راهنماي كارشناس بهداشت روان در كار با اقدام كنندكان به خودكشي
كار با افرادي كه اقدام به خودكشي داشته اند دشوار است .براي كار با اين افراد الزم است بدانيد فرد
اقدام كننده در حال حاضر در چه وضعيتي است .براي اين كار فرض كنيد يكي از نزديكان شما اقدام
به خودكشي كرده است.
 چه احساسي داريد؟ چه كار مي كنيد؟ اگر آن فرد آسيب جدي ديده باشد چطور؟ در حاليكه اطرافيان اقدام كننده بسيار پريشان ،عصباني ،درمانده ،مستاصل و مضطربند ،ميتوانيد تصور كنيد خود فرد اقدام كننده چه احساسي دارد؟
افراد اقدام كننده معموالً دچار آشفتگي ،درماندگي ،سردرگمي ،گيجي و اضطراب يا خشم اند.
تعداي از آنها از اينكه زنده مانده اند خود را بد شانس يا بدبخت مي دانند و ممكن است نخواهند
كسي از افراد خانواده يا حتي يك كارشناس را ببينند .براي كار با اين افراد الزم است بدانيد اين
واكنش در واقع واكنشي به شرايط تحمل ناپذير زندگي خود اقدام كننده است و نه به شما .او از
دست خود عصباني است و بيش از هر كسي خود را سرزنش ميكند .بعالوه اثر مواد مورد استفاده
براي اقدام مانند داروها يا سموم تا مدتي در فرد باقي مي ماند و مي تواند بر واكنش هاي او اثر

بگذارد .از اين رو ممكن است اولين تماس شما با بيمار كوتاه باشد.
براي كار با فرد اقدام كننده الزم است هم با خود فرد و هم با خانواده او جلساتي داشته باشيد .زيرا
در بسياري از موارد اختالف با خانواده نقشي در اقدام به خودكشي ايفا مي كند .براي كار با اين
افراد بهتر است اينگونه عمل كنيد:

كار با فرد اقدام كننده
الزم است در كار با فرد اقدام كننده براي هر جلسه برنامه اي داشته باشيد .ممكن است نتوانيد كامالً
طبق برنامه پيش برويد ولي داشتن برنامه منسجم به شما كمك مي كند كار را بهتر انجام دهيد.
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جلسه اول
 -1به اقدام كننده اجازه دهيد احساسات خود را بيان كند .به او بگوييد كه درست است "من اقدام
به خودكشي نداشته ام ولي بعنوان يك انسان در زندگي با مشكالتي مواجه بودم و از اين رو مي
توانم بفهمم كه استيصال يعني چه".
 -2در تمام مدت جلسه وجود و شدت افکار خودكشي را بررسي كنید.
 -3احساسات فرد را به وي انعكاس دهيد :مثال "چقدر عصباني هستي وقتي درباره همسرت حرف
ميزني".
 -4با اقدام كننده قرارداد ببنديد كه تا مالقات بعدي اقدام به خودكشي نكند:
اينجانب .................موافقت مي كنم كه تا  ...............اقدام به خودكشي نكنم .در صورتي كه فكر
جدي خودكشي داشتم با شماره ..........تماس مي گيرم و با.................صحبت مي كنم يا به
...............مراجعه مي كنم.
نام و امضاي اقدام كننده

