ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﻧﯿﺎی 2020

ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ :ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ؟

ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻨﺎن در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺪام از آن ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ( .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را
در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ازدواج اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺳﻮاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮک ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ آن ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ...
ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ ﻧﺮده ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ دو اﺗﺎﻗﮏ را ﺑﺮداﺷﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﯽزد ،ﺳﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .او ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪاش ﺑﻮد ﺑﻪ دﻓﺘﺮش ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ ،رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد درﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ذﻫﻨﺶ را ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻄﻠﺐ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد :ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ در ﯾﮏ اﺗﺎق آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮده ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،آزﻣﺎﯾﺸﺶ را روی ﭼﻨﺪ ﺳﮓ اﻧﺠﺎم داد .در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﮐﻒ اﺗﺎق ﺑﻪ ﺳﮓﻫﺎ ﺷﻮک
اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ وارد ﮐﺮد .ﺳﮓﻫﺎ زوزه ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ در و دﯾﻮار زدﻧﺪ؛ ﺳﺮاﻧﺠﺎم از روی ﻧﺮده ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ
اﺗﺎق ﮐﻪ ﺷﻮک ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﭘﺮﯾﺪن از روی ﻧﺮده،
ﺳﮓﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﻮک دارد .وﻗﺘﯽ ﺷﻮک ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،ﺳﮓﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮﯾﺪن از ﻧﺮده ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد و در ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮک ﻣﻨﺘﻈﺮ آنﻫﺎﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﻒ اﺗﺎق ﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻮک ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ذﻫﻦ ﺳﮓﻫﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ .در آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪی
ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺳﮓ ﺗﺎزهﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﻮک ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﮓﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺳﮓﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻮﺷﻪای ﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻮک ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﮓﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ،
ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻧﺮده ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮک ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﻫﺮ
ﺑﺎر ،ﺑﺎ ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺳﮓﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از روی ﻧﺮده ﻣﯽﭘﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﮓﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
دﯾﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮓﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﮐﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ ﻧﺮده را ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻮک را وارد ﮐﺮد.
ﺳﮓﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻨﺪ و راﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﮓﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﮐﺰ ﮐﺮده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻮک
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮓﻫﺎ را »درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪﺷﺪه« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن
آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .او ﺑﻌﺪﺗﺮ
ﻧﻈﺮﯾﻪاش را ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﻂ داد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ دﭼﺎر وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﺮا ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ...
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎره  212ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﯾﺎ دﻧﯿﺎی  ۲۰۲۰ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟« اﺷﺎره
ﮐﺮدم ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﻢ در ﺑﺮآورد ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی  2015ﺗﺎ  2020و ﻫﻢ در ﺑﺮآورد ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی  2020ﺗﺎ
 2025ﺧﻮد ،ده ﻣﻬﺎرت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد .در ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺎ
ﭼﺮا؟ ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ ،از ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻃﺮاح رﯾﺰﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ،از ﻣﺪﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻮﺳﺴﺎن اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻮاب دﻫﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻢ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی را در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی » 214ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و
ﮐﺎر ﻣﺎ« و  216ﺷﺒﮑﻪ »ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی؛ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﺮم ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ« را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ...
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﻬﯿﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ 1.ﻫﯿﭻ ﺳﻄﺤﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ ،ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﻔﺮادی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪای و ﭼﻪ در ﺳﻄﻮح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻓﺎرغ از
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ،روزی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻟﺐ ﺟﻮی ﺑﺸﯿﻨﺪ و ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮔﺬر
ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻨﺪ! ای ﻋﺠﺐ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯽرﺳﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﺒﻮد
و ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﺳﺎن ﻧﺒﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺴﺌﻠﻪ و واژه ﻫﻢرﯾﺸﻪ آن
ﺳﻮال .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﺳﻮال در اﯾﻨﺠﺎ،
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ دو ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﺶ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دادهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺣﺎوی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن اﺳﺖ .ﭼﻪ در ﺑﺪن ﻣﺎ ،ﭼﻪ در اﻗﺘﺼﺎد و ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺣﺘﯽ در ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ .ﺑﺎزﮔﺮدان ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ از ﺗﻌﺎدل ﺧﺎرج ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮدن آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻌﺎدل را ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ اول وﻗﺖ ،ﺑﺎ زﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؛ اوﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و
ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺧﻮاب دارد اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ
ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد
ﺳﻠﺴﻠﻪای از ﺗﻌﺎدلﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
آنﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد؛ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﺎل ﭘﺮواﻧﻪای اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ،
ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻬﯿﺐ در ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﺎراﯾﯿﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ! ﺑﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪنﺗﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .از ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﺧﻮردهاﯾﺪ اﺛﺮی در ﻣﻌﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺳﺮ و ﺻﺪای آن در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ اداره ،ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .آﻣﺎزون در
آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺛﺮ ﭘﺮواﻧﻪای ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎوی ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﺧﻮردهاﯾﺪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﮐﻪ ﺑﺮزﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ
آن اﺳﺖ ،ﺗﻌﺎدل اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی آﻣﺎزون را ﺑﻪ ﻫﻢ زده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر -ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ رﯾﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﺑﺮای ﭘﺮورش ﮔﺎو و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده از ﻣﺴﺌﻠﻪ...
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﻧﺴﺖ .آﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ؟ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻧﻪ .ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در
ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ
وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻢ در ﺟﯿﺐ ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﻮل

ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورم؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻫﺪف را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﻮل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ؟ ﭼﻪ ﮐﺎری؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺮض دادهام ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ
دوﺳﺘﺎن ﻗﺮض ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی اﺟﺎره ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻔﺮوﺷﻢ؟ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﮐﻮﭼﮑﯽ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻢ؟ ...

ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ...
در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ راه ﺟﺪﯾﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را
ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارﯾﻢ و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ،ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﻔﮑﺮ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آوردن راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻣﺴﺎﻟﻪ داﻧﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﮑﺮ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻫﻢ آن را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ اﮔﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪارم ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ راه ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺘﺎد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻢ ﻧﺪارم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﺮ راه ﺣﻠﯽ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﭼﺮا ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ...
ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻨﺎن در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺪام از آن ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ( .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را
در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ازدواج اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺳﻮاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮک ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ آن ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎ در ﺳﻄﻮح ﻋﺎدیﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﺟﺎره آن ،اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮐﺎری ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻼس
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﯾﺎ زﺑﺎن ،ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰان و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ ﺑﺎ آن و ...ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارﯾﻢ .اﮔﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎدرﺳﺖﺗﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ...
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ،در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ اﯾﺪه در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ.
در واﻗﻊ دﺳﺖ از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ .درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آه و ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮدادن و ﺷﮑﻮه و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﺑﺴﻨﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﺷﺨﺼﯽ ﺳﯿﮕﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ دﭼﺎر درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رﻫﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﻣﺎ آﯾﺎ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺎرج از ﻗﺎﻟﺐ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ:
 .1ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ از ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺧﻮاﺟﯿﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و
ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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