اولویتبندي مشکالت :گاهی وقتها ممکن است چند مسأله مختلف همزمان برایمان پیش بیاید و مجبور باشیم همه آنها را در طول یک ماه ،یک هفته یا
حتی یک روز حل کنیم .اینجور وقتها ذهنمان آنقدر درگیر دغدغههای مختلف است که نمیدانیم کدام مشکل مهمتر است و کدام ضروریتر .وقتی
نتوانیم اولویت مسائل را تعیین کنیم ،مقدار زیادی از توان و انرژیمان صرف بررسی تردیدها میشود .ممکن است برای حل یک مسأله دست بهکار شویم
و تعدادی از مراحل را هم انجام دهیم و تازه به این نتیجه برسیم که مسأله دیگری مهمتر بوده و باید به سراغ حل آن برویم .برای جلوگیری از این تردیدها و
دوبارهکاریهابهتراستقبلازشروعمراحلحلمسأله،مشکالتمانرااولویتبندیکنیم؛یعنیآنهارابراساساهمیتوضرورتشانطبقهبنديكنیم.

باید مشکالت را
به ترتیب اهمیت
دستهبندی کنیم

حدود  ۸۵درصـد از رانندگانی
کـه باعـث تصادفـات مرتبط
بـا خـواب میشـوند ،مـرد
هسـتند و حـدود یک سـوم
آنهـا حداکثـر ۳۰سـال سـن
دارند.

آموزش
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ارزیابی راهحلها

کدامراهعملیاست؟
در این مرحلــه میتوانیــد از روش «اگر ...
آنگاه »...اســتفاده کنید .یعنی در مورد هر
کدام از راهحلهایی که روی کاغذ نوشتهاید،
از خودتان بپرسید :اگر این کار را انجام بدهم
آنگاه چه پیامدهایی به وجود میآید .پیامدها
راهمبایدازجنبههایمختلفبررسیکرد:

مهارتهای حل مسأله
کمک میکند با مشکالت روزمره
و شرایط بحرانی زندگی
منطقی برخورد کنیم

آیا انجام ایــن راهحل خاص باعث ضرر یا
دردسرمنمیشود؟
آیا این راهحل ســبب ضرر یا دردسر فرد
دیگریمیشود؟
این راهحل ممکن اســت باعث ضرر یا
دردسرجامعهشود؟

حل مشکالت
در  7گـام
تیناصفاهیه|شایدبرایشماهمپیشآمدهباشدکهوقتیگرهایدرکارتانمیافتد،دچاراسترسمیشوید
واصالنمیدانیدازچهراهیبامشکلتانبرخوردکنید.خیلیوقتهاهیجاناتواسترسهاتوانفکرکردن
راازمامیگیردواجازهنمیدهدشرایطرامدیریتکنیم.اینجوروقتهافقطناراحتوعصبیمیشویمو
نمیتوانیمکاریازپیشببریم.البتهاینضعفرامیشودبایادگرفتنمهارتهایحلمسألهوتمرینزیاد
برطرفکردوبهتراستاگرتابهحالهممشــکلیدرحلمسائلتاننداشتهاید،مراحلحلمسألهرایاد
بگیرید.چوناحتمالدارددرآیندهنزدیکووقتیبیشتردرگیرپیچوخمهایزندگیمیشویدبهکارتان
بیاید.
چرا باید مهارت حل مسأله را یاد بگیریم؟

کاربردهای حل مسأله

تحقیقات نشان میدهد خیلی از مشکالت مهم بهداشتی و اجتماعی به دلیل ناتوانی در حل مسأله به
وجود میآید .افرادی که راه و روش روبهرو شدن با مشکالت را نمیدانند ،بیشتر در معرض خودکشی،
اعتیاد ،بیبندوباری ،بزهکاری و ابتال به ایدز هستند .در عوض هر چه توانایی بیشتری در حل مسأله و
تصمیمگیری داشته باشید ،به همان اندازه در زندگی موفقتر و سالمتر خواهید بود .حل مسأله هم در
مشکالتکوچکوفردیکاربردداردوهمدرسطحجامعهوحتیبینالمللی.چندکاربردمهماینمهارت
عبارتاستاز:
کاهشمشکالتزندگیوبهویژهمشکالتاجتماعیوارتباطی
درمانانتخابیخودکشی
پیشگیریازآسیبهایاجتماعی–روانی
روشیبرایحلبحرانهایبینالمللی،کشوری،استانی،محلی،شخصیو...

