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چه کسی پنیر مراا جابجا کردد؟ 

(خالصه) 

یک شرووعع هیجانن اانگیز 

ً نامم ااین کتابب ززیادد به گوشتانن خوررددهه. «چه کسی پنیر مراا جابجا کردد؟».  حتما

ااحتمالل میددهم برخی اازز شما ااین کتابب رراا نخوااندهه باشید، ااما همیشه با برخورردد 

با آآنن کنجکاوو شدهه باشید که ددررباررهه چه موضوعی صحبت میکند. شاید هم 

تابحالل بخاطر نامش یک عالمه خندیدهه وو تعجب ززددهه به ااین موضوعع فکر کرددید 

که چطورر ااینهمه آآددمم پولل بابت خرید یک کتابب با ااین ااسم عجیب میددهند! چه 

کسی پنیر مراا جابجا کرددهه؟! 

ددیگر ووقت ااین هست که ددست اازز قضاووتت برددااررید وو خوددتانن ببینید ددااخل ااین 

کتابب چه چیزیی نوشته. ااما الززمم نیست ااین کتابب رراا به صوررتت کامل بخواانید. من 

چکیدهه تمامم ااین کتابب رراا به صوررتی ساددهه براایی شما نوشتهاامم تا بخواانید وو با 

ددووستانن خودد به ااشترااکک بگذااررید. 
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قسمتی اازز ااین خالصه: ددرر ااین ددااستانن میخواانید که ددوو موشش ووقتی با 

یک تغnر ررووبروو میشوند بهتر اازز ددوو اانسانن با مغزهایی پیشرفتهتر عمل 

میکنند. اانساننها با ااینکه بسیارر اازز موششها باهوششترند ااما مسائل رراا 

بغرنج میکنند. 

  آآنچه باید قبل اازز خوااندنن ااین کتابب بداانید   

فرضض کنید اازز سر کارر یا دداانشگاهه خسته وو کوفته ددرر حالل ررفتن به منزلل هستید. 

ً اامرووزز کاررتانن کمی بیشتر طولل کشیدهه وو هواا هم تارریک شدهه تا به منزلل  ااتفاقا

برسید. ووقتی ررسیدید، کیفتانن رراا میگذااررید آآننطرفف، ددستانتانن رراا میشوررید وو… 

"شامم چی دداارریم؟". 

ااما، اانگارر اامشب اازز شامم خبریی نیست. ماددرر میگوید «تصمیم گرفتیم اازز ااین به 

بعد بخاطر سالمت بیشتر، ساعت ۶ یک عصراانه بخورریم وو شامم رراا حذفف کنیم. اازز 

اامشب برنامه شرووعع شدهه وو ااگر صبر کنی، صبح میتواانی یک صبحانه خوشمزهه 

بخورریی!!!». حالتانن رراا ددررکک میکنم. حالتانن گرفتهااست وو حسابی عصبانی شدههااید. 

ااصالً شما خوددتانن عقل ددااررید به فکر سالمتتانن باشید وو قصد ندااررید شامم رراا حذفف 

کنید! حتمًا با خوددتانن میگوxد "ااین چه ووضعیتی ااست؟!". 

چه چیزیی شما رراا عصبانی کرددهه؟ چه چیزیی همه برنامهرریزییهایی شما رراا بههم 

رریخته؟ شما آآنقدررها هم ززوودد به خانه نمیررسید. شاید به عصراانه نرسید وو اازز شامم 

هم که خبریی نیست. ززمانن کاررتانن هم قابل جابجا کرددنن نیست. چه چیزیی ااین 

بالیی گرسنگی رراا به سر شما آآووررددهه؟ «تغnر» 
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«تغnر» یعنی ااینکه کسی شما رراا اازز ووضعیت همیشگی به ووضعیت جدیدیی 

برساند، حالل آآنکه شما تمامم برنامههایتانن منطبق بر همانن ووضعیت همیشگی 

ااست وو ااین «تغnر» براایتانن ددررددسر سازز ااست. 

