


افزايش توانايي

ت خالق گاه كا
ايده يابي، پيشنهاد دهي، 

ت كارگاه خالقيتخالق خالقيت

)با رويكرد حل مساله( ل( ر روي )ب

گاز8منطقه انتقال ات يز(عمل )ت )  تبريز(عمليات انتقال گاز8منطقه
 1391اسفند ماه   17و  16چهارشنبه و پنجشنبه  



وزارت بهداشتوزارت بهداشتمدرسمدرس
وزارت نيرووزارت نيرو

رزومهرزومهعلي نيازي 
صنعت خودرو سازيصنعت خودرو سازي

سازه گستر سايپا، (
خودرو، پارس پارس خودرو،رزورزو

)ساپكو
صنعت قطعه سازيصنعت قطعه سازي

ت(( ن تاخشا ن ))اخشا
))فردي و سازمانيفردي و سازماني((مشاور خالقيت مشاور خالقيت 

ش ت گا نف شن ت گا نف ن

)  )  اخشان، پيوند توسعهاخشان، پيوند توسعه((

صنعت نفت و گاز و پتروشيميصنعت نفت و گاز و پتروشيميمخترعمخترع**
صنعت حمل و نقلصنعت حمل و نقل

هما،( شركت

مخترعمخترع**
نويسنده نويسنده * * 

)   )   كتاب چگونه پيشنهاد دهنده اي حرفه اي باشيم؟كتاب چگونه پيشنهاد دهنده اي حرفه اي باشيم؟((

:  :  ساير مواردساير موارد

شركت هما،(
)سازمان حمل و نقل جاده اي شما ؟ شما ؟ 

سازمان تامين اجتماعيسازمان تامين اجتماعي
مزكز تربيت مربي فني حرفه ايمزكز تربيت مربي فني حرفه اي

دانشگده فنيدانشگده فني
......آآ شركت كرده ايد؟...)خالقيت، حل مساله، كارآفريني، و(آيا شما قبال در دوره اي در ارتباط با موضوع درس -
مطالعه كرده ايد؟...) خالقيت و (آيا كتاب يا مقاله اي در مورد موضوع درس -



اهداف اجرايي اين جلسهاهداف اجرايي اين جلسه

):روز اول(اهداف اجرايي * 
از جمله تعريف مساله، ايده، پيشنهاد، طرح، تفكر خالق، (مروري بر مفاهيم اصلي خالقيت  - 1

)خالقيت، نوآوري
ويژگيهاي افراد خالق و ايده ياب-2
»هنر پرسشگري«و» اهميت پرسش«آشنايي با-3

منش
خالقانه 

براي حل مساله» سه دهم«مدل معرفي  -4
)روش سيستماتيك ايده يابي، پيشنهاددهي و خالقيت(

كارگاه »»» چشمه هاي ايده يابي و نحوه دستيابي به آنها  -5
يموانع ايده يابي و خالقيت-6 ع و



اهداف اجرايي جلسهاهداف اجرايي جلسه

):روز دوم(اهداف اجرايي * 
مفاهيم و تكنيكهاي گزينه يابي و تفكر خالقآموزش - 1

)گام دوم روش سيستماتيك خالقيت(          ي ي ي روش وم م
از ويژگيهاي افراد خالق» پيگيري« -2
روش )انتخاب بهترين گزينه(تكنيك هاي انتخابآموزش-3

خالقا بوزش ي زيي رين به ب
خالقانه )گام سوم روش سيستماتيك خالقيت(          

  )تفكر اجرايي(فرمول تبديل ايده به پيشنهاد قابل قبول و قابل اجرا  -4
كارگاه ارزيابي پيشنهاد-5 ه5 بي پي ه ارزي ر
كارگاه مامايي ايده  -6



مفاهيمفا



ل* خالقا فا ف ا ت تعاريف و مفاهيم  خالقيت:  صحبت اول*

 :سخني از يك بزرگ

  ،خواهي مهمترين چيزي را كه مي خواهيمي اگر  
اآ : مي بايست،بدست آوري

ي  آنرا بشناسي ◄          ب ر
تحقيق=كنجكاوي هدفمند  به دنبال آن باشي ◄          

اش( )ق )محقق باش(



يادآوري  –مفاهيم پايه اي 

ه چ شنهادها پ ؟نظام ؟ نظام پيشنهادها چيه
آ پيشنهادها نظام فردي خالقيت است و از طريق آن، كاركنان تشويق مي شوند كهنظام*

