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 آشنایی. کنیدمی نرم پنجه و دست زیادی مشکالت با روز هر دارد، را خودش کار و کسب که کسی عنوان به شما

 اهر نهایت، در شما اگرچه. باشد داشته شما کار و کسب رشد بر توجهی قابل تاثیر تواندمی مسئله حل مراحل با

 همقال این. ندارند مسئله حل در کافی مهارت کار و کسب صاحبان از بسیاری اما کنید،می پیدا را خود مسئله حل

 مشکالتش بر شدن چیره و کار و کسب یک در موفقیت برای که چیزی. کندمی آشنا مسئله حل مراحل با را شما

 از حل راه بهترین انتخاب و هاحل راه کردن پیدا آن، تعریف مسئله، فهم در شما توانایی دارد، اساسی اهمیت

 .است موجود هایراه میان

 دهید؟ پاسخ زیر سواالت به بتوانید کنیدمی فکر

 دهیم تشخیص را مشکل چگونه

 دهیم پاسخ مشکل به چگونه

 شوندمی استفاده مسئله حل در که مختلفی فنون و هاروش

 کنیم پیدا را پاسخ بهترین خاص موقعیت یک برای چگونه

 کنیم پیدا جایگزین هایپاسخ چگونه

 کنیم طراحی عمل برای ایبرنامه چگونه

 کنیم عملی را خود ینقشه چگونه

 کنیم ارزیابی را برنامه و حل راه موفقیت چگونه

 مسئله حل مراحل برای ایمقدمه

. مشویمی مواجه سرگشتگی و دشواری با آن در که است موقعیتی مسئله یک گویند؟می «مسئله» چیزی چه به

 :است ممکن مثال برای شوند،می ظاهر مختلفی ابعاد و هاشکل در مسائل

 

 است اینگونه چرا دانیدنمی شما و کندنمی کار باید که طورآن چیزی

 کنید پیدا آن برای جایگزینی باید و نیست دسترس در دارید احتیاج آن به شما که چیزی

 اندکرده ایجاد اخالل جدید برنامه یک در کارمندان



 بیاورید؟ دوام باید چطور. خردنمی را شما جنس بازار

 کنید؟ رسیدگی هاآن هایشکایت به باید چطور. کنندمی شکایت مشتریان

 را لمسائ برخی. شوندمی ناشی طبیعت از یا ماشین و انسان هایجنبه از بسیاری از مسائل آیند؟می کجا از مسائل

 شغل یک برای نامناسبی فرد و است شده گرفته عجوالنه تصمیم یک مثال برای) کنیممی ایجاد خودمان ما

 نبارا مثال برای) شوندمی ایجاد نیستند ما کنترل در که عواملی توسط مسائل از دیگر برخی(. است شده انتخاب

 (.است گرفته آتش برق و رعد اصابت اثر بر

 

 مشکالت این که فشاری و تنش از کهاین برای. هستند ما یروزه هر زندگی از بخشی و طبیعی اموری مسائل،

 .یمبیای کنار منطقی و عقالنی شکلی به هاآن با چطور بیاموزیم باید ببینیم، کمتری آسیب کنندمی ایجاد

 

 :توانیممی گاهآن شوندمی ایجاد متعدد منابع از و مختلف دالیل با و مرتبا مسائل بپذیریم اگر

 

 شدن ترگبزر از و کنیم بینیپیش را مسائل از برخی شویم، نزدیک مسئله به طرفانهبی و علمی با که بگیریم یاد

 .بیاموزید را مسئله حل فرآیند است الزم موارد این انجام برای. کنیم جلوگیری هاآن از برخی

 

 احتیر به شما و است گام به گام فرآیند یک این. کنیممی آشنا مسئله حل بنیادین هایروش با را شما ما اینجا در

 .دهید انجام را آن توانیدمی

 

