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 ؟ کندمهارت حل مسئله چه کمکی به ما می 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

حل مسئله تقریبا بخشی از زندگی ما است که در هر روز و هر ساعت باا ن  سار و کاار داریا  باه ه ا   

امری مشخص و غ ر قابل انکار است. در ای  مقاله قصد داریا  بااز ها    اه  ت حل مسئلهعلت ه   

 بپردازی . های حل مسئله روشتری به ای  موضوع و گسترده به صورت

شود. هر چقدر   توانایی است که آموختن آن موجب تکامل هر چه بیشتر انسان میحل مسئله یکی از  

تر از پد  مشدک ت مداد  ع میتویتدان بدر مدی آییدر بده که شما این مها ت  ا د  خود گستر دهیر  احدت

 ها  ترقی  ا د  هر یک از ابیاد زنرگی به خوبی طی کتیر.توانیر پلههمین علت هم می
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کن   کاه بارای تدا در م اب   که چه اتفااقی بایاد ب وفتناد و ساپر بررسای مایدر فرایند حل مسئله اب

 تحقق ای  امر چه چ زهایی باید تغ  ر کند و چه مس رهایی طی شود.

و ه چن   ، تحوالت فرهنگی و اجت اعی مهارت حل مسئله مرجع ت ام اکتشافات و اختراعات انسانی 

، ارتباطااات و هااا نق ااه شااروع بهبااود مساات ربار ای  عااهوه  اساات. اساا  و هویاات بازارهااای اقتصااادی

 یادگ ری مسائل مختلف ن ز مهارت حل مسئله است.

پی بردی  باید بدان   ای  مهارت حل مسئله که انقدر در فرایناد زنادگی   اه  ت حل مسئلهحال که به  

 ما موثر است چ ست؟

 

 حل مسئله اهمیت 

توانناد ، شاناخت ماواردی کاه میافتاداتفاا  می حل مسئله فرایند مشاهده ت ام ننچه در مح ط ش ا

شاناخت رویکردهاای  ،، تشخ ص علت وضع ت کنونی و عوامال ماوثر بار ن تغ  ر کنند یا بهبود یابند

، مشااهده نتاای  سازی تغ  رات، پ ادهگ ری برای انتخاب جایگزی  ، تص   جاد تغ  راتمختلف برای ای

 فرایند ایجاد تغ  رات.

شاوند کاه در کال فرایناد ها را به کاار گرفتاه میها و ش وهمرحله از فرایند حل مسئله برخی تواناییهر  

 حل مسئله تاث رگذار بوده و موجب تسه ل فرایند خواهند بود.

) مسااائلی  انااد.ساااده را فراگرفته هااای حاال مساائلهروشهای نخساات   از ه ااا  ابتاادا برخاای انسااا 

ها باا توجاه باه پ شارفت انساا  در ( بعادطریاق انجاام حرکاات یکساا  ه چو  یاافت  غاذا و ارتبااز از

 تری دارند.پ شرفته های حل مسئلهتکن کتر شده و ن از به زندگی ای  مسائل پ چ ده
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ای حل مسئله ه  در زندگی شخصی و ه  در امور سازمانی موثر است چرا کاه باه ماا ک اک هتکن ک

 داشته باش  . کند کنترل بهتری بر شرایط مح    ا می

 

 

 

 را در ابعاد گوناگو  مورد بررسی قرار خواه   داد: اه  ت حل مسئلهدر ادامه 

 اصالح موارد نیازمند تصحیح 

نیناد اماا برخای دیگار از ه اا  روز اول وجاود باه وجاود می  زماا ها باه مارور  برخی از مشکهت و خرابی

، ارتباطات و فرایندهایی است ها، فعال تاند. مح ط زندگی شخصی و سازمانی ما سرشار از اش اداشته

مسائله باه ماا  کنناد. فرایناد حال ع ال ن یکه هر یک به نحوی دچار اشکال هستند و نن اور کاه بایاد 

 دهد.ها ارائه می، دالیل ایجاد مشکهت و نحوه رفع ن مکان زمی برای شناخت ای  موارد
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 شناخت خطرات احتمالی 

ها گاام بردارناد. ه چنا   اند که فرایندها را بشناسند و در راستای رشد و توسعه ن ها نموختهانسا 

ها اه   روابط علت و معلولی م ا  پدیادهخوشود که میزمانی ب شتر ن ایا  می اه  ت حل مسئله

 های گوناگو  بشناس  .را در مح ط

، کنادکارد  خ ارات هادایت میشناخت روابط علت و معلولی عهوه بر ای  کاه ماا را در راساتای برطر  

 ب نی مسائل و خ رات احت الی بر اسا  تجرب ات قبلی است.راهن ایی برای پ ش

ساتای کااهش خ ارات احت االی نیناده در شارایط فعلای باه کاار در را  تاوا را می  های حال مسائلهروش

ها کنند تا در صورت بروز مشکهت بتوان   ن به ما ک ک می  های حل مسئلهتکن کگرفت. ه چن    

 را با ک تری  هزینه برطر  کن  .
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 بهبود عملکرد 

ها بار د. افاراد و ساازما توانند به صورت ایزوله ع ل کننها ن یدر یک مح ط اجت اعی افراد و سازما 

ها مح ط اجت اعی ما را باه یاک گذارند که ای  اثر گذاری یکدیگر تاث رات مستق   و یا غ ر مستق   می

 کند.س ست  پ چ ده و پر پ چ و خ  تبدیل می

وجود ای  س ست  قدرت ند عهوه بر ای  که به جامعه انسانی ک ک کرده است از پر مشاکهت خاود 

ها را مجباور باه بهباود ها و ساازما گستراند که هار یاک از انساا را در م ا  جامعه می  ن روییبرنیند ،  

 کند تا بتوانند خود را به سایر اجزا جامعه ه اهنگ سازند. ع لکردشا  می

ها را بهتار در  ، چگاونگی ایجااد تغ  ارات و پ شارفتکند تاا رواباطما را یاری می های حل مسئلهروش

 کرده و خود را با یک دن ای ه واره در حال تغ  ر ه اهنگ ن ای  .

 

 هاها و استفاده از آن شناخت فرصت 

ها و ، خلق ن ها، شناخت فرصتکندتر میرا برای ما روش    اه  ت حل مسئلهیکی دیگر از مواردی که 

 چگونگی استفاده از ننها است. 

؛ بلکاه در تنها در ارتباز با شناخت وضع ت موجود و به نه ساخت  ن  ن سات  های حل مسئلهتکن ک

، خلق چ زهای جدید و ایجاد تغ  رات مح  ی برای افزایش هر چه ب شتر م لوب ت هاارتباز با نونوری 

 مح ط اطرا  ما ن ز هست. 

کنااد تااا هااا بااه مااا ک ااک میها و چگااونگی اسااتفاده از ن در شااناخت فرصاات مساائله هااای حاال روش

 بتوان   کنترل خوبی بر نینده به دست نوری . 
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 بندی جمع

در ت ام طول ع ار انساا  و ساازما  اماری ح ااتی اسات کاه باا برخای   های حل مسئلهتکن کمهارت و  

 توا  به راحتی ن  را به دست نورد و به مرور زما  در ن  بهتر و بهتر شد.ها و م العات مینموزش
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