به محيط و فرآيند كار خود، توجهي خاص داشته باشند، مسائل شغلي و سازماني را 
بيابند و از اين طريق چاره چويي براي مسائل و اجراي راه حل هاي يافت شده، كار

.خود را بهبود بخشند

يك ابزار مديريتي است كه امكان مي دهد خالقيت هاي اعضا سازمان
.بطور سيستماتيك در جهت اهداف سازمان استفاده شود



سوال -مفاهيم پايه اي 

.كشف ارتباط هاستخالقيت،؟خالقيت چيه

؟ ايده چيه

)گفتگوی جمعی(



كارگاه خميرسازي-مفاهيم پايه اي

 :تعدادي از مفاهيم قابل استخراج از كارگاه*
 بايد را كاري يعني باشيد نديده حال به تا كه كنيد درست را چيزي :سوال مفهوم-

 حتينهوخدمت حينهايآموزشدرنهتحصيالت، درنهحالبهتاكهدهيدانجام

ان هايباديگ ا همابهخودشانمع جهددهندمنم دنت هاا ن

ايدندادهانجامكاري،قبليتجربهدر

 نمرهمعيار بايد نتيجهدردهندمينمرهمابه خودشانمعيارهايباديگران-
  برقرار سازنده ارتباط بايد شناخت براي و است شناخت اش الزمه اين و بدانيم را دهي
كرد

  چون دهيم مي خودمان به ما كه است اي نمره از كمتر معموال ديگران نمره -
ان گ ندانندنكافقدهااتالشتالد تاا دكهه ا  بايدكه هستيم مااين.دانندنميكافيقدربه را ماتالشوتصورمعموالديگران
  از نتوانيم اگر و كنيم ارائه وي به باشد ملموس مخاطب براي كه زباني با را كارمان
 .بود نخواهد خبري)...وحمايت(هماينمره

-   ...



مفاهيم پايه اي

ا ف :تعريف ايدهت
آن ه نگاه از يه زا يك ا ا دب د ذهن به چه به ذهن در مورد بر اساس يك زاويه از نگاه، هر آنچه

حل مسئله مي رسد، ايده مي گويند كه البته عامل
كتاب يك باشد ت تفا ا ب اند ت آن مي تواند بسيار متفاوت باشد، يك كتاب ،  آن

 ...مشورت با ديگران و 
 



مفاهيم پايه اي

ا ش ا )ط(تفا ) :طرح»(تفاوت ايده و پيشنهاد 
خا ال اا اش آ آنك ا ك ا است كه براي آنكه آماده پيشنهادايده حالت خام

درآيد مي بايست از زواياي  طرحو بصورت  ارائه شود
 .مختلف كارآمد شده و پخته گرددآ

)قابل اجرا(ايده پخته شده:پيشنهاد ه پپي جر(ي )بل

 



مفاهيم پايه اي

چه چيزي هاي پيشنهاد نيست؟
وظايف فرد، مجموعه فعاليتهايي است كه توسط مقام مافوق وي تعريف و (وظايف جاري  - 1

)پيگيري مي شود ي
از روش و استاندارد انجام كاري، بدون ارائه راه حلانتقاد صرف  - 2
و نه استانداردها و روش هاي  ) اشخاص يا واحدهاي خاص(انتقاد از مجريان استانداردها -3

انجام كار
كه روال خاصي براي انجام آن در سازمان يا واحد وجود  تذكر و يادآوري براي انجام كاري - 4

د . دارددا
طرح درخواست هاي اداري و ملزومات  -5
تكراري-6 هاي پيشنهاد پيشنهاد هاي تكراري6
پيشنهادهايي  كه در سياست هاي كنوني سازمان جاي ندارد -7



مفاهيم پايه اي

باشد؟:سوال مي چه وظيفه شرح با پيشنهاد تفكيك مرز مرز تفكيك پيشنهاد با شرح وظيفه چه مي باشد؟  :سوال
معيار تشخيص چيست؟  

معيار در پاسخ اين سوال نهفته است؛
رآيا اگر اين كار را انجام نمي گرفت، فرد مورد سوال و يا توبيخ قرار مي گرفت؟  ي ر ر وبيخ ي و ل و ور ر ر ي م ج ر ر ين ر ي

