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چرا به
تغییر مدل ذهنی 

داریم؟نیاز 

فصل اول1
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مدل ذهنی
MENTAL MODEL

فصل دوم2
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دام های ذهنی
حل مساله

فصل سوم3
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چارچوب ذهني
يك سؤال ؟

:مسئله صورت -

وصل کردن کلية نقاط به هم

:مسئله محدوديت های -

خط مستقيم4حداکثر با -1

بدون برداشتن قلم از روی -2

صفحه
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يك سؤال ؟

چارچوب ذهني
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يك سؤال ؟

چارچوب ذهني
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يك سؤال ؟

چارچوب ذهني
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يك سؤال ؟

چارچوب ذهني
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وقتي . ي کنندفيل بانان تنها با درك يك نكته و به شيوه ای بسيار ساده، فيل های عظيم الجثه را کنترل م

ل، هرچه بچه في. فيل هنوز بچه فيل است، يك پايش را با طناب محكمي به تنة درخت تنومندی مي بندند

رخت از او اندك اندك بچه فيل با اين تصور عادت مي کند که تنة د. تقال مي کند، نمي تواند خودش را آزاد کند

.نيرومند تر است

...باورهاي محدودكننده گذشته و 

همچون فيل ها، پاهای ما نيز اغلب اسير 

باورهای شكننده اند، اما از آنجا که در گذشته به 

قدرت تنة درخت عادت کرده ايم، شهامت مبارزه را 

.نداريم

ه دور بچه فيل بزرگ مي شود و قدرت شگرفتي مي يابد، تنها کافي است ريسماني نازك بهنگامي که

برای آزاد جالب اينكه فيل عظيم الجثه هيچ تالشي. پای فيل گره زده شود و به يك نهال کوچك بسته شود

.کردن خودش نمي کند

بي آن که بدانيم که تنها يك عمل متهورانه

. . .ساده برای دست يافتن ما به موفقيت کافي است
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!تفکر خارج از جعبه
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یک سوال چالشي؟

باهمبارزستادرييسعنوانبهشمااگر
ضفرباشويد،انتخابمخدرمواد

ازرامخدرموادکلداردامكاناينكه
جمعماهيكمدتظرفجامعهسطح
؟کنيدميراکاراينآياکنيد،آوری
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!فیل مرده

،
!داريممردهفيليك
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عدم تعیین صحیح مرز مساله-2

و مرز آن و اينكه شامل چه چيزی هست و چه چيزی مساله 

.نيست را به درستي تشخيص نمي دهيم

ند مهم اقتصادی مانند تورم در چشاخص های تاکید بر یکی از : مثال

.سال اخیر منجر به بروز مساله حادتری به نام رکود شده است
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یک تمرین 
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یک تمرین 
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دام فقدان خالقیت-3

هم افزايي بين مغز چپ و راست

احساس

عاطفه

هنر

شعر

قیتجزیه و تحلیل منط

ریاضی

فعالیت های دقیق 
مهندسی
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...دشمن خالقیت 

پارادايم
قالب ذهني غالب
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یادگیری دو حلقه ای
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تست شمع دونکر

: سه وسيله در اختيار داريد

يك شمع، يك جعبه پونز و 

.مقداری کبريت

ار شمع را طوری باالی ميز به ديو

ين که موقع سوختن، پارافبزنيد 

نريزد؟و زمين ميزآن روی 
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تست دونکر
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تست شمع دونکر تغییر یافته

:  وسيله در اختيار داريدچهار 

جعبه، مقداری يك شمع، يك 

.پونز و مقداری کبريت

ار شمع را طوری باالی ميز به ديو

ين موقع سوختن، پارافبزنيد که 

نريزد؟ميز و زمين آن روی 
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عدم توجه به منابع در دسترس-4

به برخي از منابع در دسترس که در حل مساله الزم ذهن 

.شوند توجه نمي کندمي 

مساله شمع دونكر: مثال
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تکنیک ارتباط اجباري 

درب باز کن نوشابه: مثال
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مساله چارلي

