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              اداره کل آموزش و توسعه مهارت ها   

 

  :کتاب خالصه و معرفی   

              هنرشفاف اندیشیدن
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  هنر شفاف اندیشیدن:                                              عنوان  

 نشرچشمه انتشارات:      و ششم شصت :چاپ       ص 324تعداد صفحات:    1397سال:      عادل فردوسی پورترجمه:       رولف دوبلی نویسنده: 

کند، یک انحراف است که  عنوان خطای شناختی یاد می  از آن بهرولف دوبلی ناتوانی در شفاف اندیشی که  :فرازی از کتاب

 .بزرگ در دستیابی به اهداف و موفقیت شودتواند مانعی  می

 چکیده: 

ما  هایها و انتخاب تصمیم گیریم؟ کند: آیا همیشه تصمیمات درستی می رو می نویسنده در این کتاب خواننده را با این سؤال روبه

دهد که چگونه  به ما یاد می  کتاب هنر شفاف اندیشیدنهمواره تحت تأثیر ذهن ما هستند، اما آیا ذهن ما بهترین عملکرد را دارد؟

های فراوان به این نتیجه رسیده است که  های خوب بگیریم. رولف دوبلی پس از تحقیقات و پژوهش درست فکر کنیم و تصمیم

ها  را از افتادن در دام آنتوانیم خودمان  ها را بشناسیم، می شود که اگر این اشتباه ذهن ما دچار یک سری خطا و اشتباه می

 کند.  ها اشاره می  مورد از این اشتباه 100نجات دهیم. دوبلی در این کتاب به 

 
 از مطلب پرینت نگیرند! به جهت صرفه جویی در هزینه ها و حفاظت از محیط زیست ضمنن اکیدا توصیه می شود .این کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است
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  خالصه:

 هایی از کتاب هنر شفاف اندیشیدن درس

های ما، ذهنی  شود. بخش بسیار زیادی از اشتباه ناپذیری از زندگی ما محسوب می ما انسان هستیم و اشتباه جزء جدایی

ها بین انسانها رایج و متداول است. وظیفه ما به عنوان یک  و فکری است. جالب است که بسیاری از این خطاها و اشتباه

عاشق رشد و پیشرفت، این است که تا حد امکان برای شناخت خطاهای ذهنی خود گام برداریم تا بتوانیم با دید  نانسا

راحت کرد. او  را رولف دوبلی با نوشتن کتاب هنر شفاف اندیشیدن کار ما.تری فکر کنیم و تصمیم بگیریم بهتر و دقیق

ها گرفتار شود را گردآوری کرده است. در ادامه  نخطای ذهنی که ذهن ما ممکن است در تله آ 100ای از  مجموعه

 .کنیم ها را مرور می چند مورد از این اشتباه
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 خطای بقا و نگرش اشتباه در مورد موفقیت

 یخطااین آورد.  خطای بقا اولین خطایی است که رولف دوبلی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن از آن سخن به میان می

 -زنیم. به عنوان مثال یک استارتاپ راه ذهنی این است که احتمال موفقیت خود را همیشه بیش از حد ممکن تخمین می

کنیم و احتمال موفقیت آن  انداز خود را برای آن خرج می کنیم و پس کنیم و با تمام وجود برای آن تالش می اندازی می

در .رهای خیلی بهتری قبل از ما راه اندازی و پس از مدتی نابود شده استکنیم در حالی که کسب و کا را باال ارزیابی می

رسند و به دلیل کمبود سرمایه یا عدم توانایی در  حال حاضر بسیاری از کسب و کارهای نوپا حتی به خط شروع هم نمی

ه کار کند ممکن است پاشند. حتی اگر یک استارتاپ شروع ب گذار یا اختالف نظر بنیانگذارها از هم می جذب سرمایه

فعالیت آن به سه سال نکشد و از چرخه رقابت حذف شود. بنابراین باید همیشه هنگام تخمین زدن احتمال موفقیت، 

هایی بزنیم که با قدرت شروع کردند ولی در پایان حذف شدند.  ها و استارتاپ گذاری ها، سرمایه پروژه بایگانیبه  یسر

 توانی  موفق می  پشت سر هر نویسنده:نویسد ب هنر شفاف اندیشیدن جمالت زیبایی میرولف دوبلی در این بخش از کتا
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رسد. پشت سر آنها هم صد نویسنده دیگر هست  هایشان هرگز به فروش نمی صد نویسنده دیگر را پیدا کنی که کتاب

خورد  ناتمامشان روی طاقچه خاک میهای  نوشته اند. پشت سر آنها هم باز صد نفر دیگر که دست که ناشری پیدا نکرده

 .و پشت سر آنها هم باز صد نفر دیگر هست که رؤیای این را دارند که روزی کتابی بنویسند

 توهم کنترل

گوید برخی از افراد  داند. او می رولف دوبلی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن توهم کنترل را یکی از خطاهای تفکر می

روی یک سری از مسائل کنترل داشته باشند. این در حالی است که هیچ کنترلی روی آن توانند  کنند که می تصور می

