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 پژوهشی با؛ مصاحبه

 دکتر عاليه شکربيگی؛  مدير گروه علمی تخصصی خانواده در انجمن جامعه شناسی ايران

 مهارت هاي زندگی

 کند؟روندي را طی میفرآيند منطقی حل مسئله چه 

  (افزایش مسئولیت پذریي جهت مهارت حل مسئله راهبردي)

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 :بخش های زیر در دسترس استی در های خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  

 ناجیمهدی پژوهشگر:  



 

2 

 نکات برجسته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار فرآيند منطقی حل مساله 

 

 

 مقدمه 

کند مک میک مابه . یمزندگی داشته باشهای کند تا مقابله موثری با چالشکمک می ما به  حل مسالهفرآیند به اعتقاد کارشناسان 

ه کسب مهارت حل مسالتا مساله را از حالت کلی و غیرقابل حل بودن خارج سازیم و به اجزاء قابل فهم و قابل حل، تفکیک کنیم. 

اری در سازگ مباشی مسالهبرای حل  الزم های اگر فاقد مهارتم. زندگی برخورد کنی التزنده با مشکاسازد تا به طور سما را قادر می

دکتر در این چارچوب در مصاحبه پژوهشی با  و بهداشت روانی ما تهدید خواهد شد. شویممیدچار مشکل مان با محیط اطراف

مهارت حل مساله » موضوع، مدیر گروه علمی تخصصی خانواده در انجمن جامعه شناسی ایرانعالیه شکربیگی؛ 

 را با طرح سئواالت زیر مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم: « پذیریراهبردی کارآمد جهت افزایش مسئولیت 

 

 

 

 

شناسایی وضعیت

تعریف مساله

تعیین اهداف

تشخیص علل

راه حل یابی

جستجوی بدیل های 
بدون ) خالقانه 

(ارزیابی آنها

ارزیابی و انتخاب

ارزیابی راه حلهای 
مختلف

انتخاب بهترین راه 
حل

اجرا و پیگیری

برنامه ریزی برای 
اجرای تصمیم

هدایت فعالیت ها 
ضمن اجرای تصمیم

انجام اصالحات 
ضروری

 * از نظر کارشناسان:

 تالش بر و هدفمند است –منطقی  -حل مساله یک فرآیند آگاهانه -

  . حل مسأله تفکر و رفتاری است جهت رسیدن به هدفی که به آسانی در دسترس نیست -

 های شناختی انسان قرار دارد.حل مساله در باالترین سطح از فعالیت -

 یک مشکل ببینیم.بصورت به شکل یک مسئله و نه را آنچه برای ما اتفاق می افتد   -

  برای سالمت روانی و رفاه اجتماعی ما اهمیت دارد.  ؛تالش برای حل مساله -

 . مسئولیت پذیری نسبت به مسئله، یعنی وجود آنرا انکار نکنیم -

اهداف، نیازها، تعهدات مسئله می تواند ناشی از یک مشکل بیرونی)مثل یک امتحان سخت( و یا از درون فرد نشات گرفته باشد. )مثل   -

 شخصی( . 

 آموزش راهبردهای حل مساله به تغییرات مثبت و ماندگار در رفتارهای اجتماعی  منجر می شود. -
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 از نگاه کارشناسان نحوه برخورد با مسئله 

 یگریمشکل را گردن د -2. کنندیفرار م -1: کنندیفراد در برخورد با مشکل،  به سه شکل عمل مابه اعتقاد کارشناسان 

ساله .  ممیبه مساله کن لیو تبد یآنرا جزئ دیبا میحل کن میرا بخواه یمشکل. اگر کنندیم گریخود سرزنش -3. اندازندمی

ل ساده مسائ نکهینه ا میمشکالت را ساده و آنرا حل کن گرانیو در ارتباط با د یدر زندگ میکن یسع دبایآن راهکار وجود دارد.  یبرا

ا خانواده ب توانمیمن نم نکهی. ا میده شیخود را افزا هایمهارت دیکار با نیا ی. البته برامیو از آنها مشکل بساز دهیچیو قابل حل را پ