 این فرآیندهای با که کنید طراحی خودتان برای هاییاستراتژی توانیدمی نهایت در راهنما، این کردن دنبال با

 .باشند هماهنگ راهنما

 

 ساده و مندنظام عملی، راهکاری بلکه نیست مسئله حل هنر از ایگسترده تحلیل این که باشید داشته توجه

 و کار و کسب صاحبان محدود اطالعات و زمان که مسائل به شدن نزدیک برای هاییراه. است اثربخش اما شده،

 یهویژ کمک به نیاز هاآن حل برای که اندپیچیده چنان مسائل برخی این، بر عالوه. است گرفته نظر در را مدیران

 فرد یک مهارت و توان از خارج مسائل برخی حل که باشید داشته توجه نتیجه در. است رشته این متخصصان

 .است

 



 کدامند آن بر موثر عوامل و چیست گیری تصمیم: بخوانید حتما

 مسئله تشخیص. ۱

 هک اینجاست در. دارد وجود ایمسئله چه که دهید تشخیص باید کنید، حل را مسئله یک بخواهید اینکه از پیش

 قالنیع شکلی به باید شما. بترسانند را شما مسائل که ندهید اجازه. دارد بسیار اهمیت مسئله حل به شما رویکرد

 و دشوی مواجه آن با درست اگر است حل قابل ایمسئله هر که کنید یادآوری خودتان به و شوید نزدیک مسئله به

 .کنید اشبررسی

 :شما اگر اما دهد، کاهش را کردن فکر درست برای شما توانایی تواندمی ترس

 .کنید استفاده حل راه کردن پیدا برای اجرا قابل رویه یک از

 .کنید بینیپیش را چیز همه توانیدنمی که بپذیرید را واقعیت این

 .است بوده لحظه آن در شما انتخاب بهترین ایدکرده انتخاب که حلی راه که باشید داشته را فرض این

 .بخورد شکست شما حل راه و کند تغییر است ممکن شرایط که بپذیرید

 هنیذ تمرین یک مانند مهارت این به باید. شوید مسئله حل فرآیند وارد عقالنی شکلی به توانیدمی شما آنگاه

 فهمیدب باید نخست. است مسئله تشخیص شما بعدی گام دارد، وجود ایمسئله شدید متوجه که زمانی. کنید نگاه

 :بپرسید خود از را زیر سواالت. است شده ایجاد چگونه مسئله

 آمد؟پیش کار در اشتباهی آیا

 شد؟ خراب چیزی آیا

 داشت؟ وجود ایغیرمنتظره نتایج آیا

 کند؟نمی کار دیگر اکنون و است کردهمی کار درستی به قبال که دارد وجود چیزی آیا

 :بشناسید را مسئله ماهیت باید شما دوم،

 است؟ تکنیکی یا عملیاتی افراد، یمسئله آیا

 است؟ خاص سرویس یا محصول بخش، یک از مشکل آیا

 است؟ ناملموس یا لمس قابل مسئله آیا

 است؟ خارجی یا و داخلی مسئله آیا

 تصمیم شما مسئله بودن جدی میزان اساس بر. است جدی چقدر مسئله که دهید تشخیص باید شما سوم،

 را نآ شما که چیزی شودمی مشخص دقیق بررسی از پس اوقات گاهی. خیر یا بکنید آن برای فکری که گیریدمی



 مسئله اهمیت میزان کردن مشخص برای. است بوده بزرگی بسیار یمسئله اید،پنداشتهمی کوچکی مسئله