اگر پاسخ منفي باشد،
.  مطلب ارزش آفرين ارائه شده، يك پيشنهاد است



مفاهيم پايه اي

: منحني رشد و نظام پيشنهادها پي م و ر ي
)ديناميك بودن مفاهيم و نقشها در طي رشد(

 )شروع صحبت كردن بچه(بياييد حرف بزنيد » كودكي 

در زمينه كاري خود حرف بزنيد (هر حرفي را نزنيد » نوجواني
ن) و بعد در زمينه كاري ديگران ر ري ز ر و

انديشه متعالي عرضه كنيد » پختگي

پيشنهاد . همه بخش ها با يك سرعت رشد نمي كنند:توجه 
پيشنهاد ويژه .با هر بخش متناسب با ميزان رشدش رفتار كنيد



مفاهيم پايه اي

خال تفك ف :تعريف تفكر خالقت
تفك ا ش گا ا خال تفكر خالق، از ديدگاهي، شيوه هاي تفكريي            تفك

مي باشد كه ذهن ما را به ايده ها مي رساند يعني به 
.آن چيزهايي كه قبال در آن نبوده است

 
در يک عبارت ساده، 

.تفکر خالق، تفکر ايده ياب است



مفاهيم پايه اي

خالق خال تفك اط ت :ارتباط تفكر خالق و خالقيتا

ي           خالقيت                                                

عيني سازي ايدهدستيابي به ايده

شرايط و دستور ( )تفكر خالق( 
...)العمل ها و 



مفاهيم پايه اي

توانايي كشف مهمترين مسائل و    :خالقيت
.حل هماهنگ آنهاست            



دو مفهوم ديگر -مفاهيم پايه اي 

)  با فرصت ايدهتفاوت ( فرصت چيست؟:فرصت
فرصت، ايده اي است كه به خاطر وجود شرايطي ويژه، خاص شده است و در صورت 

  .عدم استفاده از آن، امكان نابودي و يا خارج شدن از دسترسي آن وجود دارد

)با نوآوري خالقيتتفاوت (نوآوري چيست؟:نوآوري
  .نوآوري، خالقيت كاربردي شده است



دو مفهوم ديگر-مفاهيم پايه اي

هاي* ):نوآوري(خالقيتفرصت ):  نوآوري(خالقيت فرصت هاي*
:فرصت هاي داخلي-   

وقايع غير منتظره)1
ناسازگاري) 2
آيندي)3 ف نيازهاي نيازهاي فرآيندي)3
تغييرات در صنايع و بازارها) 4

: فرصت هاي خارجي-   
تغييرات جمعيتي) 5

گ تغيير نگرش)6
دانش جديد) 7



خوش اهللا انشاء اينجا تا اينجا انشاء اهللا خوشتا
...  گذشته باشه

كمي  استراحت                

٢١

ر ي
. ...  مي كنيم



خال ا اف ا ويژگي هاي افراد خالقگ



ويژگي هاي افراد خالق 

يكارگاه موسيقيكارگاه موسيقي ي و ير ي و ر



كارگاه ساخت موسيقي–ويژگي هاي افراد خالق 

امكاناتازاستفادهبا، دقيقهدهعرضدر
براي آهنگيگروهيطور بهمكان،همين
ا ازيدايدقيقهيكحداقلاج ب .بسازيدايدقيقه يكحداقلاجرا
ل ا لنكته ا اشد::نكته ه گ د ا ا ا اجرا بايد گروهي باشد::نكته اولنكته اول
هر گروه بايد دو بار كار خود را اجرا نمايد و در هر دوبار  ::نكته دومنكته دوم

.آهنگ اجرا شده يكسان باشدآ
.حداقل سه شي مختلف در اجراي موسيقي استفاده شود::نكته سومنكته سوم ي ي

