصل اساس ،نشيفهرست و گز هیته

ه کر د ترا چنرد ت  یر نکیم شانکو ال دینکیم ه را جمعیتوده مواد اول كيشما  .است استخراج طال

یمر  شرتر یردن طال بکدا یپ يشانستان برا ،دینک كرا ال يشتریهر چه مواد ب .دا شوندیدرخشان پ

ن يا .بوده است C5استفاده از ابزار  ،اد گرفتمي هادهيردن اک كال يه من براک ین راهيبهتر .شود

   .نش در جعبه ابزار شماستيا گزير همگرا کتف ين ابزارها برايترياز قو یکي

C5 يادداشرتها ي يتران را بررو  يده هاير ا ،تران ا گروهيه شما کند کیم ارکبهتر  یمعموالً وقت 

 5Cه کر د یاد داشرته باشر  ير بره   .دیر نکآنها را جابجرا   ید به راحتید تا بتوانیچسب دار نوشته باش

 كير را به عنروان   5Cمن  .است 5و انتخاب 4حیتوض ،3بیکتر ،2يدسته بند ،1آوريجمعمخفف 

 ه مرحلره ک ،ردمکشنهاد یپ ،قبل در مرحله مس له يهاردن پرسشکم کبا  يیهمگرا يد برایراه مف

البتره  کره   ،نمکر یمر  هرم اسرتفاده   ”هاپاسخ تولید“ يمن اغلب از آن برا .بود ”؟ستیپرسش چ“

 ی با هم دارند.مهم يهاتفاوت

-هردکر  یرا بررس هاشما فهرستتان از پرسش ،”؟ستیپرسش چ“ ،3در مرحله  :آوريجمع

 ، هرا پاسرخ  تولیرد )ن مرحلره  يدر ا .دینک آوريعجم ،مستتر بودند يهاه پاسخکرا  يید تا آنهايا

د تمرام  یر خواهیم شما در واقع .دینکیم نیو گلچ آوريجمعها را پاسخ ،متفاوت یشما با هدف

ه کنيه بدون اکرا هايی پرسش .دینکهستند جدا  غیر واقع بینانه و دور از هدفه کرا  هايیپاسخ

د یر نکیم رکه فک یهر پاسخ .دینکه مختومشان ک ديشویم وسوسه ،ديندازیبه آنها ب ینگاه یحت

قرار  ”دمرکیم رکف هچ“  د در دستيبا ،شما برسد يیتواند به پرسش نهانمی پرت است و یلیخ

 آنها خواهیم آمد. بعداً به سراغ .ديارذنار بگکرا  هافعالً آن پاسخ .ردیبگ

ه بره هرم   یشب يهادهيو اد ینک یفهرست بلندتان را بررس ،3درست مثل مرحله  :يبنددسته

                                                                        

1- Cull 

2- Cluster 

3- Combine 

4- Clarify 

5- Choose 
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آن را  ،دير ردکدا یده پيش از پنج ایبا ب يااگر دسته .دیقرار ده يیثر پنج تاکحدا يرا در گروهها

ن یقراً عر  یاگر دق .دینکدقت  يرارکتموارد به  يبندن دستهیح .دینکم یتقستر یبه دو گروه منطق

بهترر اسرت    ،فيار ظریبس یحت ،وجود دارد يیاگر تفاوتها ید ولینکرا حذف  یکي ،هم هستند

 .مين مرحله همه را نگه داريه در اک

منفررد بره    يهرا ب پاسرخ یر کان ترکر ام ،شروند یم ارکتان آشيهادستهه کنطور یهم :بيكتر

 يهرا يرارکر از آن ت یذف برخر حر ه شرروع بره   کر جاست نيدر ا) دینیبیم راتر جامع يهاپاسخ

 ”.نرد کاز دستتان فرار  ،یپا تخت يدن از رويپره با ک یساعت“ ،مثال يبرا . دینکیم به هم كينزد

جواب  4ش از یه بکد یرده باشکرا همگرا  هامجموعه از دسته كيه کد ید قادر باشيت بايدر نها

 .نداشته باشند

 يرك از  هرر  اصرل ه کر د ینکانتخاب  یفیه توصیانیب كيبا  یهر دسته برچسب يبرا :حيتوض

فررار   ،یپا تخت يدن از رويساعت با پر“ ،مثال يبرا .داخل آن را درون خود داشته باشد هاهديا

ف و یپس از توصر  .”شودیم دورافراد ردن دست کت در آمدن به محض حس کا به حريردن ک

 يهرا سرراغ آن پاسرخ  به حال  .ديشتر را داریتوسعه ب يشما مواد خام الزم برا ،ح هر دستهیتوض

قرارشران   ”؟ردمکر یمر  رکر چه ف“ و در ستونشده ن یه گلچکرويم می غیر واقع بینانه و احمقانه

 ،هسرتند  غیر واقع بینانه و احمقانه يهادهيد ایاغلب قادر به تول ،ه افرادکنيبا وجود ا یحت .ديداد

خصوصراً در   ،دهنرد یمر  از خود نشان يل قویم كياغلب همواره  ،رسدیم نشيزمان گز یوقت

در  .بچسربند  ”نکر مم“ گريبه سخن د و یثابت و منطق ،آشنا يهادهيه به اک یسازمان يهاطیمح

ل یر دل .ماننرد یمر  یاغلب دست نخورده براق  هادهين اياز بهتر یه برخکن بدان معناست يا ،عمل

ر يتفراوت از سرا   یمر کم آنهرا را برا   یه بتروان کر آن است  هادهين ايردن اک آوريجمعن و یگلچ

 .میقرار دهاستفاده مورد  ،جاد شدهيا يهادهيا

 
 ن اصتل را يت چطتور ا  ؟دا  اس  ده ين اين پش  امضاصل مت .اس  ”نمضاصل مت“ فمخف UP نكته:

 ؟رد اعميل  ي،توان بك صورت عمهمي

ده ير جراد ا يننردگان از ا کت کشرر  یه برخکد شد یمتوجه خواه ،دینکیم ارکاگر با گروهها 

حرث قررار   رده و مرورد ب ک یابيه آنها را ارزکدهند یم حیگران ترجيده کحالی برند در یم لذت

معمروالً مشرتا  هسرتند ترا      ،دارند یابيل به ارزيه تماک يیآنها ،4ن بخش از مرحله يدر ا .دهند

ف ين وظرا ير اغلرب از ا  هادهين ايمولده کحالی در  .نندکف را آغاز یب و توصیکتر ،آوريجمع
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 قع بینانره غیر وا يهادهيدر استخراج طال از ا یتوانند نقش مهمیم آنها یول ،نندکیم یشانه خال

ه از کر خرواهم  یمر  من از آنها ،ن امريانجام ا يبرا و ندکفا يشما ا ”ردم؟کیم رکچه ف“ در ستون

ن ير ا .اسرت  ”اصل متضمن“ مخفف UP .نندکم استفاده يیگویم ”؟ستیچ UP“ ه به آنک يابزار

دام کر ده ير ن اير اصرل متضرمن پشرت ا   “ هکخواهد بداند یم ن روشيا .ار ساده استیروش بس

 .”؟ردکاستفاده  ،یتوان به صورت عملیم ن اصل رايچطور ا ؟است

 كير  يرا بررا  ياجلسره  كير  ،1سکو فرا یاسرت  ،اميرکر اران فکاز هم یکي ،شیچند سال پ

 يوانهرا یل ،آنهرا  يدیلکن محصوالت یدر ب .ردکبرگزار  ،دوستیرستوران در م یاتکت تدارکشر

از  ،ايرد رفتره  جرا تا به حال به آناحتماالً ه ک يانار جادهکشه نهار و شام یه در هر گکسطح بود م

 يتنگنرا  كير بره   یر معمرول یر ل غیدل كيت با کن شريا .شدیم وان آب استفادهیآنها به عنوان ل

ه ک ،شوندیم يبندبسته يیارتونهاکر دحمل  يوانها برایل ،دیان خط توليدر پا .دچار شد يدیتول

  وان با روزنامیهر ل ،یستگکاز ش يریوگبه جل كمک يبرا .گرفتیم عدد قرار 24در هر جعبه 

خطوب  ،ه معلوم شدکنطور يا .شدیم ارگر انباشتهکدر پشت هر  هاروزنامه .شدیم دهیچیهنه پک

 یخود را گرفته و نگاه يتوانستند جلونمی ارگرانکرا يز .در حال عقب افتادن بودند بنديبسته

ل را کن مشر يخواست ایم تيريمد .شدیم ندازند و با خواندن روزنامه حواسشان پرتیگذرا ن

 ار گران تمرام یاستفاده از روزنامه چاپ نشده بس :بود روبرو ت مهميبا دو محدود یند ولکحل 

را  مسر له ه کر چالش آن بود  .بود مضرار یست بسيط زیمح يروفوم برایشد و استفاده از استیم

   .مینکه را عوض یه مواد اولکبدون آن ،مینکحل 

 ،طوفران فکرري    جاد شده در جلسيا يهاپاسخ اول ثلث ،دياحتماالً انتمار دار هکهمانطور 

 يلمبرداریف يهانیدورب ،يارک  در طبق ؛دیرسیم به ذهنشانه همه کبود  ياستاندارد يهاپاسخ

 و يرا  دیر نکاخراجشران   ،دیر نکه یر تنب ،دینکد يارگران را تهدک ،دینکنترل کارگران را کد و يبگذار

 ،دیر نکرا جابجرا   ارگرانکر  ؛دیرسر  دوم ثلرث  هايشرنهاد یت گروه بره پ يدر نها .دینکقشان يتشو

در  .دینکه یته یبه زبان خارج يهاروزنامه و يا دیارگران رشوه دهکبه  ،دینکحواسشان را پرت 

افتن ير  يبررا  بیش از حرد بخاطر فشار  ياه تا اندازهک ید در حالیگروه به ثلث سوم رس ،تينها

 .”!ا در نیاورديمر یلعنت يچرا صرفاً چشمها“ ،اد زديفر یسکت يدر نها .بود د شدهینا ام ،پاسخ

                                                                        

1- Steve Fox 
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نمری  دوام اديز ،طوفان فکريجلسه  كيدر  ”!بیرون بیاوريدرا  چشمتان“ ،يدر حالت عاد

 يهرا دهيابندي دستهبا  یول .ندازدیتواند شما را به زندان بیم ،اي استانهار ظالمکنه تنها  .آورد

 .ش بگرذارد يل آنها به آزمرا یپتانس يرا برا هادهيه اکگروه قادر شد  ،ثلث سوم درديگر  شماربی

ه کر ن اسرت  کچطور مم“ را به ”!ديرآو چشمانش را در“ يدهياصل متضمن ا يآنها با جستجو

ه آنها را در کشروع شد  جانياز ا سؤالن يا يهاپاسخ .ردندکل يتبد ”؟نندیارگران روزنامه را نبک

ن ير ت اير در نها !مینکنا را استخدام یا از اول افراد نابي ،نبیندم تا چشمانشان يریبگ ارکبه  یکيتار

 ،ردکر یمر  حرل  ،ه عنروان شرده برود   کر ل را همانطور کنه تنها مش .پاسخ بود ترينامیداوار کننده

در اي مالحمره ش قابرل  يشد و باعث افزانمی حواسشان پرت هاد توسط روزنامهيارگران جدک

 يینرا یه از لحراظ ب ک ياول افراد :ز داشتیگر نيد مزيته سه کبل ،شدیم بنديبستهسرعت خط 

یمر  تکشرر  ،دوم ؛م شرد کر  هایستگکپس ش ،دارند ياياغلب حس المسه قو ،معلول هستند

  ت وجهر کشرر  ،و سروم  ؛ار بدهدک ،شان سخت بوديردن شغل براکدا یه پک يافرادبه  ،توانست

چ هرم برد   یهر  ،دیرسنمی ن حذف همیه احتماالً به اولک يادهيا يبرا .ردکدا یدر جامعه پ یخوب

ن صرورت  ير ر ایر ه در غکاست  هادهياستخراج طال از ا يبرا یراه عال كي ”؟ستیچ UP“ .نبود

 .جان سالم به در نخواهد برد ،هاردنکهرگز از حذف 

 انتخاب

 .دیر ده گسرترش آنهرا را  شرتر  ید بیر خواهیم هکاست  هايیدهيانتخاب ا ،C5ن مرحله يآخر

از آنها  كيدام ک .دیامل داشته باشکح یات مفصل و توضیده با جزئين است هر چند دسته اکمم

ن ين مقطرع بهترر  ير تران در ا یر درونیاغلرب ضرم   ؟دیر اش قرار دهکنکشتر مورد ید بیخواهیم را

اد داشرته  يت را به یموفق يارهایمع ، 1از مرحله )د ینکر کتان فیل و هدف آتکبه ش .راهنماست

درسرت   يزیر چه چ ، 3از مرحله )د يخود بنگر ةنندک كيو به پرسش تحر  2از مرحله )د یباش

ز باعرث تنرد شردن    یر چه چ ؟ز متفاوت استیچه چ ؟ز جالب استیچه چ ؟رسدیم به نمرتان

ز شرما  یچه چ ؟دهدفريب می ز شما رایچه چ ؟ندکیم ز نگرانتانیچه چ ؟شودیم ضربان قلبتان

ه شرما را  کر  هرايی دهير از ا .دینکمحدود ن ،هاصحت و سقم پرسشبه  خودتان را ؟ترساندیم را

د یر و خودتان گفت دياردهکلتان را حل نکشما هنوز مش ،تيدر نها .نکشیدعقب  ،نندکیم یعصب

  .دینکن ینیاالن عقب نش .ديابوده یلیتخ يهادهيه به دنبال اک
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اگرر   .رونرد نمری  يیآنها جرا  .دید نباشيگذاریم ه پشت سر جاک هايیدهيا نگران ،نیهمچن

یمر شه یهم ،شوند کشیدهد یمف يهاد به راه حلنتواننمی ديردکه انتخاب کرا  يیمعلوم شد آنها

شرما   ،لکر در  .دید به دنبال آن باشر ياالن با .ديبرگرد بهتر يهادهياز ا ید برگشته و به برخیتوان

نهرا هنروز راه حرل    يا .ديوخارج شر  ن مرحلهياز ا ،امیدوارکنندهده يا 6تا  3بهتر است با حدود 

شرما   .ميیگرو ی، مر راه حل يه برایو احتماالت اول یراه حل مقدمات يهانها چارهيما به ا .ستندین

 .دینکراه حل را فراموش  .دینکیمزيابی رامرحله بعد  يرده و براک یابيآنها را ارز

 

 يهرا پرسرش  يه براکت سيمرحله ا ،وربهرهر کدر مدل تف ”هاپاسخ تولید“ مرحله :خالصه

 را نکر مم يهرا پاسرخ  ،دير ردکمشرخص    ؟سرت یپرسش چ) :3ه در مرحله ک يانندهک كيتحر

 ياهیر اول يهرا دهير ه اکبل .اندل نشدهيامل تبدک يهاهنوز به راه حل هان پاسخيا .سازدمی مطرح

 .انجامدیبد ب يهان است به راه حلکمم ،ه در صورت گسترشکهستند 

 .دینکفهرست  ،نندهک كيپرسش تحر پاسخ به ين را براکمم يهديا تعدادهر  ●

ل به راه يتبد بتوانند ،بسط داده شوند کامالً یه وقتک اي متمرکز شويددهيا 6سه تا روي  ●

 .د و سازنده گردندیمف يهاحل

امالً کر ه اگر کاست  امیدوار کننده يا سازندهده يا 6معموالً سه تا  ،ن مرحلهيمطلوب ا  جینت

 یبره هردف آتر    یابیشما و دست مس لهحل  يبرا يین است منجر به راهنماکند مموداده شبسط 

 .گردند

 

برا   یحتر  .راحرت اسرت   ،وربهرهر کن تفيز در تمرکاز دست دادن تمر یگاه :ستاره شمال

یمر  يديجد یلیتخ يهادهيد ایه گفتکد یرده باشکشروع اي به گونهن است کممکه  نيوجود ا

اد ير دائم هدفتان را بره خودتران    .است يقو ،هاي متداولايدهشت به سمت ل برگيتما ،دیخواه

اجتنراب   ،نمايرد ب يتخر ن مرحلهيدر ارا ارتان کتواند یم هک ياد از سه تلهید تا بتوانینک يآور

   .دینک

 جرواب  كيه ک یر به محضکردن تفکمتوقف  يانه برايش موذيگرا :ت استيرضا نخست

راه حرل خروب    كير رسد یم ه به نمرکل ین دليرا تنها به ا نردکفهرست  .ظاهر شد ”درست“
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 يهرا ردن پاسرخ کر دا یر پ يشانستان برا ،دینکجاد يشتر پاسخ ایهر چه ب .دینکمتوقف ن ،دا شدهیپ

   .شتر استیب ،مناسب

ار یه بسر کر اسرت   هرايی جاد دسرته يتان با ايهادهيا كت كدر ت ”جوهر“ از دست دادن ،دوم

ت یر ش به سمت امنيسوم گرا .دینکمحدود  يیپنج تا يهارا به دسته تانيدسته ها .ع هستندیوس

آنچره   برا  اشمشه يه اندکل ین دليتنها به ا ،دینکرا رها ن غیر واقع بینانه يهادهيثلث سوم ا .است

 UP“ دنیل برا پرسر  یپتانسر پیردا کرردن    يقراً بررا  یآنهرا را عم  .سرت یسرازگار ن  ،قابل قبول است

شما به دنبرال   .ديردکن جستجو را شروع يه چرا اکد یداشته باش اديبه  .دینکجستجو  ”؟ستیچ

 .ديا  را زنده نگه داریآن اشت .دياهرانه بودکتازه و مبت يهادهيا
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 .هستند هاه راه حليستند آنها مواد اوليراه حل ن ،هادهيا
 (1یون گوند آرتور)

                                                                        

1- Arthur VanGundy 
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 1ماسامونشمشير 

نه  یول ،گذراندیم قل دادن فوالدیدن و صیوبکش را به ياو روزها .آهنگر بود كيماسامون 

ن در فوالد يینسبتاً پا یقبل دسترس يو سالها 1300 يل سالهايدر اوا .يزت امرویفیکبا  يفوالد

ماسرامون   .قابرل توجره شرد    يهرا یو ناخالصر  یثباتیبا ب ید محصولیمنجر به تول ،یژاپن يساز

د نر کنار کر آن  يه بررو کر  یشه در مواد خرامش ترا وقتر   یربن و شکتوانست از حجم نمی هرگز

يعنری   ،را سراخته  شيرهایه ماسامون شمشک یسال از زمان 700و حتماً با گذشت  .مطمئن باشد

یمر  يیبلنرد سرامورا   يهرا ریآنها را مثل شمشر  هایثر غربکه اک یلبه برنده ژاپن كي يرهایشمش

   .در آن سطح ساخته نشده است يزیهرگز چ ،شناسند

ه ه از او بر کر  يیهرا نااتاک .ر ساز ژاپن شناخته شده استیشمشترين ماهرماسامون به عنوان 

ه هرگرز  ک يیرهاین شمشيباترين و زيبهتر ،هستند ینه ملیجزو آثار با ارزش و گنج ،اندجا مانده

 .ر برود يپرذ ناسرازش  یمتخصرص فنر   كير هنرمنرد نابغره و هرم     كير او هرم   .اندشدهساخته ن

ه کر بل ،تنهرا در وزنشران  نره   .امالً تعرادل دارنرد  کر  ؛شنده هسرتند کو  كسب ،باياو ز يرهایشمش

 يزیر سخت بودنرد ترا ت   یافک ةبه اندازهم  ؛و ساختشان هم متعادلند يب هنریکن در تریهمچن

 .نندکن جنگ نشیه در حکر بودند يزان الزم نرم و انعطاف پذیبه م و همنند کخود را حفظ 

 ،ش و مهرارتش کر چ ،او يوره آهنگرر کر  .نابغه بود كيار و هنر خود کماسامون در مسلماً 

 ياربردکر و  یشرناخت  يیبرا يتعرادل از ز  كيرد به کیم ارک هاآنروي ه بر کرا  یه ناقصیمواد اول

 آن گرر برر اسراس   يد يرهایشمش یه تمامکهستند  هايیاو استاندارد شمشیرهاي .ردکیم ليتبد

   .شوندیم سهيمقا

ه اغلرب  یر اول يهرا دهيا .ن گونه استیهم ،زین وربهرهتفکر ند يدر مورد مرحله پنجم از فرا

 ل بره راه يتبرد  ،يآهنگرر  ةورکر دن در یر وبکو  یل دهر کد با شر ياف و ناخالص هستند و بیضع

مرداوم   هرا دهيه در آن اکست يراه حل مرحله ا یل دهکش. شوند يردکارکقدرتمند و  يهاحل

آنهرا بره    يهرا یاسرت ک .شروند یم صیقلیرند و سپس صاف و یگیم لکش شکگرم شده و با چ

نرد را بره عنروان    ين مرحلره از فرا يغلب امن ا .شودیم ليرون رانده شده و به نقاب قوت تبدیب

                                                                        

1- Masamune 
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یمر  ب و نقص را مورد جسرتجو قررار  یعو  یاستکما هر  .دهمیم حیتوض ،ستکش يجنگ برا

 ین مرحله حتر يم تا آنها از ایطلبیم م و به مبارزهینکیم م و داغیوبکیم مان رايده هايما ا .میده

 يزیر ن تيقل داده و بهترر یا جرال و صر  آنها ر ،مثل ماسامون ،سپس .نديرون آیالمقدور قدرتمند ب

یمر  تیر موفق يمرا بررا   .مینکیم ل اشباعيما آنها را با قدرت قابل تبد .میدهیمآنها  ن را بهکمم

 .میجنگ

را  هرا دهير از ا یشما باران ، ”هاپاسخ تولید“) ،4در مرحله  :بسط دادن يبرا هادهيانتخاب ا

 نموديرد را انتخراب   هايیدهيا ،خود بلندهرست همگرا به ف یر بحرانکسپس با اعمال تف .دیداشت

 يهرا شره يآنهرا اند  .سرتند یهنوز راه حل ن هادهيآن ا .ترنددوار کنندهید از همه اميردکیم رکه فک

هرايی  ابرزار و ايرده  آنهرا   .نرامم یم ه من آنها را چاره راه حلکراه حل هستند  يبرا ياهیاول خام

ل کش“ ،ن مرحلهيدر ا .ديسازیم با آنها راه حلتان را ،نديفرا یانيه شما در دو مرحله پاکهستند 

ان کر دن و تیتان شروع بره جوشر  يهادهيا .ردکد یجاد خواهيا ياديشما حرارت ز ،”راه حل یده

شرما آن بخرار را    ، منابع بنديدسته) :6در مرحله  ،سپس .نندکیم دیند و بخار تولکیم خوردن

 ”م منرابع یتنمر “ شرما وارد مرحلره   يهادهيه اکنطور یهم .دینکیم انلشيرده و به عمل تبدکرها 

   .خواهند بود یجنبش ،شدند

ه ارزش کر د ير دار يادهير ا 6ترا   3االن  ،”هرا پاسرخ  تولیرد “ مرحله رارتان دکجه یشما در نت

 ؛هستند یبسط دادن يهادهيا ،از آنها یحداقل برخ ،مال مطلوبکمطابق  .شتر را دارندیاش بکنک

 یمر کن اسرت  کر مم یه حتر کر  هرايی دهيا ،ديردکنمی رکبه آنها ف ير حالت عاده دک هايیدهيا

   .باشنداحمقانه 

رده و آن را سروزانده و  کر سرت فروالد را انتخراب    يبایم هکشما هم درست مثل موسامون 

د یر ار خواهکر آنهرا   يشتر رویه بکرا تان يهادهيه اکالزم است  ،ل شونديتبدشمشیر وبد تا به کب

ت یر موفق يارهایتان با معيده هايوتاه از اکفهرست  یابيشما ارز  فین وظیاول .دینکانتخاب  ،ردک

 يبررا  ايمعجرزه چ یه .دياردهکجاد ياآنها را   ”؟ستیت چیموفق“) :2ه در مرحله کاست  يدیلک

 .ار داشرته باشرند  یر سره مع يرا  ن است دو کساده مم يهاچالش .ت وجود نداردیموفق يارهایمع

مرن   ،ن مرحلره ير در ا ،در هرر حرال   .ار داشته باشرند ین است دهها معکمم تردهیچیپ يهاچالش

 یابير ارز يار برایش از سه تا هفت معیرده و بکد اوضاع را ساده حفظ ینک ینم سعکیم شنهادیپ
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 ،دیر نکاضرافه   بعديت را در مرحله یار موفقید معیتوانی، ماگر الزم بود .دینکه خود انتخاب یاول

 ”هرا معاملره برر هرم زن    شربه “ و ”هرا نمعامله بر هم ز“ ،”معامله سازها“ رفعالً بهتر است ب یول

  .دینکز کتمر

صرفحه   كير اسرتفاده از   ،تیر موفق يارهرا یبرا مع  هادهيا یابيارز يراههاترين از ساده یکي

 .ف داشته باشديرد ،اشم يهادهيبه تعداد اکه ايجاد کنید  يیجدول با ستونها كي .است یابيارز

خرود را در آن   يدیر لکت یر موفق يارهرا یحات معید تا توضر ینکان در باال اضافه ف عنويرد كي

در آن تران را  يهادهيوتاه اکحات ید تا توضینکستون عنوان در سمت چپ اضافه  كي .دینکوارد 

م یتوسط تر  مکن استم هکشده آمده است  يه سازیشب یابيارز  صفح كينجا يدر ا .دینکوارد 

 .فاده قرار گرفته باشدمورد است ،زيجت و يارکابت

درخواست براي  

 مسافران تجاري

اجتناب از انتقال 

 ساير مسافران

برداري از آن توسط كپي

 رقبا، سخت است

هنناي مينناني  صننندلي

 ترارزان

   

هاي ميناني بنه   صندلي

 سمت عقب

   

هاي ميناني بنه   صندلي

 عنوان دفاتر كار پرونده

   

 

ه مطابق برا  ک در صورتیالمت مثبت در خانه متقاطع آن ع كيده را با قرار دادن يحال هر ا

ه نره  کر  یوقتر  يبرا یخال يه مطابقت نداشت و جاک یزمان يبرا ید و عالمت منفاشارش بیمع

 ،گرر يبره سرخن د   .دیار انجام دهیار به معین عمل را معيا .نشان دهید ؛مطابقت دارد و نه ندارد

 .شرود  یابير ارز ،تیر ار موفقیر ن معیده با اولر يد تا هر اینکرا پر در سمت چپ  یستون خال اول

جردول را   يسرتونها  .دیر نک یابير ار دوم ارزیر ده را برا مع يسپس به سراغ ستون بعد رفته و هر ا

مهم اسرت   یلیخ .ديت را پشت سر بگذاریموفق يارهایمع ید تا تمامینکپر  یکي یکينطور یهم

 كير ردن کر امل کار با یار به معیمعد يروبش یده پيده به ايه اکنيا يجاه ب ،یابيارز  ه در صفحک

ارها و یاز مع كيتوسط هر )د ینک یابيرا ارز یکده تيا كي ابتدااگر  .ديش برویپ هاستون به يك
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مبنرا قررار داده و    كير ده را به عنروان  ين است سهواً آن اکمم  يده بعديقبل از رفتن به سراغ ا

مايرل خواهیرد   شرما   ،اریار به معیمع یابيارز با .دینکسه يگر را بر اساس آن مقايد يهادهيتمام ا

 یشرناخت   ير پابود که تمرينات ارزيابی رايج خود را به حداقل برسانید؛ تمرينات حاصرل از دو  

د يبا ،ديرا به اتمام رساند یابيار در صفحه ارزک یوقت .ر تضادیر هاله و تاثیتاث يهامشهور به نام

ه صرفحه  کر م یدهر یمر  نجا نشانيدر ا .دیداشته باش یو خال یمنف ،مثبت يهاپر از خانه یجدول

 .پر شده باشد مکن استم چطور ،زيجت و یابيارز

درخواست براي  

 مسافران تجاري

اجتناب از انتقال ساير 

 مسافران

برداري از آن توسط كپي

 رقبا، سخت است

هنناي مينناني  صننندلي

 ترارزان
+ + - 

كنترل وسنايل سنرگر    

 كننده صندلي مياني
 -  

هاي ميناني بنه   ندليص

 عنوان دفاتر كار پرونده
+  + 

 

 يچطرور رو  هرا دهيه اکنياو آن بدهد  یحس آن كيتواند به شما یم ل جدولکبه  ینگاه

ت شما مطابقت خواهند یموفق يارهایاز مع ياریاز آنها احتماالً با بس یبرخ .شوندیم هم انباشته

 یلیخ ،داديرو كيه کد يدياگر د یحت یول .دیبه نمر خواهند رستر فیگر ضعيد یبرخ .داشت

 مررور  كير د ير با .د بودینخواه يیم نهایهنوز هم آماده گرفتن تصم ،رسدیم ه به نمریبرتر از بق

 .دیداشته باش یابيدوم هم بر صفحه ارز

 
 .آنهي همواره قيدر بك رشدند .رندير پذييتغ هيدهيا نكته:

ار داده شرده  یر توانرد برا مع  نمی ايتواند یم چطور دهيه هر اکد ينگریم نيبار اول شما به ا

ه کر د ينگرب نيد و به اینک یار بررسیار به معیگر شما جدول را معيبار دکي .مطابقت داشته باشد

دا یر پ ،ار داده شدهیمطابقت با مع يبرا يد تا شانس بهترینکده را دگرگون يد هر ایتوانیم چطور

آن در برابر  ید تا عالمت منفینکده را عوض يا كيد یوانتیم ه چطورکد یاز خودتان بپرس .دینک
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ده ير ا كيد یتوانیم چطور ، دینکل يمثبت تبد كيآن را به  یا حتي) گرددحذف  ياربردکار یمع

 كير را از مثبت بره   يادهيد ایتوانیم و چطور تغییر دهیدده مثبت يا كيبه  یده منفيا كيرا از 

را در  یل سررگرم ينترل وسرا ک یانیم یصندل“ زيمورد جت و مثالً در .دینکل يمثبت بزرگتر تبد

اگرر   ،ل شرود يمثبت تبد يادهيبه ا يمسافران تجار يبرا یده منفيا كيتواند از یم ”دست دارد

به عنروان دفراتر    یانیم يهاصندلی“ ةديتلگراف داشته باشد و ا كي یل سرگرميز فرمان وسایم

ه کر اگرر   ،ندکافت يهم در يعالمت مثبت بزرگتر ،يرن تجايمسافر يتواند برایم ”پرنده يارک

   .مه شودیبه آن ضم يباشگاه تجار ةدينوع ا كي

ط يل بره قضراوت آنهرا در شررا    ير ه ما اغلب تماکن است يا هادهيا یابيارز يهااز تله یکي

ل یهنه و فسر کآنها را  ،مینکیم ادداشتيه آنها را کنيبه محض ا .ميش از بلوغشان دارین و پکسا

اغذ ک يور بر یلماتکه فقط کانگار  ،مينگریم خ زدهي يهادهيعنوان ابه آنها به .پنداريممی هشد

، مينگرر یمر  ه به آنهرا کهر بار  .ندهست همواره قادر به رشد بوده و ريپذرییتغ هادهيا یول .هستند

شما برا   .میرا بده يارکن یچن ةفقط الزم است به خودمان اجاز .مینید ببيز جدیچ كيم یتوانیم

ن نروع از  ير مرن بره ا   .دیر دهیمر  سرتن يز يدوباره بررا  یبه آنها شانس ،تانيهادهيمجدد ا یابيارز

ه کر را  يیهرا ت ايرده یر فیکشده تا  یطراح ،یابياز ارز ايفلسفه ؛ميگویم قضاوت مولد ،یابيارز

مولرد برا   قضراوت   .نرد کا رد يه صرفاً آنها را قبول کنيا يجاه ب ،ببخشدبهبود  ،مینکیم شيآزما

شود. قضاوت مضاعف يك فرآينرد برا حاصرل جمرع صرفر      قضاوت مضاعف سنتی مقايسه می

ا ير برنرده و  و  ر قابرل قبرول  یر ا غير قابل قبول  ،ا بديرا به عنوان خوب  هاايده ،ندين فرايا است.

 ”.؟بسازمن را بهتر يتوانم ایم چطور“ :پرسدیم در عوض قضاوت مولد .ندکیم یابيارز ،بازنده

 يبررا  ،تانيده هاير مجدد در مورد اکدر تف یتان و سعیابيردن دوباره به صفحه ارزکبا نگاه  شما

 يهرا دهير شرانس خودتران را در بسرط دادن ا    ،نندکتتان بهتر عمل یموفق يارهایه در برابر معکآن

  .ديبریم باال ،یواقعاً عال

ب ير قصد دارند ما را فر از آنها ياریه بسکن است يا یسنت یابيارز يهان تله در طرحیدوم

 احتماالً به خودتران  .مینکیم معقول عمل ،میه واقعاً قادر هستکشتر از آنیم ما بینکر که فکدهند 

اعداد و ارقرام   .ار خام استیاس بسیمق كي  یخال يجا و یمنف ،مثبت)ن موضوع يا“ ديیگویم

ن یرت موثر با استفاده از چنرا به صو هاتوان راه حلنمی اصالً ؟نديجاکاحتماالت  ؟جا هستندک

 ”!ردکسه يمقا یلک يبنددرجه
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آن  یولر  ،ننرد کیمر  اسرتفاده  يبهترر  يبنرد از درجره  ،يریگمیاز انواع جداول تصم ياریبس

  .خورندیم ستکل شیعموماً به دو دل ،تردهیچیپ يهاستمیس

 دربراره  .سرتند ین ،نرد کیم شنهادیپ يه درجه بندکآنچه  یما معموالً به خوب يهاكادرا ،اول

یمر  شررب  .دینکر کف ،ديردکپر  يادرجه 10اس یرا با مق یابيبرگه ارز كيه ک يان مرتبهيآخر

 3د یر خواهیمر  ه شرما کر م ینکفرض  .دینکر کف ترشبیه کد يمجبور شد ،بار كيش از یه بکبندم 

 یابير ارز ،زایر امت 21با مجموع  ،يادرجه 7تر اس سادهیمق كيدر  ،اریمع 3سه با يمورد را در مقا

 18 يگريو د 17 يگريد ،14 یکياز یه امتکد ینیبیم د ویزنیم تان را جمعيف هايشما رد .دینک

   ؟ستیچ 18و  17 نیب یتفاوت واقع .است

از یه امتک يا مورديآ ،ديقائل شو یعال يهازين تماید چنیتوانستیم اگر هم یحت ،هکنيدوم ا

 ،میل تصرم یر تحل .سرت ین طرور ن يلزوماً ا ؟بهتر است ،آورده 17از یه امتک ياز مورد ،آورده 18

 ه ما در جداول خود بره حسراب  کوجود خواهد داشت  ياریه همواره معکدارد یم ن اظهاریچن

اسرت   یلین همان دليا .مان مهم هستنديقاً برایوجود داشته و عم یاز لحاظ حس یم وليآورنمی

 ناراحرت  ،شتریاز بیبا امت حلینتخاب راه ه افراد با اکشود یم دهياغلب د یه در جلسات گروهک

 يادهير ا ،در دور دوم .شروند  یابير دوباره ارز هادهيه اکدهد یم شنهادینفر پ كياغلب  .شوندیم

از داشرت  یر امت 18ه قبالً ک يادهيآورد و ایم ازیامت 19 يیل جادوکبه ش ،آورده بود 17از یه امتک

 يهرا يل دسته بندکجدول به ش يور خود را بر یخفم يارهایافراد مع .ندکیم دایتنزل پ 15به 

 .ه از اول قصد همان را داشتندکرند یبگ یمیت در آوردند تا بتوانند تصميقابل رو

 .ننرد ک يریر گمیتصرم  يریر متغل چنرد  یر تحل  ير خوب بر پا یلیتوانند خنمی انسانها صرفاً

نشران   ،جرا شده بودا 1یکورسموس و ا كيپل سلوو ،انمنکل یه توسط دانک یقات شناختیتحق

مات یتوانرد واقعراً منجرر بره تصرم     ی، مر موثر يریم گیبه تصم كمکبه جز  ،اديل زیه تحلکداد 

 ه ماکنيه با وجود اکنجاست يه ایطنز قض .شود ،فرد یر درونیه بر ضمیکنسبت به تتري فیضع

در  ،مینر که یر توج اندشده يدرجه بند یبه خوب ی کهخود را با جداول يریم گیم تصمیخواهیم

 ،آگاه خودتناسب با حس ناخود يه و اصالح آن برایم اولیتصم يبرا ت اغلب از ضربه آزادينها

یمر  ه همه مرا از آن اسرتفاده  که است کپرتاب س كینکاز ت ”یعلم“ ن نسخهيا .مینکیم استفاده

                                                                        

1- Daniel kaneman, paul slovick & Amos tversky 
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 2چطرور برنرده برا    “ ،”خروب  یلر یخ“ ميیگرو ی، مميبازیم هکبار پرتاب س كيدر  یوقت .مینک

میدشوار تصم يمعما ،یکدان دانماریاضيشاعر و ر ،1ميت هایپ .”؟انتخاب شود ،تا 3تاپ از پر

پنرد روان   كير “ ن شرعر ير ا .رده استکف یتوص ،شيبايوتاه زک يهادهیاز قص یکيرا در  يریگ

 یمید و شرما تصرم  ير ریبگ یمیه تصرم کر هرگاه از شما خواسته شرد  “ :شودیم دهینام ”شناسانه

 ياهکه صررفاً سر  کر آنسرت   ،افرت يد یر ه خواهکبغرنج  مس لهن يحل ا يراه بران يبهتر ،دینداشت

اراده و افسررده   یبر  یه وقتکچرا  ،ردیم بگیتصم مس لهن يا يه شانس براکنيا ينه برا .ديندازیب

 .”د دانستیخواه ،ديدواریه امکناگهان آنچه را  ،ه به هوا رفتکه سک یوقت ،دياستادهيا

برا   حرل راه كير سره  يمقا يرا بررا  یاضر يز رير ات ریئبه جز به خودتان زحمت وارد شدن

لو وات در یک)اس باشد یه قطعاً قابل قکد یباش يزیاس چیه در حال قکمگر آن ،دیندهرا  يگريد

شد و در انتها نره  کیم عمر طول كيار کن يا . هیشمارش در ثان ،قهیدور چرخش در دق ،ساعت

ه کر آن اسرت   ،اسرت تر یار انسانیو بستر دیار مفیسه بکآنچه  .قیدق یلید بوده و نه خیمف یلیخ

تتران  یموفق يارهرا یتان چقدر خروب برا مع  ينه هايه گزکد ين به دست آوريع از ایحس وس كي

شتر یاش بکنک يل براین پتانسيشتریرسد بیم ه به نمرکد ینکرا انتخاب  يیمطابقت دارند و آنها

د از یتوانسرت یم هکده يد و هر چند ايردک یررسرا ب یابيارز  بار دوم صفح يبرا یوقت .را دارند

ه کر  دير اآماده ،ديداد یبه مثبت ترق یاز منف یبه مثبت و حت یخال يو از جا یخال يبه جا یمنف

 يادهيسپس آن ا .نمري بیاندازيد یابيل صفحه ارزکبه  ور بزر  يبه تصو .دینکت کبه جلو حر

دام از کر چ یه شما هکد یاد داشته باشيبه  .دینکاب انتخ ،دینکار کآن  يد االن برویخواهیم هکرا 

ه بره  کر د یر خواهمید و احتماالً یتوانیم شما .ديااز دست نداده ،انده انتخاب نشدهکرا  هايیدهيا

از  یبر یکا احتمراالً تر ير )ده ير ا كير فعالً برا   یول .دینکار ک ،هادهيآن ا يرو اًدبععقب برگشته و 

 .ديبه جلو برو ،ديبسط آن دار يبرا را ين انرژيشتریه بک  هادهيا

 ردن راه حلكروشن 

جرا دوبراره از   نيشرما در ا  .ردن راه حرل کر روشن  ،دیهست ير مرحله بعديشما االن آماده ز

                                                                        

1- Peit Heim 
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 1تروان  ،وربهرره تفکرر  از ابزار مورد عالقه من در انبار  یکي .ردکد یقضاوت مولد استفاده خواه

جنگرل  برزر  در  ن جرقه را به آتش يترکوچک توانندیم ه چوب و بادکدرست همانطور  .است

یمر توان  .ندکل يتبد توانمندراه حل  كيرا به  خامه و یده اوليا كيتواند یمتوان  ،نندکل يتبد

 .ندکد يرا تشد يادهيباً هر ايتواند تقر

 
 ،ده بيشتد يچستب  واريت د يتك  يرورك بت   بهند ييغذ رول  يك ،دين مي ير رروه بارگ  يكارر بي  نكته:

 .اس منيسب 
 

 ،4گر چهيد ،3اعتراض ،2مثبت :لمات استکن يشده و بر گرفته از حروف اول اتوان مشتق 

 .6هاو چاره ،5شيافزا

 :ندکیم مطرح ياهيپاتوان، پنج سوال 

 ؟ن است موفق شودکچرا مم ؟ده خوب استين ايدر مورد ا يزیچه چ :مثبت -1

 ؟ست بخوردکن است شکچرا مم ؟دامندکده ين ايرادات ايا :اعتراض -2

 ؟استنشده  يبندجمعه هنوز کده باشد ين اين است در اکمم يزیگر چه چيد -3

 ؟ردکتر يرا قو هاتوان مثبتیم چطور :شيافزا -4

 .نرد کیمر  ر عمرل يل زکشتوان به ن يا ؟ردکتوان بر اعتراضات غلبه یم چطور :هاچاره -5

اغذ و برگرداندن کبزر    ورق كيردن با کر اک ،توان  نيتمر كي ياجرا يروش براترين دیمف

 يوره برر کر  بلند یاغذ رولک كي ،دینکیم ارکگروه بزر   كياگر با  .است یآن به صورت افق

 یجردول  يهرا ورقره  برگره از  5د از یتوانیم نیشما همچن .است مناسب ،وار نصب شدهيد كي

 ةدير ا .دینیمه آنها را در آن واحد ببد هیه شما بتوانک اندم شدهیتنم يه طورکد ینکوتاه استفاده ک

 ید ولر یسر يوتراه بنو کده را به صرورت  يد ایتوانیم شما .دیسيورقه بنو يخود را در باال یانتخاب

                                                                        

1- Power 

2- Positive 

3- Objection 

4- Whatelse 

5- Enhancement 

6- Remedies 
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خصوصاً اگرر قربالً    ،دیرجوع به آن داشته باش يده را برايامل از اکنسخه  كيه کد يمطمئن شو

ر ير ل زکطبق شر  ؛ستون برابر 5گه را به بر ،سپس .دياهر دادییتغ یابين صفحه ارزيآن را در تمر

 .دینکم یتقس

 هاي مياني را به يك دفتر كار پرنده تبديل كنيدصندلي
P O W E R 

Positives 

 هامثبت
Objections 

 اعتراضات
What else? 