دان از سر کار به خانه بر مي گردد و مي بيند که چارلي روی 

در روی زمين مقداری شيشه خرده و . استمرده زمين افتاده و 

.آب است

دان نگاهي به اطراف مي اندازد و . تام نيز در اتاق حضور دارد

.استشود که چارلي چگونه مرده بالفاصله متوجه مي 

چگونه مرده بود؟به نظر شما چارلي 
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مساله چارلي
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دام پیش فرض-5

را به صورت پيش فرض در محدوديت هايي برخي از مسايل، ذهن ما در 

.نظر مي گيرد که ذاتا محدوديت مساله نيستند

تست چارلي: مثال



28@DrRaftari

دوراهي زنداني ها

(-)

(-)

(+)

(+)
1بازیگر شماره 

2بازیگر شماره 

-10 $
-10 $

-100 $
+500 $

+500 $
-100 $

+300 $
+300 $
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فرديآهنین منافع دام -6

 و اخالق گراييعقالنيت

سرمايه اجتماعي

چرخه فضيلت و چرخه رذيلت

دوراهي زنداني: مثال
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!یک مساله

گاه يستاز جلوی يك ا. شما در يك شب توفاني در حال رانندگي هستيد

ك ي. هستندسه نفر داخل ايستگاه منتظر اتوبوس . اتوبوس مي گذريد

ه حادثه شما را بدريك يك پزشك که قبالً . پيرزن که در حال مرگ است

آقا که در /يك خانم. بيمارستان رسانده و جان شما را نجات داده است

.  روياهايتان خيال ازدواج با او را داريد

.کنيدمي توانيد تنها يكي از اين سه نفر را سوار شما 

.کرد؟ دليل خود را شرح دهيدخواهيد را انتخاب کدام 
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كنار گذاشتن خود از مساله-7

رفتار آیینه ای و پنجره ای

کانون کنترل درونی و بیرونی

خطای شناختی تعصب خودخدمتی

تیوری انتخاب

 تقصیرشرم و

تست مايكروسافت برای استخدام: مثال
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معماي وان آب
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اصرار بر استفاده از منابع در دسترس-8

الهمسشدهتعریفکهازمنابعیاستفادهباحتماکهدارداصرارذهن
طقیمنمسالهحلمنابعاینازاستفادهبدونحالیکهدرکند،حلرا
.استترراحتوتر

افزايش هزينه تا سقف بودجه و قانون پارکينسون: مثال
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خودكار فضایي فیشر



35@DrRaftari

پیچیده كردن مسایل-9

تبيين ميبرای حل يك مساله، مساله جديدی را در راستای آن گاهي 

.حل مساله اول بسيار آسان تر استحالي که در کنيم 

ناسا: مثال
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تبدیل مساله

ارکرد مساله را به يك مساله جديد تبديل کنيد که همان ک

.را دارد اما ساده تر است

عبور از دیوارهای تروا برای : مثال

ن مساله جدید ای. یونانیان ممکن نبود

شد که از در وارد قلعه شوند و آنها 

روا ساکنان قلعه را فریب دهند و اسب ت

.را ساختند
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!مسالهدو 

همه زنان در قيد حيات . در شهری، مردی  بيست زن را عقد دايم کرد

اشته مرد هيچ قانوني را زير پا نگذ. هستند و هيچ کدام طالق نگرفته اند

.است و کاری غير عرفي و غير شرعي هم انجام نداده است

چطور چنين چيزی امكان دارد؟
.  چراغ را خاموش کردم و به رختخواب رفتم. ديروز آماده خوابيدن شدم

اريك اما قبل از اينكه اتاق ت. رختخواب من شش متر از کليد برق دور است

.شود، من روی تختخواب خودم دراز کشيده بودم

چطور چنين چيزی امكان دارد؟
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دام تفسیر اولیه-10

.گيردتفسير اوليه از يك مساله بر اساس بصيرتي که داريم شكل مي

تجربه مهارت بصیرت

جهش بصیرتي
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حل در افق زمانيتناسب راه عدم -11