  یک ااددعا، ااما ووااقعی   

ااینطورر ااددعا شدهه که همه اازز «تغnر» گریزاانند. االبته نه ددرر همه چیز، ااما باالخرهه 

همه ما ددرر برخی مواارردد اازز «تغnر» گریزاانیم. فوتت کرددنن یک فامیل ددررجه ۱، تغnر 

ااست. ااخرااجج شدنن اازز محل کارر یک تغnر ااست. حتی سردد شدنن ااتفاقی هواا، 

هنگامی که لباسس گرمم با خوددتانن به همرااهه ندااررید نیز یک تغnر ااست. 

ااین مقدمه رراا گفتم تا ررااحتتر وو بهتر کتابب «چه کسی پنیر مراا جابجا کرددهه» رراا 

لمس کنید. با شرووعع ددااستانن همرااهه باشید.  

  «چه کسی پنیر مراا جابجا کردد» اازز ااینجا شرووعع شد   

ددرر یک ددووررهمی ددووستانن قدیمی، بعد اازز صحبت هر کس ددرر مورردد ززندگیش ددرر 

سالهایی که همدیگر رراا ندیدههااند، همگی به یک نتیجه جالب ددست پیداا کرددند: 

آآنها فهمیدند با ااینکه مسیر ززندگیهایشانن با یکدیگر متفاووتت بوددهه، ااما همگی 

ااحساساتت مشابهی رراا تجربه کرددههااند. 

مسأله «تغnر» بودد؛ وو بهتر بگویم «ترسس اازز تغnر». همه آآنها ددرر تمامم ااین سالها 

به طورر مشترکک اازز تغnر میترسیدند. همیشه ددرر برخورردد با شراایط جدید ددلوااپس 

بوددند وو ترجیح میددااددند همانن کارر قدیمی رراا اادداامه ددهند. ااما یکی اازز اافراادد گفت 

مدتی قبل ددااستانی رراا شنیدهه که به کلی ددید ااوو نسبت به «تغnر» تفاووتت پیداا 

کرددهه. حاال مثل گذشته تغnر باعث نمیشد تا شغل خودد رراا اازز ددست بدهد وو 

برعکس به فرددیی منعطف تبدیل شدهه. اازز ااینجا نقل ددااستانن به ززبانن ااوو براایی 

ددووستانش وو خواانندگانن ااین کتابب شرووعع میشودد. 
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  شخصیتهایی ااین کتابب   

باززیگراانن ااین ددااستانن، ۴ نفر موجودد کوچک وو عجیبند. ۲ موشش معمولی وو ۲ آآددمم 

کوچولو، که اازز هوشش بیشتریی نسبت به موششها برخوررددااررند. ااین ۴ موجودد 

ددااستانن هر ررووزز صبح ددرر جستجویی غذاایی خودد ددرر ررااهرووهایی پیچ ددرر پیچ به 

گشت وو گذاارر مشغولل بوددند. ررااهروویی با سوررااخخهایی بزررگگ، طوالنی وو گاهی 

بنبست. گویا با یک مازز بزررگگ سر کارر ددااررند، ااما غذاایی ررووززاانه خوددشانن رراا اازز طریق 

جستجو ددرر همین مازز مییابند. 

ااتصالل جالب ددااستانن ااین ااست که هم موششها وو هم آآددممکوچولوها غذاایشانن پنیر 

ااست وو هر ررووزز به ددنبالل پنیر میررووند. اازز طرفف ددیگر موششها پنیریی ساددهه 

میخوررند وو آآددممها به پنیریی ددیگر عالقه ددااررند، وو خالصه هیچووقت موششها وو 

آآددممها باهم بر سر یک پنیر ددعواا نمیکنند. 

موششها نگاهه متفاووتی نسبت به آآددمم کوچولوها به ززندگی ددااشتند. آآنها براایی 

ررسیدنن به تکههایی پنیر اازز مغز ساددههیی خودد وو ررووشش سعی وو خطا ااستفاددهه 

میکرددند. یکی یکی سوررااخخها رراا هرررووزز جستجو میکرددند. همانن سوررااخخهایی 

ددیرووززیی وو سوررااخخهایی جدید. گویا تجربه آآنچنانی اازز ددیرووزز نمیآآموختند وو مانند 

ددیرووزز ررفتارر میکرددند. 

ااما آآددممها اازز هوشش خودد بهرهه میبرددند. به ددنبالل االگوهایی تکراارر شدنی 

میگشتند. قسمتهایی رراا عالمت گذاارریی میکرددند وو هر ررووزز با اانگیزههاایی متفاووتت 

به ررااهکاررهایی جدیدیی براایی پیداا کرددنن پنیر ددست پیداا میکرددند. 
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  یک پنیر گندهه!   

