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 ههبرت حل هسئله  1

 .وٙیٓ  ذیّی ثٝ ایٗ ٔٛضٛع تٛخٝ ٘ساضتٝ ثبضیٓ، ِٚی ٔب زض ضٚظ تؼساز ظیبزی ٔسئّٝ حُ ٔی              ضبیس

            ٖ ٘بٌعیط   ٔب.  ٔبٖ ٞستٙس   ٌیط  ٔسبئُ ضیع ٚ زضضتی وٝ زض ظ٘سٌی فطزی، ذب٘ٛازٌی ٚ اختٕبػی ٌطیجب

تحػیّی،   ٔرتّف ظ٘سٌی اػٓ اظ     ٞستیٓ ثطای ٞط یه اظ ٔسبئُ ٚ ٔطىالتی وٝ زض فؼبِیتٟبی              

   .حّی ثیبثیٓ آیس، ضاٜ پیص ٔی... ضغّی، التػبزی ٚ 

ثب .  آیس  ٞبی ضٚظٔطٜ ظ٘سٌی ثٝ حسبة ٔی        ضطٚضت  حُ ٔسبِٝ، ٟٔبضتی وبضثطزی است وٝ أطٚظٜ اظ        

       ٗ الظْ است ایٗ ٟٔبضت ضا یبز ثٍیط٘س تب ثتٛا٘ٙس زض ٔمبثّٝ ثب                ایٗ زیسٌبٜ تٕبْ افطاز زض تٕبْ سٙی

  .ثٝ وبض ثط٘س ٔسبئُ ٔرتّف ظ٘سٌی آٖ ضا

افطاز یه خابٔاؼاٝ اظ ضٚضای             وٝ زض حُ ٔسبئُ ٚخٛز زاضز ایٗ است وٝ ٕٞٝ ٘ىتٝ ٟٕٔی ِٚی

ٞاب،     ٞاب، ٔاٟابضت        زا٘ستٙای   ٞط وس ثطاسبس.  وٙٙس یىسبٖ ثطای حُ ٔسبئُ ٔطبثٝ استفبزٜ ٕ٘ی

ضٚش ذبظ ذٛز ضا زض حاُ        پیطیٙٝ، ضرػیت، ٍ٘طش ٚ إٞیتی وٝ ثطای آٖ ٔسئّٝ لبئُ است؛

  .ٞب ذٛاٞس ثٛز ٘یع ٔتٕبیع اظ سبیط ضٚش ٚ اِجتٝ ٔسّٕب ٘تیدٝ حبغُ ٔسبئُ ثٝ وبض ٔیجطز

 ْ زضست است وٝ ٕٞٝ ٔطزْ یه خبٔؼٝ اظ ضٚش زلیمب یىسب٘ی ثطای حُ یه ٔسئّٝ                    :٘ىتٝ زٚ

وتتس، ِٚی اوثطیت خبٔؼٝ ضٚش وٓ ٚ ثیص ٔطبثٟی ثطای حُ یه ٔسئّٝ                    ذبظ استفبزٜ ٕ٘ی  

ٞبی وبٔال    ثط٘س ٚ فمظ تؼساز ٔؼسٚزی اظ خبٔؼٝ ثطای حُ ٔسبئُ ٔطبثٝ اظ ضٚش                 ذبظ ثىبض ٔی  

ٝ     .  وٙٙس  ٔتٕبیع استفبزٜ ٔی   ٔؼٕٛال افطاز ثٝ غٛضت زٚ ٌطٜٚ ػٕسٜ وبٔال            ثٝ ٕٞیٗ زِیُ زض ٞط خبٔؼ

زٞٙس ٚ زض ٔمبثُ، ٌطٜٚ        یه ٌطٜٚ وٝ اوثطیت ػبٔٝ ٔطزْ ضا تطىیُ ٔی          .  ضٛ٘س  ٔتٕبیع زیسٜ ٔی  

الّیتی ثب عطظ تفىط، ٔٙص ٚ سغح        .  زیٍطی وٝ الّیتی اظ خبٔؼٝ ثٛزٜ ٚ خعٚ افطاز ذبظ ٞستٙس            

 .ظ٘سٌی ٔتفبٚت

 ْ آٟ٘ب اظ ذاللیت ثبال ٚ تٛا٘بیی ٘ٛآٚضی        .  ٕٞٝ افطاز ٌطٜٚ اذیط یه ٘مغٝ ٔطتطن زاض٘س         :٘ىتٝ سٛ

ٝ     .  ثطذٛضزاض٘س ذاللیت » :٘یع شوط ضس   «تؼطیف ذاللیت ثٝ ظثبٖ سبزٜ     » ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض ٔمبِ

ٜ    یؼٙی تٛا٘بیی تِٛیس ایسٜ    زض .  »ٔتؼسز، خسیس ٚ ٔٙبست ثطای حُ ٔسبئُ ٚ ٔطىالت         حّٟبی  ٞب ٚ ضا

: اضئٝ ضسٜ ٘یع ثٝ ٕٞیٗ ٔٛضٛع اضبضٜ ٔیطٛز          Weisbergتؼطیف زیٍطی اظ ذاللیت وٝ تٛسظ         

 ضٚ ایٗ ٌطٜٚ  اظ ایٗ. «ذاللیت یؼٙی تٛا٘بیی حُ ٔسبیّی وٝ فطز لجال حُ آٟ٘ب ضا ٘یبٔٛذتٝ است«

http://moalemekhalagh.com/index.php/articles/75-problem-solving-skill
http://moalemekhalagh.com/index.php/articles/64
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   ٝ آٟ٘ب ثٝ ز٘جبَ   .  ٞبی وٟٙٝ ٚ ٘بوبضآٔس لسیٕی ٘یستٙس        ٔٙس ثٝ استفبزٜ اظ ضٚش      اظ افطاز خبٔؼٝ، ػالل

 .ٞبی ٘ٛ ٚ ٔتٕبیع، زض حُ ٔسبئُ ٞستٙس اثساع ٚ ثىبضٌیطی ضٚش

 ْ ٝ          تفبٚت ضٚش  :٘ىتٝ چٟبض ، ثبػث تٙٛع ویفیت ظ٘سٌی       ٞبی حُ ٔسئّٝ زض افطاز ٔرتّف ٞط خبٔؼ

زض ٚالغ حُ ٔسئّٝ یه ٟٔبضت است وٝ ٔیعاٖ ایٗ ٟٔبضت زض افطاز ٔرتّف، ػبُٔ                  .  ضٛز  آٟ٘ب ٔی 

              ٝ ٞبی ٔرتّف ظ٘سٌی اػٓ اظ فطزی،          ٟٕٔی زض تؼییٗ ویفیت ظ٘سٌی ٚ ٔٛفمیت آٟ٘ب زض خٙج

 .تحػیّی، ضغّی ٚ اختٕبػی است

ایٗ وٝ، ایٗ ٟٔبضت ٘یع ٔب٘ٙس ٞط ٟٔبضت زیٍطی لبثُ یبزٌیطی است ٚ اِجتٝ ٘یبظ ثٝ                  ٘ىتٝ ٟٔٓ آذط  

تٛا٘س ثٝ حُ ذاللب٘ٝ یه ٔسئّٝ        یبزٌیطی ٟٔبضت حُ ٔسئّٝ زض سغٛح ٔرتّف ٔی        .  آٔٛظش زاضز 

 .سبزٜ ٚ یب زض سغٛح ثبالتط ٔٙدط ثٝ اثساع ٚ اذتطاع ضٛز

 

 

 

 

 

 

 

 چگًَه در حل هسبئل ههبرت پیدا کٌین؟

زض حُ ٔسبئُ اثتسا ثبیس ٚخٛز ٔسبئُ ٚ ٔطىالت زض ظ٘سٌی ضا یه أط                     ٟٔبضت ثطای وست  

      ٓ زا٘ٙس ٚ    ثؼضی اظ ٔطزْ ایٗ ٔٛضٛع ضا أطی غیطعجیؼی ٔی        .  عجیؼی ٚ حتی الظٔٝ ظ٘سٌی ثطط ثسا٘ی

ٚ ثسیٟی است وٝ    .  ضٛ٘س  ثٙبثطایٗ زض ضٚیبضٚیی ثب وٛچىتطیٗ ٔطىالت، زچبض ٘بضاحتی ٚ استطس ٔی          

ثٝ ٕٞیٗ زِیُ   .  تٛاٖ ا٘تظبض ثطذٛضز ٔٙبست ثب ٔطىالت ضا زاضت          ثب ٚخٛز استطس ٚ ٍ٘طا٘ی ٕ٘ی      

تطیٗ   ایٗ افطاز ٔؼٕٛال زض ٔٛاخٟٝ ثب ٔسبئُ حبِت ا٘فؼبِی زاض٘س ٚ حتی لبزض ثٝ حُ اغِٛی سبزٜ                   

 .عفطٜ ٔی ضٚ٘س ٚ آٟ٘ب ضا ثٝ تؼٛیك ٔی ا٘ساظ٘س ٔسبئُ ٘یع ٘یستٙس ٚ اغّت اظ حُ ٔسبئّطبٖ
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زا٘ٙس، ذٛز ضا ثطای ٔٛاخٟٝ ثب آٟ٘ب         ِٚی افطازی وٝ ٔسبئُ ٚ ٔطىالت ضا خعیی اظ ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ٔی           

ایٗ افطاز ثب ثطٚظ ٞط ٔطىّی، ثسٖٚ زغسغٝ ٚ ثب فىطی ثبظ ٚ ٔسّظ، ٘سجت ثٝ حُ                 .  ا٘س  ٘یع آٔبزٜ وطزٜ

 .وٙٙس آٖ الساْ ٔی

ٞبی ٔتؼسز ثطای ٞط       تٛا٘بیی تِٛیس ایسٜ   ٔٛضٛع زیٍطی وٝ زض حُ ٔسبئُ، ٘مص وّیسی زاضز،           

ٜ    ثبیس تٛخٝ زاضت وٝ ٞط چٝ تؼساز ایسٜ         .  است ٔسئّٝ ٞبی تِٛیس ضسٜ ثیطتط ثبضس،        حُ  ٞب ٚ ضا

      ٜ ثٙبثطایٗ ٘جبیس زض تِٛیس ٚ اضائٝ         .  حُ وبضآٔستط، ثیطتط ذٛاٞس ثٛز        احتٕبَ ضسیسٖ ثٝ یه ضا

