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در این تجربه، آرزو می کنید که مغزهای سازمانتان بتوانند فرار کنند! 
اتاق فرار ســـازمانی تینکا، محصول نوآورانه گروه پژوهشی مدیریت راهبردی 
و عملکـــرد راچونـــه، با هدف خلق و توســـعه ســـازمان های 

متفکر، طراحی شـــده است. این محصول با 
مســـئله،  حـــل  فضـــای  شبیه ســـازی 
داســـتانی  وارد  را  شـــرکت کنندگان 

ماجراجویانـــه می کند که در آن باید 
بتواننـــد مجموعـــه ای از معماهـــای 

مرتبط را با اســـتفاده از  ســـرنخ ها و 
تکنیک هـــای تفکر حـــل کنند و در نتیجه 

در مدت زمان مشـــخصی کلید فرار از اتاق را 
پیدا کنند. اگرچه اتاق فرار پدیده ای ســـرگرم کننده 
اســـت اما ابزاری برای تیم ســـازی در شـــرکت ها و 
گروه هـــای حرفه ای نیز خواهد بـــود چراکه در آن، 
مهارت هـــای تیمـــی و فـــردی افراد به چالش کشـــیده شـــده و ارزیابی 
می شـــود. معمـــاری اتاق فرار به صـــورت اختصاصی برای هر ســـازمان 
طراحی می شود تا تجربه ای جذاب و استثنائی در ذهن شرکت کنندگان 

ماندگار گردد.  

فرار مغزھا



آمارهـــا نشـــان می دهد که اســـتفاده از یادگیری مبتنی بر بـــازی در محیط کار 
حرفـــه ای آمریکا، ســـاالنه ٥٤٪ افزایش داشـــته اســـت. اما چرا بـــرای نجات از 
مخمصه حل مســـائل پیچیده ســـازمان ها، باید سراغ "اتاق فرار" رفت؟ هدف 
ما، آموزش مؤثرِ مهارت های تفکر و کاربســـت عملی آن ها در حل 
مســـئله اســـت، اما آموزش های رســـمی به تنهایی امکان تحقق 
ایـــن هدف و خلق تجربه حقیقـــی و درگیرکننده را در برندارند. 
آمـــوزش تئوریـــک اگـــر به صـــورت هدفمنـــد، تکـــرار نشـــود به 

فراموشی سپرده می شـــود، اما تجربه ی واقعی و 
برانگیختـــن  علـــت  بـــه  مفاهیـــم،  ضمنـــی 

بـــا  شـــدن  همـــراه  و  مختلـــف  احساســـات 
محرک هـــای تصویری، صوتـــی و فیزیکی، در 

ذهـــن ماندگارتـــر اســـت. بـــه چالـــش 
کشیده شدن شرکت کنندگان در حین 
درگیـــری واقعی با مســـائل به صورت 
ناخودآگاه، باعث تثبیت مهارت های 
تفکـــر خواهد شـــد. پکیج آموزشـــی 
تینکا، عالوه بر آموزش رســـمی، این 
محصول را برای تثبیت عمیق تر انواع 

مهارت های تفکر، ارائه می کند.  

تنھا راه نجات از مخمصه



مدیران ســـازمان در چمدانی که شرکت کنندگان این بازی به سازمان برمی گردانند 
مهارت ها و دستاوردهای متنوعی را خواهند یافت.

مهارت های رفتار ســـازمانی مانند: کار تیمی، شـــنیدن فعـــال، مدیریت ابهام و   .١
بحـــران، ایده پـــردازی گروهـــی، حل مســـئله، همـــکاری و حل 

تعارض،
مهارت هـــای شـــش گانه تفکر تینکآ شـــامل:تفکر   .٢
تحلیلی،انتقـــادی، خالقانـــه، سیســـتمی، طراحی و 

استراتژیک برای استفاده درست از تکنیک های تفکر 
در حل مسائل مرتبط به سازمان. 

کارکنان، فضای آموزشی  متفاوتی را تجربه می کنند که در 
آن مرزهـــای تفریـــح و آمـــوزش، نامرئـــی اســـت و کارکنان 

دوست دارند آن را بارها تجربه کنند. 

جعبه سیاهی که در پایان اتاق فرار، در اختیار سازمان 
قـــرار می گیرد حـــاوی گزارش های مدیریتـــی و ارزیابی های مبتنی بر شـــاخص 
کمی از مهارت تفکر و رفتار سازمانی خواهد بود. قرارگرفتن شرکت کنندگان در 
فضای نیمه واقعی و بُروز واقعی رفتارها در شـــرایط تحت فشـــارِ حل مســـئله، 

فرصت مناسبی برای ارزیابی مهارت ها است.  

چمدونت رو ببند

جعبه سیاه



در لیســـت ســـفید اتاق فرار هســـتید و شـــرکت در اتاق فرار به شما و اعضای 
تیمتان توصیه می شود اگر:

عالقه مند به یادگیری هســـتید اما از روش های ســـنتی و کم بازده یادگیری   •
خسته اید،

دوست دارید یک فعالیت گروهی هیجان انگیز و متفاوت را تجربه کنید،    •
عالقه دارید برای حل مســـائل واقعی دنیای شغلی، مجهز به تکنیک هایی   •

شوید که ساده و اجرایی باشند.
در لیست سیاه شرکت در اتاق فرار قرار می گیرید اگر:

•  انتظارتـــان از آموزش، نشســـتن در کالس ها و نوشـــتن جزوه 
است،

•   معتقدیـــد، بـــازی بـــرای کـــودکان اســـت و در بزرگ ترین 
شرکت های دنیا آموزش به کمک بازی انجام نمی شود،

•  نمی خواهیـــد اعضـــای تیـــم در کار تیمی و حل مســـائل 
تفویض شده توانمندتر شوند،    

بـــاور داریـــد اعضـــای تیمتـــان نمی تواننـــد در حل مســـئله   •
توانمندتر و خالق تر شوند.

لیست سفید، لیست سیاه
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