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 های آموزشی حل مسئلهمورد از بهترین کتاب 6
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

ها را توانید آنهای متفاوتی هستند که در انواع کتاب حل مسئله میهای حل مسئله به صورتروش

هاای آماو ش مهاارت حال مسائله را برر ای مورد از بهترین کتاب  6میخواهیم  بیاموزید. در این بخش  

 کنیم.

های زیاد و متفاوتی در را تای آمو ش مهارت حل مسئله نوشته شده ا ا.. ههاه خوشبختانه کتاب

ما ال م داریم این مهارت را بیاموزیم چرا که در اشکال گوناگون در حیطه شغلی و  نادگی شخیای باه 

 م.آن نیا  داری
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تداایم  ا  سدم مالد زت گیداری بدر خم   وبدر ودا  اخد  تر میوقتی مهارت حل مسئله را بداایم  راحد 

 دداح حددل مسددئله را تااینددا شو اسدد   دده  مدداوت  اخدد  مسلدد   ددار سدد تی یمسدد  و   دده ا ددرا  می

 بماماگیا 

 کنیم.مسئله را به شها معرفی میحل  در ادامه لیستی از بهترین انواع کتاب هنر

 

 م یکن  شیرا آزما دی جد یهاده ی: چگونه فقط در پنج روز مشکالت بزرگ را حل و انت یپر اس  -۱

هاای شخیای و چاه در  اطح مادیری. ها. چه در  طح مهارتآفرین برای آ مایش ایده  فرمولی تحول

اناد باه ههاین  لا. باه ا ارا ها ههگی قبال ماورد آ ماایش قارار گرفتاه و موفاه بوده ا مان. این ایده

 ر اندن آنها ضرری برای شها نخواهد داش..

توانید ا  این کتاب حل مسئله ا تفاده ای موا ه شدید که قادر به حل آن نبودید میهر گاه با مسئله

های آن را برر ی کارده و هار کادام کاه بارای مناکلتان کارآماد باود آ ماایش کنیاد. در واقا  کنید. ایده

 .توان ا پرین. را یک راهنهای حل مسئله دانس.می

 

 شود های بزرگ می های جدید باعث شکست شرکت معمای نو آوران: وقتی تکنولوژی -۲

کتاب مدیری. و رهباری ا ا. کاه بایاد در  نادگی خواناده شاود. ایان   100کتاب معهای نوآوران یکی ا    

 دهد.کتاب هنر حل مسئله راه حل دیگری را برای رویارویی با منکالت ارائه می

دانستید به کند با دید یک بیننده خار ی منکالتتان را ببینید. هر گاه نهیاین کتاب به شها کهک می

بروید و برای حل منکالتتان چه کاری انجاام دهیاد بهتارین کاار ایان ا ا. کاه ا  کالباد خاود خاار    کجا

 شده و ببینید برای حل مسئله به چه چیز نیا  دارید.
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هااای حاال مساائله در ایاان کتاااب بااه ایاان نحااو ارائااه شااده ا اا.. ا  آنجااایی کااه مااا معهااوال راه حاال روش

 تواند موثر باشد.خودمان بلدیم این روش میمنکالت دیگران را بینتر ا  حل منکالت 

 

 

 

 چگونه با مصلحت اندیشی اوضاع را به سود خود و اطرافیان تغییر دهید کلید را بزن :  -۳

شاود  ذهان ها باه و ایله دو  یساتم گونااگون کنتارل میاند ذهان ماا انساانروانننا ان دریافته

دهاد کنناد. ایان کتااب باه ماا یااد مییکادیگر رقابا. میمنطقی و ذهن  اطفی که برای کنترل ماا باا  

 چگونه کلید را بزنیم و میان ذهن  اطفی و منطقیهان  ابه  ا شویم.

دهاد در هار  ماان ا  های حل مسئله این کتاب هنر حال مسائله باه ماا یااد میدر واق  در مبحث روش

دهد کنترل کاملی بار انتخااب میتوان گف. به ما ا ا ه کدام  یستم ا تفاده کنیم. به طور کلی می

 های ذهن  اطفی و منطقی داشته باشیم.هر یک ا   یستم
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تر و انتخابی هوشهندانه میان منطاه گیری و داشتن ذهنی فعالاین امکانات به شها قدرت تیهیم

 دهد.و احساس را می

 

 هنر شفاف اندیشیدن -۴

انواع کتاب هنر حل مسائله نیسا.ب بلکاه یاک راهنهاا کتاب هنر شفاف اندشیدن تنها یکی از بهترین 

داریم منجار باه ایجااد یاک نتیجاه خاا  برای داشتن  نادگی بهتار ا ا.. چارا کاه هار قادمی کاه برمای

 شود.می

اولاین قادمی ا ا. کاه   آیادمیفهم این موضوع که توانایی حل مسئله از یک ذهن  ا مان یافتاه بار  

باید طی کنید. وقتی ما بتوانیم اندینه شفافی داشته باشیم حل مسئله از یک شیوه شفاف برای ماا 

 شود.آ ان می

 

 ؟ چگونه مسئله را حل کنیم  -۵

کند در . فکر کردن را باه مخاطباانش بیاامو د. های ریاضی  عی می ور  پولیا با ا تفاده از روش

ده ا  ایاان روش هوشاهندانه خااود باه بساایاری ا  افاراد کهاک کاارده طار  فکاار خاود را تغییاار او باا ا اتفا

 دهند.

 اح  ار ر   ن را بماما یا به ش ا   ک واا ا  نم  قارت ناتر اس   ارر راهذ   ما اگ  یچه ر ان می

  ر  تا با گیاری شوگمره بهتر  ناش بماخم  
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 ؟ کنی با یک مشکلکار می ه چ -۶

توانید ا  شار آن خاال  شاوید و یاا راهای بارای ؟ مخیوصا وقتی که نهیکنی با یک منکل میکار  ه  چ

های گونااگونی را کاه بارای مقابلاه باا آن مناکل حل آن پیدا کنید. کوبی یامادا  ناریوی دقیه و ایده

 کند.آید به شها معرفی میحل نندنی به کار می

 

 
 

 ن را  ار  اخد  اسد   ده  مچ داه سدنی ی نمدا  قصا  ماگ   تا   نر حل مسئلهی ته اصلی  ه اخ   

اح   ر  نما ام ان بروگ  ن  یا  اگ حا جلاح برو  خک مال ل را ب مریا   ر چقاش بمالتر راجع به مسئله

 بمالتر اس  
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 حرف آخر 

تواناد یاک راهنهاای  هلای بارای هرگز مهارت حل مسئله را د . کم نگیرید. هر یک ا  این کتابهاا می

توانایی در شها باشد. پس اگر به دنبال رشد و تو عه فردی هساتید و راهای بارای با گناایی ارتقا این  

 خواهید.های مسیر  ندگی میگره

تواناد بارای پاردا د و میمی های حل مسئلهروشبه نو ی از    کتاب هنر حل مسئلههر یک ا  این انواع  

 هاا بپاردازیم. اماا قطعاا  کی ا  ایان کتابشها موثر واق  شود. در این بحث تنها توانستیم به تعداد اند

 تری خواهید داش.. هر چه بینتر در این را تا مطالعه داشته باشید ذهن خالق

 

 منبع : 

books/-solving-https://www.zerotoskill.com/problem 

 
 پایان

https://www.zerotoskill.com/problem-solving-books/