 ديگر چه؟
Enhancements 

 هاافزايش
Remedies 

 هاچاره

 

فهرسرت   ،ده خروب هسرتند  ين اير مورد اه دکتمام آنچه را  .دیبنام ”هامثبت“ ستون اول را

آن  دربراره ن اسرت  کر گرران مم يرا د يیزهایچه چ ؟ديآن دوست دار هرا دربار يزیچه چ .دینک

چررا   ؟نرد کیم نیت را تضمیچرا موفق ؟است یچرا عال ؟است یچرا عمل ؟دوست داشته باشند

 ؟دینابغه هسرت  كي ،دهيان يچرا شما به خاطر ا ؟بردی، مدیخواهیم هک يیده شما را به جاين ايا

در  .د تا از خجالت سررخ شرود  ینکش يتان را ستادهيا .دیسيبنو ،دیتوانیم هکرا  ینکز ممیهر چ

 .آمده است ،کن است باشدمم زيجت و يهاه جدول مثبتکمختصر از آنچه  یر مثاليز

 هاي مياني را به يك دفتر كار پرنده تبديل كنيدصندلي
P O W E R 

Positives 

 هاتمثب
Objections 

 اعتراضات
What else? 

 ديگر چه؟
Enhancement 

 هاافزايش
Remedies 

 هاچاره

     تقاضاي بیشتر براي صندلی میانی

     متمايز کننده مرغوب

بررداري از آن سرخت   اولین کپری 

 است

    

 

ده غلرط  ير ن اير ه در مورد اکرا  يیزهایتمام چ .ايجاد کنید ”اعتراضات“ ستون دوم را به نام

ص ينقرا  ؟دام اسرت ک شماده يا ريز يافهاکش ؟ردکده عمل نخواهد ين ايچرا ا .دیسيهستند بنو

ه کر رد کر ر خواهنرد  کر چرا دوستانتان ف ؟چرا باعث اخراج شما خواهند شد ؟دامندکآن  ةشندک

برد  ده تان يچرا ا ؟ديیدستشان را به هم خواهند سا یچرا دشمنانتان از خوشحال ؟دياوانه شدهيد

 .دیر ست بجنگکش يبرا .دینکوبش کلگد  .دیوبکن بیبر زم آن را .دین منتقد آن باشيبدتر ؟تاس
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 .آمده است ،زيمختصر از اعتراضات جت و یر مثاليدر ز

 هاي مياني را به يك دفتر كار پرنده تبديل كنيدصندلي
P O W E R 

Positives 

 هامثبت
Objections 

 اعتراضات
What else? 

 ديگر چه؟
Enhancement 

 هاافزايش
Remedies 

 هاچاره

    شودهمچنان کپی می صندلی میانی تقاضاي بیشتر براي

جاي کافی براي جرا   متمايز کننده مرغوب

 گرفتن ندارد

   

بررداري از آن سرخت   اولین کپری 

 است

مشرررکالت حرررريم  

 خصوصی هنگام کار

   

حتمراً   یمثبرت و منفر  هراي  هايد یپس از بررس .دیبنام ”؟گر چهيد“ ستون سوم را به عنوان

ده بره  ير ن اين است توسط اکه ممکرا  يیزهایتمام چ .دادخواهید را بسط  يديجد يهادگاهيد

ا ير آ ؟انردازد یم اد چهيشما را به  .دینکده را فهرست یآن اشاره شده باشد و قبالً به نمرتان نرس

ن ير ا ؟دینک ه وضوح بیانبد يه باک یفرض پنهان كي ؟دینکد به آن اضافه یه بتوانکهست  يزیچ

 :4ه در مرحلره  کر  يگريد يهادهيا ايآ ؟را بدهد يگريار دکن است به شما اجازه چه کده مميا

ر آن یا تراث ير جفت شده  یده به خوبين ايه بتوانند با اکهستند  ،دياردهکجاد يا  ”هاپاسخ تولید“)

ز یر چره چ  ؟ده هسرت ير ا نير در ا يگريز دیچه چ .دینکز کگر تمريلمه دک يرو ؟را بسط دهند

توانرد  یم يگريد يچه جا ؟ر باشدیتواند درگیم يگريس دکچه  ؟ندکان یتواند بیم را يگريد

ده تران  ير ه در مرورد ا کگر را يدچیزهاي تمام  ؟د باشدیتواند مفیم يگريدچه کس  ؟ندکعمل 

چیزهراي  ه ز دربارياز مورد جت و يار خالصهيزمثال در  .دینکند را فهرست يآیم شیتان پيبرا

 .گر آمده استيد

 هاي مياني را به يك دفتر كار پرنده تبديل كنيدصندلي
P O W E R 

Positives 

 هامثبت
Objections 

 اعتراضات
What else? 

 ديگر چه؟
Enhancement 

 هاافزايش
Remedies 

 هاچاره

توانررد همچنرران مرری صندلی میانی تقاضاي بیشتر براي

 کپی شود

آزمررايش بررازار 

 پذيرشبراي 
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جاي کافی براي جا  متمايز کننده مرغوب

 گرفتن ندارد

کلوپ دفتر کار 

 پرنده؟

  

بررداري از آن سرخت   اولین کپری 

 است
مشرررکالت حرررريم 

 خصوصی هنگام کار

هرراي فرصررت

 شراکت!

  

 

 يیحال تمام راهها .دینک یرا بررس هافهرست مثبت .ديبگذار ”شيافزا“ نام ستون چهارم را

 .دیر نکشوند را فهرست تر افتهيبهبود  ،تريقو ،توانند بهتریمها از ايده دامکهر يق طره به آن کرا 

 ؟دیر نکشرتر  یت آن را بیر د احتمرال موفق یر توانیم چطور ؟دینکتر يتان را قودهيد ایتوانیم چطور

 رد بر یر توانیم چطور ؟دینکار کشتر یب ،دياهردکن ییه تعک یخوا  مثبت يرو رد بیتوانیم چطور

 ،بزرگترر  ،عتريز سرر یر ا چير آ ؟دیر نکاستفاده  د بهتر از منابعیتوانیم چطور ؟دینکد یکآنها تا يرو

 ده تران اعمرال  ير ا رويد یه بتوانکوجود دارد  ترشیكا با يسردتر  ،داغ تر ،ل تريطو ،نرمتر ،بهتر

ثرال  ر مير در ز ؟شروند  بادوام تر و ترصرفهمقرون به ،ثابت ترو تر مکد محنتوانیم چطور ؟دینک

 .آمده است ،زيجت و ها درافزايش از مورد يمختصر

 هاي مياني را به يك دفتر كار پرنده تبديل كنيدصندلي
P O W E R 

Positives 

 هامثبت
Objections 

 اعتراضات
What else? 

 ديگر چه؟
Enhancement 

 هاافزايش
Remedies 

 هاچاره

توانررد همچنرران مرری صندلی میانی تقاضاي بیشتر براي

 کپی شود

آزمررايش بررازار 

 براي پذيرش

شراکت با هرمان 

 میلر

 

جاي کافی براي جا  متمايز کننده مرغوب

 گرفتن ندارد

کلوپ دفتر کار 

 پرنده؟

  نام تجاري

بررداري از آن سرخت   اولین کپری 

 است
مشرررکالت حرررريم 

 خصوصی هنگام کار

هرراي فرصررت

 شراکت!

ارائررره ابرررزار و  

 ارتباب پذيري

 

 

را  هرايی حال تمام راه .دینک یفهرست اعتراضاتتان را بررس .دیبنام هاارهن ستون را چیپنجم

تان را دهيا يهاد ضعفیتوانیم چطور .دینکست خواهند خورد را فهرست کق آنها شيه از طرک

 يهرا ید برا نگرانر  یر توانیم چطور ؟دینکآنها را درست  يهابید عیتوانیم چطور ؟دینکجبران 
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ادامره   .دیر نکتفرا ن کده تران ا يردن نقاب ضعف اک یصرفاً به خنث ؟دینکبله آن مقا ةگران در باريد

تان دهيا يهایاستکد یتوانیم گر چطوريد .دینکل يتبد هااز اعتراضات را به مثبت یبرخو د یده

تران را  دهير ه تمرام اعتراضرات ا  کر  یوقتر  ؟دیر نکد آن را ضد گلولره  یتوانیم چطور ؟دینکم کرا 

در  ؟دیت بجنگیموفق يد برایتوانیم حال چطور .ديدیجنگیم ستکش يبرا ،ديردکیم فهرست

 .ز آمده استيجت و يهامثال مختصر از مورد چاره كيادامه 

 

 

 

 

 هاي مياني را به يك دفتر كار پرنده تبديل كنيدصندلي
P O W E R 

Positives 

 هامثبت
Objections 

 اعتراضات
What else? 

 ديگر چه؟
Enhancement 

 هاشافزاي
Remedies 

 هاچاره

توانررد همچنرران مرری صندلی میانیتقاضاي بیشتر براي 

 کپی شود

آزمررايش بررازار 

 براي پذيرش

شراکت با هرمان 

 میلر

آن را نامگرذاري  

کنیرررد و برررراي 

تصويرسررررازي 

مرکز تصروير از  

 او بسازيد

جاي کافی براي جا  متمايز کننده مرغوب

 گرفتن ندارد

کلوپ دفتر کار 

 پرنده؟

جابجررررررررايی  تجارينام 

صندلیهاي يرك  

 در میان

بررداري از آن سرخت   اولین کپری 

 است

مشرررکالت حرررريم 

خصوصرری هنگررام  

 کار

هرراي فرصررت

 شراکت!

ارائررره ابرررزار و  

 ارتباب پذيري

ايجرراد نوربنررد،  

نورپردازيهرررراي 

 خا 

 

توان جدول  ینیببعد بازمرحله  ،افته باشديالً تحول کرده باشد و چه کده صرفاً رشد يچه ا

 يارهير ا داير  كير برا ماژ  ،رسرند یمر  ا مربوب بره نمرر  يخصو  جالب به ه کرا  يموارد .است
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 ،دير ردکه بره جردول اضرافه    کر  يیرهرا کاز ف یا برخيه آکد ینک یبررس .دینکمشخص  ،دورشان

را تران  يهادهيا  د تا دستيقه وقت بگذاریچند دق .ریا خينند کیم يه سازیرا شب يگريد يهادهيا

د و یرده باشر کر ش يه رهرا کر وجود دارد  يادهيا ايآ .دینک ینیبازب  ”هاپاسخ لیدتو“) :4از مرحله 

   ؟ردیگب شما جا استنتاجی در راه حل یعیطب یلیو خ یبه راحت استن کمم

شرتر رشرد   یتران را ب دهيد تا اینکرار کن مرتبه تيرا چندتوان ن يد تمریتوانیم نیشما همچن

ه کر هسرتند   كیر نکت كير اس با یقابل ق ، توان ت موفقنايتمر ياجرا .دینکو اصالح  يقو ،داده

جبران مواد خام نراقص   يآنها برا .گیردقرار میمورد استفاده  ،یژاپن یسازان سنت شمشیرتوسط 

رار کر نرد ت يفرا .ردنرد کیمر  رر فلرز اسرتفاده  کدن میوبکچاندن و یپ ،ردنکوه گرم یش كيخود از 

ه کر بررد  یمر  نیرد و از بکیم را حذف هاحبابند ين فرايا .ردکیم جاديا مزيتن يچند ،شونده

از  ياریبسر  ،نرد ين فرآير ا .ننرد کن یمر کر کر ن برود در ف کر ه ممکر بودنرد   يانقاب ضعف برالقوه 

سان در تمرام محصرول   کيد و آنها را به طور نکیم يکدسته را یسوزاند و بقیم را هایخالصنا

د نر کیم جادياز پوالد ا هايیهيو ال هداد اهشکن نقاب ضعف را یهمچن ،دنکیم تمام شده پخش

ار یبسر  ”حالرت “ كير  شمشریر ش داده و به هر يغه را افزایت يريه هم قدرت و هم انعطاف پذک

تملرق   ،چاندهیدر واقع راه حلتان را پ ،توانن يرار تمرکشما با ت .دهدیم ممتاز و منحصر به فرد

 اشرباع  ،يشتریب يريو انعطاف پذد و آن را با قدرت یچانیپیم رده و دوباره آن راکآن را  يیگو

آن  ،در قهوه تان ياديز ینيریش .رفتتر شیتوان پی، مز خوبیمثل هر چ ،در هر حال .دینکیم

تان را يانرژ ،ش از حدیخواب ب .شودیم هاچهیماه يباعث نابود يادين زيتمر .ندکیم ابررا خ

شیدر مرورد راه حلتران و پر    يداير زکتواند منجر به تفیمتوان  ياديرار زکت .ندکیم فیتضع

نه از قدرت و انعطراف یبا تعادل به شمشیرهايیجاد يا يبرا .شود شادابیآن از   یآن و تخل ینیب

 .نرد کیمر  از همه بهترر عمرل    هيال 4096 یال 256شود به یم ه منجرک)چش یپ 12تا  8 ،يريپذ

برا وجرود    .نرد کیمر  فیعغه را ضر یچش در واقع تیپ 12ش از یه بکرده ک اثباتمدرن  يمتالورژ

ون یر لیم كير ش از یه منجر به بک)چش شناخته شده هم دارند یپ 20رها تا یاز شمش یه برخکنيا

 یفر ین طیهمواره ب ،اندساخته شده یر سازان ژاپنین شمشيه توسط بهترک يیآنها ، !شودیم هيال

اد ير بره   یول ،دینکرار کخود را ت توان نيمت تمریبه هر ق ،نيبنابرا .اندچش داشتهیپ 12تا  8از 

   .دیز باشیو اعتدال ماسامون ن يانه رویم

ات یر ئبرا جز  مشرخص شرده همرراه   نوشتن راه حل  ،ر مرحلهين زيفه شما در این وظيآخر
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ل یر مکا چند پراراگراف برا ت  يد و دو ینکنگاه  دياداده ه تا به حال انجامک يیارهاکبه تمام  .است

 ”…هکر آن اسرت   ،نمیبیم ه خودم را در حال انجام آنک يزیچ“ :دیسيبنو ،لین قبياز ا یجمالت

خالصه مفصرل از   كين يا ”…هکآن است  ،مینیبیم ه خودمان را در حال انجام آنک يزیچ“ اي

 كير خواند اجازه دهد ترا  یم ه آن راکس کدارد تا به هر  یافکمفاد  ،ن خالصهيا .ده شماستيا

خواهرد داشرت را    هکر  یا خواهد بود و حسه در واقع راه حل بعد از اجرکحس هدف از آنچه 

ده شرما چره   ير ا ،هکر از آن اسرت   توانمندف یتوص كيشامل  ،ان از راه حلتانین بيا .ندکتجربه 

موفرق   ياج دارد و چطور بررا یاحت یبه چه منابع ،ستیآن چ يايمزا ،را انجام خواهد داد يزیچ

در نمر  ،ده تانيا ين خالصه اجران چند پاراگراف را به عنوايا .آمدشدن بر موانع فائق خواهد 

د و آن را ینکف يده تان را تعريتا داستان ا دياداده یبه خودتان فرصت توان قيشما از طر .ديریبگ

 .ل شنوندگان آن جرقه بزندیتواند در تخیم هکد ینکل يتبد يزیتر مبهم به چیت كياز 

 هاي اختيارات پنهان قدرتتوانايي

ف بره راه  یضرع  یا حتر ير  يعراد  يهرا دهير ل ايتبد يآن برا يیناتوا ،قدرته یاولاختیارات 

در استفاده  يگريد يايبا سازمانها اغلب مزادر ارتباب ارمان کما در  یول .است توانمند يهاحل

  .ميرده اکمشاهده توان را از ابزار 

م یتر  كي يدر سطوح باال برا يسازار آمادهک 1زليالارکات کسااران من به نام کاز هم یکي

 .دهرد یمر  را انجرام  ،يوودیهرال  فرق ار مویبس یحات و سرگرميت تفرکشر كيارشد در  ياجرا

و توسرعه   یر فرهنگر ییر ه برر تغ کر برود   یمراسم يبرا كياستراتژبرنامه  يت در حال اجراکشر

 ينهرا بررا  يا .ز داشرت کر تمر ،ندهيسال آ 5تا  3 يبرا یاتیعمل یت به عنوان دو هدف اصليريمد

اغلرب   .نداشرت  یچ تفراوت یز هر یر ن مرورد ن ير هسرتند و ا  يمسائل دشوار ،از سازمانها ياریبس

مجدد برون  یسازمانده يبرا يلمات رمزکت به عنوان يريو توسعه مد یر فرهنگییتغ يهاواژه

 .ش ببردیرا پ ين استراتژيمصمم بود تا ا شرکتره يمد هی تن حال يبا ا شوند.سپاري ديده می

ار یبسر  ،ج آنيتررو  يه بررا کشرو بودن یت به عنوان پکشر يه تصور ظاهرکاو متقاعد شده بود 

از خرود   یرد تهاجمکت عملکه شرکنير اگم آمدخواهد غلط از آب در رده بود کسخت تالش 

                                                                        

1- Scott Carlisle 
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بشمار  یمهم مس له ،ن امريا بدين ترتیب .ز استیهمه چ ،يتصور ظاهر ،وودیدر هال .بروز دهد

 .آيدمی

ر سرطح  ير د تنش را درست زیتوانستیم“ ،اتکطبق گفته اس .سرد بود يجو جلسه استراتژ

ه به کدانستم یم من یول .نندکمسائل صحبت  دربارهتا  ندنداشت یلیافراد م .دینکحس  يارکهم

م یم بر سرر آن بجنگر  یتوانستیم ايما  .ز روشن شودیه همه چکم یبرس یطيد به شرايق بايهر طر

نرد برا   ک یه سرع کنيا يات بجاک. اس”نیمبرساانجام م آن را به صورت ثمربخش به یتوانستیم اي

نره   ینرد ولر  کشرروع  توان المه را با استفاده از کم گرفت میتصم ،ز شوديماً گالویمستق یناراحت

 .بحث در مورد خرود مسرائل   كيبه ل دادن کش يه براکبل ،راه حل يبرا و هادهيا یابيارز يبرا

ه کر ات از آنهرا خواسرت   کپس اسر  ،آشنا بودند یر خال  و بحرانکم از قبل با اصل تفیت اعضاء

تروان  ن يتمر كيسپس آنها را در  .ندازندیر بیرده و قضاوت را به تاخکشان را فهرست يده هايا

   :ردکت يهدا

ت يريو توسرعه مرد   یر فرهنگر ییدر مورد خطاب قرار دادن تغ یز مثبتیچه چ ،ن زمانيدر ا

ن ير آن در ا یسرتادگ يا يبررا  و ارمندانشک يبرا ،تکشر وتواند یم ن امريچرا ا ؟وجود داشت

 ؟باشد مؤثر ،صنعت

 
يت كاست ) .«ننتد  مستيلل صتحب    دربتيره  ك  ت نداشتند  يهيافراد م قس  نيدد يتوانستمي شمي» نكته:

 (الييرال 

بره  توانرد  یمر  ن امر چطوريا ؟ن زمان چه بوديدر ا ين استراتژیز بر چنکاعتراضات به تمر

   ؟بزندرقابت صدمه  يآن برا يیت و تواناکشر

چره   ؟رنرد یدر نمرر بگ  ،مس لهن ين بحث در مورد ایتوانستند حیم راچیزي م ارشد چه یت

 يهاچه مدل ؟اش داشته باشدکنکارزش  ،تکات شرید حيتجد يتواند برایم يگريد يهادهيا

   ؟ان شودیتواند بیم چگونه مس له ؟ر باشندین است درگکمم يگريد

توانرد از  یم ت چطورکشر ؟ردکاد يتوان زیم را چطور اندشده يیه قبالً شناساک هايیمثبت

ن صرنعت  ير تواند خود را هم در داخل و هم در خرارج ا یم چطور ؟ببرد دش سوديز جدکتمر

  ؟ع دهدیترف

ه کر  یسران کچطرور   ؟توانند مورد غلبره واقرع شروند   یم چطور ،انددا شدهیه پک یاعتراضات

یمر  يشرنهاد یر پییر ارات تغکر چطور ابت ؟نندیر را ببییتغ يايتوانند مزایم اندردهکحس تهديد را
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یمر  ارکر ت کشرر  يه براک يیآنها يیاراکه بر بهبود کبل ،تکشر يیاراکش يتوانند نه تنها بر افزا

  ؟نندکز کز تمرینند نک

 ،جره یدر نت .ار شد و مورد خطاب قررار گرفرت  کآشتوان ن يق تمرياز طر ،گروه يهاینگران

افرراد حاضرر در واقرع بره واسرطه      از بین رفرت.   ،گروه يهاديتردو  كو ش هااز ترس ياریبس

ه کنوشت توان ن يده را از تمريپنج ا يهر فرد .گرفتند يانرژ ،دا شده بودیه پک يابالقوه يايمزا

ه کر ننرد  ک كسراخته ترا در   یذهنر   نقش كيازاتشان را در یآنها امت .داشنه ساز بیرد زمکیم رکف

منسجم را  یطرح عمل كيآنها  ،ان هفتهيتا پا .گر در ارتباطنديدکيبا چطور  ،هایو نگران هادهيا

از  یکر يبره   ،رسرد یمر  ر بره نمرر  يقطرار اجتنراب ناپرذ    یخراب كيه مثل ک يزیچ .ردندکجاد يا

  .شتداانتمار آن را نم هرگز یه تکل شد يتبد یجلساتمؤثرترين 

وش علمری کره   و شررکت برا يرك ر   خوشحال بودند  يان ويمشتر .ات خوشحال بودکاس

   .توسط تیم ارشد انجام شده بود از ورشکستگی استراتژيك نجات يافت

 ،دینکاگر شروع به استفاده از آن  یشده ول یطراح وربهرهتفکر استفاده در مدل  يبراتوان 

 يدیر لکف مسائل ياز تعر ،ديد دیز خواهیگر نيد ياربردهاک يارینم آن را به عنوان بسکمیر کف

بره   ”قضراوت مولرد  “ هرگاه .یمیساخت ت يبرا مس لهل یگرفته تا تحل یتعارض يهاتیدر موقع

مسرائل  حرل   يراه انرداز  يبررا  یعرال  یتواند راهیمتوان ، ندک كمکالت و افراد کمشپیشبرد 

 .باشد

آنها از اصل قضراوت   يه هر دوکر مرحله است يشامل دو ز ،راه حل دهیل کش :خالصه

ن يچند ،یمسائل و زمان دسترس یدگیچیتوان بسته به پیم را آنها يرده و هر دوکمولد استفاده 

اسرت   ايدهير ا 5تا  3سه يمقا يبرا یابير مرحله استفاده از صفحه ارزين زیاول .ردکرار کمرتبه ت

 ،دير بسرط داده بود  ”؟سرت یت چیموفق“ ه قبالً درکت یموفق يارهایبا مع ”هاپاسخ تولید“ ه درک

 .دیر نکیمر  شتر انتخابیبسط و توسعه ب يرا برا هاايدهترين دهننکدوار یسپس ام .ديردکانتخاب 

راي رسیدن ه بیاول خامده يا كيبهبود و اصالح  ،لیتحل توان،ر مرحله استفاده از ابزار ين زیدوم

 .است توانمندراه حل  كيه ب

د یر تول“) :4را از مرحله  هادهياترين امیدوار کنندهتوانید می ،یابيبا استفاده از صفحه ارز ●

 .دیر نکسه يمقا ، ”؟ستیت چیموفق“) :2ت مشخص شده در مرحله یموفق يارهایبا مع  ”هاپاسخ
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ه برا هرر   کده را همانطور يد تا هر اینک یبررس ،سه را با استفاده از اصل قضاوت مولدين مقایاول

و توسرعه  بسرط   يرا بررا  هرا دهياترين امیدوار کننده .نمايیداصالح  ،ديردکاس یت قیار موفقیمع

 .دینکانتخاب  ،شتریب

و  توانمنرد  يهرا جراد راه حرل  يا يده انتخاب شرده را بررا  يهر ا ،توانبا استفاده از ابزار  ●

 ،دیسر يهر راه حل روشن را دوباره بنو .ببخشیدرده و بهبود کش اصالح يآزما و یابيارز ،روشن

ل که را شر یر عمرل اول  طررح  كيه يخود را نشان داده و بتواند پا ةه به وضوح عصارک يطوربه 

 .ندکف يده را تعريه داستان اک يیخالصه اجرا كي ؛دهد

ه کر راه حل روشن اسرت   كيواضح از  يبندفصل كي ،راه حل یل دهکجه مطلوب شینت

ش قررار  يردن نقاب ضعف بالقوه مورد آزمرا کار کآش يبرا ،ت مطابقت داشتهیموفق يارهایبا مع

به هردف   یابیل و دستکحل مش يبرا یه و شانس خوبردکجاد ارزش يسهامداران ا يبرا ،گرفته

 .دارد یآت

رشرد دادن   .دیشيندیتان بيهادهيرشد ا يبرا یبه عنوان راهتوان  به :در حال رشد يهادهيا

ر ين و سرا يوالد ،ديجوان بود یوقت .سان استنه به مراحل رشد ایشب يتا حد ،توانده در يا كي

 .ردنرد کیمر  فير شما تعر دربارهز یآنها از همه چ .ردندکیم قيتشوشما را  ،بزرگساالن اطرافتان

یمر  شيات مثبتتان را برجسرته نشران داده و شرما را سرتا    کن ،ه شما را دوست داشتندک يافراد

ه بره  یشرما شرب   ين مرحله از رشد فررد يا .ردندکتان یاش در خود عالکنکردند و شما را آماده ک

  .استتوان  يهامثبت

رون مواجره  یر ب يایر رده و برا دن ک كط امن خانه را تریه محکد يودب شما مجبور ،تيهاندر 

رده کر ه در خانه تجربره  ک يیایدن ةنندکت يا حماياصالً به مثبت  ،رونید بيجد ياین دنيا .ديشو

توانرد  یمر  ردنکر دا یدوست پ .ار دشوار باشدیتواند بسیم موفق شدن در مدرسه نیست. ،ديبود

ن ير ا .اسرت  يدیر پر از رنج و نا ام یزندگ .ننده باشدکد یماان تواندیم ام شدنکنا .باشد كدردنا

یم هکاست  یتیمقدار از واقع كين يا .است توان شما مثل اعتراضات در يمرحله از رشد فرد

 ،د و از مدرسره ير رویم شیرون پیب يایه در دنکنطور یهم ،تيدر نها .تان دشوار باشديتواند برا

ه در خانره  کر د يریگیم قرار هاكاز محر یعیف وسیبرابر طدر  ،دینک یو دوستان عبورم هاشغل

ار برزر   یبسر  يایر دن كير  .دير ديدنمی ه هرگز خوابشان را همک يیزهایچ ،ا وجود نداشتندشم
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 و نشاب آور مملو است. كترسنا ،جالبچیزهاي  ،هاه از تازهکآنجاست 

چره   ،دیر جنگیم یزندگتان در يهدفها يه براکنطور یهم .هستند توان يها«گر چهيد»نها يا

رده کر د قروا  يه نقاب قوت خود را تجدکد يل داريتما ،ا چه مبهم مشخص شده باشنديو واضح 

د و یر نکیمر  نيشرما تمرر   .دیر نکیم يخود بهره بردار یذات يشما از استعدادها .دیش دهيو افزا

ن یت همر ينها در .استتوان در  هاشين مرحله از رشدتان مثل افزايا .سازيدمی خودتان را بهتر

 هرايی شما ترالش  .دکنیم ناخرسند شما رااز نقاب ضعف  یو آگاه كدر ،دینکیم ه رشدکطور 

 و دیر نکیمر  را پرر  یخال يو جاها هاسوراخ ،دینکیم ریرا تعم هاافکش ،دینکیم آنهارفع  يبرا

 هرا ه چراره یبش ،تانين مرحله از رشد فرديا .دینکیم متحول ،ديتان را با الهامات جدیزندگ یگاه

 ،دير اقرت دار یل ه شماک يابا شما تفاوت ندارند و آنها به اندازه یلیتان خيده هايا .است توان در

از به پررورش و  یآنها هم مثل شما ن .ان از خود شما هستندیب كيت آنها يدر نها .سته هستنديشا

 ممکن است. هکبشوتد  يزین چيل به بهتريو موانع دارند تا بتوانند تبد هاچالش ،قيتشو
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ها و قشهنه كم اهديفهم ،نبرد ین آماده شدن برايهمواره ح
ناپذير ريزی امری اجتناباما برنامه ،هستندده يفايبها طرح

 است.
 (1زنهاوريآ .یت ديدوا)

                                                                        

1- Dwight D. Eisenhower 



 233 منابع بندیفصل دوازدهم/ مرحله ششم: دسته

 

 عمل كنيدرها يشمانند جا نيدر ا -منابع بنديدسته

 ،االت متحرده ير ا يزکر وقت مر هب بعد از ظهر 9 :08باً در ساعت يتقر ،1970ل يآور 13در 

 كير در  ،لرومتر یک 860،31مسرافت   یبه واسرطه طر   وتاهک يریپس از تاخ يیويگنال رادیس كي

یمر  ه اغلب اشتباه نقرل کو يراد يصدا .ردکانفجار گونه  يجاد صدايا ،بزر  در تگزاس يفضا

ه از خلبران واحرد   یر آن گرزارش اول  .”میل داشرت کمشر  كير ما  ؛زکمر ،خوب یلیخ“ :گفت ،شد

ه در کر رد کرا آغاز  یعتسا 87سابقه  یث بکم كي 2گرتيسو كبه نام ج ،131آپولو  یفرمانده

ه قبرل از  کسه مرد  یداشت بر زندگ یون دسترسيزيا تلويو يه به رادک یسکباً با هر يآن تقر یط

در  ،13در واحرد خردمات آپولرو     2مخرزن شرماره    .ز شدکمتمر ،ده بودینآن اسمشان را هم نش

ام قطعاً بره  دکه هر کغلط  يهايو زمان بند یاالت فنکاش ،یالت جزئکاز مش يسر كيجه ینت

 .منفجر شرد  ،ردکیم نیرا تام يینه فضایژن و هم توان سفیسکه هم اک ،ت بودندیاهم یب يیتنها

خسارت  ،ردکیم نیمسوخت آپولو را ت  يه سلولهاک یشکبه لوله  ،ردهکمخزن را نابود  ،انفجار

در آن  .دنه شده برو یسف یمانده و خسارت در موتور اصلیژن باقیسکدر مخزن ا یباعث نشت ؛زده

لومتر در ساعت به سرمت مراه   یک نان دور بوده و با سرعت هزاریساعت از زم 56 ،آپولو ،لحمه

 ن دار ناسایسر نش يینه فضایز سفکهزاران مهندس در مر ،سه روز و نصف یط .ت بودکدر حر

 ،ایفرنیالکدر  یشمال ياکيامر يیمایو هواپ كرويویدر ن 3گرومن يیمایمهندس هواپ ،وستنیدر ه

را زنده نگه داشته و سالم بره خانره    4زیگرت و هیسوئ ،ردند تا فضانوردان لوولکار کروز شبانه

ه شرامل  ک ،داشتند یمربوب به مر  و زندگ يریم گیآنها صدها تصم ،آن روزها یط .برگردانند

 :ر بوديموارد ز

برا   ،نره بره اصرطالح بازگشرت آزاد    يت به سمت ماه و انتخاب گزکحر برايدن بو آماده ●

 كردن موشر کر در روشن  یسع يبجا ،نیپسول به سمت زمکپرتاب  ياستفاده از جاذبه ماه برا

 .مه راهینه در نیبرگرداندن سف يبرا یاصل

                                                                        

1- Apollo 

2- Jack swigert 

3- Grumman 

4- Lovell, Swigert & Haise 
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 يق نجرات بررا  يقرا  كير و استفاده از آن بره عنروان    يسه فضانورد به واحد قمر انتقال ●

شرده   یطراحر  ،دو روز یطنفر  2زنده نگه داشتن  يه آن واحد براکنيبا وجود ا ،روز 4حدود 

 .بود

ها در واحرد  يبه باتر كمک يبرا يها در واحد قمرياستفاده از باتر يبرا یردن راهکدا یپ ●

ن بره  یردن ماشر کر روشن  يه به تالش برایشب يزیچ) يردن واحد قمرکروشن  يبرا یفرمانده

 . چراغ قوه كي يشده برا یطراح يله باتریوس

با اسرتفاده   يواحد قمر يربن از هواکد یسکا يه دیفتص يستم برایس كيموقت  يیبرپا ●

پررواز و مقردار    يدفترچه راهنما كيش کرو ،جوراب كي ،یشکلوله  ،یکیسه پالستیک كياز 

 .نوار چسب ياديز

یمر  یه از آنها ناشر ک يیردهاکگر به همراه عمليد يشماریمات بیو تصم هانيدام از اکهر 

ن و فضانوردان یزم يروکنترل  يهاه گروهکنيبا وجود ا یحت ،ب اجرا شدندیع یامالاً بک ،شدند

ه آن کر  يیامروز آنهرا  .سرما زده بودند یلیخ یلیخ ،فضانوردانخواب زده و از منمر  ،مضطرب

سره چترر   - ،دادیم را نشان اننجاتش يهاپسول آپولو و چترکون يزيه تلوکده بودند يلحمه را د

یم یاحساسات ؛ظاهر شدند یانوس آرام جنوبیاز اقصبح در فر یه در آسمان آبک -دیقرمز و سف

 .شوند

 يزيربرنامهارزش 

 و برر اثرر آنهرا   م یزنر یمر  ه با آنها خودمان را گولکتوضیح دادم را  يیاز روشها یمن برخ

