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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
فعاليتهاي حل مسئله در ، چگونه مي توان با استفاده از روشهاي مديريت دانش 
طراحي محصول را تسريع كرد؟

عليرضا صحاف امين:نويسنده
مدير تحقيق و توسعه گروه صنعتي وحيد

COM.FARACO@VPI:  Email

مديريت دانش ، توسعه محصول ، حل مسئله ، طراحي محصول ، مشكالت : واژگان كليدي
دانش محور

:چكيده  ) 1

ارتباط بين قابليت حل مساله و كارايي برتر توسعه محصول به عنوان يكي از موضوعات اصلي تحقيقات             

.در سالهاي اخير بوده است

هاي مـرتبط حـل مـسئله بـا يكـديگر      اي از سيكلقاله، فرآيند توسعه محصول به عنوان مجموعه      در اين م  

حـل مـسئله بـا اسـتفاده از تكنيـك هـاي       استراتژي  يك نوع   Front-Loadingباشد، كه در اين ميان روش       مي

ازهـاي جلـوتر   محصول با انتقـال حـل مـسائل طراحـي در ف    توسعه باشد كه به دنبال بهبود كارايي ميدانش محور  

محصول بـه عنـوان يكـي قـسمتهاي اسـتراتژيك و داراي             اهميت قسمت طراحي    .باشدميمحصول  فرآيند توسعه   

 سـال   دراهميت اقتصادي بسيار زيادي براي سازمان ها مي باشد چنا نكه طبق تحقيقي كه در شركت رولـز رويـز                     

2000ي محصول در مرحله توليد براي    درصد هزينه نهاي   80 انجام گرديده است مشخص گرديده است كه         1986

قطعه توليدي به مرحله طراحي محصول بر مي گردد و طي تحقيـق مـشابهي در شـركت جنـرال موتـور مـشخص                   

 درصد هزينه هاي توليد براي سيستم انتقال در كاميون ها در قسمت طراحـي آنهـا مـشخص                  70گرديده است كه    

فاز طراحي محصول به عنوان يك قسمت مهم از كل مرحلـه           بنابراين كامال مشخص است كه اهميت        . مي گردد 

توسعه محصول مطرح است و سازمانها دائما بدنبال پيدا كردن روشهايي براي حل مشكالت طراحـي در حـداقل                   

 از ايـن جهـت اسـتفاده ار روشـهاي مـديريت دانـش و                . با باالترين كيفيت مي باشـند         و زمان و در مراحل جلوتر    
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 ادامه اين مقاله ابتدا فرآيند حـل       در.   فرآيند طراحي محصول از اهميت زيادي برخوردار است        استفاده از آنها در   

 در ادامه به بررسي انواع مشكالت دانش محور در         ومسئله و ارتباط آن با حوزه مديريت دانش بررسي مي گردد            

انتها بـه مشخـصات نيـروي    پرداخته مي شود و در و چگونگي برخورد با آنها و حل آنها         فرآيند طراحي محصول    

.انساني مورد نياز براي حل مشكالت دانش محور در فرآيند طراحي پرداخته مي شود

:بررسي ادبيات ) 2

ل مسئله به عنوان فعاليـت      حشود كه   مشاهده مي 1با بررسي تاريخچه نوآوري و مديريت تحقيق و توسعه        

فرآيند حل مسئله در كل توسعه محصول بررسي گرديده         و تنها در سالهاي اخير      باشد  اصلي و بنيادين طراحي مي    

.است

گردد، كه در شكل زيـر  در اين مقاله، فرآيند حل مسئله به عنوان يك فرآيند رفت و برگشتي مطرح مي         

.گرددفرآيند كلي آن مشاهده مي

يك فرآيند رفت و برگشتي حل مسئلهبه عنوان فرآيند توسعه محصول : 1شكل 

شود، فرآيند حل مسئله با تـشخيص مـسئله و تعريـف هـدف آغـاز                شكل فوق ديده مي   همانطور كه در    

شود و در ادامه با يك فرآيند رفت و برگشتي و با كمك دانش ذخيره شده مجددا اصالح و در چهار قسمت                      مي

1 Research & Development
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ري  تا در مرحله تست شركت  به مطلوبيت هدف گـذا     كند مدل ادامه پيدا مي    4 و تست  3 ، اجرا  2 ، ساخت  1طراحي