 بشوم. احساس خجالت توانمیسالم کنم  و وارد صحبت نم توانمنمی هامشکل است؛  من در شروع صحبت کیتعامل کنم؛  مسرمه

 دانمیخودم م ندگوییهستند. م طورینیا یدر حوزه رفتار انیمسائل است. خصوصا آقا یریادگی برای هامهارت کنم؛یو شرم م

 نم؛یبآموزش ب دی. ابتدا بامیرگییم کسانی جهینت مکنییرا که تکرار م کاری لذامهارت دارم.  مهو خودم بهتر از ه کنمیخودم حل م

. شما اگر رسدیساده به ذهن افراد نم یراه حل ها ی. گاهمیکن نتمری و امتحان را هاحلمشکالت قابل حل است.  راه میبدان دیبا

طق و همراه کردن من یالزم برا های. متاسفانه آموزشدیاوریمنطق را ب تانماتیتا در تصم دیکن نیتمر دیبا دیهست یاحساس یفرد

  .شودیاحساسات به اشخاص داده نم

. هر میتفکر را عوض کن هایوهی. اگر شماندیم یهم باق یاگر مشکل در مرحله مشکل بودن بماند؛ حل نشدن معتقدند کارشناسان

ن ازدواج ک مگویییم ال. مثکنندیم یدارد.  معموال افراد در برخورد با مشکالت فرافکن حلیهرچقدرکه سخت باشد؛ راه یمشکل

موزش و را با آ یکاریاست. مشکل ب کاریکه ب یدهند. کسیربط م گریمشکل را به مشکالت د کیپول ندارم؛ کار ندارم.  دگوییم

 هاییچه مهارت دیشغل با کی نو گرفت یمصاحبه شغل یدارم؟  برا هاییییمسائل خرد کند؟ چه توانا نیبه ا تواندیم یمهارت آموز

اال به افراد با مهارت حل مساله  ب یشتریب ازیکه ن کنند؛یهمواره اعالم م یمنابع انسان رانیمد شرفتهیپ یداشته باشم؟ در کشورها

 1 .دهدیمهارت در حل مساله را نشان م تیدارند. که اهم

   ؟   حل مساله به چه معنا استدر جامعه شناسی  -1

مساله اسی  شندر جامعه: دکتر عاليه شکربيگي  مدير گروه علمي تخصصي خانواده در انجمن جامعه شناسي ايران

مساله را چگونه  اینکه ؛ زدایی استمساله حل مساله در بعد . مساله زدایی -3 شناسی مساله -2  یابیمساله -1: سه بعد دارد

 ممکن است مساله و مشکل در ارتباط با جامعه است در حالی که در روانشناسیمساله و مشکل شناسی در جامعه ؛حل کنیم

 در فرد باشد. 

 چگونه است؟  مسالهحل منطقی شناسی فرآيند در جامعه -2

 ؛ساله استطرح م: در ابتدا:  دکتر عاليه شکربيگي  مدير گروه علمي تخصصي خانواده در انجمن جامعه شناسي ايران

نیم از تواهایی که میراه: اینکه سوم را تعریف کنیم. مساله هایمولفه: اینکه دوم. یعنی مساله را خوب بازگو کردن و خوب گفتن

ه ا بنیازمند هستیم که وضعیت موجود ردست پیدا کنیم: برای اینکه به طرح مساله این مسائل را حل کنیم پیدا کنیم. طریق آنها 

نگری یندهتوانیم آما بدون شناسایی وضعیت موجود هرگز نمیتا بتوانیم به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم. خوبی بشناسیم. 