یک ررووزز ددست ررووززگارر ددرر قسمتی اازز ااین مسیر تو ددرر تو ددوو تکه بزررگگ پنیر، یکی 

براایی موششها وو یکی براایی آآددممها قراارر دداادد. معلومم نیست ااین پنیر رراا چه کسی 

آآنچا گذااشته، ااما چیزیی که معلومم ااست ااین هست که ددوو تکه پنیر بزررگگ آآنجاست! 

پنیریی که ررووزز بعد وو ررووزز بعد وو ررووززهایی بعد هم همانجا بودد. باالخرهه موششها وو 

آآددممها ااین پنیرهایی بزررگگ رراا پیداا میکنند وو نوبت به ددیدنن عکساالعملهایی آآنها 

ددرر ااین ددااستانن میررسد. 

  آآددممها ددرر ددااستانن   

 کوچولوها به شراایط عاددتت کرددند. ذذهنشانن االگویی پیداا کردد، ((ااین پنیر  آآددمم

هرررووزز همینجا خوااهد بودد)). آآنها خانه خوددشانن رراا به نزددیکی پنیر منتقل کرددند وو 

ددیگر براایی جستجویی پنیر صبحهایی ززوودد بیداارر نمیشدند. شبها هم با شکم 

سیر همانن نزددیکی ددرر خانه خودد میخواابیدند وو خالصه همه چیز به کامشانن بودد. 

  موششها ددرر ددااستانن   

موششهایی ددااستانن ززیادد فکر نمیکرددند، خیلی وواابسته نشدند وو همیشه ددرر 

میانن ررااهه تا ررسیدنن به ااین پنیر گندهه بازز هم به ااین سوررااخخ وو آآنن سوررااخخ سرکک 

میکشیدند. آآنها همچنانن صبح ززوودد اازز خانه خاررجج میشدند وو به نظر میررسید با 

پیداا شدنن ااین پنیر بزررگگ تغnریی ددرر ززندگیشانن اایجادد نشدهه. خوشحالند، ااما 

وواابسته نیستند. 
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  پنیر ددرر ددااستانن   

پنیر براایی هرکس به یک معناست. براایی یکی ددررآآمدیی منطقی ددرر خانهاایی خوبب 

همرااهه خانوااددهه ااست، براایی یکی ددیگر ثرووتمند شدنن وو براایی یکی ددیگر تحصیالتت 

ززیادد وو دداانش باالست. پنیر همانن خوااستههایی قلبی وو نیاززهایی ماست. آآنن چیزیی 

که ما رراا به حرکت وواا میدداارردد وو براایی ززندههماندنن به آآنن محتاجیم. 

  ددرر اادداامه چه ااتفاقی میاافتد؟   

باالخرهه ررووززیی پنیر غیب میشودد. موششها وو آآددممها به همانن منطقه همیشگی 

میررووند وو میبینند اازز پنیر خبریی نیست. ااما موششها که مغزیی ساددههتر ددااررند، 

 بوددند وو براایی همین فوررااً  االگویی «ااینجا همیشه پنیر خوااهد بودد» رراا ددررکک نکرددهه

مسیر جدیدیی رراا براایی پیداا کرددنن پنیر جدید اازز پیش گرفتند. 

موششها تغnر کرددند. ووقتی شراایط متفاووتت شد، آآنها هم مطابق با آآنن عوضض 

ً باووررشانن  شدند. ااما آآددممها ااینطورر نبوددند. آآنها مدتتها غصه خوررددند وو ااصال

نمیشد. 

آآددممها به ددلیل هوشش  بیشتر، مساله رراا پیچیدههتر میکرددند. ااحتماالتت ززیاددیی رراا 

ددرر نظر میگرفتند: "شاید کسی پنیر ما رراا برددااشته وو فردداا آآنن رراا بیاوورردد، شاید پنیر 

ددرر همین نزددیکیها باشد، شاید پنیر رراا پشت ددیوااررها گذااشتهااند، شاید ددااررند 

کمی سربه سرمانن میگذااررند، وو شاید….". 