.موسيقي مي بايست بدون كالم باشد: نكته چهارم



كارگاه ساخت موسيقي–ويژگي هاي افراد خالق 

اجراي موسيقي توسط گروه ها

همه گروه ها با هم -2
هر گروه دو بار بصورت منفرد-1



كارگاه ساخت موسيقي–ويژگي هاي افراد خالق 

قسمتي از مفاهيم كارگاه تا اينجا
خالقيت ما در سازمان سرود ماست * 

)صدايي كه شنيده مي شود، هر چقدر نامنظم، گامي است در جهت بروز خالقيت( 

اين مطلب كه ما مي خواهيم هر چه زودتر نواختن به پايان برسد در عمل *

ي( بروز جه ر ا ي م ر چ ر و ي ي )ايي

يعني بر اثر فشار محيطي همان امكاناتي كه بدنبالش بوديم، تقاضا 
.  داريم براي خروج از زير فشار محيط از ما گرفته شود
خالق كنن ل ت ا فشا ا ك ان ا(ك )شن دست )  پيشنهاد(كساني كه اين فشار را تحمل مي كنند به خالقيت

.مي يابند
به* است اي اشاره هم، با ها گروه همه نواختن حاصل هماهنگ نا صداي صداي نا هماهنگ حاصل نواختن همه گروه ها با هم، اشاره اي است به * 

فعاليت جزيره اي و احتياج به رهبري كالن براي هماهنگ سازي اين آهنگ هاي بخشي                          

ادامه کارگاه  



كارگاه ساخت موسيقي–ويژگي هاي افراد خالق 

پخش فيلم



)پخش فيلم(»»» كارگاه ساخت موسيقي–ويژگي هاي افراد خالق 



مفاهيم كارگاه -كارگاه ساخت موسيقي–ويژگي هاي افراد خالق 

به نظر شما قصد كارگاه چه بود؟ چه مفاهيمي در آن بود؟

براي بروز خالقيت بايد با هم ديالوگ داشته باشيم هر چند
.  كه با هم اختالف نظر داشته باشيم

:يك مهارت مهم
...يادبگيريم كه چه طوري ياد بگيريم



قصد كارگاه–كارگاه ساخت موسيقي –ويژگي هاي افراد خالق 

بنيس وارن از : سخني از وارن بنيس:سخني
وارون بنيس از محققان بزرگ موضوع رهبري و عقيده دارد كه رهبر شدن موضوعي اكتسابي 

. در فرد ايجاد مي شود) زمان و تعهد(است كه با ممارست
را به عنوان يكي از موضوعاتي كه بايد براي پرورش صفت رهبري بدان ”مديريت بر خود“وي

:  توجه نمود بر مي شمارد و در توضيح آن چنين بيان مي كند

مي توان به اين موضوع به عنوان يك مهارت و يا يافتن راهي براي استفاده از مجموعه مهارتها، 
.دانش ها و توانايي هاي فردي نگاه كرد

. رهبران اثربخش با چيزي كه نمي توانند باشند راحت برخورد مي كنند

گيرند مي ياد آنها در دقت و خودشان رفتار و العمل عكس مشاهده با رهبران .رهبران با مشاهده عكس العمل و رفتار خودشان و دقت در آنها، ياد مي گيرند 
 .از شكست هايشان درس گرفته و نقص هايشان را اصالح مي كنند 

ش ن ا خ ا كا ل ت كنن ش ا ق ط ا ن ش ا شكال ا ك ا .  افرادي كه با مشكالت مواجه مي شوند و از طريق ان رشد مي كنند تبديل به مدير كارا خواهند شداف



ويژگي هاي افراد خالق

...ترس از مسخره شدن را دور بياندازيد 



ويژگي هاي افراد خالق

...كودك درون خود را فعال كنيد 



قصد كارگاه -كارگاه ساخت موسيقي–ويژگي هاي افراد خالق 

ياب-1 ايده افراد زندگي چگونگي از نمايي
افراد-2 هاي خالقويژگي و ياب ايده

نمايي از چگونگي زندگي افراد ايده ياب -1
ايده ياب و خالقويژگي هاي افراد-2

ي« گ تج دقت«ج جستجوگري«
كنجكاوي«

دقت«
نوع ديگر ديدن «

پرسشگري«
پيگيري«

شجاعت«
» ... ر پ





شگ پرسش و پرسشگريش



اهميت و نقش پرسش -پرسش و پرسشگري

:اهميت و نقش پرسش

)پيامبر اكرم(. دانش همچون گنجي است كه كليد آن سوال كردن است

استسوال تفكر كليد

ن ر ل و ن ي جي چون ش

كليد تفكر است سوال
و         

كليدهاي از كليدي داناييتفكر
         

داناييتفكر كليدي از كليدهاي     
پس

سوال كن تا بداني      
  و                            

گ ا ا تا به خوبي جواب بگيريبه خوبي بپرس     



اهميت و نقش پرسش-پرسش و پرسشگري ر پر و ش شپر پر ش و ي

پرسش با خود نور مي آورد* 
.سوال، كليد تبديل مشكل به مساله قابل حل است

.سوال باعث جذب جواب مي شود* ي

براي حصول جواب كامل*
بپرسيم خوب به را خوب پرسشهاي بتوانيم .بايد بتوانيم پرسش هاي خوبي را به خوبي بپرسيمبايد