 :بپرسید خود از را زیر سواالت

 کند؟می مختل را عملیات آیا

 دهد؟می کاهش را فروش آیا

 کند؟می ایجاد تعارض افراد، بین آیا

 شود؟می چنین گاهگه یا افتدمی اتفاق روز هر که است چیزی آیا

 دهد؟می کاهش را شانوریبهره و دهدمی قرار تأثیر تحت را کارمندان آیا

 غیرمعمول؟ یا است عادی چیزی آیا

 را؟ یک کدام است مثبت جواب اگر دهد؟می قرار تأثیر تحت را شما اهداف آیا

 دهد؟می قرار تأثیر تحت را بیرون در کسی یا فروشانخرده مشتریان، آیا

 :کنید محدود را مسئله نوع باید شما چهارم

 مشوی مطمئن که است این اصلی نگرانی حاضر حال در و است افتاده اتفاق گذشته در که است ایمسئله این آیا

 افتاد؟ نخواهد اتفاق دیگر

 است؟ آن کردن حل اصلی نگرانی و است موجود گذشته از که است ایمسئله این آیا

 در تا ودش اندیشیده تدابیری که است این اصلی نگرانی و بیافتد اتفاق آینده در است ممکن که است ایمسئله آیا

 نیاید؟ پیش مشکلی آینده

 مانیز تا شما. کنید تمرکز مسئله روی بر درستی به کندمی کمک شما به دهیدمی باال هایپرسش به که پاسخی

 زمان افراد اوقات گاهی. کنید پیدا آن برای موثری حل راه توانیدنمی باشید نداشته مسئله از درستی درک که

 ودهب دیگری چیز واقعی مشکل که شوندمی متوجه نهایت در و کنندمی مشکل دلیل یافتن صرف را زیادی بسیار

 !است

 هاییرسشپ ابتدا منظور این برای. کنید تحقیق قدری باید کنید، پیدا را آن دلیل و مسئله درستی، به اینکه برای

 لهمسئ فوریت و اهمیت. کنید آوری جمع اطالعات توانیدمی که جایی تا و کنید فهرست ایدکرده آماده قبال که را

 درگیر مسئله این با که افرادی با سپس. بگیرید نظر در نیز را خود زمانی محدودیت و باشید داشته ذهن در را

 .بپرسید هاآن از را فهرستتان هایپرسش و کنید مصاحبه هستند

 به را آن که عاملی مهمترین و مسئله از درستی درک شما کردید، مرور و آوری جمع را اطالعات اینکه از بعد

 عوامل دیگر، هایمصاحبه انجام و بیشتر مشاهده با توانیدمی شما مرحله این در. داشت خواهید است آورده وجود

 پیدا هک عواملی تمام. کنید خالصه است، ممکن که جایی تا را مسئله باید شما اکنون. کنید بررسی نیز را دیگری

 .کنید فهرست دهد قرار تأثیر تحت را آنها مسئله این دهیدمی احتمال که را هاییحوزه تمام و ایدکرده



 

 یزن را زیر موارد. دهید انجام را آنها باید که دارد وجود نیز دیگری تحقیقات بروید حل راه دنبال به اینکه از قبل

 :کنید بررسی امکان صورت در

 است؟ گرفته صورت اقدامی چه مسئله این با مقابله برای این از پیش تا

 اند؟داده انجام کاریچه دیگر هایشرکت

 دارید؟ نیاز اطالعاتی چه به مسئله حل برای

 گرفت؟ توانمی درسی چه پیشین تجربیات از

 گویند؟می چه مسئله این درباه مختصصان

 پرسندمی خودشان از باال هیجانی هوش با رهبران که سوالی ۱۱: بخوانید حتما

 دارد وجود مسئله حل برابر در که موانعی. ۲

 حل فنون از مؤثر استفاده که دارد وجود زیادی موانع. هستیم مسئله حل راه سر بر مانعی خودمان ما، از بسیاری

 :کندمی مواجه دشواری با را مسئله

 بگذارید کنار را قدیمی هایعادت

 کنید بررسی را خود برداشت

 کنید غلبه خود هایترس بر

 کنید بازبینی خود فرضیات در

 کنید نگاه مسئله به فاصله قدری با کنید سعی نچسبید، مسئله به

 نیندازید تعویق به را مسئله حل

 کنید کنترل عجوالنه و سریع حل راه به رسیدن برای را خود تمایل

 کنید نگاه مسئله به عقالنی کنید تالش همیشه و کنید دوری احساسی هایپاسخ از

 کند تغییر است ممکن مسئله ماهیت که بدانید

 کنید رعایت درستی به را مسئله حل فرآیند هایگام همه

 

