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درزندگیبرایاساسیمهارتیکمسئلهحل
هدفبهمعطوفتفکرنوعی.استحاضرعصر
منظمیومنطقیتفکروذهنیفرآیندوبوده
یرویارویهنگامتاکندمیکمکفردبهکهاست

وجستجورامتعددیهایحل،راهمشکالتبا
همسئلحل.کندانتخابراحلراهبهترینسپس
مسئلهحلدرخودبهاعتمادمولفهسهشامل

کنترلومسئلهبهنزدیکی-اجتنابیشیوه،
بهردفاعتقادبیانگرترتیب،بهکهاستشخصی
نشدردبرایویمشکالت،تمایلحلدرتوانایی

وهاآنبارودررومقابلهیاومشکالتکناراز
رلکنتدرمتفاوتومتنوعهایکارراهازاستفاده

.دباشمیمسئلهحلفراینددرهدفداریورفتار



حلمهارتآموزشکهدهندمینشانمطالعات
افزایشومهارتیو،عاطفیشناختیبلوغدرمسئله
کاهشدرهمچنینوپرستارانگیریتصمیمقدرت

نقشاجتماعیارتباطاتبهبودوافسردگیواضطراب
ههمواجبرایمناسباییانگیزهفردبهوداردبسزایی
.دهدمیمشکالتباسازنده

تخصصو،مهارتدانشنیز،بهبیمارانازمراقبتهنر
مسئلهحل،تواناییموثرعملکردقلبوداردنیاز

.است

حصرمنخصوصیاتی،دارایبالینیموقعیتدربیمارهر
لتعدییاحذفبرایثابتیحلراههیچوبودهفردبه

.نداردوجودمختلفبیمارانمشکالت

جدیدهایموقعیتدرخصوصبهپرستارانبنابراین
گیریمتصمیو،قضاوتمستقلمسئولیتبه،بالینی
.دارندنیازدرست



بیمارستاندربستریبیمارانازدرصد4-16/6حدود
متصمیعدماثربرانگلیسواسترالیاآمریکا،های
بهداشتیپرسنلوپرستارصحیحومناسبگیری

مرگودائمیناتوانیمانندهاییآسیبدرمانی،دچار
ومشارکتکههاییبیمارستاندر،اماشوندمی

بودهباالسطحدردرمانیتیمهایگیریتصمیم
بینیپیشمیزانازکمتردرصد41ومیرمرگ،میزان
.استشده،گزارش

بهترمراقبتارائهبهقادرپرستارانآنکهبرایحال
،الزمیابدافزایشآنهادرمسئولیتحسوباشند
تاباشندتفکرباالیسطحدرمهارتصاحباست
باشندقادرودهندارائهجدیدیهایایدهبتوانند
نیازهایومشکالتبابرخورددرراهاحلراهبهترین
.نماینداتخاذبیماران



شدانبرمبتنیگیریتصمیمومسئلهحلهایمهارت
یادگیریوباشدمیپرستارانانتظارموردرفتارهایجز
زیرا.گرددآغازدانشجوییدورانازبایدهامهارتاین

آگاهیآنبرایممکنهایحلراهومشکلازوقتی
درراهامهارتودانشاینتوانند،میباشندداشته
یزنشوندمیمواجهآنباکهبالینیجدیدهایموقعیت

حلهایمهارتکهافرادیبهنیازبنابراین.گیرندکاربه
گیرندکاربهعملکردشاندرموثرطوربهرامسئله
.میرسدنظربه،ضروری

بامقابلهبرایمفیداییوسیلهعنوانبهمسئلهحلشیوه
حلمهارتآموزشوباشدمیموقعیتیمشکالتازبسیاری
ککممنظوربهکهاستمنطقیومنظم،رویکردینیزمسئله

عیتموقسایروزااسترسحاالتوشرایطبامقابلهبرایفردبه
.شودمیدادهآموزشها



همه،بابرایموجودمشکالتبرعالوهپرستاران
خودحرفهوتحصیلییرشتهبارابطهدرمسائلی
ودرمانیتیمدرمتعددپرسنلباکار)اندمواجه

وزندگیوغمناک،مرگوشادهایبیماران،لحظه
نبدی،اینشوندسازگارمشکالتاینبابایدکه(....