عارضه هاي نحوه طرح پرسش-پرسش و پرسشگري ر پر و ش شپر پر رح و ر

ش ط ن ا ا
گويي-1 كلي

:عارضه ها در نحوه طرح پرسش
كلي گويي1

مي گوييم چه چيزي نمي خواهيم ولي-2
نمي گوييم چه چيزي مي خواهيم



پرسش خوب-پرسش و پرسشگري ر پر و ش وبپر ش پر

شخ ا : ويژگيهاي پرسش خوبگ
االال گ اال سواالت خوب چگونه سواالتي هستند؟:سوال

سواالت خوب سواالتي هستند كه
بموثر و راهبردي باشند ي بر ر و ر و



رپرسش و پرسشگري پر و ش پر

چگونه سواالت خوبي طرح كنيم؟ 

براي رسيدن به سئوال خوب چه بايد كرد ؟ 

شگ ا ت مهارتهاي پرسشگريا
)مهارتهاي طرح پرسشهاي خوب (



مهارتهاي پرسشگري -پرسش و پرسشگري

تمرين
عكسمستند اين شما نظر دهد؟،به م نشان را چيزي چه چه چيزي را نشان مي دهد؟،به نظر شما اين عكس مستند



زمانزمان



مهارتهاي پرسشگري -پرسش و پرسشگري

: مهارت اول پرسشگري
براي رسيدن به سئوال خوب چه بايد كرد ؟ 

ري پر ول ر ه

.حركت ذهن از معلوم به مجهول مورد نياز است *

رحركت ذهن از معلوم به مجهول مورد نظر چه نتيجه اي دارد؟  ي يج چ ر ور جهول ب وم ز ن ر

. رسيدن به نتايجي كه تا قبل از آن برايمان حاصل نشده بود  



مهارتهاي پرسشگري -پرسش و پرسشگري

تمرين
عكسمستند اين شما نظر دهد؟،به م نشان را چيزي چه چه چيزي را نشان مي دهد؟،به نظر شما اين عكس مستند



زمانزمان



»كارگاه ساخت برج كاغذي»مهارتهاي پرسشگري»پرسش و پرسشگري

شگ پ د ت :ا
مهارت دوم پرسشگري

:مهارت دوم پرسشگري

سوال سازي انبوه

فايده سوال سازي انبوه چيست؟
.احتمال دستيابي به سواالت خوب افزايش مي يابد



»كارگاه ساخت برج كاغذي»مهارتهاي پرسشگري»پرسش و پرسشگري
مهارت دوم پرسشگري

:پرسش
كنيم؟ پيدا دست سؤاالت انبوه به چگونه

ش پر
چگونه به انبوه سؤاالت دست پيدا كنيم؟

شناخت جنبه هاي مختلف درگير در موضوع ١.
طرح سؤال از هر جنبه٢.



»كارگاه ساخت برج كاغذي»مهارتهاي پرسشگري»پرسش و پرسشگري
مهارت دوم پرسشگري

:هاي موضوعاتتعدادي از جنبه
موضوع١. چيه؟(چيستي )اين )اين چيه؟(چيستي موضوع .
)چرا آره؟ چرانه؟(ضرورت موضوع  ٢.
)خوره؟به چه دردي مي(كاربردموضوع ٣. وع و يربر ي ر چ ورب
)چطوري؟(چگونگي   ۴.
چي خوبِ براش؟ (عوامل تقويت كننده و تضعيف كننده۵.

)چي بد براش؟
)بهترين چيه؟(وضعيت ايده آل   ۶.
يخچه٧ بود؟(تا )چطو )چطور بود؟(تاريخچه٧.
)كيا؟(افراد مرتبط  ٨.
)چي خواهد شد؟(آينده موضوع ٩. وع و وي چي
10  . . .  .