 یکمردر  ،2یکموس چورسيو ا 1انمنکل یدان .ميریگیم یافانه و منطقکمو ش ،مات واضحیتصم

م و اغلرب  یدهر نمری  انجرام  يهرا يریم گین تصرم یه مرا چنر  کند کیم اً اشارهيه قوکند اهردک ارائه

 آگراه ر ناخودیه ما برر اسراس ضرم   ک یماتیاست و تصم یئمات ما بر اساس اطالعات جزیتصم

  .شوندآغاز می دهیه سنجکست ا يیا بهتر از آنهاي یم اغلب به خوبيریگیم خود

 كير به مرا   هاطرح .میدهیم بيمان فرين اغلب خود را در مورد ارزش طرح هایما همچن

                                                                        

1- Saniel Kahneman 

2- Amos Tversky 
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ن ير ا ،باشرند ترر  قیر و دقترر  مران مفصرل  يهاه هرچه طرحکم ینکیم رکما ف .دندهیمال باطل یخ

بره نردرت    یولر  .مان باشدياهاينه تصورات و رويینده در واقع آيه آکشتر وجود دارد یاحتمال ب

ن ير عررا  و آخرر  جنرگ د  ،13آپولرو   يه مثالهرا کنطور یهم .افتدیم به آن كينزد یاتفاق یحت

 یکر ي .مير بر اتفاقات دار یمکار ینترل بسکما  دهنده اين است که نشان یشام شما همگ یمهمان

 1هکر ن مولتسپهبد هلموت و ،خيتار یارتش یشکر کن لشیمتخصصترين و موفقترين برجستهاز 

 ،2دنرر لردا را یه گکر ا همانطور ي .”آوردنمی در تماس با دشمن دوام ياچ طرح و نقشهیه“ :گفت

 يزیر چ كير شه یهم“ :گفتی، مزندیم شنبه شب یلم زندگیدانا را در فناينا روزيه آهنگ روزک

 یاهداف و خطوب زمان است که پیرامون شده یسازماندهاز اطالعات  يسر كي طرح. ”هست

 یلحمره از زمران چره احساسر     كير ه افراد در کنياست از ا يار لحمهيتصو كي اندمرتب شده

یمر  ادامره  هايمران طررح ما اغلب به خطوب  .اسم است كي ،طرح .ندنکیم رکداشته و چطور ف

فعرل هرم باشرد     كير توانرد  یمر  3طرحلمه ک یول .اطرافمان عوض شود يایاگر دن یحت ،میده

آمراده   يردن به معنرا ک يزيربرنامه .ه قدرتش نهفته استکو در آن جاست   ردنک ريزيبرنامه)

 .شناخته شودق آن یات دقکه تمام نکنيدر مواد است تا ا ،ردن خودکاشباع  و ردنک كدر ،ردنک

الزم  ريرزي برنامره  یولر  ،ده هسرتند ير فا یبر  هاطرح“ ه گفتک یاست وقت زنهاورين مقصود آيا

 13طررح آپولرو    .ت داردیه اهمکاست  ريزيبرنامهه کبل ،ه مهم استکست ین طرح نيا .”است

ر یر نم یت بر یر موفق كي ،13آپولو  ريزينامهبر .نشستندنآنها هرگز بر سطح ماه  :ست خوردکش

 3در  ريرزي برنامره ارزش  .گشرتند نمری  هرگز به خانه بر زیگرت و هیسوئ ،لوول ،بدون آن .بود

 :ز استیچ

 ياست بررا  ین راهيا .دیه خود را بشناسیدهد تا مواد اولیم یبه شما فرصت ريزيبرنامه ●

ه در آن کر  يری قلمرو دربارهشتر یهرچه ب .دینکت چه یموفق يه شما الزم است براکنيا يریاد گي

 .دیانجام ده یر اصالحاتیمس یه در طکد بود یشتر قادر خواهید بیبدان ،ددويشیم وارد

گرر در  يردن افرراد د کر ر یر شما برا درگ  .به تعهد است یابیدست يراه برا كي ريزيبرنامه ●

                                                                        

1- Helmuth Von Moltke 

2- Gilda Radner 

3- Plan 
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از  یکر ي .ننرد کژه را از آن خرود  د تا پرویدهیم شدن كيشر يبرا یبه آنها فرصت ،تانريزيبرنامه

 .استگروهی  ريزيبرنامه ،میجاد تيا يهاياستراتژترين موثر

 ،ريرزي برنامره نرد  يفرا یشما در طر  .ت استیتجسم موفق يبرا يقو یروش ريزيبرنامه ●

ار را کر ن ير شرتر ا یهرچره ب  .نمايیدرجوع  ،دینکیم ه تصورک ياندهيد تا به آيشویم مدام مجبور

ت برا  یل آن به واقعيتبد يه شما براکنيشده و احتمال اتر قیعم ،مطلوب يايآن رو ،دیانجام ده

 .شودیم شتریب ،ديزه شویانگ

  مرحلر  .ندکیم کمكکار ه شما را در انجام کآن است  ريزيبرنامهارزش  ،به طور خالصه

 ،سرت ینبرنامره   وطرح  كيمورد داشتن در  ، ”منابع بنديدسته“) ،وربهرهتفکر ند يدر فرا يینها

ن ير مرن در ا  .اسرت  یاتیر ح ،وربهرهتفکر  يبرا ريزيبرنامه .است يزيربرنامهارتباب با ه در کبل

 كمر کتان پروژه بارهر درکفمورد ته به شما در کنم کیم درتمند آشناقفصل شما را با چند ابزار 

براي تحلیل  هامقاوم و هانندهکكمک تان،یعمل مراحل شناسايی يبرا یذهن ریمس اصالح :ندکیم

کنند، ديوار بزر  زمان براي ايجاد برنامه زمرانی و تر ثیر   حمايت میو شناخت افرادي که ما را 

 يهرا شکنقشهايد. براي اطمینان از اين که شما منابع مورد نیاز خود را به درستی شناسايی کرده

 ياشرناخته ايی منراطق نا شناسر  يبرا 1”ن اطراف هستنديدر ا ياديز يرهایش“ از عبارت یميقد

ن يا .ر خطرات فراوان داشته باشدگيدا ي یوانات وحشیحممکن بود خطر  هکردند کیم استفاده

فقط توانست یم هااز آن یرا برخيز ،نندکنان نیامالً به نقشه اطمکه کاخطار همه منموره بود  كي

  .حدس باشديك 

ق یر امالً دقکر توانرد  نمی یچ طرحیه چ نقشه ویه هکدانند یم هاشکز نقشه یامروزه ن یحت

ندازند و هر یتوانند ما را به اشتباه بیم ياماهواره يهانقشهترين ديو جدترين مدرن یحت .باشد

با وسايل انسداد جاده و يا خیابانی کره يرك    ،GPS یابیستم راهیاستفاده از سهنگام ه در ک یسک

تره در مرورد   کن نیهم .ندکد يین امر را ت يتواند ای؛ مشودمواجه  ،گذاري نشدهطرف آن عالمت

ه کر  يیجرا  یولر  .نرد ک ینر یش بیتواند احتماالت را پنمی یچ طرحیه .ندکیم ز صد ین هاطرح

ل آن است یدل مس لهن يا .ندک يیتواند شما را راهنمایم ريزيبرنامه ،خورندیم ستکش هاطرح

انم يه تمرام مشرتر  کر نم کیم شنهادین پم .حد مهم استتا چه   ”منابع بنديدسته“) :6ه مرحله ک

                                                                        

1- Hic abundunt leones 
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ت پروژه با يرين مدیت توسط متخصصيشان در نهايهاهاگر پروژ یحت ،ن مرحله را انجام دهنديا

ن یت و ترام ير حما ،ص منبرع یتخصر  يهرا تميده و خبره و الگرور یچیپ یبحران يهایشناسروش

  .شوند

 یو واقعر  یعملر  يد بررا ير با يارکر چه  ،دینکیم شما مشخص ،منابع بنديدستهمرحله در 

 كمر که بره شرما   ک يافراد ؟د داشتیاز خواهین یشما به چه منابع .انجام شود ،ردن راه حلتانک

اج یر احت يبره چره انررژ    ؟دامنرد ک انده بر سر راهتان قرار گرفتهک يافراد ؟دامندک ،ردکخواهند 

ن ير ا ؟شرت د دایر اج خواهیر احت يط و مرواد يشررا  ،طیمح ،زمان ،به چه بودجه ؟د داشتیخواه

 هرا تیمسرؤول رده و ک بنديدستهمنابع را  ،ردهکف را مشخص يه شما در آن وظاکست يمرحله ا

 .رد استکعمل يو براکس كين مرحله يجه اینت .دینکیم را واگذار

 
 

 

ا ير ه آکر د ير د دیر نجرا شرما خواه  يادر  .باشدهشدار دهنده  كيامالً کتواند یم ريزيبرنامه

ن مرحلره از  ير ا ،دیر نکیمر  ارکگروه  كياگر با  .ریا خيد يردن راه دارکتمام  يبرا یافک كیالست

 جينترا  نياز مهمترر  یکر ي ،ديد دیه خواهکهمانطور  .افتيد یند را عمالً هشدار دهنده خواهيفرا

 جراد يه گرروه ا کر است  یمراحل عمل يو تعهدات برا هاتیمسؤول يواگذار ،”منابع بنديدسته“

 يبررا  یمکار یشانس بس ،ردیات را به عهده نگیمرحله عمل كيت یولمسوس کچ یاگر ه .ندکیم

ه کر  یرد مطمئن ،دیباشر دارا نفره  100ا يو نفره  1 يیم اجرایشما ت اگر، پس .انجام آن وجود دارد

 برد.ريزي شما پیش مینامهها شکست بخورند، برجايی که طرح
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ت یولمسرو  ،اتیر ا چنرد مراحرل عمل  ير  كي ين است براکه ممکايد درگیر کردهرا  یسانکتمام 

در تقسیم کار انجرام داده باشرید.   ه ک مگر آن ،هد بردش نخوایاز پ يارکطرح شما  .داشته باشند

 ،”راه حرل  یل دهر کش : 5مرحله “)و  ”هاپاسخ تولید : 4مرحله “در مراحل ) ،11و  10فصول 

تران را برا   يده هاير ا ،ديشرد  هرا دهير از ا بلنردي  يهرا جاد فهرسرت يبا ا هاشما باعث بارش پاسخ

ل آنهرا بره   يتان و تبديده هايردن اکآنها با روشن ر تمام يد و زيردک یابيتتان ارزیموفق يارهایمع

ه بخار حاصل از آن آتش را گرفته و آن کحال الزم است  .دیافروخت یآتش ،توانمند يهاراه حل

 .دیار را انجام دهک نيه چطور اکدهم یم حیر توضيدر ز .دینکل يجه تبدیرو را به نتیقدرت و ن

 فيف وظايتعر

اسرت  اين  واگرار خال  کو درست با استفاده از تف مفید زيطوفان مغ ين مرحله اجرایاول

ه یر ته ،دیر حلتان انجرام ده راه ياجرا يه الزم است براکات یاز مراحل عمل يبلند يهافهرست که

 كير ار را برا  کر ن ير ه اکنم کیم هیاً توصيقو ،در مورد شما باشدتنها  ،شما ةاگر پروژ یحت .دینک

ار یبسر  ،گرروه از افرراد   كير ات برا  یر جامع از مراحل عملفهرست  كيجاد يا .دیگروه انجام ده

شرما   ،ردیر گیمر  ز در برر یگران را نيطرحتان د ياگر اجرا .انجام آن کار به تنهايیستاز تر ساده

از  ید ترا برخر  ير گران انتمرار دار ياگر از د .دیگروه انجام ده كيهمراه ن مرحله را يد ايبا یحت

شرانس  د ینکل یدخ ،فين آن وظاییآنها را در تع اگر ،ندطرح شما را انجام دهمورد نیاز ف يوظا

 .داشت دیت خواهیموفق يبرا يار بزرگتریبس

ر یاصرالح مسر  »ه مرن آن را  کر ست يابزار ،ن مرحلهيا يبرا طوفان مغزي كینکتترين دیمف

هرر   يرو .چسبدار است يادداشتهاياغذ کتان بر يهادهين روش شامل نوشتن ايا .ناممیم «یذهن

جراد هرر چنرد    يا ،هردف  .دینکوار نصب يد كي يو تمام آنها را رود یبنويسده يا كي ادداشتي

ن یبر  كیر کبدون تف ،ردنکبدون سانسور  ،توان بدون قضاوتیم هکن است کمماجرايی   مرحل

 دربراره  یو بدون نگرانر  یبحران يرهایمس يبرا یل وابستگیبدون تحل ،كوچکمراحل بزر  و 

جراد  يد ایر خواهیمر  هک يزیتنها چ .آنها را تولید کرد ،انه هستنديگراعچقدر واق هادهين ايه اکنيا

تران را بره   دهير ا اسرت ه الزم کن است کمم یاتیم از تمام مراحل عملیحج یانبار ذهن كي ،دینک

چسبدار داشرته   يادداشتهاياغذ کپر از  يواريد ديند باين فرايان ايشما در پا .ندکل يت تبدیواقع

ن اسرت نرا   کر مم یبرخر  .از اهمیت کمترري برخوردارنرد   یبرخ ل مهم ومراحاز  یبرخ .دیباش
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ثر مراحرل  کا واريد يشما رو یاحمقانه باشند ول ین است حتکمم هایبعض .نديمربوب به نمر آ

 .د داشتیطرحتان را خواه يدیلکات یعمل

 ،نکر ات ممیردن تمام مراحل عملکمعتدل  يو همگرا برا یر بحرانکسپس الزم است از تف

 ، 202 - 204)رجوع به صفحات  C5نسخه اصالح شده از ابزار  كيبا استفاده از  .دینکاده استف

ف بره  ياز وظرا  یبرخر  .دینکبندي دسته ،گر مربوطنديدکيه به ک یاتیمراحل عمل يرا برا هادهيا

ن کر ف ممياز وظرا  یبرخر  .داشتمستقل خواهند  یاتیعمل یگران وابسته خواهند بود و برخيد

ه یر کت كا برر منرابع مشرتر   يا همزمان انجام شده يسان کي یکيزیف يه در فضاکد است الزم باش

ف یط كد شروع به دریخواهیم شما تنها .دیامل باشکب و یع یه بکن است يهدف شما ا .نندک

ز ین جا نيدر ا  ”؟ستیموضوع چ“) 1 در مرحله وربهرهتفکر ند يشروع فرا ندمان .دینکات یعمل

ل آن و هرم  کر بره  اجمرالی   يد نمرر یخواهیم د ویپازل هست كيت ردن قطعاکدر حال مرتب 

 .را درك کنیده مقابلتان است ک يفه بزرگترید وظیتا بتوان بیاندازيدقطعات آن 

ه کر رد کر د یشف خواهکرا  یاتیاحتماالً مراحل عمل ،دیدهیم ار را انجامکن يه اکنطور یهم

را  ،ن مراحرل ير ه اکد گرفت یم خواهیتصمالً احتماشما  .دارندتر وستن به مرحله جامعیاز به پین

ه کر را  يشرمار یشرما اصرطالحات ب   .تر عمل کنیدتا منطقی دینکم یر مرحله تقسيا چند زي 2به 

 در مورد یلیه خکرا  ین مراحلیهمچن .دینک يگذارعالمت ،د حذف شونديهستند و با يرارکت

 یمراحلر  يدسته مجرزا بررا   كي .دیهد مورد توجه قرار ،دینکنمی شانکا دريد یستیمطمئن ن آنها

 ینیبد آنهرا را براز  یر خواهیم رترياحتماالً د ید ولينان نداریه االن در موردشان اطمکد ینکجاد يا

آنهرا   يه نامگرذار کر به اين نتیجره برسرید   ن است کمم ،ل گرفتکتان شيهاه دستهک یوقت .دینک

خواهرد   كمر ک ،شرتر یوضروح ب  يات در آنها برایمراحل عمل ةد خواهد بود و نوشتن دوباریمف

یم صین تشخیچننند را درك ک هادهين ایب يهایه واقعاً وابستگکنيا يبراگروهها معموالً  .ردک

ه کنطور یهم .هاسترمرحلهيو ز یمراحل اصل دربارهردن کر کف ين وقت براين بهتريه اکدهند 

مرحلره   كير آن  يه بررا کر  يریهر اصالح مس يبرا ،دیدهیم ش قراريتان را مورد آزمايدسته ها

 ،ن مرحلره يا ايآ“ و ”؟ر مرحله دارديا چند زي كين مرحله يا ايآ“ دیاز خودتان بپرس ،ديادینوشت

 .دیانجام دهاصالح د يمراحل جد ياگر الزم است برا .”؟اشاره دارد یمرحله اصل كيبر 
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 ن منابعين مهمترييتع

ب یر ترت بره را  ياچ مرحلهیهنوز هشما  .ديندازینگاه ب كيل کدار شده در يحال به طرح پد

ه الزم کر  یات گونراگون یحس از عمل كيشما  یول .نطور باشديد هم اينبا ،ديادرست قرار نداده

 يهرا دسرته  يمراحلتران رو  یتمرام  ،دیر نکیمر  ارکر گرروه   كياگر به عنوان  .ديدار ،خواهد بود

 ياست برا یخوب  نقطن يا .قرار دارد ،یاغذ بزر  رولکا يع یوار وسيد كي يفهرست شده رو

 كمر ک .هرا و مقراوم  هرا نندهک كمک ؛اتیعمل ين منبع در هر طرح برايردن درباره مهمترکر کف

 كوچر که به شما بره طرر  برزر  و    ک يافراد ؛شما هستند یعین طبيدوستان و متحد ،هانندهک

با شرما   ه احتمال مخالفتکهستند  يیآنها هامقاوم .دیابيطرحتان دست به رد تا کخواهند  كمک

از دسرت   يبررا  يزیر ن است در صورت تحقق طرحتان چکه ممک يافراد ؛ا طرحتان را دارندي

 .راحت هستند ،ه فعالً هستک يآنطور ،ه با اوضاعکنيا ايدادن داشته باشند 

 هرا آن ؟دینکه یکد تیتوانیم یسانکت چه يبر حما .دینکه یته هانندهک كمکفهرست از  كي

 ،داشرت خواهد  یدر منابع اضاف یسهم ،تيا آن حمايآ ؟دننکیم ارکت خود را چگونه آشيحما

ه آن افراد کد يردکه مشخص ک یوقت ؟خواهد بود يمعنو ،تيا حمايآ  ریتاث ،دانش ،منابع زمان)

مند بهره ترتان راحتيهانندهکكمکاز د یتوانیم ه چطورکد یاز خودتان بپرس ،هستند یسانکچه 

 ؟شما و پروژه تان انجام دهنرد  يبرا يشتریار بکد تا ینکب یا را ترغد آنهیتوانیم چطور .گرديد

 ،طررح شرما   یاتیر احتماالً آنها بر مراحل عمل ،دینکیم را فهرست هادهين جا ايه در اکنطور یهم

ح پرروژه تران   یتوضر جهرت  جلسه  كيه کد يریم بگیاگر تصم ،مثال يبرا .اشاره خواهند داشت

آن را بره عنروان مراحرل     يخرود بررا   ين جلسه و آماده سراز آ ،دهندگان الزم استكمک يبرا

آن مراحل نوشته و آنها را به  يد را برايجد يرهایاصالح مس .دینکفهرست  ،در طرحتان یاضاف

 .دینکوار نصب يد

 
 يشتتر ينتده بتي اقتمتيل ب   يآ ،بيشتند تر و جيمعتر مين مفصليك هر چ در طرقهي م ين مي ركمي ف نكته:

 .شوديك مي  ناديبك واقع ين امر بك ندرت قتيا يول .مطهوب مي خواهند بود ييياز رو اينكيآ

چطرور   ؟تندانی هسر سر کچره  آنهرا   .دیر نکبالقوه خود را فهرسرت   يهانندهکحال مقاومت 

زه آنها یانگ ؟ردکمخالفت خواهند  ر فعالیا غيا با شما فعاالنه يآ ؟دندهیم مقاومت خود را نشان

یم ه چطورکد یاز خود بپرس ،دياهز انجام دادینندگان خود نک كمک يه براکهمانطور  ؟ستیچ
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د مقاومرت  یر توانیمر  طرحتان باشرند. چطرور   يرايشتر پذید تا بيگذارب ریشتر ت ثید بر آنها بیتوان

ل ينندگان را تبدکمقاومت د یتوانیم نند؟ چطورکمتر مقاومت کد تا ینکب ینندگان خود را ترغک

ات یر ننردگانتان داللرت برر مراحرل عمل    کر بر مقاومرت  یدوباره، اگر ت ث د؟ینکنندگان ک كمکبه 

 د.ینکوار نصب يبر د آن رانوشته و  كيهر  يد برايجد یر اصالحیمس كي ،دارد يشتریب

 يو نامگرذار بنردي  دسرته ات برالقوه شرما،   یر مراحرل عمل  بخشی ازباً يا تقريه تمام کحال 

 .نمايیدب درست، مرتب یه آنها را به ترتک ديا، شما آمادهاندشده

 م زمانيوار عظيد

ات یه مراحل عملک يوارين ديا يوار روبرويحاً دیترج)گر ياغذ دکا رول يوار يد كي يرو

هدف شرما   يه براکدام کهر و د ینکجاد يم ايا تقوي یخط زمان كي  دياردهکبندي دستهخود را 

خرود را   یزمران  يهرا دوره ،و مراحرل  وارير به اندازه تمام د .دینکه یته تربزرگ را استتر مناسب

 يبررا  یواقعر  يا سرالها ير  ها، ماهها، فصلهاروزها، هفتهه صورت دام را بکهر  .دینک ينامگذار

 يره  بررا یر و غ nو هفتره   …و2، هفتره  1)هفتره   nروز  …و 2، روز 1روز  به صرورت  ميتقو

از هرم جردا    ياغرذ ک يهرا نوار چسببر روي مات خود را ید. تقسینک، مشخص یخطوب زمان

از  یکر يه کر نيبا ا .نمکیم اديم  زمان، یوار بزر  )عمين جدول به عنوان ديد. من اغلب از اینک

وار برزر   ير د آن رادهرد  یمر  حیند، ترجکیم ارکع يار سریصنعت بس كيه در کمن  يهايمشتر

 ر بنامد.یزمان تبخ

 
 قدرتمندريزي يك وسیله و ابزار ساده، ولی يك برنامه -ديوار عمیم زمان
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از هرر   یر اصرالح ید، هرر مسر  یر نکیمر  ارکر  یهنوز به صورت گروهه کحالی ، در بنابراين

ر ید مسر ير با ،فره یوظهر  مسؤولد. تنها فرد یوار بزر  زمان، انتقال دهيات را به دیفهرست عمل

د ترا نشران دهرد    ینکوار بزر  زمان نصب يد يرا بر رو یر اصالحیمسند. کرا جابجا  یاصالح

ه اصرالحات از فهرسرت   کر نطرور  یامل خواهد شرد. افرراد گرروه، هم   ک یدر چه زمانفه یآن وظ

 یفير وظرا يتا سا دنزيربهم به  ارآنها ن است کشوند، ممیم منتقلوار بزر  زمان يات به دیعمل

 خرتن در يندارد. برر هرم ر   یالکاش مس لهن يدهند. ا يجا ،ش انجام شودیشاپیه الزم است پکرا 

 سب است.امالً مناکن مرحله يا

افرت.  يوار بزر  زمان انتقال نخواهنرد  يناچار به دبه ات یاز اصالحات فهرست عمل یبرخ

ن هم هست کستند. ممیپروژه الزم ن يد آنها واقعاً برايشا و رواضح هستندیا غيد آنها مازاد يشا

 رده ترا کر موافقرت ن  یسک یپروژه مهم هستند ول يبرا یه آنها از لحاظ بحرانکن باشد يلش ایدل

یمر  را عنوان ريزيطرح يچون و چرا یقانون ب كينجا يا رد. دریت آنها را به عهده بگیولمسو

وتن، یر ن یتر کن حرین قانون به اندازه قوانيناتمام است. ا ايفهیفه مطالبه نشده، وظیوظ كي :نمک

سد، ير ننویفه اصالح مسیوظ كي يس اسم خود را بر روکچ یر است. اگر هيرناپذییو تغ یاساس

 يعضو از گروهتران را بررا   كي ؛دينه دارين مرحله، شما سه گزيشود. در انمی فه انجامین وظآ

دا یر خارج از گروهتران را پ  ید، شخصینکب یق و ترغيفه مطالبه نشده تشویت وظیمسؤولقبول 

ه کر سرت  ید. الزم نير ریبرر عهرده بگ   آن راا خودتان يصالح انجام آن باشد  يل و ذيه ماکد ینک

 يازیر ن نین مرحله چنيفه را انجام دهد، حداقل در ایه در واقع آن وظکد ینکدا یا پر یسکحتماً 

نطرور  یفه جوابگو باشرد. هم یآن وظ يند براکه قبول کد یخواهیم را یوجود ندارد. شما شخص

ره از یزنج كيشخص ثالث به  كيفه را به یتواند آن وظیم رود، فرد جوابگویم شیه پروژه پک

ه کر سرت  ا مهم است آن طهم ضابین تنمیه در حکند. آنچه کامل، واگذار کم یت كيا ي یفرمانده

ه خرط  ک یرده است. وقتکت یمسؤولفه، قبول یل وظیمکت ينفر برا كيه کد ینکنان حاصل یاطم

 د.ید انجام دهيا بارگر يار دکرد، چند ک يریل گکشروع به ش ميا تقوي یزمان

 ريتأث كيجاد يا

شروع  خود نندگانکو مقاومت  هانندهک كمکار گرفتن کب يبرا ريزيطرحن و ییشما با تع
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 يگريمنابع د ی. ولید: منابع انسانياهردکمنبع خود  يهايازمندینترين به خطاب قراردادن سخت

امرل  کف یر ط كن و دریری تع يد. مرن بررا  یز در نمر داشته باشید آنها را نيه باکز وجود دارند ین

از  «ثیر تر »نم. کر یمر  هیرا توصر  «ثیر تر »به نرام   ثرمؤ یساده ول يمنابع ابزار يهايازمندیطرح از ن

 ،)مهرارت   4یاردانکر  ،3ت آزادوقر  ،2هرا هيسررما  ،1يلمات ساخته شده، انررژ کن يحروف اول ا

ه الزم است در هرر مرحلره از   ک ین منابعییتع ين ابزار مثل فهرست برايا از .6زهایو چ 5طيشرا

 .نمايیدد، استفاده ینکسب کطرحتان 

ات را یر د داشت تا هرر مرحلره عمل  یرا الزم خواه ياز انرژ یا انواعيچه سطوح  :يانرژ ●

راه  يبرر  بررا   يروین و ت فشرده ممتدی، فعالیاز تعهد شخص يیا به سطوح بااليد؟ آینکامل ک

جرا  که در کد ینکد، توجه يرا دار مورد نیاز يد؟ اگر از قبل منابع انرژياز دارین یابزار برق يانداز

د، چطرور بره   يازتان را نداریموردن ياز قبل منابع انرژ رافت. اگيد یچگونه به آنها دست خواهو 

 رنرد؟ اگر  کیم جابيرا ا ياات اضافهیبه آنها مراحل عمل یابیا دستيافت؟ آيد یآنها دست خواه

نفرر   كير ه کر د يد، مطمرئن شرو  یر انجام ده كيهر  يد براير جدیاصالح مس كينطور است، يا

 د.یقرار ده یدر خط زمان آن راسپس به عهده گرفته و  راآن ت یمسؤول

د یر اج خواهیر ات احتیر ردن هر مرحله عملکامل ک يبرا یشما به چه منابع مال :هاهيسرما ●

جا و چطور که در کد ینکهستند، توجه  یافکد؟ اگر آن منابع ياز قبل دار یداشت؟ چه منابع مال

د، چطرور بره آنهرا دسرت     ير الزم را ندار یمنابع مالد داشت. اگر از قبل یخواه یبه آنها دسترس

نطور است يند؟ اگر اکیم جابيرا ا يااضافه یاتیبه آنها مراحل عمل یابیا دستيافت؟ آيد یخواه

بر  آن رات یولمسونفر  كيه کد يانجام داده و مطمئن شو كيهر  يد براير جدیاصالح مس كي

 د.یقرار ده یدر خط زمان آن راعهده گرفته و 

د؟ زمان بر خرالف  ینکامل کات را ید تا هر مرحله علميچقدر زمان الزم دار :وقت آزاد ●

                                                                        

1- Energy 

2- Funds 

3- Free time 

4- Expertise 

5- Conditions 

6- Things 
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ا ير رده کر جاد يد ايد زمان جدیتواننمی ر است. شمايد و نه انعطاف پذير منابع، نه قابل تجديسا

د، همران  يرید از آن زمان بگیتوانیم ه شماک ید. تنها منبعيزمان هدر رفته را دوباره بدست آورد

ن ير ر ا . دیا ضرمن ير حاً ي)صرر  دير ازها اختصرا  داده یر چيه از قبل به ساکاست  یزن زمانمخ

گرر  يد ياز جرا  آن راد یر توانیم ید، وليبساز آن راد یتواننمی شماکه است چیزي حالت، زمان 

در دسرترس   د؟ اگرر زمران الزم  يردن هر مرحله الزم دارکامل ک يد.چقدر زمان برايریقرض بگ

ر ياز سرا  آن راد یر توانیمر  د، چطرور ير ندار یافکر وقت آزاد  رد. اگینکآن توجه به مقدار  است،

 رنرد؟ اگر  کیمر  جراب يرا ا يااضافه یاتیار، مراحل عملکا انجام آن يد؟ آيریقرض بگ ،هاتیفعال

نفرر   كير ه کر د يوو مطمرئن شر   هانجرام داد  كيهر  يد براير جدیاصالح مس كينطور است يا

 د.یقرار ده یزماندر خط  آن راآن شده و  مسؤول

د؟ ير ات الزم داریر ل هر مرحلره عمل یمکت ياز دانش را برا یا سطحيچه نوع  :ياردانك ●

د برر   یلک كيالزم است  رد؟ اگياج داریاحت يید؟ به چه مهارتهایه بدانکز را الزم است یچه چ

د ینکدا یپرا  یسکد يا بايد، یانجام ده آن راد چطور یاندنمی د وینکمجدد  یشکم یرا س يواريد

ا ير بره مهرارت    یاز قبرل دسترسر   رد. اگيریاد بگيه خودتان کنيا ايباشد مهارت آن را داشته ه ک

 رافرت. اگر  يد یخواه یه چطور به آن دسترسکد ینکد، توجه يمرحله را دار كي يبرادانش الزم 

 ا بره دسرت آوردن  ير د داد؟ آیر ار را انجرام خواه کر ني، چطور اشويد اردانکشتر یه بکالزم است 

ر یاصرالح مسر   كينطور است، يند؟ اگر اکیم جابيرا ا يااضافه یاتیالزم، مراحل عمل یاردانک

در خرط   آن راآن شرده و   ولمسرو نفرر   كيه کد يانجام داده و مطمئن شو كيهر  يد برايجد

 د.یقرار ده یزمان

 كير د يا بايد داشت؟ آیالزم خواه یاتیل هر مرحله عملیمکت يبرا یطيچه شرا :طيشرا ●

ا ير م شود؟ آيد ماليا هوا بايآ ؟ردید، صورت گینکد عمل یه بتوانکنيا ا توافقنامه، قبل ازيقرارداد 

هر مرحله از طرحتان الزم اسرت؟ اگرر    يبرا یطيباشد؟ چه شرار صفر درجه يد زيهوا بادماي 

ر ییر تواننرد تغ یمر  طيد. اگر شررا ینکا بود به آنها توجه یمرحله، از قبل مه كي يبرا ط الزميشرا

 یطررح تصرادف   كيا به يد؟ آیده يرا جا يریید چنان تغیتوانیم چطور ،ر آب و هوا ینند )نمک

 كير هر  يد براير جدیاصالح مس كين است ید داشت؟ اگر چنیاج خواهین مرحله احتيا يبرا

تران  یدر خط زمان آن رارد و یبر عهده بگ آن رات یولمسونفر  كيه کد يوانجام داده و مطمئن ش
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جاد يا ايد؟ آینکجاد يد آنها را ایتوانیم ستند، چطوریا نیه هنوز مهک یطيد. در مورد شرایهقرار د

ر یاصرالح مسر   كير هر  ينطور است برايند؟ اگر اکیم جابيرا ا يااضافه یاتیآنها، مراحل عمل

 آن رارد و سپس یگیم به عهده آن رات یولمسونفر  كيه کد يانجام داده و مطمئن شو يديجد

 د.یتان قراردهیزمان در خط

ل هرر مرحلره   یر مکت يزات، بررا یر ا تجهير  يل منرابع مراد  یاز قب يیزهایبه چه چ :زهايچ ●

وتر لرپ  یامپکر  كير چسرب دار،   يهرا ادداشتيا ياغذ کا به يد داشت؟ آیاج خواهی، احتیاتیعمل

، دير ار داریر اگر آن منابع را از قبرل در اخت  ؟د داشتیاج خواهیاحت یل ساختمانیجرثق كيتاپ، 

ا ير ؟ آدادد یر خواهانجرام  ار را ک د، چطور آنیابيد. اگر الزم است به آنها دست ینکبه آنها توجه 

 كير هرر   ينطرور اسرت بررا   يند؟ اگر اکیم جابيرا ا يااضافه یاتیبه آنها، مراحل عمل یابیدست

رد یر گیمر  بر عهده آن رات یولمسونفر  كيه کد يوانجام داده و مطمئن ش يدير جدیاصالح مس

 د.یتان قرار دهیدر خط زمان آن راسپس و 
E F F E C T 

 چیزها )دارايی  شرايط مهارت اوقات فراغت هاسرمايه ارزش

 

ر یاصرالح مسر   كير ه کر رارشونده است. هر بار کت ،ثیرت د، ابزار ید ببنیتوانیم هکهمانطور 

ن، يد. بنرابرا یپرسر، بیآن اصالح مس يرا براثیر ت  يه پرسشهاکد، الزم است یدهیم د انجاميجد

ار شفاف از یده بسيا كيد، يه آن را انجام دادک یوقت یتواند زمانبر باشد ولی، مثیرت اعمال ابزار 

ثیر  تد. يد داشت را داریاز خواهیآنها ن یابیدست يه براکل طرحتان و آنچه یمکت يبراالزم منابع 

ده ير ا كير توانرد  یمر  ، راه حل یده لکش) :5از مرحله  «توان»ه ابزار ک ياوهیباً به همان شيتقر

ش طررح  یپر  كير رد ترا  کر خواهد  كمکند، به شما کل يراه حل روشن تبد كيه را به یاول خام

 ن عنصر قبرل از يد. آخرینکل يات، تبدیعمل يبرا توانمند يوکس كيطرح را به  كيناهموار از 

جه قابرل مشراهده   یند نتا چي كي يید، شناساینکوار بزر  زمان را تمام يد يور ارتان برکه کنيا

 یکه چره مردر  کد ی. از خودتان بپرسدياردهکه مشخص کاست  یاتیاز مراحل عمل كيهر  يبرا

د یر ه چطرور خواه کر د یسر يهر اصالح بنو يات تمام شده است. رویه مرحله عملکدارد وجود 

د. یهآن مرحله را موردتوجه قرار د يبرا يیز قابل اجرایه آن مرحله تمام شده و هر چکدانست 

ات، یر مرحله عملدارند. اسم  كيدام که هر کد، یوار پر از اصالحات داشته باشيد كيد يحال با
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 یسر که تمرام شرده اسرت و چره     کد یچطور بدانو اين که  به آن یابیدست يتمام منابع الزم برا

 شود.ست، از روي همین اسم استنباب میل آن ایمکت ولمسو

 اتيتابچه عملك

 يیعمرالً قابرل جابجرا    یجاد طرحتان اسرت، ولر  يا يد برایبزار مفا كي ،تاب بزر  زمانک

از صرفحه گسرترده    كير جراد  يا ،يبردراکر انردازه   كير رساندن آن به  ين راه برايست. بهترین

ات اسرت.  یهر مرحله عمل يفه مفصل برایبه همراه صفحات وظ یاطالعات خط زمان يخالصه

السرور  کداخل و رده کسوراخ  آن را ،ردهکبرگه مجزا مشخص  كي يات را رویهر مرحله عمل

 يالسرورها کشروند و  یمر  يتوسرط صراحب پرروژه نگهردار     یاصرل  يالسرورها کد. یقرار ده

 يمقدمه برا كيشوند. به عنوان یم ننده در پروژه صادرکت کهر شر يفه برایمخصو  هر وظ

نشرور  م كير امرل از راه حرل روشرن و    کح یتوضر  كيات، پروژه را نام برده و یتابچه عملکهر 

ر خواهنرد  ین پروژه درگيل ایمکه در تک ين افرادیب يهاو ارتباب هاتیولمسوه خالصه کپروژه 

م آمرده  ير اهردکانمان استفاده ياز مشتر یبرخ يه براک ايبرگهمثالی از ر يد. در زیارائه ده رابود 

 .است

 

 مرحله برگه اجرايي

 ولشخص مسو مرحله

 …بستگی دارد به تکمیل

 

 ان ديگرشرکت کنندگ

 توضیحات طول مدت پايان شروع

 شواهد يا مدارك تکمیل

 

 عملیات براي بهبود حمايت هاکمك کننده

 

 عملیات براي جلب حمايت هامقاومت کننده

 

 عملیات براي دستیابی منابع

 تاريخ تکمیل 
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 برگه عملیات نوعی براي يك مرحله عملیات مجرا

 

 تواند تمرام آن یم اتیتابچه عملک كي، نیستند دهیچیپايی که آنها ي كوچک يهاپروژه يبرا

ده تر، یچیبزرگتر و پ يهاپروژه يد. برايارتان الزم دارکت و نمارت يريمد يه براکباشد  یزيچ

ه برا اسرتفاده از   کد ینکیم ت پروژه ارائهيريمتخصص مد كيات خود را به یتابچه عملکاحتماالً 

پروژه شما  ند.کیم جاديطرح پروژه مفصل، ا كي وکرده  تیتبعاز آن شما سازمان  یستمیهر س

صرد نفرر،   يرا  نفر اجرا شود  كيون دالر، توسط یلیده مداشته باشد يا نه ياجراء هز يده دالر برا

ز یر ه طرحتان با پروژه شما چکد یاد داشته باشيسال؛ به  ندچ ياروز زمان الزم داشته باشد،  كي