کههستندافرادیجملهازپرستارانکهاستمعنی
حرفهوروزمرهزندگیطولدرراتنشازباالییسطح

ددارنانتظاربیمارانطرفیاز.میکنند،تجربهخودای
ن،بهتریهاآنهاینیازبابرخورد،درپرستاراناینکه

.بگیرندراتصمیم

بیمارانبهداشتیمراقبتفرآیندهایدرپرستاران
ودارندتوجهیقابلمشارکتبیمارستاندربستری
لسوزانهدوپویا،خالقتفکربایدپیشازپیشبنابراین
.باشندداشته



تواناییکهافرادیدهدمینشانمتعددمطالعاتنتایج
میافسردگیدچارکمتردارندمسائلحلدربیشتری
های،مهارتگیرندمیقراراسترسمعرضدرکمتروشوند

بهنسبتآناندراضطرابمیزانودارندباالییاجتماعی
.است،کمترسایرین

فرسودگیبه،منجرمزمنبطوراسترسباالیسطوحتجمع
سالمتافتموجبتواندمیعاملاینکهشدخواهد
خانوادگی،کاهشواجتماعیروابطشدنروانی،بدوفیزیکی
ازغیبتوکارمحلترکقصد،افزایششغلیهایمهارت

.شودکار

وتفکر،درکفرآینددراختاللموجباسترسباالیسطوح
هایراهازیکیگرددومیپرستارانمسئلهحلتوانایی
،حلمشکالتبابرخورد،آموزشاسترساینبامقابله

گیریتصمیمومسئلهحلهایمهارتداشتنوتعارضات
.باشدمی

حلهایمهارتآنهاکند،پیداکاهشپرستاراناسترساگر
ندخواهکاربهکارشانمحیطمشکالتبابرخورددررامسئله
.گرفت



کهایرفتاری-شناختیفرایندازاستعبارت
سعیفردوشودمیهدایتفردخودتوسط
هسازگارانیاموثرهایحلراهآنکمکبامیکند
.دکنپیداخویشروزمرهزندگیمسائلبرایای

فرآیندیکمسئلهحلترتیباینبه
.استهدفمندوبرتالش،منطقی،آگاهانه

اراشممسئلهحلوگیریتصمیممهارتکسب
مشکالتباسازندهطوربهتاسازدمیقادر

.شویدروبروزندگی

اتیاطالعباکههستیدروبهروموقعیتیباشما:مسئلهحل
نامبهفرایندینیازمندلذانداریدآنبرایجوابیهیچداریدکه
.باشیدمیمسئلهحل



«اییمقابلهپاسخ»،یکمسئلهحلراه

میمسئلهحلبهفردیوقتی.است
یمقابله.میدهدانجاممقابلهنوعیپردازد
زمانی.باشدموثرنایاموثرتواندمیفرد

شودحلمسئلهکهاستموثرمقابله
کهشودحلاییگونهبهمسئلهوالبته
لحداقوآمدهدستبهمثبتنتایج،حداکثر
.آیدباربهمنفیعواقب



طشرای،تغییرمدارمسئلهیمقابلههدف
کاهشووضعیتبهبودجهتدرزااسترس
.استمسئلهحلوفشار

هیجانمدیریتمدار،هیجانمقابلههدف
زااسترسموقعیتاثردرشدهایجادهای
.است

(مدارمسئله)منطقیمقابله
(مدارهیجان)هیجانیمقابله

؟میکنیداستفادهشیوهکدامازشما



:مدارمسئلههایمقابله
تجهدرتالشیاعملیبهاقداممثل)فعالهایمقابله

(مسئلهنمودنبرطرف

میچگونهکهاینمورددرکردنفکرمثل)ریزیبرنامه
.(شدروبرومشکلیامسئلهباتوان

میکهاجتماعیحمایتمنابعیافتنجهتدرتالش
ب،کسگرفتنکمکمثال)شوندواقعموثرعمالتوانند

دبایکهچهآنمورددرگرفتنمشورتینظریا،اطالعات
(.گیردصورتمسئلهحلجهتدر

وانعنبهراآنومثبتسبکیبهمسئلهمجددتفسیر
دیدناجتماعیبلوغورشدبرایفرصتی



مدارهیجانهایمقابله

عاطفیاجتماعیحمایت

فعالیتهاسایرگذاشتنکنار

مذهببهبردنپناه

شدنتسلیم

احساساتتخلیهبرکزتمر

انکار

خویشحواسکردنپرت
مسئلهحلازغیرهاییرفتارانجام
مخدرموادوالکلمصرف

شوخی



تنهانهناسازگارانهمدارهیجانهایمقابله
آسیببلکهشوندنمیمسئلهحلبهمنجر
آورند،میدنبالبهنیزروانیواجتماعیهای
سازگارانهمدارهیجانهایمقابلهکهحالیدر

