ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽرﺳﯿﺪ :ﺑﯿﻨﺶ آﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت را در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ

درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از
اﯾﻦ دو راﻫﮑﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺣﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮد؟ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﯽ ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی را ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯿﺪ؟ ﻣﺸﮑﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ اﯾﺪهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﻃﺮح ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ و آﻣﺎرﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ را آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺶ آﻧﯽ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو راهﮐﺎر ﺣﻞ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ دو روش در ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.
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ﺑﻪ اﯾﻦ  ۵ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
 ۵اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ زﺑﺎن ﺑﺪن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﯿﻤﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه  Northwesternﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺎرﻟﻮ ﺳﺎﻟﻮی آزﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از 200
داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه  Northwesternو  Milano-Bicoccaرا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﯿﺶ روی آنﻫﺎ ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﺗﺎ آنرا ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت درﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ،ﻣﻌﻤﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﻣﻌﻤﺎی ﮐﻠﻤﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روﯾﮑﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ،ﺑﯿﻨﺶ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﭼﻪ راﻫﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .راهﺣﻞﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﯿﻨﺶ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از
راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﯿﻨﺶ آﻧﯽ ﺑﻮد و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آنﮐﻪ ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ

ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺶ در  94از زﻣﺎنﻫﺎ و ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺤﻠﯿﻞ در  78از زﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭼﺮا ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ؟
ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ از اﯾﻦ  ۱۰ﻧﮑﺘﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﻨﺪ!

ﭼﺮا ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪه آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮق ﺷﺪ؟
ﭼﺮا ﺑﯿﻨﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد؟ در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنرا ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﮔﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه راهﺣﻠﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺎﯾﯽ در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ از ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻦ رزوﻣﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ » ﻓﻘﻂ  ۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﺪ«
ﺑﯿﻨﺶ ﯾﺎ ﺷﻬﻮد ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺶ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﻮاﺑﯽ را در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ راهﺣﻞﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردی ﺑﺮای ﻣﺎ دارد؟ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ از ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﯿﻨﺶ ﺟﻮابﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژی اﯾﺪهﻫﺎی روﺷﻨﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در آﯾﻨﺪه
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ آنرا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
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