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مهندس مهدی قربان��ی دارای تحصیالت آکادمیک در رش��ته

درباره
نویسنده

مهندسی مکانیک و تحصیالت تکمیلی در رشته مدیریت میباشد.

ایشان با حضور و گذراندن دورههای آموزشی در کمپانیهای معتبر
صنعتی دنیا در کش��ورهای سنگاپور ،ژاپن ،آلمان ،مالزی ،امارات،

بلژیک ،ایتالیا و چین و ارتباط با مراکز تولید کشورهای صاحبنام،
در حال بررسی و کسب مهارتهای الزم در زمینه انتقال تکنولوژی

و توس��عه بخش تحقیقات و پژوهش در داخل کش��ور میباشد تا با
ایجاد یک بستر علمی مناسب در زمینههای مختلف صنعتی شاهد
نوآوری و رشد روزافزون صنعت و همچنین ایجاد کارآفرینی و کسب

و کارهای مدرن و با بازدهی باال در داخل کشور باشیم.

ایش��ان صاح��ب تالیفات��ی در زمین��ه صنعت تهوی��ه مطبوع

(سیستمهای سرمایشی -گرمایشی) و مدیریت در گذشته میباشند
و در ح��ال حاض��ر نیز در حال ن��گارش کتابهای��ی در زمینههای

مهندسی و مدیریت میباشند.

اگر جزئیات کسب و کار خود را متوجه نشوی ،شکست خواهی خورد.

مقدمه
مترجم

جف بزوس

خیلی وقتها ،ایدههایی به ذهنمان خطور میکنند :راهکارهایی

برای مشکالت غیر قابل حل بشری ،روشهایی برای یک شبه پولدار

ش��دن ،اختراع ریموت کنترل برای یخچ��ال و خالصه ایدههایی که
ی را در ما حسابی تقویت میکنند .اما
احس��اس خو د ادیس��ونپندار 

ایده ناب و درس��ت و حس��ابی ،حاصل یک لحظه الهام است؛ یعنی
برای رس��یدن به آن باید ذهنمان را از روزمرگیهایی که بیهوده ،فکر

را اشغال میکنند ،پاک کنیم.

البته دوره ایدهپردازی به سبک سنتی و خستهکننده ،مدتهاست

تمام ش��ده و حاال زمانهای اس��ت که باید از تکنیکه��ای ابتکاری و

لذتبخش اس��تفاده کنیم .هرچه فرآیند تفکر خالقانهتر باش��د  ،ایده

حاصل از آن جالبتر و بهتر خواهد بود .پس اول سری به سه مرحلهای
که در هر ایدهپردازی موفقی باید طی شوند ،میزنیم:

مرحله اول ایدهپردازی :خلق

ایدهپردازی برای حل مش��کل یا تامین یک��ی از ملزومات کاری،

میتواند برای بس��یاری از کسبوکارها نقطه ش��روع مناسبی باشد.
معموال ش��رکتها درد را به خوبی شناس��ایی میکنند .اما مهمتر از
تشخیص مش��کل ،فراهم آوردن بس��تر ایدهپردازی برای درمان درد

اس��ت .ایدهها فقط چاره مشکالت نیستند و به غیر از درمانگری ،در

ی محوری و نیازسنجی.
دو حوزه دیگر هم کاربرد دارند :شایستگ 

ی محوری ،میتوان از ایدهپردازی به منظور افزایش توانمندیهای شرکت استفاده کرد.
در حوزه شایستگ 

در این نوع ایدهپردازی ،س��ازمان به دنبال خلق خدمات و محصوالت تازه یا بازارهای جدید برای خدمات و

محصوالت موجود است.

مرحله دوم ایدهپردازی :انتخاب

انتخاب بهترین ایدهها خیلی زودتر از ش��روع فرآیند ایدهپردازی آغاز میشود .در اینجا تعیین معیارهایی

که ایدهها بر اساس آنها سنجیده میشوند ،کسانی که مسئول ارزیابی آنها هستند و این که ایدههای اصلی
برای ارزیابی بیش��تر و به اجرا در آمدن چطور به تیمهای داخلی ارائه میشوند ،اهمیت پیدا میکند .فرآیند