  موششها چهکارر کرددند؟   

موششها چونن به سرعت وواارردد عمل شدهه بوددند، به ززووددیی پنیرهایی جدیدیی پیداا 

کرددند. ااما یک ررووزز پنیریی بزررگگتر اازز همه پنیرهایی که ددیدهه بوددند پیداا کرددند. 

ااینبارر هم به شراایط وواابسته نشدند. آآنها آآماددهه ااین بوددند که فردداا اازز ااین پنیر 
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خبریی نباشد وو به جستجویی پنیریی ددیگر برووند. بر خالفف آآددممها که ززاانویی غم ددرر 

بغل میگیرند وو به ااین تقدیر ددشنامم میفرستند! 

  آآددممها چه کارر کرددند؟   

بلند شدنن اازز آآنجا وو حرکت براایشانن سخت بودد. آآنها خیلی ناررااحت بوددند. با 

خوددشانن میگفتند: ااگر فردداا صبح هم پنیریی نباشد چه؟ ما آآیندهه خومانن رراا بر 

ااساسس آآنن پنیر پایهرریزیی کرددهه بوددیم. 

آآنها ناررااحت بوددند که چراا هیچکس به آآنها هشداارر ندااددهه بودد وو قراارر نبودد ااووضاعع 

ااینطورر شودد. ااما همه چیز تغnر کرددهه بودد وو ررووززها اازز پنیر خبریی نبودد. آآنها مجبورر 

بوددند حرکت کنند وو به ااین نتیجه ررسیدهه بوددند که «ااگر تغnر نکنی، نابودد 

میشویی». وو باالخرهه بلند شدند وو آآنها نیز همچونن موششها به ددنبالل پنیر تاززههاایی 

ررفتند. ااما ااین جستجو نیز سرااسر ددررسس وو تجربههایی نو ددرر ااختیارر ما میگذاارردد. 

ددرر ااین ددااستانن میخواانید که ددوو موشش ووقتی با یک تغnر ررووبروو میشوند بهتر 

اازز ددوو اانسانن با مغزهایی پیشرفتهتر عمل میکنند. اانساننها با ااینکه بسیارر اازز 

موششها باهوششترند ااما مسائل رراا بغرنج میکنند. 

  نکتهیی رریز ددرر «چه کسی پنیر مراا جابجا کردد»   

 کوچولوها گاهی با  ددرر قسمتی اازز کتابب به ااین ووااقعیت ااشاررهه میشودد که آآددمم

 ااست؟». آآنها  خودد فکر میکرددند «آآیا جستجویی مجددد براایی پنیر کارر ددررستی

میترسیدند، مضطربب میشدند وو ووقتی یاددشانن میاافتادد که ااگر حرکت نکنند اازز 

هیچ پنیریی خبریی نیست ددووباررهه به جستجو مشغولل میشدند. 

ااحساسی که من باررها ددرر خوددمم نیز تجربه کرددههاامم. گاهی که شکست میخوررددمم 

وو به سمت تغnر میررفتم، ددرر حین تغnر ااحساسس بدیی به من ددست میدداادد. 

گویی کارر ااشتباهی اانجامم میددهم وو باید به همانن ووضعیت قبلی باززگرددمم. ااما 
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ددررست مانند آآددممکوچولوهایی «چه کسی پنیر مراا جابجا کردد» با خوددمم فکر میکنم 

که ررااهه قبلی به شکست اانجامید، آآنجا چیزیی براایی من ووجودد نداارردد وو مسیر جدید 

ً شما هم چنین  اامیدوواارر کنندههتر ااست. چراا که شاید به نتیجه برسد. حتما

ااحساسی رراا تجربه کرددید. 

چند خط اازز کتابب: 

ااوو(یکی اازز آآددمم کوچولوها) هرووقت به مرزز نااامیدیی وو ددلسرددیی میررسید، به خوددشش 

یاددآآوورریی میکردد کارریی که دداارردد اانجامم میددهد، هرچقدرر ددرر آآنن لحظه سخت وو 

طاقتفرسا باشد، ددرر ووااقع خیلی بهتر اازز باقی ماندنن ددرر آآنن ووضع بیپنیریی ااست. 

بهجایی ااینکه ااجاززهه بدهم حوااددثث بر من مسلط شوند، خوددمم کاررها رراا ددرر ددست 

خوااهم گرفت. 

