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 د ی کن   دای خود را پ   "ز ی چ   کی  آن " : چگونه کانونی سوال  
 مقدمه 

، در کنند یمیاد    ستمیصنعتگر قرن ب  نیتربزرگ   عنوانبهکه اغلب از او    یمرد  ،یاندرو کارنگ 
 بود.  ستادهیا ی کر  یبا چشمان درشت در کالج تجار   انیاز دانشجو جمعیمقابل 

" اشتباه است. من به  دیسبد قرار نده   کیخود را در    هایمرغتخمکرد: "همه    هیاو توص
و سپس آن سبد را تماشا   دیسبد قرار ده  کیخود را در    هایمرغتخمکه همه    می گویمشما  
اغلب    دهندیمکار را انجام    نیکه ا  افرادی.  د یو توجه کن  کرده. به اطراف خود نگاه  دیکن

 ."خورندینم شکست 

  ن یترارزانکاهش وزن،    یراه برا  نیترساده  ن،یکو  تیب  د یخر  یراه برا  نیما به دنبال بهتر
پاسخ   یک  ن یکه ا  میشوینمکار، متوجه    نی. اما در انجام امیسفر به اروپا هست  یراه برا
 . است هیسوال اول فقط یک ، بلکهستیمهم ن

. دی بر خدمات هست  یکسب و کار مبتن  ک یکه شما صاحب    میتصور کن  یا لحظه  ی برا   د ییایب
اداره  (  سیسرو   کی  عنوان بهافزار  نرم )  SaaSشرکت    کیشما   ر  ، کنید میرا   زش یاما 

جر  ادیز  مشتریان بر  و  بنابراگذاردمی  ریتأث  ینگ ینقد  انیاست  م  نی.  خود  : دیپرسیاز 
پس   و   کنیدمیرا کاهش دهم؟« شما در گوگل جستجو    اثرات این مشکل  توانمی»چگونه م 

 .  کنیدمی  دایپ  یمشتر  یوفادار  شی افزا یو آسان برا ع یراه سر کی  ،ی از مدت

 :  د ی ر ی گی م   دهی مهم را ناد  ت یواقع   کی کار،   ن ی اما با انجام ا 

 . د یندار   ی شما محصول خوب 

اما   ، پیدا کنیمرا    ایدر دن  موجود  یهاپاسخ  نیبهتر   میتوانیکه م  میشویاغلب ما متوجه نم
کل فرایند حل مسئله د،  ن سؤال اشتباه باش  یک  به   مربوط  میکنیمکه پیدا    ییهاجواب  اگر

 . رودیم زیر سوال 
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سؤاالت بهتر   دنیبلکه پرس  ست،یبهتر ن   یهاپاسخ  یجستجو برا  شهیهم   ،هدف  ن،یبنابرا
ست؟ گذشته از همه نی  نطوریا  آیا  ست،یآسان ن  شهیهم  نیز  سوال مناسب  افتنی است. اما  

 . پیدا کنید دیتوانینم  ،د یدانینم را که  جواب سوالیشما  ،نها یا

رستی نداشته  ددیدگاه    ،وکارتانکسبموجود در    یمانند مثال باال، نسبت به چالش واقع  اگر
 : دین ی بب قا  ی خود را دق و مشکل اصلی ی مار یب دیتوانیم یسختبه د،ی باش

 داده نشده   ص ی و تشخ   تر جدی مشکل    ک یاز    ی انشانه 

  با یک برنامه   همراهکه    یزمان  یحتو    ستندیهمراه ن  برنامه کاری  کیبا    شهیاهداف ما هم
 ی که برا   یز ی، چاز طرف دیگرنداشته باشند.    ی ممکن است طرح درست  ،ی نیز  باشند کار 
و کار به   یدر زندگ  میخواهیشما کارساز نباشد. اگر م  یممکن است برا  هبود  دینفر مف  کی

و    ی نیب  شی که قابل پ  ی، طرحایجاد کنیمخودمان را    و برنامه  طرح  دی با  م،یبرس  تیموفق 
 تکرار باشد. 