نام و امضاي كارشناس

 -5قرار جلسه بعدي را براي كمتر از يك هفته ديگر بگذاريد و تا جلسه آينده با تلفن از حال او
جويا شويد.
 -6آموزش هاي الزم را در مورد پيشگيري از اقدام مجدد به خانواده بدهيد .براي مثال از آنها
بخواهيد وسايل آسيب زننده مانند چاقو ،دارو ،مواد سمي و ساير موارد را از دسترس اقدام كننده
دور كنند .از راهنماي كار با خانواده استفاده كنيد.
 -7آموزش هاي الزم را در مورد برخورد با فرد اقدام كننده به خانواده بدهيد .براي مثال از آنها
بخواهيد در حضور اقدام كننده جر و بحث نكنند يا تقصير را به گردن يكديگر نيندازند .از
راهنماي كار با خانواده استفاده كنيد.
 -8به اقدام كننده و خانواده بگوييد كه شما طي پنج جلسه با اقدام كننده جلسات مشاوره خواهيد
داشت.
جلسه دوم:
 -9در ابتداي جلسه از حال او جويا شويد .در تمام مدت جلسه افکار خودكشي و شدت آنها را
بررسي كنید .از اقدام كننده بپرسيد كه آيا مي داند در چه مواقعي افكار خودكشي در او ايجاد
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مي شوند يا شدت مي گيرند .اين موقعيت ها عاليم خطري هستند كه نشان مي دهند ممكن
است فرد اقدام به خودكشي كند .بنابراين ،براي اين موقعيت ها راه حل هاي عملي پيدا كنيد.
براي مثال :اگر عصبانيت از پدر افكار خودكشي را راه مي اندازد به اقدام كننده راه هايي را
پيشنهاد كنيد كه احساسات خود را به روشي غير مخرب بيان كند ،براي مثال با نوشتن ،پاره
كردن روزنامه ،مشت زدن به متكا ،درد دل كردن با يك دوست ،بيرون آمدن از اتاق يا خانه،
ضبط كردن صدايش روي نوار .بر راه حل هايي كه خود اقدام كننده مي تواند اجرا كند تاكيد
كنيد .از افراد مورد اعتماد اقدام كننده براي كمك به او در اين موقعيت ها استفاده كنيد .از
راهنماي كار با خانواده استفاده كنيد.
 -11آموزش روش حل مساله را درباره مشكالتي كه اقدام كننده با آنها در گير است شروع كنيد .در
اين جلسه فقط در حد تعريف مشكل به او آموزش دهيد .از وي بخواهيد تا جلسه بعد يك يا
د و مشكل اصلي خود را به روش حل مساله تعريف كند و در جلسه بعد همراه خود بياورد .اين
مهارت در انتهاي اين راهنما آمده است.
 -11قضاوت نکنید .از ابراز نظر شخصي خود در مورد اقدام كننده يا خانواده او اجتناب كنيد .شما
قاضي نيستيد .بهترين كار ممكن اين است كه احساسات اقدام كننده را انعكاس دهيد و به او
كمك كنيد با بيان مناسب هيجاناتش با آنها كنار بيايد .براي مثال :از دست پدرت بخاطر اينكه
فكر مي كني بين تو و بقيه فرق مي گذارد عصباني هستي ولي با شكستن شيشه اين عصبانيت را
خالي مي كني .مي تواني فكر كني كه چطور ميشود با اين پدر مستقيم تر حرف زد؟
در پايان جلسه از اقدام كننده بخواهيد كه در صورت رويارويي با مشكالت ذكر شده راه حل هاي
موقتي توافق شده -مثل مشت زدن به متكا -را انجام دهد.
تا جلسه بعدي با تلفن از حال فرد جويا شويد.
جلسه سوم
 -21ابتدا مانند جلسه قبل از حال اقدام كننده جويا شويد .در صورتي كه فكر خودكشي داشته
بررسي كنيد كه از چه راه حل هاي توافق شده اي استفاده كرده و اين كارها چقدر به او در
مقابله با موقعيت كمك كرده است .اگر از راه حل هاي مورد نظر استفاده نكرده ،دليل آن چه
بوده است .هرگز اقدام كننده را براي عدم همکاري سرزنش نکنید .بررسي علل عدم همكاري
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بسيار مهم است و به شما كمك مي كند بفهميد كه چه موانعي بر سر راه عملكرد مناسب اقدام
كننده وجود دارد.
 -13براي انجام درست و موفقيت آميز تكليف فرد را تشويق كنيد .همچنين به او يا دهيد كه با
انجام كارهاي دلخواه و لذت بخش براي انجام تكاليف به خود پاداش دهد.
 -14آموزش ادامه روش حل مساله را انجام دهيد .از اين روش براي حل مشكالت فعلي اقدام
كننده كه منجر به اقدام به خودكشي شده استفاده كنيد .به اقدام كننده كمك كنيد اين روش را در
مورد مشكالت خود به كار گيرد .از مشكالت ساده و قابل حل شروع كنيد .توجه داشته باشيد
كه شما فقط روي مشكالت فعلي اقدام كننده كه منجر به اقدام به خودكشي شده كار مي كنيد نه
مشكالت مزمن .كار روي مشكالت مزمن نياز به زمان كافي و تخصص باالتر دارد.
 -15منابع حمايتي ديگر بجز خانواده را بررسي كنيد ،شامل دوستان ،معلمان ،فاميل ،همسايه ها،
اهل محل ،بسيج محله و غيره .فرد را تشويق كنيد در فعاليتهاي اجتماعي شركت كند مانند
شركت در مسجد براي نماز خواندن ،عضويت در كتابخانه ،رفتن به منزل بستگان يا دوستان.
 -16تكليف مربوط به اجراي حل مساله در مورد مشكالتش را با توضيحات الزم بطور واضح و با
زبان خود فرد در يك دفتر كوچك -كه مخصوص اوست -بنويسيد و به او بدهيد تا بداند كه تا
جلسه بعدي دقيقاً چه كاري بايد انجام دهد .فقط براي يك مشكل تكليف بدهيد.
جلسه چهارم