 



 را آن و ایدداده تشخیص را مسئله شما اینجا تا. کنید بررسی مسئله از را خود فهم که ایدآماده شما مرحله این در

 معموال که را موانعی و ایدداده انجام را الزم تحقیقات اید،کرده مشخص را مسئله اید،کرده تجزیه حقیقت چند به

 که هاییحوزه و دخیل عوامل تمام بنویسید، را مسئله بزرگ تخته یک روی. ایدبرداشته راه سر از دارد وجود

 آورید، دست به بهتری تصویری فهم اینکه برای. کنید بیان را گذاردمی که تاثیراتی و گیردمی قرار تأثیر تحت

 .کنید مشخص را مسئله معلول و علت نمودار، یک کمک به توانیدمی

 درمیان هاآن با را خود تحلیل و کنید خبر را خود کارمندان. کنید مطالعه را ایدنوشته یا ایدکشیده که چیزی

. نیدک بازنگری مسئله در بگیرید تصمیم است ممکن کنیدمی دریافت آنها از که بازخوردی به توجه با. بگذارید

 نتریکوتاه و ترینساده به را مسئله اید،کرده درک کامال را مسئله معلول و علت روابط شدید مطمئن که زمانی

 .کنید خالصه ممکن شکل

 کنید پیدا حل راه چطور. ۳

 کنیم؛می معرفی مسئله حل برای را ذهنی روش ۵ ادامه در. دارد وجود حل راه کردن پیدا برای زیادی هایروش

 با و دهستن ابتکاری شوندمی معرفی که اولی روش چهار. کنید استفاده هاآن از برخی از کنیممی توصیه شما به اما

 پنجم روش. یابید دست ایتازه هایحل راه به که دهندمی شما به را امکان این و دارند فرق سنتی هایروش

 .است ترراست سر و معمولی قدری

 :دادن ربط. ۱

 تواندمی و شودمی انجام دادن ربط اساس بر کردن فکر نوع این. دارد وجود دادن ارتباط برای مختلف یشیوه سه

 نزدیکی، ما یمسئله با که چیزهایی از حل راه مجاورت روش در مثال برای. باشد مجاورت یا تفاوت شباهت، شامل

 توانیدمی که جایی تا: شودمی انجام شکل این به روش این. آیدمی دست به دارند، معلول و علت رابطه و توالی

 ار هاییایده و کلمات تمام که کنید این صرف وقت قدری سپس. کنید فهرست را خود مسئله مختلف هایبخش

 برای. کنید یادداشت دارند، معلولی و علت یرابطه یا توالی مجاورت، اید،کرده فهرست شما که چیزهایی با که

 «شلوغی-نابجا کار» ،(مجاورت) «ریخته هم به میز-نابجا کار» صورت به تواندمی مجاورت نوع از ربط یک در مثال

 .باشد( معلول و علت رابطه) «مشتری کردن خشمگین-نابجا کار» ،(توالی)

 کرف مسئله به مستقیم اگر که کندمی مطرح شما برای را هاییگزینه و کندمی بیدار را شما ذهن ارتباطی تفکر

 به هک دیگری روابط که باشد این تواند می ارتباطی تفکر ینتیجه. نگیرید نظر در را آنها هرگز است ممکن کنید

 .برسید بهتری حل راه به نتیجه در و کنید کشف را شودمی مربوط شما یمسئله

 :قیاس. ۲

 این به کار روش. کنید پیدا را مناسب حل راه کردن مقایسه طریق از کندمی کمک شما به کردن فکر روش این