»كارگاه ساخت برج كاغذي»مهارتهاي پرسشگري»پرسش و پرسشگري
مهارت سوم پرسشگري

:طبقه بندي سؤاالت» مهارت سوم پرسشگري 
ضروري

الزمالزم
بهتر  

به مهمترين و ضروري ترين سواالت خود بپردازيد



مهارت هاي پرسشگري»پرسش و پرسشگري

مرور مهارت هاي پرسشگريمرور مهارت هاي پرسشگري
.با در نظر گرفتن معلوم، مسئله خود را بسازيد :مهارت ا

سوال سازي انبوه:2مهارت 
 دسته بندي و الويت بندي مسائل:3مهارت



... بريم نماز و ناهار .  خدا قوت
...هنوز سفر ادامه داره.بعدش ، ادامه مي ديم

٥١



ه ا ت كد ات ت روش سيستماتيك دستيابي به ش
ت خالق اد پيشنهاد و خالقيتشن



نگاهي به ديدگاه هاي مختلف  مديريتي  

واقع* در مساله حل مختلف هاي ابزار

ي يري ي ي ب ي

ابزار هاي مختلف حل مساله در واقع*
حاصل از پاراديم هاي مختلف ذهني اند 

: پارادايم هاي معروف*
توليد -1

-------- 
)كاهش هزينه و زمان توليد(پارادايم بهبود كيفيت با رويكرد بهبود مستمر  -2
) مشتري مداري، توليد ارزش(پارادايم كيفيت-3 ي ي يم ر رزش(پ ي و ري )ري
پارادايم نوآوري -4

اين پارادايم ها*
مجهول محوراند 

ا

پارادايم نورگرا
ح( م )عل

:پارادايم فراتر
)معلوم محور( )تمركز بر تاريكي(



روش سيستماتيك دستيابي به پيشنهاد و خالقيت

»روش سيستماتيك دستيابي به پيشنهاد و خالقيت ي و پي ب بي ي ي ي روش
]»سه دهم«روش حل مساله به نام[

شناخت مسئله*  

گزينه يابي*  )سه دهم(

انتخاب بهترين گزينه* 



مدل سه دهم»روش سيستماتيك دستيابي به پيشنهاد و خالقيت

ل ل ا : گام اول مدل سه دهمگا

شناخت مساله



مفاهيم پايه-شناخت مساله -مدل سه دهم

مطلوب::پاسخپاسخچيست؟چيست؟))عارضهعارضه((مسالهمساله** و موجود وضعيت بين مطلوبگپ و موجود وضعيت بين گپ
:انواع عارضه

گپ بين وضعيت موجود و مطلوبگپ بين وضعيت موجود و مطلوب::پاسخپاسخچيست؟چيست؟))عارضهعارضه((مسالهمساله**
))عدم قرار داشتن در وضعيت مطلوبعدم قرار داشتن در وضعيت مطلوب((                    

معضل-
مشكل-
مساله-

هم: : سوال مهمسوال مهم** همو و
چگونه مشكالتمان را به مسائل قابل حل تبديل نماييم؟

با افزايش  شناختمان در موضوعبا افزايش  شناختمان در موضوع
كرد؟ بايد چه شناخت افزايش كرد؟براي بايد چه شناخت افزايش جواببراي يافت و سوال جوابطرح يافت و سوال طرح طرح سوال و يافت جوابطرح سوال و يافت جواببراي افزايش شناخت چه بايد كرد؟براي افزايش شناخت چه بايد كرد؟



شناخت مساله–مدل سه دهم»روش سيستماتيك دستيابي به پيشنهاد و خالقيت

ووو  شناخت حاصل نماييم؟شناخت حاصل نماييم؟))نسبت به مسالهنسبت به مساله((چگونهچگونه::سوالسوال-- وچ بچ بب ييمب ييمل ل
از طريق پرسش هاي خوب، : پاسخ

ن* د خ ا د)ا(ش آ
چون

مي آورد)جواب(پرسش با خود نور*

.سوال باعث جذب جواب مي شود*

.مشاهده ابزار كشف عارضه است.مشاهده كنيمچگونه عارضه را بيابيم؟چگونه عارضه را بيابيم؟::سوالسوال-- بيموالوال بي ر ر و بيمچ بي ر ر و ريمچ ر بز