 -17در ابتداي جلسه حال اقدام كننده را جويا شويد و سپس تكاليف را بررسي كنيد .فرد را براي
انجام تكاليف تشويق كنيد .در صورت عدم انجام تكاليف علت را بررسي كنيد .شايعترين علل
انجام ندادن تكاليف عبارتند از :نفهميدن تكاليف و شرم از پرسش در اين باره ،افسردگي شديد،
زياد بودن يا پيچيده بودن تكاليف ،ارتباط نا مناسب مشاور با اقدام كننده ،عدم دخالت دادن فرد
اقدام كننده در طرح ريزي تكاليف ،عدم توضيح نا كافي درباره اهميت تكاليف و ارتباط آنها با
مشكل فرد ،باالتر بودن سطح تكاليف از تحصيالت فرد اقدام كننده ،و ترس از اشتباه يا واكنش
مشاور به اشتباه.
 -18در صورتي كه اقدام كننده سعي خود را كرده ولي روش حل مساله با مشكلي مواجه شده
علت را بررسي كنيد .ممكن است اختالفات خانوادگي در اين امر تداخل كند .بررسي علت ها
كمك مي كند بفهميد كه چه اتفاقي مي افتد كه مانع از حل مشكل مي شود و اقدام كننده را به
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نااميدي مي كشد .با اين علت هاي مداخله گر هم مثل يك مشكل جديد برخورد كنيد و از اقدام
كننده بخواهيد براي اين عوامل مداخله گر راه حل هايي پيدا كند .اين كار به اقدام كننده پيام مي
دهد كه هر مانعي يك مشكل است كه بايد راه حل مناسبي براي آن پيدا كرد .الزم است در
جلسه با خانواده مساله را طرح كنيد و فضاي خانواده را براي اجراي روش حل مساله آماده
كنيد .مي توانيد از اعضاي همكاري كننده خانواده كمك بگيريد.
 -19به اقدام كننده بگوييد كه جلسه آينده اخرين جلسه مشاوره اوست ولي او در صورت لزوم مي
تواند تلفني با شما تماس بگيرد .همچنين به او بگوييد كه شما از بهورز مي خواهيد كه وضعيت
او را پيگيري كند.
جلسه پنجم
 -21در ابتداي جلسه حال اقدام كننده را جويا شويد و تكاليف را بررسي كنيد .در صورتي كه
تكاليف به درستي انجام شده او را تشويق كنيد.
 -21در مورد اينكه از اين پس او چگونه مي تواند با مشكالتش كنار بيايد با او صحبت كنيد .بر
توانايي او در حل مشكالتش و موفقيت هاي او در جلسات مشاوره تاكيد كنيد.
 -22چنانچه هنوز مشكل فرد به حدي است كه نياز به مداخله دارد و خطر خودكشي هنوز وجود
دارد ،او را به يك روانشناس ارجاع دهيد.
كار با خانواده اقدام كننده
در كار با خانواده به طريق زير عمل كنيد:
 -1به خانواده اجازه دهيد خشم و درماندگي خود را بيرون بريزند .در صورتي كه خانواده آشفته
تر از آن باشند كه بتوان با آنها يك جا مصاحبه كرد فقط يكي از اعضاي كليدي خانواده -كسي
كه با اقدام كننده رابطه بهتري دارد يا اقدام كننده به او اعتماد دارد و مي تواند روي ديگر اعضا
هم تاثير داشته باشد -را مالقات كنيد.
 -2براي آنها روشن كنيد كه اقدام به خودكشي نشان دهنده درماندگي است نه نشانه بي كفايتي يا
ظلم خانواده.
 -3در مورد جلسات مشاوره با خانواده به توافق برسيد به اين صورت كه مشخص كنيد چه كسي
همراه فرد اقدام كننده خواهد آمد و خانواده در چه زمانهايي با شما مالقات خواهند كرد.
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 -4شماره تلفن محل كار خود را به خانواده بدهيد تا در صورت لزوم با شما تماس بگيرند.
 -5براي آنها به زبان ساده و روشن و بدون ترساندن بي مورد توضيح دهيد كه در حال حاضر
اقدام كننده بسيار پريشان است و شما براي كمك به او به حمايت و همكاري خانواده نياز
داريد به اين صورت كه :تا برطرف شدن بحران الزم است وسايل آسيب زننده مانند چاقو يا
داروها يا سموم از دسترس بيمار دور باشد يعني در جايي نگهداري شوند كه مي شود آن را
قفل كرد و اقدام كننده به آن دسترسي ندارد .تاكید كنید كه این كار فعالً بطور موقتي انجام
مي شود نه براي همیشه.
 -6در صورت وجود اختالف در خانواده ،با افرادي كه بيمار با آنها مشكل دارد جدا جلسه
بگذاريد .روش حل مساله را در مورد مشكالت عنوان شده به كار بگيريد .تا حد ممکن بي
طرف باشید و بعنوان وكیل بیمار عمل نکنید بلکه حمایت افراد خانواده را جلب كنید .بر
نقاط اشتراک تمام اعضا -مثل اينكه همه ميخواهند زندگي آرامي داشته باشند -تاكيد كنيد.
 – 8اين نكته را همواره در نظر داشته باشيد كه ممكن است در بين اعضاي خانواده كساني باشند
كه اختالالت روانپزشكي مانند افسردگي يا سوء مصرف مواد دارند .در اين صورت الزم است
در جلسه انفرادي اين مساله را با آنها در ميان بگذاريد و تاثير اين مشكل را در ايجاد وضعيت
موجود روشن كنيد .براي حل مشكل مذكور الزم است به آنها پيشنهاد كنيد كه به پزشك يا
روانپزشك مراجعه كنند.
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در ابتداي هر جلسه تكاليف را پيگيري كنيد و بر انجام آنها تاكيد نماييد .در صورتي كه
تكاليف انجام نشده بود تاكيد كنيد كه انجام آن در جلسه امروز اهميت زيادي داشت و اگر
انجام مي شد كار جلوتر مي رفت و امروز نتايج بهتري مي گرفتيد.