 یا باشند داشته شباهت تواندمی که دیگری مسائل با را خود یمسئله مختلف هایجنبه شما که است صورت

 خود رکا سر دیر معموال کارمندان: »افتد اتفاق شکل این به است ممکن قیاس یک. کنید مقایسه باشند نداشته

 ردی سربازها که است این مثل من برای مسئله این بیاورم؟ کار محل به وقت سر را آنها توانممی چگونه آیند،می



 با کارمندان وضعیت یمقایسه با «نه؟ که چرا بیایند؟ جنگ به دیر سربازها است ممکن آیا. شوند آماده جنگ برای

 ویقتش آمدن کار سر موقع به برای را کارمندانتان بتوانید که کنید پیدا راهی است ممکن شما سربازها، وضعیت

 .کنید

 :فکری طوفان. ۳

 ینا توانیدمی شما. رسدمی ذهن به که هرچیزی به شجاعانه و آزاد تفکر اساس بر کردن فکر یعنی فکری طوفان

 هایزمینهپس و تجربییات که افراد از گروهی مواقع اکثر در. دهید انجام افراد از گروهی با یا تنهایی به را کار

 و شودمی داده توضیح گروه برای مسئله: است صورت این به کار فرآیند. هستند بهتر کار این برای دارند متفاوتی

 که چند هر کنند، بیان رسدمی ذهنشان به مسئله حل برای که هاییایده تمام که شودمی درخواست آنها از

 تشخیص با و شودمی بازبینی و بحث گروه در هاایده تمام. برسد نظر به دسترس از دور و احمقانه هایشانایده

 رگذاریاث از گروه بندیجمع به توجه با و گروه تحلیل به توجه با. کندمی پیدا بسط یا شودمی انداخته دور به گروه

 گیردب تصمیم است ممکن گروه مثال برای. شوندمی انتخاب تردقیق بررسی برای هاایده بهترین ها،ایده از یک هر

 .بگذارند کنار است، سود بهبود یا فروش افزایش دنبال به که را هاییایده تمام

 

 استارتاپ دنیای در بزرگ افسانه ۵: بخوانید حتما

 

 :شهود. ۴

. ستنی غیرعقالنی کنندمی فکر بعضی که طورآن و است بینیپیش و حدس بر مبتنی کردن فکر یشیوه این

. ددار قرار شما ناخودآگاه درون جایی در که است شده بنا تجربه و حقایق از محکمی یپایه بر بینیپیش و شهود

 تجربه هرگز که چیزی که برساند باور این به را شما است ممکن ایدآموخته تجربه به شما که چیزهایی تمام

 یتیواقع به توجه با را آن اما کنید استفاده خود شهود از توانیدمی که جایی تا. باشد درست است ممکن ایدنکرده

 .کنید بررسی دارید قرار آن در که

 :تحلیلی تفکر. ۵

 و تاس هاروش یهمه میان در روش ترینمنطقی و ترینسنتی روش این. است تحلیل بر مبتنی تفکر یشیوه این

 .کندمی پیروی گام به گام الگویی از

 

 منطقی هایحل راه علت هر برای تانتجربه و دانش به توجه با سپس. بیازمایید را مسئله هایعلت از یک هر. الف

 .بنویسید کند، حل را مسئله تواندمی رسدمی نظر به که

 

 .نیدک حل را مسئله هاآن کمک به توانیدمی چطور ببینید و کنید بررسی را ایدرسیده آنها به که هاییحل راه. ب



 

 حتی کنید، تهیه ممکن هایحل راه از فهرستی و بگیرید کار به حل راه کردن پیدا برای را فنون این از یک هر

 از ایمجموعه کندمی کمک شما به کار این. رسندمی نظر به غیرممکن یا ساده بسیار معمول، غیر که هاییآن

