مرارت حل مساله رویکردی منظ و متوالی اسو هوه بوه فورد

 .5بررسی راه حل های گوناگون انتخاب بهترری راه حرل :در

همک می هند تا به طور موثری مسوائل زنودگی خوود را حول

این مرحله فرد هریک از راه حل هایی هوه در مرحلوه ی بول

ما هر روز با مسائل زیادی مواجه می شووی هوه بی وی

هند .حل مساله مرارتی اسو هه می توا ا را اموخو و بکار

یادداشو شده بود را با نمره ارزش گذاری می هنود توا دریابود

ساده و بی ی پیچیده هستند .در برخورد با این مسائل ،اگر یاد

بسو .حل مساله مستلزم چند فیالیو اسو .ابتدا بایود مشوکل

هدامیک از راه حل ها هارایی برتر و ابلیوو اجرایوی بیشوتری

نگرفته باشی هه چگونه به روشوی درسوو و منی،وی ،انروا را

را به د و تیریف هنیود ،سو ر راه حول هوای متفواوت حول

دارد و به نوعی زودتر و برتر می تواند مشکل یا مسوئله را حول

هوای

مشکل را میرح هرده و مورد بررسوی ورار دهیود و در نرایوو

نماید .هدف در این مرحله برخالف مرحلوه ی بول،

واوت و

مناسب ترین و موثرترین راه حل را انتخاب و اجرا هنید.

داوری اسو و به بررسی هیفیو و محتوای راه حل ارائه شده را

پشو سر بگذاری  ،مشکالت ساده ه تبدیل به اسوتر

جدی می شوند .این مسائل متفاوت هستند .اینکه بوا دوسوتا
و اطرافیووا خووود چووه طووور ارتبووان بر وورار هنووی
مسئولیو های جدید را بول هنی

مراحل حل مساله

چووه طووور

چه طور تصمی بگیوری

 .1شناسایی یا طرح مسئله :مرحله ای اسو هه در ا ذهن

انتخاب هرده و به مرحله ی اجرا می گذارد.
 .6اجرا و ارزیابی :پر از انتخاب برترین راه حل و اجرای ا ،
ارزیابی از مشکل یا مسئله ،اغاز می شود .اگر راه حول انتخواب

چه طور با تر  ،ناهامی و فشارهای روانی م،ابله هنی و ...

(افکار یا احسا ) شخص با مسئله یا مشکلی روبرو موی شوود.

رفتار هرد در این مو ییو ها نیاز به یادگیری دارد .یینی باید

 .2موضوع جمع آوری اطالعات :برای اینکه مشکل یا مسئله

چگونه رفتار هرد را اموخو و تمرین هرد .نتوای بررسوی هوا

د ی،اً مشوخص و میلووم شوود ،روروری اسوو طریوو گفتگوو

گواه این اسو هه مر نیسو افراد در زندگی با مشکل ،دردسر

با دیگورا  ،خصواو ًا متخصصوین ،تجوارب ،هتواب هوا و سوایر

بیشتر بدانیم (راهکار)

و گرفتاری مواجه شوند بلکه مر ا اسو هوه در مواجروه بوا

منابع رسانه ای را جموع اوری هنود .هرچوه اطالعوات د ی،تور

 .1همووک هنووی تووا دیگوورا بووه هسووب توانووایی مرووارت

این مو ییو ها بتوانند به شیوه ای درسو ،رفتار هنند .توانایی

و مناسب تر باشود ،بورای رسوید بوه حول مسوئله موفوو تور

«حل مسئله» در زندگی خود بیشتر احسا

حل مساله به ما همک می هند هه مسائل زنودگی خوود را بوه

خواهد بود.

 .2برای ت،ویو مرارت«حل مسئله» در خود یا دیگرا باید بوه

شکل میلوب حل هنی  .اگر مسائل مرو زنودگی حول نشوده

 .3ماهیت مشکل تعریف دقیق مسئله:در این مرحله شخص با

خصوایات شخصیتی ،احسا

با ی بمانند .سالمو روانی و جسمانی ما تردید می شود.

بررسی اطالعات جمع اوری شده به ریشه مسئله پی می برد.

ویژه داشته باشی .

فایده آموزش مهارت حل مساله

 .4تولید و خلق راه حل های مختلف :در این مرحله شخص

 .3در طرح «حل مسئله» به شرایط زموا و مکوا نیوز توجوه

افراد در طول زندگی بارها با مشکالتی روبرو می شوند هه نیواز

سیی می هند راه حل های مختلف را از طریوو بوارش فکوری،

داشته باشی هه ،ایا شرایط برای بیا ا مسوئله امواده اسوو

به اتخاذ تصمی و عمل مناسب دارد اما انرا غالباً نموی تواننود

تیاموول و ه و اندیشووی بووا دیگوورا بووه دسووو اورد ،همووه ی

یا خیر

ا را به خوبی انجام داده و یا اساساً راه حل هوای نادرسوتی را

راه حوول هووای مختلووف را از طریووو بووارش فکووری ،تیاموول و

 .4از طریو همدلی بوا دیگورا موی تووانی انوا را در «حول

انتخاب می هنند هه به شکسو منتری می شود .برای مثال در

ه اندیشی با دیگرا بوه دسوو اورد ،هموه ی راه حول هوای

مسئله» همک هنی بدو انکه در انا م،اومو ایجاد نمایی .

