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 پیشگفتار مؤلفان

 سراسر درجامع علمی کاربردی  دانشگاه 12-11 اول سال مین انیپا از متمرکز ی هماهنگ وهاآزمون برگزاری کهییازآنجا

 ها،زمونآ یبرگزار روش نیا با هنوز دانشگاهاین  انیدانشجو گفت بتوان دیشا شوند،یم اجرا یتست و جامعصورت به کشور

 با ییآشنا نحوه و جهت آزمون شتریب یآمادگ یبرا ی مهم دانشجویانهادغدغهیکی از  ؛ وانداوردهین دست به یکاف شناخت

و  استادان ،شدیمو جای خالی آن احساس  خألخواست و نیاز دانشجویان این درس که  و بوده است ،یتستسؤاالت 

 انیجودانش یبرا رفاه جادیای و آموزشکمک منابع نیتأمداشت در راستای پاسخ به نیاز و  بر آننویسندگان این کتاب را 

در  یریگمیتصمی مسئله یابی و هامهارت درس یآموزشکمک کتاب چاپ و فیتأل به اقدام ،کاربردی–یعلم جامع دانشگاه

 .است نموده این زمینه

دانشگاه جامع علمی کاربردی از گروه  «یریگمیتصمی مسئله یابی و هامهارت»کتاب درسی  اساس بر کتاب حاضر، 

ت کتاب سعی شده اس نیا در است. شدهنیتدوتهیه و  ،هارشتهدر کلیه  مهارت مشترک برای دانشجویان مقطع کارشناسی

و  اربردی،ک علمی یراهنما و ی ناگفته باقی نماند،انکتههیچ  کهیطوربه مفید آورده شود، و خالصه صورتبهتمام مطالب 

نیز  و عموم به این مباحث مندانعالقهو مفید برای  هارشتهی کلیه ریگمیتصمی مسئله یابی و هامهارت سدردر  استفادهقابل

 ی برای دانشجویان و گذراندن این درس باشد.مؤثرکمک  تواندیمو  باشدیم

همراه  یفیتألی امتحانی و انهیچهارگز سؤاالتبه  هر فصل ی مفید از آن آمده و در پایاناخالصههر فصل کتاب حاضر ابتدا 

ود در کتاب گنجانده ش کاملطور بهقبل  چندترم ی گذشته وهاسال سؤاالتسعی شده  که است. شدهپرداخته با پاسخنامه

 پرسش را پوشش دهند. و قابل ی هم تمام مطالب و نکات مهمفیتأل سؤاالتو 

 اول: صلف سه فصل: شامل ،«مسئله یابی» با موضوعکتاب اصلی مشتمل بر سه بخش است. بخش اول  مانندبه کتاب حاضر

دوم با  خشب ی مسئله یابی،هاافتیرهو  موانع ،هاچالش سوم: فصل مسئله یابی، ندیفرآ دوم: فصل کلیدی مسئله یابی، میمفاه

 سوم: فصل ی،ریگمیتصم ندیفرا دوم: فصل ی،ریگمیتصمکلیدی  میمفاه اول: فصل سه فصل: شامل ،«یریگمیتصم»موضوع 

شامل دو «یریگمیتصمفنون کمی و کیفی مسئله یابی و »سوم با موضوع  بخش ی،ریگمیتصمی هاافتیرهو  موانع ،هاچالش

 .باشدیم یریگمیتصمکمی مسئله یابی و  فنون دوم: فصل ی،ریگمیتصمکیفی مسئله یابی و  فنون اول: فصل فصل:

ر بخواهد بود لذا  متمرکز ی این درس هماهنگ وهاآزمون ی آتی احتمال اینکه همچنان برگزاریهاسالبا توجه به اینکه در 

ایان از در پ و لذای نمائیم روزرسانبه که این کتاب را هر ترم و یا ساالنه جهت آمادگی هرچه بیشتر و بهتر دانشجویان میآن

ما را با نظرها و انتقادها و پیشنهادهای سازنده خود در کامل نمودن این کتاب  شودیمو استادان ارجمند تقاضا  نظرانصاحب