 .شود منجر حل راه بهترین به تواند می که باشید داشته را هاایده

 کنید بندیطبقه را هاحل راه بهترین. ۴

 کار این. کنید خارج فهرست از را هستند ناکارآمد آشکارا که آنهایی و کنید رجوع خود هایحل راه فهرست به

 به ماش هایایده بهترین دیگر بیان به. باشند نداشته هاایده بقیه روی بر تأثیری ناکارآمد هایایده شودمی باعث

 انمید» تحلیل و تجزیه روش از هاایده یبقیه برای. گیرند قرار بازبینی مورد است ممکن ناکارآمد، هایایده خاطر

 از یک هر کار این برای. شوندمی تجزیه شانمنفی و مثبت آثار به هاحل راه روش، این در. کنید استفاده «نیرو

 پایین تا کاغذ وسط از عمودی خط یک حل راه هر زیر. بنویسید جداگانه صورت به کاغذ یک روی بر را هاایده

 .کنید گذارینام معایب را دیگری و مزایا را ستون یک. بکشید

 را مسئله بر آن تأثیر و حل راه مختلف هایجنبه. شوندمی بازی وارد دیگری تحلیلی فکری هایروش اکنون

 .کنید فهرست را آن معایب و مزایا از یک هر و کنید تحلیل

. است حل راه هر کردن بازی کنید، فکر بهتر حل، راه معایب و مزایا به کندمی کمک شما به که هاییروش از یکی

 به توجه با. شوید جویا را آنها واکنش و کنید بازی آنها با را هاحل راه و بزنید صدا را خود کارمندان از نفر چند

 نظر در که هاییحل راه معایب و مزایا از بهتری دیدی گیرید،می آنها از که بازخوردی و کنیدمی مشاهده که چیزی

 .کنیدمی پیدا ایدگرفته

 رد. کنید انتخاب دارند را مزایا بیشترین که آنهایی دادید، انجام هاحل راه همه برای را فرآیند این اینکه از پس

 زیر معیارهای با را آنها حل، راه ترینمناسب انتخاب برای. کنید انتخاب را حل راه سه یا دو باید تنها مرحله این

 :بسنجید

 بودن صرفه به مقرون

 زمانی هایمحدودیت

 غیره و اجناس انسانی، نیروی بودن دسترس در

 خودتان شهود

 :بپرسید خود از را زیر سواالت. کنید ارزیابی را آن باید کنید اجرایی را حل راه اینکه از پیش

 

 هستند؟ ساده و روشن عقالنی، حل، راه اهدافِ آیا

 رساند؟می اهدافتان به را شما حل راه این آیا



 بخورد؟ شکست است ممکن شما حل راه شرایطی چه در

 کنیم؟ سرپا را استارتاپ بندیخالی بدون چطور: بخوانید حتما

 عمل یبرنامه. ۵

 ات کنید طراحی عمل یبرنامه یک که دارید نیاز شما اکنون. نیست مسئله شدن حل معنای به حل راه کردن پیدا

 اهمیت حل راه کردن پیدا یاندازه به عمل، یبرنامه کردن اجرایی و کردن طراحی. شود اجرا درستی به حل راه

 هک هنگامی. بخورند شکست شوند،نمی سازیپیاده درستی به اینکه علت به است ممکن هاحل راه بهترین. دارد

 :بگیرید نظر در را زیر موارد کنیدمی طراحی را عمل یبرنامه

 بود خواهند دخیل شما حل راه در کسانی چه

 گذاشت خواهد اثر کسانی چه بر شما حل راه

 گرفت خواهد انجام اعمالی چه

 شود ارائه سایرین و فروشانخرده ها،مشتری کارمندان، شرکت، به چگونه اعمال یمجموعه

 شد خواهد اجرا زمانی چه حل راه

 شودمی اجرا کجا در حل راه

 شودمی اجرا چطور حل راه

 است نیاز چیزهایی چه حل راه شدن اجرایی برای

 که شود مشخص تا باشد بیفتد، باید که اتفاقاتی کامل جزئیات شامل که کنید تهیه عمل یبرنامه برای نمودار یک

 هک ایناخواسته شرایط علت به هم هابرنامه بهترین که باشید داشته توجه. شود اجرا باید زمانی چه در مرحله هر

 عقب و دهکر تغییر مصرفی، مواد نبودن آماده موقع به یا کلیدی افراد بعضی بیماری مانند بیاید، پیش است ممکن

 ایدب عمل یبرنامه و هاحل راه. کند تغییر است ممکن شما بندیزمان که باشید داشته نظر در پس. شوندمی جلو و

 .بگیرند قرار بازبینی مورد چیزها بعضی که باشید داشته را این انتظار. باشند پذیرانعطاف

 عمل یبرنامه ارزیابی. ۶

 در ار متغیرها تمام است داشته امکان که جایی تا شوید مطمئن کنید، اجرایی را خود عمل یبرنامه اینکه از پیش

 :بپرسید خود از را زیر هایپرسش. ایدگرفته نظر

 دارید؟ انجامش برای کافی افراد آیا

 هبرنام باید چطور و است شده خواسته آنها از چیزی چه بدانند افراد که است شده ساده کافی اندازه به برنامه آیا

 کنند؟ عملی را

 شود؟می غیره و فروشانخرده کارمندان، مدیران، از یک هیچ برآشفتگی باعث آیا



 است؟ دستیابی قابل و بینانهواقع بندی،زمان یبرنامه آیا

 باشد؟ افتاده قلم از که دارد وجود ایویژه شرایط آیا

 شود؟ رسانیاطالع باید کسانی چه به

 شوند؟ درگیر باید کسانی چه

 بگیرد؟ عهده بر را مرحله هر مسئولیت باید کسی چه

 است؟ صرفه به مقرون عمل یبرنامه آیا

 دارد؟ عمومی روابط بخش برنامه آیا

 شوید روبرو آنها با مسئله حل مراحل در است ممکن که موانعی. ۷

. شوید روروبه هاآن با است ممکن که دارد وجود موانعی کنید اجرایی را عملتان یبرنامه خواهیدمی که هنگامی

 اهدافتان هب شما دستیابی از مانع نباید موانع. بگیرید نظر در هاآن با مقابله برای هاییراه شودمی توصیه بنابراین

 :از عبارتند باشید آنها مراقب باید که موانع برخی. شوند

 نیاز مورد ابزار یا اولیه مواد نبودن حاضر موقع به

 کند اثربی را مشکالت این به شما توجه و شود ایجاد است ممکن که دیگری شرایط

 افتادن تعویق به

 کارمندان یا مدیران میان قدرت جنگ

 است انسان هایویژگی از یکی که تغییر برابر در مقاومت

 سر از برای روش بهترین. است مانع ترینبزرگ معموال شرکت، در جدید شرایط پذیرش و تغییر برابر در مقاومت

 خودتان از باید که ایکلیدی پرسش. است عمل یبرنامه در عمومی روابط بخش دادن قرار مانع، این برداشتن راه

 هاروش برخی «کنند؟ اجرایی راآن و حمایت حل راه از که کنم مجاب را افرادم باید چطور» که است این بپرسید

 :از عبارتند کار این انجام برای

 .کنید درگیر مسئله حل فرآیند در را مختلف کارمندان و مدیران توانیدمی که جایی تا

 را حل راه معایب و مزایا و کنید تبلیغ کارمندان برای پوستر و خبرنامه یادداشت، از استفاده با را خود حل راه

 بهتر دارید قرار آن در که کنونی وضعیت از شما حل راه که کنید اثبات هاآن برای و دهید توضیح هاآن برای

 .بود خواهد

 سپ و شوند آشنا حلراه با توانندمی کارمندان مختلف هایگروه آن اساس بر که دهید ترتیب زمانی یبرنامه یک