. شده براي كاال دست بيابد و اين فرآيند رفت و برگشتي متوقف مي گردد

اجرا  و تست مـدل  ،همانطور كه در شكل فوق ديده ميشود بازخور ورودي به مراحل طراحي ، ساخت 

، دانش انباشته شده ناشي از تجربيات گذشته ميباشد كه اين نوع دانش نقش بسيار مهمـي در پرهيـز از اشـتباهات                

. گرددبلي و اجراي سريعتر مراحل ذكر شده ميق

و ) اجـرا و تـست مـدل   (دو فـاز اجرايـي   شـامل   فرآيند اجرايي توسعه محـصول      گفته شد ،    همانطور كه 

. تعريف گرديده است)طراحي و ساخت مدل(فرآيند تجربي و كسب دانش 

رت دانـش محـو     ناشـي از مـشكال     سـاخت و طراحـي مـدل      در واقع مشكالت به وجود آمده در مرحلـه          

 در ادامه به بررسي انواع مشكالت دانش محور در فرآيند توسعه محصول و نحـوه برخـورد سـازمانها             كه باشدمي

.با آنها پرداخته ميشود

فرآيند توسعه محصول و مشكالت دانش محور) 3

ور و تست مدل ناشي از مشكالت دانش محـ        ، اجرا   طراحي ، ساخت    مشكالت به وجود آمده در مرحله       

، دو )Uncertainty(، عدم قطعيـت    )Complexity(پيچيدگي،  محور به چهار دسته     مشكالت دانش . باشدمي

.تقسيم بندي ميشوند)Ambiguity(و ابهام ) Equivocally(پهلويي

مشكالت دانش محور)3-1

نهـا را  محيط سازمانها شامل چيزهايي است كه سازمان مي بايست به آنها توجـه كنـد ، يـا مـي بايـست آ              

اين چيزهـا شـامل رقبـا ، مـشتريان ،     . درك كند يا به آن واكنش نشان دهد و يا سعي كند كه بر آن تأثير بگذارد    

. شركاي تجاري ، تكنولوژي ، سازمانهاي دولتـي ، موسـسات صـنعتي و موسـسات اقتـصادي و اجتمـاعي اسـت                        

شوند و سازمانها بـا اسـتفاده از توانـايي هايـشان         توضــــــيح داده مي      5معموال محيط سازمان ها توسط ناپايداري     

.سعي در كاهش اين عدم قطعيت و ناپايداري براي تحمل آن مي كنند 

1 Design
2 Build
3 Run
4 Test
5 Uncertainty
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نش كمبود اطالعات و يا تعدد داه عمدتا مربوط به  ك دانش محور در طراحيمشكالت،  در اين قسمت    

.دنشو به چهار دسته تقسيم مي ها و تفسير ها مي باشد 

بندي مسائل دانش و راه حل آنهابقهط) 1جدول 

نيازشرحمحورمسئله دانش

Complexity
پيچيدگي

موقعيتي كه در آن، در يك زمان، عناصـر و روابـط بـسياري بـراي                

.هماهنگ كردن و در نظر گرفتن وجود دارد
ساده كردن

Uncertainty
عدم قطعيت

ــاره ا     ــي درب ــي كم ــات واقع ــه در آن، اطالع ــوقعيتي ك ــداف، م ه

ــت ــره    موقعي ــافي در زنجي ــان ك ــا وجــود دارد و اطمين ــا كاره ــا ي ه

  وجود نداردهابينياستداللها، تخمينها يا پيش

1گواهي كردن

Ambiguityابها

م

دربـاره موضـوع و نداشـتن       ) هـا مفهـوم /الگوهـا (كافي نبودن دانش    

توضيح براي موضوع يا عدم فهم هدف، موقعيت يا كار
2سازيشفاف

Equivocally

پهلوييدو
3سازييكسانها يا كارهاتعامالت مختلف اهداف، موقعيت

3-1-1 (Complexity)  پيچيدگي(

 تعداد زيادي عناصر و اجزا كه مي بايست بطور هـم    "پيچيدگي را مي شود به اين صورت تعريف نمود          

متغيرهـا ،  ( تعـدد عوامـل مـوقعيتي    مـسئله پيچيـدگي در واقـع گونـا گـوني و      "زمان با يكديگر در تعامل باشند 