 یند.و آثار بعدی یاری فرما هاچاپدر 

ی هارشتهه کلی دانشجویان مقطع کارشناسی در ژهیوبه زیعز به امید اینکه کتاب حاضر بتواند پاسخگوی نیاز دانشجویان

 درک و فهم بهتر مطالب کتاب درسی باشد. منظوربه دانشگاه جامع علمی کاربردی،

 ایرج ایسونددکتر  -علیرضا سویدی دکتر                                                                                                       
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 مقدمه

 آنها، زا یآگاه با فرد که است یمشخص میمفاه و فیتعار با یدیکل عناصر یدارا ،یعلم یمفهوم صورتبه ،یابیمسئله

 شود ناآش مختلف یایزوا از مسئله انواع با آن، بر عالوه و کند جدا مشابه میمفاه ریسا از را آن مسئله، فهم ضمن تواند،یم

 .شود برخوردار ییباال صحت و دقت از یابیمسئله تا کند تیرعا را آن اصول بتواند و

 مسئله فیتعر

 ای تیموقع با شخص یوقت .میکن جادیا میخواهیم که است یگرید تیموقع و موجود تیموقع نیب تعارض مسئله 

 تیوقعم آن به دارد، اریاخت در لحظه آن در که ییهامهارت و اطالعات کاربرد قیطر از تواندینم که شودیم روروبه یفیتکل

 .روستروبه یامسئله با او ندیگویم دهد، پاسخ فیتکل ای

 تدس به میخواهیم آنچه به دنیرس درراه یدشوار ای تیقطع عدم با آنها در که ندیگویم ییهاتیموقع به مسئله 

 .میشویم روروبه م،یآور

 در حمتزا ای تعارض عامل ای داردیبازم اهدافش به دنیدررس را فرد و است مطلوب تیوضع با متفاوت یطیشرا مسئله 

 .است گیریتصمیم

 دیاب خود طیمح در مؤثر کارکرد منظوربه شخص که دارد اشاره مرتبط یهاتیموقع از یامجموعه ای تیموقع به مسئله 

 .باشد نداشته یفور پاسخ آن، با ییارویرو در فرد، که دیآیم شمار به سازمسئله یتیموقع اساس، نیا بر. دهد پاسخ آن به

  را مسئله ،رونیازا آورد، دست به را آنها چگونه داندینم اما دارد، ییهاخواسته شخص که دارد وجود یزمان مسئله 

 .کرد فیتعر نشده برآورده یاخواسته توانیم

 ینوع با ار فرد ر،ییتغ یبرا یکاف منابع و اطالعات نبودن دسترس در علت به که است ندیناخوشا یتیوضع مسئله 

 .است زمان صرف و ییتوانا شیافزا مستلزم آن رفع و سازدیم روروبه چالش و بحران

 گریدانیببه .ابدی دست یهدف به یتیفعال دادن انجام با تا شودیم ختهیبرانگ یشخص آن در که است یتیموقع مسئله، 

 ای نیوانق استاندارد، ضابطه، هدف، تواندیم که کنندیم فیتعر باشد، دیبا ازآنچه ییشناساقابل انحراف همان را مسئله

 .درسیم پاسخ به موانع بر غلبه فرض با و شودیم روروبه یموانع با آن، به دنیرس درراه که است یهیبد. باشد ارزش

 ای دارد که باید به آنها پاسخ داد.این عوامل وجود داشته باشد، نشان از وجود مسئله از کی هر ،یطورکلبه 

 مسئله دهندهنشانعوامل 
 یا دشواری تیقطع عدم با ییارویرو یریگمیتصم در مزاحمت تعارض وجود

 تیوقعم به ییپاسخگو ای فیتکل لح در یناتوان .باشد دیبا ازآنچه انحراف مطلوب تیوضع با فاصله

 زمان صرف و ییتوانا توسعه به ازین یفور پاسخ نداشتن تیموقع به پاسخ

 یکاف منابع و اطالعات به نداشتن یدسترس ندیناخوشا یتیوضع وجود نشده برآورده خواسته

 چالش و بحران با ییارویرو خواسته برآوردن در یناتوان هدف به یابیدست
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 مشکل و چالش مسئله، سؤال، تفاوت

 میآور دست به یاطالعات آن مورد در تا میپرسیم آن را و شودیم جادیا ما یآگاه نداشتن بخاطر که یبخش :سؤال. 