ناراحتیواسترسموقتکاهشبهمنجر
دشونمیبغرنجشرایطبارویاروییازناشی
باعثهستندمدارهیجانچونحالهردرولی

درعملیاقدامیاماشوندمیفردتسکین
راهمسئلنتیجهدرونیستندمسئلهحلجهت
.کنندنمیحل



واستآمدهوجودبهایمسئلهشویدمتوجه
.نکنیدانکاررامسئلهوجود

یکشکلبهاستافتادهاتفاقکهراچهآن
.حلالینمشکلیکعنوانبهببینیدنهمسئله

تسالمبرایمسئلهحلباشیدکهداشتهتوجه
.استاهمیتحائزشمااجتماعیرفاهوروانی

لحبهقادرخودتانباشیدکهرسیدهاورباینبه
.تاسشدنحلقابلنیزمسئلههستیدومسئله

وددارتالشوزمانبهنیازمسئلهحلکهبدانید
لهمسئحلبهراکافیزمانیاوقتباشیدمایل

.بدهیداختصاص



یمعمولاینواستمسئلهپرستاری،حلفرایندحقیقتدر
.استپرستاریهایبرنامهازبسیاریدرعنصرترین

:ازدعبارتنگلدفرایدودزوریالالگویمرحلهشش
1-کلیگیریجهت

2-مسئلهبندیصورتوتعریف

3-بدیعهایحلراهتولید

4-گیریتصمیم

5-حلراهاجرای

6-بینیباز

مرحلهششازعبورمستلزممدارمسئلهیمقابله
است



بهگیریجهت
مشکل

بهمثبتگیریجهت
مسئله

بهمنفیگیریجهت
مسئله

حلهایسبک
مسئله

مسئلهحل
عقالنی

سبک
بی–تکانشی

دقت

سبک
اجتنابی

انصراف

مثبت

نتایج

منفی

حلازخروج
مسئله



:  اولمرحله
مواجهمواقعدرکهکاریاولین)مشکلشناختتوانایی

دقیقشناختدادانجامتوانمیمشکلیکباشدن
وروشندرستیبهمسئلهصورتتاواقعدر.استمسئله
خیلیکهاینازقبل.(کردحلراآنتواننمینباشدآشکار
.بکنیدراشناساییمسالهشوددیر

قابلوهبالقطبیعیپدیدهیکعنوانبهمشکلپذیرش
).بدانیدزندگیازبخشیرامسالهومشکل(تغییر

اببرخورددرمسئلهحلچارچوببودنموثربهاعتقاد
مشکل

نمودناجرامنظوربهباالخودکارامدیانتظارات
مدلمراحل

حلبرایتالشبهاقدامسپسوتوقف،تفکربهعادت
مسئلهیک



:دوممرحله

دسترسدراطالعاتکلیهگردآوری

یقتحقنیازمندکهفرضیاتیازحقایقتفکیک
.است

مشکلتجزیه

واقعیاهدافکردنمشخص

یدکنتعریفهاواقعیتاساسبررامساله:توجه

هافرضنهو



:سوممرحله

محتملهایحلراهازطیفیتعین
اسخپمیانازپاسخموثرترینانتخابامکان

ها

راهتمامیوکنیدفکرخوببایدمرحلهایندر
راخودذهن.نماییدفهرستراممکنهایحل
هرسانسوریخوداعمالبدونوداشتهنگهباز
.دکنییادداشترارسیدذهنتانبهکهحلیراه
ازمهمترمختلفحلهاراهکمیتمرحلهایندر

.هاستآنکیفیت

برایهاییحلراهچه:ذهنیبارشروش
؟میکنیدپیشنهادمسئله

امگبهگامعبورماهرانه،مستلزمیمسئلهحل
.