که پشت    ی ز ی انگ شگفت   ی ساده ول   ق ی : حقا ز یچ   کی آن  کتاب "  سندهیکلر، نو  یبه نقل از گر 
 "العاده وجود دارندفوق   ج ی نتا

  ،می درست را ابداع کن   ی ها پرسش   د ی با   م، ی که به دنبال آن هست  یی ها پاسخ   افت یدر   ی برا"
 " .و از نوع اختراع کنیم   م ی خودمان را بساز   تا  م ی امانده منتظر ما    لی و 

باال   بهباتوجه م  ،نکته  غوس  دیتوانیچگونه  کن  یرمعمولیاالت  مطرح  به    دیرا  را  شما  که 
 ؟ برسانند  رمعمولیغ  یهاپاسخ

 :  د یسوال بپرس   کی   باید  شما 

 سوال کانونی 

 چیست؟   سوال کانونی 
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  باید   یز یچه چ  یرو   نکه یرا در مورد ا  میتصم  نیبهتر  کندیمشما را مجبور    سوال کانونی
 . دیریبگ د، یانجام ده باید یو چه اقدامات  دیتمرکز کن

 عکس نوشته:

با انجام آن  توانمیمکه    یتنها کار  شود،    غیرضروری  ای  ترساده  زیهمه چ  ،انجام دهم که 
 ؟ چیست

 :  سد ی نو ی کلر م   ی گر 

باشد، بلکه   د یشما چگونه با  هایمرغتخم  که سبد  دنیگویبه شما م  تنها نه  کانونی»سواالت  
 .« نیز هستبه دست آوردن آن  یقدم برا نیاول

رو  کانونی،سؤال    ،شودیمکه شامل اجرای اقدامات متعددی    دی کنیکار م  یا پروژه  یاگر 
. با هر سوال،  دیکن   یبندرتبه  تیاهم  بیبه ترتمهم است  تا آنچه را که    کندیشما را مجبور م

 د ی کن یم  میتنظ  ی. به زبان ساده، شما خودتان را طور دیکنیممشخص  خود را    یبعد   اولویت
 . دیانجام ده  و به ترتیب اهمیت،  یگر ید  بعد ازعمل را  کیکه 

 : دهد ی م  ح ی کلر توض  ی گر 

درست   زیچ  کیدر ساختن    یعیطب  شرفتیپ  کی ، اقدامات شما به  کانونیبر اساس سؤال  "
  دیهست   یتی، شما در موقعافتدیماتفاق    نیا  ی. وقت شودیم   لیتبد  یدرست قبل  زیچ   بر روی

 ." د یرا تجربه کن (Domino effect)  "نویاثر دوم "قدرت   دی توانیمکه 

 : کند ی م سؤال جمع   ک ی االت ممکن را در  و همه س   کانونی ال  و س 

 " ؟ ...  ست ی انجام دهم چ توانم ی م کار که    ک ی"   -  1

بر  ایهدف    ک یهنگام حرکت به سمت   اقدامات زیک    غلبه  وجود دارد که    یادیچالش، 
اما،  د یانجام ده  دیتوانیم باال ذکر شد،    طورهمان.  در    ، روش در دسترس   نیترراحتکه 

پرسیدن این سوال از خود   ،یتر کردن زندگآسان  ی نباشد. برا  یممکن است اکنون راه درست
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این   .دیاقدام خاص تمرکز کن  کی  ی رو   کندیشما را مجبور م  «؟ستی من چ  اصلی  کار»  که
خاص باشید که    ستین  یار ک   ،اقدام  داشته  ده   دوست  کار   ،دیانجام   که   است  یبلکه 

 داد.   دیو انجام خواه  دیانجام ده دیتوانیم   اکنونهم

 « … با انجام آن که طوری به »...    -  2

 . میریگ یمدرست اشتباه    یبا انجام کارها   بودن را   پرمشغلهیا    مشغول بودن  معموال    همه ما

