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و مهارت حل مسئله از جمله عبارتهای جذابی هستند که بسیاری از ما  تکنیکهای حل مسئله 

داریم در موردشان بدانیم و بیاموزیم عالقه . 

رسد کهبه نظر می تواند بر از جمله مهارتهایی است که به هر حال، بهبود آن می حل مسئله 

 .کیفیت زندگی و کسب و کار ما تأثیر مثبت بگذارد

ی بحثاما جالب اینجاست که به رغمِ محبوبیت گسترده حل مسئله و تکنیکهای آن، احتماالً  

هایی را بسیاری از ما دقیقاً مشخص نیست که مفهومِ چنین مهارتی چیست و چه حوزه هنوز برای

گیرد و نهایتاً قرار است چگونه به ما برای تصمیم گیری بهتر کمک کنددر بر می . 

مهارت حل مسئله و تکنیکهای آن را به عنوان زیرمجموعهای از  بنابراین ما در متمم بحث

کیفیت  در نظر میگیریم و نهایتاً انتظار داریم آشنایی بیشتر با این بحث، بر تصمیم گیری درسِ

های ماتصمیم  .اثر بگذارد 

مسئلهپرسشنامه سنجش مهارت حل   
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ما در معرفی مهارت حل مسئله، تعدادی پرسش در قالب یک چک لیست مطرح کردیم که 

توانند به ما درمی در مهارت حل مسئله کمک کنند ی خودمانارزیابی اولیه  . 

تواند نقطه شروع خوبی برای بحثبررسی و مرور آن پرسشنامه می باشد مهارت حل مسئله  : 

 پرسشنامه برای خود ارزیابیِ مهارت حل مسئله  

 مسئله چیست؟

ی امسال واحد ما، کمتر از سال گذشته است. چه باید بکنیم؟بودجه    

شان تأمین رفتار ما ناراضی هستند. چگونه با آنها برخورد کنیم تا رضایتکارکنان شرکت از   

 شود؟

تر است؟ی دانشگاهی برای من مناسبکدام رشته    

ی دیگری درس ی کارشناسی را ادامه دهم، یا در رشتهآیا در کارشناسی ارشد، همین رشته  

 بخوانم؟

 میتواند برای کسب و کار ما مفید باشد؟ آیا بازاریابی دیجیتال  

های رایج در زندگی و کسب و کار هستندهایی از مسئلهتنها نمونهموارد باال،  . 

های مختلف هستیم، شاید تا به حال به ی ما هر روز و هر لحظه درگیر مسئلهبا وجودی که همه

توانرا چگونه می مسئله این نکته فکر نکرده باشیم که  کرد؟ تعریف 
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خود کتاب حل مسئله یان رابرتسون در کندن تعریف میرا چنی مسئله  : 



 تعریف مسئله

دانید کهشناسید و نیز میخود را می (Current State) وضعیت فعلی وقتی وضعیت  

دانید که با طی کردن چه مسیری چیست؛ اما نمی (Goal State) مطلوب و هدف شما

توانید ازمی به وضعیت فعلی   .برسید، عمالً با یک مسئله مواجه هستید وضعیت مطلوب 

ها قرار نخواهد در شمار مسئله ۲+۵این نوع تعریف مسئله این است که دیگر چیزی شبیه مزیت 

دانیم و گرفت. حتی بسیاری از چیزهایی که در حالت عادی در ریاضی به عنوان مسئله می

یاز حوزه شناسیم،می ها، شود. چون در بسیاری از این تمرینخارج می مهارت حل مسئله 

کوشیم پاسخ را محاسبه و استخراج کنیمدانیم و صرفاً میر را میی آغاز و مسینقطه . 

 چند مثال برای مسئله

توان یک مسئله محسوب کردهر یک از موارد زیر را می : 

ی آنها افزایش خواهیم انگیزهی همکاران در شرکت بسیار کم است. میدر حال حاضر انگیزه  

 .پیدا کند

خواهیم بازار قابل توجهی در جنوب کشور کسب کنیم. اکنون میایم سهم ما تاکنون توانسته  

ی فعالیت خود را به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز گسترش دهیمحوزه . 

خواهم طی سه ماه آینده بازدیدها را نفر در روز(. می ۰۱۱سایت من کم است )حدود ترافیک وب  

 .ده برابر کنم

ها از یک جنس نیستندی مسئلهآموخت که همه های آینده خواهیمالبته در درس . 

ها هم صرفاً به این تر هستند؛ بسیاری از مسئلهاند و برخی مبهمتر تعریف شدهبعضی از آنها دقیق

شوند که صورت آنها به درستی تعریف نشده استعلت حل نمی . 

ما مبداء و مقصد را به مسئله،  اما به هر حال این نکته را به خاطر داشته باشیم که در صورت یک

دانیم وصورت دقیق )یا تقریبی( می به معنای جستجوی حل مسئله  است مسیر مناسب  . 



یدانیم، در مرحلهاگر هنوز وضعیت فعلی یا وضعیت مطلوب را نمی یا تشخیص مسئله  تعریف  

ایمنرسیده حل مسئله مسئلههستیم و هنوز به . 

هد پرداخت؟درس مهارت حل مسئله به چه موضوعاتی خوا  

های آتی حل مسئله مورد بحث قرار خواهند گرفت به شرح زیر برخی از موضوعاتی که در درس

 :هستند

 مسئلهها چگونه طبقه بندی میشوند؟ 

 اه مهارت حل مسئله در رابطه با مهارت تصمیم گیری چیست و چگونه است؟جایگ  

 توانیم بگوییم یک مسئله به خوبی تعریف شده است؟چگونه می  

 ی ما نیست؟ی ماست و چه چیزهایی مسئلهچه چیزهایی مسئله  

 جایگاه خالقیت در حل مسئله کجاست؟ 

 ترین تکنیکهای حل مسئله چه هستند؟رایج  

 های قبلی در مسئله توانیم از تجربهیم که دو مسئله واقعاً شبیه هستند؟ در چه مواردی میاز کجا بفهم

تواند خطا ایجاد کند؟های جدید استفاده کنیم؟ این کار در چه شرایطی میمواجهه با مسئله  

 منابع مورد استفاده در تدوین درس مهارت و تکنیکهای حل مسئله
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