راه حل موقت برای مساله هميشگي: حالت اول

راه حل هميشگي برای مساله موقت: حالت دوم

:راهکارهای برخورد با مساله

حل
حذف

هضم
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.استبه مهلتي كه براي دریافت پاسخ ضروريتوجه 
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اثر شالق چرمي
تفاوت زمانی بین تقاضای مشتری و رسیدن آن به تولید 

!کننده در زنجیره تامین
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(vicious cycle)چرخه معیوب 
اتفاق سیب زمینی و پیاز در دهه هفتاد

عرضه و تقاضا در بازار ارز

خرده فورش، توزیع کننده و تولید )MITبازی نوشابه در 
(کننده
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دام تعهد به مسیر-12

!تا اينجا آمده ايم، بقيه اش را هم برويم

White Elephantفيل سفيد
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افقي، تفکر واگراتفکر 

!گاهي اوقات پيدا کردن يك گنج، مستلزم کندن حفره ای جديد است

"دی بو نو"
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هتمركز بر عارضه به جاي مسال-13

.حل عارضه مانع حل مساله مي شود و گاهي منجر مي شود که حاد شود
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ي وقایعدریافتن الگوي تغییرات به جاي تمركز بر رو

 قورباغه ایواکنش

ومحیطناگهانیتغییراتفقطداریمعادتمعموالما
.زیمعاجتدریجیتغییراتدرکازونماییمدرکراسیستم

توجهمکهتهدیدهاتریناصلیامروزهکهاستاینمهمنکته
وآرامفرایندهاینتیجه،هستندجوامعوسازمانهابقاء

ناگهانیوقایعنهوهستندتدریجی
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ي وقایعدریافتن الگوي تغییرات به جاي تمركز بر رو

Slippery)لغزانهایسراشيبي Slope)
هباگروآیندمیوجودبهتدریجبهاخالقیغیررفتارهای

قراریپیشگیروتوجهموردبیشتردهندرخناگهانیصورت
!گیرندمی

!شودميشتردزددزد،مرغتخم
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ي وقایعدریافتن الگوي تغییرات به جاي تمركز بر رو

کبابصیدگاهیشکاردرراعادلانوشیروانکهآورده اند
آردنمکتارفتروستابهغالمینبودنمکوکردند

دهودنشورسمیتابستانقیمتبهنمکگفتنوشیروان
.نگرددخراب
آید؟خللچهقدراینازگفتند
دآمکههراستبودهاندکیاوّلجهاندرظلمبنیادگفت

!رسیدهغایتبدینتاکردهمزیدیبرو
سيبيخوردملكرعيتباغزاگر

بيخازدرختاوغالمانآورندبر
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بروز پدیده كوه یخي-14
درصد زير آب قرار مي گيرد و 80درصد آن روی آب و 20در کوه يخ 

ه توجه به قسمت هايي که ديده مي شود از قسمتي ک. ديده نمي شود

که ديده نمي شود بيشتر است ولي قسمت اصلي مساله قسمتي است

.ديده نمي شود

234345446984804341874

453508975219875450432
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كوه یخ مساله
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معرفی منابع کمک آموزشی

فرجام
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معرفي كتاب هایي براي تقویت خالقیت
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معرفي كتاب هایي براي تقویت خالقیت
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معرفي كتاب هایي براي تقویت خالقیت
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معرفي كتاب هایي براي تقویت خالقیت
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معرفي كتاب هایي براي تقویت خالقیت
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!اشیمامیدواریم بتوانیم منشا اثر ب
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!دانه باشیم نه سیب

در دل هر دانه سیب ها نامحدود

چیستانیست عجیب 

باشیم نه سیبدانه

در میان هر سیب دانه محدودی است
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65201070912

Dr. Mehdi Raftari

mraftari@gmail.com

linkedin.com/in/mehdi-raftari-b544ab76

1000 35 40

@drraftari

@drraftari
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mehdiraftari

mehdi.raftari

46806288021

www.fb.com/mehdi.raftari
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