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 * فن حل المشكالت
 

. حل المشكالت ليس خطة آلية من حيث تدخل المعمومات من ناحية وتحصل عمى حل من الطرف اآلخر
إن العنصر اإلنساني عنصر شديد األهمية يشتمل عمى مهارات تضم صراعًا وتأثيرًا وتقييمًا وأشكااًل أخرى 

.  لمتواصل
 

إن . لمشكالت ولكنك تتجاهل االثنين وهي مخاطرة منكولكن كما في كل المحاوالت هناك فن وعمم في حل ا
البحث المنهجي عن البيانات التي يمكن تحويمها إلى معمومات ثم إلى معرفة مفيدة هو عممية تفاعمية تشمل 

إن وظيفة المدير هي إيجاد الطريق من خالل األداء والمشاعر والحقائق واتخاذ قرارات . زمالءك ومرؤوسيك
. تمك الحقائقهادفة بناء عمى 

  
هذا الشخص ال يكون قادرًا . كنت أجد في كل شخص بارز في حل المشكالت، العممية األساسية جاهزة لديه
هؤالء الذي يحمون المشكالت . عمى التحدث عن هذذ العممية ولكن حيث تحمل تصرفاته، ففنك تجد اتجاهًا واحداً 

.  الوقت وهو مستوى ضعيف من الكفاءةمن % 25نادرًا ما تجدهم يصححون أكثر من " بفطرتهم"
 

ليك العناصر األساسية التي تجمع  :  بين الفن والعلم في حل المشكالتوا 
 

 .في الحال إال في األزمات الخطيرةال تتصرف  

ما هو السموك الفعمي الذي "، "ما الدليل؟"، "كيف تعرف ذلك؟)" كن مصرًا عمى فصل الحقيقة عن الرأي  
 "(. الحظته؟

من يعتمد عمى المالحظات والمعمومات البدائية ومن يعتمد عمى : عين من الناس في العمميةأشرك نو 
أحيانًا يصر أصحاب الخبرات الواسعة عمى فعل ما كان يفعل في الماضي وربما يكون )التحميل والنقد 

 (. هذا مناسبًا أو غير مناسب

خص ما أن السبب في هذا المستوى إذا قال ش)تأكد من أنك تعمل عمى مستوى السبب غير المعروف  
 "هل تعمق مستقبمك عمى صحة هذا السبب؟"معروف، فاسأله 

                                                
ترجمة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى ، مكتبة جرير لل164-162آالن ويس، ص . الدليل غير الرسمي لممدير المتميز، د *
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 .ضع وصفًا دقيقًا لممشكمة بقدر اإلمكان ألن كل شيء سيعتمد عمى هذا الوصف بما فيها اختباراتك 

 .في أبعاد المشكمة وال تقع أبدًا عمى أبعاد أخرى  تأكد من أن االختالفات تقع 

إن التغييرات التي حدثت بعد المشكمة ال . ييرات المناسبة، التي تؤثر عمى هذذ االختالفاتأوجد فقط التغ 
 .يمكن أن تكون مناسبة

ذا . اختبر األسباب واستبعدها حتى تصل إلى سبب يفسر الحقائق بأقل افتراضات ممكنة  وجدت أسباب وا 
 . كثيرة، ففن وصفك لممشكمة غير دقيق ألنه يتيح ألي شيء أن يفسر الحقائق

 .اختبر عمى الورق وفي الحقيقة قبل القيام بالفعل 

ولكن عميك أن تجد السبب إذا أردت . قم بأفعال تكيفية لتهدئة آثار المشكمة حتى يكون لديك وقت لحمها 
وهناك ظروف تريد فيها أن تجعل الحديث . )هاء المشكمة تماماً أن تقوم بالفعل التصحيحي المطموب إلن

إذا كان الحدث التصحيحي إلزالة وهج الشمس هو . التكيفي دائمًا ألن التصحيح باهظ جدًا ومستحيل
تحريك المبنى لميسار ستة أقدام، ففنك ربما تفضل الفعل التكيفي وهو وضع مظالت إلكترونية عمى 

 (. النوافذ

 
وفي األوقات الصعبة نعرف أننا سنواجه مشكالت . المؤسساتكالت مهارة مطموبة كل يوم في إن حل المش

وهكذا يكون النظام جاهزًا . وهكذا نحتاج إلى منهج جاهز لمتعامل مع المشكالت بكفاءة وسرعة. غير متوقعة
.  ونحتاج لإلرادة. والمهارات متوفرة

 
مجرد حقائق 

 
 .ة وهي البحث عن سبب غير معروفحل المشكالت له نقطة بداية فريد 

 .ابحث عن السبب وتجنب الموم إذا أردت الحصول عمى نهر دائم من المعمومات واألفكار 

 .أسوأ شيء هو القفز مباشرة لمفعل دون تحميل الحقائق 

 .، ولكن الفعل التصحيحي مطموب لموصول إلى حلكيفي يجب استخدامه لتهدئة اآلثارالفعل الت 

تصرف بناًء عمى السموك المالحظ  -وهو ما يحدث في الغالب -لة عمى بشرحيث تشتمل المشك 
 . والتحميل الحقيقي ألن التصرف هنا ال يمكن أن ُيهمل
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