ٍ ًکتِ آخر ضوب طی تَضیحبت فَق در جریبى ثخطی از

از آًجب ئیکِ در ایي فرصت اهکبى پرداختي ثِ توبهی دُ

داًص هرثَط ثِ هْبرت زًذگی لرار گرفتیذ ٍ .اگر ضوب

هْبرت هوکي ًجَد ،هْبرت ّبی خَدآگبّی ،همبثلِ ثب

ضخصب هسئَلیت ارتمبء ثْذاضت رٍاى خَد را ثِ عْذُ

خطن ثِ عٌَاى یکی از هْن تریي ّیجبى ّبی هٌفی

ثگیریذ ّن خَد را هَظف خَاّیذ داًست کِ ثِ اًحبء

،هْبرت ّبی ارتجبطی ٍ هْبرت ّبی حل هسبلِ هَرد

هختلف داًص خَد را در ایي ثبرُ تکویل ًوبییذ ٍّن ثب

ثررسی اجوبلی لرارگرفت .اهیذ کِ ضوب اًگیسُ الزم را

توریي کردى ّبی هکرر سعی خَاّیذ کرد کِ داًص

در جْت کست داًص هْبرت ّبی زًذگی ٍ توریي

هْبرت ّبی زًذگی را ثِ رفتبر تجذیل ًوبییذ .فراهَش

کردى داًص فرا گرفتِ ضذُ را در خَد ایجبد ًوبئیذ.

ًکٌیذ کِ ((یک هَفمیت یک ضجِ حذالل ثِ  51سبل
زهبى ًیبز دارد))

معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحذ فالورجان

دفتر مشاوره و راهنمایی

آشنایی بامهارت های زندگی5
مهارت حل مسئله

هٌجع:
هْبرت ّبی زًذگی داًطجَیی ،حسیي ًبصری

گردآوری و تنظیم :مبئده مقدس
مسئول دفتر مشبوره و راهنمبیی دانشگبه
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مراحل مهارت حل مسائل:
-5خودآگاهی هیجانیّ :وبًطَری کِ هی داًیذ خَدآگبّی
ثِ هعٌی آگبّی داضتي ثِ احسبسبت ٍ ّیجبًبت درهَلعیت
ّبی هختلف هی ثبضذ .از آًجبئیکِ در هَاجِ ثب هسبئل ٍ

-3ارائه راه حل های مختلف:
ّذف ایي هرحلِ دستیبثی ثِ راُ حل ّب ٍ گسیٌِ ّبی اًتخبثی زیبد

 -5انتخاب ،اجراوبازبینی راه حل ها:

تر است ٍ آًچِ اّویت دارد تعذاد راُ حل ّبست ًِ ایٌکِ کذام

ّرکذام ازهب هی داًذ کِ ثْتریي راُ حل آى است کِ ثیطتریي

ثْتر است.

هسایب ٍکوتریي عیت راداضتِ ثبضذ .ضوي ایٌکِ ثبیذ ّوَارُ

هٌطك ارائِ راُ حل ّبی هختلف ایي است کِ احتوبل پیذا کردى

سعی کٌین درهمبثلِ ثبیک هطکل ثیص ازیک راُ حل هٌبست

هطکالت  ،خَاّی – ًخَاّی دچبر ّیجبى ّب ٍ احسبس

ثْتریي راُ حل ازثیي هجوَعِ ای ازراُ حل ّب افسایص هی یبثذ .ثِ

ّبی هٌفی هی ضَین آگبّی داضتي ثِ ایي حبالت ًمص هْوی

ّویي خبطر الزم است کِ درایي هرحلِ رّي خَدراثبز ًگِ داضتِ

در حل هطکالت خَاّذ داضت ثب استفبدُ از جوالتی کِ ثِ

ٍثذٍى اعوبل خَدسبًسَری ّرراُ حلی راکِ ثِ رٌّوبى رسیذ

خَد هی گَئین (گفتبر درًٍی) رّي هب هعطَف ثِ هسبلِ یب

یبدداضت کٌین.

هطکل ضذُ ٍ ثذیي ترتیت آگبّی داضتي هب ثِ هَلعیت ثبعث

 -4ارزیابی راه حل ها:

هی ضَد کِ تورکس الزم جْت رفع هطکل فراّن گردد:

آًچِ درهرحلِ سَم هْن ثَد،یبفتي راُ حل ّبی هتعذد ثَد ٍآًچِ

((هطکل ثرای ّر کس پیص هی آیذ ٍثرای هي ّن پیص آهذُ
است ))...
(( ایي توریي است ٍ ثبعث هی ضَد کِ لَی تر ضَم))

5

حل هٌبست هی پردازین .

جوع هسایب

هعبیت

اصلی چگًَِ هی تَاًذ از هْبرت حل هسبلِ استفبدُ کٌذ.
الف – هحجَثِ هردد ثَد کِ هطغَل ثِ کبر ضَد یباداهِ
تحصیل دّذ.

.ثذیي هٌظَر هی تَاى ازجذٍل زیراستفبدُ کرد.
راُ حل

استفبدُ کٌین ثعذازایي اًتخبة ثْتریي راُ حل هبثِ اجرای راُ
توریي-هَلعیت ّبی زیر راخَاًذُ ٍثٌَیسیذ کِ ضخصیت

درایي هرحلِ هْن است اًذیطیذى ثِ هسایب ٍهعبیت راُ حل ّبست
هسایب

درًظر داضتِ ثبضین تبدرصَرتیکِ اٍلی جَاة ًذاد ازدٍهی

جوع هعبیت

ة -علی ضذیذا هبیل ثَد کِ گَاّی ًبهِ راًٌذگی ثگیرد ٍلی

-2تعریف دقیق مساله :یکی از هسبئلی کِ ثعضی از هب در

-5

-5

ازعْذُ ّسیٌِ کالس ٍ ضرکت در آزهَى ثرًوی آیذ .

-2

-2

هَاجِ ثب هطکالت ثب آى هَاجِ هی ضَیین ایي است کِ حبلت

-3

-3

ج -سَسي دُ رٍز فرصت داضت تباًتخبة رضتِ کٌذ.

-5

-5

-2

-2

-3

-3

-5

-5

-2

-2

-3

-3

استرس زای ایٌگًَِ هَلعیت ّب هَجت هی ضَدخَد هطکل

2

زیر سبیِ استرس ٍ ّیجبى ّبی ًبخَضبیٌذ در اثْبم ثبلی
ثوبًذ ٍ در ًتیجِ ثعلت ایٌکِ هب رٌّیت رٍضٌی ثِ هسبلِ یب
تصویوی کِ ثبیذ گرفتِ ضَد ًذارین .ثِ احتوبل زیبد ًخَاّین
تَاًست کِ ثِ طَر هَثری عول کٌین.

3

آًچِ کِ در هرحلِ دٍم هْبرت حل هسبلِ رخ هی دّذ ایي
است کِ هطکل را ثَضَح ثرای خَد توریي کٌین.

1

2

3