د شرد. ارزش  یر ر مواجره خواه یمسر  یدر طر  یراتییا موانع و تغشما ب كاست. بدون ش یمتفاوت

 .دياآن انجام داده يه براکاست  ياريزيبرنامهه در کست، بلیارتان در خود طرح نک

 2و بلوم 1كستايليبا

است. مرن   كوريوین يزکمر كپار ،رکقدم زدن و تف يمورد عالقه من برا يانهاکاز م یکي

 یلومبوسکر ئاتت يورود یکي، در نزد1967واخر تابستان در سال ها در ايروادهین پيا از یکيدر 

یمر  ه جلرو کر نطور یشدم. هم يلمبرداریگروه ف كي يهاکریو ت ها، متوجه نورها، پردهكدر پار

 كت پرار کر مین كير  يه روکدم ياندام را دكوچکرزن یپ كيندازم، یب كياز نزد یرفتم تا نگاه

شرناختم  نمی پوش نشسته است. آن خانم را كیو ش ل آراستهکیه يمرد محترم قو كينار کدر 

در آن صرحنه در حرال وقروع نبرود. دو      ياديبود. اتفا  ز 3رو مستليز كآن مرد، بدون ش یول

 یت اصرل یشخص -انکودکتاب ک) رزن افتادمیاد بابار و پيگر فقط آنجا نشسته بودند. من به يباز

 صرحنه دم. آن ير لم دیرا در فر  صحنهخره آن سال بعد، باال كيبه نام بابار است . حدوداً  یلمیف

، برود. مرن   «ننردگان که یر ته»لم یاز ف 4كمل برو یدر نسخه اصل يانس مونتاژکس كياز  یبخش

                                                                        

1- Bialystack 

2- Bloom 

3- Zero Mostel 

4- Mel Brook 
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و  یدار، انسران لم خنرده ین فر ير ش دوست داشتم. ايهارا در تمام صورت« نندگانکه یته»شه یهم

 ريرزي برنامره قردرت  داراي و  روبهرره تفکرر  درباره  نمیربیوتاه کداستان  كيمن،  يحداقل برا

ر ئرات )ت يننرده بررادو  که یر ته كير ، كسرتا یليس باکستل، مامنقش ست طرح است. کرغم شیعل

یمر  دانه تالشیمااه نکس کرا داشته است. ما هاستکاز ش ياه رشتهک  است كوريویف نومعر

. به زبران  رددگه هر طور شده دوباره به اوج باز کخورد یم ند تا بخت خود را برگرداند، قسمک

پادشراه  “ گرر يبرار د کيه کر نم کدا یپ یتوانستم راهیم اشکشود. یم او ی، هدف آتوربهرهتفکر 

صرورت   1ه توسرط حسرابدار مروش صرفتش، لئوبلروم     کر مشاهده  كيس از کم! ماوش ”يبرادو

ه یر ته يبررا  آن رااز  یمر ک یلیمقدار خ یول یمنکاد جمع يه اگر پول زکشود یم ، متوجه گرفته

ش ينما كينسبت به  يشتریب ”سود“ یمتوانیم ،یمنکصرف طوالنی مدت ست کش كي یگنندک

تروانم  یمر  ن برود: چطرور  ير س اکننرده مرا  ک كي، پرسش تحروربهرهتفکر . به زبان يمموفق، ببر

کره   ،2ندیکبیرا در فرانز ل سؤاله خود به آن یس پاسخ اولکنم؟ ماکه یخ را تهيش تارين نمايبدتر

را نوشرته برود.    «تلرر یه يبهار برا»ش به نام ينما كيه کبود پیدا کرد ه یحاش معتدل در ينئوناز

ن يه بردتر یر ه قطعاً تهکرد ک بنديدستهرد و منابع را ک ايجادده را يا كيس ادامه داد و کسپس ما

ترين بدش کيرد و شرکا را استخدام یارگردان دنکن ياو بدتر ؛ردندکیم نیخ را تضميش تارينما

را  «نرد یکبیاول»ال در آورد. کيش موزينما كيه قصد داشت بهار را به صورت کبود  کنندهد یتول

رد. او کر ن یری تع یبود به عنوان نقش اصرل  یقیموس يهات نسبت به نتیه فاقد قدرت حساسک

ش در يست نماکش يارکم کمح يان فروخت. براگذارسرمايهش را به يدرصد نما 100ش از یب

یمر  تیموفق يآرزو یخاص یهمه با عبارت يه براک يدر برادو شرب الزم يه، بجایشب افتتاح

ش یز خرراب پر  یر ه معلوم شد، البته، همره چ ک طور . آن«دیموفق باش»گفت: صرفاً به همه  نند،ک

ارگردان هم کد با يست و باکش شيند، در واقع درست قبل از پرده اول پایکبیرفت. نقش اول، ل

 بود. هایدهاتنزد ش در خانه و يشوایه پکشد، یم نيگزيجا 3سيبر ش، راجر دييجنس باز نما

 رد.کو فرار يبه ر هار شد و بلوم با پولیس دستگکت بزر  شد. مایموفق كيل به يش تبدينما

                                                                        

1- Leo Bloom 

2- Franz liebkind 

3- Roger de Bris 
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 1انهيوري. آي  ديدوا «اس  ي، الاامريايبرنيمك يده هستند وليفي يب هيطرح» نكته:

موفرق اسرت.   آن  ريرزي برنامره اما ، خورد ستکه طرح شکني، با وجود ا13در مورد آپولو 

از گردد و سرهم خرود را   یم و بازيست از ریش نيمثل نما یچ تجارتیشود، هیم ه متوجهکبلوم 

ه برر  کر  یشر ينما ”بخوان بخوان“ س و لئو به همراه هم در تئاترکرد. مایگیم گردن بهرات یتقص

شرده برود برازي کردنرد و     نوشته  ز موفقیهجوآم يدیش تقلينما كيه یاساس تجربه شان از ته

ش آنقدر در ي. نمانمودند هیرا ته «عشق يهایزندان»شعر به نام  و رقصسرشار از سپس نمايش 

م بهار را دوبراره جمرع   یه آنها بخشوده شدند. آنها تمام تکاصالح مجرمان سابقه دار، موفق بود 

 ،ه باعرث شرد  کر د ردنر که یر ان را تهیاز زنردان  يار محبوب و موفق برادوینسخه بس كيرده و ک

یمر  زنهاور درسرت يند. آون صنعت شيا در ینندگکه یت تهکن شرايترو بلوم، موفق كستایليبا

 است. یالزام ريزيبرنامه یده هستند وليفا یب هاگفت: طرح

 خالصه

اجراء  يبرا ات و منابع الزمیه عملکاست  وربهرهر کمرحله از مدل تف كيمنابع  بنديدسته

چره  ، ندکیم د را مشخصياهردکفش يتعر  راه حل یل دهکش) :5مرحله  ه درکراه حل روشن 

گروه  كيردن کر یفرد انجام شود و چه توسط افراد متعدد، درگ كيه پروژه توسط کقرار باشد 

 :د استیآن منابع مف ريزيبرنامهو  بنديدسته، يیاز افراد در شناسا كوچک

ب یر ا ترتير  يت بنديدر اولو یبدون سع ل طرح رایمکت يات الزم برایتمام مراحل عمل ●

ر مراحرل  يها و مراحل و زيرارکد تا تینکبندي دستهات را ید. مراحل عملینکفهرست  ،آنها یده

 د.ینکرا مشخص  يف فرديرده و وظاکرا حذف  یگروه

د. یر نکننردگان برالقوه، مشرخص    کنندگان و مقاومت ک كمکن ییتع يرا برا يیهدف نها ●

ننردگان و مقاومرت   ک كمر کبرر   يرگرذار یت ث ،د، هردف ینکات را اضافه یلمراحل عم ،ازیطبق ن

 نندگان است.ک

ل آن متعهرد  یر مکبره ت نسربت  ه کر دارد  كمالر  كيات یه هر مرحله عملکد يمطمئن شو ●

                                                                        

1- Dwight D. Eisenhower 
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آن قررار داده و   ويب ریر ات را بره ترت یر مراحل عمل اي ازد تا دستهینکجاد يوار زمان اياست. د

 د.ینکب ، آنها را مرتهایطبق وابستگ

زهرا  از هرر   یط و چيشررا  -مهرارت  -قت آزادو -هاهيسرما -ي)انرژ «ثیر ت»ل یتحل كي ●

ا یر از قبرل مه  ید چه منرابع ینکمشخص  .دینکن ییرا تع د تا منابع الزمیات انجام دهیمرحله عمل

بره   یابیات را با هدف دسرت یمراحل عمل ،اجید. طبق احتيد به دست آوريرا با یبوده و چه منابع

 د.ینکاضافه  ،ازین ابع موردمن

 د.ینکات را مشخص و فهرست یهر مرحله عمل يبرا هج قابل مشاهدينتا ●

 كير را در  هرا د؛ برگهینکات منتقل یبرگه عمل كي يات را رویاطالعات هر مرحله عمل ●

متخصرص   كيبه دست  آن راا يرده کت يريد تا پروژه را نمارت و مدینکات وارد یتابچه عملک

انره از  يگراه واقرع یر طررح اول  كير  ،”منابع بنديدسته“ جه مطلوب ازید. نتيروژه بسپارت پيريمد

مجرزا را شرامل   ات یر انجرام دادن هرر مرحلره عمل    يبررا  ولمسوشامل افراد  است که اتیعمل

 شودمی

 هاكيتكو تا ياستراتژ

یم ه همب هاكیتکو تا يه در آن استراتژکاست  تفکر مولددر  يامرحله ”عمناب بنديدسته“

در هنر جنگ نوشته  1ه سان چوکهمانطور  ،هستند یاساس ،تیموفق يآنها برا يهر دو .وندندیپ

بردون  ي هرا كیر تکتا .سرت يروزیراه بره سرمت پ  تررين  نرد ک ،هرا كیتکبدون تا ياستراتژ“ است

بدون تعهرد و سرر    ،هاكیتکا تاي ياز استراتژ كيچ یه ”.ست استکقبل از ش يصدا ،ياستراتژ

در  ،از همره مرورد نمرر قررار گرفتره باشرد      تر قیه دقک یطرح یحت .شوندنمی غالب ،یسپردگ

 .متعهد داشته باشد كمال كيات یه هر عملکمعرض خطراست مگر آن

                                                                        

1- sun tzu 
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 مچهاربخش 

 در عمل وربهرهر کتف
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 ايم.اينجا همه درباره آن چيزی هستند كه از پيش ديده
 (1ي برايوگ)

                                                                        

1- yogi berra 
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ترر  رومندانهیموثرتر و ن ،ند تا بهترکیم كمکه به شما کاست  یچوبارچ ،وربهرهر کمدل تف

به اصل مهم  وربهرهتفکر  .استتحلیلی قات یسال تحق 50ش از یب اساسن مدل بريا .دینکر کف

 بهو همگرا  یر بحرانکو تف واگرار خال  کو تناوب تف يجداساز :وابسته است رکتف يجداساز

جره  ینت كير دام که هر کن مدل شش مرحله دارد يا .يریم گیجاد فهرست و تصميگر ايسخن د

مرحلره   6 .هرا كینکا تيمجموعه از ابزار  كيمدل جامع است و نه  كين يا .به خصو  دارند

 ترتیب هستند: نيدن مدل بيا

 كيو اش قرار داده کنکلتان را مورد کن مرحله شما مشيا در ؟ستیموضوع چ :مرحله اول

 ياير ن رويما به ا .ديریگیم در نمر ،ديد به دست آوریخواهیم هک ياندهيآ يمطلوب برا يايرو

 .ميیگویم یهدف آت ،مطلوب

ت را یموفق ينرم و سخت برا يارهایشما مع ،ن مرحلهيدر ا ؟ستیت چیموفق :مرحله دوم

 .دینکیم نییتع

از یر ه نکرا  یالتکمش و هاشل پرسکبه ش ن مرحله شمايدر ا ؟ستیپرسش چ :مرحله سوم

 .دینکیم بنديدستهد یابيتان دست ید به هدف آتیردن دارند تا بتوانکبه حل 

 3ه در مرحلره  کر  یالتکحرل مشر   ين مرحله شرما بررا  يدر ا ؛هاپاسخ تولید :مرحله چهارم

 .دینکیم جاديا هايیدهيا ،دياهردک بنديدسته

راه  يبررا  هرا دهير اتررين  نندهکدوار یه شما امن مرحليدر ا :راه حل یدهلکش :مرحله پنجم

 .دیدهیم رده و بسطکحل را انتخاب 

بع امنر نیز ات و یمراحل عمل يهايازمندین مرحله شما نيدر ا :منابع بنديدسته :مرحله ششم

 .دینکیم نییتع را راه حل ياجرا يبرا مورد نیاز

 1س(كجرج بو) دنديمف يبرخ ؛غلط هستند هاتمام مدل

ز یر آنها ن .ت هستندیاز واقع یناقص يآنها بازتابها ،ن حالتيدر بهتر .اشتباهند هامدل یتمام

واقعری  غرروب   ،غروب كياز  یچ نقاشیه .از موضوعات دارند يمترکلزوماً ابعاد  ،مثل بازتابها

ن يبهترر  یحتر  .نرد کا يدر كپر از نم يتواند نفستان را پر از هوانمی اياز در يچ شعریه .ستین

                                                                        

1- George Box 
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  .ستندیامالً درست نک ،عتیدانشمندانه از طب فاتیتوص

ح يه تشرر کر ن اسرت  کر ممکوانتوم  كيزیف .د هستندیمف یبرخ یول ،اشتباهند هامدل یتمام

 كير  يرویر ه چطور نکن است يا كدر يد برایار مفیراه بس كي یول ،ت نباشدیننده تمام واقعک

   .شودیمبه گل  ليتبدرود میدروازه ه به سمت ک یتوپ فوتباللگد به 

 یراهر  یولر  .سرت ین مسر له  كي يامل از تنها راه حل براکف یتوص كيور بهرهتفکر مدل 

 .اممشاهده کردهطه مختلف یشمار و در دهها حیتعداد دفعات بعملکرد آن را به من  .د استیمف

یمر  ت فررد را مشرخص  یوضع ،ندکیم حلرا  يالت تجارکمشاين مدل ه چطور کام دهيمن د

 شيروابط را افرزا  ،کندتولید می يديمحصوالت جد ،دهدیم را گسترش یفن ياهراه حل ،ندک

را  هاياستراتژ ،دهدیم اهشکتعارضات را  ،ندکیم جاديا یابيغات و بازاریات تبلیعمل ،دهدیم

 را حرل  یند و مسائل شخصکیم تيمشاغل را هدا ،دهدیم اهشکرا  هايدیامنا ،ندکیم میترس

 ،دولرت  ،استیس ،یابيبازار ،یمهندس ،دیتول ،یه چطور به افراد در امور مالک امدهيمن د .ندکیم

  .ست بخوردکه شکده ام يز دیگهگاه ن .ندکیم كمک یخانوادگ یو زندگ یکپزش ،علم

نره   ینرد ولر  کیمر  ايجراد  يین مدل جهت و راهنمايا .مدل است كين تنها يا ،اما همچنان

ر استفاده يپذنم تا از آن به صورت انعطافکیم قيا تشومن شما ر .ريناپذرییاست و نه تغ یقطع

در شش فصل گذشرته مرن    .دیخودتان وفق ده يرکف يهاط و روشيشرا ،ازهایآن را با ن ،دینک

هرر   یاصرل  يهرا مولفه ،ن فصليدر ا .ح دادمیتوصبه طور مفصل  ،6تا  1ن مدل را از مرحله يا

ن اسرت  کر در عمل شما مم ،در هر حال .ردکهم خوا یبررس ،6تا  1مرحله را دوباره از مرحله 

ه از تمرام  کر الزم نباشد  ید حتيشا .دینداشته باش را بیترتاين به انجام مراحل به  يازیهر بار ن

ن یابتدا الزم است قروان  ،هاانتمام یمثل تمام ،اين که به کمال برسید يشما برا .دینکآنها استفاده 

زو ه یر حت چیاز نصر  .دير ر پرا بگذار يه قانونها را زکاست الزم  ،شدن یعال يبرا .ديریاد بگيرا 

وه یش كينداشتن “ :ه گفتکد ینک يرویپ ،ینقاش يدر باغ دانه خردل راهنما ،1چوان ان هوايچو

ت ير ه در نهاکر اسرت   ايوهیهردف داشرتن شر    .وه بدتر استیش كيامل در کتوقف  ؟؛بد است

دسرتور   كير است نه  يیراهنما كيور هرهبتفکر . ”ديندار ياوهیش يیه گوکد يیبه نمر آ يطور

  .بنددیم ه دست و پا راکوانگان )يلباس مخصو  د كيالعمل و نه 

                                                                        

1- Chieh Tzu Yuan Hua Chuan 
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 ؟ستيموضوع چ :1مرحله 

ن ياز زمران برترر   یکر ين ير ا .است وربهرهر کتف يزکص مریه تشخيپا ”ست؟یموضوع چ“

 ه انجامک يارک شما بدون توجه به نوع .مهم است ،یاز لحاظ بحران یند است وليفرا يهابخش

هرر چقردر بهترر     یکر ینکا تير  كيار استراتژک ،یا ذهني یدست ار ک ،فیلکا تيخانه  ار ک ،دیدهیم

 ”؟ستیموضوع چ“ ،ن حاليبا ا .شودیم شتریتان بیشانس موفق ،ستیه جداً موضوع چکد یبفهم

ه یر المات اولکما در م .ردن از آن دارندکع عبور يل به سريثر مردم تماکه اکست ياهمواره مرحله

مرا   .نمکل ین را تحليا ياديخواهم زنمی“ :ميیگویم لین قبياز ا يزید اغلب چيان جديبا مشتر

ه کر سرت  ین یک. ش”ميدار كمکاز به ین ،راه حل يما فقط برا .ستیل چکه مشکم یدانیم از قبل

چ یه هر کر د يدیرسر  یراه حل عال كيتتان به کا شريچند مرتبه شما  یول .مهم هستند هاراه حل

مرا اغلرب    .بروده اسرت   ل اشتباهکمش كي يبرا یراه حل عال كيآن قطعاً  ؟ردکجاد نيا يرییتغ

 كمر کتواند یم مینکیم رکه فکرا  يادهين ایه اولکم یل هستکردن مشکار کآنقدر مشتا  به آش

ه کر نيا یواقعر  كدر يبررا  ،1گذر از مرحله  يصرف وقت برا یول .مینکیم انتخابسريع  ،ندک

در آينررده را  يشررماریب هرراي فکررريطوفرراندالرهررا و  ،توانررد سرراعاتی، مررسررتیوع چموضرر

 يگرذار هيسرمابراي انجام درست کارها، ان يه مشترکده ام يمن اغلب د .ندکحفظ جويی صرفه

چره   .دهنرد هدر می يارکدوباره  يبرا يشتریوقت ببنابراين  ،نندکیم فرصرا کمتري در زمان 

 !هودهیب

 
ردن ختدميت بتي ارزش    ت فراهم  :م ررفتك اس ياش تصم يره از قبل در مورد استراتژيدم هيأت نكته:

 ؟ميم چطور آن را انجي  دهيم بفهميتوانستنمي چرا مي .اعضيء يافاوده برا

 ياز بزرگران اتاقهرا   یکر ي يبررا  كياسرتراتژ  ريرزي برنامره جلسه  كيمن  ،شیچند سال پ

 يه و روابط سطح باال با دولتهايها هزاران عضو اتحادآن .ردمکبرگزار  ،یشمال ياکيامر یبازرگان

افرراد  ت ياهش عضرو کر در مرورد   ،یاتا  بازرگران  يرهيمد هی ت .و فدرال داشتند یالتيا ،یبوم

مهم  یاتا  بازرگان يبرا یه از نقطه نمر مالکنيتر با وجود اکوچک يتهاکآن شر.نگران بود یبوم

از یخود به دولتها ن يهایمعرف يبرادادند که سازمان می یاعتبار اساس ،به آن سازماناما  ،ندنبود

اهش کر ن ير ردن اکمتوقف  يخوب برا ياستراتژ كيه کم گرفته بود یره تصميمد هی ت ،داشت

ف را ارائره  یر ف از خردمات برا تخف  یط كي ،یبوم يه به اعضاکايجاد کند. آنها تصمیم گرفتند 
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گسرترش   ،ق در برازار یر ر تحقینم ،شدیم تر سخت حاصلکوچک يتهاکشر يه اغلب براکد نده

شرتر  یب ،دام خردمات کر م یه بفهمر کر ما آن بود  ريزيبرنامههدف جلسه  .و مشاور وب ،ياحرفه

 .ندکتوانست با اعتبار فراهم یم یاز آنها را اتا  بازرگان كيدام کبود و  یبوم ياز اعضایمورد ن

از  ،م دادیاده قررار خرواه  ه مورد اسرتف ک ينديردن فراکپس از مشخص  ،من در روز جلسه

 هیر ت س یرئر  داشرت ولری   دجواز طرف گروه و ياديز نمراته کنيبا ا .ردمکشروع  1مرحله 

ار کآشر  یل بره آشرفتگ  ياو تبرد  يقراریب ،رفتیم شیپ جلسهه کنطور یهم .بود ره ناراحتيمد

راحت اسرت زمران   ،مینر کگر صحبت يه الزم است تنها با همدکبودم از آنجا که متوجه شده  .شد

ه او کر آن طرور   :ردکر خود را اظهرار   يدیم و او ناامیانه داشتینفرانس مخفک كيما  .ردمکاعالم 

 !ميدیرسر مری  ل همکبه مش یه حتکبل ،ميدیرسنمی یچ راه حلیما نه تنها به ه ،ديدیم را مس له

ردن خردمات برا ارزش   کفراهم  :م گرفته استیاش تصم يره از قبل در مورد استراتژيمد هی ت

  ؟مید آن را انجام دهيه چطور باکم يدیفهمنمی چرا ما .اعضاء يافزوده برا

ار یبسر  ید ولر یم رسر یخواه مس لهه به قلب که صبور باشد و قول دادم کمن از او خواستم 

و سهامداران گوناگونش از چه  یل در مورد اتا  بازرگانکه واقعاً مشکم یه ما بفهمکبود  یاساس

   .قرار است

ل بره  ياو تبرد  يدیر نا ام .مدآش من یر مجدداً پيمد ،ميردکل ینهار جلسه را تعط يبرا یوقت

 یاز چهرار خردمات   خردمت ه سه کم يجلسه صبحمان متوجه شده بود یما ط .شده بود یقدردان

 یمر کار یاعتبرار بسر   ،یه اتا  بازرگران کشد یم باعث ،ره قصد ارائه آنها را داشتنديمد هی ته ک

دوار یر ار امیبره نمرر بسر    يه در تئورک ياستراتژآن ه کمشخص شد  .شده باانجام آن داشت يبرا

ه قررار برود   کر همرانطور   ،وب بود و احتماالً به صورت برالقوه یقاً ناقص و معیعم ،آمدیم نندهک

موضروع  “ لیر ه تحلير برر پا  ،در انتهرا  .دادیمر  يرده و فرارکآنها را منحرف  ،ندکاعضا را جلب 

جراد  يه اکر بلگرفت  غیرمتمرکزردن خدمات کم بر فراهم یتصم نه تنها یاتا  بازرگان ”؟ستیچ

  شرود یمر  مختلرف در آن مبادلره   يهرا کبان يهرا که چک یسازمان :)مترجم يسسه تهاترمؤ كي

 .گر خردمات ارائره دهنرد   يدکر يق آن بتوانند بره  يه اعضا از طرکتصمیم اصلی آنها بود ز کمتمر

د يجد يديان عايجر كيه کبل ،ت را برگردانديل عضوينه تنها تما ،افتهيل کدوباره ش ياستراتژ

  .ردکجاد يا یاتا  بازرگان يهم برا

اغلرب   .دامنرد کم مسرائل  یدانر یمر  ه از قبلکم یب دهيخودمان را فر :است یامر آسان ،نيا
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ص یم آنها را تشخیتواننمی هکرند يناپذ يیط اطرافمان جداینقدر با محآما  یناراحت یل واقعيدال

   .ردن به آنها آسانتر استکتوجه ن ،باشندتر آشنا اليلدهر چقدر  .میده

ه کر نطور یهم .خچال رفتميبه طرف ر یبرداشتن ش يمن برايك روز صبح  ،شیچند سال پ

م یپس تصرم  ،صبحانه من نبود يبرا یافکر یش .است كسب یلیه خکدم یفهم ،را برداشتم يبطر

  .محل بروم یگرفتم به خواربار فروش

دم یر چیپ ،ن رفتميیابان پایاز خ ،خارج شدم يیاز در جلو ،آنجا از خانه دن بهیرس يمن برا

راه  يگرر يمقردار د  يريدر سراز ،دمیچیبه راست پ ،ردمک یابان را طیاز خ كبلو كي ،به راست

چند قدم رفتره و وارد مغرازه    ،دمیچیبه راست پ ،اده رفتهیپ يگريمقدار د ،دمیچیبه چپ پ ،رفته

 ،ر برداشتمیش يبطر كي ،رفتم شان قرار داشتيهاخچاليه کازه پشت مغبه سمت سپس  .شدم

نرد قبرل را   يبرگشرتن بره خانره مرن فرا     يبررا  .تا پولش را بپرردازم  مغازه رفتم يسپس به جلو

 یمک ،دمیچیبه چپ پ ،برداشتم یچند قدم ،دمیچیبه چپ پ ،رون رفتهیاز مغازه ب :ردمکوس کمع

بره   ،راه رفرتم  كبلو كي ،دمیچیبه چپ پ ،اده رفتمیپ يیالاز سر با ،دم به راستیچیپ ،اده رفتهیپ

  .دمیدر رس يابان باال رفتم تا به جلویاز خ ،دمیچیچپ پ

ه کر رد کر به ذهنم خطور  ،ستاده بودمير به دست ایش  شیخچال با شيه در مقابل کهمانطور 

قررار  دسرتم  ه االن در کر برود   ینیر سرنگ یش يبطر ،ياقهیدق 15 ياده رویپ يمن برا كتنها مدر

فتراده  یانگار هرگز اتفرا  ن  .كینه تراف ،نه افراد ،نه صداها ،رده بودمکمن نه به هوا دقت  .داشت

  .ن شده بودیسنگ  شیش كيل به يآن تبد كيدر  كسب  شیش يیگو ،بودند

ار کر ه با آنها ک يافراد یو حت یخانوادگ يهاین زندگیما همچن يارک يهایات زندگیجزئ

شروند   عرادي مران  يتوانند آنقدر برای؛ ممن به سمت مغازه ياده رویز مثل پیم نینکیم یو زندگ

بره   .مياه به آنها خو گرفتهکاست  يیالگوها ،مینیبیم هک يزیتنها چ .ميگر متوجهشان نشويه دک

رده و کر وقرت صررف   بسیار مهم اسرت کره    ،نديار در مرحله اول فراک يه براکاست  دلیلن يا

  .ميبنگر ،افتدیم ه واقعاً اتفا م تا به آنچینکتالش 

ارهرا را  کم یتروان یم عيه چقدر سرکنيله ایدن خودمان به وسیسنج ،يتجار يهاتیدر موقع

د ير ر قابرل ترد یر تالش ظاهراً غ .ننده باشدکا وار اغیتواند بسی، مارکت یفیک يبه جا ،ميش ببریپ

مرا   کم کند. واقعی ور بودنو بهره پر حاصل يما را برا يیتواند اغلب توانایم ”يوربهره“ يبرا

دن بره  یخط رسر  ،ستیه موضوع چکم ینک كشد تا درکیم ه طولک یبا گول زدن خود در زمان
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صررف زمران    .دهنرد نمری  ما را خطاب قرار یالت واقعکه مشکم يآوریم شیرا پ هايیراه حل

چ یهر  .اسرت  وربهرره تفکرر  ار مهم از یبخش بس كي ،جاستکل از که واقعاً مشکنيا كدر يبرا

از پنج  يو مختصر ینیبازب كينجا يدر ا .اشتباه وجود ندارد مس لهدر مورد حل  سودمنديز یچ

 :مياآورده ”؟ستیموضوع چ“ ر مرحله در مرحلهيز

 ؟ستيل چكمش
 دینکفهرست  ،دیتوانیم الت در زمانتانکا مشيل کان مشیب يه براک یهر چند راه. 

  لکن اظهرارات گونراگون مشر   یات و روابرط بر  د ترا موضروع  یر نکبنردي  دستهآنها را، 

 .مشخص شود

 دینيبرگز ،دینکار کآن  يه روکنيا يالت را براکاز مش ايا دستهيل کمشترين یالزام. 

 ؟ستير چيتأث
  گذاردیم ریل چرا و چطور بر شما ت ثکه مشکد ینکفهرست. 

 دینيرات را برگزین ت ثيمهمتر. 

 ؟دامندكاطالعات 
 فهرسرت   ،دیر داننمری  هکر د و تمام آنچره را  یدانیم لکمش ربارهده کرا  يیزهایتمام چ

 .دینک

 دینکن موارد را امتحان يمهمتر. 

 ؟رنديگدر يسانكچه 
  دام از آنهرا در معررض خطرر    کر هر  يه براکرا ل و آنچه کمش دارايتمام سهامداران

 .دینکفهرست  را است

 دینين سهامداران را برگزيمهمتر. 

 ؟ستيمطلوب چ يايرو
  دینکدهد فهرست یم ه زمان به شما اجازهکرا بالقوه  یهدف آتهر چند. 

 3 يارهایه با معکرا  يیرده و آنهاک یبالقوه را بررس یتمام اهداف آتI تیر اهم ،ری)ت ث، 
 .دینکانتخاب  ،مطابقت دارند  لیتحل

  دینيبرگز ،هستند یا الزاميه از همه مهمتر کبالقوه را  یهدف آت پنجسه تا. 
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 دیر نکار کر آن روي ن بر کنوه اکنيا يرا برا  یاز اهداف آت یبیکا تري) یهدف آت كي، 

 .نمايیدانتخاب 

 ه شرما را  کر  يل قدرتمند و پرر انررژ  کش كي ،دینکان یده را دوباره بيبرگز یهدف آت

 .ندکزه یبا انگ ،به آن یابیدست يبرا

 
 يبترا  .ديت رييد بگين را يانخوب شدن الز  اس  ابتدا قو يگر، برايد هييدرس  مثل تمي  انتظي  نكته:

 .دينكن را بشيد قوانيشدن بي يعيل

اغلرب آهسرته شرروع     .دیر نکقه نيمضرا  ،دینکامل که الزم است تا مرحله اول را ک یاز زمان

و  یب شناسر یر ه عير پا ”؟سرت یموضروع چ “ .ردن اسرت کع تمام يسر ين روش برايبهتر ،ردنک

گرديد. می ازاحتماالً بارها به آن ب ،دینکیم ارکتان  مس له يه بروکنطور یهم .ص شماستیتشخ

ه در کر  يشرتر یب يهرا پرسش یا بررسير یاصالح مس ،هاتیواقع یه به بررسکن مرحله هرگاه يا

 كير مثرل   وربهرره تفکر  .ندکیم كمک یبه شما به خوب ،نیاز داشته باشید اندش آمدهیراه پ یط

 .خواهند بودتر نيریرها شیمس ،ندتر شويقو هاشهيهرچه ر :است یل ساختمانکش يدرخت دارا

 ؟ستيت چيموفق :2مرحله 

نرده  يآ كير ات از یر با جزئ یر غنيتصو كيجاد يا ،اول ؛دارد یرد اساسکعمل 2 ،ن مرحلهيا

دن بره  یرس يتان برايهادهير بالقوه ایت ث یبررسدر جهت ت یموفق يارهایجاد معيا ،دوم ؛مطلوب

 ترا ند ک كيباشد تا نه تنها شما را تحر یده آنقدر الزامنير شما از آيه تصوکالزم است  .ندهيآن آ

 يه الزم اسرت بررا  ک یسخت يارهاکان تمام یه شما را از مکد بلینکامل کرا  وربهرهتفکر ند يفرا

خرود  سرمت  بره  را د شرما  ينده باير شما از آيتصو .بردب شیبه پ ،دیدن به هدفتان انجام دهیرس

 ،ن باشرد کر ر ممیغ ،م توپ هدفیف قرار دادن مستقه هدکن است کمم ،كبو يمثل باز .شدکب

 ینده تصور شده تران را آنقردر الزامر   يآ .وجود نخواهد داشت يبازهیچ نوع  ،بدون هدف یول

 ر مرحلره ير بره دو ز  ینیببراز  كير نجرا  يدر ا .دیدن به آن نداشرته باشر  یجز رس ياه چارهکد ینک

 م:يدار ،”؟ستیت چیموفق“

د یر قرار ده ياندهيد تا خود را در آی  را انجام دهIFتصور شده )نده يآبه گشت  كيابتدا  ●     

ه از همه مهمتر به نمر کرا  يرده و مواردک یرا بررس IFن يتمر .حل شده است مس لهن آه در ک

 .دینکمشخص  ،را دارند یر احساسین ت ثيشتریا به نمر بيآمده 
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توان در یم هکت بالقوه را یموفق اریمعتعداد هر   DRIVE) محرك با استفاده از ابزار ،دوم ●

 يزیر د از چره چ يبا ،ندکار کد چه يبا يیراه حل نها كي ؛دینکفهرست  ،ردکر حاصل يط زيشرا

ه بر اساس آنهرا  ک يیارزشها ،دینک يگذارسرمايهرا  يزید تا چه چیشما آماده هست ،ندکاجتناب 

ن يرده و مهمترر ک یا بررسر محركن يتمر .را مشخص کنید یجه اساسید و هر نتینکیم یزندگ

 .دینکت قابل مشاهده را مشخص یموفق يارهایمع

 فرراهم  ،ارتانکادامه  يبرا ايهي  پا”ستیموضوع چ“مثل مرحله اول ) ،”؟ستیت چیموفق“

هردف شرما را چیرزي    م یتر  ياز اعضرا  یه برخر کر د يه شما متوجه شرو کن است کمم .ندکیم

را  یزمران شرما  ه کر مگرر آن  .نندیبیم امالً متفاوتک يزیچ آن راگران يده کحالی در پندارند می

ادراك اگر افراد نید تا مفهوم موفقیت را از نمر حسی و عملی به وضوح استنباب کنید. کصرف 

 .دیبرس یبخشتيجه رضایبه نتشما ه کاحتمال ندارد  ،ت داشته باشندیاز موفق یمتفاوت

 خرود بدانیرد و   اسیر ت قابرل ق یقموف يارهایمع دربارهن است از قبل کمم موارد یدر برخ

هدايت آينرده از پریش تصروير     ،ن صورتيدر ا .ف شده باشنديتان تعرکار د آنها در دستوريشا

ل طرحتران را  یر مکت يبررا مورد نیاز  يد انرژیخواهیم اگر .د خواهد بودیمف   همچنانIFشده )

 ،متمرکز کنیدنده يآاز  یر الزاميتصو كيروي را بر خود  تالش یالزم است به خوب ،دینکحفظ 

نرده  يقردرت آ  ،خيرهبران ارتش در طول تار .دآيیم سختبه نمر ه اوضاع ک یبه خصو  وقت

درد و  ،تیر سرربازان هنگرام مواجهره برا محروم    جنگیدن  لاحتما .ر شده را شناخته بودنديتصو

جلسره   كير ار در کر شرما هنگرام   از وقتی است که براي پول بجنگند. شتر یار بیبس ،مر  یحت

د یر باز خواه ،دياانجام داده ”؟ستیت چیموفق“ ه درک يارکبه  يابه صورت دوره ،وربهرهفکر ت

در   12فصرل  خرود )رجروع بره     یابيصفحه ارز يبرا يدیلکت یموفق يارهایشما از مع .گشت

 ن اسرت آنهرا را هنگرام   کر ن ممیهمچن .ردکد یاستفاده خواه ، ”راه حل یل دهکش“) :5مرحله 

طررح   يه منابع را براک یوقت ،نید و همچنیابید بیمف ،5باز هم در مرحله  ،خودده يا نردک ايجاد

 ت خود را اصرالح یموفق يارهایو احتماالً معگرديد میقطعاً  ،دینکیم میخود تنم یاتیه عملیاول

 .دینکیم

 ؟ستيپرسش چ :3مرحله 

در  ”جرا برروم؟  کخرواهم  یمر  و مرن  ؟سرت یموضوع چ“ هکد يدیاز خود پرس 1در مرحله 
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 دیپرسر یمر  هکست يیجا 3. مرحله ”؟به آنجا برسم چطور خواهد بود یوقت“ ديدیپرس 2مرحله 

ن ير جرواب ا  ”؟نمکو حل  كد دريرا با یالتکچه مش برسم ،خواهمیم هک يیه به جاکنيا يبرا“

 ياير د و روير د برویر خواهیمر  هکر بینديشرید   يیتان به عنوان جرا یبه هدف آت .احتماالً نه :است

اش شناخت ک !ميت در صنعت خودمان بودکن شريشد اگر بهتریم یچقدر عال .ستامطلوبتان 

ن ير در ا یمحصرول عرال   كير م یتوانستیم اشک !ت داشتمکن شريسهمم در ا در مورد يشتریب

و توانسرتم پولردار   یمر  اشکر  !میش دهر يدرصرد افرزا   25د فروش را ترا  يیایب !مینکجاد يدسته ا

پرسرند شرما   یمر  هکهستند  هايیآنها پرسش .اوت هستندمتف مس له يهاپرسش !بازنشسته شوم

 ياير به رؤ یابیدست يه براکند نکآشکار میرا  يیهايآنها استراتژ ؟دید به آنجا برسیتوانیم چطور

د ير ریم بگیتصرم  ،لتران یه شما بعد از اتمام تحلکن است کن امر مميالبته ا .ديمطلوبتان الزم دار

 یمورد فرضر  كيد يبگذار یول ،دینکدوباره آغاز  مس لهسش پر كيرا به عنوان  خود ینده آتيآ

یمر  فررض  .افتراد یمر  یچه اتفاق ،دیار را انجام دهکد آن یخواستیم م اگرینیم تا ببینکل یرا تحل

و  ”!میش دهر يم فروش را افزایتوانستیم شد اگریم یعال“ هکن است يشما ا یه هدف آتکم ینک

 يهرا پاسخ .”م؟یش دهيم فروش را افزایتوانیم چطور“ هک ديردکل ين جمله تبديشما آن را به ا