:  چهارممرحله

ازقبلعبارتیبه)اقدامهراحتمالیهایپیامدبینیپیش
بینیپیشراکارآنینتیجهکنیدسعیکاریهرانجام
.(کنید

هاپیامداینسودمندیبهتوجه

---------------------------------------------------------

اطرافیانوشمابرایحلراههرمحاسنومعایب

حلراههرمدتبلندومدتکوتاههایزیانوسود

آنرایبهستیدکهروروبهموقعیتیباشما:گیریتصمیم
بهترینانتخابمهارتبایدشماوداردوجودپاسخچندین
باشیدداشتهراگزینه



معایبومزایابهکهاستمهممرحلهایندر
.بیندیشیدهاگزینه

هایحلراهبایدحلراهبهترینانتخاببرای
کدامکهبفهمیدتاکنیدمقایسههمبارامختلف

.استبهترهمهازیک

یدتوانمیحلراهیکهایپیامدبینیپیشبرای
اینبه.کنیداستفاده....وقتان...اگرروشاز

فهرستهایحلراهازکدامهرمورددرکهترتیب
ازراگبپرسیدخودازوکنیدفکرمرحلهایندرشده
خواهداتفاقاینوقتانکنماستفادهحلراهاین
کیفقطحلراهیککهباشیدداشتهتوجه.افتاد
امدپیتمامیوکنیدفکرخوببایدلذانداردپیامد
پیشباالروشازاستفادهباراحلراهیکهای
همفایده-هزینهتحلیلروشاینبه.کنیدبینی
.شودمیگفته



راهمادتبلنادومادتکوتااههاایپیامدارزیابیبرعالوه
بااهااحالراهایانهمااهنگیباهبایادمختلفهایحل

داشاتهتوجاهنیازخودتاانخانوادگیوفردیهایارزش
.باشید

داشاتهمثبتایهایپیامداستممکنهاحلراهبرخی
متناسابمااهاایارزشواعتقااداتباچونولیباشند
. شوندنمیانتخابنیستند

باودنعملیامکانبهبایدهاحلراهانتخابدرهمچنین
هکاکنیادانتخاابراهااییحالراهونماییدتوجهنیزآنها
.اورددرعملبهراانتوانمی



ازیبسیاردرونیستآسانهمیشهخوبگیریتصمیم
خاصمسائلبرخیمورددردهیممیترجیحمامواقع
.نکنیمگیریتصمیم

بدیاخوبهایپیامدمیگیریمکههاییتصمیمیهمه
.دارند

ازلیخیواستپذیریمسئولیتمستلزمگیریتصمیم
خودداریگیریتصمیمازمسالهاینازفراربرایمردم

.میکنند

کهیعواملودرستگیریتصمیمفرایندباشدنآشنابا
شواردهمچندانکاراینمیگذارندتاثیرگیریتصمیمبر

.نیست



:احساسیگیریتصمیم-1
داند؟درمییدرستراچیزیچهفرداحساسکهاستاینانتخاباینمبنای
،نهاستفردشخصیارزشهایوذهنیترجیحاتدرونی،حسبرتاکیداینجا
.کندمیفکریچهکهاین
:اجتنابیگیریتصمیم-2

خودبهخودچیزهمهاستامیدوار.کندمیانکارراگیریتصمیملزومفرد
.میکنداستفادهکارهاانداختنتاخیربهتکنیکاز.شوددرست

:اییتکانهگیریتصمیم-3
ارزیابیگونههیچوگیردمیتصمیمناگهانیاتفاقاتمبنایبروسرعتبهفرد

نداردحقایقازمنطقی
:مطیعانهگیریتصمیم-4

نفعالاروشایناصلیویژگی.گیردمیتصمیمدیگرانانتظاراتاساسبرفرد
.بگیرندتصمیمویبرایدیگراندهدمیاجازهوفرداست

:اخالقیگیریتصمیم-5
ذهبیمتعلیماتبهتواندمیکهاستاخالقیمنبعیکگیریتصمیممبنای
.بگیردتصمیمشخصیاخالقیاصولاساسبریاباشدمربوط

:منطقیگیریتصمیم-6
مربوطتصمیمبهکهمهمیاطالعاتتمامیمنطقیوطرفانهبیطوربهفرد

یمراتصمیمبهترینخوداهدافبهتوجهباسپسوکندمیارزیابیرااست
.گیرد



استضروریزیرهایمهارتموثرگیریتصمیمبرای:

انتقادیوخالقتفکرمهارتهای*

مسئلهحلهایمهارت*

اطالعاتآوریجمعمهارتهای*

هاپیامدارزیابیمهارتهای*

اطالعاتارزشیابیمهارتهای*

احتمالیخطراتبررسیبرایتحلیلوتجزیهمهارتهای*



یریگتصمیماستالزمآندربارهکهموقعیتییامشکل
شود

میگیردتصمیمکهشخصی

میگذارندتاثیرگیریتصمیمبرکهفرعیعوامل.