 .بپرسید را هاآن بازخورد آن از



 اجرا برای کنندمی احساس کارمندان و مدیران درنتیجه بدهید، ترتیب آموزشی برنامه یک دانیدمی الزم اگر

 .دارند را الزم توانایی حل راه کردن

 .کنید کار درگیر را بگذارند دیگران روی خوبی اثر قادرند که اصلی مدیران

 هک را افرادی توانیممی که جایی تا که است این کار ترینبخش اثر عمومی، روابط کمپین یک در موفقیت برای

 شوندیم متوجه و کنندمی درک بهتر را مسئله هاآن ترتیب این به. کنیم کار درگیر دارند، قرار مسئله تأثیر تحت

 شما حل راه از کردن حمایت به بیشتری یعالقه تنها نه آنها نتیجه در. است حل راه بهترین شما حل راه چرا

 که حلی راه ناکامی علت هاوقت بیشتر. کرد خواهند نیز تالش شما حل راه موفقیت برای بلکه داشت، خواهند

 انتخاب نامناسبی حل راه که علت این به نه کنند،می خرابکاری آن در کارمندان که است این کنیممی انتخاب

 کردن درگیر. کنند خطر احساس اگر مخصوصا کنند، مقاومت تغییر مقابل در است ممکن کارمندان. است شده

 .بریزد فرو آنها ترس کندمی کمک کارمندان

 کنیم کشف را خود استعداد چگونه: بخوانید حتما

 عمل یبرنامه یا و حل راه آزمایشی اجرای. ۸

 و دکنی انتخاب را مدیران و کارمندان از کوچکی گروه باید کنید، اجرایی کامل طوربه را عمل برنامه اینکه از قبل

 زیر نکات و کنید مشاهده را آن است حل راه اجرای حال در گروه که هنگامی. کنید بازی کار محیط در را حل راه

 :کنید یادداشت را

 کنندمی اجرا را حل راه چگونه

 حل راه به آنها واکنش

 دارند حل راه از که فهمی

 برندمی کار به حل راه دادن انجام برای که ابزاری کارایی

 پیشین رفتار به بازگشت برای تمایلشان و حل راه برابر در آنها مقاومت

 .کنید ایجاد برنامه در تغییراتی باشد الزم است ممکن کنید،می مشاهده آنچه اساس بر

 است الزم موفقیت برای که مراحلی. ۹

 :باشید داشته نظر در را زیر موارد شوید، مطمئن عمل یبرنامه و حل راه موفقیت از اینکه برای

 کنید آماده خوبی به را خود کارمندان ابتدا

 بدهید کارمندانتان به را الزم هایآموزش اجرا، از پیش

 کنید تهیه را الزم اولیه مواد و ابزار کار، آغاز از پیش

 کنید استخدام جدید کارمندان است، الزم اگر



 کنید استفاده عمومی روابط حضور از هامالقات یهمه در

 کنید اعمال بیشتر هرچه تطبیق برای را الزم تغییرات و کنید ارزیابی را حل راه از مرحله هر اثرات

 باشید داشته باز ذهنی و بمانید پذیرانعطاف همیشه

 کنید ارزیابی را خود حل راه موفقیت

 شدند؟ محقق کردیدمی دنبال که اهدافی آیا: بپرسید خود از نمودید، اجرایی را مسئله حل مراحل اینکه از پس

 را نتایج از خودتان درک اینکه برای کرد؟ کار خوبی به شما حل راه آیا و شدند؟ محقق خوب چقدر اهداف این

 ستا ممکن شما نظر در که چیزی. بگیرید بازخورد کارمندانتان و مدیران از است ممکن که جایی تا کنید، بررسی

 کارمندانتان که باشید داشته یاد به همیشه. نباشد خوب دیگران نظر در است ممکن باشد، کرده کار خوبی به

 .دارید اختیار در هایتانحل راه موفق اجرای برای شما که هستند ابزاری ترینباارزش
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