
 

 فصل پنجم:تفکر،حل مسئله

چون اطالعات حافظه زمینه ساز تفکر است. تا اطالعاتی وجود نداشته باشد قضاوت،  چرا اطالعات حافظه برای ما ارزشمند هستند؟ -1

 تغییر و تصمیم گیری نمی تواند وجود داشته باشد. مقایسه و

مراحل تفکر بدون برنامه ریزی به آمادگی قبلی اتفاق می افتد چون ذهن انسان همواره به تجزیه و  منظور از تفکر ناخودآگاه چیست؟ -2

 تحلیل اطالعات حافظه می پردازد.

 به اهداف به دلیل محدودیت ها و مشکالت. حل مسئله یعنی بهترین راهناتوانی و دست نیافتن  منظور از مسئله و حل مسئله چیست؟ -3

 حل رسیدن به هدف با توجه به شرایط فعلی.

یک مسئله به  -2یک مسئله هدفی است که باید روشن شود)هدفمند است(  -1 یک مسئله از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ -4

برای حل مسئله باید موقعیت  -4ی های ما برای حل یک مسئله محدود است توانای -3صورت یک فرایند قابل کنترل، حل می شود 

 فعلی مشخص شود.

ی قابل تصمیم چون این یادگیر چرا یادگیری حاصل از حل مسئله در مقایسه با سایر یادگیری ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ -5

 در موقعیت های دیگر است.

مسئله هایی که خوب تعریف شده اند یعنی موقعیت اولیه ی  -1 چند دسته تقسیم می شوند؟ مسئله ها از نظر مراحل حل شدن به -6

مسئله  -2آن شناسایی شده، راهبرد های آن در دسترس است، هدف آن دقیقا تعریف شده و دستیابی به هدف تضمین شده است. 

 ت.هایی که بد تعریف شده است که در موارد قبل ابهام وجود دارد و نامشخص اس



در سایر علوم   هستند و« بد تعریف شده»در علوم انسانی مسئله ها عمدتاً از نوع  ؟چگونه استمسئله ها در علوم انسانی و  علوم دیگر  -7

 هستند.« خوب تعریف شده»

برای حل  روش های مناسب -2تشخیص مسئله)دیگران راهنمایی کنند ولی خود فرد به آن برسد(  -2حل مسئله چه مراحلی دارد؟  -8

اصالح و بازبینی روش های قبلی و ارائه ی راه حل های جدید   -4روش های ارائه شده ارزیابی شوند  -3مسئله به کار گرفته شود 

 انتخاب و معرفی راه حل های جایگزین. -5

نادیده  -2ن انتقال می گویند استفاده از تجارب گذشته و تأثیر یادگیری های قبلی که به آ -1 چه عواملی در حل مسئله مؤثر است؟ -9

گرفتن موقت مسئله)به نادیده گرفتن یک مسئله و فکر نکردن به حل آن برای یک زمان مشخص که به آن اثر نهفتگی می گویند( 

 نوع نگاه به مسئله)به صورت همگرا عمل کنیم و واگرا یعنی برای حل مسئله به حاشیه توجه کنیم.( -3

روش راه ها و عوامل مختلف بر اساس منطق و  نیکه در ا یلیروش تحل -1 شود؟ یانجام م ییحل مسئله با چه روش ها -2۱

ات دست به امکانو یجنس ،یسن ،یجسم طیاساس شرابر میرا انتخاب کن یورزش میخواهیم یشود مثالً وقت یانجام م یمحاسبات ذهن

ام به سمت انج یمنطق لیو بدون دل ینظرات دروناساس که فرد بر یاکتشافو یشهود ،یروش احساس شخص -2 میزن یانتخاب م

 رود. یراهکار م کی

مسئله مثالً کم کم خود  یکوچک کردن پلکان ایروش خرد کردن  -2 شود؟ یانجام م ییها وهیبه کمک چه ش یروش اکتشاف -22

کشف رمز  یوضع موجود با وضع مطلوب مثالً برا نیفاصله ب یجیروش کاهش تدر -2 میرو به رو کن شتریب یمطالعات تیرا با فعال

  یروش حل م نیبا ا زین یبرج هانو ی)حل معمادیتا هر چهار رمز به دست آ میکن یدا میقفل مرحله به مرحله رمز قفل را پ کی

 یشود ب(راه ها یم فیروش الف( مسئله تعر نیکه در ا یروش بارش مغز -3شود(  یط دیها مرحله با اردیلیچند مشود هر

روش شروع از  -4شود.  یراه حل انتخاب م نید( بهتر .شود یمشخص م یداور یبرا یاریشود ج( مع یم انیآن ب یمختلف برا

 کاربرد دارد. اتیاضیدر ر شتریمعکوس( که ب یریادگیآخر)

 یم دیرا تول میکن دیتول میتوان یکه م یقطعات نیخودرو ابتدا ساده تر کی دیدر تول د؟یسیمعکوس بنو یروش مهندس یبرا یمثال  -21

 .میخودرو برس یمثالً شاس یبه قطعات اصل جیتا به تدر میکن

به  دنیهر گاه افراد در حل مسئله و رس رو به رو هستند؟ یکنند با چه مشکل یکه احساس شکست م یو افراد ستیچ یناکام -22

در حل مسئله است نه  یشکست ناتوان یاصل لیشده اند و دل یشوند دچار ناکام ندیهدف دچار شکست و احساس نا خوشا

 .یمشکالت عاطف

 .یو ناراحت یافسردگ -3)استرس( یفشار روان -2یپرخاشگر -2 دارد؟ ییها امدیچه پ یناکام  -22

واگرا  و معما هستند به صورت یکه به صورت سرگرم یمعموال مسائل دارد؟ یچه مشخصات یحل مسئله در قالب سرگرم -22

 همگرا دارد. یرسد جنبه  یو اکثر افراد به ذهنشان م ردیگ یکه در داخل متن قرار م ییشود و پاسخ ها یحل م