و)اهداف(وضعيت مطلوبكجاها را مشاهده كنيم؟كجاها را مشاهده كنيم؟::سوالسوال-- مم
) ضعفها و قوتها/تهديد ها و فرصت ها(وضعيت موجود                           

.را مشاهده كنيم                               



اهميت و نقش پرسش -پرسش و پرسشگري

:اهميت و نقش پرسش

)پيامبر اكرم(. دانش همچون گنجي است كه كليد آن سوال كردن است

استسوال تفكر كليد

ن ر ل و ن ي جي چون ش

كليد تفكر است سوال
و         

كليدهاي از كليدي داناييتفكر
         

داناييتفكر كليدي از كليدهاي     
پس

سوال كن تا بداني      
  و                            

گ ا ا تا به خوبي جواب بگيريبه خوبي بپرس     



كارگاه عارضه»پرسش و پرسشگري

ا ا كارگاه كشف عارضها



كارگاه كشف عارضه»پرسش و پرسشگري

مسائل و مشكالت خود را  »1گام «
ان( از اهداف ه ا ت د )د

» كارگاه كشف عارضه 
)در دستيابي به اهداف سازماني(

 )بصورت فردي(مكتوب سازيد  

؛)بهبودگرا(، راز كشف مساله )درصد جواب 50(شناخت وضعيت  -2 »2گام «
دهيد پاسخ زير، وضعيت شناخت سواالت به مكتوب طور به مساله، كشف براي تالش ادامه از .قبل از ادامه تالش براي كشف مساله، به طور مكتوب به سواالت شناخت وضعيت زير، پاسخ دهيد.قبل

)  در برگه اي جداگانه(
اهداف واحدم كه در آن كار مي كنم در سال » اهداف اصلي سازمان در سال جاري چه مي باشد؟  - 1

باشد؟ چه ي جاري چه مي باشد؟جا
محورهاي اصلي فعاليت واحدم، كدام است؟ محور اصلي فعاليت خودم در واحدم، چه مي باشد؟   - 2
مسائل و مشكالت موجود براي دستيابيم به اهداف مربوط به اصلي ترين محور فعاليتيم، چه مي  - 3

؟ باشد؟اش
و)اهداف( همواره وضعيت مطلوب 
موجود ت وضعيت موجودوضع
خود را بشناسيد



مناطق كشف عارضه–كارگاه كشف عارضه»پرسش و پرسشگري

خ اط

ر پر و ش پر

:مستقيم* 

: زمينه هاي نوآوري:مناطق بهبود خيز
ساختار سازماني

انحراف از برنامه تعيين شده-
انحراف از تجربيات گذشته - 

      
در فرآيند
در محصول

:غير مستقيم**
از طريق كاركنان  - 
از طريق مافوق ها - 

ول ر
در خدمات

پخش و عرضه در وق ريق ز
از طريق مشتريان - 

در عرضه و پخش

.از جمله مدلهاي نگرش چند جانبه به سازمان است   EFQM 



EFQMسطوح سرآمدي

Recognized for
EQA

Recognized for 

Excellence (R4E)
اشتهار به
آمدي سرآمديس

آ ا ا
Committed to 

اهتمام به سرآمدي
Excellence (C2E)



اصول هشت گانه به عنوان مفاهيم بنيادين

EFQMمدل سرآمدي ي ر Qل
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EFQMمدل سرآمدي



مناطق كشف عارضه–كارگاه كشف عارضه » پرسش و پرسشگري 

ازها ند ان ت ج نتا

EFQMمدل سرآمدي

توانمندسازها   نتايج

كاركنان نتايج كاركنان

هبرير استراتژيخط و مشي فرايندها مشتري نتايج هبريرنتايج كليدي  مشي و استراتژيخط فرايندها نتايج مشتري عملكرد

ها و منابع شراكت نتايج جامعه



كارگاه كشف مساله»پرسش و پرسشگري

: مجددا براي كشف مساله تالش كنيد

قسمت خودتان) مسائل( ن)ل( و
كل مديريت خودتان) مسائل(

عمومي دركل سازمان) مسائل(

مديريت هاي ديگر) مسائل(



كارگاه كشف عارضه»پرسش و پرسشگري

مسائل و مشكالت خود را مهمترين  »3گام «
ان( از اهداف ه ا ت د )د

» كارگاه كشف عارضه 
)در دستيابي به اهداف سازماني(

 ) بصورت فردي(تعيين نما ييد  
ض ات ن ال ا خ ش اف الائل ض ش ا با روش ضروري، الزم و بهتر.مسائل يافت شده خود را دسته بندي و سپس الويت بندي نماييد:توضيح