شود به  روند و بازی آغاز می عاشقان مسابقه فوتبال را در ذهن خود مجسم کنید. وقتی به ورزشگاه می .مسائل ندارند

آورند و  ریب درمیکنند و در لحظات حساس از خود حرکات عجیب و غ صورت مداوم دستان خود را حرکت می
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ها هیچ تأثیری در  تواند در بازی تأثیر بگذارد. این در حالی است که این حرکت ها می کنند که این حرکت احساس می

توانند  تواند جالب و شنیدنی باشد و نشان دهد که برخی از افراد تا چه حد می بازی ندارد. یک داستان در این زمینه می

ایستاد و کالهش را با شدت  مردی با کاله قرمز در میدان می 9هر روز کمی قبل از ساعت :ددر چنگال توهم گرفتار شون

کنی؟ او  شد. یک روز مأمور پلیس سراغ او رفت و از او پرسید که چه کار می داد و بعد از پنج دقیقه ناپدید می تکان می

پلیس  هوی ب !"ای نیست اما اینجا که زرافه":ادپاسخ دمأمور پلیس  "دارم. ها را دور نگه می دارم زرافه"جواب داد: 

 ".ام پس من کارم را خوب انجام داده"گفت: 

انجام دهیم این است که روی مسائلی تمرکز کنیم که روی آنها تسلط و تنها کاری که باید برای غلبه بر خطای توهم 

تمرکز روی مسائلی که کنترلی روی آنها نداریم، هیچ شود.  کنترل داریم. درباره سایر موارد، هر چه بخواهد بشود، می

 .سودی برای ما ندارد
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 تأیید اجتماعی

آید، تأیید اجتماعی است. فرض  به حساب می عامل اصلی ایجاد حباب و نگرانی در بازار بورس که یکی دیگر از خطاها

خورید که دارند به آسمان نگاه  کنید. ناگهان به چند نفر برمی زنید و حرکت می کنید دارید در یک خیابان قدم می

بعضی .ای به نام تأیید اجتماعی است رود. چرا؟ علت، پدیده کنند. ناخودآگاه شما هم نگاهتان به سمت آسمان می می

گویند یکی از خطاهای اندیشه است. به خاطر وجود این  کنند و می گرایی تعریف می یید اجتماعی را غریزه جمعافراد تأ

کنند، احساس بهتری دارند. گاهی چند نفر در بازار بورس سراغ یک سهام  خطا است که افراد وقتی مثل بقیه عمل می

کشند.  تحلیل و آنالیز، برای خرید آن سهام صف می گران بدون هیچ روند و ناگهان سیل عظیمی از معامله خاص می

ای بگویند، آن چیز  اگر پنجاه میلیون نفر چیز احمقانه":کند رولف دوبلی در این زمینه جمله بسیار زیبایی را بیان می

 ".کماکان احمقانه است
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 خطای هزینه هدررفته

ی هزینه هدررفته است. ممکن است کسب و یکی دیگر از خطاهایی که ذهن ما ممکن است در آن گرفتار شود، خطا

کاری راه اندازی کنیم و آن کسب و کار وقت، انرژی و منابع مالی زیادی از ما بگیرد ولی باز هم حاضر نیستیم آن را 

 را اگر خطای هزینه هدررفته سراغ ما بیاید و ما.رها کنیم. گاهی الزم است فراموش کردن و از یاد بردن را یاد بگیریم

زند، خارج شویم؛ چون بر این   خودش گرفتار کند، حاضر نیستیم از کسب و کاری که همواره دارد به ما ضرر میدر تله 

شویم و  جایم. این در حالی است که چه خار باور هستیم که اگر از آن کسب و کار خارج شویم، همه چیز را هدر داده

گاهی یک شخص در بازار بورس سهمی را خریداری .ایم ایم و سرمایه خود را از دست داده چه نشویم، ضرر کرده

دارد؛ زیرا بر این باور است که زمان و سرمایه خود را  شود ولی باز هم آن سهم را نگه می ده می کند و آن سهم زیان می

شود که در هر حالت ضرر  ر کرده است. اگر خوب فکر کند متوجه میروی این سهم گذاشته و اگر آن را بفروشد، ضر

 .شد، جلوی ضرر بیشتر را گرفته استکرده و هر چه زودتر بفرو
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 خطای بازنگری

بعضی از مدیران موفق یک شعار  .شود، خطای بازنگری است ترین خطاهایی که ذهن ما در آن گرفتار می یکی از متداول

های من نگاه کنید، بلکه به تعداد  خواهید من را بشناسید، الزم نیست به موفقیت اگر می"  :گویند معروف دارند و می

کنند؛  این مدیران با این طرز تفکر خود را در خطای بازنگری گرفتار می ."هایم بنگرید که چقدر کم هستند شکست

خطای بازنگری باعث .شود که احتمال موفقیت خود در آینده را خیلی باال ارزیابی کنند زیرا این طرز تفکر باعث می