وجود   یااغواکننده  زیچ  م،یانجام ده  دیکه با  ییاز فهرست کارها  هاتی اولو  یبررس  هنگامدر  
  :دارد

 ! منطق 

  که   رسدیمبه نظر    آنگاه  ،قرار دهیم  برای انجام دادن در اولویت  آسان را  یاگر ابتدا کارها
خود سوق ندهند،    یینها  فشما را به سمت هد  این موارد  انجام  . اما اگرمیاکرده  شرفتیپ
 ؟انجامشان باید در اولویت قرار بگیردباز هم  ایآ

یک کار بدون در نظر گرفتن هدف انجام    نیاست ب   ی" پل...  با انجام آن    کهطوریبه  ...  "
 یی که در واقع شما را به جا  یز یهدف خاص، چ  کی  رسیدن به  یبرا  یو انجام کار   نهایی
 . کندیم ترکینزد باشید،  دیخواهیمکه 

 مثال: 

 برسم؟" X با انجام آن کار به هدف کهطوریبهانجام دهم "چه کاری باید 

 " ؟ شد خواهد    غیرضروری ا ی   تر آسان  ز ی همه چ   ...   "  -  3

از خود کرد، "اگر من فقط    این سوال  دنیشروع به پرس  س ی فر   م ی ت ،  2009تا    2008از سال  
هنگام مشاوره به  او  ؟"  بود  چه  کار  ، آن کنم  یک کار را حذفحل مسائل    یبرا  توانستممی

سوال   نیکرد به ا  ی" ابتدا سعم؟یسوال که "چه کار کن   نی پاسخ به ا  ی استارت آپ ها به جا
فرایند  حذف کرد تا    توانمیکارهایی را    یعنی چه"  م؟یکن  ترسادهرا    یز ی که "چه چدهد  پاسخ  
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اما همچنان   دی انجام ده  یکمتر   یکارها   دیگرعبارتبه  .شود  ترساده  طورکلیبهانجام کارها  
 ( منبع)  .دیکن دا یدست پ خود  مطلوب نتایجبه 

  ی رضرور یغ  ایتر  آسان  ز ی»...همه چ  پاسخ به سوال  د،یگویم  ونی ک  گرگ مک که    طورهمان
باعث   و   کند،یکمک م   تی اهمیب  یها تیو فعال  فیاز وظا  یار ی« به حذف بس؟...شدخواهد  

  . شد و اولویت دارد، خواهد   تیکه اهم  کاریهمان   یعنی   ،یاقدام ضرور   یبر رو   تمرکز شما
 ( منبع: کتاب اصل گرایی)

 مثال: 

و انجام کار   شده  کارهای غیرضروری حذف  باعث شود  تاانجام دهم    توانمیم"چه کاری را  
 شود؟"  ترآساناصلی و مهم 

 : کند ی م ون را تکرار ی مک ک   تمایالت کلر    ی گر 

فقط    انجام شود، در تالش هستند  ستیالزم ن  هاییکار  هچ   نکهیدرک ا  یجابهمردم    شتریب"
 " شروع کنند.  ،با انجام کار درست

 در عمل  کانونی سوال  

بزرگ« )کجا    ریاالت »تصووبه پاسخ به سرسیدن    در  شما را  تواندیم   تنهانه  کانونیسؤال  
االت وبه س  در پاسخ دادن   بلکه   هدایت کند،  هدف قرار دهم؟(  دیرا با  چیزی؟ چه  رومیم
انجام دهم تا در   دی با  ی)در حال حاضر چه کار   کند یم  به شما کمک  زیکوچک« ن  کانونی»

 . بزرگ باشم؟ نقطه قلب هدف کجاست؟( ری به تصو دنیرس ریمس

با تصو  ک یهم    کانونیسوال   کانونیقنبا    نماقطب  ک یبزرگ و هم    رینقشه  کوچک   طه 
 است. 