 ی سؤالهایژگیو

 .گفت پاسخ آن به منابع ای افراد به رجوع با توانیم .شودیم جادیا یناآگاهبراثر 

 .استشده کشف قبالً و دارد وجود آن پاسخ .داندینم را آن پاسخ فرد که است یمجهول
 

 رو روبه یپرسش با افت،یدست جواب به نتوان یراحتبه و باشد دیجد د،یآیم شیپ که ی(پرسش) یسؤال اگر :مسئله

 ،یابیسئلهم یمنطق ندیفرا با اگر. ندیگویم مسئلهها پرسش نیا به. میباش آن حل دنبال به دیبا خودمان که میاشده

 نیا م،یدیرس یحلراه به ات،یفرض یبندصورت و آنها تجارب و افراد به مراجعه با ای میکرد استفاده یاطالعات منابع از

 یابیسئلهم به و ستندین دسترس در یراحتبه باشد، داشته وجود آنها پاسخ است ممکن و اندسؤال هیشباگرچه  مسائل

 .اندمسئله بلکه ند،یگوینم سؤال آنها به گرید و دارند ازین قیدق و یمنطق

 ی مسئلههایژگیو

 .ودشیم جادیا نهیزم کی در موجود اطالعات هیکل دانستنبراثر  .دیآینم دست به یسادگبه آن پاسخ

 .داندینم را آن پاسخ و است نپرداخته آن به متمرکزصورت به یعلم جامعه که است یمجهول

 نوع از ئلهمس آن افت،یدست زین یمثبت جینتا به بتوان آن، حل باو  باشد جادشدهیا یتازگبه مامسئله  اگر :چالش 

 .است "چالش"

 به موجب جادشدهیاسؤال  به پاسخ افتنین سبب به چالش، آن نشود، حل و مینپرداز چالش به ،یطوالن یمدتاگر  :مشکل 

 مشکل ،یلغو. ازنظر ندیگویم"مشکل" رانشده حل یهاچالش نیا که شودیم ییهابیآس و صدمات خسارات، آمدن وجود

 .دکنیم ترسخت را مطلوب وضع به دنیرس که ندیگویم یمانع به اصطالحاً و درهم و دهیپوش دشوار، و سخت کار به

 تنها ئلهمس حل. ستین مشکل یامسئله هر اما است، مسئله یمشکل هر یعنی است، مشکل از ترمهم مسئله نکته مهم :

 مشکالت، تر،نروش یانیب به. باشد عمل کی انجام در شتریب بهبود یمعن به است ممکن بلکه ست،ین یدشوار رفع منزلهبه

 .اندمسائل یامدهایپ

 مسئله انواع

:)کرد یبندطبقه یکل گروه دو به توانیم را مسائل ،یطورکلبهمسائل بقاء و توسعه)پیشرفت: 

 شیپ یقتو بقا، مسائل. میدار سروکار بقا مسائل با رود،یم انتظار که ستین آن موجود تیوضع که یمواقع در :بقا مسائل 

 نیا. است ادهند یرو فتد،یب اتفاق میداشت انتظار که یزیچ ای افتادیم اتفاق دینبا که است افتاده اتفاق یزیچ که ندیآیم

 حمله خطر مانند جنگ،. ردیبگ شکل طیمح در یاآزاردهنده و نامطلوب تیوضع با دیتهد که ندیآیم وجود به یزمان مسائل

 انیمشتر یتینارضا ،دشمنان ینظام
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 آن از را ما که دارد وجود یمانع یول م،یده رییتغ ینحو به را یجار تیوضع میخواهیم که یموارد به :توسعه مسائل 

 یمشخص فهد به میخواهیم که ندیآیم شیپ یوقت توسعه مسائل. ندیگویم «شرفتیپ» ای توسعه مسائل دارد،یبازم کار

جهت بدست آوردن سهم بیشتری از  بلوتوث و آوردن هایگوش کابلمانند حذف ؛ میدار راه سر ینیمع موانع یول م،یبرس

 :کرد میتقس ریز گروه سه به توانیم را مسائل نوع نیا است. بازار

 خاص یابرنامه یاجرا در یناکام مثل م،یبرس خود هدف به میتوانینم که ییجا. 