فروشرمان   يرویر ن كير تحر يبرا يبهتر يهاروش“ :ل باشندین قبياز ا يیزهایتوانند چیم شما

از فروشرمان  کره  م يریر ار گکر را به  یابيبازار“ ،”مینکجاد يثرتر اخط فروش مؤ كي“ ،”مینکدا یپ

 .رهیو غ ”مینکجاد يا يغات بهتریتبل“ ،”ندکت يحمابهتر 

 یامالً خرال کر ه کر م یفهمیمتر قیدق یبا بررس یول ،ندين است مثل پاسخ به نمر آکمم هانيا

ار را انجرام  کر ه چطور آن کد ید از خودتان بپرسيبا ”هاپاسخ“ نيدام از اکهر  يشما برا .هستند

 كير از تري ز اضافهیچجمله ن يا .ستیراه حل ن كي ”مینکجاد يا يغات بهتریتبل“ ؟د دادیخواه

مرا  “ ست از جمرالت یل كيه به ک ديااحتماالً شما در صدها جلسه بوده .ندارد ”ديما با“ يجمله

 ه پاسرخ بره نمرر   یه آنها آنقدر شبکنيرغم ایعل .اندت هرگز اجرا نشدهيه در نهاکختم شده  ”ديبا

قررار  ل را خطراب  کننرد مشر  کحرس   کهه به تمام افراد حاضر در جلسه اجازه دهد کرسند یم

ر کر س بره آنهرا ف  کچ یرا هيز ،هستند یعمل يریگیبه ندرت قابل پ ”ديما با“ ن جمالتيا ،دادند

 هکر ن اسرت  ير ا یهدف آت .ديبنگر وربهرهتفکر حال به همان داستان از نقطه نمر  .رده استکن

یم هک يیجا :مطلوب است ياين رؤيا .”!میش دهيم فروش را افزایتوانستیم شد اگریم یعال“

 چطرور “ .دیر نکیمر  هیته مس له يهااز مجموعه پرسش یحال شما فهرست .دید به آن برسیهخوا
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م خرط  یتروان یمر  چطور“ .”؟مینکدا یفروشمان پ يروهاین كيتحر يبرا يبهتر يم راههایتوانیم

برراي  ت بهتر از ترالش  يحما يبرا یابيم از بازاریتوانیم چطور“ .”؟مینکجاد يا يفروش موثرتر

 هرايی همه پرسش هانيا .”؟میانجام ده يغات بهتریم تبلیتوانیم چطور“ .”؟مینکه استفاد ،فروش

ت ین واقعيا .تان برسانندیتوانند شما را به هدف آتی، مدرست یه در صورت پاسخ دهکهستند 

نمری  شرما  .مید به آنها پاسخ دهيه باکدهد یم م نشانيرده اکه آنها را به عنوان پرسش مطرح ک

، در حالی که با مطرح کرردن آن  دياردهکل را حل که مشکد ینک كر ترکن فيا با اد جلسه ریتوان

 چطرور “ .بررد یم ار درکر يهمه را از ز ”مینکجاد يا يغات بهتریتبل“ به عنوان يك پرسش مانند:

در  .دهرد یمر  طلبد و شما را به جلو سرو  یم پاسخ كي ”؟مینکجاد يا يغات بهتریم تبلیتوانیم

هرر   ،واگرا  ر خالکبا استفاده از تف :ميدار ”؟ستیپرسش چ“ ر مراحلياز ز ینیبباز كين جا يا

 .دینکفهرست  “1؟…میتوانیم چطور“ لکد به شیتوانیم هک مس لهپرسش تعداد 

ه اگرر  کر د یر نکرا انتخراب   مسر له ا چند پرسش ي كي ،همگرا ير انتقادکبا استفاده از تف ●

 يهرا پرسرش  هرا نيا .نندکیم جاديشما را ا یهدف آت به سمت يل رهبریپتانس ،پاسخ داده شوند

 .شما هستند كمحر

شرما قرادر    .دین مرحلره برسر  يدر ا كپرسش محر كيش از یه به بکست یر معمول نیغ ●

 وربهرره تفکر ارتان در جلسه ک یه باقکد پس الزم است یه به تمام آنها پاسخ دهکد بود ینخواه

پرسشها با توجره بره    يبندتين اولويا ين راه برايبهتر .دیده يدام را جاکد تا هر يبگذاررا بنا 

ن آنها وجود داشرته باشرد   ین است بکه ممکهر ارتباب وابسته  .است ت آنهایا اهميضرورت و 

 كير  ،ديردک يت بنديه آنها را اولوک یوقت ،ديآنها دارروي ار بر ک يه شما براک يا صرفاً انرژي

سپس برگشته و بره   .ديش ببریپ  ”هاپاسخ تولید“) :4له رده و آن را در مرحکپرسش را انتخاب 

 .دینکار که یبق ينوبت رو

 
 يم.ص دهيم تشخيتواننمي ك  اندختكيطمين در هم آميمي آن در بي مح ينيراقت يل واقعياغهب دال نكته:

مسراله  د یر ه بخواهکن است کمم ،دینکیم ارک وربهرهتفکر م در جلسه یت كياگر به عنوان 

آنهرا را  رده و سرپس  کجاد يننده متفاوت اک كيتحر يهاد تا پرسشیکنم یتقس هار گروهيه زبرا 

 .دینکار کبا هم  ،مدل یانيده تا در مراحل پاکردوباره جمع 
                                                                        

1- HMI (How might i…) يا HMW (How might we…?) 
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 هاپاسخ توليد :4مرحله 

 طوفان فکرري ه اغلب از آن به عنوان کاست  وربهرهتفکر ند ياز فرا یبخش ”هاپاسخ تولید“

ا ير تواننرد پرسرش   یمر  هکر د یر ابیب هرايی دهير د ترا ا ینکیم طوفان فکري ايجادما ش .نندکیم ادي

براز   كير نجرا  يدر ا .خطاب قرار دهند ،ديردکه در مرحله قبل مشخص کرا  كمحر يهاپرسش

 :ردمکارائه  ”هاپاسخ تولید“ ر مراحلياز ز ینیب

 .دینکفهرست  ،محركپاسخ دادن به پرسش  يبرا ،نکده مميهر چند ا ●

 يهابه راه حل ین است منتهکمم ،املکه در صورت بسط کد ینکده را جمع يا 6ه تا س ●

ن ير ا واگررا بخرش خرال     يگوناگون بررا  هايدهيجاد ايد از ابزار ایتوانیم شما .بشوندي دیمف

از  ،یگرفته ترا جنبشر   یاز شناخت ،وجود دارد ینین چنيواقعاً صدها ابزار ا .دینکاستفاده  ،مرحله

 ،ترب کد را در فهرسرت  یر از منرابع مف  يمرن تعرداد   .یترا درونر   يو از بصر يرکتف تا یقیموس

هر چره مرردم بره     .ننده استکار سرگرم یبس ،رکتف ين ابزارهاياز ا ياریبساز استفاده  .امآورده

ه ب ،ديشنویم شان رايهاخنده ياغلب صداشما  ،شوندیم ترکيشان نزديهادهيقسمت ثلث سوم ا

چسربدار   يادداشرتها ي يرو شران را . آنهرا ايرده  شروند یم تراحمقانه هادهيخصو  هر چقدر ا

یمر  يیردن و همگراکنوبت به جمع  یوقت ،مت سفانه یول .ندکنیم وار نصبينوشته شده و بر د

 هرا دهير ثلرث سروم ا   .شرود یمر  اغلب روانه سطل زبالره  احمقانهو  يپر انرژ يهادهيآن ا ،رسد

ن ير ا ،رسرند نمری  بره نمرر   یرا آنها امن و منطقيز :رنديب پذین آساهمچن یول ،قدرتمند هستند

 .ت سرف اسرت   يجرا  .شوندیم وار جا مانده و فراموشيد ياغلب رو ،ينارکگوشه و  يهادهيا

 UPاز  ؟اسرتفاده کنیرد   ”UP“ ریر نم يه از ابزارکار مهم است یبس ،ل آنهایافتن عمق پتانسي يبرا

ا آنهرا قابرل   ير د آینید تا ببینکاستفاده  ،هادهيآن ادر  یمعلوم و مخفردن اصول ناکمشخص  يبرا

 1س آزبرورن کر ه الکر همانطور  .ریا خيهستند  ،ردن داشته باشدکار کت یه قابلک يزیل به چيتبد

دادن بره   يرو و انررژ یر از نترر  ار راحتیبس غیرواقع بینانه و احمقانه ةديا كيردن کرام “ ،گفت

 .ديرا محترم بشمار هادهين ثلث سوم ايا .”ندارد يیروین چیه از ابتدا هکست يده ايا

                                                                        

1- Alex Osborn 
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 راه حل يدهلكش :5مرحله 

 هايیدهيا“ نها هستنديشوند ایم پاسخ داده ”راه حل یل دهکش“ ه درک یاساس يهاپرسش

یمر  مرا چطرور  “ و ”؟ت ما مطابقت دارنرد یموفق يارهایچقدر خوب با مع ،مياردهکه انتخاب ک

بره   ینیببراز  كير نجا يدر ا .”؟ان قدرتمند و موثر شوندکاالم یم تا حتیم آنها را پرورش دهیتوان

 :ميدار ”راه حل یدهلکش“ ر مراحليز

از  هرا دهير اتررين  وارکننرده دیام ، 12فصرل  )رجوع بره   یابيابتدا با استفاده از صفحه ارز ●

 ، ”؟سرت یت چیموفق“) :2ت از مرحله یموفق يدیلک يارهایرا با مع  ”هاپاسخ تولید“) :4مرحله 

انجام   12فصل با استفاده از اصل قضاوت مولد )رجوع به  سه راين بخش مقایاول. دینکسه يمقا

تررين  ننرده کدوار یر سرپس ام  .بخشرید ت بهبرود  یار موفقیاس با هر معیده را طبق قيتا هر ا دهید

 .دینکانتخاب  ،شتریپرورش ب يرا برا هادهيا

بهبرود داده و   ،ردهکر ش يو آزمرا  یابير ا ارزده رير زده برگير هرر ا  ،توانبا استفاده از ابزار  ●

 یقر يسپس هر راه حل روشرن را بره طر   .ديروشن بسازرا  توانمند يهاد تا راه حلینکح یتصح

ل کشر را  یاتیر طررح عمل  كيه از يپا كيخود را برساند و بتواند  منموره به وضوح کد یسيبنو

 .ندکف يده را تعريه داستان اک يیخالصه اجرا كي :دهد

قردرت آن   .اسرت  وربهرهتفکر از مراحل مورد عالقه من در مدل  یکيراه حل  یدهلکش

 یل دهر کش“ اغلب از ،هايار بر سر مسائل مشترکما در هنگام  .ش نهفته استايريپذدر انعطاف

 يبرا  Power)توان د از یتوانیم شما .مینکیم مدل استفادهآن به عنوان تنها مرحله در  ”راه حل

 كيچه  ،باشد یشنهاد رسمیپ كيچه  ،دینکاستفاده  ،ديایزتان بیم يه به روک ياهديهر ا یابيارز

از  ياریبسر  .یو اتفراق اهمیرت  بری شرنهاد  یپ كير  یا حتر ير رزومه  كي ،اتیعمل يه برایده اوليا

ه کبزرگتر  يخصو  در سازمانهابه  ،شوندیم راه حل تمام یدهلکبا ش وربهرهتفکر جلسات 

 ارجراع داده  ،یران پروژه اختصاصر يمنابع  اغلب به مد بنديدسته :6رحله پروژه )م ريزيبرنامه

 .شودیم

 منابع بنديدسته :6مرحله 

یمر  تان به عمل رايل استراتژيتبد يالزم برا يهاكیتکه شما تاکست يیمنابع جا بنديدسته
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ل يل تبرد ام بره عمر  ه پررورش داده کر را  هرايی دهيچطور ا“ ،دیپرسیم ن مرحلهيشما در ا .دیابي

 :5ف شرده در مرحلره   ير تعر يهرا راه حل ياجرا يات و منابع الزم برایشما عمل ”؟ردکخواهم 

در  .نرد اسرت  يفرا يهان بخشياز زمان برتر یکين يا .دینکیم نییرا تع  ”راه حل یل دهکش“)

 :دهیمانجام میرا  ”منابع بنديدسته“ ر مراحلياز ز ینیجا بازبنيا

ا ير  يت بنرد ير اولو يل طرح را بدون تالش بررا یمکت يبرا ات الزمیتمام مراحل عمل .1

 ،هرا يرارکر د ترا ت ینکبندي دستهات را یمراحل عمل .دینکفهرست  ،آنها يب گذاریترت

 .دینکف مجزا را مشخص يرده و وظاکر مراحل را حذف يو ز یمراحل گروه

 ننردگان برالقوه را مشرخص   کنندگان و مقاومرت  ک كمکد تا ینکن ییرا تعموضوع ل ک .2

 يگرذار ریت ث ،ه هدفک يطوره ب ،دینکرا اضافه  یاتیاز مراحل عملیدر صورت ن .دینک

 .نندگان باشدکنندگان و مقاومت ک كمکبر 

متعهرد   ،ل آن مرحلره یر مکت يه براکدارد  یکمال ،اتیه هر مرحله عملکد يمطمئن شو .3

 .است

آن قرار داده و ب بر یات را به ترتیمراحل عمل يهاد تا دستهینکجاد يوار زمان ايد كي .4

 .دینکمنمم  ،هایآنها را بر اساس وابستگ

را  اتیر از هر مرحلره عمل   زهایط و چيشرا ،مهارت ،وقت آزاد ،هيسرما ،ي)انرژتاثیر  .5

ه چره  کر  مشرخص نمايیرد   .دینکن یرا معمورد نیاز د تا منابع یانجام ده رهبري نمايید

در صرورت لرزوم مرحلره     .ديرد بدست آويرا با یا بوده و چه منابعیاز قبل مه یمنابع

 .باشدمورد نیاز به منابع  یابیدست ،ه هدفکيطورب ،دینکاضافه  را یاتیعمل

 .دینکرده و فهرست کج قابل مشاهده هر مرحله را مشخص ينتا .6

را در  هرا برگره  ؛دینکمنتقل مجزا  یاتیبرگه عمل كيات را به یاطالعات هر مرحله عمل .7

 كير ا آن را بره  ير رده کر ت و نمارت يريوژه را مدد تا پرینکات وارد یتابچه عملک كي

 .دیارجاع ده ،ت پروژهيريمتخصص مد

 كير  ريرزي طررح  ينره تنهرا بررا    ،”منابع بنديدسته“ دسترس در قابل يهاو ابزار هانديآفر

یمر بنردي  دسرته منابع را  یشما وقت .دهندیم ارائهيك راه عالی  ،زیآن ن كدر يه براکبل ،پروژه

 در مردل موجرود  ر مراحرل  يمجردد سرا   هدهامشر ه در حال کد يد دیخواه یعیبه طور طب ،دینک

رده کر  كن را بهتر درراسهام دا يهایتا نگران ،اندمجدد وارد پروژه شده یبررس يبرا هستید که
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 .اندشده كت به وضوح دریموفق يارهایه معکد نو مطمئن شو

 
هتي نيتيز بتك    ورد خطيب قرار دادن چيلشهيييس   ك شمي براي مور مخصوص آن زمينتفكر بهره نكته:

 هيي جديد داريد. ايده

ش رفتن در پروژه خود از ین پیه در حک يارک يآماده شدن برا ين برایهمچن ،منابع بنديدسته

اگر سازمانتان مثل اغلرب سرازمانها    .، راهی عالی خواهد بودد دادیانجام خواه ،ق سازمانتانيطر

معرفری   ،تیصرالح  يافرراد دارا  يبررا  ،شما فعال شرود  ةه پروژکه قبل از آنکالزم است  ،باشد

بهرا و  گراناطالعرات  شرما   يبررا  ،منرابع  بنردي دسرته ق ير ردن از طرکر ار ک .دیانجام دهاجمالی 

؛ ي پاسخ دهیرد ريناپذاجتناب يهاپرسشبه ند ک كمکبه شما  تا سازدمی فراهمرا  هايیرتیبص

 يهرا دهيتوانند ایم هکقرار دارند  هايیه در مقامکشود مطرح می ياز طرف افراد هااين پرسش

 .نندکب يرا تصوشما 

 ردنكر نكا فيردن كر كف

ه چره  کر د یر ص دهید تشرخ یر توانیم چطور .ستیمناسب ن یتیهر موقع يبراور بهرهر کتف

 .وجود دارد ،پاسخ دادن يسه بخش برا ؟ن مدل مناسب استياستفاده از ا يبرا یزمان

مرورد   يد بررا ير جد يهرا دهير از بره ا یه نکست يیهاآن زمان يوصاً براخصور بهرهر کتف .1

 يهرا تیوضرع  .د نردارد ير جد يهرا دهياز به این هاتمام چالش .ديدار هاخطاب قرار دادن چالش

اصرالح   كيشما به  ید باشد ولیتواند مفیم ديراه حل جد كيه در آنها کوجود دارند  ياریبس

ن اسرت  کر مم .نداشرته باشرد   یالکچ اشر یتوانرد هر  یم یمین تصمیچن .دیهست یع هم راضيسر

ر یاز قبرل تردب   ،دير از داریه نک هايیه در آنها را ه حلکوجود داشته باشند  يگريد يهاتیوضع

 .دینکاز آنها استفاده  یمتیپس به هر ق .شده باشند

م یشرما تصرم   .موعد گزارش شرنبه اسرت   .دياردهک تهیه ،ارک يبرا یه گزارشکد ینکتصور 

 ،تران يیش نهايراير و بین کرار در  .دیتان را آخر هفته و در منزل انجام دهيینها يارهاکه کد یگرفت

و  يیاترا  رختشرو   يوز مردارها ین فيا .وز حساس استیآن ف .پردیم منزلتاندر ار کوز دفتر یف

ن را روشرن  کر  كدر خانه رخت خشر  يگريد فردپس اگر  .ندکیم نترلکارتان را با هم کدفتر 

   .ن اتفا  قبالً هم افتاده استيا .شودیم دچار اضافه باروز یف ،ندک

برر    ؛ل واضرح اسرت  کمش .ديندارور بهرهتفکر ن يبه تمر يازیتان ن مس لهحل  يشما برا
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 .دیر وز را بره حالرت اول برگردان  ین و فیر زمين در زيید پايبرو :هم واضح است لراه ح .ستین

 ،راه حل مطلوب .ستین یه راه حل مطلوبکنيا با وجود یند حتکیم عمل ین راه حل به خوبيا

اجتنراب   ،ندهيوز در آیه از اضافه بار فکد یر دهییتغ يه اوضاع را طورکمشخصاً آن خواهد بود 

ارتان را به بخرش  کدفتر  یا حتيد ینکمدار اضافه  كي ،انجام دهیدمجدد  یشکم ید سيشا .شود

نرار  کحرد مطلروب   از ر یر غ ید تا با راه حليامالً حاضرکشما  یول .دیاز خانه انتقال ده يگريد

نرده  يد ترا در آ يبگذار یادداشتيخودتان  ين است براکمم یحت .دینکد تا گزارشتان را تمام يیایب

ن اسرت فراموشرتان شرود ترا     کمم ،از افراد يارید و مثل بسینکب يرکل فکمشآن در خصو  

 یلر یخنیسرت  حد مطلوبتان  که درور بهرهر کفعالً راه حل تف یول ؛فتدین اتفا  بيه اکدفعه بعد 

 .هم خوب است

رغم یر عل .ل برود یت و تخیاهم ،ریه مخفف حروف اول ت ثک 3I .دياوریاد بيرا به  3Iش يآزما

 یابیدسرت  يبرا يیافتن راههايدر جهت ا مدل يه آکمطلب  نين اییتع يبرا 3I ه من اغلب ازکنيا

ابتدايی در مراحل  3Iد از یتوانیم زیشما ن ؛نمکیم استفاده ،ریا خيد خواهد بود یمف یتآبه هدف 

 .دینکاستفاده  ،خود یاصل مس له یابيارز يند برايفرا

ا قدرت ينترل کامالً از کن چالش ياگر ا ؟ديدار يریت ث مس له وير  ا گروهتانيا شما )يآ ●

 .دن را نداردیشکردن و زحمت کار کارزش  ،خارج است ،ت شمایصالح

 ؟دير زه الزم را داریر آن انگرفع  يا برايآ ؟ت داردیاهم  ا گروهتانيما )ش يبرا مس لها يآ ●

د آماده يشا ،است یا انتزاعي یاگر توجه شما جانب ؟ديآن دار يرو رار بک يالزم را برا يا انرژيآ

خرود   يند و به خودکوچکاز مسائل  یبرخ .دینکصرف  يا انرژيوقت  ،حل آن يه براکد ینباش

ن اسرت در  کر مم یبرخر  .نرد کر ییتواند تغیم هکهستند  یطيل به شرامتص یبرخ .شوندیم حل

 .ديیاینار بکبا آنها  دياه شما آمادهکباشند  يحد

 ؟ار خواهد رفتکبه  يارکراه حل ابت كيا توسط يآ ؟ل استیازمند تخین چالش نيا ايآ ●

د صرفاً بره  ید بخواهيشا ،ردیراه حل در دسترس مورد خطاب قرار گ كيتواند با یم اگر چالش

یمر  اگرر  یسرت ولر  یر نکو ب يارکراه حل ابت كيازمند ین يامس لههر  .ديسراغ آن راه حل برو

 .دینکار را بکن يحتماً ا ،دیاصالحات انجام ده ،ه از قبل موجود استکراه حل  كي يد رویتوان

سود  ،وربهرهتفکر احتماالً از اعمال مدل  ،دیجواب بله ده 3I سؤالد به هر سه یتوانیم اگر

ن يه اصالً به اکن است کمم ،فو  نه باشد يهااز پرسش كياگر پاسخ شما به هر  .د بردیخواه
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لتان را از سرر گرفتره و   کردن بره مشر  کر ر کد دوباره فید بخواهيا شاي ،دیباش نداشته يازیمدل ن

ی، مر دهير وز پریف پريدن در مثال .مطابقت داشته باشند 3I يارهایه با معکد یشيندیبه آن ب يطور

آن د یر توانیم ه شماکل است کمش كين يا ،ر بلهیت ث :دیپاسخ بله ده 3Iد به پرسش اول یتوانست

د گزارشتان را تمام يشما با .تیاهم ؛دین است به پرسش دوم هم پاسخ بله دهکمم .دینکحل را 

ه کن است کمراه حل بلند مدت م كي .دياز به بر  دارینترتان نيوتر و پریامپکار با ک يبرا .دینک

ن رفتره و  يیپا هااز پله ؛وتاه مدت واضح استکراه حل  یباشد ول یلیتخ یخط مش كيازمند ین

 .دینکوز را وصل یف

ما اغلرب برا    .دیبرس ید تا از خوب به عالینکد تالش یل نباشيشما ما ن استکمم یگاه .2

ش از یبر احتمراالً  ه ککنیم سازش می یراه حل عال كي ياجرا شده در ازا یه به خوبک یراه حل

احتمراالً همره مرا     ،نکر ن حالت مميدر بهترآورد. به بار مینه يهز ،ردکه فراهم خواهد ک يسود

شره  ین همير ا یولر  انرد اجرا شدهکل شن يه به بهترکم ینکت کشر یدرخشان يهام در طرحیليما

 سرت ین یملر صرفاً ع یگاه .هاتير محدوديا ساي یا مسائل مالي ،ا به خاطر زماني ،ستین یعمل

بره  را  هرا ارکر راه حرل موجرود آن    كيه کحالی م در ینکد تالش يراه حل جد كيجاد يا يبرا

 ریر خ  ؟ا مهرم اسرت  يآ) 3Iن پرسش یپاسخ دوم یگاه ،گريد عبارتبه  .انجام خواهد داد یخوب

  .آن را ندارد يدن برایا جنگيراد گرفتن يصرفاً ارزش ا مس لهن يا .باشدیم

برا   .دير اوریاد بير بره   ،دیر ده ارتقاوتر تان را یامپکستم عامل یقرار بود سه کرا  ين باريآخر

مترر  کرده و کر ار کر عتر يسرر  ،ردهکفراهم  يشتریاربرد بکد احتماالً يجد OSستم یه سکنيوجود ا

 يریر ن امرر ارزش درگ يآنها ا يبرا .نندکیم ولکار را به بعد موکن يثر افراد اکا ،شودیم خراب

ستم عامرل  یه سک یو تا زمانفعلی کنار  طيبا اوضاع و شرا یامالً منطقکآنها  .ر را نداردییتغ يبرا

  .دهندیم ارشان ادامهکبه  ،منسوخ شود

 یه مهرارت عرال  کبودم اد گرفته ي برجستهرهبر  كيلمه مخفف از ک كيچند سال قبل من 

 :گفتیم او .ندک ر بپردازد و عملکتفبه  ،وقت بگذارد یقاً چه زمانیدانست دقیم هکبود  ايناو 

“GEPO”  الزم  یه چه زمران کم ید بدانيهمه با ”!دیادامه بده“ ،1خوب هست یافک ةبه اندازيعنی

 .GEPOم يیاست بگو

                                                                        

1- Good Enough, Push On 
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 رانه اوضاع را عوضکحل مبتراه كيمهم است و  مس له .ديندار يریچ ت ثیشما ه ی. گاه3

ن است شما منرابع الزم  کمم .دير بگذاریه بر آن ت ثکد ینباش ین است شما آدمکمم یول .ندکیم

ت و اجرازه الزم  ین است صالحکمم .دین است قدرت الزم را نداشته باشکمم .دیرا نداشته باش

   .دیرا نداشته باش

ه در حرال ادغرام   کر برزر    یدو موسسه مرال  يم برایپروژه عم كيش من در یچند سال پ

ه کنم ک كمک یکيطرح استراتژ با من قرارداد بسته شده بود تا به پرورش .ت داشتمکشر ،بودند

 نراظران.  ت بره  ير ره آنهرا و در نها يمرد  هی تو سپس به  شدمربوب می انکران و ماليابتدا به مد

 کرم م ادغرام شرده باعرث    یعم يهاكه بانکداشتند در مورد اين مطلب  يجد يهاینگران ناظران

ن یهم چنر  و یخصوص يسودها يبرا يپرونده قو كيه کپس مهم بود  .شوندیم شدن رقابت

دو  .ردمکر یمر  ارکر ارشد از هر دو سازمان  يیران اجرايم از مدیت كيمن با  .مینکجاد يا یعموم

یمر  شد اگرر سرازمان ادغرام شرده    یم یعال ؛ردندکجاد ير ايرا به شرح ز ینفر از آنها هدف آت

ل دهرد ترا   کشور شکدر سطح  خردهاي يگذارهيسرما يبرا كوچک يتجار كبان كيتوانست 

 !ندک يه سازیرا شب یار بومکجاد يجامعه و ا رشد

 
بتك شتدت    ،تر بتود ياز سيزمين باررتر و قو ك   سي يشده بود ولطرح مجذوب  ،رانياز مد يكي نكته:

 .س  خورده و نيبود شدكش وچك  رذاريسرمييك كبين يك طرح .مخيلف بود

ق یر دق يزان سراز یر م یطراحر  ،قیر ار تحقکماهها  ینانشان طکارکو  يسران دو واحد تجار

در  كبانر ز د اير امالً جدکر نروع   كير جاد يا يبرا مفهوم كين ادغام يا .طرحشان را انجام دادند

را ل يقابل تبرد  یس اجتماعيتوانست سرویم هکسسه مستقل مؤ كي ؛بود گريد كبان كيداخل 

ه کر نطرور  یهم .دادیمر  هدف قرارمورد ز یرا ن یهمزمان اهداف سود دهه کحالی ارائه دهد در 

شرتر در مرورد   یشرتر و ب یب ،ردنرد کیمر  ارکآن  يه بروک يافراد ،ردک يریل گکطرح شروع به ش

 يهرا یو هم در مورد مقابلره برا نگرانر    ينمونه تجار كيانات آن هم به عنوان کاحتماالت و ام

  .نددشیم جان زدهیه ،ناظران

جلسه  كيرا در طرحشان  ،من يدو مشتر ،ناظرانطرح به  ياز واگذار ماه قبل كيحدود 

 يگريد یول از طرح استقبال کرده، رانياز مد یکي .ان گذاشتندیران خود در ميبا مد یر رسمیغ

 مهرارت شرغلی وي در مرورد    .ت کررد به شدت با آن مخالفر  ،تر بوديه از سازمان بزرگتر و قوک

او  .شرود یم مانع رشد بازده ،خرد يگذارهيسرما كه بانکباور داشت  بود و ارزش افزوده سهام
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  هاي ديگري عنوان کندتواند وظايف نمارتی را به شیوهمطمئن بود که مین یهمچن

 يیم اجرایبه ت یبه طور رسمگذاري خرد ضايع بود. زيرا براي يك بانك سرمايه ن طرح يا

 .نخواهد بود ناظربه  يواگذار ، قابلاز اظهارات یو بخش ؛خواهد شدنره ارائه يمد هی تبه و 

رقابت و انتخراب   مسائلی را که بیش از حد موجب کاهشادغام  شنهادیپ ،ناظرد دو ماه بع

 كير انم يمشرتر  .ردکر رد  ،شرود می يیتر روستاکوچک يهاخصو  در اجتماعبه ننده کمصرف 

مسرائل مطررح شرده از طررف آنهرا داراي      کره  بودنرد   به درستی مطمئنآنها  .داشتند یده عاليا

ر یت ث ،تيدر نها یول .دارد دجوو يارکراه حل ابت كياز به یه نکدانستند یم آنها .اهمیت هستند

 يگرذار هيسررما  كبان ؤسسم ،سال بعد 10ه کن داستان آن است يا يبرا یپاورق .نداشتند یافک

 يزه صرلح نوبرل بررا   يبرنرده جرا   ،درکمی يگذارسرمايهنان سطح اجتماع يآفرارک ايربه کخرد 

ان من از زمان خود جلروتر  يمشتر .ونس شديمحمد  ،دان اهل بنگالدشيعنی اقتصادسس آن ؤم

 .ار را نداشتندکانجام دادن  يبرا یافکر یت ث یول .متعهد بودند .آنها نابغه بودند .ندبود

ده سرال قبرل    .دير ایب یمعنر  ین است به نمر بر کمم 3I ردکيرو ،ریت ثاز ه بعد کدانم یم من

 يبعرد  يدر سرالها  یول .ت داشته باشندکشر ،میار عمیاتفا  بس كين بود در کان من مميمشتر

 يه محصول انبروه آن طرور  کردند کیم ارک یار صنعتیشور بسک كيآنها در  .اوضاع عوض شد

 یبر  ،ردکر ز کر ش را برر آن متمر يتالشها ،ونسيه کجهان سوم را  يشورهاکه محصوالت کبود 

 .دادیم ارزش جلوه

ه کر هستند  یبه وضوح مسائل .1الهام :وجود داشته باشد  3Iگر )در يد I كيت يد در نهايشا

ن کر مم ،تیمربوب به اهم I .م باشدکبه شدت  شمار یاگر ت ث یحت ،شدن را دارند ریگدرارزش 

 يگانرد  .ندکر را پر یارزش مربوب به ت ث یو ب كوچک I یخال يه جاکاست آنقدر بزر  باشد 

ه ترو آن را  کر ار مهم اسرت  یبس یول ،خواهد بوداهمیت دهی بیبانجام  که يارکهر “ :گفته بود

 یا زنردگ ير ارتران  کا محرل  ير ا یر ردن دنکر در صردد عروض    ،ا یاگر شما با اشرت  ”.یانجام بده

 I .ديریدنبال آن را بگ ،م باشدکار یت آن بسیه احتمال موفقکنيبا وجود ا یحت ،دیتان باشيیزناشو

 .گر را مغلوب سازديد يها»I »تمام  یتواند به خوبیم مربوب به الهام

                                                                        

1- Inspirathion 
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در  يول .و عمل وجود ندارد تئوریتفاوتي ميان  ،تئوریدر 
 .عمل وجود دارد

 (1برا يوگي)

                                                                        

1- Yogi Berra 
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شده تا بره شرما طعرم     یتاب طراحکن يا .ندکرا عوض  هایتواند زندگیم ردنکر کبهتر ف

 سرؤال  يرو ،دیر نکرتان را جردا  کف :ستا ار آسانیاصول آن بس .را بچشاند وربهرهتفکر ند يفرا

امالً کر  ،مردل  .دیر منتمره باشر یبه دنبال ارتباطات غ و دیثلث سوم باش يدر جستجو ،ت مل کنید

 ،دانسرتن اصرول   یولر  .ابزار آن قدرتمند هستند .وسته استیمرحله بهم پ 6ساده است و شامل 

   .دینکها استفاده د از آنيبا ،آنها یواقع كدر يبرا .ستین یافک ،مراحل و ابزار

ف یر را در ط وربهرره تفکرر   ،ایر سراسرر دن  يارگاههاکو  Xبه توان ر کتف ينارهایمن در سم

ت که بره شرر  کآن يارانم براکمن و هم .امردهک یبه مردم معرف هاو فرهنگ هااز تجارت یعیوس

معموالً هرر   القا کنیم ،نندکن مدل استفاده يتوانند از ایم ه چطورکنياز ا ینندگان حس ملموسک

 ق آنير نندگان از طرکت که شرکامل کند ياز فرا اينسخه :مینکیم تمام يقو يرویارگاه را با نک

  .نندکار کچالش  كي يرو يیتوانند خود به تنهایم

م ینر کیمر  افتيدر هايیلیميا ،نندگانکت کما از شر ،ارگاهکچند روز پس از شه یباً هميتقر

 .انرد ردهکر  یو شخصر  يارک يهاخود بر چالش يقو مند وروین يهاه شروع به اعمال راه حلک

 :امآورده آنها یاز نمرات مهربانانه ارسالرا  ینجا مثاليدر ا

 رکمن ف“ .”ردمکحل  ،فته بوديترسانده و فررا م هاهفته يه براکرا  مس له كيمن باالخره “ 

ن ير رد شرما توانسرت در ا  کيه روکبا آنچه  یول ،امردهک یل را بررسکمش يايردم تمام زواکیم

   .”ر قرار گرفتمیتحت ت ث یلیخ ،من انجام دهد يوتاه براکزمان 

ه کر توانسرتند بداننرد   ی، مر نرد اهج و غوطه ور شرد یگدر مساله خود ه ک يمام افرادتاش ک“

  .”ن وجود داردير اینم ينديفرا

ه کر م ير داراين مطلرب  بر  ینسبتاً خوبتوجیه  ،ارمان با سازمانها و افرادکج يما بر اساس نتا

 ياریبس يبرا یميآن عادت قد .دشوار است یميعادت قد كتر یول .دارد يیارآک وربهرهتفکر 

م و ینر کجدا ن وربهرهر کرا از تف ير انتقادکتف .مینکر نکف سودمنده به صورت کن است ياز ما ا

ر مولرد  یر غ يراههرا مان یما در تمام طرول زنردگ   .میبخصو  خودمان را به ثلث سوم هل نده

 راه بهترر  كير اد گررفتن  يپس از  یه حتکدارد  یا تعجبيآايم. دهاذهنمان را مورد استفاده قرار د

رده ضربه گلرف را عروض   ک یه سعکس کهر  ؟مير خود برگردکفت یشگیهم يم به راههایليما

و  یشرگ یهم يبه الگوهرا بازگشت ه کداند یم ؛ندکارد و چنگال را جابجا ک يشوک كيا ي .ندک

در  .تر خواهد بود، بسیار راحتسترده اکت آن صرف يتقو يبرا ياديه مدت زکمتر کثیر ت با 
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چقردر   دير ااد گرفتره ير ه کر  يدير جد كیر نکه تکر ند کنمی یفرق :نطور استیز همیر نکمورد تف

ی قرار خواهید قبل يرهایناچاراً دوباره در مس ،دینکم که توجهتان را ک یبه محض .قدرتمند باشد

   .گرفت

ن ير عمومراً ا  یچالش اصرل  ،رسدیم ید از هر نوعيجد يهانوبت به پرورش مهارت یوقت

 یمر ین برنامره تعل يبره آخرر   .مینر که آنها را حفرظ  که آن است کبل ،ميریاد بگيه آنها را کست ین

 كير ا در ير ده باشرد  یشکطول  میروز و ن كين است کمم .دياهردکت که در آن شرکنديشید بی

 يجلسره  كيد را تنها يمهارت جد كيه کانتمار رفته باشد  شما ازه کن است کمم .روز فشرده

 ،ده باشدیشکبرنامه هر چقدر طول  .ديریاد بگي ربه اصطالح نهامراسم  كيدر  یا حتيم روزه ین

سرخنرانی   كير يرا  مجموعه ابزار  كيبه صورت  است،داده ارائه  یلکاصل  كياحتماالً به شما 

 يدتان بره رو ير تتان به محض اعمرال مهرارت جد  که شما و شرکنيزه در مورد ایجاد انگيا يبرا

 .دکرد یخواهعمل تر بهتر و آسودهچگونه  ،ارک

 
ا منتيبع  يت رت انگيت هتدر دادن ق  ،ش شتده يآزمي ييييكامر يتهي شتر شريك در ب همينطور  ،ميتعه نكته:

 .اس 

 يارهرا کد به يبا .دیهست شما عقب ،اول پیشروي کنید.در محل به روز بعد به سرعت حال 

احتماالً تحرت   یعنين يا .دیبرس ،حضور داشتید یمیر برنامه تعلده ک یزمان يتان براعقب افتاده

ه روز کر د یمواجه هسرت  یالتکشما هنوز با همان مش .است ز عوض نشدهیچ چیه ،دوم .ديفشار

ه کر نيل ااحتمرا  ،تیوضرع  ن دوير با در نمر گررفتن ا  .ديآنها مواجه بود اب یقبل از برنامه آموزش

ه کر  یارهرا را بره همران روشر    کشرما   .مک یلیخ ؟چقدر است ،دینکدتان را اعمال يمهارت جد

ن است کمم .ر استییتغ يبرا یاز سعتر ار راحتکنيرا ايز .ديبریم شیپ ،دياشه انجام دادهیهم

 ،یميعادات قد .دیارتان را انجام دهکد يفعالً با ید ولید مشتا  باشيجد يریادگيهنوز در مورد 

 یبرنامره آموزشر   ،ظرف چنرد روز  .ديش وقت نداريآزما يشما برا .دارند يجاذبه قوو شش ک