شده»4گام« يافت ضروري سواالت به فردي )توسطخود(پاسخ ) توسط خود(پاسخ فردي به سواالت ضروري يافت شده»4گام«

براي يافت پاسخ ابهامات و سواالتي كه پاسخ آنرا نمي دانيد»1-4گام« يم ي ر خ پ ي و و به خ پ ي ي بر
تحقيق كنيد، مشورت بگيريد

)  يافت مسائل برآيندي جمع(الويت بندي جمعي» 5گام«
تيمي* درون درون تيمي  *
برون تيمي  *



مسائل به پرداختن بندي الويت بندي پرداختن به مسائلالويت
مت* ق ه شده شناساي ائل م ين مهمت بندي الويت :جدول :جدول الويت بندي مهمترين مسائل شناسايي شده هر قسمت*

)توسط تيم خود قسمت، تيم قسمت هاي ديگر، مدير قسمت مربوطه(  

رد
ي

ف

متن سوال ضروري قسمت:

......................................................

)اعضا خود قسمت(
الويت بندي
:قسمت

....................

)2تيم (
الويت بندي  

:قسمت
....................

)3تيم (
الويت بندي  

:قسمت
....................

)4تيم (
الويت بندي  

:قسمت
.....................

)5تيم (
الويت بندي  

:قسمت
.....................

الويت بندي  
مدير قسمت
مربوطه

1

2

3

4

5



كارشناسان براي درسي كارشناسانپروژه براي درسي  پروژه درسي براي كارشناسانپروژه درسي براي كارشناسانپروژه

:تمرين حل مساله بصورت تيمي

را ) الويت اول3(مهمترين مسائلي كه كشف شد * ي رين ول(ه ر)وي
.بصورت عيني و تيمي حل كنيد

مهم بسيار و اوليه هاي : گام هاي اوليه و بسيار مهم:گام
.با مدير قسمت در ميان بگذاريد و موافق ايشان را جلب نماييد -1
وريبراي پرداختن تيمي به مساله، زمان مشترك براي جلساتتان در بياوريد-2 بي ر ن ج ي بر ر ن ز ب ي ي ن پر ي بر
با ليدر تيم خود همكاري كنيد و از اشتباهات ناخواسته يكديگر با مهر و صبوري بگذريد -3



كارگاه كشف مساله»پرسش و پرسشگري

يسيستم بذر ايده ر ب م ي
wanted systemy

مسائل»چشمه هاي ايده يابي



)چشمه هاي ايده يابي(نحوه ايجاد سواالت بهبود»سيستم بذر پيشنهاد

:1نمونه
آيا انجام آارها بصورت تيمي مي باشد؟

براي افزايش روحيه كار تيمي در افراد قسمت خود  -1
چه ايده هايي داريد؟



)چشمه هاي ايده يابي(نحوه ايجاد سواالت بهبود»سيستم بذر پيشنهاد

: 2نمونه
؟ ن ا ن ت ال ف خ ن ان ت آگاه ش افزا ا طه ا ا كا ه ا آيا همكاران در رابطه با افزايش آگاهي و توانمندي خود فعاليت مي نمايند؟آ

جهت افزايش انگيزه افراد جهت مطالعه و تحقيق و بروز نگهداري  -2
يد؟ دا هاي ايده چه يشان كا نه ز د د خود در زمينه كاريشان چه ايده هايي داريد؟خ



كارگاه كشف مساله»پرسش و پرسشگري

رعارضه هاي منتخب جمعي را ي ج ي ر
.نماييد)بذر ايده(تبديل به سوال بهبود



ن ننظ نظرسنجي نظرسنجي نظ

. لطفا برگه نظرسنجي را همين جا پر كنيد و تحويل دهيد* 
ك ا با تشكر  



اط ت ا ا اطكانال ت ا ا كانالهاي ارتباط كانالهاي ارتباط كانال

  e-mail: a.niazi.m@gmail.com@g

  Tel.:   0912- 34 60 190