در واقـع هميـشه   4و همچنين پيچيدگي ارتباط بين آنها مي باشد  ، موقعيت هـاي پيچيـده  .... ) موقعيت ها ، رقبا و 

غير قابل پيش بيني و گنگ نيستند بلكه ممكن است اتفاقا كامال شفاف و تعريف شده باشند ولي ارتباطي كه مي                     

.رار گردد بعلت تعدد بسيار زياد ، براحتي ممكن پذير نباشد بايست بين همگي آنها برق

نحوه پاسخ دادن سازمانها به مسئله پيچيدگي بـه دو صـورت مـي باشـد يـا ظرفيـت پـردازش سـازمان را                       

.افزايش مي دهند و يا درجه پيچيدگي مسئله را كاهش مي دهند

1 Certify
2 Clarify
3 Unify
4 Situational element
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اده سازي مسئله يكي از روشها تجزيه براي س. ظرفيت سازمان با كسب دانش غني، افزايش پيدا مي كند  

و يا تعريف دوبـاره  1روشهاي ديگر ساده سازي مثل سازماندهي دوباره مسئله. مسئله به اجزاي ساده تر مي باشد

 .مي باشدمسئله با اجزاء آشنا و شناخته شده

3-1-2 (Uncertainty )  عدم قطعيت(

العات كافي براي انتخاب يك وضعيت كامل و قطعي تعريف تئوري اطالعات ، عدم قطعيت را بعنوان كمبود اط      

 تئوري تصميم گيري ، عدم قطعيـت را بعنـوان احتمـال پـيش بينـي مجموعـه اي از موقعيتهـا ، نتـايج                          .كرده است 

. مطلوب و مجموعه عوامل براي رسيدن به آنها تعريف كرده است 

 كه شامل 2ل حالــت قطعيت كــــــــامل عدم قطعيت داراي درجــــــــــات مختلفي مي باشد كه شام

، تــــــــــــعريف نـشده  ريسك  شرايط عدم قطعيت با احتمال مشخص       . معين مي باشد    و  شرايط كامال مشخص    

، يـا بكلـي تعريـف    4  ، تعريف شده با احتمال نامشخص3با احتمال تخمين زده شـــــــده با درجه اي از ابهام

تمامي حاالت ذكر شده ، محتوي و تغيير عدم قطعيت به طـور كامـل و عميـق مـشخص مـي      در .  مي باشد5نشده

.  يا ناتواني در فهم  شرايط و موقعيت وجود ندارد 6باشد و حتي در حالـــت عدم قطعيت كامل چيزي بنام ابهام

ري و آينـده مـي   پس عدم قطعيت نمايشگر كمبود اطالعات يا نبود دانش واقعي يا حقيقي در مورد موقعيـت جـا               

همانند پيچيدگي ، عدم قطعيت را مي توان توسط كاهش آن و يا افزايش قابليـت هـاي سـازمان مـديريت                      . باشد  

.كرد 

3-1-3()  Ambiguity ابهام(

 پيچيدگي ذكر شد ، ابـهام به معني شرايط يا اتفاقات ودر مـقايسه با فرضهايي كه در مورد عدم قطعيت 

. ابهام در واقع نشانگر عدم توانايي در توصيف و يا درك شرايط مي باشد  .هم مي باشدنه شفـاف و نه قابل ف

1 Restructuring
2 Complete Certainty
3 Subjective Uncertainty
4 Traditional Uncertainty
5 Complete Uncertainty
6 Ambiguity
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 در واقع نمايشگر اين مي باشد كه دانش تغيير شرايط موجود مي باشد ولي توانايي استفاده 1ابهام سطحي

انش مـورد نظـر جهـت      در واقع نبود د 2از آن و فعال سازي آنرا در سازمان وجود ندارد در صورتيكه ابهام عميق             

.تغيير و توضيح شرايط است 

در شرايط سطحي تنها دستيابي به كمي اطالعات حقيقي باعث جهـت گيـري صـحيح بـه سـمت درك                     

 ، 3شرايط و حــــــــــل مسئله مي گردد ، در صورتيكه در حالت ابهام عميق مي بـــــــــايست دوره هاي تفـسير           

