
مهارت حل مسئله و تصمیم گیریمهارت حل مسئله و تصمیم گیریمهارت حل مسئله و تصمیم گیریمهارت حل مسئله و تصمیم گیری

؟ چه کنم؟ک
تهیه و تنظیم

ائ ق ال لیال قرائتل
کارشناس ارشد بهداشت روان  کارشناس ارشد بهداشت روان  



آموزش اهداف آموزشاهداف
ا• ا اش خاق گان زن .زندگیدرانتخاب موقعیتهایشناسایی•
یریرییموبییی .زندگی درگیریتصمیموانتخاباهمیتشناسایی• ز
 می    اثر گیری تصمیم و انتخاب بر که عواملی درک•

ن .گذارندگذا
ن تصمیم برایکاربردیوساده هاییشیوهیافتن• یویییوی یربر یمبر

.گیری
اتاخذ• نات  .مناسبتصمیماتیاخذ•
.آنهامجددارزیابی• بی هجرزی



مهارت حل مسئله و تصمیم گیری
 هر زندگی از بخشیگیریتصمیم   

 در هاتصمیم برخی.استماروزه
 شده تکرار بقدریروزمرهزندگی

 کردنفکر برای اندکیزمانکه
 نیز برخی.شود میصرفآنهابه

 اما افتندمی اتفاقیکبار،شاید
 دارند،زندگی در عمیقیتاثیرات

اا للا  شغلتحصیلی، رشتهانتخابمانند
.وهمسر



  نوعیگیری تصمیمومشکلحل•
 توانمیکه مهارتیاستمهارت
. کرد تمرین و آموخت
قات اریتحق جهانطحدرب  جهانسطح در بسیاری تحقیقات

  ناتوانی یا ضعف که دهد می نشان
رر و مشکالتبا مسئلهحلمهارتدر وبله

 اجتماعیو بهداشتیمهممسائل
 خودکشی،جمله ازاستمرتبط
  ایدزبهابتال باری، وبندبیاعتیاد،

 چه هر دهند می نشان تحقیقات....و
ئلهحلمهارتفرد تریقویم  تریقویمسئله حلمهارتفرد

 در اندازه همان به باشد، داشته
قوی تر سالمو تر موفقخودزندگی رمورو
. بود خواهد



ئلهحلمهارت• یفتوانایمعنایبهم تع   تعریفتوانایی معنای بهمسئلهحلمهارت•
  های حل راه درباره تفکر مشکل، دقیق

.است حل راه مناسبترین انتخاب و مختلف
ت• اناگتا تفادت ازا   از استفادهتوانایی گیری،تصمیممهارت•

  برای مرحله به مرحله و منظم روشی
 آن مهم نکته.است تصمیم یک گرفتن
یکدیگربهکامالًمهارتدواینکهاست   یکدیگربهکامال مهارتدواینکهاست

  نظر در یکسان مواردی در و اند وابسته
  فرایند در دیگر عبارت به .شوند می گرفته
تصمیممهارتازهاستفادمسئله،حل   تصمیممهارت از هاستفادمسئله،حل

  هر متقابالً، و است ناپذیر اجتناب گیری
 مسئله یک با مواجهه در گیری تصمیم نوع
.شودمیآغاز .شودمیآغاز



بهبهمسئلهمسئلهحلحلفرايندفرايند   بهبه  مسئلهمسئله  حلحلفرايندفرايند
  نهنه  دارد،دارد،  تاكيدتاكيد  واقعيتواقعيت

هاهاايكاشايكاشووآرزوهاآرزوهاوورؤيارؤيا هاهاايكاشايكاش  وو  آرزوهاآرزوهاوورؤيارؤيا

  انتخابانتخابپاسخپاسخ  استاستممكنممكن
  مسئله،مسئله،حلحل  برايبرايشدهشده

  نباشدنباشدپاسخپاسخ  ترينترينمطلوبمطلوب
  نظرنظرازازپاسخپاسخ  بهترينبهترينوليولي

..استاست  بودنبودن  پذيرپذيرامكانامكان



اند گیری تصمیم و مسئله حل مهارت فاقد که افرادی که فاقد مهارت حل مسئله و تصمیم گیری اندافرادی

  ضعف،بر دلیلرامشکلوجود-
یبی استعدادی، بییاقتی،لبیکفایتی،بی یبیی یبیی

.دانند می... و نادانی
ومشکالتبامواجهههنگامبه-  و مشکالت با مواجهههنگامبه

 را تصمیمی باید که مواقعی
سرزنشراخودمرتببگیرند،  سرزنشرا خود مرتببگیرند،

.کنند می مالمت و
ایککهعتقدند خدن  خوب،دنیای یککهمعتقدند-
.است مشکل بدون دنیای



اند گیری تصمیم و مسئله حل مهارت فاقد که افرادی که فاقد مهارت حل مسئله و تصمیم گیری اندافرادی