حل مسأله و اعتماد به نفس

یاد گرفتن مهارتهای حل مسأله و تصمیمگیري بر احساسی که نسبت به خودمان و دیگران داریم
هم تأثیرگذار است .با کمک حل مسأله درک درستتری از تواناییهایمان به دست میآوریم و اعتماد
به نفسمان بیشتر میشود .این مهارت بهداشت و ســالمت روان را هم باال میبرد و انگیزه افراد را برای
مراقبتازخودودیگرانوپیشگیريازبیماريهايرواني،مشکالتبهداشتيورفتاريافزایشميدهد.

ارایه راهحلهای متعدد و فراوان

ذهنتانرامحدودنکنید
وقتیمسألهدقیقامشخصشدبایدراهحلهایمختلفیبرایآنپیداکنید.دراینمرحلهکیفیتراهکارهامهم
نیست و فقط باید سعی کنید تعداد آنها بیشتر و بیشتر شود .ذهنتان را کامال باز نگه دارید و محدود نکنید و هر
راهحلی که به ذهنتان میرسد ،چه خوب و چه بد ،بنویسید .با افرادی که در زمینه مشکل شما تخصص دارند هم
مشورتکنید.
اینمرحلهکمکتانمیکندکهمشکلرابهصورتساختاریافتهوهدفمندحلکنیدودنبالراهحلهایناگهاني
و دمدستي نباشید .بعضیها تصور میکنند بهترین راهحل همانی است که ابتدا به ذهنشان میرسد؛ در حالی که
طیکردنفرآیندحلمسألهراهحلهایمنطقیتروموثرتریدراختیارمامیگذارد.
بارشمغزي
یکيازروشهایپیداکردنراهحل«،بارشمغزي»است؛یعنیبعدازتعریفدقیقمسألهوپیداکردنعلتهای
آن ،همه افکار و راهحلهایتان را یکجا جمع کنید و بنویسید .مشکالت مشابهی که قبال داشتهاید ،صحبتهای
مشاور و نظرات دیگران را هم در این مجموعه بیاورید .با این کار تصویري از مسأله و راهحلها روي صفحه کاغذ
شکلمیگیرد.
یکی از فایدههای روش بارش مغزی این است که باعث میشود تجربههای قبلیتان را به خاطر آورید و به کار
ببرید .ممکن است یک راهحل را قبال یاد گرفته باشید ،ولی چون خیلی وقت است به کارتان نیامده ،فراموشش
کرده باشید .وقتی ذهنتان را باز بگذارید ،این راهحلها از نهانخانه مغزتان بیرون میآید و میتوانید آنها را دوباره به
همانصورتیابهشکلیجدیدومنطقیتربهکارببرید.

میتوانم به خانواده یا نزدیکانم بگویم که
چنینکاریکردهام؟
آیا این راهحل عملی است؟
اگر حتی جواب یکی از ســه سوال اول ،بله
یا جواب یکی از دو ســوال آخر خیر باشد ،آن
راهحلمفیدنیستوبایدحذفشکنید.

جهتگیری صحیح نسبت به مسأله
مشکلرابپذیریم
از نظر روانشناسها بهترین رویکرد برای برخورد با مسائل این است :مهم نیست دلیلش چه بوده ،باید بپذیریم که با این مشکل
روبهروشدهایموحاالبایدحلشکنیم.فقطبهاینترتیبمیشودواردمرحلهدوم،یعنیتعریفمشکلشد.
البته این کار زیاد هم آسان نیســت .آدمها وقتی دچار مشکل میشوند آرامش معمولشان را از دست میدهند و فکرهایی به
ذهنشانمیرسدوواکنشهایینشانمیدهندکهباعثمیشودناراحتیشانبیشترشودونتوانندمشکلرابپذیرند.شایدشما
همایناحساساتراتجربهکردهباشید:
سرزنشخود :ایناحساس،عزتنفسواعتمادبهنفسفردراپایینمیآوردوتشویشوناراحتیاورابیشترمیکند.
سرزنشدیگران :این کار غیر از متهم کردن دیگران و ایجاد کینه و خشم حاصل دیگری ندارد و فقط احساسات منفی را
تشدیدمیکند.
دنبالمقصرگشتن :بهتر است قبل از هر کاری به مشــکلی که پیش رویتان است فکر کنید و بعد از حل آن دنبال مقصر
بگردید .در حوادث و بحرانها هم از همین روش استفاده میشود؛ مثال وقتی یک آتشسوزی اتفاق میافتد ابتدا آتش را خاموش
میکنندوبعدبهجستوجویمقصرمیروند.
بهدنبالعاملیاعلتمشکلگشتن :بهتر است اول مشکل را از جلوی پایتان بردارید و بعد علتها و عوامل آن را بررسی
کنید.مثالوقتیدریکشهرسیلمیآیدابتداخساراترابرطرفمیکنندوبعدبهدنبالعاملآنمیگردند.
فاجعهآمیزکردنمشکالت:این کار یعنی از کاه کوه ساختن .اگر به بخت و اقبال بدتان لعنت بفرستید یا مشکالت را نشانه
بیکفایتیوناالیقبودنخودتانبدانید،مسائلحلنمیشوندوفقطبیشتراحساسناراحتیوآشفتگیمیکنید.
شایدمواردیکهگفتیمبهنظرتانبدیهیبیاید؛ولیخیلیازپدرومادرهاوقتیمیبینندفرزندشاندچارمشکلیشدهازهمین
روشهااستفادهمیکنندتابیشترمراقبباشد.ولیواقعیتایناستکهاینکارهانهتنهاهیچفایدهایبرایحلمشکلندارد،بلکه
فردراازفرآیندحلمسألهدورمیکندواوبیشتروبیشترتواناییاشرابرایحلکردنمشکالتازدستمیدهد.