.ذيرد و تأييد اجتماعي ابتدا انجام مي پ

در اين شرايط راه حل اصلي از طريق ايجاد و توضيح مكالمه و تعامل رودررو و فعال بين افراد سـازمان                     

واحد تجاري  عدد 90 با تقسيم سازمان خود به BPدر قسمتهاي مختلف مي باشد نمونه اي از اين كار را شركت       

ش آمده از طرق يك شبكه گسترده و استفاده از           انجام داد كه با اينكار توانايي حل كردن مسائل پي          4استراتژيك  

.تجربيات ساير گروه ها امكان پذير شده است 

3-1-4 (Equivocally )  دو پهلويي(

هـر تفـسير بـه تنهـايي        . دو پهلويي بعلت داشتن برداشتها و تفسيرهاي مختلف از چيزهاي يكـسان اسـت               

شـق  . تفاوت و يا در متضاد با يكـديگر باشـند   شفاف و مشخص است ولي بصورت جمعي ممكن است تفسيرها م 

مثـل  ( ديگري از دو پهلويي وقتي به وجود مي آيد كه توافق بر سر موقعيت و شرايط بوجـود آمـده وجـود دارد                       

مثل نقطه اي كه بازار از شرايط . ( ولي بر روي مرزهاي آنان توافق وجود ندارد     ) بازار جذاب ، بازار غير جذاب       

.)غير مطلوب تغيير مي كند مطلوب به شرايط 

 در بين اعضاي سازمان مي باشد كـه  5مديريت حالت دوپهلويي در سازمان به معني هم جهت سازي معنا     

. بعنوان يك عامل اساسي در سازماندهي مي باشد 

و مـذاكره  7، بحـث هـاي فعـال   6براي مديريت دو پهلويي در سازمان نياز به سيكل هاي تفسير شـرايط  

.ايي در معني واقعيت مي باشدبراي همگر

: محصولارتباط بين مشكالت دانش محور در طراحي) 3-2

Surface Ambiguity1

Deep Ambiguity2

Cycle of Interpretation3

4 SBU
5 Meaning
6 Interpretation cycle
7 Interactive discussion
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و در  .مطرح مي گردنـد   محصول  چهار مشكل اساسي ذكر شده توسط نوع مسئله مطرح شده در طراحي             

 و يـا دانـش و تفـسير هـاي موجـود را              شودواقع براي حل مشكالت موجود يا بايد نوع دانش مورد نياز را كسب              

.انواع اين مشكالت ديده مي شود، 2در شكل . كه بتوان نتيجه واحدي از آن گرفتشوددود و يا فيلتر مح

نمايش چهار مشكل موجود در طراحي  و ارتباط آن با دانش و اطالعات: 2شكل 

همانطور كه در شكل فوق ديده مي شود دو مشكل ابهام و عدم قطعيت بـدليل نبـود دانـش و اطالعـات               

راي آناليز مسئله پديد مي آيد كه در اين دو مشكل راه حل اساسي كسب داش و يا اطالعات مورد نياز مي الزم ب 

در حاليكه در مورد دو مشكل پيچيدگي و دو پهلويي مشكل پديد آمده ريشه در تعدد و تنوع اطالعـات ،     ،  باشد  

 يكـسري محـدوديت را بـر روي آنهـا          دانش ، آناليز ها و تفسير هاي گوناگون دارد كه براي حل آن مي بايـست               

.اعمال كرد

تقسيم بندي مشكالت دانش محور بر اساس ميزان تفسير پذيري و توصيف شرايط و يا فرآيند:  3شكل 



	

روش ديگر تقسيم بندي مشكالت  دانش محور بر اساس ميزان  تفسير پذيري و توصيف شرايط بوجـود         

 مشاهده مـي شـود بـدترين نـوع مـشكل از جهـت تفـسير پـذيري ،         3آمده مي باشد همانطور كه در شكل شماره    

د مـشكل عـدم   در مـو . در مورد دوپهلويي مشكل وجود چند ساختار و تعريـف مـي باشـد    .مشكل ابهام مي باشد   

فسير معين و مشخص موجود اسـت ولـي درجـه       تقطعيت ، تفسير پذيري بيشتري وجود دارد ، در اين حالت يك             

 پـذيري   كـه داراي بـاالترين درجـه تفـسير        در مـورد پيچيـدگي      . قطعيت و احتمال پيش بيني آن صدرصد نيست         