گیریتصمیمبرکهدارندوجودزیادیفردیعوامل
:گذارندمیتاثیر

نفسبهاعتماد

فکراستقالل

دهشاتخاذهایتصمیممسئولیتپذیرشبرایآمادگی

کردنخطرازترسعدم

مشکلوموقعیتدرستدرک

هاباوروهاارزش

موقعیتیامشکلیدربارهاطالعاتودانش

گیریتصمیمشیوه

پذیریانعطاف



:پنجممرحله

شدهانتخابحلراهاجرای
ممکنهایحلراهبینازحلراهبهترینانتخابازپس

.بگذاریداجرابهراانباید

دقیقطوربهانتخابیحلراهدرستاجرایبرای
چهمستلزمشماینقشهاجرایکهکنیدمشخص
چهتوسطوموقعچه/کجا/کاریچه/استچیزهایی
.استالزمموادیچهوشودانجامبایدکسی

مشکلبابرنامهاجراینشودرعایتمسائلایناگر
.شودمیمواجه



:ناکارآمدافکارهجوم
شودحلکارهااینباکهاستآنازترپیچیدهمشکلاین.

دهمانجامخوبیبهراکاریامنتوانستهوقتهیچمن.

نمیرسدنتیجهبهکاراینکهمیدانممن!

.بگذاردمنفیاثرماهایتواناییبرتواندمیافکاراین

:کهبایدناکارآمدافکاراینبامبارزهبرای
.ببریدباالرانفستانبهاعتماد

کنیدبینیپیشراحلراههایپیامد

کنیدمشورتتوانمندافرادبا

طتوسوموقعکاری،کجا،چهچهکهکنیدمشخصدقیقطوربه
شودانجامبایدکسیچه



:  ششممرحله

اجراازحاصلهنتایجمشاهده

ارزشیابی

شودانجامارزیابی،بایدشدهانتخابحلراهاجرایازپس
.خیریابودهبخشرضایتوموثرنظرموردحلراهآیاکه

اینغیردربهتر،چهبودهموثرشدهانتخابحلراهاگر
کجادرببینیدوکنیدمروررامسئلهحلمراحلبایدصورت
.استنشدهحلمشکلکهداشتهوجوداشکال

اید؟کردهمشخصدرستیبهرامشکلآیا

اید؟گرفتهنظردرراممکنهایحلراهتمامآیا

؟استبودهحلراهبهترینشماانتخابیحلراهآیا

اید؟کردهاجرادرستراشدهانتخابحلراهآیا



هستید؟افراطیطلبیاطمیناندنبالآیا

؟داردفاصلهشمامطلوبآرمانبامسئلهحلآیا

کنید؟تحملرابالتکلیفیتوانیدنمیآیا

شوید؟میکاریاهمالگرفتارمسئلهحلدرآیا

است؟کنترلازخارجشمانگرانیآیا

د؟هستیدیگرانسویازافراطیتاییددنبالآیا

. استمسئلهحلسراسرزندگی



نظرردرابودآمدهپیشبرایتانزندگیدراخیراکهرامشکلیمسئلهحلهایگامتمرینبرای
.نماییدطیرافوقهایگامتمامکنیدسعیوبگیرید

مشکلتعریف...................................................................................................:

مختلفهایحلراه:

1-....................................................................................................

2-...................................................................................................

هاحلراهمزایایومعایب:

:1حلراه

:....................................................................مزایا:.................................................................       معایب

:2حلراه

:....................................................................مزایا:.................................................................      معایب

:.................................................................................................موقعیت

:ممکننتایج:                        ممکنهایحلراه

1-1-

2-2-

3-3-

:.........................................................................................منگیریتصمیم

حلراهبهتریناجرای.....................................................................................:


