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که متأثر از موانع و مشکالت ارگان ها   یمهارت حل مسئله به عنوان حوزه ا
مقابله با هر نوع  یبرا ی را به خوب افراد مختلف است،  یو سازمان ها

جهان مشکالت خاص  نیا در ی هر اتفاق  رایآماده خواهد کرد؛ ز ی مشکل 
جستجو کرد   قتیحق نیدر ا دیآن را با لیدل دیشا خود را به همراه دارد و

 ی کامل  یی نقص بوده و کارا ی تواند ب ی جهان نم نیدر ا  ی ستمیس چیکه ه
چالش ها  نیا  ی مقابله با تمام یبرا  ی به مهارت  ازیما ن پس .داشته باشد

 .داشت میخواه

  رامونیمسائل پ هیمهارت و کل نیا ی مطلب همراه با شما به بررس نیا در
 .دیپرداخت. پس در ادامه با ما باش میآن خواه

 

 problem) ست؟ی مهارت حل مسئله چ 1#
solving skills) 

درک هرچه   یبرا ی توان راه  ی حالت م  نیحل مسئله را در ساده تر  مهارت 
  ی چه که اتفاق م  آن .د دانستافت ی ما اتفاق م   رامونیبهتر آن چه که در پ

  یبرا یی اجرا یروش ها  رییتغ سپس شده و جادیمشکالت ا  یی افتد شناسا
 یندیمهارت، فرآ نی ا ی عبارت  به .مطلوب است یا جهیبه نت دنیرس

به راه حل مطلوب در حل هر نوع مسئله محسوب   دنیرس یبرا یکاربرد
نمودن مراحل  ی ط رساند، ی آن چه که ما را به حل مسئله م اما شود؛ ی م
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  نیگز یجا ی راه افتنی تیمسئله، علت آن و در نها یی مختلف اعم از شناسا
 .به هدف است دنیرس یبرا

 

  یار یبه بس دنیتوان گفت مهارت حل مسئله سرچشمه رس ی جرأت م  به
 جادیر اد ی عامل نیمهارت همچن ن ی ا .است دیها و اختراعات جد ینوآور 
 یربنایتواند ز ی م  شگرف در حوزه اجتماع و فرهنگ بوده و ی تحول

 .بازار باشد هیبر پا یاقتصاد

 :مهارت به ما خواهد آموخت  نیواقع ا در

 .است  یمناسب انجام چه کار  یی روین چه •
 .است ازیحل مسئله مورد ن  یبرا ی اطالعات  چه •
 .میدار ازین یبه هدف به چه ابزار  دنیرس یبرا •
شود و  یافراد احساس م  ایرابطه با کدام سازمان ها و   جادیبه ا ازین •

 .ونددیبه وقوع بپ دی با ی اتفاقات در چه بازه زمان  نی ا ی تمام
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مهارت   نیبا مفهوم ا شتریب ی مثال ساده کم کیجا با  نیدر ا ستین بد
که به دنبال آموزش   دیرا تصور کن یعنوان مثال آموزگار  به .میآشنا شو

آموزگار نحوه   نی ا .خود است یبه دانش آموخته ها ینوشتار  یمهارت ها 
  ی چگونگ ا ی مقاله و  ریتحر یها وهیآموزش ش یعملکرد خود را بر مبنا

 .خواهد کرد یز یر هیاستفاده از جمالت مرکب و زمان استفاده از آن ها پا

دانش  نینقاط قوت و ضعف ا یی هدف مستلزم شناسا نیبه ا دنیرس
آن ها و   ازیمتناسب با ن ینوشتار  یآزمون ها  رینظ یابزار  ی آموزان و بررس 

 .آنان خواهد بود شرفتیعوامل پ یی شناسا

 

 مراحل مهارت حل مسئله 2#

نداشته باشند و به  ی چندان تی شده اهم جادیممکن است مشکل ا گاه
بعضًا مسائل و مشکالت به وجود   اما م؛یبه راه مقابله با آن ها برس ی راحت

خاص خود  یها  ی دگیچیپ و ستی چندان سهل و آسان ن ستمیآمده در س
حل مسئله،   میت کیبه وجود  ازیحالت ما ن نیدر ا پس .را به همراه دارد
با استفاده از ابزار و   میت  نیا .داشت میمختلف خواه یمتشکل از اعضا

 .دیبه حل مسئله خواهند رس ی مراحل ی گوناگون و البته با ط یترفندها
حل مسائل و مشکالت  یبرا ی مهارت حل مسئله به عنوان راه پس

 :شده است لیتشک  ی و شناخت کامل آن، از مراحل مختلف رامونیپ
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 (Defining the problem)  مشکل فیتعر  2#- 1

 

مشکل در مهارت حل مسئله به عنوان گام نخست، به منزله  فی تعر مرحله
آمده  شیدرباره مشکل پ ی کل دیبه د دنیرس یموجود برا طی شرا ی ابیارز

  نیمطلوب در ا جهیبه نت دنیرس یاز اقدامات مؤثر در راستا یار یبس .است
 .مرحله صورت خواهد گرفت

 :شود ی مشکل خود در دو مرحله خالصه م فیتعر 

 و آغاز مسئله  ند یفرآ انیجر نمودار •
 علت و معلول نمودار •

آن و در  جادیا ی به احاطه کامل بر مسئله و علل اصل یمراحل به خوب نیا
  یی مرحله به داده ها نیا در .کن نمودن آن کمک خواهد کرد شهی ر تینها

  جهیکه از نت  ی از انتظارات ی واقع  یی نما به تا میدار ازین تیواقع یبر مبنا
از  زیمورد نظر ن ستمیبر کل س رگذاریموارد تأث ی بررس .میبرس میحاصله دار

 .مسئله است فی همان تعر ایمهم در مرحله نخست و  یجمله مؤلفه ها
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 Generating the)  نیگز یجا  یها  نهیگز   افتنی 2#- 2
alternatives) 

 

مهارت حل مسئله و   ندیمشکل مورد نظر در فرآ یاب یبعد از ارز منطقاً 
  نیبه ا اما مشکل است؛ یبرا ی راه حل  افتنیشناخت کامل آن نوبت به 

  ی کار آسان ناً یقی یراه حل کاربرد کی به  دنیتوجه نمود که رس دیبا زینکته ن
است؛ اما   یادی ز  یم صرف زمان و البته انرژ اتفاق مستلز نیا .نخواهد بود

به راه حل   دنیرس یبرا .خواهد شد جادیسؤال در ذهن شما ا کی احتماالً 
 توجه کرد؟  دیبا ی مناسب به چه نکات

مهم   یاز بخش ها ی کیپرسنل  گرید  دهیگفت استفاده از ا دیجواب با در
آن ها کمک    یها دهیاز افکار و ا  دیکن ی سع .حل مسئله است ندیدر فرآ

است در  بهتر .دی خود برس ی اصل دهیاز مجموع آن ها به ا دیتا بتوان دیریبگ
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  با !دیخود داشته باش بیدر ج یراهبرد  دهیمرحله به اصطالح چند ا نیا
بالفاصله شما به سراغ راه حل و    ده،یا کیترفند در صورت شکست  نیا
مطلوب   جهیبه نت دنیرخه تا زمان رسچ  نیا رفت و دیخواه گرید دهیا

 .ادامه خواهد داشت 

گز  2#- 3  Evaluating and)  مناسب  نهیانتخاب 
selecting alternatives) 

 

  نهیگز نی به بهتر دنیرس یکه ما برا میدیرس جهینت نی مرحله قبل به ا در
راه حل با استفاده از  نیانتخاب بهتر  یبرا .میدار ی مختلف یها دهیبه ا ازین

 :میسؤال را مطرح کن نیچند دیمهارت حل مسئله با

مشکالت  جادیتواند بدون ا ی م  ی انتخاب نهیگز ایراه حل و  ایآ •
 به حل مشکل به وجود آمده بپردازد؟  دتریجد
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مورد قبول واقع   نغعانیذ ژهیپرسنل و به و هیکل دی از د ی انتخاب  نهیگز •
 خواهد شد؟ 

خواهد بود و خارج از   یی آسان اجرا ی به شکل یاد شنهیراه حل پ ایآ •
 سازمان محسوب نخواهد شد؟   یخط قرمزها رهیدا

ما   لترهایف نیا  ی سؤاالت و عبور از تمام نیبه جواب ا دنیبا رس تینها در
 .دیرس میخواه نهیگز نیبه بهتر

 Implementing the)  یینها  نهیگز   یاجرا 2#- 4
solutions) 

 

اکنون  ما .میدیمهارت حل مسئله رس ندیجا به مرحله آخر فرآ نیا در
 و  میرا دار نیگزیجا یها نهی گز  ی و حت  ازیمورد ن  یراه حل ها ی تمام
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مورد نظر   نه یکردن گز یی مانده و آن هم اجرا ی باق  گریقدم د کی فقط
 یبرا !دان آسان نخواهد بودمرحله هم چن نی. ادیاشتباه نکن  اما است؛

نکات  تیبه رعا ازیما ن جهینت نی و مطلوب تر یی به حداکثر کارا دنیرس
 :داشت میخواه یگر ید

از  دیکن ی و سع دینکن یتک رو  ی راه حل انتخاب یمرحله اجرا در •
و   ی همدل نیا .دیبه نحو احسن استفاده کن گرانیمشارکت د

بر کاهش تنش ها و  یر یچشمگ ریکه تأث نی مشارکت عالوه بر ا
تواند شما را    ی م  شما خواهد داشت، یشده برا جاد ی ا یاضطراب ها

  یبه معنا نیبرساند. ا گرانیذهن د دهییمضاعف زا یها دهیبه ا
 .راه حل مسئله خواهد بود تی فیک شیافزا

  نیا از .ستیکار شما ن انیپا ی آن به معن یراه حل و آغاز اجرا افتنی •
راه حل در  نیبه نظارت مستمر بر عملکرد ا ازیجا به بعد شما ن

با تست نحوه عملکرد راه  دی نظارت با  نیا .داشت دیخواه ستمیس
 نیا در .مختلف همراه باشد یها تی ها و موقع تیحل در وضع

 نانیراه حل و عملکرد مطلوب آن اطم یی از کارا دیتوان  ی صورت م
 .دیحاصل کن

  .دیراه حل در مهارت حل مسئله توجه کن یبازخورد حاصل از اجرا به •
آن، به  دبکیف ی انیبه ب ایضمن مشاهده بازخورد و  بیترت  نیا به
عملکرد آن  تیفیک تیآن بر افراد و در نها  ریاز تأث ی خوب  جینتا

 .دیرس دیخواه