تعداد عناصر و اجـزاي مختلفـي در آن       شرايط مي باشد ، يك تعريف واحد با درجه قطعيت باال وجود دارد ولي               

.وجود دارد 

مـشكالت از  ا اينكه چرا اين چهار مشكل بصورت پشت سر هم با يكديگر مرتب گرديده اند، اينكـه                ام

مرجع (.جهت تفسير پذيري شرايط معموال از شرايط ابهام آغاز مي گردد و تا مرحله پيچيدگي ادامه پيدا مي كند           

)4شماره

1ش سازمانيانواع دان) 3-3

 انواع دانش سازماني به چهار دسـته تقـسيم بنـدي مـي               مشاهده مي شود   5ل شماره   شكهمانطور كه در    

:شوند

:دانش توصيفي)3-3-1

در واقع دانش دانستن در مورد موضوعي است و به قابليت سـازمان در تـشخيص، طبقـه بنـدي مفـاهيم ،            

نمونه اي از نوع دانش جداول مربوط به نـسل هـاي مختلـف         .موضوعها و شرايط در دنياي واقعي مربوط مي شود        

حيوانات و سير تكامل آنها در سير تاريخ ،سير تكامل و تـاريخي حكومتهـا در تـاريخ ايـران و در واقـع هـر نـوع                          

،جداول و ليست فهرست 2چهارچوب سلسله مراتبي كه جهت اطالع موجود است  ، جداول ليست مواد مورد نياز      

ارتباط موثر بين اعضاي سازمان در مورد اين نوع دانش در واقع مربـوط بـه توافـق آنهـا بـر روي       .كتابها مي باشند  

.تمايزات مي باشد در مورد مسائلي كه براي سازمان مهم قلمداد مي شونداسامي، دسته بندي ها ، 

1 Organizational Knowledge
2 Bill of Material






:دانش رويه اي) 3-3-2

رك سـازمان از ترتيـب شـرايط        و بـستگي بـه ميـزان د       . 1 دانش چگونه انجام دادن كـاري اسـت        عدر واق 

اين نوع دانش مي .مطلوب و يا به قابليت سازمان در اجرا كردن و انجام دادن مجموعه اي از كارهاي خاص دارد 

دانش رويه اي در واقع مـي       .تشريفاتي سازمان تا كارها ، دستورالعمل ها و وظايف روزانه باشد          تواند از فعاليتهاي    

 را مشخص سازد و در صورتيكه وجود داشته باشد مـي توانـد باعـث اتفـاق افتـادن            بايست ترتيب وقايع مورد نياز    

.منظم كارها و دستوالعمل هاي دلخواه باشد 

:عِلّيدانش ) 3-3-3

كـه بـستگي بـه درك علـل وقـوع چيـز يـا               .2در واقع دانش چرايي و علت موضوع يـا كـاري مـي باشـد              

در اين .يفيت محصول و يا رضايت مشتري تاثير مي گذاردبراي مثال علت هايي كه بر روي ك.موضوعي مي باشد 

نوع دانش داشتن تجربه قبلي و ارتباط با افراد مطلع مي تواند نقش مهمي در تشخيص علت اصلي باشد و در واقع      

همچنـين تـسهيم   .در بسياري از مواقع داشتن رابطه ائستا و شاگردي مي تواند به كسب اين نوع دانش كمك بكند   

.هاي مختلف سازمان در مورد اتفاق يا واقعه اي مي تواند به كسب اين نوع دانش كمك بكنددانش قسمت

:دانش رابطه اي ) 3-3-4

، براي مثال معموال يادگيري و نـوآوري        خيص رابطه بين اينوع دانش ها       شبرمي گردد به توانايي فهم و ت      

داشتن اين نوع دانـش     .  متغير هاي جدا مي باشد     اغلب به علت ايجاد و تعديل كردن ارتباط بين يكسري مفاهيم و           

در واقع اجازه پيدا كردن ارتباط بين توانايي هاي سازمان و منابع سازمان مي باشد كه يكي از اهداف استراتژيك             

توليد محصول جديد در واقع بيشتر تجديد ساختار بين منابع سـازمان و قابليـت هـاي آن مـي                    .سازمان ها مي باشد   