آن  یحتر  ،هفته كيظرف  .نباشد ،حس خوب كياز  ايش از خاطرهیب يزین است چکا ممشم

ت ير و در نها دير اردهکر شما زمان صررف   ،ردهک يگذارسرمايهتتان کشر .شودیم حس هم محو

 ؟به نمرتان آشناست .دحاصل ش یمک یلیتفاوت خ

صرفاً هردر دادن   ،ش شدهيآزما يیاکيمرآ يتهاکشتر شریه در بکهمانطور  ،م و آموزشیتعل

 .دیر روز آمروزش ده  كير را در  یسر کد یتواننمی ه شماکن است يت ایواقع .د منابع استيشد
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جراد  يا یعنر يآموزش  .دید آنها را آموزش دهیتواننمی ید ولیاد بدهيبه آنها  يزین است چکمم

 كير  انير پا ،نار آمروزش یسرم  ،ده آلير ط ايدر شررا  .افتدنمی اتفا  بش كيدر  ؛ کهر رفتارییتغ

خود  در ذهنرا د از مهارتها يجد يسر كينیاز دارد تا ت مداوم يه به زمان و تقوکند است يفرا

مرروزه  را اير ز .متعردد دارد  یمعان ،گريد ياز لغات زبان تجار ياریمت سفانه در بس .نهادينه کنیم

لمه دنبالره  کمن  .تا پرورش مهارتگیرد. مورد استفاده قرار میج يتقال اطالعات رانا يشتر برایب

 كير به دام انداختن ذرات معلرق در   یعنيردن ک يدنباله رو ،یمیدر ش .دهمیم حیرا ترج يرو

 يمرا مهارتهرا   .پرورش مهرارت اسرت   يمناسب برا اين مفهوم استعارهيا .محلول و حمل آنها

  .ميندازیخود به دام ب یم تا آنها را در زندگینکیم یرده و سعک ید را معرفيجد

 یآن ذرات معلق مهرارت  حفظ .شودمنجر می د و متفاوتيار جدکبهبود  كيبه  يدنباله رو

 پیونردهاي   یدهر لکازمند شین ،زیر رفتار نییتغ .ر رفتار استییازمند تغین ،ارتانکد در بهبود يجد

د يتوانرد درهرا را بگشرا   یم روزه كيبرنامه  كي .تازه است یعصب يهاریو مسد يجدی سیناپس

 .دینکت يتقو ،د را به طور منمميجد يالزم است مهارتها ،یر رفتار واقعییپرورش تغ يبرا یول

تراب را  کاگرر   ،ردهکد آشنا یم مفیمفاه یبرخبا تاب شما را کن يه اکنيبا وجود ا ،ن روشیبه هم

د یخواهیم اگر .تان رخ خواهد داديبرا یمک یلیر خییتغ ،دینکبا آنها ن يارک چینار گذاشته و هک

 كد را درير مهارت جد يسر كي يدنباله رو يبرانیاز پیش 4ه کالزم است  ،بماند یدر شما باق

 :دینک

 لیدل .1

 بيتصو .2

 زبان .3

 .نيتمر .4

 دليل

اعمرال  ثابرت کنیرد کره    ه کد يالزم دار یکمدر ،دینکرا امتحان  يزید چیه بخواهک آن يبرا

 .ار راحت اسرت ین امر بسيا ، وربهرهتفکر در مورد  .ارزش آن را خواهد داشت ،ديمهارت جد

تفراوت را   ،دیر نکیمر  اعمال ،آن را از اجزاي یبرخ یا حتيامل که مدل را به طور ک ين باریاول

 جراد يا يشتریو زمان ب دتریمف يهادهيرده و اکد یتول يشتریب يهادهيشما ا .د شدیمتوجه خواه
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   .دینکیم

تروان  ابرزار   .دینکتر آغاز کوچک يید از جایتوانی. مدینکامل شروع که با مدل کست یالزم ن

ايرن ايرده    :ديریرا در نمر بگ ياده سادهيهر ا .دینکامتحان  ،ح داده شدهیتوض 11ه در فصل کرا 

ش یه چطرور فرردا را پر   کنيا يتان برايها دهيا اي ،نده تان باشديالت آیا تعطيتواند برنامه شام یم

آن را با استفاده  .دینکیم ار انتخابکدن به سریرس يه هر صبح براک یشگیر همیمس یحت ،ديبر

 یلکچره مشر   ،ده تان خوب استيز درباره ایه چه چکد ید و بپرسینکايجاد روشن توان از ابزار 

ش يه خروب اسرت افرزا   کد آنچه را یتوانیم چطور ،تواند در آن باشدیم يگريز دیچه چ ،دارد

 ،نيان تمريه در پاکنم کیم نیمن تضم .دینکد نقاب ضعف آن را درست یتوانیم د و چطوریده

   .د داشتیخواه ،هیده اولياز ا يده بهتريا

ن ير ا يهرا گرر از بخرش  يد یبرخ ،ديردکخودتان اثبات  يرا براتوان ابزار  یه درستک یوقت

 7ه در فصرل  کر  ”؟سرت یموضروع چ “ خود را برا  يمعضل بعد ل وکمش .دینکروش را امتحان 

 كير  .دید رسیتان خواه مس لهاز  توانمندار یبس كدر كيشما به  .دینکل یتحل ،ح داده شدیتوض

آن انجرام  روي را برر   محررك ر شرده و  ينده تصويآ ينهايرا برداشته و تمر كوچکپروژه نسبتاً 

 شمادر مورد دگاهيه چطور دکنياز ا .اندده شدهح دایتوض ،8نات مفصالً در فصل ين تمريا .دیده

ن مرحلره را بره صرورت مجرزا اسرتفاده      يه چندک یوقت .د شدیر خواهیمتح ،ندکیم رییتغ مس له

ن کر مم .دینکآن را امتحان  .دینکآن اعمال  ويل مدل را رکد یه بتوانکد ینکدا یپ یچالش ،ديردک

د یر نرا ام  ید ولر يروبرو شو یامکبا نا ،ودخ یميدن فرض و عادات قدین به مبارزه طلبیاست ح

  .د شدینخواه

 .نمکر یمر  اغلب در مورد آن صحبت ،جهیدر نت .هستم با اشتیا  ،وربهرهتفکر من در مورد 

ه افرراد خودشران مردل را    کر ن شرود  ير ن ايگزيتواند جانمی يالمهکچ یه هکام متوجه شده یول

 كير  و ،اسرت  یچقدر عرال  1موتزارت هک ديیبگو یسکد به يدار یسع دینکفرض  .نندکامتحان 

ه کر نرد  کنمری  یفرقر  .آور باشدتواند نشابیم ا عشق چقدري ،با باشديتواند زیم چقدر 2سیمات

 .خواهد برود  ،زیاز خود آن چ ياهيحات شما تنها سایتوض ،دینک يبندجمعمساله را شما چقدر 

                                                                        

1- Mozart 

2- Mattisse شود عه موسقی گفته می)به نوعی قط  
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امتحان  ،يدنباله رو ين قدم براین اوليبنابرا .دینکد آن را تجربه يبا وربهرهتفکر  كدر يشما برا

شرتر  یارزش آن را ب ،دیر نکشتر آن را استفاده یهرچه ب .آن به خودتان است یمدل و اثبات درست

 .ردکد یت خواهيتقو

 بيتصو

ار کتعهرد آشر   كيازمند ین ،ردن در سازمانهاکر کاز ف يديجد يراهها ،يروو دنباله یمعرف

بره نسربت    يالمره کن ير ا .د استيیت  يب به معنايتصو .بيتصو ؛ت ارشد استيرياز طرف مد

قاً ین دقيا .ان دهدکت يسرمدير ه صرفاً کآن يبجا ،دارد یب رسمياست و اشاره بر تصو یرسم

   .ه منمور من استکست يلمه اکهمان 

ط خرال   یدرصد از مح 67ه کگفت  ،در سوئد 2نددر دانشگاه ال يپروفسور ،1والکگوران ا

ر یتفسر  يبرا .است)رئیس  سرپرست ماً منسوب به رفتار و طرز برخورد یتقمس ،یدر هر سازمان

 ياگرر رهبرر   .ندکر ییبخواهد تغکه يك المپ است  ايننجا يدر ا منمور آن ،یميقد ین شوخيا

 كير ل کارمنردان بره شر   کلزوماً در  ،را نداشته باشد وربهرهتفکر انتمار و توقع  ،سازمان كيدر 

ر کر تف .ختره شرود  يتواند شرلوغ و بهرم ر  یم ارکت و ابتیخالق .شد د با آن برخورد خواهديتهد

د ير جد يهرا دهيا .ردک يریا اندازه گيل یتحل یتوان به راحتنمی آن را .اغلب مبهم است ،خال 

تفکرر   ”داشرتن خروب اسرت    يبرا“ ز تنهایاگر آن چ .طلبندیم را به مبارزه یمياغلب رسوم قد

 يجرا ه ند بر کت يحما یتتان صرفاً از رفتار اخالقکه شرکد ینکتصور  .محو خواهد شد ،وربهره

 بره سرادگی برا   ه کست ین نیاز .نطور استیز همین وربهرهر کدر مورد تف .بداند یه آن را الزامکآن

و تمرام شرلوغ   تفکرر  د ير با)رئریس  سرپرسرت    :بپردازيدتملق در مورد آن به ا يد ینکآن مدارا 

  .ندکآن را مطالبه  بعد از يهايارک

ح يب صرر يازمنرد تصرو  یسازمان ن كيدر  وربهرهتفکر  يدنباله رو يط الزم برايجاد شرايا

اگرر   .ع اسرت يسرر  يهرا موفقیرت نشران دادن   ،گرفتن آن ين راه برايبهتر .ت ارشد استيريمد

 ،ش دهرد يت را افرزا کشرر  كير ار کر نره ابت یتوانرد واقعراً زم  یم وربهرهتفکر ه کنند یبیم رهبران

                                                                        

1- Goran Ekvall 

2- Lund 
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خواهرد  تر ار سادهیار بسکن يا ،ندک كمکد يجاد محصوالت جديا به ايند ک رد آن را موثرکعمل

 .باشند ينندگان قدرتمندکب یتوانند ترغیم عيسر يهاموفقیت .شد

 زبان

 .دارنرد بر روي شیوه تفکرر و عمرل مرا    کنندة قوي  دگرگونت ثیر  بريمبکار میه ک یلماتک

ژه ير لغتنامره و  ،وربهرره تفکر مدل  ،ديديد تابکن يه در اکهمانطور  .زبان است ،ن مرحلهیسوم

از اسرتفاده  برا   .مینکیم صحبت ،ر شدهيتصو يهاندهيالت و آکما در مورد مش .خودش را دارد

ح داده یتوضر فصول پیش امالً در کن ابزارها ي)ا  AIMو )  DRIVIE،  (POWERبه نام ) يابزارها

 اير  ،Kaizenمقابرل  در  ”سرودمند انقالب “ ايتنکايزن  يط الزم برايم تا شرایوشکیم ما . اندشده

مرن   .اسرت جراد نشرده   ياژه آن يصرفاً و ،وربهرهتفکر در لغتنامه  .مینکجاد يرا ا ”تغییر سودمند“

 ،قیر را به صرورت دق  وربهرهتفکر  يمراحل و ابزارها ،میه بتواند مفاهکخواستم یم يالغت نامه

ننرد را  کیمر  ن روش استفادهيه از اک يیگروهها ن افراد ویخواستم ارتباب بیم من .ح دهدیتوض

 .نمايمل یتسه

 
  يرياز طترف متد   آشكيرتعهد  يكيزمند ين ،ر در سيزمينهيكد تفيجد يراههي يو دنبيلك رو يمعرف نكته:

 .ارشد اس 

ر ییر توانرد در تغ یمر  ن لغتنامه چقردر يه اکدانم ی، میابيردن در بازارکار کمن پس از سالها 

م یه مفراه ک یردن لغاتکنند به رد و بدل کیم افراد در سازمانها شروع یوقت .باشدمهم  ،یپرورش

ر کر م را در تفیآن مفراه  ،ه آنهرا کر وجرود دارد   يشتریاحتمال ب ،نندکیم فیرا توص یبخصوص

 رینم يیزهایافراد شروع به گفتن چ یوقت ،مثال يبرا .دهند يجا ،خود ین جمعیو همچن يفرد

در  ، 11فصل هم ابزار و هم مفهوم قضاوت مولد )رجوع به  ،نندکیم ”مینکتوان ن را يد ايیایب“

 يرو ،یسر ين را بنويه اکنيا قبل از ايآ“ نديشتر بگویهرچه افراد ب .گرفته است يجا ،رفتار گروه

ن ابرزار سراده   يه افراد شروع به استفاده از اکوجود دارد  يشتریاحتمال ب ،”؟ياردهک DRIVE آن

 ،ننرد کاسرتفاده   وربهرره تفکرر  شرتر از زبران   یهرچه افراد ب .نندکت بیموفق يارهایجاد معيا يبرا

 .شتر استیبه هنجارها بآن ل ياحتمال تبد
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 نيتمر

شرما از   ؛شربه اسرتاد شرد    كير تروان  نمری  یچ مهارتیدر ه .ن استيتمر ،ن مرحلهیچهارم

رورش فردي، يکی در پ .ديشویم بهتر ،دینکیم نيه تمرکبار  رده و هرکشروع  كوچک يارهاک

 ويگر  كير  :و آن ايرن اسرت  سرت  يامفهروم سراده   ،هاهاي تقويت نقطه ضعفاز بهترين روش

ز یر شب همره چ  كيم و در يریاد بگيرا  يزیله آن چیم به وسیتوانیم ه ماکوجود دارد  يیجادو

 و دست براال  ،میوتاه انجام دهکم در مدت یتوانیمکه  آنچه را تام يل داريما تما .مینکرا عوض 

 درمطالعرات گونراگون    .ميریر ن بگيیدسرت پرا   ،میم در دراز مدت انجام دهیتوانیم هکآنچه را 

 فزاينرده  يسراعتها میران  م یمستق يرابطهنشان داده است که  مختلف هايرشتهان يسه مجريمقا

شرتر  یه بکر  یدانران  یقیو موسر  هادونده ،شطرنج بازان .وجود داردرا  حسن اجراردن و کن يتمر

  .باشندبهتر  ،نندکیم نيمتر تمرکه ک یسانکارشان از که در کل دارند يتما ،نندکیم نيتمر

د ترا در انجرام آن   ید آن را انجام دهيبا .ر مهارتها ندارديبا سا یچ تفاوتیز هین وربهرهتفکر 

زات گرران  یر تجه از بره ین ،دنيا دويا شطرنج ي یقیشما بر خالف موس ،خوشبختانه .ديشو ماهر

د بره  یر توانیمر  شرما  .دیر نکن يرا تمرر  وربهرهتفکر  ،در آن نداريد تاط خا  یمح كي ايمت یق

 .دیر نکاسرتفاده  از آن  ،گروهیا ي يیبه تنها ،شگاهينگ و آزمایکدر پار ،ارکمحل  ،در منزل یراحت

 ،دیر نکر کر ن فکر نرده مم يآ در مرورد دوبراره   ،دینکل یرا تحل مس له كيه الزم است کهر مرتبه 

تفکرر  د اصرول و ابرزار   یر توانی، مر دینک یابيبالقوه را ارز يهاا راه حليرده کجاد يا را هايیدهيا

 .دینکرا اعمال  وربهره

 ،باشرند  قابل انجرام  ،ا پرورش مهارتي يسه مرحله دنباله رو ه اگرکد يد دین خواهیهمچن

 ،دیرده باشر ک يزيرهيا سازمانتان پايخود  يع براياگر چند برد سر .شودیمتر ردن آسانکن يتمر

ا ير م یت ،اگر رهبران بخش .دینکدوباره استفاده  ،ندين فرايد از ایه بخواهکاحتمال آن وجود دارد 

ر کف ين است براکه ممکبجنگید  یزمان يبرا الزم نخواهد بود ،امالً متعهد باشندکسازمان شما 

بره ايرن   رانتران  اکبرا هم  وربهرره تفکر  دربارهو اگر حرف زدن  ؛شدکطول ب مس له كيردن به ک

ردن کر ار کند هنگام ين فراياحتمال استفاده از اراحت است، د يدار كلغتنامه مشتر كيدلیل که 

 .شتر استیب ،گرانيبا د

ر یدر معررض تر ث   ،ر موجرودات زنرده  يز مثل ساین هاه انسانکد یاد داشته باشين به یهمچن
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افتره  يزان خروب پررورش   یر م رفتار به چره  كي هکند کنمی یفرق .هستند هانشکو وا هاكمحر

از  ،دیت آن ادامه ندهياگر به تقو ،دیشکرده باار که شما چقدر در آن خوب کندارد  یفرق ،باشد

 كير ه کر الزم است  .دینکنمی را تمام يزیچ چیشما هرگز پرورش هدر واقع  .ن خواهد رفتیب

 يهرا تير ار را برا تقو کنيما اغلب ا .دینکم را حفظ وداتن يد تا اینکجاد يمثبت ا خورد حلقه باز

زنده  يبرا ،متناوبننده کتجديد  يهاراهنما و دوره يهایسخنران ،مراسم ،هار جشنینم ،يادوره

الزم  یز همگر یر خلبانان ن ،مهندسان ،انکپزش ،تيدر نها .میدهیم انجام ،ن مهارتهاينگه داشتن ا

 ؟نندکار را نکن ين ايرکچرا متف .مات مداوم داشته باشندیه تعلکدارند 

 يیجرادو  يچ گویه .ردکحفظ عالی ت مداوم در سطح يتوان بدون تقونمی را یچ مهارتیه

دن به یه بعد از رسکرد کر خواهد کف يارکچ ورزشیا هيآ .دطلبیم ارکزها ین چيا .وجود ندارد

خودش بهترر   ،نيه بدون تمرکند و بگذارد کتواند آن را حفظ یم سطح بخصو  از اجراء كي

ا ير م یتعلر  .ه نره کر البتره   ؟چطور شطرنج باز كي ؟ندکیم يارکچنین دان یقیموس كيا يآ ؟شود

بره   يازیر ه نکر هر بار  ينطور هم برایهم .ندکنمی ار را تمامک ،نيروزه مثل ا كيتاب خواندن ک

 .ردکر ار را نخواهرد  کن يامشاور  يكآوردن  ،ديد داريمحصول جد كيد یا تولي مس له كيحل 

د یر خواهیمر  اگرر  .دیر نکرار کر سرپس آن را ت  .دیار را انجام دهکه خودتان کنيا یعني يرودنباله

 .خودتران اسرت   يرور بر  ،دیر د انجرام ده يه باک يگذارسرمايهن يبزرگتر ،رفتارتان عوض شود

بره   .برنرد نمری  زیر ن يسرود  ،ه اراده ندارندک يیآنها .برندیم زیمنفعت ن ،نندکیم ه ارادهک يیآنها

 .است ین سادگیهم

* * * 

رفتار و نگرش  كي ،شتر از آنیب ید حتيشا یول ،انتمام است كيمدل و  كي وربهرهفکر ت

 ا نگراه یر ما به دن .مینکیم ليتبد هام و آنها را به فرصتينگریم به مسائل ،ق آنيما از طر .است

بره  م و آنهرا را  ينگریم هاما به چالش .مینکم بهتر عمل یتوانیم شهیه همکم ینیبیم یم ولینکیم

مرا   .ستین نکر ممیز غیچ چیه هکم ینیبیم م وينگریم هاما به چالش .مینکیم ليتبد هافرصت

 ياد محردوده یر توانیم اگر .ن وجود داردیاز آن ب یه همواره راهکم ینیبیم م وينگریم به موانع

قررار   شيرا مرورد آزمرا   وربهرهتفکر  ،تواند بهتر شودیم شما در آن يایه دنکد ینکرا مشخص 

د و يشرو یمر  شده و شما در آن مراهرتر تر یعیتان طبيبرا ،دینکشتر از آن استفاده یهرچه ب .دیده

از  یرا بخشر  وربهرره تفکرر  ه اگرر  کر دهرم  یم من به شما قول .د بردیاز آن خواه يشتریسود ب
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 .ديشرو یمر  بهتر و ماهرتر ،دیدهیم ه انجامک يارکهر در باً يه تقرکد یفهمی، مدینکخود  یزندگ

 مراحرل د و در تمرام  یر نکار کر بهترر   ،دیر نکر کند تا بهتر فک كمکتواند به شما یم وربهرهتفکر 

  .د بردیزودتر سود خواه ،دینکهرچه زودتر آغاز  .دینکتان بهتر عمل یزندگ

د انجام يتوانيم هكآنچه را  :1ون گوتهوهان ولفگانگ يبه قول 
 ؛دينكآغاز  د،يم دهد انجايتوانيمكه  دينكميا تصور يد يده

 .قدرت و جادو دارد ،نبوغ ،جسارت در خود

 

                                                                        

1- Johann Wolfgang Von Goethe 
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 ضمائم

 در عمل وربهرهتفكر 

ه برر  کر موفق است  يامنطقه يیمایت هواپکشر كي ،است یت فرضکشر كيه کز يجت و

 ،یاز طرحش جهت گسترش در سطح مل یت به عنوان بخشکن شريا .داردز کتمر يبازار تجار

اش آن اسرت  کنکمحدوده از  كي .ر مشاغل استيز دادن خود از سايمات يبرا يیبه دنبال راهها

ه کر نينسرخه مختصرر از ا   كير يدر ز .ديفزایش بيمایهواپ یانیم يهاصندلیه چطور بر ارزش ک

 .ابد آمده استيپرورش  ،وربهرهتفکر تواند با استفاده از مدل یم ار چطورکن ابتيا

 ؟ستيموضوع چ :1مرحله 

و هر  اندپرسش مطرح شده كيدام به صورت که هر کر مرحله است يز 5شامل  1مرحله 

یمر  نشيانتخراب و گرز   يواگراقطع م كيه فهرست و یر تهيمقطع انشعاب پذ كي يداراکدام 

چره   ؟سرت یاطالعرات چ  ؟سرت یر چیت ث ؟ستیل چکمش :رندير مرحله به شرح زيپنج ز .باشند

مراجعره   7به فصرل   ؛1امل مرحله کح یتوض يبرا ؟ستیمطلوب چ يايو رو ؟رندیدر گ یسانک

 یانیر م يهرا صرندلی ل کمشر “ ه گروه با پاسخ به پرسرش ک یالتکمش بلندر فهرست يدر ز .دینک

 : زيرجدول ). آْمده است اندردهکجاد يا ”؟ستیچ

 (دينكه ي)فهرست ته ؟ستيل چكمش

 ناراحت ●

 نامناسب براي افراد درشت ●

 بسیار تنگ و بسته ●

وقتی مسافر در صندلی کنار پنجره بخواهد بره   ●

 د، وحشتناك استودستشويی بر

 لی بد استهاي میانی خیصندلی ●
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 فضاي پا ندارد ●

 ند شدن از صندلی میانی سخت استبل ●

کند تا در دسته صرندلی برا افرراد    مجبورتان می ●

 کناري شريك شويد

 خیلی گرم ●

 وضعیت پايین ●

 قیمت برابر، صندلی برتر ●

 اندازبدون چشم ●

 نامناسب ●

 خیلی شلوغ ●

 فضاي ناکافی براي کامپیوتر ●

 هاي میانی به نمر باريك هستندصندلی ●

 فضايی براي حرکت ندارد ●

 ريزدروي صندلی میانی چیزي می ●

بررد  تران خروايش مری   وقتی کسری روي شرانه   ●

 آور استچندش

 فضاي شخصی کمتر ●

 از دو طرف بسته است ●

 

ه بره  کر  یالتکرده و مشر کر ه یر ته خرود  ردن فهرست بلندکرتب م يه گروه براک هايیدسته

آنها خط کشیده شده اسرت ، بره    دوراند )دانستهتر برجسته ،هیآنها را از بق ،ير انتقادکله تفیوس

 ترتیب جدول زير وجود دارند.

 (، توصيف، انتخاببندي، تركيبگلچين، دستهمشكل چيست؟ )

 ناراحتي فيزيكي:

 ناراحت ●

نرار پنجرره بخواهرد    ک یفر در صرندل مسا یوقت ●

 استوحشتناك  ،برود يیدستشو

 فضاي پا ندارد ●

 سخت است یانیم یبلند شدن از صندل ●

 خیلی بد هستند یانیم هايصندلی ●

 .زديرمی زیچ یانیم هايصندلی يرو ●

 مسائل فضاي كاري:

 فضاي ناکافی براي کامپیوتر ●

 فضايی براي حرکت ندارد ●

 ني:ناراحتي روا

 بسیار تنگ و بسته ●

 اندازچشمبدون  ●

 يفرد يتعرض به فضا ●

 فضاي شخصی کمتر ●

 ،شررانه ترران خرروابش ببرررد يرو یسررک یوقترر ●

 چندش آور است

 مسائل وضعيتي:

 پايین وضعیت ●

 بدتر یصندل ،سانيکمت یق ●

 ترنديكبه نمر بار یانیم هايصندلی ●

 

 یانیر م يهرا صرندلی ل کمشر “ پرسرش  يهاد تا پاسخرکاستفاده  وربهرهر کابتدا گروه از تف
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را خرط بکشرند    يموارد دورردند تا کاستفاده  ير انتقادکسپس از تف .ندکرا فهرست  ”؟ستیچ

 .هستند هانيتره برجستهک

 تأثير چيست؟ )فهرستي تهيه كنيد و سپس انتخاب كنيد(

افرادي کره عرادت بره کرار کرردن در هواپیمرا        ●

هراي میرانی سرخت    صندلیانجام آن در  …دارند

 است.

 مسافران آنها را دوست ندارند. ●

 هاي منفی درباره تجربه پرواز دارند.داستان ●

 هاي میانی سخت است.رزرو صندلی ●

 سته و عصبی هستند.مسافرين هنگام فرود خ ●

مشکالت مربوب به سالمتی بالقوه براي برخری   ●

 مسافرين.

نرد، اغلرب   کننرد کرار کن  مسافرينی که سعی می ●

 شوند.مزاحم ديگران می

هاي برگشتن براي جت ويرز از دسرت   فرصت ●

 رفته است.

 مجادالت بین مسافرين ●

 افزايش احتمال خشم در پرواز ●

جابجايی صندلی با ساير مسافرين برراي افرراد    ●

انرد،  خانواده يا همکاران که در کنار هم قرار گرفته

 سخت است.

بیشرتر شرکايت   هراي میرانی   مسافرين صرندلی  ●

 کنند.می

هاي خشکشويی گاه به گاه براي ريخرتن  هزينه ●

 چیزها

فرصتهاي تمايز را برراي جرت ويرز از دسرت      ●

 دهد.می

کنند که در حرین  مسافرين تجاري احساس می ●

 دهند.پرواز زمان از دست می

 

 -و ابرزار دانسرته    وربهرهر کاستفاده از تف رايه گروه بک یبلند از اطالعات ینجا فهرستيدر ا

ه ک يموارد .آمده است ”؟دیدانیم چه یانیم يهاصندلیدرباره “ ،پرسش به پاسخ يبرا ،یشگفت

از یر نيا مرواردي کره    هانيتره گروه به عنوان برجستهکهستند  يیآنها ،ده شدهیشکخط  رشاندو

 دارند انتخاب کرده است. يشتریبه دانسته ب

 و سپس انتخاب كنيد( اطالعات چيست؟ )فهرستي تهيه كنيد

 هادانسته

 دانید )آنچه که درباره مس له می

تقريباً تمام مسافرين تنها صندلیهاي راهررو يرا    ●

 دهند.پنجره را ترجیح می

 افکار

و رؤياي آن را کنید می)آنچه که درباره مس له فکر 

 داريد 

اي برراي صرندلیهاي بهترر    آيا افراد مبلغ اضرافه  ●
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ها اغلب صرندلیهاي میرانی را   ها و خانوادهزوج ●

 دهند.ترجیح می

ت ويز، ترافیك تجاري از حجم ترافیك ج 76% ●

 است.

در واقررع هررم عرررض بقیرره صررندلیهاي میررانی  ●

 هستند.

عوامرل براري را    %70جت ويرز بايرد متوسرط     ●

 داشته باشد تا سوددهی داشته باشد.

صندلیهاي میانی براي عوامل باري کرافی، الزم   ●

 هستند.

هاي اساسری در مرورد   هیچ داستانی از موفقیت ●

اند صرفاً تجرارب پررواز   شرکتهايی که سعی کرده

 اشند، وجود ندارد.دسته تجاري را داشته ب

ها، راه حلهاي رقابتی تخفیف و شکستن قیمت ●

 نامؤثر در شرايط بلندمدت هستند.

 آيا اين درست است؟ ●

تواند نرامؤثر باشرد   جوايز مسافرت ويژه نیز می ●

 شود.برداري میزيرا به راحتی کپی

شرکتهاي هوايی سالها برا ايرن مشرکل درگیرر      ●

 شتند.اند و راه حل خوبی ندابوده

 پردازند؟می

هسرتند کره جراي بیشرتر در      هرايی وضعیتآيا  ●

 فضاي اشغالی کمتر را فراهم کنند؟

آيا کاري وجود دارد کره واقعراً تفراوت کرافی      ●

 ايجاد کند؟

 اند؟شرکتها چه کارهايی را امتحان کردهساير  ●

آيا نسبت ترافیك تجراري مرا در سرطح ملری،      ●

 يکسان خواهد بود؟

شود که ممکرن  چه چیزي به مسافران ارائه نمی ●

 است ارزش داشته باشد؟

هاي میانی صررفاً  چه مقدار از جو منفی صندلی ●

 روحی و روانی است؟

  آيررا مسررافرين در قسررمت اقتصررادي )عررادي  ●

 خواهند؟چیزي بیشتر از پروازهاي ارزان می

 آيا طول پرواز يك عامل است؟ ●

در چه طولی از پرواز، صندلیهاي میرانی برراي    ●

 شود؟ساز میمسافرين مس له

متخصصین بهداشت محیط صندلیها چه کسانی  ●

 هستند؟

 

 

تحت  یسکچه “ که هاپرسش اين به ه گروه با پاسخکداران از سهام بلندير فهرست يدر ز

ه بر  ،”؟در خطر است يزیچه چ“ و ”؟است یانیم یر صندلیتحت ت ث یسکچه “ اي ”؟ر استیت ث

ه گروه توسط کهستند  يدیلکسهامداران  ،ده شدهیشکه دورشان خط ک يموارد .آورددست می

 .انتخاب کرده است ير انتقادکتف
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 چه افرادي درگيرند؟ )تهيه فهرست، سپس گزينش(

مس له ت ثیر داشته يا از  رويدي که سهامداران)افرا

 گیرند آن ت ثیر می

چه چیز در خطرر اسرت؟ )برراي ايرن افرراد چره       

 چیزي در خطر است؟ 

 سوددهی، رقابت جت ويز

اغلب الزم است کار کنند همچنین هنگام فرود در  مسافرين تجاري

 حال کارند

 فروش منحصر به فرد دارندنیازي به برنامه  هابازاري

 قادر به تغییرات واقعی تهیه کنندگان صندلیها

 مايل به خوشحال کردن مشتريان هاي مسافرتیآژانس

مشتريان ارائه به هاي مناسب بنديخواهند پیکرمی سازندگان هواپیما

 دهند

هاي وزن، جنس و ايمنری  الزم است با محدوديت طراحان داخلی

 کار کنند

 خواهندبازگشت سرمايه می سهامداران

 برداري کنندخواهند از موفقیت کپیمی رقبا

خواهان حرداقل جرر و بحرث يرا واکرنش منفری        کارمندان

 مسافرين هستند

 هاي ايمنینگرانی تنمیم کنندگان

 

 

 

ل یر مکت يبررا  وربهرره تفکر ق يه گروه از طرکبالقوه  یاز اهداف آت ير فهرست بلنديدر ز

هردف   2 ،ده شدهیشکه دورشان خط ک يموارد .است آمده ،دانردهکجاد يا ”…اشک يا“ جمله

  6شماره جدول ) .ه استردکانتخاب  ،ير انتقادکق تفيه سپس گروه از طرکاست  یآت
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جاد فهرست سپس ي)ا ”…شديم اشك …شد اگريم يعال …اشك يا“ ؟ستيمطلوب چ يايرو

 انتخاب(

 .میرا از دست ندهدرآمد  یم ولینکرا حذف  یانیم يهاصندلیم یتوانستیم ●

 .میس داشته باشکلو یانیم يهاصندلیم یتوانستیم ●

 .نده باشداشت كيدرجه  یهمه راحت ●

 .ردندکیم رکان فيپا كيدن به یرس يله برایوس كير نبوده و به سفر به عنوان ینقدر سخت گيافراد ا ●

 .میدانستیم ان راينده مشتريآ يازهاین اگر شوندیم ديرقبا ناپد ●

 .آمدندنمی یانیم يهاصندلین يمسافر ●

 .ردندکنمی تياکش یانیم يهاصندلین يمسافر ●

 .نندیبنش یانیم يهاصندلیه در کخواستند یم یمسافران واقع ●

 .براي آنها نکند یم تا فرقیبا سرعت باال داشت یيما پروازها ●

 .داشتند يواحد يهان اندازهيمسافر ●

 .میامل را بفروشکت یظرف ،روازهاتمام پ يم برایتوانستیم ●

 .داشتند يالت بزرگترکرقبا مش ●

 .س جمهور بوديیر يمایما مثل هواپ يماهایتمام هواپ ●

 .میداشته باش یانیم يهاصندلیم يوتا مجبور نشکرديم جا نمیبهمسافر جانقدر يا ●

 .میداشت یان راضيمشتر ●

 .مینک یطراحتري راحت يماهایم هواپیتوانستیم ●

 .وجود نداشتند یانیم يهاصندلی ●

 .ردندکیم قبول ،ه به آنها اختصا  داده شده بودکافراد آنچه را  ●

 .بودتر ماها ارزانیهواپ ●

 .شان خوشحال بودنديهاصندلیتمام مسافران در  ●

 .مینکدا یارزان پ يهام راه حلیتوانستیم ●

 .نندکار کماها یدر هواپ یتوانستند به راحتیم افراد ●

 .ميدر جهان بود يیمایت هواپکما تنها شر ●

 .میداشت يینامر يهاصندلی ●

 .وجود نداشت یانیم يهاصندلی ●

 .م تا سودیهدیم تیشتر به مسافران اهمیما ب ●
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 .وجود نداشت یانیم یاصالً صندل ●

 .ردک یبرتر به بازار معرف يهاصندلیشد به عنوان یم را یانیم يهاصندلی ●

 .را داشته باشند كيدرجه  یتوانستند تنها استطاعت مالیم ان مايمشتر ●

 .ردندکنمی تياکن شيمسافر ●

 .الً از سر راه برداردکه رقبا را کم یتشادیم یآنقدر عال يادهيما ا ●

 .شناختند و دوست داشتندیم هکنند یبنش یسانکشه با یتوانستند همیم افراد ●

 

جراد  يا یهدف آت يكرد تا کب کیتر باهم  ،رده بودکه انتخاب کرا  ايهیانیسپس گروه دو ب

را برا   « ؟سرت یموضروع چ : )»1گروه مرحله  .زه باشدیآن با انگ يرو ردن برکار ک يه براکند ک

شد اگرر  ی میعال“ :ان رسانديبه پا ،ريبه شرح ز یهدف آت يكو  یر آتکتف يمتن جامع برا يك

ر بر خواسرتند  مری  ن در واقرع يه مسافرک داشتراه برسر ز رقبا را ا ،مناسب یانیم هايصندلیبا 

 ”!نندیآنها بنشروي 

 ؟ستيت چيموفق :2مرحله 

ده ال اسرت  ينده ايآ كيل قدرتمند از یشامل تخ یاول .ر مرحله استيشامل دو ز 2مرحله 

 .نرد کیمر  جراد يا ،یدن به هردف آتر  یرس يبرا يزه قویانگ كي و تان حل شده مس لهه در آن ک

یمر  هکر ت قابل مشاهده اسرت  یموفق يارهایجاد معيا يبرا استفاده از ابزار محرك شامل یدوم

 يبرا .استفاده شوند ،بالقوه يهاراه حل یابيارز يبرا وربهرهتفکر ند يفرآ يتواند در مقاطع بعد

 . 7شماره )جدول  .دینکمراجعه  8به فصل  ،2امل از مرحله کف يتعر كيرسیدن به 

 ر شدهينده تصويآ

ل آن ير از دال یکر ي .شرند ياندیم زيت جت وکابتدا به شر ،نندکیم رکافراد به پرواز ف یوقت

ان ياز مشرتر  ياریبسر  .دهرد یم ا را ارائهیدر دن یانیم يهاصندلین يبهتر ،زيه جت وکن است يا

شره  یهم ،ین فصرل يمسرافر  .رنرد یگیمر  ما در نمرر یهواپ يهاصندلین يآنها را به عنوان بهتر ،ما

 ،ه افرراد کآنقدر خوبند  ،هاصندلین يا .دهندیم ز رايجت و یانیم يهاصندلیرو درخواست رز

یمر  شه حرس یهم ،نندکیم ز را انتخابيان جت ويمشتر یوقت .نندکیم اغلب بر سر آنها رقابت
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نمری  پررواز  ،گرر يد يیمایت هواپکچ شریهرگز با ه یبرخ .انددهينه را برگزين گزيه بهترکنند ک

اگرر   یحتر  ،ننرد کیمر  مرا پررواز   يمرا یفراد اغلب صرفاً به خاطر لذت آن با هواپدر واقع ا .نندک

منحصر بره   ياتجربه ،ين تجاريما به مسافر یانیم يهاصندلی .بروند ینخواهند به مقصد خاص

نرده  ين جملره آ يمهمترر  ،ن جملره ير د چررا ا ینیه ببکد ینکرجوع  ،8)به فصل  .نندکیم ارائه ،فرد

  ز استير شده جت ويتصو
 

و  محررك  ه گرروه برا اسرتفاده از ابرزار    کت بالقوه را یموفق يارهایفهرست بلند مع ،ريدر ز

ت یر موفق يارهرا یمع ،ده شرده یشر که دورشان خط ک يموارد .دینیبی، مردهکجاد يا ،وربهرهر کتف

رده کر انتخاب  ،هانيننده ترکدوار یبه عنوان ام ،ير انتقادکق تفيه گروه را از طرکهستند  يدیلک

 :ستا

 