اتفبلب .  ٞب غیطٔٙغمی ٚ غیطػّٕی ثٝ ٘ظط ثطسٙس        حتی اٌط ثطذی اظ ایسٜ    .  ثٝ ذطج زاز   ذسبست ایسٜ

ٞبی ثٝ ظبٞط غیطٔٙغمی ٚ غیطػّٕی ثطای حُ ثؼضی اظ ٔطىالت               زض ثطذی اظ ٔٛاضز ٕٞیٗ ایسٜ      

 !زٞٙس وبضسبظتط ثٛزٜ ٚ ٘تیدٝ ثٟتطی ٔی

ٞبی ٔتؼسز ضا وست وٙیٓ؟ ثسیٟی است وٝ ثطای وست ٟٔبضت زض                أب چٍٛ٘ٝ تٛا٘بیی تِٛیس ایسٜ     

 ٝ ٞبی   زض ظٔیٙٝ وست ٟٔبضت ثطای تِٛیس ایسٜ        .  ای، آٔٛظش ٚ تٕطیٗ ٔستٕط الظْ است          ٞط ظٔیٙ

          ٗ تىٙیه ثبضش   ٚ ثٝ ذػٛظ   ذاللیت تىٙیىٟبی ٔتؼسز ٘یع ثطذٛضزاضی اظ تفىط ذالق ٚ تٕطی

 .ٌطب ثبضس تٛا٘س ثسیبض ضاٜ ٔی فىطی

    ٜ ٞب، ثب    ٞبی فطاٚاٖ ثطای حُ ٔسئّٝ، ٘ٛثت ثٝ ا٘تربة ثٟتطیٗ ٚ وبضاتطیٗ ایسٜ               حُ  پس اظ تِٛیس ضا

ٞب تؼسیُ ٚ یب ثب       زض ایٗ ٔطحّٝ ٕٔىٗ است الظْ ثبضس، ثؼضی اظ ایسٜ          .  ضسس  وٕه تفىط ٔٙغمی ٔی   

زض ٞط غٛضت ٟٔبضت فطز          .  ٞبی خسیسی ثٝ ٚخٛز آیٙس            ٞٓ تطویت ضٛ٘س ٚ ایسٜ          

ٜ      ٚ ثبالذطٜ  پطزاظی  ایسٜ ذالق، تفىط زض ٞبی ٔٙحػط ثٝ فطز      حُ  تفىط ٔٙغمی، ٔٛخت ضسیسٖ ثٝ ضا

 .ضٛز ٚ وبضآٔس ٔی

ضٕب خعٚ وساْ ٌطٜٚ ٞستیس؟ آیب ٔب٘ٙس اوثطیت خبٔؼٝ ضٚضٟبی ٔؼَٕٛ ٚ ضٚتیٗ ضا ثاطای حاُ          

ٔسبئُ ضٚظٔطٞتبٖ ثىبض ٔیجطیس؟ ٚ یب تطخیح ٔیسٞیس فطاتط اظ خبٔؼٝ فىط ٚ ػُٕ وٙیس؟ ٚ اِجاتاٝ اظ     

  !٘تبیح آٖ ٞٓ ثٟطٕٞٙس ضٛیس؟

 

http://moalemekhalagh.com/index.php/creativity-techniques
http://moalemekhalagh.com/index.php/creativity-techniques/brainstorming
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ُ     زض تؼطیف اظ ایٗ ٟٔبضت ٔی       ٞبی اسبسی ظ٘سٌی     ٔطىُ، یىی اظ ٟٔبضت     تٛاٖ ٌفت، ٟٔبضت ح

ٓ        ثط٘بٔٝ  زٞس تب ثب    است وٝ ثٝ ٔب ایٗ أىبٖ ضا ٔی          ایٗ .  ضیعی ٔطرع، ٔطىالتٕبٖ ضا حُ وٙی

       ٚ تٛا٘س زض حُ ا٘ٛاع ٔسبئُ ٚ ٔطىالت وبضثطز زاضتٝ            ٔی  ٟٔبضت فمظ ثطای ٔطىُ ذبغی ٘یست 

وٙس تب ٍٞٙبْ     ٟٔبضت حُ ٔسبِٝ ایٗ است وٝ ثٝ فطز وٕه ٔی             تطیٗ فبیسٜ یبزٌیطی    ٟٔٓ.  ثبضس

ٞبی ٔتؼسزی ضا خستدٛ وطزٜ آٟ٘ب ضا ثطضسی ٕ٘ٛزٜ ٚ پس اظ تدعیٝ ٚ                حُ  ضاٜ  ضٚیبضٚیی ثب ٔطىالت  

 .حُ ضا ا٘تربة ٕ٘بیس  ضاٜ تحّیُ ثٟتطیٗ

سبظز ثب ٔطىالت ٔٛخٛز ٚ ٔرتّف        ضا لبزض ٔی    افطاز   (ٔسبِٝ)زض ٚالغ یبزٌیطی ٟٔبضت حُ ٔطىُ        

        ُ ثبلی ٕ٘ب٘س ٚ فطز ثتٛا٘س زض خٟت ضسیسٖ ثٝ اٞساف،            ثٝ لسضی ٔٛاخٝ ضٛ٘س تب چیعی ثٝ اسٓ ٔطى

 .ضیعی حصف وطزٜ ٚ سالٔت ظ٘سٌی ذٛز ضا حفظ ٚ تثجیت وٙس ثط٘بٔٝ ٔٛا٘غ ضا ثٝ آضأی ٚ ثب 

ضٚظا٘ٝ، تحػیّی، ضغّی، اختٕبػی،       ٔطىالت ٔٛخٛز افطاز ػٕستب ضبُٔ ٔسبئُ ضرػی، أٛض           

        ٚ ٞبیی است وٝ ثٝ تٙبست ظ٘سٌی ٚ         زیٍط ٔٛلؼیت   اضتجبط ثب زٚستبٖ، ذب٘ٛازٜ ٚ خبٔؼٝ، ٔحیظ وبض 

ثطذی افطاز زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ذٛز       .  ٔٛاخٟٝ ثب آٟ٘ب است      ٞبی اختٕبػی، فطز ٘بٌعیط      ایفبی ٘مص 

      ُ تطیٗ ٔسبِٝ ٚ ٔطىُ      آسبٖ ذٛز ٘یستٙس ٚ زض ٔمبثُ وٛچه         حتی لبزض ثٝ ثطعطف وطزٖ ٔسبئ

   ٚ تطیٗ ٘بٔالیٕبت ظ٘سٌی     ایٗ افطاز زض ٔمبثُ وٛچه    .  ضٛ٘س  ٘بضاحتی ٔی   زچبض پطیطب٘ی، زستپبچٍی 

ٚ   آسیت ٗ   پصیط٘س   ٞبی ٔرتّف ضٚا٘ی ٚ خسٕب٘ی ٔجتال ضٛ٘س ٘یع ثسیبض ظیبز           وٝ ثٝ ثیٕبضی    احتٕبَ ای

 .ثبضس ٔی

       ٚ سط ٌصاضتٝ ٚ ٘ٝ      تطیٗ ٔطىالت ضا پطت     وٙٙسٜ  ٘بضاحت  افطاز زیٍطی ٚخٛز زاض٘س وٝ زضٛاضتطیٗ 

اظ تحُٕ آٖ ٔطىُ ثٝ سغح ثبالتطی اظ تٛإ٘ٙسی ٚ لسضت              ضٛ٘س، ثّىٝ پس    تٟٙب زچبض آسیت ٕ٘ی   

زالیُ ٔٛفمیت ایٗ افطاز آٖ است وٝ ٍٞٙبْ ٔٛاخٟٝ ثب ٔطىالت اظ               تٛاٖ ٌفت اظ    ٔی.  ضسٙس  ٘یع ٔی 

ٚ      ضٚش وٙٙس ٚ ثطذالف افطاز زستٝ لجُ وٝ فبلس ایٗ              غحیحی استفبزٜ ٔی    ٞبی ػمال٘ی ٔٙظٓ 

تٕطیٗ ٚ تىطاض ٚ ٔٛاخٟٝ ٔٙغمی ثب ٔسبئُ، سغح آٔبزٌی فطزی ذٛز ضا اضتمب                 تٛإ٘ٙسی ٞستٙس ثب  

 ایٗ ٌٛ٘ٝ افطاز ثٝ زِیُ وست ایٗ تٛإ٘ٙسی ثرٛثی اظ ػٟسٜ ٔسبئُ ظ٘سٌی ذٛیص                 .ثرطٙس  ٔی

 .آیٙس ثطٔی

          ُ لبزض ٘یستٙس ثطای ٔسبئُ ٚ ٔطىالت ظ٘سٌی ذٛز             ٔؼٕٛال افطاز فبلس تٛا٘بیی ثٙب ثٝ ایٗ زالی

 :حُ ٔٙبسجی ثیبثٙس ضاٜ

 .زا٘ٙس ذٛز ٔی... ِیبلتی، ٘بزا٘ی ٚ استؼسازی، ثی ثی وفبیتی، ا ٚخٛز ٔطىُ ضا زِیُ ثط ضؼف، ثی 1

 .وٙٙس سطظ٘ص ٚ ٔالٔت ٔی ا ثٝ ٍٞٙبْ ضٚیبضٚیی ثب ٔطىُ ٔطتجب ذٛز ضا 2

 .است ٚ ٘جبیس ٚخٛز زاضتٝ ثبضس ا ٔؼتمس٘س ٚخٛز ٔطىُ زض ظ٘سٌی، أطی غیطعجیؼی 3
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وٙٙس اظ ٔطىالت فطاض وطزٜ یب آٖ ضا ثٝ           ٔی  ا ثٝ خبی ٔٛاخٟٝ ٔٙغمی ثب ٔطىُ ٚ حُ آٖ سؼی           4

 .تؼٛیك ثیٙساظ٘س

5              ْ وطزٜ ٚ تػٕیٕبت ٘بٌٟب٘ی ٚ احسبسی           ا ظٔبٖ حُ ٔطىُ ثسٖٚ تفىط ٚ ػدٛال٘ٝ السا

 .ٌیط٘س ٔی

 

 گشبیی در رٍابط اجتوبعی هسبله

 
ضیعی ثطای ثطذٛضز ثب ٔطىالت ظ٘سٌی اظ         ثط٘بٔٝ  ٍٞٙبْ    تٛا٘یس  ٌطبیی ضٚضی است وٝ ضٕب ٔی       ٔسبِٝ

ٝ  .  آٖ استفبزٜ وٙیس   ٖ        ای  ایٗ ٟٔبضت ٔمبثّ . ضٙبذتی ٔٛثط ٚ ٔفیس است       ػّٕی است وٝ اظ ٘ظط ضٚا

