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گاهی مشکالتی در زندگی یا کار برای ما پیش می آید و ما به دنبال راه حل های بزرگ و پیچیده می گردیم تا 
این  از  درباره ی یکی  آموزنده  داستان  این  است.  بسیار ساده  راه حل  موارد  از  اما در خیلی  را حل کنیم،  مشکل 

راه حل های ساده است.

در یک شرکت بزرگ ژاپنی که تولیدکننده ی لوازم بهداشتی و شوینده بود، شکایتی از طرف یکی از مشتریان 
مطرح شد. او از این موضوع شکایت کرده بود که پس از خرید یک بسته صابون، قوطی آن خالی بوده است!

مدیریت کارخانه سریعًا دستور پیگیری را داد تا مشکل را بررسی و حل کنند. تیمی از مهندسین حرفه ای تشکیل 
شد تا خط بسته بندی را اصالح کنند. آن ها برای جلوگیری از تکرار این مشکل به راه حل های مختلف فکر کردند 

و سرانجام راه حل نهایی خود را پیشنهاد دادند: »مانیتورینگ )نظارت( خط بسته بندی با اشعه ی ایکس«
شرکت بالفاصله اقدام کرد و سیستم موردنظر را با قیمت باالیی خریداری نمود. با تالش شبانه روزی تیم مهندسین 
دستگاه تولید اشعه ی ایکس و مانیتورهایی با رزولوشن باال نصب شد و خط بسته بندی تجهیز گردید. سپس دو نفر 
اپراتور را نیز برای کنترل دائمی پشت آن دستگاه ها قرار دادند تا از عبور احتمالی قوطی های خالی جلوگیری نمایند.

به نام خدا

http://www.movafaghyar.com
http://movafaghyar.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86/
http://movafaghyar.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86/


تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت موفق یار است و انتشار آنالین  آن با ذکر منبع بالمانع است.

www.MovafaghYar.com

2آموزشرایگانموفقیتوثروتمندشدندرسایتموفقیار

داستان قوطی خالی صابون و راه حل ساده!

هم زمان با این مسئله، مشکل مشابهی نیز در یکی از کارخانه های کوچک تولیدی پیش آمده بود. آن شرکت 
امکان خرید چنین دستگاه گرانی نداشت. در آنجا یک کارگر معمولی و غیرمتخصص فکری کرد و راه حل مشکل 
را بسیار ساده مطرح کرد: »قرار دادن یک دستگاه پنکه در مسیر خط بسته بندی تا اگر قوطی صابون خالی بود، 

باد پنکه آن را ببرد و به زمین بیندازد!«
 

که  باشد  آن  از  ساده تر  بسیار  می تواند  مشکالت  برای  راه حل  بهترین  اوقات  گاهی  نتیجه: 
فکرش را می کنید. کافی است کمی بهتر فکر کنید و مسئله را ساده تر و از زاویه ی دیگری 

ببینید.

• موضوع: داستان آموزنده
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برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و اعالم نظرات خود، اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه، لطفاً این فایل را با دوستانتان به اشتراک بگذارید!

برای دانلود رایگان آموزش ها و مقاالت موفقیت و ثروتمندی، عضو سایت موفق یار شوید!
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