 درايو )تهيه فهرست از معيارهاي بالقوه موفقيت سپس انتخاب معيار موفقيت كليدي(

 تيرضرا  -يمشرتر باالي ت يرضا -نيیات پاياکش -ه باالیروح -سود باال -فروش باال انجام دادن

شرنهادات منحصرر بره    یپ -يتجرار  برندز يتما -باال يرارکان تيمشتر -ارمندانک باالي

 .حالن خوشيمسافر -فرد

ن عامل بار یانگیم -نداشته باشد يگريد یمیل تنمکچ مشیه -فتدیبه خطر ن یتیچ امنیه محدوديتها

  -ندکمت رقابت نیق يصرفاً رو -مینکم نکرا 

 .شود يبردار یپک یه بتواند به راحتکنباشد  يشنهادیچ پیه

از  70حفظ % -ثبات مفهوما يبرا 100/ 000ثر کحدا -اثبات مفهوم يماه برا 6ثر کحدا گذاريسرمايه

 .عامل بار

مرورد   يیمرا یت هواپکشرر  -يارکر ط ين شررا يبهترر  -يت مشتريرضا -بادوام -تیامن هاارزش

 .سر وقت -”، تجارت ما استتجارت شما“ -انتخاب

 -يت مشرتر يدر رضا يازیامت 17ش يافزا -یانیم هايصندلی يشتر برایب يتقاضا 50% نتايج اساسی

 -+ عامرل برار   70% -يدر سهم بازار تجرار  يازیامت 7ش يافزا -اتياکش 20اهش % ک

 -در تجرارت  يازیر امت 10ش يافرزا  -در سرود  10ش % يافزا -در فروش 10ش % يافزا

  .ان جدولي)پا .مورد انتخاب يیمایت هواپکشر
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 ؟ستيپرسش چ :3مرحله 

 رويشرما   ،ايرن مرحلره  در  .اسرت  وربهرره تفکرر  در مردل   یمرحله اساسر  كي 3مرحله 

ا چنرد  ير  كير برر   يری سپس با همگرامتمرکز شده و  ،دننکیم جاديا ه مقررات راک هايیپرسش

تران  یدن به هدف آتیل رسیپتانس ،ه اگر پاسخ داده شوندکد يشومی زکمتمرز یآم كيپرسش تحر

 كير ر ير در ز .دیر نکمراجعره   ،9به فصل  ،3امل از مرحله کح یتوض كي يبرا .نندکیم جاديرا ا

دوار یر بره عنروان ام  آن را  ،همگررا  بحرانری ر کر ه گرروه تف کر  مس له يهاپرسش فهرست بلند از

  9شماره )جدول .شودمی ارائه ده استيبرگز هاپرسشو ترين نندهک

 

 (دينكسپس انتخاب  ،دينكجاد يفهرست ا كي) …ميتوانيم ما چطور ؟ستيپرسش چ
 ؟کننددرخواست را  یانیم يهاصندلیه کم ینکب یافراد را ترغ ●

 ؟مینکتر را راحت یانیم يهاصندلی ●

 ؟مینکراه حل  كيانمان درخواست ياز مشتر ●

 ؟مینکتر را لذت بخش نور مینکنه را حذف يهز يهاتيمحدود ●

 ؟مینک یانیم يهاصندلیمردم را وادار به رزرو  ●

 ؟مینکتر را جالب یانیم يهاصندلی ●

 ؟مینکتر آورز را سود يجت و ●

 ؟مینکرا به طور موثر در بازار وارد  یانیم يهاصندلی ●

 ؟مینکتر ارمندان را خوشحالک ●

 ؟ميریبگ یانیم یاز صندل ياژهيبرگشت سود و يرهایمسدر  ●

 ؟ميیفزایب یانیم یبه ارزش صندل ●

 ؟مینکرا حفظ  ین حال سود دهیم و در عینکم کرا  هاهيراک ●

 ؟ميبپرداز نهيهز ،یانیم یبهبود صندل يبرا ●

 ؟مینکرا لذت بخش  یانیم یدلصن ●

 ؟میرا در دسترس همگان قرار ده يازیر امتیتداب ●

 ؟میما ارائه دهیدر هواپ يشتریخدمات ب ●

 ؟مینکز يخود را از رقبا متما ●

 ؟مینکرا جذابتر  یانیم یصندل ●
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 ؟مينگه دار یان را راضيمشتر ●

 ؟ميراحت شو یانیم يهاصندلیاز دست  ●

 ؟مینکدا یپ كيشر كي ●

 ؟نديایبتر ضيبه نمر عر یانیم يهاصندلیه کم ینک يارک ●

 ؟مین الغر داشته باشيتنها مسافر ●

 ؟نندکار کت ما کشر يم تا برایبه مردم الهام ببخش ●

 ؟قائل شويمنشستن در وسط  يبرا یپاداش مال كي ●

 ؟مینکف يعامل بار را دوباره تعر ●

 ؟مینکز يت متمایخود را از جمع ●

 ؟ده نشوديد یانیم یبه عنوان صندل یانیم یه صندلکم ینک يارک ●

 ؟ميپرواز بنگر يهانهيه هزیبه ارزشها عل ●

 ؟میر دهییرا تغ یانیم يهاصندلی دربارهن خود ير مسافرکطرز ف ●

 ؟شوند كيم تا با ما شرینکب یما را ترغیسازندگان هواپ ●

 ؟میابينان یان اطميمشتر ياز وفادار ●

 ؟نندکه یگران توصيرا به د یانیم یه صندلکببخشیم ود الهام ان خيبه مشتر ●

 

آن را بره   ،ه گرروه کر سرت  یسؤالن ير ا ،بالقوه كمحري هان پرسشيا یتمام یپس از بررس

 .ردن را داردکار ک يت براین جذابيشتریه فعالً بکانتخاب کرد  یعنوان پرسش

 یانیر م يهرا صرندلی ورد در مر را ن ير مسرافر کم طرز فیتوانیم ما چطور“ :كپرسش محر 

 ”؟مینک تغییر

 (هاپاسخ توليد) :4مرحله 

هرر پرسرش    يبررا را برالقوه   يهرا ه پاسخکاست  وربهرهتفکر از مدل  يامرحله ،4مرحله 

پرسرش   كير برر   ،ن مثاليما به منمور اهداف ا .ندکیم جاديا ،3انتخاب شده در مرحله  كمحر

 يهرا دهير ا ،هکر بل ؛ستندین یتمام شده عال يهاحل هنوز راه ،هان پاسخيا .ميردکز کتمر ،كمحر

 كير  يبررا  .شروند  هرايی توانند منجر به راه حرل ی، مه در صورت پرورشکهستند  خامیه یاول

 كپرسش محر يبرا يفهرست بلند ،ريدر ز .دینکرا مطالعه  10فصل  ،4امل از مرحله کح یتوض
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 .استرده کجاد يا ،وربهرهر کله تفیه گروه به وسکآمده 

 

 ها )فهرستي تهيه كنيد(ايجاد پاسخ

 .نندیبنش یانیم ید تا در صندلیبه افراد پول بده ●

  .دینکرا مد روز  یانیم يهاصندلی ●

 .دیده يجا یانیم يهاصندلیافه را در یار خوش قیتنها افراد بس ●

 .دینکرا واگذار  یانیم يهاصندلیاول  ●

 .دینکاستفاده  كیرمانت يقرار مالقاتها يبرا یانیم يهاصندلیاز  ●

 .گیرندجاي می یانیم يهاصندلیتنها افراد مجرد در  ●

 .انتخاب کنیم یانیم يهاصندلی يد براينام جد ●

 .در نمر بگیريم یانیم یصندل يمت باالتر برایق ●

 در نمر بگیريم. یانیم یصندل يبراتر نيیمت پایق ●

 .تعبیه کنیمگرم  يهایدنینوش ●

 .صورت گیرد ملیانتخاب ف ●

 ايجاد کنیم. یصندل يدو دسته بازو ●

 .ايجاد کنیم فرم دار یصندل ●

 .تعبیه کنیم متناوب یانیم يهاصندلی ●

 .فامیلی يهاگروه يچرخان برا يهاصندلی ●

 .ردن آنهاکتر ضيعر ●

 .باشند تکا قابل حريم یقابل تنم یانیم يهاصندلی ●

 .هستندتري منيا يهاصندلیه آنها کد يیبه مسافران بگو ●

 .گیرندجاي می یانیم يهاصندلیخته در یاندام و فره كيتنها افراد بار ●

 .شوندمتمايز می ياهکشب يق فرصتهايدر بازار از طر ●

 .بسازيم يیتا 2بخش  3 :یانیم يهاصندلیبدون  ●

 .ايجاد کنیم دهیخواب يصرفاً فضا :مایدر هواپ یبدون صندل ●

 .ارائه دهیم نیزم يرو یخدمات عال ●

 .در نمر بگیريم یآت يهاعیترف ●

 .خواهند داشت يشتریب يیمسافت هوا ،یانیم يهاصندلی ●
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 .انجام دهیم اديغات زیتبل ●

 .نگويید یانیم یصندل به آن ●

 .دینکرا حذف  یانیم یصندل ●

 .را تغییر دهیم یجهت صندل ●

 .ايجاد کنیم یتکمین يهاصندلی ●

 .ايجاد کنیم دو نفره یصندل ●

 .دینکتر آن را مرتفع ●

 درست کنیم. ه به نمر بزرگتر برسدک یانیم یصندل ●

 .طراحی کنیم ستادهيت ایبا موقع یبه صورت صندل ●

 .ايجاد کنیم میارتفاع قابل تنم ●

 .مینکآن را تختخواب  .نیمکن یگلچ ●

 .تقسیم کنیم فيرد 3به را ما یهواپ ●

 .دینکرزرو ن یچ صندلیه ●

 .است یانیم یصندل كي ،یر صندله ●

 .بسازيم ترراحت یانیم يهاصندلی ●

 .درست کنیم گردان یانیم يهاصندلی ●

 .قرار دهیم یر صندليزدر  يیط بخت آزمایزه و بليجا ●

 .ي میانی در نمر بگیريمهاصندلیبراي  بهتر يغذا ●

 .گانيرا یدنینوشهمچنین  ●

 .یانیم یدر صندل كيخدمات درجه  ●

 .ترضيعر یانیم يهاندلیص ●

 .ترضيعر یانیم یمسافران صندل ●

 .نندینشیم اول ،یانیم يهاصندلیمسافران  ●

 .شوندیم ادهیما پیآنها اول از هواپ ●

 .ژهيو یراحت یصندل ،یانیم يهاصندلی ●

 .نندکگر صحبت يمسافر د 2تا بتوانند با  ،فروشندگان يبرا یانیم يهاصندلی ●

 .عقب و جلو بلغزد تواند بهیم ●

 .يیحباب فضا ،یانیم یصندل .یانیم یصندل يبرا ینیزم ةپنجر ●
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 .ينان اجبارکارکعبور  يبرا ●

 .انکودک يشده برا یطراح یانیم يهاصندلی ●

 .دینکار پرونده خود کل به دفتر يرا تبد یانیم یصندل ●

 .دیبه فروش رسان یعال يهاصندلیبه عنوان  ●

 .نیمز يرو یخدمات عال ●

 .ترندارزان یانیم يهاصندلی ●

 .یانیم يهاصندلی يبهتر برا يغذاها ●

 .یانیم يهاصندلیفقط در  كيدرجه  ●

 .ردن حواسکپرت براي ار یبس يهاتیفعال ●

 .يیراهرو يهاصندلیسپس  ،وسط ،عیپنجره وس ●

 .دارهو دست داریپشت يهاصندلی ●

 .هایگو در دو طرف پشتبلند ●

 .بسازيد یچرم یصندل كي آن را ●

 .يیقابل جابجا DVDپخش  ●

 .گانيهمراه آوردن همسر به صورت را ●

 .یانیم یمجدد صندل یساخت و طراح ●

 .ديیبگو یبه آن تخت شاه ●

 .دیآن را بچرخان ●

 .دینکتر آن را راحت ●

 .يارکز کبه مر یدسترس .هايز بازکبه مر یدسترس ●

 .ابتدا روشن و خاموش شود ●

 

 

 

 يه بررا یر اول يهادهيرده تا فهرست بلند خود و اکجاد يه گروه اکهستند  هايیر دستهيزدر 

 دهير برگز هرا نيترر امیدوار کننرده به عنوان  ،ير انتقادکق تفيه از طرکبندي کند دستهراه حل را 

 .اندشده
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 انتخاب(: -توضيح -تركيب -بنديدسته -آوريايجاد پاسخ )جمع
 :تصوير تقويت شده

 .دینکرا مد روز  یانیم يهاصندلین در نشست ●

 .ندکژه بودن يحس و ،یقيطر كيبه  ،یانیم یه فرد در صندلکد ینک يارک ●

 .دینکرا ارزانتر  یانیم یصندل ●

 :شتریب يفضا يمجدد برا يربندکیپ

 .ديرا بردار یانیم يهاصندلیتمام  ●

 .د تا رو به عقب باشدیرا برگردان یانیم یصندل ●

 .ر شوديرد تا بتواند به جلو و عقب سرازیل قرار گير يرو یانیم یصندل ●

 :یخدمات عال

 .یانیم یدر صندل كيخدمات درجه  ●

 .نیزم يرو یخدمات عال ●

 .يارکز کبه مر یدسترس ●

 .ار پرندهکبه عنوان دفتر  یانیم یصندل ●

 راه حل يدهلكش :5مرحله 

 یدگیر چین مرتبره بسرته بره پ   يانند چندتویم ه هر دوکر مرحله است يز 2شامل  5مرحله 

سه يمقا يبرا یابيصفحه ارز كيه از کآن است  یاول .رار شوندکت ،دسترس قابلمسائل و زمان 

 :2ه در مرحلره  کر  يدیلکت یموفق يارهایبا مع  ”هاپاسخ تولید“) :4در مرحله  یانتخاب يهادهيا

 يده را بررا ير اتررين  ننرده کوار دیر رده و سپس امکاستفاده  ،بسط داده شد  ”؟ستیت چیموفق“)

بهبرود و   ،لیتحل يبراتوان ه از ابزار کر مرحله آن است ين زیدوم .دینکانتخاب  ،شتریپرورش ب

امرل در  کح ی)توض .دینکاستفاده  توانمندراه حل  كيبه براي رسیدن ه یاول خامده يا كياصالح 

  11فصل 

 ،ار ارائره شرده مطابقرت دارد   یه با معديرده و اگر اک یابيستون به ستون ارز :یابيصفحه ارز

ده نره  ير د و اگرر ا يبگذار ”-“ ه مطابقت نداشتک یو در صورت ”+“ تقاطع آنها عالمت لدر مح

تنهرا   ،ريجدول ز يساده ساز يبرا :توجهد. يبگذار یخال ،مطابقت داشت و نه مطابقت نداشت

ر نشران داده  ير در ز  ”؟تسیت چیموفق“) :2ت انتخاب شده در مرحله یموفق يارهایسه تا از مع
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 .اندشده

 جدول

 
 تمايزها

 هيچ مسأله

 ايمني ندارد

 برداري از آنكپي

 سخت است

صندلیهاي میانی را برگردانیرد  

 تا رو به عقب باشند
+ -  

 خدمات عالی

 بر روي زمین
 + - 

صندلی میانی را تبديل به دفتر 

 کار پرنده کنید
+  + 

 

 .نداهردکانتخاب  ،شتریپرورش ب يه را برایاول خامده يا كي ،یابين ارزيا اساسگروه بر 

 یده اصرل يا ين براکاعتراضات و اصالحات بالقوه مم ،هافهرست بلند از مثبت كير يدر ز

 .آمده است ،ردهکجاد يا ،وربهرهر کو تفتوان ه گروه با استفاده از ابزار ک

 

 توان صندلي مياني را يك دفتر كار پرنده كنيد

 .بردمی را باال یانیم یت صندلیوضع ● هامثبت

 ز خوبيتما ●

 سخت است يبردار یپک يبرا ●

 ن نمونه بازاریاول ●

 توانند در ارتباب بمانندمی نيمسافر ●

 ردیقرار گ یپکتواند مورد می هنوز ● اعتراضات

 .دادن ندارد يجا يبرا یافک فضاي ●

 .ارکهنگام  یم خصوصيحر يهاینگران ●

 .ندکمی را مجزا يدسته تجار ●

 .رشيپذ يبرا یشيبازار آزما ● ؟گر چهيد
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 .ار پرندهکباشگاه دفتر  يك ●

 ی.تکشرا هايفرصت ینیزم یعال يسهايردن سروکاضافه  ●

 .نام يك يبرا يتجار برندل ثبت یت با هرمان مکشرا ● هاشيافزا

 .ارتباب ي،ابزار دفتر ●

 .خواب يل برايقابل تبد ●

 ي.ردن با جنبه ظاهرک يزکو مر يرنامگذا ● هاچاره

 .متناوب هايصندلیبرداشتن  ●

 .خا  يپردازنور ،بندهاجاد چشميا ●

 ي.ش دسته تجاريافزا ●

 

رد تا کخود را اصالح توان ن يه گروه چطور تمرکنياز اآمده است  مختصري یر مثاليدر ز

 .ندکجاد يراه حل ا يبرا توانمندده يا كي

 …بينيم اين است كهكه خود را در حال انجا  آن ميچيزي  -راه حل روشن شده
انجرام   يبررا  .دیم نامیز خواهيار پرنده جت وکرده و آن را دفتر کجاد يا يیدر خطوب هوا روش كيما 

م یم تا قابرل تنمر  یدهیم قرار هالغزنده يگر را برداشته و آنها را رويد یانیم يهاصندلیار ما تمام کن يا

م يحر يبرا هايیحامل ،خا  يهاينور پرداز ،ابزار مولد ،آسان یدسترس ،فضا ديجد يربندکیپ .باشند

م يما باور دار .ندکیم را ايجاد زيار پرنده جت وکق باشگاه دفتر يژه از طريو ینیو خدمات زم یخصوص

موجود خود  يدسته تجار ،هک به منمور آن .مینک كيدرجه  يبها  مطالب ،ن خدماتيا يم برایتوانیم هک

ترر  پهرن  يهاصندلیمثال  يبرا ،میدهیم شيرا افزا یفعل يشنهادات دسته تجاریپ ،مینکن جدا نيرا از ا

ز یر ن را نیانگیر م يم عوامرل برار  یتوانی، مگريد یانیم يهاصندلیتمام  با برداشتن .مینکیم را حفظآنها 

 میش خرواه يبره آزمرا   ،خبمنت يب شده را در بازارهایکد تريجد یانیم يهاصندلیما  .ميثابت نگه دار

 . ان جدولي)پا .گذاشت

  منابع بنديدسته :6مرحله 

راه حل  ياجرا يات و منبع الزم برایه عملکاست  وربهرهتفکر از مدل  يامرحله 6مرحله 

امرل در فصرل   کح یتوضر ) .نرد کیم را مشخص  ”راه حل یل دهکش“) :5در مرحله  شده ايجاد

 :است ر مرحلهيز 7ن مرحله شامل يا . 12
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ات را یر مرحلره عمل  كير  ،ادداشرت يدر هرر   ،چسربدار  يادداشرتها ي. با استفاده از برگره  1

 .دیر نکراه حل الزمند را فهرسرت   ياجرا يه براکن کات ممیرده و تمام مراحل عملکادداشت ي

ا ير  يت بنرد يات را اولویمراحل عمل .دینکوار بزر  نصب يد كي يچسبدار را رو يادداشتهاي

د ترا  یر نکبنردي  دسرته ادداشرتها را  ي ،ات مشرخص شردند  یر تمام مراحل عمل یتوق .دینکرتب نم

 .دینکف مجزا را مشخص يرده و وظاکرا حذف  یر گروهيمراحل ز و هايرارکت

 

 
 

نندگان بالقوه کو مقاومت   ردکخواهند  كمکه به طرح ک ينندگان بالقوه )افرادک كمک .2

هر  يچسبدار برا يادداشتهايبا استفاده از  .دینکرا مشخص   ه مانع طرح خواهند شدک يافراد)

ننردگان و مقاومرت   ک كمر که بر کن هدف يبا ا ،دینکات را اضافه یمراحل عمل ،یاتیمرحله عمل

 .ر بگذاردیت ث ،نندگانک

نرام   .ل آن متعهد اسرت یمکه به تکدارد  كمال كي ،اتیه هر مرحله عملکد يمطمئن شو .3

 .دیسياشت بنواددي يروات را یهر مرحله عمل كمال

مراحرل   يهرا ترا دسرته    یا خط زمران يم يتقو كيل کش بهد )ینکجاد يوار زمان ايد كي .4

 .دینکمرتب  ،هاید و آنها را بر حسب وابستگینکب بر آن نصب یات را به ترتیعمل



 تفكر برتر 306

 

 
 

 -مهرارت  -وقرت آزاد  -هيسررما  -ي)انررژ ثیر تر  ل یر تحل كي ،اتیهر مرحله عمل يبرا .5

از قبرل   یه چره منرابع  کر د ینک مشخص .دینکن ید تا منابع الزم را معیجام دهان  زهایط و چيشرا

هرر مرحلره    يچسبدار برا يادداشتهايبا استفاده از  .ديد بدست آوريرا با یا بوده و چه منابعیمه

 .دینکاضافه  ،مورد نیازات را با هدف به دست آوردن منابع یمراحل عمل ،اتیعمل

ج را بره  يآن نتا .دینکات را مشخص و فهرست یمرحله عمل هر يج قابل مشاهده براينتا .6

 .دینکادداشت اضافه يهر 

 ؛دیر نکمنتقرل   ،مجرزا ات یر برگره عمل  كير ات را به یاطالعات مربوب به هر مرحله عمل .7

 كير ا آن را بره  ير رده کر ات وارد یتابچه عملک كيدر  ،ت پروژهيرينمارت و مد يرا برا هابرگه

 .ديت پروژه بسپاريريمتخصص مد
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 جدول

 …مرحله شماره برگه عمليات

 …بسته به تکمیل

 

 

 شرکت کنندگان اضافی

 طول مدت  پايان  شروع

 

 هايادداشت

 …قابل تحويل يا مدرك تکمیل

 

 عملیات براي بهبود حمايت کمك کنندگان

 

 عملیات براي دستیابی به حمايت مقاومت کنندگان

 

 عملیات براي دستیابی  منابع

 …تاريخ تکمیل
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 نامهواژه

 :3مرحلره   يهرا شده ترا پرسرش   یه طراحکابزار  كي  هدف ي)در لغت به معنا هدف ●

موانرع و   ،ازاتیر لمرات امت کبرا حرروف اول   هردف   .نرد ک يه سراز یرا شب  ”؟ستیپرسش چ“)

هردف   كيبه  یابیازات دستیفهرست از تمام امت كيجاد يهدف آن ا .است ساخته شده ؛دهايشا

 یا مشرتقات ير  ،اضرافه  يهرا و تمرام ناشرناخته   یتمام موانع در برابر آن هدف آتر  ،ه شدهداد یآت

فهرسرت   .نرد يبره وجرود آ   یبره هردف آتر    یابین است در صورت دستکه ممکاست   هادي)شا

 انیر ب  ”…میتوانیم چطور“ اي ”…توانمیم چطور“)مجموعه از پرسشها  كيبه عنوان  ،حاصل

 .شودیم

ه یر ات اولین مرحله مراحل عمليدر ا .است وربهرهتفکر از مدل  6حله مر :منابع بنديدسته

 ات اسرت یر عمل يو بررا کسر  كين مرحله ياز ا جه حاصلینت .شوندیم مشخص هاتیمسؤولو 

Align Resources. 

رود بره  یمر  ه انتمرار کهستند  ينندگان افرادک كمک :نندگانكنندگان و مقاومت ك كمك

ه کر هستند  ينندگان افرادکمقاومت  .نندکت يا آن را حماي ردهک كمکا طرح يهدف  كيتحقق 

 كمر ک .ننرد ک ینکار شر کر ا يمخالفت  ،ا هدف مقاومتيطرح  كيرود در برابر تحقق یم انتمار

ات در یر د مراحرل عمل یر بره تول  كمر ک يبرااز آن ه کاست  ينندگان ابزارکنندگان و مقاومت ک

 .شودیم استفاده ،6مرحله 

بلنرد از   يجراد فهرسرتها  يبه افراد جهت ا كمک يشده برا یطراح ابزار كي :انحراف ذهن

بلنرد   يافراد به جرا  ؛ستین یه شفاهکته است کن نير در اکر بکانحراف ذهن از ف .ده هاستيا

 طوفان مغرزي از  سودمندترتواند یم انحراف ذهن .نندکیم ادداشتيآنها را  ،شانيده هايگفتن ا

ت کبره شرر   ،نرد يشان را در جمع بلند بگويده هايستند تا این اد راحتيه زکرا  يرا افراديباشد ز
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 .ندشویم قيت تشویدر فعال

س آزبرورن در  کر غرات ال یتبل يیر اجراياران مدکه توسط همکاست  ايواژه :يركفطوفان 

گرروه   كيروش  اينه در ک“ ح دهدیو توض دنکجاد يرا ا يرکفتابداع شد تا روش  1941سال 

شرنهاد شرده خرود بره     یپ يهادهيتمام ا آوريجمعله یبوس ،خا  همس ل كي يند براکیم یسع

ن یاز قروان  ايآزبرورن مجموعره   ،سرالها  یدر ط ”.ندکدا یراه حل پ كي ،شيتوسط اعضا يخود

 :ن قرار بودندياو از ا ین اصلیقوان .ردکجاد و اصالح يا طوفان فکريجلسات  يبرا

 .شود انجامرتر يد ديبا هادهيه ایقضاوت عل .انتقاد ممنوع است .1

 ،باشرند  ترتر و احمقانهامیدوارکننده هادهيهرچه ا .وجود داردد و شرب یق یب يهايآزاد .2

 .استتر ساده ،رکتف يردن آنها براکو رام  ؛بهتر است

شرتر  ید بودنشران ب یر احتمرال مف  ،شتر باشرد یب هادهيهرچه تعداد ا .ت استیمک ،مطلوب .3

 .است

ده يد از خودشان ايه باکنيعالوه بر ا ،نندگانکت کشر .شوندیم هب و اصالح مطالبیکتر .4

ا ير رد کر ل يبهتر تبرد  يهادهيشود به ایم ن رايريسا يهادهيه چطور اکشنهاد دهند ید پيبا ،دهند

 .ردکگر متصل يدکيتوان به یم ده رايا چند اي 2چطور 

 *C5: كمر کهدف آن  .شودیم استفاده تفکر خال از مدل  يه در مراحل متعددک يابزار 

تررين امیدوارکننرده ردن و گسرترش  کمشخص  يده برايا ياديو اصالح تعداد ز یبه سازمانده

 .ح و انتخاب استیتوض -ب یکتر -بندي دسته - آوريجمع :مخفف C5 .هاست

ا چنرد  ير  كي .باشدیم ”؟ستیپرسش چ“ :3جه حاصل از مرحله ینت :زيآم كيپرسش تحر

سرپس   .شرود یمر  انتخاب ،ن مرحلهيجاد شده در ايا يهاند پرسشاز فهرست بل كپرسش محر

 .شودیم  ”هاپاسخ تولید“) :4مرحله  يبرا ینقطه شروع كن پرسش محريا

ند و کیم یابين شده ارزییش تعیاز پ يارهایرا با مع هادهيه اکر کفاز ت یحالت :ر همگراكتف

و  یر قضراوت کر ن حالرت تف ير ا .نرد کاب را انتخر  يیارهاین معین تطابق با چنيدارد تا بهتر یسع

هرر مرحلره    .بلند احتماالت انتخاب شوند يمحتمل بتوانند از فهرستها يهادهيز است تا اکمتمر

 یر بحرانر کر بره تف  .نرد کیمر  اسرتفاده  ،واگرامتناوب و مقاطع  يیاز همگرا وربهرهتفکر از مدل 

 .شودرجوع 
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را  جديرد  يدگاههاير د و دير ات جدد ارتباطر ير م جدیه مفاهک ی از تفکرحالت :ر خالقكتف

 يل به توسرعه اسرت ترا بتوانرد فهرسرتها     يو متما یر قضاوتیر غکن حالت تفيا .ندکیم اشکنک

 .شودرجوع  واگرار کبه تف .دینکه یاز احتماالت ته بلندي

 یابير ن شرده ارز یری ش تعیاز پ يارهایرا با مع هادهيه اک است رکتفاز  یحالت :ير بحرانكتف

و  یر قضراوت کن حالت تفيا .ن تطابق را دارنديه بهترکند کرا انتخاب  يیرد آنهادا یرده و سعک

 .نرد کانتخاب  ،احتماالت بلند يهارا از فهرست امیدوارکننده يدهاياندکز است تا بتواند کمتمر

 .ر همگرا شودکرجوع به تف

 .نرد کیم شفکرا  يديجد يدگاههايارتباطات و د ،میه مفاهکر کتف ی ازحالت :واگرار كتف

از احتمراالت   يبلند يل به توسعه است تا بتواند فهرستهايو متما یر قضاوتیر غکن حالت تفيا

 .ر خال  شودکرجوع به تف .ندکه یته

ت یر موفق“) :2ت را در مرحلره  یر موفق يارهرا یشده ترا مع  یه طراحک است يابزار :محرك

 ،انجرام دادن  :ر مشرتق شرده اسرت   ير لمرات ز کاز حرروف اول  درايو  .ندکمشخص   ”؟ستیچ

 كيه کاست  يیجاد فهرستهايهدف آن ا .یج اساسيو نتا هاارزش ،يگذارسرمايه ،هاتيمحدود

 يهرا تيبرا چره محردود    نرد؟ کد اجتنراب  ير با کاري از انجام چه ،دارا باشدد يراه حل موفق با

 یاسر یقج قابل يو چه نتا ؟ندکد حفظ يرا با يیچه ارزشها ،د توافق داشته باشديبا يگذارسرمايه

 ؟د به دست آورديرا با

 بنردي دسرته “) :6اجات منابع در مرحلره  یردن احتکمشخص  يشده برا یابزار طراح :تاثير

 ،وقرت آزاد  ،هرا هيسررما  ،يانررژ  :لمرات سراخته شرده   کن ير با حروف اول اتاثیر  .است  ”منابع

مراحرل   تمرام  يه بررا کر از منرابع اسرت    يیجاد فهرسرتها يهدف آن ا .زهایط و چيشرا ،یاردانک

 .الزمند ،يیطرح پروژه نها كيات در یعمل

ن ير ا .انرد عرادت شرده  شربیه بره   ه ک یشگیهم يرکف يالگوها يبرا اياستعاره :ليافسار ف

شران بره سرتونها    يردن پاکر یرا با زنج هالیه فکد يآیم يلبانان هندیف یرسم سنت كياستعاره از 

یمر  ه بزر ک یوقت یحت .نندکه فرار نکرند یاد بگيدهند تا یم میه هنوز بچه هستند تعلک یوقت

 .نندکنمی ار راکنيا ،نندکه افسارشان را پاره کهستند  يشوند و آنقدر قو

 ،رارکر ق تير د از طرير جد يهرا ا نگرشيباور  ،رفتار ،ردن دانشکامل کند يفرا :يدنباله رو
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 .ت استين و تقويتمر

 يبررا   ”راه حرل  یل دهر کشر “) :5له مرورد اسرتفاده در مرحلره    یوس كي :يابيصفحه ارز

 .است ن شدهییش تعیت از پیموفق يارهایمختلف در برابر مع لا چند راه حي 2ش يآزما

 ،دگاههايف گوناگون دیط ازرا خود  يهاند چالشکیم كمکه به افراد ک يابزار :گشت* 

 یلر یتخا ير   دير ز خرکر ا مراير  هرا كپار ،هاد موزهيبازد)باشند  یتوانند واقعیم هاگشت .دنبنگر

 يولوژیب يهانديفرآ یا حتي یالیخ ياهایدن ،دور يهاشده به محل يیراهنما یلیتخ يهانيتمر)

  ”؟سرت یت چیموفق“) :2نده در مرحله يردن آکر يتصو يتوانند برایم هاگشت . یوپکروسکیم

پرسرش  “ :3در مرحلره   ”نمتروا یمر  چطرور “ يهرا پرسرش  :د باشرند یر مف ،ن موارديبا فهرست ا

 بنردي دسرته “ :6ات در مرحلره  یر و مراحرل عمل  ”هاپاسخ تولید“ :4در مرحله  هادهيا ،”؟ستیچ

 ”منابع

راه حرل   يهرا ه در ان چراره کور است بهرهتفکر در مدل  5مرحله  :راه حل يل دهكش* 

 .شودیم یابيارز ،روشن يهاجاد راه حليا يبرا  یجه مرحله قبلینت)

نقرش  اسرت کره   ر شده يتصو یبه خوب یالزامنده يه آکر يمفهوم و تصو كي :ندهيشش آك

الت و کحل مش يبرا يد و قويجد يهادهيجاد ايبه افراد در ا كمک يبرارا زه یننده انگکجاد يا

 .ندکیم يباز ؛گسترش فرصتها

 كير اسرتفاده افرراد در    يه اصوالً براکور بهرهتفکر از مدل  اينسخه فشرده :ديشد يروين

له یبه وس ،وربهرهتفکر ند يان مراحل گوناگون فرآیبر را از مارک ،شده یطراح ،یجلسه خصوص

یمر  زیگروهها ن .دهدیم عبور ،نندکیم عمل هازندهیه به عنوان بر انگک يیاز پرسشها يسر كي

ازمنرد جلسرات   ید نيه شرا کر  هايیخطاب قرار دادن چالش يد برايشد يروین كینکتوانند از ت

ترا   50ن یتواند بر یم د موثريشد يرویجلسه ن كي .نندکتفاده اس ،نباشندتر یطوالن وربهرهتفکر 

 شد.کقه طول بیدق 180

 يهرا نشکر وا ولمسوه ک است یرونیا بيه یذهن اول يبرا یر رسمیغ یمنبع :تمساحمغز * 

ر یرغم تر ث یر عل .وانرات و انسانهاسرت  یدر ح يیابتردا  يهرا س العملکر عيو سا يپرواز ،ینزاع

 یه افرراد برا آنهرا اطالعرات را بره صرورت منطقر       کر  يیغشاتر دهیچیار پیبس یذهن يساختارها

 ياز رفتارهرا  يابرجسته ینواح یرونیه مغز بکدارند می ن معاصر اظهاریمحقق ،نندکیم پردازش
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 .ندکیم نترلکرا  یانسان

یمر  جراد يا يبلنرد  يه در آن فهرسرتها کور است بهرهتفکر از مدل  4مرحله  :جاد پاسخيا

 .شودیم ن فهرستها انتخابياز ا ،چاره راه حل ا چندي كي .شوند

اصرالح   ،شران یابيرا ضرمن ارز  هادهيشده تا ا یطراح یابيارزبراي  یکینکت :قضاوت مولد

دهی راه حل است. ايرن مرحلره،   ، يعنی شکل5د. قضاوت مولد يك اصل مرکزي در مرحله نک

« اي موفقیت تطابق داشرته باشرد؟  ها را اصالح کرد تا بهتر با معیارهتوان ايدهچطور می»پرسش 

ا در يده يه اکده است يا كي يبرا ”ش مانعيآزما“ كيجاد ين امر بر خالف اياکند. را مطرح می

 .خوردیم ستکا در آن شيآن قبول شده و 

 *GEPO:  بر گرفته از حروف اولGood Enough, Push On ( خوب است یافکبه اندازه، 

 وربهرره تفکرر  از مدل  یدر مراحل گوناگوناست ادامه دهید  خوب GEPO .باشدیم  دیادامه ده

 .شودیم استفاده ،يمقطع بعد يت به سوکحر يبرا

 *HMI/ HMW :ه کر اسرت   ”میتوانیم چطور“ و ”توانمیم چطور“ برگرفته از حروف اول

 اسرتفاده   ”ست؟یپرسش چ“) :3در مرحله  مس له يهااز پرسش يیفهرستهابراي ايجاد نجا يدر ا

 .شوندیم

 *H(E)MI/ H(E)MW :یم گر چطوريد“ و ”توانمیم گر چطوريد“ برگرفته از حروف اول

در  هرا دهير جراد ا يبره ا  كمک يبرا ،اندردهکر ییتغ یمکه ک كمحر يهان پرسشيا .است ”میتوان

 يهاختن فهرستیبرانگ يبرا« ديگر»ردن کاضافه  .شوندیم استفاده  ”هاپاسخ تولید“) :4مرحله 

 .راه حل است يبالقوه برا يهادهياز ا دبلن

 *3I: ايرن ابرزار    ،شرود یمر  اسرتفاده   ”؟سرت یموضروع چ “) :1ه اصوالً در مرحله ک يابزار

برگرفتره   3I .آنها مناسب است يه مدل براکد ینکانتخاب  یند اهداف آتک كمکشده تا  یطراح

ا هدف يه آکاست ن مطلب کردن اين ییهدف آن تع .ل استیت و تخیاهم ،ریت ث :از حروف اول

 یافکر بره انردازه    و يرا ايرن کره آيرا     ر داشته باشدیه فرد بر آن ت ثک است يزیچ ،ارائه شده یآت

 نید را تضرم ير ا جديراهبرد تفصیلی  كي تاصرف شود  يآن وقت و انرژ ه رويکت دارد یاهم

 .ریا خي ،ندک

 اسرتفاده   ”؟ستیت چیوفقم“) :2ه اصوالً در مرحله کابزار  كي :(IF)ر شده ينده تصوي* آ
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شرده   یطراح ،ینده قدرتمند و الزاميآ كيف یله توصینده به وسيشش آکجاد يا يشود و برایم

 .شود رجوع ندهيشش آکبه  .است

 5نرد خرال  را در   يفرا وشرنهاد شرد   یپ 1ه توسط گراهام واالسک ايدهيپد :ي* رشد نهان

واالس متوجره   . ديیو ت  يروشن ساز - اعالم - یرشد نهان - يآماده ساز)رد کف یمرحله توص

وقرت   يه مقردار کر نيپرس از ا  ،خال  يهاو راه حل هادهيامعتقدند که  از افراد ياریبسکه شد 

رشرد   .نرد يآیمر  به سراغشان ،اندردهکآن را فراموش  یمدت يرده و براکصرف  مس له كي يراب