  یا اجتناب افراد، این معمول روش -
.استفرار

  با و کافی اندیشیدن بدون معموالً -
.کنند می عملتکانشیوعجله

  هاییموقعیت و مشکالتمقابلدر‐
 دارند،گیری تصمیمبهنیازکه

ا گا ااا ناامیدی و درماندگیاحساس
. کنند می    

آ   ها حلراه آمد پی بینیپیشبهقادر-
 خود های گیری تصمیم  نتیجه و

تند .نیستندن



دارد وجود جامعه در که غلط :باورهای غلطی که در جامعه وجود دارد :باورهای
 توانینا  و لیاقتیبیدهندهنشانخوردنبرمشکلبه•

استفرد .استفرد
.کردحل تواننمیاصالًرامشکالتازبرخییامشکالت• یی
  تا نکنی پیدا مشکلی اصالً که کرد سعی باید زندگی در•

ااآکلا .باشینداشته آنکردنحلبهنیازی



د دا د ج جامعه د که غلط های :با :باورهای غلطی که در جامعه وجود دارد
 .شود نمی مشکلیدچارخودزندگیدرقویانسان•
اناگ• گگاکنلتان خزن  خودزندگی درگاههیچکندعملدرستانساناگر•

.شود نمیمواجهمشکلیبا
 داردوجود هممقصریحتماًداردوجودمشکلیاگر•

کردتنبیهوشناخترامقصربایدو .کردتنبیهوشناخترامقصربایدو



:نکته مهم در مورد مهارت حل مسئله3
::نکته اولنکته اول

اینبهشوندمناتوانوماندهدرکهافرادیاغلب  اینبهشوند میناتوانومانده درکهافرادیاغلب
 یک از تنها ناپذیری انعطاف طور به که است دلیل
ایحلراه تفادهختلفشکالتب کنندا .کنند میاستفادهمختلفمشکالتبرایحلراه
  حلهایراه آنهاشود،نمیواقعموثرحلراهاینوقتی
 .کنندنمی امتحانرادیگرگ



::نکته دومنکته دوم
 و جدیدحل راه یکازاستفادهگاهی   

  با خورد دربر متفاوتکامالًً
  موثر و سودمند بسیار مشکالت

ت درخصوصبهاماینا  در خصوصبهامرایناست،
  .کند می صدق دیگران با خورد بر      

برایتالشدرگاههراینازبعد   برایتالش در گاههراینازبعد
  دیگر افراد با ارتباط در کاری انجام
  غیرکاریک بهشدید،ناتوان
 و ناکخطر( .بزنیددستمنتظره
)نباشد مضر

  هستندکسانی ها، گشامسئلهبهترین  
  به مختلف زوایای از و خالقند که

ندشکل نگ   . نگرندمیمشکل



::نکته سوم نکته سوم 
:روش مقابله ای زیر استفاده نکنید2از

پاسخ سر کوبگرانه                   –الف
پاسخ واکنشی–ب



::  کوبگرانهکوبگرانه  سرسر  پاسخپاسخ  ازاز  مثالهاییمثالهایی
حلصرفراخودوقتاینکهجایبه‐   حل صرفرا خود وقتاینکهجایبه

  دیگر فعالیتهای انجام صرف کنم مشکل
ندارد، ارتباطی مشکلم به که

.کنممی   می
  اجتناب مشکلم به کردن فکر از حتی من‐

  . کنم می

::  واکنشیواکنشیپاسخپاسخازازمثالهاییمثالهایی
  می اقدام سریع مشکل شدن حادتر از قبل - 

م .کنم
  حل برایخود قدیمیتجربیاتاز‐

  استفاده جدید مشکالت
می .کنممی   
  بر و کنممی فکر بیشترمشکالتمدرباره-

  . کنم می کید تا زیاد آن از قسمتهایی



مسئله حل مراحل حل مسئلهمراحل

مشکالتمشکالتازازفهرستیفهرستیتهیهتهیه
          اهمیتاهمیت  میزانمیزاننظرنظرازازمشکلمشکل  هرهربندیبندیدرجهدرجه

))بندیبندیدرجهدرجهازازاستفادهاستفاده(( ))بندیبندی  درجهدرجهازازاستفادهاستفاده((
))مشکلمشکل  چندچند((مشکلمشکلمهمترینمهمترینکردنکردنمشخصمشخص نصص نر رینر رینه ))للچچ((لله



مسئله حل مراحل حل مسئلهمراحل
آنآنجانبهجانبههمههمهشناختشناختوومشكلمشكلواضحواضحتعريفتعريف  