 یی.کارا افتنی شیافزا مثل کند، شرفتیپ تواندیم ما هدف که ییجا 

 هتاز خدمت کیارائه  با دیجد محصول دیتول مثل باشد، مسئله حل مستلزم د،یجد هدف به یابیدست که ییجا. 

 .کند احساس( یکار ای یاجتماع ،یشخصخصوص )به یانهیزم در را ازین فرد که شوندیم مطرح یزمان مسائل نیا

دارد یبستگ عامل دو به مسئله هر یدگیچیپ زانیم :دهیچیپ و ساده مسائل: 

 مسئله آن باشد، شتریبی امسئله دهندهلیتشک یرهایمتغ و عوامل تعداد هرچه :دهندهلیتشک عوامل تعداد 

 .بود خواهد تردهیچیپ

 ریاس و الزامات ط،یشرا جنس، ازنظری امسئله دهندهلیتشک یرهایمتغ و عوامل چه هر :دهندهلیتشک عوامل تنوع 

 .بود خواهد تردهیچیپ مسئله آن باشند، داشته گریکدی با یشتریب تفاوت هایژگیو

 یهاحلراه و بروز علل ،دهندهلیتشک یرهایمتغ و عوامل. اندمفهوم و درکقابل، روشن ساده، نسبتاً  یمسائل :ساده مسائل 

 یادیز منابع و وقت تحمل و یسخت با مسائل نیا به ییگوپاسخ و حل یبرا. کم هستند(ندارد ) یادیز تنوع و تعدد آنها

 نیازمند وقت و هزینه کم است(.) .بود مینخواه مواجه

زیاد،  نهاآ حل یهاراه و بروز علل ،دهندهلیتشک یرهایمتغ و عوامل که اندیمسائل زین دهیچیپ مسائل :دهیچیپ مسائل

 و وقت ازمندین. شودیم یسردرگم دچار آنها با ییارویرو یابتدا در حداقل فرد و است ناشناخته و مبهم متنوع، و متعدد

 .آنهاست یسازساده ،مسائل پیچیده حل و برخورد یبرا حلراه نیبهتر است. ادیز نهیهز

 بتوان تا دشون کیتفک آن در لیدخ یرهایمتغ و ابعاد. شوند میتقس کوچکتر مسائل به ده،یچیپ مسائل است الزمابتدا 

 .کرد دایپ مسئله از یترروشن درک

 و یتمسیس تفکر داشتن مسئله،حل  یبرا یمتوال یهاگام و ندیفرا کی جادیا و آن عوامل با ییارویرو یبندتیاولو دوماً

 .است مسئله یدیکل عوامل و رهایمتغ افتنی

 رمعمولیغ و معمول مسائل 

 حل و برخورد راه فرد طریق، نیبد و اندآمدهشیپ قبالً  فرد خود یزندگ در مسائل، نیا :شدهتجربه ای معمول مسائل

 به راداف گرید با را آن حل یچگونگ آنها و کرده تجربه افراد گرید را مسئله نیا نکه،یا ای. است آموخته را آنها با کردن

 .اندگذاشته اشتراک

  حالت ،اغلب مسائل، نیا. است شدهتجربه قبالً و داشته وجود آنها با برخورد تجربه که است آن مسائل نیا مشترک وجه
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 از نهاآ یقطع ای یاحتمال یهاحلراه خاطر، نیهم به. اندمشخصو ثابت و  ندیآیم شیپ مردم اکثر یزندگ در و دارند ریفراگ

 را مسائل گونهنیا. و مبتنی بر عادات گذشته هستند است اریاخت در آنها حل یبرا یمشخص قاعده اکنون و اندداشدهیپ قبل