  بخشی اازز کتابب که هنوزز نگفتهاامم   

قسمتی رراا براایتانن نقل نکرددمم وو برددااشتم ااین بودد که ددرر ااین خالصه جایی 

پرددااختن به تمامم جزئیاتت نیست. ااما خالصهاایی اازز ااین قسمت نیز براایتانن 

میگویم، شاید هنوزز هم مانند گذشته ددووست ندااشته باشید ااین کتابب رراا تهیه 

کنید وو کامل بخواانید. براایی همین ددووست ددااررمم خالصهاایی عالی ددرر ااختیاررتانن قراارر 

ددااددهه باشم. 

یکی اازز آآددممکوچولوها ددیرتر اازز جایش بلند شد وو ددیگریی ززووددتر ددست به کارر شد. 

آآنن یکی که سرجایش نشست ااعتقادد ددااشت که پنیر باالخرهه ررووززیی برمیگردددد. اازز 

طرفف ددیگر شاید پنیریی بیروونن اازز ااینجا ددرر کارر نباشد وو ااگر هم باشد، شاید ما به 

آآنن ددست پیداا نکنیم. 
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ااما یکی اازز آآنها پس اازز مدتی صبر به ااین نتیجه ررسید که نشستن کارریی رراا 

ددررست نمیکند. االبته که ددرر ررااهه ررسیدنن به پنیر جدید با مشکالتی برخورردد کردد، ااما 

ً اامید خوددشش رراا باززیابی کردد. ااوو ددرر یکی اازز ااین ماررپیچها به جایی بزررگگ  دداائما

ررسید که حتی ددرر ااطراافف آآنن هم میتواانست تکههایی پنیر رراا اازز رروویی ززمین بردداارردد. 

اانتظارر ددااشت با پنیریی بزررگگ ررووبروو شودد، ااما ووقتی به آآنن ددااخل شد ددید که اازز پنیر 

خبریی نیست وو اافراادد ددیگریی قبل اازز ااوو ترتیب پنیرها رراا ددااددههااند. براایی همین به 

ااین نتیجه ررسید که هرچه سریعتر پنیر گذشتهااتت رراا ررها کنی، ززووددتر به پنیر تاززهه 

ددست پیداا خوااهی کردد. 

  ددااستانن ما هم بی شباهت نیست   

ووقتی به موقعیتهایی ززیاددیی که خوددمم ددرر گذشته فقط به ددلیل ااین پا وو آآنن پا 

کرددنن اازز ددستشانن ددااددمم فکر میکنم میبینم که حق با ااووست. هرچه ززووددتر ااقداامم 

میکرددمم با ااحتمالل کمتریی آآنن موقعیتها رراا اازز ددست میددااددمم. هرچقدرر ززووددتر 

ددست به کارر شویم، کمتر پشیمانن خوااهیم شد. 

  «چه کسی پنیر مراا جابجا کردد» وو تغیییر   

ددااستانن «چه کسی پنیر مراا جابجا کردد» به ما میگوید «تغnر» باالخرهه ررخخ 

میددهد. ااین یک مساله طبیعیست وو نباید اانتظارر ددااشته باشید هیچ کس پنیر 

شما رراا جابجا نکند. 

ااین مساله ددرر کسب وو کاررها، شراایط خانوااددگی وو ااجتماعی ززیادد ددیدهه میشودد. 

شاید شرکت تصمیم بگیردد محصولل قدیمی رراا اازز ررددهه خاررجج کند. آآیا منطقیااست 

شما تغnر نکنید؟ شما تا اامرووزز محصولی رراا براایی شرکتتانن تولید میکرددید که 

ددیگر آآنن رراا نمیخوااهند. وو یا همسرتانن تصمیم به تحصیل گرفته. شاید ظهرها 
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دداانشگاهه باشد وو فرصت نکند براایی شما نهارر گرمم تدااررکک ببیند. آآیا ددررست ااست که 

ااوو هیچ تصمیم جدیدیی براایی ززندگی خوددشش نگیردد فقط به ااین ددلیل که شما 

ددووست ندااررید پنیرتانن جابجا شودد؟ 

  شما هم پنیر ددیگراانن رراا جابجا میکنید   

شما هم ززیادد ددرر طولل ررووزز پنیر ددیگراانن رراا جابجا میکنید. ووقتی تصمیم 

میگیرید ااین آآخر هفته رراا با خانوااددهه به میهمانی ددووستانتانن نرووید وو به کاررهایی 

