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 مهارت حل مسئله ءروش هیجان انگیز برای ارتقا 7
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

هدای بسدیاری آیندد  کننی رسد بسیاری از افراد با مهارت حل مسئله به دنیا میدر حالی که به نظر می

هدای کوانیدد بده آسدانی و بدا برودی رو میکنند. شما  وجود دارد که به یادگیری حل مسئله کم  می

 سرگرم کننده و جالب به فراگیری این مهارت بپردازید.
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 اند؟ کدام  های حل مسئلهروشانواع مختلف 

های جالب و سرگرم کننده حل مسئله را مرور کنیم الزم است بده در  ها و کننی پیش از آن که رو 

 :حل مسئله به ما کم  می کند کا صحیحی از فرایند حل مسئله بپردازیم. فرایند

 علت وجود مشنل را دریابیم •

 های کوکاه مدت غلبه کنیمبر بحران •

 های گوناگون برای حل مشنالت در بلند مدت پیدا کنیم.راه حل  •

 ها کبدیل کنیم.سعی کنیم مشنالت را به فرصت •

هددا ر ادامدده بدده آنهددای دی ددر هسددریم کدده دنیازمنددد آمددوورن بروددی مهارت یددادگیری حددل مسددئلهبددرای 

 وواهیم پرداوت.

 

 تعریف مشکل 

هدای کواند در دست یدافرن بده راه حل رسیدن به در  عمیقی از مسئله از طریق کحقیق و پژوهش می

  مطالعده کرداو و صدتحات وو و کحلیدل و ارزیدابی گوناگون موثر باشد. این کحقیقات شامل مصداحبه

 های جمع آوری شده باشد.داده

 

 طوفان فکری

هدایی را کده در لحظده بدده هایشددان را بیدان کنندد و راههدای فندری بده همده اجدازه دهیدد ایدهطوفان در

کننده کشدنر کنیدد. هدا را ثبدت کدرده و از افدراد شدرکترسد برای شما بیان کنندد. همده آنذهنشان می

 ها را بررسی کنید.کوانید سر فرصت هر ی  از این ایدهسپس می
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 تجزیه و تحلیل

ورد هزینده هدر آپدییر و همنندین بدرز فرایندهای فنری منظم بدرای ارزیدابی هدر رو  امناناسرتاده ا

  کئدوری بدازی و .. مدی کواندد در کحلیدل بهردرین هدای اسدرقراییها و اسدرتاده از رو رو  و مزایای آن

 رو  موثر باشد.

 

 

 

 مدیریت ریسک

اید بده عندوان آن بپدردازیم کواندایی مددیریت ب  آموز  حل مسئلههایی که پیش از  ینی دی ر از مهارت

های ها و کدال  در جهدت جلدوگیری از آسدیببیندی نقطده فدع ریس  است که عبدارت اسدت از پیش

ورد کرده و در راسرای کداهش آهای ممنن را برمادی و معنوی. شما باید میزان ریس  هر ی  از رو 

 این وطرات برآیید.
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 قدرت تصمیم گیری

گدوییم. گیری میگیری و انرخاو ی  راه حل و حرکت در راه کحقق آن را کوانایی کصمیمکصمیمکوانایی  

های گوناگون را مورد کحلیل و ارزیدابی کامدل ادرار دادیدم حدا  الزم اسدت ید  راه را بعد از این که رو 

 انرخاو کرده و کصمیم به انجام آن ب یرید.

 

 کنترل هیجانات 

ند کوانایی کتنر شتاف را در وود و سایر اعضدای کدیم ارکقدا دهیدد. کهو  هیجانی به شما کم  می

هدا را در جهدت نیدل بده اهدداف هو  هیجانی یعنی بروانید احساسات وود و دی ران را شناوره و آن

 کنرر  و مدیریت کنید.