ها و مشکالت  بینی ر پیششود که ما بیش از حد به دانش و مهارت خود اعتماد کنیم و خود را دانای کل بدانیم و سای می

رهایی .های زیادی روبرو شویم و آسیب زیادی به ما برسد شود که با ریسک احتمالی را نادیده بگیریم. این کار باعث می

دهد افرادی که با این خطای ذهنی آشنا هستند، درست به  از این خطا به هیچ عنوان ساده نیست. مطالعات نشان می

شوند. پس برای غلبه بر این خطا خیلی باید روی خودتان کار  العی از آن ندارند، گرفتار آن میاندازه افرادی که هیچ اط

 .کنید و صرفاً به خبر داشتن از این مسئله اکتفا نکنید
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 جنون نوگرایی

کننرد کره اگرر     ها با آن مواجه هستند، جنون نوگرایی است. برخی افرراد تصرور مری    یکی از مشکالتی که برخی از انسان

طور نیست. این افرراد اصرالً تروجهی بره      همیشه جدیدترین مدل آیفون را بخرند، جلوتر از دیگران هستند ولی اصالً این

اگر پنجاه .کنند روز بودن آن محصول فکر می ها و مزایای یک محصول خاص ندارند بلکه فقط به جدید بودن و به قابلیت

گفتنرد   آیرد؟ بره شرما مری     دگی در پنجاه سال آینده به چه شکل درمیکردید که زن سال پیش از برخی از افراد سوال می

مردم برای تعطریالت  . کند شود که با سرعت فشنگ حرکت می شود، قطارهایی ساخته می های هوایی ساخته می بزرگراه

ین اتفاقاتی حال نگاهی به دور و بر خودتان بیندازید! آیا چن.شود کنند و غذاها به صورت قرص مصرف می به ماه سفر می

تان از چوب سراخته شرده و خیلری معمرولی      افتاده است؟ شما پشت یک میز نشستید، یک شلوار به تن دارید و کتابخانه

های قبل دارد. پس ما نباید در جنون  ها و قرن خورید. در واقع مسائل روزمره زندگی شما شباهت زیادی به سال غذا می

 .خود را به دردسر بیندازیمبینی آینده  با پیش و نوگرایی بیفتیم
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 اهمال

ار هنر شفاف اندیشیدن مثال ندر ک .یکی دیگر از خطاهای ذهنی ما، اهمال و به تعویق انداختن کارهای ضروری و سودمند است

کشد، ادعا  کند سیگار را ترک کند. هر سیگاری که می گذشته هر روز تالش می سال ده در من دوست  شود: جالبی مطرح می

 .تاو را با مشکل مواجه کرده اس،طور نیست و به تعویق انداختن کار ترک سیگار  کند که سیگار آخر اوست ولی اصالً این می

ضروری دارید که هیچ کسی برای شما انجام  گاه اجازه ندهید که خطای اهمال شما را با مشکل مواجه کند. شما یک سری کار هیچ

دهد. این شما هستید که باید کارهایتان را انجام دهید و مسئولیت زندگی و کسب و کار خود را بر عهده بگیرید. بر خودتان  نمی

ه با آن هایی ک یکی از روش .غلبه کنید و نگذارید که اهمال، شما را عقب نگه دارد و جلوی رشد و پیشرفت شما را بگیرد

های خود را با دوستان خود  توانیم تصمیم توانیم بر اهمال و به تعویق انداختن کارها غلبه کنیم، عمومی کردن کارها است. می می

مطرح کنیم. معموالً ما از بدقولی نفرت داریم و دوست نداریم نزد دوستان خودمان بدقول شویم. به همین خاطر اگر به دوستان 

 .دهم، حتماً برای انجام دادن آن تالش خواهیم کرد ن کار را تا ماه آینده انجام میخود بگوییم که فال
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 حسادت

توان  شود. جالب است که با اندکی تفکر می دت یکی از  احساساتی است که انسان در آن گرفتار میحسا

چگونه ":داردبر این حس غلبه کرد. جمالت زیر از رولف دوبلی تأثیر زیادی در جلوگیری از حسادت 

ات را پیدا کن و  حسادت را مهار کنی؟ اول از همه خودت را با دیگران مقایسه نکن. دوم دایره توانایی

خودت آن را پُر کن. موقعیتی را برای خودت خلق کن که در آن بهترینی. مهم نیست حوزه مهارتت 

 ".چقدر کوچک باشد مهم این است که پادشاه قلعه خودت هستی
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 ف اندیشیدن را در خود پرورش دهیدهارت شفام

های او ایفا کرده  ها و شکست ای برخوردار بوده و نقش مهمی در موفقیت همیشه تفکر و اندیشه انسان از اهمیت ویژه

دهد که اگر بتواند خطاهای ذهن خودش را بشناسد  است. رولف دوبلی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن به مخاطب یاد می

 .تر شود تری بگیرد و به موفقیت نزدیک تر و منطقی های آگاهانه  تواند در زندگی تصمیم برسد، میو به خودشناسی 