مختلفی هه به ذهنش خیور می هند را بنویسد .هدف در ایون

 .5برای «حل مسئله» رروری اسو اطالعات د یو و الزم را از

یکی از روشرایی هه با اموزش ا می توا افراد را در برخوورد

مرحله ،ف،ط پیدا هرد راه حل های گوناگو اسو ،نوه اینکوه

منابع میمئن هسب نمایی .

با مسائل و مشکالت یاری داد ،مرارت حل مساله اسو.

هدامیک از راه های انتخاب شده برتر و ابل بول تر اسو.

مورد انتخاب رشته تحصیلی ،شغل یا انتخاب همسر و ...

شده موف،یو امیز باشد ،مشوکل خاتموه پیودا موی هنود .اگور
موف،یو امیز نبود اولویو بیدی را به مرحله ی اجرا می گذارد.

نیاز نمایند.

و رفتواری خوود و انوا توجوه

 .6با ایجاد باور و نگورش مثبوو موی تووا در «حول مسوئله»
گام های موثرتری برداشو.

برخی از افراد زمانی که با مشکل یرا مسرئله ای مواجره

 .7اگوور هسووی بوورای حوول مسووئله ای از مووا همووک خواسووو،

می شوند ،شروع به سرزنش دیگران می کننرد .معمرو

بالفااله راه حل ارائه ندهی  ،بلکه ابتودا از او ب رسوی خ خوودت

ای افراد اعتقاد دارند که:

چه راه حل هایی به ذهنوو موی رسود و بیود او را در مسویر

* انسا

«حل مسئله» راهنمایی هنی .
 .8از طرح مسئله یوا مشوکل از سووی فرزنودا یوا دوسوتا و
نزدیکا است،بال نمایی .
 .9از بووه هووار بوورد هلموواتی ماننوود «مشووکل خووودت اسووو»،
«به من ربیی ندارد» ،خودداری هنی .
 .11همیشه اولین راه حل برترین راه حل نیسو ،حتماً نیاز به
بررسی بیشتر و د یو تری دارد.

وی در زندگی خود دچار مشکل نمی شود.

* روبه رو شد با مشکالت نشا دهنده ریف و ناتوانی اسو.
* اگر انسا درسو عمل هند ،هوی گواه در زنودگی خوود بوا
مشکل روبه رو نمی شود.
* اگر مشکلی وجود دارد ،حتما م،صری ه وجوود دارد ،بایود
م،صر را پیدا و تنبیه هرد.
* مشکالت یا بی ی از مشکل ها را نمی توا حل هرد.

 .11به یاد داشته باشی هه همیشوه هوتواه تورین راه ،برتورین

* در زندگی باید سیی هرد هه ااالً مشکلی پیدا نشود.

راه نیسو.

نکته مر ا اسو هه همه باورهای باال اشتباه هستند و باعو

 .12در مواجره با انبوهی از مشکالت به ه تنیده سیی هنوی

می شوند فرایند حل مسئله از هما ابتدا به بیراهه برود.

تا مشکالت را از نظر اهمیو و مر بود اولویو بندی هنی .

در فرایند حل مسئله اولین دم ا اسو هوه نگورش درسوتی

 .13اگر راه حلی را انتخاب هوردی ولوی بوه نتیجوه نرسویدی ،

به مسئله داشته باشی  ،یینی با خوود بگوویی خ روبوه رو شود

نشده ،به دنبال راه حل های دیگری بورای پیودا هورد

بووا مسووئله در زنوودگی یووک اموور طبییووی اسووو و هوورهر در

مأیو

حل مشکل یا مسئله باشی  ،چرا هه شکسته یک راه حل ،پایا

زندگی با مشکل روبرو می شود ،مر این اسو هه بودان حواال

تمام راه حل ها نیسو.

هه با این مشکل روبه رو شده ام ،چه هوار بایود بکون توا ایون

 .14اگر اجازه دهوی هودهوا پاسوو سواالتشوا را خودشوا
هشف هنند ،در سنین باالتر توانایی حل مسئله ی بیشوتری را
خواهند داشو.
 .15تمسخر راه حول هوای اولیوه در هودهوا  ،هسوب توانوایی
«حل مسئله » را در ا ها به تاخیر می اندازد.

شکست یک راه حل،
پایان همه راه حل ها نیست ...

مشکل حل شود.