ده مشکل کنیم در خانوام؛ ما االن نگاه میینگری داشته باشم آیندهیتواناجتماع ما هست میمطابق با وضعیتی که در . داشته باشیم

                                                                 
 98؛ اداره پژوهش خبر؛ خرداد دکتر عالیه شکربیگی  مدیر گروه علمی تخصصی خانواده در انجمن جامعه شناسی ایرانمصاحبه تلفنی با  - 1
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؛ در ساختارهای کالن یک سرگشتگی است ها دچار یک خال و شکافی شدهکنیم؛ روابط انسانو مساله داریم؛ در جامعه که نگاه می

  توانیم آن مسائل را حل کنیم پیدا کنیم.   می هایی کهتوان با طرح آن، راهکه میشود. و مشکالتی دیده می

 توان داشت؟ هاي اجتماعی چه رويکردي میتحليل پديدهدر  -3

های هتحلیل پدیددر : دکتر عاليه شکربيگي  مدير گروه علمي تخصصي خانواده در انجمن جامعه شناسي ايران

کاوانه: اینکه بگوییم خانواده االن دچار آسیب شده است. این مساله را از نگاه آسیب -1توان داشت: اجتماعی دو تحلیل یا نگاه می

تحلیل و توان میرا با دو معنای متفاوت در جامعه  و تحوالت تغییراتاز این دو نگاه . معناکاوانه استنگاه  -2نگاه آسیبی ببینم.  

ت آیا مسیری که خانواده طی کرده اس؟ و رسیدن به وضعیت بهتر است فعلیعبور از وضعیت  ،این تغییرات و تحوالتآیا ؛ کردمعنا 

خانواده بر اساس رویکرد معناگرایانه و نه آسیب شناسانه:  پیشرفت است؟ در چه جهتی خانواده حرکت کرده است؟  وهت رشد جدر 

بر اساس رویکرد معناگرایانه تغییرات و تحوالت . هاها و نگرشنگاه ،هاها، ارزشدچار تغییر معنایی شده است. یعنی تحول در دیدگاه

 کارکردهای مثبت یا منفی داشته باشد. تواندهر پدیده اجتماعی می

 نگاه به خانواده دستخوش چه تغييراتی بوده است؟   -4

خانواده اد در قدیم وقتی نه:  دکتر عاليه شکربيگي  مدير گروه علمي تخصصي خانواده در انجمن جامعه شناسي ايران

ن معموال زوجی ؛داشتندفامیل مهارت بیشتری در حل مساله  انشد. بزرگمشکلی داشت در واقع با رویکرد ریش سفیدی حل می

 طالق امروز زوجین نی حاکم شده است.تعامالت انسا برمداری عقالنیت ابزاری و شینگاه اما امروز . کردندجوان به آنها مراجعه می

   1گرایانه بیشتر در زندگی بشر در حال جاری و ساری شدن است.رویکرد مادی؛ چون گیرندتوافقی می

 ؟ برجاي گذاشته استهايی غرب چه آسيبفرهنگ تغييرات نسلی تحت تاثير   -5

ر جامعه تغییراتی که د:  دکتر عاليه شکربيگي  مدير گروه علمي تخصصي خانواده در انجمن جامعه شناسي ايران

اروپا ، آمریکا(،  1960،  1950) در غرباین تحوالت . پیدایش شبه خانواده ،ازدواج، کاهش باروری کاهشمثال  :کنیممی مشاهده

  . رودمیبه طرف خانواده است که غرب دوباره شده ای به گونهدر غرب ولی االن شرایط  است؛ کشورهای اسکاندیناوی اتفاق افتادهو

 ؟ آنها چه عوارضی را بدنبال خواهد داشتانباشتگی مسائل و حل نشدن   -6

عی، به اگر مسائل اجتما:  دکتر عاليه شکربيگي  مدير گروه علمي تخصصي خانواده در انجمن جامعه شناسي ايران

در نتیجه این جامعه است که برای خود راهکار  خواهیم شد.  2انباشتگی مسائلدچار شود؛ اجتماعی نادیده گرفته  هایعنوان واقعیت

جامعه  ؛نشود ایجاداینها  اگر ؛کار یا کارآفرینی ایجاد شود کهوقتی جامعه بیکار باشد ممکن است تا مدتی منتظر بماند . کندپیدا می