 

 یادگیری حل مسئله روش هیجان انگیز برای  7

کنند کتنر اسرراتژی  را در ودود ارکقدا می به شما کم  آموز  حل مسئلهرو  جیاو عالوه بر  7این  

 کر کنید.های ذهنی را آسانداده و فعالیت

 

 کند رقصیدن ذهنتان را آزاد می -۱

  راصدیدن را بده عندوان ید  راه حدل عندوان آمدوز  حدل مسدئلهحرما برایران جالب است که در مبحد   

هایی همنون بالده کند . اگر به راصکنیم. اما باید بدانید راصیدن مسیرهای عصبی ذهن را آزاد می

شدود. ایدن کدار بده شدما ذهن شما در کتندر هم درا مداهر میهای ساورار یافره بپردازید و دی ر راص

 سب برای مسائل گوناگون بیاید.های مناکر بروانید راه حل کند راحتکم  می
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 ها و معماها استفاده کنید از بازی -۲

های فنری اسرراتژی است که موجب   منعب روبی  و سایر بازی   سودوکواسرراتژی برنده در شطرنج

ها در کتندر انرقدادی و شدود نده سدبب حرکدت شدما بده جلدو. اسدرتاده از ایدن اسدرراتژی حل مسئله می

های جدید حل مسئله برای کقویت ذهن و کقویت کننی  ر وااع وواهد شد.موث یادگیری حل مسئله

 های منطقی نیز بهره ببرید.کوانید از پاز  می

 

 

 

 خواب شب را دست کم نگیرید  -۳

شود. وواو سدالم در ووابیدن بیش از هر چیز دی ری به طور مسرقیم موجب پرور  ذهن والق می

های نامرکبط ارکباط برارار کنیدد. همنندین کداثیر آن ید میان ایدهکند بروانشب به ذهن شما کم  می

 شود با یادآوری ال وهای پیشین بروانید ارکباط بهرری به مسائل بدهید.در کقویت حافظه سبب می
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 موسیقی گوش کنید  -۴

شدود. جالدب اسدت دهد موسیقی سبب افزایش کمرکز در انجام بروی از کارهدا میمطالعات نشان می

دادن بده موسدیقی دو برابدر زمدان کمدرین در بر اساس این مطالعات کسلط افراد در زمدان گدو بدانید  

 سنوت بوده است. 

 

 ها استفاده کنید از ژورنال ایده  -۵

گاه ایده یا کجربه ای را الزم بود در آن یادداشت کنید. ها همراه وود داشره باشید و هری  ژورنا  ایده

های جدالبی در اوریدار شدما های مواجه با مسدائل مخرلد  میرواندد ایددهاسرتاده از این ژورنا  در زمان

اید را ینجا در اوریدار های مخرل  داشرههای گوناگونی که در زماناسرتاده از این ژورنا  ایدهب یارد.  

 کند.به شما کم  می های حل مسئلهرو گیارد و در یافرن شما می
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 در جلسات یوگا شرکت کنید  -۶

رسدید بده شدما   کنتس صحیح و مدیریشدنی کده در زمدان یوگدا بده آن میرت آگاهی از بدنکرکیبی از اد

انجدام یوگدای  یدادگیری حدل مسدئلههای شناوری را در وود افزایش دهیدد. بدرای کند مهارتکم  می

 کند.  کوجه و کوانایی واکنش سریع به شما کم  میمنظم در افزایش دات

 

 ی استفاده کنید از نقشه ذهن آموزش حل مسئلهبرای  -7

Mind Map هایی است که در لحظه از به ذهدن شدما نقشه ذهنی کصویری از مسئله و کمام راه حل  یا

هدا اددرت ها و ایجداد رابطده میدان آنکوانیدد بدا کمرکدز بده ایددهرسد. بعدد از کهیده نقشده ذهندی میمی

 والایت را در وود کقویت کنید.

 

 منبع : 

https://cmoe.com/blog/10-ways-to-improve-problem-solving-skills/ 
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