ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎن ﺗﺴﺖ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ دارﯾﺪ؟

درک ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎم وژک در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روﺷﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ آن در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮهﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﮐﺮد و از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺪل ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻢ روش درﺳﺖ
ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﺎن ﺗﺴﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن ﺑﺎ رﺳﻢ آنﭼﻪ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺶ رو را
ﻣﺪل ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﮔﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرتﻫﺎ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﭼﺴﺒﺎن روی دﯾﻮار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎی ﮔﺮهﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺷﻦ
ﺷﻮد .وژک ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ درک ﻣﺴﺌﻠﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ دارد.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺮان :ﺗﺎم وژک
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ 9 :دﻗﯿﻘﻪ و  1ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ژوﺋﻦ 2013
ﮐﻠﯿﺪواژه ﺟﺴﺖوﺟﻮWicked problem :
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲTED 2013 :
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎده ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه را درک و ﺣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪا ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺠﯿﺒﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎ از ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﺸﺎن داد .ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آن آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺗﺴﺖ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ
ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﻠﻢ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤﻪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺗﺴﺖ را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ )ﺷﮑﻞ  (1رﺳﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮش ﺧﻮرده و ﺳﭙﺲ در
ﺗﻮﺳﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﺘﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎنﻫﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺳﭙﺲ ﻧﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ و ﻫﻮرا! ﺑﻌﺪ از دو
دﻗﯿﻘﻪ ،ﻧﺎن ﺗﺴﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ!

ﺷﮑﻞ 1
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ،ﻣﻦ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهام .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺨﺖ ﺗﺴﺖ را ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼ ً ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﻗﺼﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را دارﻧﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ وﺟﻮﻫﯽ از ﭘﺨﺖ ﺗﺴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺗﺴﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
درﺑﺎره ﺧﻮد ﺗﻮﺳﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻬﻨﺪسﻫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﺘﺮ را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺼﻮرﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آدمﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ درﺑﺎره
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺴﺖ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم راه را ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .دﯾﻮاﻧﻪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک در ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ آن را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ در آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ؟
اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮهﻫﺎ و اﺗﺼﺎلﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮهﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ اﺷﯿﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﺘﺮ و اﻧﺴﺎن و اﺗﺼﺎلﻫﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﮔﺮهﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮔﺮهﻫﺎ و اﺗﺼﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ
ذﻫﻨﯽ ﻣﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ارزش اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ اﺳﺖ .آنﭼﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﯿﺎن ﺷﺪن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺎن ﺗﺴﺖ را
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺘﺮ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﺴﺖ را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽﺗﺎﺑﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از
داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ آﺗﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﺗﻌﺪاد ﮔﺮهﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻬﺎر
ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﮔﺮه ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺰده ﮔﺮه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻮکآور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺳﯿﺰده ﮔﺮه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﭼﯿﺰی را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ﻣﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺳﯿﺰده ﮔﺮه در دﯾﺎﮔﺮام ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺷﻮار را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ
دوﺑﺎره آنﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

تام وژک

تام وژک یکی از کارمندان شرکت اتودسک است .وی در این شرکت روی نرمافزارهایی مانند
 SketchBook Pro ،PortfolioWallو ) Mayaبرنده جایزه آکادمی سینما برای تأثیر در صنعت
فیلمسازی( فعالیت داشته است .بهعنوان یک کارمند ،او به شرکتها کمک میکند تا روی حوزه
نوظهور تصویرسازی کسب و کار ،هنر استفاده از تصاویر ،پیشطرحها و اینفوگرافیکها فعالیت
کنند که به آنها برای حل مشکلات پیچیده در قالب یک گروه کمک میکند .همچنین ،تام وژک روی
چگونگی بهاشتراکگذاری و جذب اطلاعات توسط انسانها مطالعه میکند.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ را ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ ﺗﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی
ﭼﺴﺒﺎن و ﮐﺎرتﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدم ﮔﺮهﻫﺎﯾﯽ واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺎ
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل
ﺧﻮد ،ﮔﺮهﻫﺎ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ و آنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻟﮕﻮ ﺑﺎزﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺎزﺗﺎب در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺿﻮح دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ ﻻزﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﺎدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺪل ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد
آن در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﭼﺴﺒﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ روانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﮔﺮه از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺤﻮه ﺗﺴﺖ ﮐﺮدن ﻧﺎن ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﺷﻠﻮغ و ﺑﯽﻧﻈﻢ آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽﻧﻈﻢﺗﺮ و آﺷﻔﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ آﺷﻔﺘﻪﺗﺮ و
ﺷﻠﻮغﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮔﺮوه در ﺣﺎل ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ و در ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪل
واﺿﺢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮔﺮوه روی اﯾﺪهﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اﺳﺖ و ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺮه ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه از دﯾﺪن آن ﺗﻌﺠﺐزده
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻻﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از
ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪﺳﺎزی و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮازیﺳﺎزی را ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺳﮑﻮت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .واﻗﻌﺎ ً
ﺟﺬاب اﺳﺖ.

ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮔﺮهﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻪ درک ﻣﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ و
رواﺑﻂ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮور را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ روانﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ،ﻧﮑﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ درکﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ را
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .واﻗﻌﺎ ً ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آدمﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ درﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
از ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺨﺖ ﻧﺎن ﺗﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺮﻓﺸﺎرﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دورﻧﻤﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ؟ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻣﺸﮑﻼت آزاردﻫﻨﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهام ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی
ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ و اﺗﺼﺎلﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺆال ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺮهﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﯿﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد و
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی و اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺮر آن ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .آنﭼﻪ داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﺪلﻫﺎ را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮔﺮه ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم Rodale
اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﺰرگ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی ﭘﻮل را از دﺳﺖ داد و ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺗﻤﺎم
روﻧﺪﻫﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ 50 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از
درآﻣﺪ را اﺻﻼح ﮐﺮدﻧﺪ و از رﺗﺒﻪ  Dدر ﻧﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ  Aارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ و در ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم
آن  drawtoast.comاﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻢ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهام .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ،دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ ،ﺑﻪﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺼﻮر ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و ﻗﺎﺑﻞ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎده ،ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ارزش ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ را دارد.
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