مانند    -  یچارچوب زمان  کی شغل من«( و    ی)مثال  »برا  دسته بندی  کی   دیتوانیم   نیهمچن
کانونی خود  -«  »امسال  ای»در حال حاضر«   کن  به سوال  به    دیاضافه  سطح   پاسختانتا 
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 )تصویر بزرگ(  »پنج سال«  دیتوانیم   ، دیدهیم   حیاگر ترج  ا،ی.  دیرا بده  تیاز فور  یمناسب
بزرگ که به شما کمک   ریپاسخ تصو  کی  افتنی  یبرارا    )نقطه کانونی کوچک(  «یک روز»  ای
 . در نظر بگیرید  کندیم

 : د یکن   ی قالب بند   ر ی را به صورت ز   کانونی سؤال    د یتوان ی م

تر آسان  زیهمه چ[ که با انجام آن  ...  ی[ ]بازه زمان...  انجام دهم ]هدف  توانمیکه م   ی»کار 
 ؟«شود، چیست غیرضروری ای

   برای پرسیدن سوال کانونی ذکر شده است:   مثال عنوان به چند نمونه   نجا ی در ا 

کار   یبرا ▪ تنها  م  ی شغلم،  اهدافم    توانمیکه  به  امروز  شوم  مطمئن  تا  دهم  انجام 
 ست؟ ی چ  شود،یم   یرضرور ی غ   ایتر  آسان  زیکه با انجام آن همه چ   ی اگونهبه  رسم،یم

خود   ییغذا  میبه اهداف رژ   دن یرس  یبرا   توانمیمکه    ی ، تنها کار مخود  یسالمت   یبرا ▪
  غیرضروری   ای  ترساده  زیکه با انجام آن همه چ  یا گونهبههفته انجام دهم،    نیدر ا
 ست؟ی، چشود

یا    بهبود رابطه خود با همسر  یبرا  توانمیمکه    ی، تنها کار امیدیکلروابط    در مورد ▪
ا  کمیشر دهم،    نیدر  انجام  چ  ی ا گونهبهماه  همه  آن  انجام  با   ا ی  ترساده  ز یکه 

 ست؟ی، چشود  غیرضروری
سه ماهه    نیرا در ا  آنانجام دهم تا    توانمیم  ی، چه کار خودمکسب و کار    درباره ▪

 ؟ شدخواهد   غیرضروری ای  ترآسان زیبا انجام آن، همه چ  کهطوریبهکنم،  تررقابتی
خالص خود را   سودانجام دهم تا    توانمیمکه    یتنها کار   ،یامور مال  به منظور بهبود ▪

  ی رضرور یغ  ای  ترآسان  زیبا انجام آن همه چ  کهطوریبهدهم    شیافزا  یدر سال جار 
 ست؟یشود، چ

با  پرسشی  ن ی. ادی بپرس  بارکی که    ستین   یز یچ  کانونیسوال    از خود   اغلب  د یاست که 
 ریدر مس  دیتا مطمئن شو   دی کنیمبه آن مراجعه    شفافیت بیشتر    ی که برا  یسوال  د،یبپرس
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 . د یو هر روز به آن توجه کن  دیکن  لیتبد  یعادت اصل  کی . آن را به  یا خیر  دیدرست هست
 سوال کانونی شایستگی این میزان از توجه را دارد. 

 نتیجه گیری

به طرز   کانونی نیزکوچک، سوال    ی هایروز یپدستیابی به  کوچک و    یها عادت  ایجاد   مانند
  ی برا  زیرا این سوال  دهد.  بیشما را فر  ،آن  یسادگ   دیساده است. اما اجازه نده  یا بندهیفر
 موثر است.  اریبس شما اهداف و حل مشکالت نییتع

 از شما بشنوم:  خواهم ی م حاال 

در   ؟دی کنیماستفاده    ،که باید انجام دهید  ایاصلیکار    افتنی   یبرا  کانونیال  وچگونه از س
 قسمت نظرات، این سواالت را درج کنید تا دیگران هم از آن استفاده کنند. 

 منبع: 

 samuelthomasdavies.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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