ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ۲۰۲۰

ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

در ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎره  ۲۲۰ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ؟« ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا
داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﻫﻤﯿﺖ آن ،درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺳﺎده از ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﯾﻪ و ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎره  ۲۱۲ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﯾﺎ دﻧﯿﺎی  ۲۰۲۰ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟« ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
»ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد« در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۵و  ،۲۰۲۰اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺻﺪر ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ؟« اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ...
در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻫﺪف و ﯾﺎ
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﺤﻮه و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن را ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.
در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻦ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ.

. ۱ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ،اﺑﻌﺎد و ﺣﻮزه آن
ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد و ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم دﭼﺎر ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از
روی ﻋﺎدت و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺸﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺘﺎبزده ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﺳﺎس
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ از ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎن و ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری آن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ آﯾﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﺎص اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻣﺮدم ﮐﺪام ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺪف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آﯾﺎ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ
ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﯿﺰان و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺣﻞ آن ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ!

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﺪام ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ؟
آﯾﺎ دﻧﯿﺎی  ۲۰۲۰ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟

 .۲ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﻞ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در واﻗﻊ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ اداﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ .در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
واﻗﻊ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در واﻗﻊ ﻋﻤﺪه
ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﻠﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ رﯾﺸﻪ واﻗﻌﯽ
ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺸﮑﻞ را درﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﯾﻢ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ
زود ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ و ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻢ آنﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ) (Cognitive Biasesﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﺗﻌﺼﺒﺎت و ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻗﺒﻞ در ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ادراک ،اﺳﺘﺪﻻل ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪ و ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻋﻠﻞ آن را درﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ )ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﺎﯾﯿﺪ(؛ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺘﯿﺠﻪ داده اﺳﺖ و از
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺳﻮﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذﻫﻨﯽ(؛ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد در اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﯿﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ )ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی( ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد در
ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ،
وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺳﻮﮔﯿﺮی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻏﯿﺮﺿﺮوری( و اﻫﻤﯿﺖ
دادن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎس رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد )ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽرﺑﻂ(.
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ۲۰۲۰
ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی؛ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﺮم ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ

 . ۳ﺗﻮﻟﯿﺪ روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎم راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی )(Brainstorming
اﺳﺖ .ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ .در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻮﻓﺎن

ﻓﮑﺮی ،اﻋﻀﺎ ،ﺑﺪون اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﻪ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیﺷﺎن ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﺪهﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ راه ﺣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺖ .ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ،دارای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮدی از آنﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ.

 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ راه ﺣﻞ
اﮐﻨﻮن ،ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﭼﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد
در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﯾﮏ راه ﺣﻞ را ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﯾﮏ راه ﺣﻞ از ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ راه ﺣﻞﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ
اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم و ﮐﺎر ﻣﺎ

 . ۵اﺟﺮای راه ﺣﻞ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،راﻫﮑﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮای راه ﺣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﭘﺮوژه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای راﻫﮑﺎر دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺮوﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮوری را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 .۶ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺎ اﺟﺮای راه ﺣﻞ ،دو وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎدﺗﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ؟!  -و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽای از ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و ﯾﺎ ﻋﻠﺖﻫﺎی آن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﯾﺎ در
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﯾﺎ در اﺟﺮا .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺶ ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ و راه ﺣﻞﻫﺎی
آن دارﯾﺪ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ راه ﺣﻞ از
ﻣﯿﺎن ﺑﻘﯿﻪ راه ﺣﻞﻫﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد دارﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن راهﺣﻞﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،۴ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﺣﻞﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﺪل  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﮔﻮﻧﻪای از روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ  ۱و  ۲ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻣﺮاﺣﻞ  ۵و  ۶ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﻣﺪل  ۶ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﺮح و ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﮐﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد
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