عقبماندههتانن برسید معنایش همین ااست. حتی ووقتی بدوونن تقصیر ددرر خیابانن 

تصاددفف میکنید وو باعث پدید آآمدنن تراافیک میشوید، شاید برنامهرریزیی ددههها 

نفر که پشت تراافیک شما منتظر اایستاددههااند رراا تغnر ددااددهه باشید وو عمالً 

پنیرهایشانن رراا جابجا کرددهه باشید. پس پنیر شما هم جابجا خوااهد شد وو باید 

هموااررهه آآماددهه باشید. 

  نسیم تغییر ددرر کتابب «چه کسی پنیر مراا جابجا کردد؟»   

قبل اازز تغnریی ااساسی، ااصوالً نسیمی میووررززدد که میتواانن تغnر رراا پیشبینی 

کردد. کم کم کفشها رراا به پا کردد وو آآماددهه حرکت شد. ددرر ااین ددااستانن مستقیم به 

ااین مساله ااشاررهه شدهه. آآنن پنیر یکشبه غیب نشدهه بودد، بلکه هر ررووزز کمتر اازز ددیرووزز 

میشد. قسمتهایی اازز آآنن کمکم فاسد وو غیر قابل خوررددنن میشد وو میتواانستید 

اازز قبل پیشبینی کنید که ررووززیی اازز ااین پنیر خبریی نخوااهد بودد. 

گرچه پنیر ددااستانن گویا یکشبه غیب شد، ااما نویسندهه، ددااستانن رراا به سمتی 

برددهه که به ااین نکته ااشاررهه کند: ((پنیرها یک شبه غیب نمیشوند. بلکه کمکم 

ااتفاقاتی ررخخ میددهند که اازز تغnر خبر میددهند وو ااین ما هستیم که باید بیشتر 

حوااسمانن رراا جمع کنیم)). 
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گرچه ددااستانن به خوبی اانسجامم نگرفته، ااما حرفف حقی رراا بیانن کرددهه. ما عموماً 

قبل اازز تغnرااتت ااساسی بوهایی میبریم. ااگر قراارر ااست ما رراا ااخرااجج کنند، 

میتواانیم اازز ماههها قبل اانعکاسس ااین تصمیم رراا ددرر ررفتارر مدیراانن مشاهدهه کنیم. 

فقط باید هشیارر باشیم، اازز تغnر نترسیم وو خوددمانن رراا آآماددهه نگه دداارریم. 

  ااین ددااستانن چه ااررتباطی با شما دداارردد؟   

ااین ددااستانن به شما میگوید تغnر الززمم ااست. ااگر فرووشگاهتانن اازز رروونق سابق 

برخورردداارر نیست، چراا به تغnریی کوچک فکر نمیکنید؟ شاید خدماتتانن براایی 

مشتریانن ااررززشش قبل رراا نداارردد. شاید مرددمم به چیزهایی جدیدیی نیازز ددااررند وو شما 

آآننها رراا اارراائه نمیددهید. ااگر ررستورراانتانن مثل قبل پر اازز مشتریی نیست، شاید باید 

به فکر سر آآشپزیی جدید باشید.  

 تحصیلی شما ددیگر آآنن ااعتبارر قبل رراا نداارردد، با علومم جدید  شاید هم ررشته

جایگزین شدهه وو عمالً به ددرردد نمیخورردد. خوددتانن رراا تغnر ددهید، اازز تغnر نهرااسید 

ددرر غیر ااین صوررتت با مشکل بزررگی ررووبروو خوااهید شد. ناپدید شدنن تمامم پنیر! وو 

آآنن ررووزز شاید کمی ددیر باشد. 