 -7تماس خود را با خانواده حفظ كنيد .اگر خانواده آشفته است ،مي توانيد از دوستان كمك
بگيريد تا بطور موقت برخي كارها را انجام دهند .مثال مي توان از يك دوست خانوادگي
درخواست كرد در روزهاي مشخصي بدنبال اقدام كننده برود تا براي قدم زدن بيرون بروند يا
فرزند كوچك را براي مدت يك ساعت نگه دارد تا اقدام كننده و همسرش بتوانند در جلسه
حضور پيدا كنند.
 -8توجه داشته باشید كه كار فقط بر روي مشکالت كنوني كه منجر به اقدام شده انجام مي
شود.

6

همواره به خاطر داشته باشید وجود و شدت افکار خودكشي را ارزیابي كنید.
براي ارزيابي شدت افكار خودكشي الزم است اين موارد بررسي شود:
 وضعيت رواني كنوني و افكار مرگ و خودكشیي :وجیود عاليیم افسیردگي بخصیوص خلیقافسرده
 داشتن برنامه اقدام به خودكشي  :سازمانبندي شدن برنامه و نزديكي زماني آن اهميت دارد.-

سيستم حمايتي فرد چگونه است :اگر فرد سيستم حمايتي مناسب ندارد میثالً خیانواده آشیفته
است يا دوستان زيادي ندارد يا با ديگران ارتباط اجتمیاعي زيیادي نیدارد سيسیتم حمیايتي او
ضعيف است.