گ برای تبدیل ایدهها به دستهبندیهای معنادار شروع
بوت 
انتخاب خوب را معموال با اس��تفاده از برچس�� 
میکنیم .برای این منظور ،میتوانیم محصوالت را دستهبندی کنیم :موبایل ،لپتاپ ،تبلت (بر چسب)؛ در

گام بعدی جزئیات بیشتری را در نظر میگیریم و ویژگیها یا خصوصیات محصول را به آن «تگ» میکنیم:
سبک بودن ،باطری با طول عمر باال ،قابل حمل … یا به سراغ خصوصیتهایی مانند سیستم عامل،
مثال ُ

صفحه نمایش و … میرویم .در مرحله بعدی ،با استفاده از این برچسبها و تگها ،ایدهها را اولویتبندی
میکنیم .دس��تهبندیها و تگزنیها باید طوری باش��د که مانند فیلتر عمل کند و تنها بهترین ایدهها را تا

مرحله اجرا بدرقه کند.

مرحله سوم ایدهپردازی :پیادهسازی

موفقیت در فرآیند پیادهس��ازی ،بس��تگی به توانایی س��ازمان برای انتخاب برترین ایدهها و عمل کردن

براساس آنها دارد .به عالوه ،سازمان باید جریان کاری منظمی داشته باشد ،به طوری که کارکنان سازمان،

ب��ه خوبی از نقش خود در مراحل مختلف فرآیند ایدهپردازی آگاهی داش��ته باش��ند .اگر س��ازمانی بخواهد
ایدهپردازی را ش��روع کند ،طراحی فرآیند مناس��بی برای ایدهپردازی (یعنی مشخص کردن دقیق نقشها و
مسئولیتها) اهمیت زیادی خواهد داشت .افرادی که برای نقشهای مختلف ،انتخاب میشوند باید آمادگی
پذیرش ایدههای جدید را داشته باشند؛ ایدههایی که لزوما در داخل سازمان خلق نشدهاند .حتی ممکن است

بتوان به این افراد براساس عملکردشان در پیادهسازی رویکردهای جدید ،پاداش هم داد.

مهدی قربانی
بهار 1396

مهندسین و تکنولوژیستها معموال نسبت به همه چیز دیدگاه صفر و یک

دارند .ماموریت من این است که دنیای رنگارنگ تفکر خالق را به آنها معرفی

چکیده

کنم تا بتوانند متفاوت بیاندیش��ند و کارهای متفاوتی ارائه دهند .مهندسی
ایده یک نیروی کمکی اس��ت تا مهندسین و تکنولوژیستها بتوانند خالقانه
بیاندیشند و در کارها نوآوری داشته باشند .شما در این کتاب با مطالعات و
تحقیقات موردی و تجربیات جدیدی آشنا خواهید شد.

مطال��ب کتاب ب��ا هدف آشناس��ازی خواننده با مفاهی��م و تکنیکهای

اساسی نوآوری و تفکر خالق نگاشته شدهاند .این مفاهیم و تکنیکها به حل

مش��کالت و چالشهای مهندس��ی و تکنولوژیک کمک خواهند کرد .در این
کتاب خواهید آموخت که مهندس��ی تفکر چگونه میتواند باعث بهبود قابل
توجه کیفیت سازمانها و کارکنان آنها شود.

مخاطبی��ن هدف این کتاب عبارتند از :دانش��جویان و ش��اغلین دارای

تحصیالت آکادمیک ،دانشجویان سال آخر مقطع لیسانس و فارغالتحصیالن
ی مهندس��ی (مثل مهندسی صنعتی ،مهندسی
این مقطع در رش��تههای فن 

مکانیک ،مهندسی کامپیوتر ،علوم کامپیوتر و  )...و شاغلین رشتههای فنی
مهندسی و علوم .عالوه بر آن میتوان از این کتاب به عنوان منبع آموزشی در
س��ازمانهای مرتبط با علوم مهندسی و تکنولوژیک استفاده نمود .به عالوه،
از محتوای این کتاب میتوان در زمینه تجارت ،ارتباطات ،مدیریت و هنرهای

خالقانه اس��تفاده نمود .این کتاب همچنی��ن برای افراد عالقمند به مباحث
تفکر خالق و نوآوری بسیار مفید خواهد بود.

میتوان از مطالب این کتاب به عنوان یک درس  1واحدی و یا  1واحد از

یکی از کتب اصلی  3واحدی در رابطه با تفکر خالق و نوآوری استفاده نمود.