 یاضیر در انتگرال حل روشو  یسرماخوردگمانند ؛ است شدهمشخص آنها حل فیتکل چون. نامندیم زین بسته مسائل

 یمسائل ردف یبرا ،گریدانیببه دند،یجد اغلب و دهندیم رخ کمتر مسائل، نوع نیا :نشده تجربه ای رمعمولیغ مسائل

 نیا ازآنجاکه. است اوردهین دست به یادیز اطالعات آنها حل مشخص یهاراه ای آنها درباره که ندیآیم حساببه آشنانا

 ،وفصلشانحل نحوه و آنها از مردم، اتیتجرب اطالعات بانک در شوند،ینم روروبه آنها با ادیز مردم و تکرارند کم مسائل

 دیجد یماریب دیتول و روسیو در یکیژنت جهش جادیامانند ؛ ندارد وجود یادیز اطالعات

 مزمن و حاد مسائل 

 دهد،یم خر شدت با و سرعتبه و کرد ییشناسا توانیم مسئله، جادیا محضبه را، آنها عالئم و آثار که یمسائل :حاد مسائل

 هب را ما و کنندیم لیتحم ما بر را خودشان حضور مسائل نیا. هستند پرسروصدا معموالً  و دارند یروشن و آشکار تیماه

 عموالًم افتند،یم سریع اغلب و کنندیم دایپ بروز اتفاق یادیز عالئم و آثار با مسائل، نیا گرچه. دارندیوام آنها حل و توجه

 اداره کی در یسوزآتش بروزمانند  .است ریپذامکان سهولت به آنها یبررس و ندارند یدگیچیپ چندان

 موجب یژگیو نیا ،عالوهبه. میکن ییشناسا را آنها یراحتبه شودیم سبب امر نیهم و متعددند و ادیز حاد مسائل بروز عالئم

 کمک ام به مسائل نیا دیشد و یناگهان بروز گر،ید یسو از. کند دایپ ضرورت آنها برابر در عیسر یهاالعملعکس شودیم

 شیدایپ یهاشهیر و لیدال مسائل، نیا کم یدگیچیپ علت به. میده صیتشخ یدرستبه را آنها دادن یرو زمان تا کندیم

 .کرد خواهد همراه یشتریب سهولت و تیشفاف با را آنها حل ت،یخصوص نیهم و داد صیتشخ توانیم ترساده نسبتاً  را آنها

 مسئله، هب نسبت که شوندیم سبب عالمتشان، از پر و دیشد وقوع علت به که است آن مسائل نوع نیا مثبت یهایژگیو از

 و مینک حل هنگام به را مسئله که شودیم سبب امر نیا. مییبرآ آن رفع درصدد فوراً  و مینشو تساهل و یانگارسهل دچار

 .نشود دشوارتر آن حل و شتریب رفتهرفته آن صدمات و آثار

 یدایز مدت آنها. داد صیتشخ را آنها توانینم یسادگبه و دارند نامشخص و مرموز یتیماه مسائل نیا :مزمن مسائل 

 از یبخش صورتبه اغلب ،یاجتماع یهاستمیس در مسائل، نیا. ندارند یبارز عالئم و آثار اما اند،آمده وجود به که است

 مسائل نیا تیواقع چراکه است، مزمن مسائل یژگیو نیبدتر نیا و رسندیم نظر به یعاد و انددرآمده مردم یهاعادت

 کنند، ییاشناس یراحتبه را آنها توانندینم افراد چون. ستندین کشف ای درکقابل مردم از یاریبس ازنظر و اندقیعم و پنهان

 فرادا نظر در مسائل نیا زمان، درگذر. دهندیم ادامه نامعلوم و یپنهان صورتبه را خود تیفعال و کنندیم رشد رفتهرفته

 یفرهنگ مسائلمانند  .شوندیم ستمیس آن از یجزئ و شد خواهند یعاد

 :مشکالت عبارتند ازاین  .کندیم برنهیهز و سخت اریبس را آن حل که دارد وجود یادیز مشکالت مسائل، نیا حل یبرا

 کندیم دشوار را آنها یریگیپ و کشف که دارند یرمز و مبهم نامشخص، ،یپنهان یتیماه مسائل نیا . 

  جدی است که باید حل شود. یامسئلهشرایط موجود عادی نیست بلکه  کهنیاصرف زمان زیاد جهت تفهیم  
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 ندیآینمعوامل کلیدی آن مسئله به شمار  عنوانبهکه  دارند زمان، تمرکز بر عواملی باگذشت. 

 بود خواهد ترنهیپرهز و دشوارتر مراتببه است، بازکرده خود یبرا ییجا و شده ریفراگ هاستمدت که یمشکل. 

 کرد ییشناسا یسادگبه توانینم را آنها بروز زمان و اندآمده وجود به چرا و یک که این مسائل میدانینم. 

 خاص و عام مسائل 

 نیا تیماه. دارند وقوع امکان هاستمیس ای افراد همه مورد در و ندارند اختصاصی اژهیو افراد ای طیمح به : عام مسائل

 نوع نیا ،نیبنابرا .ستین وابسته یخاص گروه ای فرد به و است مربوط آن مختلف ابعاد و انسان یزندگ تیماه به مسائل

 تلفمخ یایزوا بودن روشن علت به دارند، یادیز تیاهم گرچه و رندیگیم قرار یعاد ایشده تجربه مسائل زمره در مسائل،

 یندهایراف و هاهیرو وشده شناخته ،غالباً آنها یهاحلراه. کنندینمرو روبه یادیز ابهام و یدگیچیپ با را ستمیس ای فرد خود،

 .اندشدهفیتعر آنها، به پاسخ

 اشتراک هب گریکدی با را نهیزم نیا درگرفته شکل تجربه و دانش شوند،یم دچار مسائل نوع نیا به افراد، یتمامازآنجاکه 

 به االنهفع و دهندیم نشان واکنش آنها به. شوندیم مسائل نیا به ییپاسخگو یهاروش ارتقاء و بهبود سبب و گذارندیم

 پرداخت مستیس انتخاب ای ،یلیتحص رشته انتخابمانند  .بود خواهند کارآمدتر و تراثربخش یهاوهیش به آنها حل دنبال

 سازمان یبرا مناسب حقوق

 گذشته عملکرد ای ماتیتصم رفتارها، جینتا ای ضعف نقاط و هاییتوانا زانیم از اغلب مسائل نیا (:یفرد) خاص مسائل

 .دهدیم رخ یو یشخص و یزندگ یفضا در فرد هر یبرا که یخانوادگ مسائل . مانندرندیگیم نشأت ما

 راجع یریگمیتصم مسئله، بودن نو و خاص علت به م،یاقرارگرفته آن در که یتیموقع زین و ما ذهن که است نیا مهم نکته

 شودیم تنش شیافزا موجب مسئله، ابعاد بودن ناشناخته کنار در ،یدشوار نیا. کرد خواهد سخت را آن با برخورد نحوه به

 مسائل خاص عبارتند از:  حلراهنکات مهم در یافتن . ردیگیم ما از شیازپشیب را یمنطق تفکر توان و

 آرامش و سپس تالش در برآورد واقعی شرایط                  با استناد به شواهد و مدارک مسئله نانهیبواقعقضاوت 

 توجه به شرایط ویژه برای حل مسئله                            برخورد خردمندانه با ابعاد مختلف مسئله 

 مشورت و استفاده از دانش و تجربه دیگران در جهت فهم و حل مسئله                                  استفاده از تجربیات خود 

پنهان و آشکار مسائل 

 ریز یهاتیوضع است ممکن مسائل نیا. برخوردارند یچگونگ و یستیچ در یکاف وضوح از مسائل نیا :آشکار مسائل

 : باشند داشته را

 آن یاجرا لزوم و مشخصحل راه وجود:  

 حل:راه افتنی یبرا شتریب تخصص و دانش به ازین  

 حل: راه افتنیدر یپرداز دهیا و تیخالق به ازین 
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 را آنها توانندینم افراد همه که اندنامشخص آنقدر واند قرارگرفته مبهم یانهیزم در اغلب مسائل، نگونهیا :پنهان مسائل

 آنحل راه و مسئله آن مورد در ،یفرد هر نظر و ندارد وجود نظر وحدت مسائل، نیا در اغلب و کنند درک مسئلهصورت به

 . شوندیم فرادا عادات از یجزئرفته رفته مسائل نیا. بود خواهد متفاوت گرانید نظر با ست،ین ای است مسئله ایآ نکهیا یحت و

 است فیتعر ازمندین مسئله:  

 یسازساده و یدیکل عوامل ییشناسا سبب یسازشفاف :است یسازساده و یسازشفاف ازمندین مسئله حل 

 .شد خواهد آنها بر تمرکز سبب

 یابیمسئله اصول

 امکان نیا اصول. کنند کمک آن یکارآمد و یدرستبه یابیمسئله مراحل یتمام در توانندیم که اندییدهایدونبایبا اصول،

 زین آن درست یاجرا و درست میتصم احتمال و شود برخوردار یشتریب صحت و دقت از یابیمسئله تا کنندیم فراهم را

 .ابدی شیافزا

 احتمال و است مراحل ریسا یهاتالش در ییجوصرفهباعث  مسئله، قیدق فیتعر :مسئله قیدق فیتعر: اول اصل

 یاثربخش و یکارآمد و دارد نشان زین یدیکل عوامل و ابعاد بر تمرکز. از دهدیم شیافزا را سازمسئله تیواقع به ییگوپاسخ

 .دهدیم شیافزا را یابیمسئله

موردتوجه  یاصل و یدیکل موضوعات شود، دهیفهم بهتر مسئله تا کندیم کمک یسازساده :مسئله یسازساده: دوم اصل 

 .شود متمرکز یدیکل موضوع بر مسئله حل یبرا هاتالش و ردیگ قرار

 هترب باشد، شتریب مسئله از اطالعاتمان چه هر و است مثبت یدادیرو اًاساس :اطالعات یگردآور یهدفمند: سوم اصل 

 میخواه اطالعات از یانبوه انباشت سبب نباشد، هدفمند اطالعات یگردآور اگر اما کرد، میخواه حل و درک را مسئله

 و طیشرا و الزامات علل، افتنی امکان نداشتن و یذهن یپراکندگ سبب بلکه دهد،ینم ما به مسئله از یدرکتنها نه که شد

 .شودیم یاصلمسئله  ابعاد

 مسئله فکش یبرا رابطه نیاعتمادترقابل و نیترساده یمعلول و علت رابطه :مسئله فیتعر در یمحور علت: چهارم اصل

 .است آن حل و

 بر یابیمسئله مراحل بقیهچراکه  د،یکن عمل رانهیگسختحل راه انتخاب در :حلراه انتخاب در یریگسخت: پنجم اصل

 جهینت هب ،یبعد یهاتالش یتمام باشد،نشده انتخاب با دقت و یدرستبه یانتخابحل راه اگر و است متمرکز انتخاب نیا

 .دیرس نخواهد یکارآمد و اثربخش

 آنها در ار فرصت دیبتوان تا دیکن نگاه رو شیپ یهاچالش به مختلف یایزوا از :فرصت به چالش لیتبد: ششم اصل

 .کرد خواهد مثبت چالش، به را شما نگاه ها،چالش از ینیآفرفرصت بر تمرکز. دیکن ییشناسا

 و مدارک و ناداس بر یمبتن و یفن -یعلم ندیفرا کی یابیمسئله :هافرضشیپ یجابه شواهد بر تأکید: هفتم اصل

  .کرد خواهد خطا دچار زین را شواهد از ما تفسیر نادرست، یهافرضشیپ. است مستدل شواهد



 ی و حل مسئلهریگمیتصمپاسخنامه سؤاالت فصل دوم: فنون کمی 
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 ردیف یریگمیتصمی مسئله یابی و هامهارتدرس:  عنوان

 .است یمشخص میمفاه و فیتعار با یدیکل عناصر یدارا ،.......... یمفهومصورت به ،یابیمسئله

 ی ( علمی                           دفی( توصی                   ج( کاربردب                          ( سادهالف

9 

رو هروب م،یآور دست به میخواهیم آنچه به دنیرسدرراه  یدشوار ای تیقطع عدم با آنها در که ییهاتیموقع

 ، کدام است؟میشویم

 ( مشکلد                            ( مسئلهج                      ( چالشی                 بریگموضعالف( 

0 

 است؟ مسئله وجوددهنده نشان ریز عوامل از کیکدام

  موارد همه( د       مطلوب وضع با فاصله( ج      یدشوار با ییارویرو( ب       تعارض وجود( الف 

9 

 .میکن جادیا میخواهیم که است یگرید تیموقع و موجود تیموقع نیبتعارض  .............

 مشکل( دچالش                               ( ج                     مسئله( ب        ی   ریگمی( تصمالف

0 

 که ییهامهارت و اطالعات کاربرد قیطر از تواندینم که شودیمرو روبه یفیتکل ای تیموقع با شخص یوقت

 .روستروبه .......... با او ندیگویم دهد، پاسخ فیتکل ای تیموقع آن به دارد، اریاخت در لحظه آن در

 مشکل( دچالش                               ( ج                     مسئله( ب       ی   ریگمی( تصمالف

5 

 عامل ای داردیبازم اهدافش به دنیدررس را فرد و است مطلوب تیوضع با متفاوت یطیشرا.................. 

 .است گیریتصمیم در تزاحم ای تعارض

                   مسئله( د       مشکل                       ( ی               جریگ( موضعب                  ( چالشالف

2 

 در مؤثر کارکرد منظوربه شخص که دارد اشاره مرتبط یهاتیموقع از یامجموعه ای تیموقع به ..............

 .دهد پاسخ آن به دیبا خود طیمح

 مشکل( د                              مسئله( ی              جریگمی( تصمی          بریگ( موضعالف

7 

 رو،نیازا آورد، دست به را آنها چگونه داندینم اما دارد، ییهاخواسته شخص که دارد وجود یزمان ..................

 .کرد فیتعر نشده برآورده یاخواسته توانیم را آن

 مشکل( دچالش                               ( ج                      مسئله( ب      ی   ریگمی( تصمالف

2 

 ر،ییغت یبرا یکاف منابع و اطالعات نبودن دسترس در علت به که است ندیناخوشا یتیوضع ..........................

 .است زمان صرف و ییتوانا شیافزا مستلزم آن رفع و سازدیمرو روبه چالش و بحران ینوع با را فرد

              ی   ریگمی( تصممشکل                             د( چالش                        ج( ب                 مسئله( الف

1 

 ای نیانقو استاندارد، هدف،ضابطه، تواندیم باشد،که دیباازآنچه  ییشناساقابل انحراف عبارت است از ...........

 .رسدیم پاسخ به موانع بر غلبه فرض با و شودیمرو روبه یموانع با آن، به دنیرسدرراه  و باشد ارزش

 مشکل( دچالش                              ( ج                          مسئله( ب             ی   ریگمی( تصمالف
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 .بدای دست یهدف به یتیفعال دادن انجام با تا شودیم ختهیبرانگ یشخص آن در که است یتیموقع

 یریگمی( تصمد                              مسئله( چالش                       ج( ب                   ( سؤالالف
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 .میآور دست به یاطالعات آن مورد در تا میپرسیم را آن و شودیم جادیا ما یآگاه نداشتن خاطر به که یبخش

 مشکل( دچالش                         ( ج                   مسئله( ب                 سؤال   ( الف
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 انتقاد و پیشنهاد

  

 
 

 .هر کس عیب تو را برای تو آشکار کند دوستدار توست و آنکه عیب تو را از تو بپوشاند دشمن توست
 

 امام علی)ع(                                                                                       
 

ا بکردن این کتاب  بهترچههر  نهیدرزمخواهشمندیم که  محترم،از همه اساتید، دانشجویان و مطالعه کنندگان 

  ی بعدی یاری نمایند.هاچاپدر ما را  ی زیر،هالیمیابه خود  سازنده و پیشنهاد انتقادارسال هرگونه 
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