ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ۲۰۲۰

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ۲۰۲۰

در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی دو ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم .در ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺷﻤﺎره  ۲۲۰ﻣﺠﻠﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ؟« ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺠﻤﻊ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،از ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﻫﻤﯿﺖ آن در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ »درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه«
داﺷﺘﻪام .در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎره  ۲۲۱ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ« ،ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ آنﭼﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﭼﻪ از دﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﯾﺎدداﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره را را ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺧﺘﺼﺎص
دادهام.
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎره  ۲۲۰ﻣﺠﻠﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ؟«
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎره  ۲۲۱ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ«

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎدی...
زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮑﻢ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ....ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 (Complex Problem Solving (CPSاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﺑﺎ آنﻫﺎ
دﺳﺖﺑﻪﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آنﻫﺎ
ﺑﺮوﯾﻢ.
در ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دﺳﺖ زدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ :آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﭘﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه و ﺑﺪون ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺘﻌﺪدی دارد.
در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎره  ۲۲۰ﻣﺠﻠﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪ
را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ ﻫﺪف را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،اﻣﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
در واﻗﻊ رﻓﺘﻦ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺪف اﺳﺖ.

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎدی ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ اﺗﺎق  ۳۰ﻣﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺰاﺣﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺟﻮاب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد .ﺑﺮای
ﭼﯿﻨﺶ ﻣﯿﺰﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اداری ﻗﻮاﻋﺪ و ﺣﺘﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪهای وﺟﻮد دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎدهای ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی آن
را ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺒﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی ﻫﻢ در ﺗﻌﺪاد
ﻣﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪای ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺟﻮاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۸ﻣﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه...
اﻣﺮوزه ،ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد و در ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮدهای از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻬﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (PISSAﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ) (OECDاز آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ) (CPSﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮاﮐﯿﻢ ﻓﻮﻧﮑﻪ  Joachim Funkeرواﻧﺸﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی )ﮔﺎه ﺗﺎ
ﻫﺰاران( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﯾﮏ ﺷﻬﺮ
ﮐﻮﭼﮏ در آﻟﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل ،ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاوان در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻔﺎوت ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ »ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎده« ﺑﺎ ﯾﮏ »ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه« ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﭘﯽﺑﮕﯿﺮم .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﺰاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ :ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻬﺰاد؛
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﺮﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ زﻣﺎن و اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻢ وارد داﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن از ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﮑﺎری او ﻫﻢ دارد.
اﮔﺮ او ﺣﺪس ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﺑﻬﺰاد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎدی دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رواﺑﻂ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ و
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻬﺰاد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻌﻒ او ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری را ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ و اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ او را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﮏ
ﺷﻐﻞ ﺗﺎزه و درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺟﺎره ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ
اﺟﺎره ﻧﮑﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪارد و ﺗﺎزه ،ﺑﺎ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺗﺮسﻫﺎی ﺑﻬﺰاد از ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اول ﻣﺎ
ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻬﺰاد ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻼف درﻫﻢﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺸﻮدن آن ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه دارد.

ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه...
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .اول ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﻗﺮن
ﻧﻮزده و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﻫﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ،ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و و ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدادﻧﺪ و
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وارد ﮐﺮد .اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ،ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎ را آﻟﻮده ﮐﺮد،
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و آب درﯾﺎﻫﺎ آﻟﻮده ﺷﺪ .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت و رﻓﻊ
ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ دارد .ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ اﺳﺖ و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺒﺤﺚ  CPSدر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم دوم ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ  ،CPSﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﻣﺎ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی آنﻫﺎ زﯾﺎد و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ازدواج را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺨﺺ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و درآﻣﺪ ،ﺷﻐﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ در اﻣﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻓﺮدی ﺑﺮای ازدواج ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ در ﮐﻨﺎر وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﯾﺎ
ﻋﺒﻮس ﺑﻮدن ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﯾﺎ آرام ﺑﻮدن ،ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ دوﺳﺖ ﺑﻮدن ،ﻣﻀﻄﺮب ﯾﺎ آرام ﺑﻮدن و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج را از ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎده ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

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

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﺎﻏﻞ...
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪام ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺻﺪر اﻏﻠﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ در
ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﯾﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از دو ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ :در ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ،در ﺑﺎزهای ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ،ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ در
رواﺑﻂ آنﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ
ﻋﻼﻗﻪ دارد .ﺑﻠﻪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ دﯾﮕﺮ راﻏﺐ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺧﯿﺮ؛ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮوش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ در
 ۷۰-۶۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽداﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻤﯿﻤﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اراﺋﻪ راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی او ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﮏﺷﺒﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و ﯾﮏﺷﺒﻪ ﻫﻢ ﺣﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ و آﯾﻨﺪهای ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪه را دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از راﻫﺒﺮدﻫﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﻫﺪاﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﮕﺮان ،ﻣﺬاﮐﺮه ،ﺗﻔﮑﺮ
اﻧﺘﻘﺎدی ،ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدهام و
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازم.
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