نقدیی بر کتابب «چه کسی پنیر مراا جابجا کردد» 

من ززیادد ااهل اانتقادد نیستم وو ددرر ااینجا میخوااهم فقط چند نکته رراا گوشزدد کنم 

که باعث برووزز ااشتباهه نشوند. مطمئن هستم نویسندهه ااین کتابب، ددکتر ااسپنسر 

جانسونن تمامم موااررددیی که میخوااهم بگویم رراا خوددشش میددااند وو فقط براایی نقل وو 

اانسجامم ددااستانن گاهی به بعضی مواارردد به صوررتت یکبعدیی نگاهه ااندااخته. 
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ددرر ااین کتابب، ددست رروویی ددست گذااشتن آآددممها، محکومم به شکست وو 

عکساالعمل سریع موششها ررووشی ددررست معرفی شدهه. طورریی وواانمودد شدهه اانگارر 

ررفتارر آآددممها ددرر ااین شراایط غلط ااست وو همیشه باید سریع خوددمانن رراا با تغnر 

ً خراابب شودد، بهتر ااست  ووفق ددهیم. بگذااررید به شما بگویم، ااگر خوددرروویتانن دداائما

خوددتانن رراا با شراایط ووفق ددهید وو یا ااینکه موشکافی کنید وو رریشه مساله رراا 

بیابید؟ ددرر برخی شراایط بهتر ااست همانجا بنشینیم تا ددلیل وو رریشه ااین تغnرااتت 

رراا بیابیم. 

ً منتظر  مثالً ددرر «چه کسی پنیر مراا جابجا کردد» شاید آآددممکوچولویی که دداائما

همانجا نشسته بودد به ووجودد ددستی باززییددهندههیی آآنها پی میبردد. چه کسی پنیر 

رراا میگذاارردد وو چه کسی پنیر رراا برمیدداارردد تا یکرااست به ددنبالل ااوو بگرددیم؟ ررسیدنن 

به ااین پاسخ اازز عهدهه موششها خاررجج ااست. 

ااینکه شما رریشه تغnرااتت ددرر ااقتصادد رراا شناسایی کنید شاید با ااررززششتر اازز 

عکساالعملی خشک وو خالی ددرر مقابل گراانن شدنن طال باشد. شما با شناخت 

رریشهها قاددرر خوااهید بودد تغnرااتت رراا ساددههتر پیشبینی کنید، براایشانن برنامهرریزیی 

کنید وو با ددشواارریی کمتریی خوددتانن رراا با آآنها منطبق کنید. وو االبته گاهی نیز ااووضاعع 

برعکس ااست وو نیاززمند عملکرددیی فورریی خوااهید بودد. 

ً باید با تغnرااتت،  گاهی شناخت رریشه اامورر اازز ددسترسس ما خاررجج ااست وو صرفا

خوددمانن رراا تغnر ددهیم وو با شکست ررووبروو نشویم. فکر میکنم حاال بهتر قاددرر 

خوااهید بودد ددااستانن «چه کسی پنیر مراا جابجا کردد» رراا براایی موفقیت خودد بهکارر 

بگیرید. 
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  ددرر آآخر   

اامیدووااررمم ددررسسهایی ززیاددیی اازز ااین خالصه کتابب گرفته باشید. گرچه شما ااین 

مطلب رراا مطالعه کرددید، ااما ااگر فرصت کرددید نگاهی نیز به خودد کتابب بیاندااززید وو 

نظرااتتانن رراا با من به ااشترااکک بگذااررید. 

  ااین فرصت رراا اازز ددست ندهید  

 ما هر ماهه به هواادداارراانن مدررسه موفقیت، به قید قرعه جواایزیی ااررززشمند میددهیم. 

اازز جمله بلیط براایی شرکت ددرر سمیناررهایی معرووفف وو ثبتنامم رراایگانن ددرر ددووررهههایی 

مدررسه موفقیت اازز هداایایی ما به شما ااست. 

الززمم ااست براایی شرکت ددرر قرعه کشی مدررسه موفقیت همین حاال به ووببسایت ما 

یعنی ibetar.ir ، قسمت قرعه کشی سریی بزنید وو ااطالعاتت خوددتانن رراا تکمیل کنید. 

ددرر ضمن با هدیه ااین کتابب به ددووستانتانن، ددرر صوررتت شرکت آآنها ددرر قرعه کشی، 

شما به ااززاایی هر یک ددووست، سه اامتیازز بیشتر کسب خوااهید کردد. یعنی ۳ براابر 

اامتیازز خوددتانن! فقط کافیست ددووست شما ددرر قسمت معّرفف، اایمیل شما رراا وواارردد 

کنند. 

کلیک کنید 

www.ibehtar.ir 
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