انتخاب راهحل
و طراحی برنامه اجرایی آن

واقعبینباشید
حاال راهحلهای نامناسب حذف شده است
و فهرستی از راهکارهای مفید دارید که باید
آنها را اولویتبندی کنید .بعد از انتخاب راهحل
نهایی برای آن یک برنامه اجرایی بنویسید که
بهاینسواالتپاسخدهد:
چه زمانی راهحل را به کار بگیرم؟
برای اجــرای راهحل از چه کســانی باید
کمکبگیرم؟
اطالعات مورد نیاز را از کجا به دست آورم؟ و
. ...
مهــم ایــن اســت کــه برنامــه اجرایی
واقعبینانه باشــد .خیلی وقتها راهحلهای
مناســب به دلیــل اینکــه برنامــه اجرایی
نــدارد یــا بیــش از حــد کمالگرایانــه و
غیرواقعبینانهاست،شکستمیخورد.

تعریف دقیق مسأله

مشکلرا بنویسید
برای تعریف مســأله ابتدا باید درباره آن فکر کنیم تا برایمان روشن شود مشکل دقیقا
چیست .در گام بعدی باید تعیین کنیم مشکل از چه زمانی شروع شده و دلیلش چه بوده
است .بدون انجام این مرحله مسأله همچنان مبهم باقی میماند و نمیتوانیم در مراحل
بعدی راهحلهای خوبی برایش ارایه دهیم .حتی ممکن اســت وقت زیادی را برای حل
مشکلبگذاریموبعدتازهمتوجهشویمکهمسألهراازاولاشتباهتعریفکردهایم.
برایرسیدنبهیکتعریفمناسباینچندنکتهرارعایتکنید:
اگر وقت دارید بهتر است صورت مسأله را بنویسید .این کار کمکتان میکند روشن و
دقیقفکرکنیدوبتوانیدبعدادوبارهنوشتههایتانرابخوانید.
روشن ،ساده و دقیق بنویسید .تعریف مسأله باید تا جایی که ممکن است دقیق باشد.
جمالتدرهمومبهمباعثمیشودنتایجیکهبهدستمیآوریدغیرموثرونامنظمباشد.
برای موفقیت بیشــتر در این مرحله بهتر اســت مهارتهای خودآگاهی را هم یاد
بگیرید .هر چقدر شــناخت شــما از خودتان بیشتر و عمیقتر باشــد ،بهتر ميتوانید
دالیل و ریشــههاي مشــکالتتان را پیدا کنید .در ادامه کارگاه درباره خودآگاهی بیشتر
صحبتمیکنیم.

اجرای راهحل

طبقبرنامهعملکنید
در این مرحله ،راهحلی که انتخــاب کردهاید را طبق برنامه اجرایی و زمانبندی
عملی کنید .اگر راهحل اول موثر نبود ،به سراغ راه حل دوم بروید و به همین ترتیب
اگر راهحل دوم ،سوم و ...هم مفید نبود راههای بعدی را انجام دهید.

ارزیابی

مشکلحلشدهیانه؟
اگر مشکلتان حل شده ،فرآیند حل مسأله به پایان میرسد .اگر در مواردی
بعد از گذراندن این مراحل موفق به حل مشکل نشدید ،یکبار دیگر دستورات
حل مسأله را از اول انجام دهید .معموال یا صورت مسأله را خوب تعریف نکردهاید
یاباگذشتزمانمشکلشماتغییرکردهومسألهتازهایبهآناضافهشدهاست.