؟؟چيستچيستمشكلمشكل
؟؟استاستشدهشدهايجادايجادزمانيزمانيچهچهازازمشكلمشكل
  آمدهآمده  بوجودبوجودكجاكجادردروومكانيمكانيموقعيتموقعيتچهچهدردرمشكلمشكل
؟؟استاست
  آنآنگسترشگسترشياياوومشكلمشكلايجادايجاددردراحتماالًاحتماالًكسانيكسانيچهچه

؟؟دارنددارنددخالتدخالت
  مشكالتمشكالت  بهبهراراعمدهعمدهبزرگبزرگمشكلمشكلامكانامكانصورتصورتدردر

..كنيدكنيدتجزيهتجزيه  ترترحلحلقابلقابلووكوچكتركوچكتر



مسئله حل مراحل حل مسئله  مراحل
خا خاا افا افا لا لقا قا   دسترسدسترس  قابلقابل  اهدافاهدافانتخابانتخاب  

پذیرپذیرامکانامکانوو

  وو  ایایمقابلهمقابله  منابعمنابعاساساساسبربر
حمایتیحمایتیاا

خودخود  هایهای  توانمندیتوانمندی  اساساساس  بربر    
    قابلقابلووواقعیتواقعیت  بربرمبتنیمبتنی

    بودنبودن  دسترسدسترس



مسئله حل مراحل حل مسئلهمراحل

هاها  حلحل  راهراه  خلقخلق  

ی  رارا  اهدافاهداف  بهبه  رسیدنرسیدنهایهایشیوهشیوهووهاهاحلحل  راهراهازاززیادیزیادیتعدادتعداد   یزی نیییویوووللررزززی ی نر ی ررببر
..  کنیدکنید  انتخابانتخاب

کنیدکنیدتولیدتولیدبیشتریبیشتریهایهایحلحلراهراهبایدبایدتوانیدتوانیدممکهکهآنجاآنجاتاتا ..کنیدکنید  تولیدتولید  بیشتریبیشتریهایهایحلحلراهراهبایدباید  توانیدتوانیدمیمیکهکهآنجاآنجاتاتا
..  نگیریدنگیرید  نادیدهنادیده  رارا  حلیحلی  راهراه  هیچهیچ  

گگآآ ))..نکنیدنکنید  قضاوتقضاوتمرحلهمرحلهاینایندردر((..بگذاریدبگذاریدآزادآزادراراخودخودذهنذهن



مسئله حل مراحل حل مسئلهمراحل
حلحلراهراهانتخابانتخاب  

  براساسبراساسمختلفمختلفهايهايحلحلراهراهبهبه  دهيدهينمرهنمره
..  معايبمعايبوومزايامزايا
..برساندبرسانداهدافتاناهدافتانبهبهراراشماشما بربرننببرر

..كندكند  ايجادايجادبرايتانبرايتانرارامشكلمشكلكمترينكمترين
ت تزاح يشكلشكلزاح ت يك ت اايايك گ اد گ ارارد ببارببار  ديگرانديگران  برايبرايكمتريكمتريمشكلمشكل  وومزاحمتمزاحمت

..آوردآورد



ئله ل ل مراحل حل مسئلها

شدهشدهانتخابانتخابحلحلراهراهبستنبستنبكاربكار
        

د ا از ا ل ا ند د د آ كا ل دد ا از ا ل ا ند د د آ كا ل د ..در عمل كارآمدي و سودمندي راه حل رابيازماييددر عمل كارآمدي و سودمندي راه حل رابيازماييد      



گيري تصميم مهارت تصميم گيريمهارت

: در هر تصميم گيري سه عامل نقش اساسي بازي مي كند   ي زي ب ي ش ل يري يم هر ر
آگاهي و اطالعاتآگاهي و اطالعات 
فشارهاي اجتماعيفشارهاي اجتماعي  

فردي بين فرديموقعيتهاي بين موقعيت هاي بين فرديموقعيت هاي بين فردي  موقعيتهاي



ها گیری تصمیم انواع تصمیم گیری هاانواع
ا ا گ تصمیم گیری احساسی•

بیتصمیم گیری اجتنابی• ج یری یم
تصمیم گیری مطیعانه•

گ تصمیم گیری تکانشی•
یتصمیم گیری منطقی• م یری صمیم



عوامل مورد توجه در تصميم گيري
منمننيازهاينيازهاي
اطرافياناطرافياننيازهاينيازهاي اطرافياناطرافياننيازهاينيازهاي
داردداردمنمنبرايبرايكهكهعواقبيعواقبي
مثبتث

منفي
اااكهكهاقاق اف ااط اف اااط دارددارداطرافياناطرافيانبرايبرايكهكهعواقبيعواقبي

مثبت
منفي
شخصشخصتوانمنديهايتوانمنديهايوو  واقعيتواقعيتباباهماهنگيهماهنگي



گ ت ا ت ا ت تق ا راههای تقویت مهارتهای تصمیم گیریاه
پیش بینی نتایج تصمیم•

تحلیل مزایا و معایب•