اينوع دانش در واقع باالترين سطح دانش در سـازمان مـي باشـد    قابليت جديد در سازمان ، بنابراين      باشد تا كسب    

.كه نحوه تمام ارتباطات داخلي و خارجي سازمان بين منابع و قابليت ها را مشخص مي كند

  ارتباط چهار نوع دانش ذكر شده با چهار مشكل دانش محور ذكر گرديده است كـه     5در شكل شماره    

ر كدام از سلول هاي جدول در واقع يك چالش استراتژيك دانش محور در سازمان است كه از اهميت بـسيار                     ه

.زيادي براي سازمان برخوردار است

1 Know How
2 Know Why
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محوردر مقابل مشكالت دانش سازماني ع دانش انوا:  5شكل شماره 

وضعيت دانش

پيچيدهغير قطعيدو پهلومبهمنوع دانش

دانش توصيفي 
دانستن در مورد (1

)موضوع

شِماعدم وجود 

بندي يا براي طبقه

تعريف چيزي

امكان وجود چندين 

بندي يا مبهم طبقه

بودن مرزهاي بين 

بخشها

 سطوح زدر برخي ا

بندي ابهام يا نقاط طبقه

نامشخص وجود دارد

بندي ابهام دارد ولي طبقه

 دارد كه در آن 2يك شِما

مشخصات با روابط 

ود داردپيچيده وج

اي         رويهدانش 
دانستن چگونه (3

)انجام دادن

هيچ مستندي براي 

توصيف يك رويه 

مانند (يا رويداد

) مهارت تجربي

وجود ندارد

چندين رويه يا توالي 

ممكن وجود دارد

يك رويه در برخي سطوح 

با وجود ابهام در مناسب -

بيني بودن بودن يا قابل پيش

 تعريف شده است-توالي

ك رويه يا توالي با ابهام ي

تعريف شده اما روابط 

اي گاههاي آن پيچيده

.است

عِلّي             دانش 
)دانستن دليل پديده(4

هيچ توضيحي براي 

دليل روي دادن 

يك پديده نداريم

چندين توضيح 

مختلف وجود دارد

در برخي از سطوح يك 

توضيح با وجود ابهام در 

بودن، قابل مناسب

معلول/بودن علتبينيپيش

يك توضيح با ابهام 

تعريف شده ولي روابط 

 بعضا 5علت و معلولي

پيچيده وجود دارد

6ايرابطهدانش 

هيچ دركي از 

روابط بين عناصر 

وجود ندارد

چندين رابطه ممكن 

بين عناصر وجود 

دارد

يك مجموعه روابط بين 

برخي سطوح ابهام و قابل 

بيني بودن تعريف شدهپيش

.است

يك مجموعه از روابط با 

ابهام تعريف شده، ولي 

عناصر با روابط پيچيده 

.دارد

1 Declarative Knowledge – Know about
2 Schema
3 Procedural Knowledge – Know How
4 Causal Knowledge – Know Why
5 Cause and Effect
6 Relational Knowledge - Know With
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: محصولدر قسمت طراحي1 حل كننده مسالهمشخصات افراد) 4

:2خالقيت و هوش) 4-1

در تعريف كلي ذكاوت مربوط بـه درجـه هوشـياري شـخص در تركيـب بـا قابليـت سـازمان در فهـم و                   

.هاي تجربي در اين مورد معموال توصيه گرديده است روش. قضاوت كردن مي باشد

خالقيت در واقع يك نيروي الهام بخش دروني است كه ايده هـا و يـا محـصوالت جديـد را پديـد مـي         

براي خالقيت و اندازه گيري آن روشهاي مختلفي موجود است كه بيشتر آنها روشهاي شهودي و تركيبي            . آورد  

.مي باشد

و از خصوصيات شخصيتي مي باشند و براي افراد حل كننده مسئله داشتن يـك               ذكاوت و خالقيت هر د    

حداقل ذكاوت امري الزامي است و بنظر مي رسد افراد داراي ضريب هوشي بـاال از قابليـت بـاالتري بـراي حـل                

يد بـا   خالقيت نيز از جمله ويژگيهاي مورد نياز براي افراد حل كننـده مـسئله مـي باشـد و شـا                    . مسئله برخوردارند   