 .شودیم خودآگاه پردازشر نایشده و توسط ضم یدرون مس لهه در آن کست يمرحله ا ینهان

یم د را بريجد یلیر تخکل به تفیه مک یاساس يدیا نا اميعدم تعادل  ،یتينارضا :لك* مش

 .زاندیانگ

زن بره عرالوه     ”رییر تغ“)کراي   یلمره ژاپنر  کاز  ”سرودمند ر ییتغ“ يدر لغت به معناكايزن: 

 .ندکیم فیتوص  ”سودمندانقالب “)تنکايزن ر مولد را بر خالف کتفکايزن  .است  ”خوب“)

دن یهدف آن پرسر  .است طيا شرايم یمفاه ،ل مسائلیتحل يبرا يابزار :يشگفت -* دانسته

 -دانسرته  .اسرت  ،میش بردان يمورد آزما يزهاید در مورد چيه هنوز باکم و آنچه یدانیم هکآنچه 

لف ا مخرا يسازگار  يدگاههايتوانند دیم جاکه افراد مختلف کنين اییبه خصو  در تع یشگفت

 .د استیمف ،داشته باشند مسائلدرباره 

ه توسرط  کر اسرت  و اطالعات  هادهيا یاز سازمانده يريتصو یروش :ذهن يبردار* نقشه

 كو در هرا دهير جراد و ضربط ا  يا يبرا ،یعال ايوهیذهن ش يبردارنقشه .جاد شديا ،2بوزان یتون

 .ن آنهاستیب يهاارتباب

به ايرن طررف و آن طررف     ه در ذهنک یتصادف ار ظاهراًکاف يش برايگرا :موني* ذهن م

ن برودا  يری ن واژه در آير ا .نتررل هسرتند  کر قابرل  یناخوانده و غ ،و از جانب صاحب ذهنبروند 

ذهن عابد  :دهدیم حیرا توض 3 تیتيمد)ر کعبادت و تف يهاياز دشوار یکيه کشود یم استفاده

 .نندکیم يباز هادرختبر روي ه کطان یش يمونهایمثل م ،است یار ظاهراً تصادفکپر از اف

                                                                        

1- Graham Wallas 

2- Tony Buzan 

3- Meditate 
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 شرده  یطراحر  ، راه حرل  یل دهر کشر ) :5در مرحله  هادهيا یابيارز يه براک يابزارتوان: 

 ،؟گرر چره  يد ،اعتراضرات  ،هرا مثبرت  :ل شرده یکلمات تشر کن يلمه با حروف اول اکن يا .است

د ير ده جدير ه اکر مفصل از آنچه  ايهياظهار POWERجه استفاده از ابزار ینت .هاو چاره هاشيافزا

 .«راه حل روشن شده» :باشدی، مه آن استیشب

صرورت  ايرن  اغلرب بره    ، ”راه حل یل دهکش“) :5جه مرحله ینت :* راه حل روشن شده

 «.…هکن است يم اینیبیم ه خودم را در حال انجام آنکآنچه »شود میشروع 

یمر  آغراز  ”میتروان یمر  چطور“ عموماً باکه فهرست  يهااز پرسش یکي :مسأله* پرسش 

 یطراحر  مس له يهاپرسش .شودیم استفاده  ”؟ستیپرسش چ“) :3در مرحله پرسش ن يا .شود

رد را یر د مورد خطاب قرار گيه باک یا فرصتيد حل شود يه باک يامس له یت اصلیتا ماه اندشده

ی فر عره جمرالت  کر آن يند به جرا کیم را مطرح مس له يهاپرسش ،وربهرهتفکر  .نندکاش کنک

 .نندکساو ستا يجمالت اه کحالی نند در کیممطالبه  پاسخ هارا پرسشيرا بسازد ز  لهمس

 هکر نرد  کیم جادين ايد و اغلب چالش آفريجد يهادهيه اکر کاز تف ینوع :وربهرهر ك* تف

مهرم   ،زيت و تمرا یساخت ظرف ،رشد ،ينوآور يبرا وربهرهتفکر  .ا نباشنديد بوده یتوانند مفیم

 .است

ر و یاز تر ث  يیبه سطوح باال یابیدست يآشنا برا يه از الگوهاکر کاز تف ینوع :مولد رك* تف

و مروثر  دادن سررعت   ،امکاسرتح  ،تیر فیکنتررل  ک يبرا مولدر کتف .ندکیم يرویپ ،حداقل خطا

 .د استیمف ؛بودن

هردف  يرك  ا ير طررح   كير رود در قبال تحقرق  یم ه انتمارک يافراد :نندگانك* مقاومت 

 .نندگانکنندگان و مقاومت ک كمکرجوع به  .نندکجاد مانع يا ايلفت و مخا ،مقاومت

 يل انسران بررا  ير ابداع شرد ترا تما   1مونیه توسط هربرت سک یاصطالح :نندهك ي* راض

 ،افرت يرا  يك دوراهیا ي مس له كي يراه حل براترين ه واضحک یر به محضکردن تفکمتوقف 

 .ح دهدیتوض

 تولیرد “) :4ه در مرحلره  یر اول خرام  يهرا دهيل اکوالً به شمعم ،جينتا :راه حل يها* چاره

 .شوند  ايجاد می”هاپاسخ

                                                                        

1- Herbert Simon 
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شرود  یم به آن پرداخته وربهرهتفکر ند ين فرآیه حک يامس لهه در ک يافراد :* سهامداران

 .توانند داشته باشندیم ايدارند سهمی 

ت یر موفق يارهرا یعم . ”؟سرت یت چیموفق“) :2ج مرحله ياز نتا یکي :تيموفق يارهاي* مع

ن اسرت در مرحلره   کمم وشوند یم گوناگون استفاده هايراه حل ریت ث یابيارز يبراهستند که 

 .جاد شده باشنديا ، ”هاپاسخ تولید“) :4

د به یخواهیم هک يیجا“)ور بهرهتفکر ن يتمر يبرا یا هدفيمطلوب  يايرو :ي* هدف آت

مطلروب و سرپس انتخراب     يهرا نرده يلنرد از آ ب يابتدا توسط فهرسرتها  یهدف آت . ”دیآن برس

 .شودیم ايجاد ،آنهاترين یا الزاميترين قدرتمند

  ”انقالب و چرخش“) تنکاي یشه ژاپنياز ر ”سودمندانقالب “ يدر لغت به معنا :تنكايزن

  ”سرودمند ر ییر تغ“)کرايزن   در مقابرل  وربهرره تفکر از  یفیتوصتنکايزن  .است ”سودمند“ زنو 

 .ر مولد استکف از تفیوصت كيه کاست 

شه يدر اغلب جلسات اند .سودمند استده يجاد ايجلسه ا كين ثلث از يآخر :*ثلث سو 

ثلرث   دارند که امن و يا مشرخص باشرند.  ل يجاد شده تمايا يهادهيثلث اول ا ،سودمند يپرداز

ن يشرتر یه بکر هسرتند   هرايی دهيا هانيا .ترندو ثلث سوم از همه امیدوار کنندهتر ر معمولیدوم غ

 .ل خالقانه را دارندیپتانس

مشرخص و برر طبرق     مسر له ه در آن کور بهرهتفکر از مدل  1مرحله  :؟ستي*موضوع چ

 ين اطالعرات بررا  ير سپس ا .شودیم اشکنک ،حات آنیر توضيسهامداران و سا ،راتیت ث ،ليدال

 .شودیم استفاده ،نده مدليدر مراحل آ يار بعدک يبرا یاهداف آت يسر كيجاد يا

 يهرا از پرسش یه در آن فهرستکور است بهرهتفکر از مدل  3مرحله  :؟ستي* پرسش چ

 .سازدرا به هم مرتیط می ،نکمم مس له

راه  یابير ارز يارهرا یه در آن معکر ور بهرره تفکرر  از مردل   2مرحلره   :؟ستيت چي*موفق

 .ندوشیم مشخص ،مس له كي يبالقوه موفق برا يهاحل

UP * یمر  هرايی دهير ه ابتدا به نمرر ا ک يزیدر چ یافتن ارزش عملي يراب يابزار :؟ستيچ

پرسرش  ن ير دن ایوه شرامل پرسر  ین شر يا .ار دور از استفاده هستندیا بسيب یعج یلیه خکرسند 

 ”؟ستیچ ،دهين ايابراي   UP)پايه اصل “ :است
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 نكات

 1فصل 

 3رد میرال و برنرا  2س، ترجمه الکسراندر تکسراريا دي مراتو   1زندگی عقرب، هنري فابر -1

 .1923نیويورك، داد، میدو کمپانی 

، سمراتو يترجمره الکسراندر تکسرريا د   « زندگی هزارپا»توضیح آزمايش فابر از کتاب  -2

 .1914نیويورك، داد، میدو کمپانی، 

)نیويرورك،  « يا رشد کم يا بمیر: اصل يکپارچ  تحول»نويسنده کتاب  4لند -اينزوورث -3

به توضیح تئوري تغییرر و تحرول پرداختره اسرت، تئروري کره         که در آن 1973، 5رندم هاوس

 ها و نهادهاي آکادمیك در دنیا اتخاذ شده است.توسط تجار، حکومت

 اين نام اصلی ابداع کننده نیست: من آن را براي محافمت از هويت سازمان تغییر دادم. -4

 2فصل 

، صرفحات  271، شرماره  icScientif، مجله آمريکايی «ظهور هوش»، 6ويلیام. اچ. کلوين -1

 .1994، سال 107-100

                                                                        

1- J. H. Faber 

2- Alexander Teixseria de Mattos 

3- Bernard Miall 

4- Ainsworth- Land 

5- Random House 

6- William H. Calvin 
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 1997.، نیويورك، نورتون «کندهوش چگونه کار می»، 1استیو پینکر -2

آمده اسرت.  « 90: راهنماي خالقیت تجاري دهه 3تینکر تويز»، در کتاب 2حیله سلفريج -3

 ، برکلی کانادا.1991، سال Tenspeedمجله 

 3فصل 

توضیح داده شد. اما آزمايشات اخیرر حراکی از تعبیرري     4یبه عنوان تداوم ديد يا اثر ف -1

شرود.  هستند که با روش پردازش اطالعات در مغز مرتبط با جريانات دنیاي حقیقی ترکیب می

توسرط   1993سرال   3-12صفحات  45مجله فیلم و ويدئو شماره « اسطورة تداوم ديد»به مقاله 

رجروع کنیرد بره:     7. براي توضیح رخداد فری مراجعه کنید 6و باربارا اندرسون 5ژوزف اندرسون

، نیويرورك، انتشرارات دانشرگاه آکسرفورد     8لويد کرافمن « بینايی و مغز: معرفی دريافت بصري»

 .1974، سال 368صفحه 

شان به طرور طبیعری برديع نبودنرد. در سرال      اگرچه اثرات آنها عمیق بودند، آزمايشات -2

سازي يرك حقیقرت شرد.    کامل کرد، صنعت فیلمآزمايشات اولیه خود را  9وقتی ورتیمر 1912

 1903در سرال   11پرورتر  اخته بود. ادوين اس،را س« سفري به ماه» 1902در سال  10جورج میله

را در فاصله کمترر  « تعجب»و « تولد يك ملت» 12و دي. دبلیو. گريفیت« دزدي بزر  در قطار»

                                                                        

1- Steven Pinker 

2- Selfridge 

3- Tinker toys سازندهاي چوبی، اشیاي خیالی میها و میلهنوعی بازي فکري که در آن کودکان با تکه  

4- Phi effect 

5- Joseph Anderson 

6- Barbara Anderson 

7- Phi Phenomenon 

8- Lioyd Kauffman 

9- Wertheimer 

10- Georges Melies 

11- Edwin S. Porter 

12- D.W. Griffith 
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 سال ساخته بودند. 4از 

 3، کانادا، وادزوورث2مونتويراست چهارم، بل «انشناسی شناخترو» 1رابرت استربر  -3

2006. 

هاي روانشناختی برراي  روانشناس آمريکايی بود که يك سري تست 4جی. پی. گیلفورد -4

هوش انسان ابداع کرد. او اولین دانشمندي بود که میان تفکر همگرا و تفکر واگرا تمرايز قائرل   

به خاطر تحقیقات پیشرو در مورد خالقیت روانشناس آمريکايی بود که  5شد. اي. پاول تورانس

هاي ترورانس برراي تفکرر    مشهور شد. او روشی براي محك خالقیت کمّی پديد آورد و تست

طوفران  ول اجراي تبلیغرات برود کره نمرير      مسو 6هاي او بود. الکس آزبورناز نوآوري وربهره

پرارنز را   -ه مشرکل آزبرورن  پروس  رفع خالقان 7را به وجود آورد. او به همراه سید پارنز فکري

 بر آن بنا نهاده شده است. تفکر مولدتوسعه داد که مدل 

 1989. 9وزلی -، اديسونMA، قرائت خانه «انديشه» 8لن النگرا -5

آمريکرايی از چنرین مسرائل بغرنجری جران       16742، تعداد 2005تا  1995بین سالهاي  -6

 2006.سپتامبر  11، 11د، واير«ه براي مردنيك میلیون را» 10سپردند. رجوع کنید به رايان سینگل

، «هراي يرك جرراح در مرورد يرك علرم ناتمرام       ها: يادداشتپیچیدگی»، 12آتول گاواند -7

 .2002نیويورك، کتابهاي کالنشهري، 

                                                                        

1- Robert Sterberg 

2- Belmont 

3- Wadsworth 

4- J. P. Guilford 

5- E. Pawl Torrance 

6- Alex Osborn 

7- Sid Parnes 

8- Ellen Langer 

9- Addison- Wesley 

10- Ryan Singel 

11- Wired 

12- Atul Gawande 
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، ژورنال کانادايی جراحری، شرماره   «: قانون جراحی فتق2تکنیك شولديس»، 1آر. بنوايد -8

 .1997، سال 199-207، صفحات 40

بررسی ترمیم شکافی فتق: کم شدن وزن پیش از عمرل  : »4و سی. کی. چان 3جی. چان -9

 .2005، سال 41تا  37، صفحات 9، مجله فتق، شماره «ايو استفاده انتخابی از ترمیم شبکه

نوشرته   6تواند با حروف الفباي متفاوت کرانجی می 5هاي تنکايدر زبان ژاپنی سیالب -10

تردگی يا تغییر بدهد. دوستان و همکراران ژاپنری بسریاري بره مرن      شوند که معنی تکامل و گس

اند که اگرچه ايرن لغرت در زبران ژاپنری موجرود نیسرت، امرا برا شرنیدن آواهراي           توضیح داده

« فضریلت »و « درسرت »، «خوب»به ياد حروف کانجی به معنی تغییر به دنبال مفهوم  7«تنکايزن»

 «.انقالب خوب»باشد، يعنی به عبارتی می

برابرر قدرتمنردتر از    10توانید به تنکايزن اي است وقتی میهمزمانی خوشحال کننده -11

 هاي وانیل فکر کنید.انواع گونه

 مراجعه کنید. Wikipediaدر سايت  Netflixبه مفهوم  -12

دهد که بر اساس انحرافرات  اگرچه اين مثال ساختگی است، تحقیقات اخیر نشان می -13

ربکرا  « گمرراه کننرده هسرتند و دقرت کرافی ندارنرد      »سیاسی برتر اکنون چاپی مجادالت علمی 

 2006.دسامبر  10مجله نیويورك تايمز، « هاي جعلیوابستگی» 8اسکولت

و  jspure.org ،opcitهراي جعلری از سرايت مجرالت     اطالعات در مرورد وابسرتگی   -14

skloot اند.گرفته شده 

                                                                        

1- R. Bendavid 

2- Shouldice 

3- G. Chan 

4- C. K. Chan 

5- Tenkai 

6- Kanji 

7- Ten Kaizen 

8- Rebecca Skloot 
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 4فصل 

مقراالتی در مرورد فرهنرگ، سیاسرت و تعبیرر و      هاي علمری:  ، داوري1مارك کینگ ول -1

 .2002تفسیر. تورنتو، انتشارات دانشگاه تورنتو، سال 

نوشرته جران   « آتش در ظرف مخصو  آهنگري: کیمیاگري، استعداد خال »در کتاب  -2

 1995.، سال 105آمده است. انتشارات سنت مارتین، نیويورك، صفحه  2بريگز

 1954.، نوامبر 5مجل  هارپر 4«ندگرينمر  خانم مو»، 3سیلويا رايت -3

، نیويرورك،  «شروند هايی که اشتباه شنیده مری و ديگر ترانه Scuse me»، 6گوين ادواردز -4

 1995.، 7فايرسايد

مجلره روانشناسری   « هاي تحقیرق در مرورد سرازگاري   همگرايی و چالش» 8دبلیو میشل -5

 .1984، سال 351-364، صفحات 39آمريکايی، شماره 

 1986.، سال 42، صفحه 10، جامع  ذهن، نیويورك، سیمون و شوستر9روين مینکايما -6

هراي فرهنرگ: مفهروم    حرکت بر روي مروج » 12ترنر -و شارل همپون 11فونز ترومپنارز -7

 2006.، سال 13گوناگونی فرهنگی در تجارت جهانی، ويراست دوم، لندن، نیکوالس بريلی

                                                                        

1- Mark Kingwell 

2- John Briggs 

3- Sylvia Wright 

4- Mondegreen 

5- Harper 

6- Gavin Edwards 

7- Fireside 

8- W. Mischel 

9- Marvin Minsky 

10- Simon & Schuster 

11- Fons Trompenaars 

12- Charles Hampden- Turner 

13- Nicholas Brealey 
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، «ها پیش از مزرعه خوك مرا صردا زده شرد   پلیس سال» 2و مايك باربر 1لوويس کامب -8

Past- intelligencer  ،2002فوريه  9سیاتل. 

 5فصل 

اسراس  »در کتراب   4از آلرن دوچمرن   3بسیاري از اطالعرات در مرورد دبلیرو. ال گرور     -1

 برگرفته شده است. 2004دسامبر  89شماره  Fast، شرکت «حقانیت

واژه فکر بکر )انقالب فکري  زائیرده فکرر   نامید. ابتدا روش خود را تفکر می 5آزبورن -2

 همکاراناش بود.

، تحلیل نمرري: اصرول و رونرد حرل مشرکل خرال ، نیويرورك،        6آلکس. اف. آزبورن -3

 1963.، سال 7اسکريبنر

باشند و نمريات مربروب بره آن:   « تالش گسترده»يا سوم تحقیقاتی که ت يید کننده ثلث  -4

؛ مرزهاي 9در نسخ  اسکات جی. ايزاکسن 8جی. پارنز نوشته اس.« طرح مطالعات خال »کتاب 

سال  188تا  156، صفحات 10تحقیقات خالقیت: فراتر از اصول، بوفالو، نیويورك، بیرلی لیمیتد

مجلره رفترار   « : نترايج برنامره دو سراله   2خالقیت نمري: طرح مطالعات خال  بخرش  »؛ 1987

قانره، خالقیرت نروع ادراکری و     اثرات حرل مشرکل خال  »؛ 186تا  164، صفحات 6خال ، جلد 

مرديريت تحقیرق و    1و آر. واي. هورنرگ  11نوشت  سی. دبلیرو وانرگ  « عملکرد تحقیق و توسعه

                                                                        

1- Lewis Kamb 

2- Mike Barber 

3- W. L. Gore 

4- Alan Deutchman 

5- Osborn 

6- Alex F. Osborn 

7- Scribner 

8- S. J. Parnes 

9- Scott G. Isaksen 

10- Bearly Limited 

11- C. W. Wang 
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هايی کره منجرر بره    رهبري خال  مهارت»؛ 2002سال  45الی  35، صفحات 32توسعه، شماره 

، 5ك، تاوزنرد او 4و مرري مرنس   3، مري سی مررداك 2، نوشته جرارد جی. پوچیو«شوندتغییر می

« تخیل نمري». شواهد داستانی که اين نمريه را تقويب کننده در کتاب 2007، کانادا، سال 6سیج

 موجود هستند. 3نوشته آزبورن در پاورقی شماره 

دار بره نمرر   اغلرب در ابتردا خنرده    سروم  همان طور که ممکن است تصور کنید، ثلرث  -5

بیايیرد  »قعی که در اين جلسه پديد آمد رسد و در نتیجه ارزش کشف کردن را ندارد. ايدة وامی

من توضیح  11بود. در فصل « ها را از بین ببريمبین استفاده کنیم و ناخالصیها از ذرهدر اطاقك

اي را شررح  باشد: اصول مفید و مرورد اسرتفاده  چه می« موضوع چیست؟»خواهم داد که مفهوم 

د که ارزش تفکر بیشتر را ندارند. در اين آينخواهم داد که در ابتدا آنقدر غیرملموس به نمر می

سرخت کرردن شررايط يرا     »در واقرع  « ها را از بین ببريمناخالصی»مورد، نتیجه جستجوي اصل 

 «.هاستماندگاري براي افراد در اطاقك

 7فصل 

 10و اسکات ايزاکسرن  9، دان ترفینگر8، راجر فايرستین7، نتیجه تالش بیل شپرو3Iنمري   -1

 بود.

 1993.سال  2، دانمارك، انتشارات نارايانا1، گروکس11پیت هین -2

                                                                                                                                                       
1- R. Y. Horng 

2- Gerard J. Puccio 

3- Mary C. Murdock 

4- Mary Mance 

5- Thousand Oaks 

6- Sage 

7- Bill Shephard 

8- Roger Firstein 

9- Don Treffinger 

10- Scott Isaksen 

11- Piet Hein 
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مان است تا اجازه دهریم مغرز نیمره    ، فرو بردن خود در مس لهتفکر مولديکی از اصول  -3

 3شود و توسط گراهرام واالس نامیده می« نهفتگی»خودآگاه ما کار خود را انجام دهد. اين واقعه 

  پیشنهاد شد. واالي آن چیرزي را  1926سال  ،4)نیويورك، هرکوت بريس« هنر تفکر»در کتاب 

 داد مورد بررسی قرار داد:مرحله تفکر خال  به آن ارجاع می 4که به عنوان 

 آوري اطالعات مرتبط و محدود کردن تا جايی که موانع ديده شوند.سازي: جمع  آماده1

زمران مفیرد    کند. در ايرن   نهفتگی: که در آن مراحل ناخودآگاه مغز روي مشکل کار می2

 است که هر از گاهی وقتی براي يافتن مشکل فشاري وجود ندارد، به آن فکر کنیم.

  روشنگري: آنی، يا در نتیجر  ترالش آگاهانره، در ايرن مرحلره درك مسرتقیم و بیرنش        3

 سازند.هاي ممکن را میحلراه

اندهی و هاي بالقوة درك مستقیم و بیرنش کره از سرازم   حل  تصديق: آزمايش منطقی راه4

 شوند.جزئیات محصول نهايی ناشی می

، در برخرورد برا مشرتري از روش نهفتگری اسرتفاده      Xمن و همکارانم در تفکرر بره تروان    

، يرك يرا چنرد روز پرس از     تفکرر مولرد  ها به سوي فرآيند سازي گروهکنیم. در هنگام آمادهمی

نریم. شررکت کننردگان    کريرزي مری  استراحتی کوتاه را برنامره « موضوع چیست؟»جلس  فشردة 

انرد اجرازه   هرايی کره تولیرد کررده    اند بخوابنرد، بره ايرده   توانند در حین کاري که انجام دادهمی

ماندگاري بدهند و با انرژي و بینش جديد و نوين باز گردند. هیچ راه مستقیمی براي انجام اين 

ا طريقری کره کرار    توانیرد بر  آن اسرت کره مری    تفکر مولدهاي مدل وجود ندارد. يکی از زيبايی

 دسترس، آن را سازگار کنید. قابلکنید، به شرايطی که موضوع در آن مطرح شده و به زمان می

 8فصل 

نوشرته اسرتفن   « سخنرانی برتر قررن اسرت   100من يك رؤيا دارم پیش برنده »عبارت  -1

                                                                                                                                                       
1- Grooks 

2- Narayana 

3- Graham Wallas 

4- Harcourt Brace 
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، 1999دسرامبر   15، 3مديسرون نیروز   -. دانشرگاه ويسکونسرین  2و مرارتین مدهرسرت   1لوکاس

 www.news.wisc.eduرسی در سايت دست

، دسترسری در سرايت   2003آگوسرت   28، 4آنالين نیوز اور«. رؤيايی که يادآوري شد» -2
www.pbs.org 

 25کیلرومتر در ثانیره يرا بریش از      2/11سرعت الزم براي خروج از سطح زمین حدود  -3

لومتر در ثانیه يا کی 5/59هزار مايل در ساعت است. سرعت الزم براي خروج از مشتري حدود 

هزار مايل در ساعت است. به طور تئوري، سرعت الزم برراي خرروج از گذشرته     130بیش از 

 ممکن است بیشتر از سرعت نور باشد.

اگر تصمیم بگیريد که از کسی بخواهید با شما مصاحبه کند، مطمئن باشید که در بروز  -4

شخص، يك دوسرت صرمیمی اسرت،    احساسات و افکارتان راحت هستید گاهی منمور از اين 

 طرف.گاهی يك فرد کامالً بی

  در Pieds tanques« )پاهاي چسبیده»هاي فرانسوي از واژه 5نام فرانسوي باري پتانك -5

گويش شهر مارسی است، زيرا پاي بازيکنان بايد به يکديگر در طول يك دايره کوچك خرارج  

 از منطقه هدف درگیر شود.

 10فصل 

بنردي برر روي   مبنری برر منرع شررب     (d)21 به دلیل نقص قانون Rese، 1989در سال  -1

، کلیه بازيکنان بیس بال کره  1991بازيهاي بیس بال از لیگ اصلی بیس بال خارج شد. در سال 

از  Hall of Fameبودنرد، توسرط    6فاقد شرايط الزم براي ورود به لیسرت انتخابرات کوپرزترون   

 فهرست خارج شدند.

                                                                        

1- Stephen Lucas 

2- Martin Medhurst 

3- Wisconsin- Madison News 

4- Online New Hour 

5- Petanque 

6- Cooperstown 
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کنند که هم  عملیرات  بیس بال، همگامی ضربه به توپ را نهايی تلقی میآمار در بازي  -2

 ضربه زدن کامل شده باشد، نه اين که فقط تماس حاصل کند، با مانع برخورد کند يا خطا برود.

 1992. 3، نیويورك، پانتئون2، نابغه: زندگی و علم ريچارد فینمن1جیمز گلیك -3

نار سر: چگونه قفل ذهن خود را براي نروآوري براز   اي به کضربه»رجوع کنید به کتاب  -4

نوشرته  « هاي مغز برراي پیشررفت تجراري   شگفتی» 1983، سال 4نیويورك، کتابهاي وارنر« کنیم.

)مردادهاي شکسرته:    1995سرال   6، سران ديگرو، کانرادا، کمپرانی فیفرر     5آرتور بی. ون گونردي 

: کاندل/ 8. دوبوك7رابرت آلن بلك نوشته« مدادهايتان را بشکنید و خارج از خطوب نقاشی کنید

 1995.سال  9هانت

نوشرته جرانز   « توانیرد آن را بگیريرد.  ساعت زنگدار به عنوان هدف حرکت. اگرر مری  » -5

 .2007فوريه  9نیويورك تايمز،  10بیگز

 11فصل 

، 12، توکیو، کودانشا اينترنشرنال 11، نوشته کوکان ناگاياما«کتاب خبرة شمشیرهاي ژاپنی» -1

 در ويکیپديا. katanaهمچنین رجوع کنید به متن مربوب به  .1997سال 

                                                                        

1- James Gleick 

2- Richard Feynman 

3- Pantheon 

4- Warner Books 

5- Arthur B. Van Gundy 

6- Pfeiffer 

7- Robert Alan Black 

8- Dubuque 

9- Kendall/ Hunt 

10- John Biggs 

11- Kokan Nagayama 

12- Kodansha International 
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« راهنمراي رفترار خرال    »در کتراب   1بر اساس کارهاي سیدنی پرارنز « صفحه ارزيابی» -2

)بونرالو، نیويرورك، هیئرت آموزشری     « جادوي ذهرن شرما  »  و 1967)نیويورك، اسکرينتر سال 

   آمده است.1981خالقیت سال 

هايی که در ابترداي  داراکی اشاره دارد که بر اساس آن ما نه گزينهاثر هاله، به قضاوت ا -3

دهیم. ما تمايل داريم که به آنهايی که در ابتداي لیست قررار  اند، ارزش خاصی میفهرست آمده

هايی که بعرداً در لیسرت مرا    نگاه کنیم. به عبارت ديگر، درك ما از گزينه« منبع»دارند، به عنوان 

گیرنرد.  هاي اولیه مورد قضاوت قرار میت ثیر طرز تفکر ما نسبت به گزينهشوند، تحت وارد می

دار، اغلب براي تقويت تصوير محدوده محصوالتشان از ايرن اثرر   فروشندگان محصوالت مارك

ايد. حتی اگرر شرما   کنند. شما احتماالً هنگام خريد ماشین اين اثر را تجربه کردههاله استفاده می

ايد انتقال ريد، برخی از ارزشهاي آن ماشین را به ماشینی که خودتان خريدهبهترين ماشین را نخ

 دهید.می

هاي يرك لیسرت   اثر کنتراست، به قضاوت ادراکی شما اشاره دارد که بر اساس آن ما گزينه

سنجیم که آنها چگونه به طور کنیم بلکه بدين طريق آنها را میرا با معیاري مستقل ارزيابی نمی

هايمران  شوند. ما به طور طبیعی تمايل داريم که ارزيرابی ها مقايسه مینه با ديگر گزينهنیم آگاها

هاي متضاد افزايش يا کاهش دهریم. شرما احتمراالً برا ايرن اثرر بره        را در هنگام مقايسه با گزينه

 خواهید ديگران را ارزيابی کنید. بیشتر در مقايسه با يکديگر و بهکنید که میطريقی برخورد می

 جاي اينکه از معیارهاي سنجش افراد استفاده کنید.

و آمروس   2نوشته دانیل کانمن« هاقضاوت در زمان عدم اطمینان: اکتشافات و قضاوت» -4

: انتخابررات، 1982کمبررريج و نیويررورك، دانشررگاه کمبررريج سررال  4، پرراول اسررلويك3ورسررکی

ورك، هیئت راسل سیج سال ها نوشته دانیل کانسن و آموس ورسکی، نیويها و ارزشچارچوب

2000. 

                                                                        

1- Sidney Parnes 

2- Daniel Kahneman 

3- Amost Versky 

4- Paul Slovick 
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 1994.سال  4، دانمارك، انتشارات نارايانا3، گیلینگ2، نوشته پیت هین1گروکس -5

 را قید نکردم. 5براي احترام به مطالب محرمان  مشتري، من نام واقعی اسکات -6

 12فصل 

« ريرم ، مرا راه حلری دا  13آپولوي »و نجات آن از مقاله  136موريت آپولوي  م جزئیات -1

 2005.، آوريل 8اسپکترام IEEEگرفته شده است. « 7نوشته استفن کاس

 11و دان ترفینگرر  10، اسرکات ايزاکسرن  9لغزش مغز، بر اساس کارهاي هورست گشرگا  -2

 است.

 کنم.اينچ را پیشنهاد می 5اينچ در  3براي اين موضوع من کاغذهاي چسبدار  -3

کنید، انتخاب بهتري کره داريرد اسرتفاده از    تري کار میاگر شما تنها يا با گروه کوچك -4

کنریم،  اسرتفاده مری    xthinkالعراده کره مرا برراي     افزار نقشه ذهن اسرت. دو محصرول فرو    نرم

Novamind  براي پلتفرمMac  وMindManager .براي پلتفرم کامپیوتر هستند 

انرك  ريزي اسرتراتژيك اسرت کره توسرط فر    ديوار بزر  زمان بر اساس تکنیك برنامه -5

 ريزي شد.پايه 12پرينس

، از ايرن ديردگاه   Xتفکرر بره تروان    عالوه بر رونرد تفکرر برترر، مرن و همکرارانم در       -6

                                                                        

1- Grooks 

2- Piet Hein 

3- Gylling 

4- Narayana 

5- Scott 

6- Apollo XIII 

7- Stephen Cass 

8- IEEE Spectrum 

9- Horst Geschka 

10- Scott Isaksen 

11- Don Trefhinger 

12- Frank Prince 
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ها کمك کنیم. برنامه عملکرد ساالنه خود را سازماندهی ريزي استفاده کرديم تا به سازمانبرنامه

شوند، از آنهرا  جمع میکنند. اين پروسه تقريباً شناسايی کننده است: گروهی از مديران دور هم 

هاي مورد نیاز براي دستیابی به برنامه سال آينده فکر کننرد،  شود تا در مورد فعالیتخواسته می

ها را به يك بازه زمانی مشخصی اختصا  دهند، آنهرا را بره صرورت مناسرب و بهینره      فعالیت

ن پروسره سرريع،   بندي کنند، آنها را در يك سیستم ترتیبی و پشت سر هم جمع کننرد. اير  طبقه

اي هراي دسرته  انجامد  ساده و شفاف است و مانند شرگفتی )اغلب کمتر از يك روز به طول می

 عمل کنند.

 13فصل 

پرسند چرا ما هدف آتی را ما، شرکت کنندگان می Xتفکر به توان  هايگاهی در برنامه -1

است؟ به جراي اينکره   کنیم. موضوع از چه قرار در آخرين زير مرحله از مرحله يك تعريف می

: پیشرفت چیست؟ آن را عنوان کنیم. در واقع هدف آتی هم بره عنروان اوج   2در ابتداي مرحله 

ها اشتباه هستند و برخری  )برخی مدل 2شود و هم ورود به مرحله مرحله اول در نمر گرفته می

لرب در  يرن مط مفیدند . اگر شما در يك جلسه بر روي مدل کار کنید، زيراد مهرم نیسرت کره ا    

کنیم، جلسات تفکرر  ها کار مید يا ابتداي مرحله دوم. اما وقتی ما با گروهانتهاي مرحله اول باش

کشد. در اين موارد، مفید کنیم و اغلب اين زمان بیشتر هم طول میخود را براي روزها قطع می

فتیم که پايانی گیري کنیم. ما درياخواهد بود که در انتهاي هر جلسه با يك دستاورد قوي، نتیجه

هرا  تواند برراي گرروه  بدون ورود به تفسیر هدف آتی می« موضوع از چه قرار است»با توصیف 

توانرد  باعث از دست رفتن انگیزه بشود. در حالی که پايانی با ترغیب به سوي هردف آتری مری   

را برراي   هاتواند ايدهيك هدف آتی هم می شو  و هیجان براي مرحله بعد ايجاد کند. پايانی با

اسرت.  « بلره »آينده مطلوب در سر بپروراند که تا جلسه بعد در ذهن نهفته بمانرد. پرس پاسرخ    

باشد. اگر براي شرما در ايرن مرحلره    « موفقیت چیست؟»تواند به طور منطقی در هدف آتی می

کند، به هر طريقی اين طور عمل کنید. کاري کنید که مدل برايتران کرار کنرد. بره     معنی پیدا می

فرد بايد ابتدا قواعد را بره جرديت بررسری کنرد،     »عمل کنید: « جزوة دان  خردل»هاي هنمايیرا

 ابتدا قواعد را بیاموزيد، سپس آنها را بشکنید.«. سپس آنها را به طريقی هوشمندانه تغییر دهد
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 و واي تنج بر  1نوشته جی اك وال« اي نوآورشرايط کار و خالقیت: مطالعه روزنامه» -1

 1986.سال  225تا  215، صفحات 20، مجله رفتار خال  شماره 2اندرسون

، 3هراي يرك جرراح در مرورد علمری ناتمرام. نوشرته اترول گاوانرد         پیچیدگی ما: نوشته -2

 2002.، سال 4نیويورك، پنگوئن

نوشرته کری   « به سوي کمتل: اکتساب روشی مهارتی در هنرر، علروم، ورزش و برازي   » -3

 .1996، سال 7، نهاد الرنس ارل بوم6وا، ما5آندرز اريکسون

                                                                        

1- G. Ekvall 

2- Y. Tangeberg- Anderson 

3- Atul Gawande 

4- Pinguin 

5- K. Anders Ericsson 

6- Mahwah 

7- Lawrence Erlbaurn 
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 در مورد نويسنده

افراد اين قابلیت را دارنرد ترا از هروش    پر شور است:  وربهرهتفکر در مورد  1تیم هورسون

. او عمیقراً براور دارد کره هروش خرال ،      خال  خود به عنوان ابزاري براي تغییر استفاده نمايند

 است.و پرورش آن اي از مهارتهاست که هر کس قادر به يادگیري موعهمج

تیم در طول کار، براي خلق و ايجاد نروآوري، بازاريرابی و تولیرد محصروالت جديرد، برا       

سازمانهاي متفاوتی از هر اندازه کار کرده است. در اين میان، او شاهد بروده اسرت کره چگونره     

 روند.موفقیتهاي فردي و مالی نیز مانع به شمار می، براي وربهرهتفکر موانع خالقیت و 

او سفرهاي فراوانی انجام داد و در طول آنها با افراد متخصص مشراوره و گفتگرو کررد ترا     

بر سر راه موجود استفاده کنند تا موانع ور بهرهتفکر توانند از دريابد افراد و سازمانها چگونه می

اد که چطرور سرازمانها قرادر خواهنرد برود محریط کراري        بردارند. او نشان د میانموفقت را از 

اي پديد آورند که روزانه نوآوري جديدي داشته باشد و سازمانها بتوانند از طريق آن برا  خالقانه

. تریم يکری از   شروند هاي جديد سازگار تغییرات ناگهانی تکنولوژي، بازار و الزامات و بخشنامه

 ، کارگراهی کره بره طرور     www.thinkxic.com)شرکاي بنیانگذاري مرکرز عرالی تفکرر اسرت     

دهرد. او کره   را به سازمانها ارائه مری ور بهرهتفکر المللی، تعلیم، تجهیز و مشورت در مورد بین

فعالیرت دارد و  « مرکرز تعلریم خالقانره   »خود عضوي از بخش آکادمیك بوده، در هی ت امنراي  

 باشد.دارا می را هم« آموزش بدون برد هی ت علمی»همچنین رياست مرکز 

 2او در آفريقاي جنوبی متولد شده و در منهتن به تحصیل پرداخته است. بره کرالج اوبررلین   

کنرد و شرور و اشرتیا  خرود را بره همرراه همسرر و چهرار         رفته و اکنون در تورنتو زندگی می

 دهد.فرزندش به جهانیان ارائه می

                                                                        

1- Tim Hurson 

2- Oberlin College 