  .ه شده استاین زخمی است که به تدریج درش بست .حل مساله مقطعی استروش کند. این خودش راهکار پیدا میبرای 

 کنيد؟ را چگونه ارزيابی میحل مساله  مهارتوضعيت   -7

ارت حل مهدانشگاه در :  دکتر عاليه شکربيگي  مدير گروه علمي تخصصي خانواده در انجمن جامعه شناسي ايران

موزان آبرای اینکه دانش، در نظام آموزشی کشور ژاپن .شودنمیعملیاتی این مهارت  اما ؛دندهبه لحاظ تئوریکی درس میرا،  مساله

ها را جمع و جور آشغال .محیط زیست را ببینند .برندها میتمیز کردن خیابانبرای حتی  ؛آشنا کنندبا وضع جامعه و اجتماع را 

                                                                 
ته من را تو بردار و دو هفهایی که دارند طالق می گیرند نگران این نیستند که االن که دارند طالق می گیرند اگر بچه ای هم دارند به توافق می رسند دو هفته بچه زوج - 1

 ن نگاه می کنند می گویند من نشد با این آقا یا خانم زندگیبرمی دارم خیلی مسائل را با نگاه ابزاری یا همان حتی ازدواج  را مانند یک شی نگاه می کنند مانند یک ابزار به آ

 گرایانه شده است. کنم عوض می کنم می روم با یک خانم یا آقای دیگر. یعنی نگاه بشر در حل مسائل نگاه های صوری و مادی

 . باشی هم و بالینیازدواج سفید، هم ا  مشکالتی همچون: ی.  اقتصادی آنها و توانمندی ، اشتغالجوانان: تحصیالت، ازدواجبه عنوان مثال مسائل  - 2
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مهارت حل مساله را به  منیاز دوران مهد کودک درگیر ک ،درگیری عملیاتی یعنی افراد را در نظام آموزشی از دوران بچگی ؛کنند

مان داشته باشیم. اینها را از همان دوران بچگی ببریم و با همه مسائلی که دور شکل کاربردی باید با یک بازنگری در نظام آموزشی

و بر ما را گرفته است؛ بطور محسوس آشنا کنیم. همچنین به دانشجویان مهارت حل مسائل زندگی اجتماعی را آموزش دهیم. اینکه 

 چگونه با مشکالت و مسائل روبرو شوند و چگونه بتوانند به راهکارهایی دست پیدا کنند. 

     کالم آخر 

ساله برای اینکه یک م:  اده در انجمن جامعه شناسي ايراندکتر عاليه شکربيگي  مدير گروه علمي تخصصي خانو

انواده، در در خیعنی بدانیم یک مشکل  .اجتماعی را بشناسیم باید طرح مساله کنیم؛ طرح مساله یعنی راجع به آن صحبت کنیم

    ها در نظر برای آن یکسری سواالت و هدف طبیعتا   . و ما راجع به آن صحبت کنیم اجتماع، در اقتصاد، در فرهنگ وجود دارد.

ی یک بازنگر ما نیاز به .کند به راهکارهایی که این مساله را بتوانیم حل کنیمها ما را هدایت میاین سئواالت و هدف .گیریممی

ندی و مهارت حل شود خودش توانموقتی با یک مساله و واقعیت اجتماعی روبرو می شخصتا هر داریم؛ اساسی در نظام آموزشی 

تدا ابپس  شود.خالف اصول و ساختارهای مطلوب اجتماعی  یهانه اینکه نداند چه باید بکند و منجر به راه .مساله را داشته باشد

انند            م مشکالت و مسائل مهم اجتماعی، ضعف در توانایی حل مساله.  کنیمزدایی میمسالهسپس  . کنیمشناسایی میمساله را 

شود. هرچه فرد توانایی بیشتری در حل مساله داشته باشد؛ به سبب میرا " خودکشی،  اعتیاد،  بی بندوباری،  ابتال به بزهکاری "

 تر خواهد بود. تر و سالمهمان اندازه در زندگی خود موفق

  

 