ٝ   استفبزٜ اظ ضٚش   ٚلتی ضٕب ثسا٘یس وٝ اظ     .  ضٛز  ٔٛخت اػتٕبز ثٝ ٘فس زض ضٕب ٔی        ٌطبیی  ٞبی ٔسبِ

ٞبی   ٟٔبضت.  ضٛز  ثطذٛضزاضیس احسبس ضبیستٍی ٚ تسّظ زض ضٕب تمٛیت ٔی           ایٗ ٟٔبضت ثٝ ذٛثی   

  ٝ پژٚٞطٍطاٖ زضیبفتٙس وٝ     .  ثب سبظٌبضی ضرػی ذٛة، اضتجبط زاضز             ٌطبیی   ٔٛثط ٔسبِ

ٗ     ٔسبِٝ ٚالؼیت ٚالفٙس وٝ غّجٝ ثط ٔطىالت ظ٘سٌی ٔستّعْ تالش ٚ وٛضص              ٌطبٞبی ٔٛفك ثٝ ای

ٌطبیی تٛخٝ ثٝ چٙس ٘ىتٝ ضطٚضی است، اَٚ آٖ وٝ اغّت افطازی وٝ زض حُ                 ٔسبِٝ  زض ٔٛضز .  است

 ٘بپصیطی تٟٙب اظ یه     ضٛ٘س، ثٝ ایٗ زِیُ است وٝ ثٝ عٛض ا٘ؼغبف           زضٔب٘سٜ ٚ ٘بتٛاٖ ٔی     ٔطىُ ذٛز 

ٜ       حُ ثطای ٔطىالت ٔرتّف استفبزٜ ٔی         ضاٜ آٟ٘ب   ضٛز،  حُ ٔٛثط ٚالغ ٕ٘ی      وٙٙس ٚ ٚلتی ایٗ ضا

ٗ         .  وٙٙس  ٞبی زیٍط ضا أتحبٖ ٕ٘ی      حُ  ضاٜ است وٝ ٌبٞی     ٘ىتٝ زٚٔی وٝ ثبیس ثٝ آٖ تٛخٝ وٙیٓ ای

   ٜ سٛزٔٙس ٚ ٔٛثط است،      حُ خسیس ٚ وبٔال ٔتفبٚت زض ثطذٛضز ثب ٔطىالت ثسیبض            استفبزٜ اظ یه ضا

ٗ .  وٙس  ایٗ أط ثرػٛظ زض ثطذٛضز ثب زیٍطاٖ غسق ٔی          ٌطبٞب وسب٘ی ٞستٙس     ٔسبِٝ  زضٚالغ ثٟتطی

وٝ الظْ است ثسا٘یس ایٗ است وٝ         ٘ىتٝ سٛٔی .  ٍ٘ط٘س  وٝ ذاللٙس ٚ اظ ظٚایبی ٔرتّف ثٝ ٔطىُ ٔی        

 .است ٌطبیی ٘یبظٔٙس ضٚیىطزی فؼبَ ٚ ٘ٝ ٔٙفؼُ ٔسبِٝ

 

 گشبیی هراحل هسبله

 
 ا ازضان ذٛیطتٗ

 ٞبی ٔرتّف حُ ا فٟطست وطزٖ ضاٜ 

 ٌیطی ا تػٕیٓ

 



 ا أتحبٖ وطزٖ 6

ُ   ثْتشی اص هشکل اسائِ هی       تش است تعشیف    کسی کِ ثبَّش  ۺ  ًکتِ ّبی   حل  کٌذ، سا
ُ     اسصیبثی هی   تش  آًْب سا دقیق      آٍسد  ثیشتشی سا ثِ رّي هی     حل سا اًتخبة     کٌذ ٍ ثْتشیي سا

 کٌذ هی

ایٗ غٛضت ثبیس ٔطاحُ حُ ٔسبِٝ ضا ٔدسز            آٔیع ثٛز چٝ ثٟتط، زض غیط        اٌط ضاٞىبض ضٕب ٔٛفمیت   

ٜ     .  ٔطٚض وٙیس  ثبضیس ٚ ٕٞیطٝ ثٝ ذبعط زاضتٝ ثبضیس وٝ یه              ٞب  حُ  ضٕب ثبیس پصیطای ٕٞٝ ضا

پیص ضٚ زاضیس ضٙبذت وبُٔ زاضتٝ ثبضیس ٚ            ظٔب٘ی وٝ اظ ٔطىالتی وٝ زض       .ٌطب ٞستیس   ٔطىُ

  ٜ ٓ   ٞبی ٔرتّف ٘یع تٟیٝ وطزٜ      حُ  فٟطستی اظ ضا ٖ      ثبضیس، تػٕی تط ذٛاٞس    ٌیطی ثسیبض سبزٜ ٚ آسب

ٞبی زیٍط ضا أتحبٖ      پصیط ثبضیس ٚ عطح     ٘طس ثبیس ا٘ؼغبف    اٌط اِٚیٗ ا٘تربة ضٕب ٔٛثط ٚالغ      .  ضس

ٜ       لجُ اظ ا٘تربة یه ضیٜٛ    .  وٙیس ثطای .  ٞبی احتٕبِی ضا ثطضسی وٙیس      حُ  وبض، ثٟتط است وٝ تٕبْ ضا

ٜ   پصیط ٚ ذالق ثبضیس ٚ تب آ٘دب وٝ ٔی          ثبیس ا٘ؼغبف   ٞبی ذٛة   ایدبز عطح  ٞبی ثیطتطی    حُ  تٛا٘یس ضا

آٔیع ایٗ است وٝ ضرع ایٗ ازضان ضا           لسْ اَٚ زض حُ ٔطىُ ثٝ عٛض ٔٛفمیت        .  ٕ٘بییس  ضا ٔغطح 

ٝ     زض ذٛز  ٌیطی   ثطای ایدبز خٟت     ».تٛا٘ی ٔطىّت ضا حُ وٙی         تٛ ٔی »:  پطٚضش زٞس و

ثرطی اظ ظ٘سٌی ٔٛاخٝ ضسٖ ثب ٔطىالت       «:  ذٛز ثبیس ثتٛا٘یس ثٝ ذٛزتبٖ ثٍٛییس       ٌطبیی زض   ٔسبِٝ

ٓ       ثب ٔطىّی ٔٛاخٝ ٔی     است ٚ ٚلتی   ٝ    2«.ضْٛ ثبیس آضاْ ٚ ذٛ٘سطز ثبض اِٚیٗ وبضی  :  ا تؼطیف ٔسبِ

. تٛا٘یس ا٘دبْ زٞیس، ضٙبذت زلیك ٔسبِٝ است           ٔٛلغ ٔٛاخٝ ضسٖ ثب یه ٔطىُ ٔی           وٝ زض 

 .تؼبضضبت اسبسی ضا ٔطرع ٚ سپس فٟطستی اظ اٞساف ذٛزتبٖ ضا تٟیٝ وٙیس ٔطىالت ٚ

 

 : هثبل
اٚ ٔی ذٛاست ٔعضػٝ سیت ظٔایاٙای    .  پیطٔطزی تٟٙب زض یىی اظ ضٚستبٞبی آٔطیىب ظ٘سٌی ٔی وطز 

تٟٙب پسطش ثٛز وٝ ٔی تٛا٘ست ثٝ اٚ وٕه واٙاس   .  اش ضا ضرٓ ثع٘س أب ایٗ وبض ذیّی سرتی ثٛز

 : پیطٔطز ٘بٔٝ ای ثطای پسطش ٘ٛضت ٚ ٚضؼیت ضا ثطای اٚ تٛضیح زاز. وٝ اٚ ٞٓ زض ظ٘ساٖ ثٛز 

ٔاٗ  .  پسطػعیعْ ٔٗ حبَ ذٛضی ٘ساضْ چاٖٛ أاسبَ ٘راٛاٞٓ تاٛا٘ست سیات ظٔیاٙی ثىابضْ   «

ٕ٘ی ذٛاٞٓ ایٗ ٔعضػٝ ضا اظ زست ثسٞٓ، چٖٛ ٔبزضت ٕٞیطٝ ظٔبٖ وبضت ٔحاػاَٛ ضا زٚسات        

. اٌط تٛ ایٙدب ثٛزی تٕبْ ٔطىالت ٔٗ حُ ٔی ضس   .  ٔٗ ثطای وبض ٔعضػٝ ذیّی پیط ضسٜ اْ.  زاضت

ٛ     ... ٔٗ ٔی زا٘ٓ وٝ اٌط تٛ ایٙدب ثٛزی ٔعضػٝ ضا ثطای ٔٗ ضرآ ٔایاعزی          »پاسض  :زٚساتاساض تا

  :عِٛی ٘ىطیس وٝ پیطٔطز ایٗ تٍّطاف ضا زضیبفت وطز

 »پسض، ثٝ ذبعط ذسا ٔعضػٝ ضا ضرٓ ٘عٖ، ٔٗ آ٘دب اسّحٝ پٟٙبٖ وطزٜ اْ«

 ٔأٔٛضاٖ ظ٘ساٖ ٚ افسطاٖ پّیس ٔحّی زض ٔعضػٝ پسض حبضط ضس٘س ٚ تٕبْ  22غجح فطزا  4سبػت 
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پیطٔطز ثٟت ظزٜ ٘بٔٝ زیٍطی ثاٝ پساطش     .  ٔعضػٝ ضا ضرٓ ظز٘س ثسٖٚ ایٙىٝ اسّحٝ ای پیسا وٙٙس 

 ٘ااٛضاات ٚ ثااٝ اٚ ٌاافاات وااٝ چااٝ اتاافاابلاای افااتاابزٜ ٚ ٔاای ذااٛاٞااس چااٝ وااٙااس؟                             

ثطٚ ٚ سیت ظٔیٙی ٞبیت ضا ثىبض، ایٗ ثٟتطیٗ وبضی ثٛز وٝ ٔی تٛا٘ساتآ    !پسض« :  پسطش پبسد زاز

 .»اظ ظ٘ساٖ ثطایت ا٘دبْ ثسٞٓ

 
 

 چگًَگی آهَزش ایي ههبرت
 

ُ       ثٝ عٛض وّی ٟٔبضت    تٛا٘س وبضثطز ٔثجتی     ٔطىُ زض ٕٞٝ افطاز ٔی      ٞبی ظ٘سٌی ٚ اظخّٕٝ ٟٔبضت ح

        ٚ تٛا٘س   تٛا٘بیی فطز ثبالتط ثبضس استفبزٜ ثیطتطی ٔی        زاضتٝ ثبضس ِٚی عجیؼتب ٞط چٝ ضطیت ٞٛضی 

وسی وٝ  .  فطز زض تٕبْ ٔطاحُ ایٗ ٟٔبضت تبثیطٌصاض است           ٞٛش ٚ ذاللیت  .  اظ ایٗ ٟٔبضت ثجطز   

ٜ   ٔطىُ اضائٝ ٔی    تط است تؼطیف ثٟتطی اظ      ثبٞٛش آٚضز، آٟ٘ب    ٞبی ثیطتطی ضا ثٝ شٞٗ ٔی       حُ  وٙس، ضا

ٜ     ٔی  تط اضظیبثی   ضا زلیك  تٛاٖ ٌفت تٟٙب     اظ عطف زیٍط ٔی   .  وٙس  حُ ضا ا٘تربة ٔی     وٙس ٚ ثٟتطیٗ ضا

ثٙبثطایٗ فمظ ثب ٔغبِؼٝ یب      .  ٟٔبضت حُ ٔسبِٝ ثٝ زا٘ص ٚ اعالػبت فطز ثستٍی زاضز              ثرطی اظ 

ٓ           زا٘ص ثیطتط ٔب ثٝ ٟٔبضت ٕ٘ی        وست الظْ   ثٙبثطایٗ.  ضسیٓ ثّىٝ ثٝ تٕطیٗ ٚ تىطاض ٘یع ٘یبظٔٙسی

                 ٖ لبزض ضٛیٓ    است آٔٛظش ٚ تٕطیٗ ایٗ ٟٔبضت اظ زٚضاٖ وٛزوی آغبظ ضٛز تب ثب تدطثٝ حبغُ اظ آ

 .تط ٔٛاخٝ ضٛیٓ تط ظ٘سٌی، ضاحت زض ثعضٌسبِی ثب ٔسبئُ ػٕسٜ

          ٝ زض ثعضٌسبِی ثٝ ضاحتی    .  ثٝ سٗ افطاز است     ٘حٜٛ آٔٛظش ایٗ ٟٔبضت تب حس لبثُ تٛخٟی ٚاثست

غطیح ٚ ٔستمیٓ تؼّیٓ ٟٔبضت ضا ضطٚع وطز، أب ثطای             تٛاٖ ثب ثیبٖ اٞساف ایٗ آٔٛظش ثٝ عٛض         ٔی

 .تمطیجب غیطػّٕی است وٛزوبٖ آٔٛظش ٔستمیٓ ایٗ ٟٔبضت

 .یؼٙی ثٝ ضىُ غیطٔستمیٓ است »ثبظی «ِصا زض ایٗ سٙیٗ ٘حٜٛ آٔٛظش ػٕٛٔب ٔجتٙی ثط

 تٛا٘یٓ ثطای   زٞیٓ ٔب ثٝ ػٙٛاٖ پسض ٚ ٔبزض ٕٞیطٝ ٕ٘ی            ثٝ فطظ٘سإ٘بٖ ٞٓ ایٗ ٟٔبضت ضا آٔٛظش       

     ٓ ثبِمٜٛ ثب    آٟ٘ب ثبیس ذٛزضبٖ لبزض ثبضٙس ثب ٔسبئُ ٚ ٔطىالت           .  فطظ٘سإ٘بٖ ایٕٙی ضا ایدبز وٙی

ٝ   .  آضأص ٚ ثٝ غٛضتی وبضآٔس ثطذٛضز وٙٙس        ٝ    ٔب احتیبج ثٝ ثچ ضطٚع ثٝ فىط وطزٖ      ٞبیی زاضیٓ و

ٞبی اسبسی ایٗ وبض ضا ا٘دبْ        ٟٔبضت  تٛا٘ٙس ثب تطٛیك ٚ وست      آٟ٘ب ٔی .  زضثبضٜ ٔٛضٛػبت خسی وٙٙس   

یىی ایٗ وٝ   .  لسٕت اغّی تطىیُ ضسٜ است      2ٔؼٕٛال زستٛضاِؼُٕ ثطای حُ ٔطىالت اظ       .  زٞٙس

         ٝ ٓ     ٌیطی  تػٕیٓ  پطسص ٚ پبسد ضا تٕطیٗ وٙیس ٚ زیٍطی آٖ و ٌطفتٗ ضا تٕطیٗ     ٞب یب زضست تػٕی

پطسیسٖ ٚ  .  ٞبی ذبظ ٘یستٙس    ٌطٜٚ سٙی ذبظ یب تٛا٘بیی      ٞب ٔرتع   زض ٚالغ ایٗ فؼبِیت   .  ٕ٘بییس

 ٞب زض ٔسضسٝ آ٘چٙبٖ تٕطیٙی زض  غطف ٚلت ظیبز است وٝ ثچٝ پبسد زازٖ ذٛز ٔستّعْ تٕطیٗ ٚ



 

. ٞبی زلیك ٚ ٔتفىطا٘ٝ ٘یع ٚخٛز ٘ساضز         ٘یع ثطای سٛاالت ٚ پبسد       ایٗ ظٔیٙٝ ٘ساض٘س ٚ زلت وبفی      

. زٞٙس  یب غّظ ٚ سٛاالتی وٝ تٟٙب یه پبسد غحیح زاض٘س، پبسد ٔی                 ٞب ثٝ سٛاالت غحیح      ثچٝ

ٝ    ٔی تٛا٘س فطاٞٓ وٙس، سٛاالتی است وٝ ٔستّعْ          ٞب ٘یبظ زاض٘س ٚ ٔساضس ٕ٘ی        ثچٝ  تٛاٖ ٌفت آ٘چ

 ٖ ُ        چغٛض ٔی «یب    «وٙی؟  چٝ فىط ٔی   ...  زضثبضٜ«ثبضٙس، ٔب٘ٙس      فىط وطز  تٛاٖ ایٗ ٔسبِٝ ضا ح

 ؟»وطز

ٝ    ٚاِسیٗ ٔی  ثٝ »تطی ضا زض ٘ظط ثٍیط٘س ٔثال ایٗ وٝ            آسبٖ  تط سٛاالت   ٞبی وٛچه     تٛا٘ٙس ثطای ثچ

ٝ   «وٙی؟  چطا ایٗ عٛض فىط ٔی    «یب  «ضٛز؟  ٘ظطت ایٗ زاستبٖ چغٛض تٕبْ ٔی      تط   ٞبیی وٝ ثعضي    اظ ثچ

آیس، ثپطسیٓ ٔثال ظٔب٘ی وٝ یه          ٞبیی وٝ پیص ٔی      ٔٛفمیت  تٛا٘یٓ سٛاالتی زضثبضٜ    ٞستٙس، ٔی 

چٝ ثطزاضتی  «یب    «ٌٛیس؟  ایٗ ثط٘بٔٝ ثٝ ٔب چٝ ٔی     «:  تٛا٘یس ثپطسیس   ٔی  ثیٙیس  ثط٘بٔٝ تّٛیعیٛ٘ی ضا ٔی   

  ٝ تمطیجب تٕبْ ٔطاحُ ٔطىالت ثب ذاللیت ٕٞطاٞٙس، أب ثطذی اظ سٛاالت،                 »زاضی؟  اظ ایٗ ثط٘بٔ

ٝ  .  وٙٙس  ثیطتطی ایدبز ٔی    ذاللیت  »آضظٚ زاضتی چٝ اتفبلی ثیفتس؟    «پطسیس وٝ     ای ٔی   ٚلتی اظ ثچ

ٝ .  تطی ثبضیس   ٞبی شٞٙی   تٛا٘یس ٔٙتظط ضٙیسٖ پبسد     ٔی وٝ   ٞب ثرٛاٞیس ثطای چبضٜ ٔطىّی       اظ ثچ

ٜ            ذٛزضبٖ ایدبز وطزٜ   ٝ     ا٘س، ٘ظط ثسٞٙس ثب ایٗ ضٚش ثٝ خبی آٖ وٝ ضا تحٕیُ وٙیٓ،    ٞب  حّی ضا ثٝ ثچ

ٜ          ذٛز ٜ    ضٚز  آٖ ٔی   حُ ذٛاٞٙس زاضت ٚ أیس        آٟ٘ب سٟٕی ضا زض پیسا وطزٖ ضا ٞبیی وٝ    حُ  وٝ ثب ضا

تٛا٘یس اظ    ٟٔبضت حُ ٔطىُ ٔی     زض ثیطتط ٔٛاضز ثطای تمٛیت    .  وٙٙس، ٔطىُ حُ ضٛز     ذٛز پیسا ٔی  

ٞیچ پبسد غحیحی ٚخٛز ٘ساضز، ضٕب         زض ایٙدب .  ٞبی ٘بٔحسٚز ثپطسیس    فطظ٘ستبٖ سٛاالتی ثب پبسد   

          ٝ زض ذب٘ٝ  .  زازٖ پابساد زضسات ٘یست     ٞٓ زض والس زضس ٘یستیس ٚ ٞیچ ثچٝ زیٍطی ٔطتابق ثا

َ      .زاضز  فضبی آضأی ثطای یبز زازٖ ٚ یبز ٌطفتٗ ٚخٛز           ٘ظطات،   سبػت حضٛض زض ذب٘ٝ ظٔبٖ تجبز

 .وطز تٛاٖ ایدبز ٔی «ٔتفىط«أیسٞب ٚ آضظٚٞبست ٚ ایٗ اٚلبت ضا تٟٙب زض یه ذب٘ٛازٜ  احسبسبت،

ٔطىالت ٚ ػسْ تٛا٘بیی حُ ٔسبِٝ ٕٔىٗ است          تٛاٖ ٌفت ػسْ ثطذٛضز زضست ثب       ثٝ عٛض وّی ٔی   

ٝ .  تط ٕ٘بیس   ٔطىُ ضا پیچیسٜ   ٔٙظٛض افعایص سغح سالٔت ضٚاٖ افطاز ٚ پیطٍیطی اظ              ثٙبثطایٗ ث

ایٗ ٟٔبضت ٟٔٓ ثطای تٕبٔی افطاز زض سٙیٗ ٔرتّف زض              ٞبی اختٕبػی الظْ است آٔٛظش       آسیت

  .تٛا٘بیی الظْ ثطای ثطذٛضز ٔٙغمی ثب ٔسبئُ ضا زاضتٝ ثبضیٓ ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز تب ثب فطاٌیطی آٖ

 .....آرزٍ ًکي کبرآسبًتر ببشد، آرزٍکي تَبهتر ببشی 
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سٍش حل هسبلِ فشایٌذ تفکش هٌطقی ٍ هٌظوی است کِ ثِ فشد کوک هی کٌذ تب ٌّگبم 

سٍیبسٍیی ثب هشکالت ساُ حل ّبی هتعذدی سا جستجَ کٌذ ٍ سپس ثْتشیي ساُ حل سا 

 .اًتخبة ًوبیذ

ظ٘سٌی یه فطغت ثعضي ٚ ضبیس یه ٔسئّٝ ثعضي است وٝ ضٚظا٘ٝ ٔسبیُ وٛچه ضا ثطای ٔاب ثاٝ     

ز٘یبی ٚالؼیت ٞبی ٔب ا٘سبٖ ٞاب ٔإاّاٛ اظ           .  اضٔغبٖ ٔی آٚضز وٝ ٔب آٖ ٞب ضا ٔطىالت ٔی ٘بٔیٓ

 .ٔسبیُ ٚ ٔطىالتی است وٝ ٞط ضٚظ ثب آٖ ٔٛاخٟٝ ٔی ضٛیٓ ٚ یب آٟ٘ب ثب ٔب ٔٛاخٟٝ ٔای ضاٛ٘اس       

 .صًذگی سا هی تَاى سًٍذ پیبپی هَاجِْ شذى ثب هسبیل ٍ تالش ثشای حل آًْب داًستت   

حُ ٔطىالت فطاضٚی ا٘سبٖ تبثیط سبظ٘سٜ ای زض ایدبز اػتٕبز ثٝ ٘فس ٚ وست آضأص زاضز ٚ ثاٝ      

حاُ  .  ا٘سبٖ ٘یطٚی ٚیژٜ ٚ اٍ٘یعٜ ای ٔٙبست ثطای ٔٛاخٟٝ سبظ٘سٜ ثب ٔطىالت ٞسیٝ ٔای ٘إابیاس      

ٔٛفمیت آٔیع ٔسبیُ ظ٘سٌی ثٝ اػتٕبز ثٝ ٘فس ثیطتط ٚ آضأص فطز ٔٙدط ٔی ضٛز،زض حبِای واٝ     

 .حُ ٘بلع یب ٌطٜ ٞبی ٘بٌطٛزٜ ثٟساضت ضٚاٖ ضرع ضا ثٝ عٛض خسی تٟسیس ذٛاٞس وطز

ثٝ ٘ظط ٔی ضسس ا٘سبٖ ٞب ذیّی اٚلبت ٔی تٛا٘ٙس ٔطىالت ذٛیص ضا حُ ٕ٘بیٙس ثی آ٘اىاٝ حاُ        

أب اظ ساٛی زیاٍاط        .  ٔسئّٝ ضا ثٝ غٛضت ٔسٖٚ ٚ یب زض وبضٌبٜ ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی آٔٛذتٝ ثبضٙس

ذیّی اٚلبت ٘یع ا٘سبٖ ٞب ٕ٘ی تٛا٘ٙس ٔسئّٝ ذٛز ضا حُ وٙٙس، چٖٛ حُ ٔسئّٝ ضا ثٝ غٛضت یاه  

حل هسبلِ اص ًظش اًذیشوٌذاى دس ثبالتشیي سطت  اص     .یب تٕطیٗ ٘ىطزٜ ا٘س  ٟٔبضت ٘یبٔٛذتٝ

ٍ ًیبصهٌذ یک سلسلِ فعبلیت ّبی تخصصتی ٍ    .  فعبلیت ّبی شٌبختی اًسبى قشاس داسد

 .داشتي ثسیبسی اص تَاًوٌذی ّبی شخصیتی است

  

 بب تعریف حل هسبله آشٌب شَین
ضٚش حُ ٔسبِٝ فطایٙس تفىط ٔٙغمی ٚ ٔٙظٕی است وٝ ثٝ فطز وٕه ٔی وٙس تب ٍٞٙبْ ضٚیبضٚیی 

ثٝ ایٗ . ثب ٔطىالت ضاٜ حُ ٞبی ٔتؼسزی ضا خستدٛ وٙس ٚ سپس ثٟتطیٗ ضاٜ حُ ضا ا٘تربة ٕ٘بیس

 .تالش ثط ٚ ٞسفٕٙس است -ٔٙغمی -تطتیت حُ ٔسبِٝ یه فطایٙس آٌبٞب٘ٝ

ضفتبضی وٝ تٛسظ ذٛز فطز ٞسایت ٔی ضاٛز ٚ فاطز         -حُ ٔسبِٝ ػجبضت است اظ فطایٙس ضٙبذتی

سؼی ٔی وٙس ثب وٕه آٖ ضاٜ حُ ٞبی ٔٛثط یب سبظٌبضا٘ٝ ای ثطای ٔسبیُ ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ذاٛیاص   

 .پیسا وٙس

ٚ یب اظزضٖٚ فطز٘طبت ٌطفتٝ (  ٔثُ یه أتحبٖ سرت) ٔسئّٝ ٔی تٛا٘س ٘بضی اظ یه ٔطىُ ثیطٚ٘ی

 (.ٔثُ اٞساف، ٘یبظٞب، تؼٟسات ضرػی)ثبضس
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 اًتخبة سٍیکشد صحی  ًسجت ثِ هشکالت

زض ایٗ ٔطحّٝ الظْ است ثبٚضٞبی غّظ ٘سجت ثٝ ٔطىُ ضٙبسبیی ٚ اغالح ٌطزز ٔثاال  ایاٗ ثابٚض        

 (.ٔطىُ ٘طب٘ٝ ضؼف، ثی ِیبلتی ٚ ٘بتٛا٘ی است(.) ٘جبیس زض ظ٘سٌی ثب ٔطىُ ضٚثطٚ ضس)

ظ٘سٌی ثسٖٚ ٔطىالت ا٘سبٖ ضا ثٝ آة ضاوسی تجسیُ ٔی وٙس وٝ ٔی ٔب٘س، ٔی ٌٙسز ٚ ٔتؼفٗ ٔی 

ّش هشکلی دس صًذگی دس حکن فشصتی است ثشای استقبء، ثضسگ شذى، ثتشای ثتب        .ضٛز

تجشثِ شذى ٍ ثشای استَاس کشدى ٍجَد ساست قبهتی ثشای هَاجِْ ثب هستبیتل آتتی        

 .صًذگی

سٍش ثبسش . یک سٍش عیٌی ٍ عولی ثشای پیذا کشدى ساُ حل ّب، سٍش ثبسش رٌّی است

رٌّی یعٌی سعی کٌین ثذٍى ّیچ ًَع قضبٍت، ثبصداسی، اسصش گزاسی خَة ٍ ثذ ٍ یتب    

جلَی فکش خَد سا گشفتي، ساُ حل ّبی هتعذد، هتٌَع ٍ غیش قضبٍتی ثشای هسئلِ اسایتِ  

 ثذّین

 تعشیف دقیق هسئلِ

ٔؼٕٛال  ٚلتی ٔطىّی زض ظ٘سٌی پیص ٔی آیس آزْ ٞب آٖ ضا ذیّی ًٌٙ، ٔجٟٓ، پطاوٙاسٜ ٚ غایاط        

ٔطىُ چیست؟ وای    . زض ایٗ ٔطحّٝ ثبیس ثٝ سٛاَ ٞبی ظیط پبسد زازٜ ضٛز.  زلیك ازضان ٔی وٙٙس

 ٔطىُ ضطٚع ضس؟ ٔطىُ ودب ضطٚع ضس؟ چٝ وسی زض ایٗ ٔطىُ ٘مص زاضز؟

ٞسف ایٗ ٌبْ اضایٝ تؼطیف ٔطرع ٚ زلیك اظ ٔسئّٝ است تب آ٘دب وٝ اثٟبٔبت ٚ ٘بٔفٟٛٔای ٞابی     

 .فٛق شوط تب خبی ٕٔىٗ اظ ثیٗ ثطٚز

  

 تَلیذ، خلق ٍ پیذا کشدى ساُ حل ّبی هتعذد ٍ هتفبٍت

ضٚش ثبضش شٞاٙای     . یه ضٚش ػیٙی ٚ ػّٕی ثطای پیسا وطزٖ ضاٜ حُ ٞب، ضٚش ثبضش شٞٙی است

یؼٙی سؼی وٙیٓ ثسٖٚ ٞیچ ٘ٛع لضبٚت، ثبظزاضی، اضظش ٌصاضی ذٛة ٚ ثس ٚ یب خّٛی فىط ذٛز ضا 

٘ىتٝ ثسیبض ٟٔٓ زض ایٗ . ٌطفتٗ، ضاٜ حُ ٞبی ٔتؼسز، ٔتٙٛع ٚ غیط لضبٚتی ثطای ٔسئّٝ اضایٝ ثسٞیٓ

 .ٔطحّٝ آٖ است وٝ وٕیت ٚ تؼساز ضاٜ حُ ٞب ٟٔٓ تط اظ ویفیت آٖ ٞبست

  

 اسصیبثی سَد ٍ صیبى ٍ هعبیت ٍ هحبسي ساُ حل ّب ٍ اًتخبة اص ثیي ساُ حل ّب

ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض زٞیس ٚ سٛز ٚ ظیبٖ ٞط وساْ  3زض ایٗ ٔطحّٝ ضاٜ حُ ٞبی اضایٝ ضسٜ زض ٌبْ 

 سپس ثط اسبس غّجٝ ٘سجی ٔعایب ٚ ٔؼبیت زض ٔٛضز آٖ ضاٜ حُ تػٕیٓ ٌیطی . ضا ثطضسی وٙیس
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 .یؼٙی زض ٟ٘بیت ضاٜ حّی ضا ا٘تربة وٙیس وٝ ثیطتطیٗ سٛز ٚ وٕتطیٗ ظیبٖ ضا زاضتٝ ثبضس. وٙیس

  

 اجشای ساُ حل ٍ ثبصثیٌی

زض ایٗ ٔطحّٝ ضاٜ حُ ا٘تربثی ذٛز ضا اخطا وٙیس ٚ آثبض ٚ ٘تبیح آٖ ضا ثط ذٛزتبٖ ٚ زیٍطاٖ ٘ظبضٜ 

زض ایٗ ٔطحّٝ . ضا ثب پیبٔسٞبی پیص ثیٙی ضسٜ ٔمبیسٝ وٙیس  وطزٜ ٚ آثبض ٚالؼی ضٚش ا٘تربثی

ثؼس اظ اخطای ضاٜ حُ ٚ ٔفیس ثٛزٖ آٖ ثٝ ذٛزتبٖ . ظٔبٖ ثٙسی اظ إٞیت ذبغی ثطذٛضزاض است

زض غٛضت ِعْٚ ٔی . پبزاش زٞیس ٚ اٌط ٔسئّٝ حُ ٘طس، ٔٛا٘غ ضا ضٙبسبیی وطزٜ ٚ ثطعطف وٙیس

احتٕبال  اضىبِی زض خطیبٖ حُ ٔسبِٝ پیص آٔسٜ  .تىطاض وٙیس  تٛا٘یس ٔطاحُ حُ ٔسبِٝ ضا ٔدسزا 

 ...ٔثال  ٕٔىٗ است ٔطىُ ثٝ ذٛثی ٚ زلیك تؼطیف ٘طسٜ، اٞساف ٚالغ ثیٙب٘ٝ ٘جٛزٜ ٚ. است
 

  ..... شکست یک ساُ حل پبیبى ّوِ ساُ حل ّب ًیست

 

ٔب زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ذٛز ثٝ عٛض ٔساْٚ زض حبَ حُ ٔسائّاٝ     

ثطذی اظ ایٗ ٔسبئُ سبزٜ ٞستٙس، ِٚی ثطذی زیٍط ثٝ .  ٞستیٓ

ٔسبئُ ٟٔٓ ظ٘سٌای  .  فؼبِیت ٞبی فىطی پیچیسٜ ای ٘یبظ زاض٘س

چٙب٘چٝ حُ ٘طسٜ ثبلی ثٕب٘ٙس، استطس ضٚا٘ی ایدبز ٔی وٙٙاس  

تٛا٘بیی حاُ    .  وٝ زض ٟ٘بیت ثٝ فطبض خسٕب٘ی ٔٙدط ٔی ضٛ٘س

ٔسئّٝ ٔب ضا لبزض ٔی سبظز تب ثٝ عٛض ٔؤثطتطی ٔسبئُ ظ٘اسٌای   

 : حل هسئلِ اجضایی داسد کِ عجبستٌذ اص. ضا حُ وٙیٓ

 تطریع ػُّ ٔطىالت ٚ اضظیبثی زلیك آٟ٘ب  ▪ 

 زضذٛاست وٕه  ▪ 

  (ثطای حُ تؼبضؼ)ٔػبِحٝ  ▪ 

 آضٙبیی ثب ٔطاوعی ثطای حُ ٔطىُ ▪  

 تطریع ضاٜ حُ ٞبی ٔطتطن ثطای خبٔؼٝ  ▪ 

ٕٔىٗ است ثپطسیس وٝ ضؼف زض تٛا٘بیی حُ ٔسئّٝ چٝ ٔطىالتی ایدبز ٔی وٙس ٚالاؼایات آٖ        

است وٝ تحمیمبت ثی ضٕبضی زض سغح خٟبٖ ٘طبٖ ٔی زٞٙسوٝ ضؼف یب ٘بتٛا٘ی زضٟٔابضت حاُ     

ثطذی اظ ایٗ ٔسبئُ ػجبضتٙس اظ   .  ٔسئّٝ ثب ٔطىالت ٚٔسبئُ ٟٔٓ ثٟساضتی ٚ اختٕبػی ٔطتجظ است

حدٓ ٚسیؼی اظ تحمیمبت ٘طابٖ ٔای       .  ذٛزوطی، اػتیبز، ثی ثٙس ٚ ثبضی، اثتال ثٝ ایسظ ٚ ثعٞىبضی

زٞس وٝ ٞطچٝ فطز تٛا٘بیی ثیطتطی زض حُ ٔسئّٝ زاضتٝ ثبضس، ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ زض ظ٘اسٌای ذاٛز      

 . ٔٛفك تط ٚ سبِٓ تط ذٛاٞس ثٛز
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ٟٔبضت حُ ٔسئّٝ ثٝ افطاز وٕه ٔی وٙس تب ثٝ غٛضت ٔٙغمی ٚ ٔٙظٓ ثٝ حُ ٔسبئُ ٚ ٔطىاالت  

 : زض حُ ٔسئّٝ ثبیس ثٝ ٘ىبتی تٛخٝ زاضت. ذٛز ثپطزاظ٘س

 

 سٍیکشد صحی  ًسجت ثِ هسئلِ ( ۱

. ثطذی اظافطازظٔب٘ی وٝ ثب ٔطىُ یب ٔسئّٝ ای ٔٛاخٝ ٔی ضٛ٘س، ضطٚع ثٝ سطظ٘ص زیٍطاٖ ٔی وٙٙس

 : ٔؼٕٛال  ایٗ افطاز اػتمبز زاض٘س وٝ

 . ا٘سبٖ لٛی زض ظ٘سٌی ذٛز زچبض ٔطىُ ٕ٘ی ضٛز▪ 

 . ضٚثٝ ضٚ ضسٖ ثب ٔطىالت ٘طبٖ زٞٙسٜ ضؼف ٚ ٘بتٛا٘ی است▪ 

 . اٌط ا٘سبٖ زضست ػُٕ وٙس، ٞیچ ٌبٜ زض ظ٘سٌی ذٛز ثب ٔطىُ ضٚثٝ ضٚ ٕ٘ی ضٛز▪ 

 . اٌط ٔطىّی ٚخٛز زاضز، حتٕب  ٔمػطی ٞٓ ٚخٛز زاضز، ثبیس ٔمػط ضا پیسا ٚ تٙجیٝ وطز▪ 

 . ٔطىالت یب ثؼضی اظ ٔطىُ ٞب ضا ٕ٘ی تٛاٖ حُ وطز▪ 

 . زض ظ٘سٌی ثبیس سؼی وطز وٝ اغال  ٔطىّی پیسا ٘طٛز▪ 

٘ىتٝ ٟٔٓ آٖ است وٝ ٕٞٝ ثبٚضٞبی ثبال اضتجبٜ ٞستٙس ٚ ثبػث ٔی ضٛ٘س فطایٙس حاُ ٔسائّاٝ اظ        

زض فطایٙس حُ ٔسئّٝ اِٚیٗ لسْ آٖ است وٝ ٍ٘طش زضستی ثٝ ٔسائّاٝ   .  ٕٞبٖ اثتسا ثٝ ثیطاٞٝ ثطٚز

ضٚثٝ ضٚ ضسٖ ثب ٔسئّٝ زض ظ٘سٌی یه أط عجیؼی است ٚ ٞاط    :  زاضتٝ ثبضیٓ، یؼٙی ثب ذٛز ثٍٛییٓ

وسی زض ظ٘سٌی ثب ٔطىُ ضٚثٝ ضٚ ٔی ضٛز، ٟٔٓ ایٗ است وٝ ثسا٘ٓ حبال وٝ ثب ایٗ ٔطىُ ضٚثٝ ضٚ   

 . ضسٜ اْ، چٝ وبض ثبیس ثىٙٓ تب ایٗ ٔطىُ حُ ضٛز

 

 تعشیف دقیق هسئلِ ( ۲

یىی زیٍط اظ ٔطاحُ ٟٔٓ حُ ٔسئّٝ وٝ ٌبٞی ٔٛضز غفّت لطاض ٔی ٌیطز، ٔطحّٝ تؼطیاف زلایاك      

. زض ٚالغ تب غٛضت ٔسئّٝ ثٝ زضستی ضٚضٗ ٚ آضىبض ٘جبضس، ٕ٘ی تٛاٖ آٖ ضا حُ واطز .  ٔسئّٝ است

ثیبٖ وّی ٔطىالت ثٝ غٛضت ٔجٟٓ ٚ وّی ثطای حُ ٔسئّٝ وبفی ٘یست، ثّىٝ ثبیس زلیماب  ضٚضاٗ     

وطز وٝ ٔطىُ چیست ٚ چطا ثٝ ٚخٛز آٔسٜ است زض ثیطتط ٔٛالغ ٔطاىاالت ضٚضاٗ ٚ لابثاُ              

 . تطریع ٘یست ٚ فطز ثبیس تالش وٙس تب ثتٛا٘س زلیمب  اثؼبز ٔطىُ یب ٔسئّٝ ضا تاؼاطیاف واٙاس           
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 پیذا کشدى ساُ حل ّبی هتعذد ٍ فشاٍاى ( ۳

زض ایاٗ    .  زض ایٗ ٔطحّٝ فطز ثبیس تالش وٙس تب ثطای ٔسئّٝ، ضاٜ حُ ٞبی ٔتؼسزی ثٝ زست آٚضز

استفبزٜ وٙس، ثٝ ایٗ ٔؼٙب وٝ ٞط ضاٜ حّای   « ثبضش فىطی» ٔٛضز الظْ است فطز اظ تىٙیىی ثٝ ٘بْ 

ایاٗ  .  وٝ ثٝ شٞٙص ٔی ضسس ضا ضٚی وبغص ثٙٛیسس، حتی ضاٜ حُ ٞبی غیطٔفیس ٚ ثی اٞإایات     

ثطای پیسا وطزٖ ضاٜ حُ ٞبی ظیبز ٚ ٔتٙٛع، فطز ثبیاس  .  تىٙیه ٔٛخت سیبَ ضسٖ شٞٗ ٔی ضٛز

اظ ٔٙبثغ اعالػبتی ظیبزی استفبزٜ وٙس یؼٙی ٞط چٝ فطز اعالػبت ظیبز ٚ ٔتٙٛػی زض ضاثاغاٝ ثاب        

یىی اظ ٔٙبثغ اعالػبت ٔای  .  ٔطىُ ذٛز ثٝ زست آٚضز، ضاٜ حُ ٞبی ثیطتطی ثٝ شٞٗ اٚ ٔی آیس

ٔثال  اٌط ٔطىُ فطز ثٟساضتای یاب     .  تٛا٘س افطاز ٔترػع ٚ ثب تدطثٝ زض ظٔیٙٝ ٕٞبٖ ٔسئّٝ ثبضس

زضٔب٘ی است، ثٟتط است اعالػبت زلیك ضا اظ پطسُٙ ثٟساضت ٚ زضٔبٖ ٔثُ پعضىبٖ یب پطستبضاٖ 

 . ثٝ زست آٚضز

 

 اسصیبثی ٍ اًتخبة ساُ حل ّب ( ۴

ثؼس اظ ایٗ وٝ فطز ضاٜ حُ ٞبی ظیبزی ثٝ زست آٚضز، ثبیس ثب استفبزٜ اظ تفىط ٘مبز، آٟ٘ب ضا اضظیبثی 

ثٟتط است فطز اظ   .  ٟٔٓ آٖ است وٝ ٞط وساْ اظ ضاٜ حُ ٞب اضظیبثی، ثطضسی ٚ سٙدیسٜ ضٛز.  وٙس

ایٗ تىٙیه ثبػث ٔی ضٛز لجُ اظ آ٘ىاٝ فاطز     .  استفبزٜ وٙس « ذٛاٞس ضس...  آٍ٘بٜ ...  اٌط » ضٚش 

السأی وٙس، ثتٛا٘س پیبٔسٞبی السأبت ذٛز ضا اضظیبثی وٙس، سپس یىی اظ ضاٜ حُ ٞبی ٔفیاس ٚ    

 . وٓ ٞعیٙٝ تط ضا ثطای اخطا ا٘تربة وٙس

 

 اجشای ساُ حل ّب ( ۵

ثٟتطیٗ ضاٜ حُ ٞب اٌاط اخاطا     . ثؼس اظ ا٘تربة ثٟتطیٗ ضاٜ حُ، ٔطاحُ اخطای آٖ ثبیس ضٚضٗ ضٛز

. ضاٜ حُ ٞب ضا ثطای حُ ٔسئّٝ ثٝ تطتیت اِٚٛیت ثبیس اخطا واطز .  ٘طٛ٘س، فبیسٜ ای ٘رٛاٞٙس زاضت

٘طب٘ٝ ثٟتطیٗ ضاٜ حُ، وٓ ٞعیٙٝ تط ثٛزٖ، ٔفیس تط ثٛزٖ ٚ ٘عزیه تطیٗ ضاٜ ثطای حاُ ٔسائّاٝ      

اٌط اظ یه ضاٜ حُ أىبٖ ثطعطف ضسٖ ٔطىُ ٔیسط ٘طس، ٘جبیس ٘بأیس ضس ثّىٝ ثابیاس ضاٜ     .  است

 . حُ ٞبی زیٍط ضا أتحبٖ وطز
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 :ثبیس ثطای تمٛیت ٟٔبضت حُ ٔسئّٝ زض فطظ٘ساٖ السأبتی ا٘دبْ زٞٙس، اظ خٍّٕٝالذیي 

وٕه وٙٙس تب فطظ٘ساٖ ثٝ وست تٛا٘بیی ٟٔبضت حُ ٔسئّٝ زض ظ٘سٌی ذٛز ثیطتط احسبس ٘یابظ  (  2

 . وٙٙس

ثطای تمٛیت ٟٔبضت حُ ٔسئّٝ زض فطظ٘ساٖ ثبیس ثٝ ذػٛغیبت ضرػیتی، احسبسی ٚ ضفاتابضی   (  2

 . آ٘بٖ ثٝ عٛض ٚیژٜ تٛخٝ وٙٙس

زض عطح حُ ٔسئّٝ ثٝ ضطایظ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٘یع تٛخٝ زاضتٝ ثبضٙس وٝ آیب ضطایظ ثطای ثایابٖ     (  3

 . آٖ ٔسئّٝ آٔبزٜ است یب ذیط

 . اظ عطیك ٕٞسِی ثب فطظ٘ساٖ ٔی تٛا٘ٙس آ٘بٖ ضا زض حُ ٔسئّٝ وٕه وٙٙس( 4

 . ثطای حُ ٔسئّٝ ضطٚضی است اعالػبت زلیك ٚ الظْ ضا اظ ٔٙبثغ ٔغٕئٗ ثٝ زست آٚض٘س( 5

 . ثب ایدبز ثبٚض ٚ ٍ٘طش ٔثجت زض فطظ٘ساٖ ٔی تٛاٖ زض حُ ٔسئّٝ ٌبْ ٞبی ٔؤثطتطی ثطزاضت( 6

اٌط فطظ٘ساٖ ثطای حُ ٔسئّٝ اظ آٟ٘ب وٕه ذٛاستٙس، ثالفبغّٝ ضاٜ حُ اضائٝ ٘ىٙٙس، ثّىٝ اثتسا اظ (  7

اٚ ثپطسٙس ذٛزت چٝ ضاٜ حُ ٞبیی ثٝ شٞٙت ٔی ضسس ٚ ثؼس ثٝ غٛضت غیطٔستمیٓ اٚ ضا زض حاُ      

 . ٔسئّٝ یبضی وٙٙس

 . اظ عطح ٔسئّٝ اظ سٛی فطظ٘ساٖ استمجبَ وٙٙس( 8

ذاٛززاضی     « ثٝ ٔٗ ضثاغای ٘اساضز     » ٚ  « ٔطىُ ذٛزت است» اظ ثٝ وبض ثطزٖ خٕالتی ٔب٘ٙس (  9

 . وٙٙس

ثٝ فطظ٘ساٖ یبز زٞٙس وٝ ٕٞیطٝ اِٚیٗ ضاٜ حُ ثٟتطیٗ ضاٜ حُ ٘یست ٚ حتٕب  ٘یبظ ثٝ ثطضسای  (  2۱

 . ثیطتط ٚ زلیك تطی زاضز

 . ثٝ فطظ٘ساٖ آٔٛظش زٞٙس وٝ ٕٞیطٝ وٛتبٜ تطیٗ ضاٜ، ثٟتطیٗ ضاٜ ٘یست( 22

ثٝ فطظ٘ساٖ یبز زٞٙس وٝ زض ٔٛاخٟٝ ثب ا٘جٛٞی اظ ٔطىالت ثٝ ٞٓ تٙیسٜ ساؼای واٙاٙاس تاب             ( 22

 . ٔطىالت ضا اظ ٘ظط إٞیت ٚ ٟٔٓ ثٛزٖ اِٚٛیت ثٙسی وٙٙس

ثٝ فطظ٘ساٖ ثیبٔٛظ٘س وٝ اٌط ضاٜ حّی ضا ا٘تربة وطز٘س ِٚی ثٝ ٘تیدٝ ٘طسیس٘س، ٔأیٛس ٘طٛ٘اس  (  23

 ٚ ثٝ ز٘جبَ ضاٜ حُ ٞبی زیٍطی ثطای حُ ٔطىُ ثبضٙس، چطاوٝ ضىست یه ضاٜ حُ، پبیبٖ تٕبْ 



 . ضاٜ حُ ٞب ٘یست 14

اٌط اخبظٜ زٞٙس فطظ٘ساٖ پبسد سؤاالتطبٖ ضا ذٛز وطف وٙٙس، زض سٙیٗ ثبالتط تٛا٘بیای حاُ     (  24

 . ٔسئّٝ زض آٟ٘ب لٛی تط ذٛاٞس ثٛز

تٕسرط ضاٜ حُ ٞبی اِٚیٝ زض فاطظ٘ساٖ، وست تاٛا٘ابیی حاُ ٔسئاّٝ ضا زض آٟ٘اب ثٝ تاأذایاط   (  25

  .ٔی ا٘ساظز

 

 هبي شوب گیري هبي زًدگی ٍ تصوین قبًَى

 . شَیذ شَیذ یب ًوی یب هَفق هی. ۱

چطا ضٕب ٚ زیاٍاطاٖ   .  ٞب لطاض ثٍیطیس، ثٝ عجیؼت وبض ا٘سبٖ تٛخٝ وٙیس زض ضٕبض ٔٛفك:  تػٕیٓ ضٕب

 زٞیس؟ زٞیس ٚ وبضی ضا ا٘دبْ ٕ٘ی وبضی ضا ا٘دبْ ٔی

 . صًیذ  شوب سشًَشت خَد سا سقن هی. ۲

. ایس، تاٛخاٝ واٙایاس        ثٝ ٘مطی وٝ زض ذّك ٘تبیح زاضتٝ.  ٌٛی ظ٘سٌی ذٛز ثبضیس  پبسد: تػٕیٓ ضٕب

 .ثیبٔٛظیس وٝ ثٟتط ا٘تربة وٙیس تب ثٝ ٘تبیح ثٟتطی ثطسیس

 . ثشد ّش کس اص کبسش سَد هی. ۳

تابٖ   زالیُ پطت پطزٜ ضفتبض ذٛز ٚ زیٍطاٖ ضا ثطٙبسیس ٚ ثب وٙتطَ ایٗ زالیُ، ظ٘سٌی:  تػٕیٓ ضٕب

 . ضا زض اذتیبض ثٍیطیس

 .  ّب تَجِ کٌیذ ثِ جبی اًکبس، ثِ ٍاقعیت. ۴

ٔطاىاالت ظ٘اسٌای ضا         .  ثٝ حمبیك ظ٘سٌی ذٛز ٚ اضربظ ٔٛخٛز زض آٖ تٛخٝ وٙیس:  تػٕیٓ ضٕب

 .ػصض ٚ ثٟب٘ٝ ضا وٙبض ثٍصاضیس، تٛخیٝ ٘ىٙیس ٚ ٘تیدٝ ثٍیطیس. تػسیك ٕ٘بییس

 . دّذ صًذگی ثِ عول پبداش هی. ۵

ای وٝ ثٝ ػإاُ      ثسا٘یس ز٘یب ثٝ ا٘سیطٝ. تػٕیٕبت زلیك ثٍیطیس ٚ ثؼس ٔبضٝ ضا ثىطیس: تػٕیٓ ضٕب

 . زٞس زض٘یبیس، ثٟب ٕ٘ی

 .   ثیٌذ  کٌذ ٍ دًیب سا اص عیٌک خَد هی ّب ٍ افکبس خَد صًذگی هی  ّش کس دس دًیبی ًیت.  ۶

ثٝ تبضیرچٝ ظ٘اسٌای     .  وٙیس، ثطٙبسیس  فیّتطٞبیی وٝ اظ پطت آٟ٘ب ز٘یب ضا سیبحت ٔی:  تػٕیٓ ضٕب

 . ذٛز تٛخٝ وٙیس، ِٚی تحت سّغٝ آٖ لطاض ٍ٘یطیس



 .  شذًی ًیستٌذ هشکالت صًذگی توبم. ۷ 15

ضٕب ضا٘ٙسٜ . ضاٜ ثّٙسی زض پیص زاضیس. تبٖ ضا ثٝ زست ثٍیطیس سطضضتٝ أٛض ظ٘سٌی: تػٕیٓ ضٕب

 . ٟٔٓ ٘یست ظٔیٗ ثرٛضیس؛ ٟٔٓ ایٗ است وٝ اظ ظٔیٗ ثّٙس ضٛیس. ٕٞٝ ضٚظٜ ظ٘سٌی ذٛز ٞستیس

 .  آهَصین کِ چگًَِ ثب هب سفتبس کٌٌذ ثِ دیگشاى هی. ۸

. ضٛیس ضٕب ٞستیس وٝ ضفتبض زیٍطاٖ ضا سجت ٔی. اظ ضفتبض زیٍطاٖ ضىبیت ٘ىٙیس: تػٕیٓ ضٕب

 . ٞبیتبٖ ٔصاوطٜ وٙیس تب ثٝ آٟ٘ب ثطسیس ثیبٔٛظیس تب زضثبضٜ ذٛاستٝ

 .  ثخشَدى، ًشبًِ قذست است. ۹

لسضت ذٛز ضا اظ . وٙس چطٕب٘تبٖ ضا ثبظ وٙیس ٚ ثجیٙیس ذطٓ ٚ ض٘دص ثب ضٕب چٝ ٔی: تػٕیٓ ضٕب

ٞط چٝ ثب ذطٓ ضطٚع ضٛز، ثب احسبس ذدبِت تٕبْ . ا٘س، پس ثٍیطیس وسب٘ی وٝ ضٕب ضا ض٘ح زازٜ

 . ٌطزز ٔی

 . سسیذ  ّبی خَد ًوی خَاّیذ، ثِ خَاستِ تب ًذاًیذ چِ هی. ۱1

 .ٞبیتبٖ ثطسیس ذٛاٞیس تب ثٝ ذٛاستٝ ثسا٘یس چٝ ٔی: تػٕیٓ ضٕب

 

 : فرایٌدحل هسبله

 

 هسبلِ حل ًشذُ

 

 

 هسبلِ حل شذُ

 ادامه حل مسئله

 پبیبن دادن به حل مسئله

اجرای راه حل وارزیببی 

 وتیجه
تصمیم گیری در مورد  ایجبدراه حلهبی جبوشیه تعریف مسئله

 بهتریه راه حل
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ٔٙظٛض اظ ٔمبثّٝ ،وٛضطٟبٚتالضٟبیی است وٝ فطز ا٘دبْ ٔیسٞستب استطس ضا اظٔیبٖ                         

  .ثطزاضز،ثطعطف وٙس ،یب ثٝ حسالُ ضسب٘س ٚیب تحُٕ وٙس

ٔٙظٛض اظ ٔمبثّٝ  وطزٖ تالش ٞبیی است وٝ ثطای ازاضٜ وطزٖ ٚ ٔسیطیت ٔٛلؼیتٟبیی وٝ ثٝ ٘ظط                   

 .ذغط٘بن ٚ تٙص ظا ٔی ضسٙس ، ثٝ ػُٕ ٔی آیس

 ۺسِ ٍیژگی هْن فشایٌذ هقبثلِ 

 ٔستّعْ تالش ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی است -2

 ٘تیدٝ ٟ٘بیی ٚاوٙص ٞبی ٔمبثّٝ ای ٕٞیطٝ ٔثجت ٘یست -2

 فطایٙسی است وٝ زض عَٛ ظٔبٖ ضخ ٔی زٞس -3

وٛضص ٞبی ٔمبثّٝ ای ٌبٜ ثٝ غٛضت ا٘دبْ زازٖ وبض،فؼبِیت ٚالساْ ذبغی است ٚ ٌبٜ ثٝ                        

دٍ ثٝ ایٗ تطتیت ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ        .غٛضت ا٘دبْ زازٖ فؼبِیت ٞبی شٞٙی ٚ زضٖٚ ضٚا٘ی است            

زض اوثط ٔٛاضز    .ٔمبثّٝ ٞبی ٞیدبٖ ٔساض    ٚ  ٔمبثّٝ ٞبی ٔسئّٝ ٔساض       :  ٚخٛز زاضز    ًَع هقبثلِ   

 .ضطٚضی ٚسبِٓ است وٝ ٞط زٚ ٘ٛع ٔمبثّٝ ثبٞٓ ٔٛضزاستفبزٜ لطاض ٌیط٘س

وٙس وبضی ا٘دبْ زٞس تبا       زض ٔمبثّٝ ٞبی ٔسئّٝ ٔساض فطز سؼی ٔی          -هقبثلِ ّبی هسئلِ هذاس   

 .استطس ضا اظ ٔیبٖ ثطزاضز،وبٞص زٞس یب آٖ ضا تحُٕ وٙس

 ۺًوًَِ ّبیی اصهقبثلِ هسئلِ هذاسعجبستٌذ اص

الساْ ثٝ ػُٕ ٕ٘ٛزٖ،فؼبِیت ذبغی ا٘دبْ زازٖ ،ضإٞٙبیی ٌطفتٗ ،ٔطٛضت وطزٖ ،ثط٘بٔٝ ضیعی              

  ....وطزٖ ، فىط وطزٖ ٚ

زض ٔمبثّٝ ٞبی ٞیدبٖ ٔساض فطز وبضذبغی ا٘دبْ ٕ٘ی زٞس ثّىٝ                -هقبثلِ ّبی ّیجبى هذاس   

ظیطا،ٍٞٙبٔی وٝ ا٘سبٖ ثب    .فمظ سؼی ٔی وٙس ذٛز ضا آضاْ سبظز ٚ ٘بضاحتی ذٛز ضا وبٞص زٞس                

استطس ضٚ ثٝ ضٚ ٔی ضٛز تؼبزَ ٚ آضأص ذٛز ضا اظ زست ٔی زٞسٚ ٍٞٙبٔی وٝ فطز آضأص                       

ایٗ ٘ٛع ٔمبثّٝ ثٝ    .  ٚتؼبزَ ضٚا٘ی ٘ساضتٝ ثبضسٕ٘ی تٛا٘س ثٝ ذٛثی اظػٟسٜ ثطذٛضز غحیح ثطآیس            

وٕه فطز ٔی آیس تب ثتٛا٘س اثتسا آضأص ٚ تؼبزَ ضٚا٘ی ذٛز ضا ثبظیبثسٚ سپس ثٝ ٔمبثّٝ ٞبی                       

 .ٔسئّٝ ٔساض ثپطزاظز
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ثٝ عٛض  )زػب ٚ ٘یبیص ،ترّیٝ ٚ اثطاظ احسبسبت ٔب٘ٙس ٌطیٝ وطزٖ، ثی لطاضی وطزٖ ،اثطاظ ذطٓ                     

،ٌفتٍٛی زضٚ٘ی ٔب٘ٙس زَ زاضی زازٖ ثٝ ذٛز ،ٔثجت ا٘سیطی،زازٖ ٔؼٙی ٔثجت ثٝ آ٘چٝ ضخ                (سبِٓ

  ....زازٜ ،زضز زَ وطزٖ ثب زٚستبٖ ٚ آضٙبیبٖ ٚ

ایٗ ٔمبثّٝ ٞب وٕه     .ٔمبثّٝ ٞبی ٞیدبٖ ٔساض زض ثسیبضی اظ ٔٛاضزثسیبض سبِٓ ٚوٕه وٙٙسٜ ا٘س               

ٔیىٙٙس تب فطزآضأص ذٛز ضا ثبظیبثس ٍٚٞٙبٔی وٝ فطز آضأص زاضتٝ ثبضس ثٟتطٔیتٛا٘س                          

زض غیط ایٗ غٛضت ٕٔىٗ است فطز       .  فىطوٙس،ثط٘بٔٝ ضیعی وٙس، اظ ٟٔبضت حُ ٔسئّٝ استفبزٜ وٙس         

ثٝ ػّت ٘ساضتٗ آضأص ٚتؼبزَ ضٚا٘ی ٔٙبست اظ ٔمبثّٝ ٞبی ٘بسبِٓ ٚ ذغط٘بن استفبزٜ وٙس یب ضاٜ                  

ایٗ غٛضت ٘ٝ     زض.ظا استفبزٜ وٙس    حّٟبی ػدٛال٘ٝ ٚ تىب٘طی ثطای ثیطٖٚ آٔسٖ اظ ٔٛلؼیت استطس          

تٟٙب ٔطىُ اغّی حُ ٘طسٜ ثّىٝ ٔطىالت زیٍطی ٘یع ثٝ ز٘جبَ ذٛاٞس زاضت وٝ ٌبٞی ایٗ                      

 .ٔطىالت ثب٘ٛی ثسیبض ٔرطة تطٚ ظیب٘جبض تط اظ ٔطىُ اِٚیٝ است

 هقببله سبلن ًٍبسبلن 

ًوًَِ ای اص   .ٞطوساْ اظ ٔمبثّٝ ٞبی ٔسئّٝ ٔساض ٚ ٞیدبٖ ٔساض ٔی تٛا٘ٙس سبِٓ یب ٘بسبِٓ ثبضٙس                  

 ۺهقبثلِ ّبی هسئلِ هذاس ًبسبلن عجبستٌذ اص 

زظزی وطزٖ، فطاض اظ ٔٙعَ، ثٝ ظٚضٔتٛسُ ضسٖ، استفبزٜ اظ ظٚض ٚ تٟسیس، استفبزٜ اظ پطذبش ٚ                       

 .... استفبزٜ اظ ٘یطً٘ ٚحیّٝ ثطای ضسیسٖ ثٝ ٞسف ٚ ،ذطٛ٘ت، ثعٞىبضی

 ۺًوًَِ ای اص هقبثلِ ّبی ّیجبى هذاس ًبسبلن عجبستٌذاص

اػتیبز ٚ پٙبٜ ثطزٖ ثٝ ٔٛاز ٔرسض،ثسٌٛیی،ذطٛ٘ت ٚ پطذبضٍطی ثٝ زیٍطاٖ،ا٘دبْ زازٖ ضفتبضٞبی               

ضفتبضٞبیی وٝ ثسٖٚ فىط ٚ ثٝ غٛضت ٘بٌٟب٘ی ا٘دبْ ٔیطٛزٚ ٔؼٕٛال ٕٞطاٜ ثب پطیٕب٘ی                  )تىب٘طی  

،زضٔب٘سٜ ٚ ٘بأیس ضسٖ ،زست اظ وٛضص ٚتالش ثطزاضتٗ ، پٙبٜ ثطزٖ ثٝ ذطافبت ٚ فبَ                     (است  

 .ٚفبٍِیطی ٚ ٔٛاضزی اظ ایٗ لجیُ

 . بیشتراوقات آنچه دوست دارید آنچیسی نیست که نیازدارید
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