.استفاده از آن افراد با تجديد ساختار دوباره مسئله براحتي آن را حل نمايند

:3رفتار تصميم گيرنده)4-2

و نوع مشكالت دانش محور در سازمان ، افراد حل كننـده مـسئله   ) ذكاوت و خالقيت (جدا از خصوصيات افراد     

.اشته باشدمي بايست داراي خصوصيات ذيل جهت تصميم گيري و اجراي آن را د

:4تشخيص وابستگي ها)4-2-1

. در سيستم هاي پيچيده ، ارتبـاط و وابـستگي هـا بـين عناصـر مـستقل از جهـت قـدرت متفـاوت اسـت                          

تشخيص ميزان و قدرت اين وابستگي ها در واقع يك پيش شرط مهم براي تبـديل مـسائل بـه يـك حالـت قابـل                     

.مديريت مي باشند

:5تخمين اهميت و فوريت)4-2-2

حل كنندگان مسائل توانا مي دانند چگونه اهميت و فوريت يك مسئله را مشخص كنند و چگونه از اين 

در حالت كلي آنهـا سـعي در حـل مهمتـرين مـسائل در      . اطالعات روش خود را جهت حل مسئله مشخص كنند     

1 Problem Solver
2 Creativity & Intelligence
3 Decision Making Behavior
4 Recognizing Dependencies
5 Estimating Importance and Urgency



��

ن مـسئله در مـورد   همـي . مرحله اوليه مي كنند و در مراحل بعد به حل مسائل كـوچكتر و جزئـي تـر مـي پردازنـد            

حل  كنندگان مسائل توانا در واقع هميشه ميزان زمان مورد نيـاز جهـت            . تشخيص فوريت نيز اهميت زيادي دارد       

. حل مساله را تخمين مي زنند و داشتن يك برنامه زمان بندي شـده اثـر مثبتـي بـر فرآينـد توسـعه محـصول دارد                 

.ظ زماني مي بايست تحت يك فشار متوسط باشندهمچنين مي بايست توجه كرد كه گروه طراحي از لحا

:1انعطاف پذيري و استقامت) 4-2-3

استقامت به معني داشتن يك تمركز دائمي براي دستيابي به يك هدف معين مي باشند ولي هميـشه ايـن              

خطر وجود دارد كه داشتن تمركز زياد بعلت بوجود آمدن حساسيت بيش از حد در مورد يـك يـا راه نـامطلوب         

آنهـا  . حل كنندگان مسائل توانا هميشه بين انعطاف و استقامت يـك حالـت متعـادل را انتخـاب مـي كننـد                       . باشد

هميشه يك رفتار پيوسته و پايدار را از خودشان مي دهند ولي بطور همزمان انعطاف پـذيري الزم را نيـز از خـود                

.نشان مي دهند

شخصات يك حل كننده خوب مسئله بـه شـرح زيـر             تحقيقات م  2در انتها بر اساس  روانشناسي شناختي        

.مي باشد

داراي دانش فني ساختار يافته مناسب و كافي باشد براي مثال داراي يك مدل ذهني مناسب بـراي حـل مـسائل      -

.باشد

.توانايي ايجاد تعادل بين حالت مطلق و مبني بر اساس شرايط و موقعيت باشد-

.ت فازي و داراي عدم قطعيت باشدتوانايي سر و كار داشتن با اطالعا-

توانايي پيگيري و تمركز بر روي اهداف و در عين حال قبـول كـردن تغييـرات محـيط و انعطـاف پـذيري الزم          -

.براي مواجه با آنها را داشته باشد

جدا از دارا بودن دانش و درك واقعيت ها ، حل كنندگان تواناي مسائل ، همچنين داراي توانايي هـايي         

. مي گويند كه به نمونه اي از آنها در ذيل استفاده مي گردد3 ذهني كه به آنها   قابليتهستند

.فعال سازي خالقيت هدف محور -

.ساله متشخيص اهميت و فوريت -

1 Persistence and Flexibility
2 Cognitive Psychology
3 Heuristic Competence
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.برنامه ريزي ، راهنمايي و كنترل كارها-

ي تـوان اينـوع   قابليت ذهني به مقدار بسيار زيادي به خصوصيات شخصيتي افـراد بـر مـي گـردد ولـي مـ                

. افزايش داد نيزقابليت ها را از طريق تمرين
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