اين ارزيابي را مي توان با پرسيدن مستقيم انجام داد :آيا در حال حاضر غمگين است؟ آيا احسیاس
ميكند كسي به او اهميت نميدهد؟ آيا زندگي برايش ارزش زندگي كیردن نیدارد؟ و آيیا احسیاس
ميكند كه تمايل دارد خودش را بكشد؟ اين سواالت زماني پرسيده ميشوند كه:
بيمار با كارشناس ارتباط مناسب برقرار كرده و ميتواند در مورد احساسات ناراحت كننده اي ماننید
احساس تنهايي صحبت كند.براي ارزيابي جدي بودن قصد خودكشي بايد از بيمار پرسيد كه:
 برنامه اي براي خودكشي دارد يا خير

 روش و ابزار خودكشي او چيست و آيا ابزار مورد نظر در دسترس وي هست يا نه،
 و آيا زماني را براي اجراي خودكشي در نظر گرفته است يا نه.

 هر چه برنامه واقعي تر ،روش در دسترس تر و زمان نزديك تر باشد خطر خودكشي باالتر
است.

 خطر خودكشي زماني در حد كم برآورد ميشود كه بيمار به مردن فكر ميكنید و آرزوي میردن
دارد يا از زندگي خسته است اما ميتواند روي مشكالت كار كند .در اين صورت به بيمار اجازه
دهيد درباره احساساتش حرف بزند ،روي ارتباط او با خانواده و دوستان كار كنيید ،و مهیارت
حل مساله را به او آموزش دهيد.
 خطر خودكشي زماني در حد متوسط است كه بيمار افكار خودكشي و برنامه براي اقیدام دارد
اما زمان اجراي برنامیه بالفاصیله نيسیت .در ايین صیورت بیه بيمیار اجیازه دهيید در میورد
احساساتش صحبت كند ،به حرفهاي او با دقت گوش بدهيد ،از خانواده و دوسیتان بخواهيید
بيمار را حمايت كنند ،در مورد روشهاي ديگر كنار آمدن با مشیكالت و حیل آنهیا كیار كنيید.
روش حل مساله را به بيمار آموزش دهيد ،بيمار را به روانشناس باليني ارجاع دهيد.
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 خطر خودكشي زماني باالست كه بيمار قصید جیدي بیراي اقیدام بیه خودكشیي دارد ،برنامیه
منسجمي براي اقدام دارد ،روش و ابیزار خودكشیي در دسیترس وي اسیت و بالفاصیله و در
نزديكترين زمان قصد اقدام دارد .در اين صورت با يكي از اعضاي خانواده بيمار صحبت كنيد
و از آنها بخواهيد بيمار را تنها نگذارند ،بيمار را ارجاع فوري به روانپزشك بدهيد و به خانواده
بگوييد كه بايد بيمار را بستري كرد.

مهارت حل مساله رويكردي منظم و متوالي براي حل موثر مسايل زندگي است .ايین فراينید شیامل 5
مرحله است:
 -1انتخاب رويكرد صحيح به مشكل
 -2تعريف دقيق و عملياتي مشكل با توجه به هدف
 -3پيدا كردن راه حل هاي متعدد از طريق بارش فكري
 -4ارزيابي راه حل هاي پيشنهادي و انتخاب راه حل هاي مفيد
 -5اجراي راه حل ها به ترتيب اولويت و پسخوراند عمل
مراحل اجرا:
 -1انتخاب رویکرد صحیح به مشکل :بكارگيري روش حل مساله مستلزم اين است كیه فیرد بپیذيرد
موقعيت هاي مشكل بخشي از زندگي طبيعي هر كسي است و نمي توان انتظیار داشیت هرگیز بیا
مشكل مواجه نشويم .ديگر اينكه اغلب مشكالت قابل حل اند يا الاقل مي تیوان تیا حیدي كیاري
براي حل آنها انجام داد .نخستين كاري كه فرد الزم است انجام دهد ،خودداري از واكنش نشاان
دادن بدون فکر است .تشخيص به موقع مشكل مي تواند از بدتر شدن آن جلیوگيري كنیدب بیراي
مثال اگر در اواسط سال نحصيلي متوجه شويم كه پيشرفت ما در يك درس مناسب نيست بهتر مي
توانيم براي موفقيت در آن درس برنامه ريزي كنيم تا وقتي كه در زمان امتحانات پايان سال به ايین
مساله توجه كنيم .بنابراين اولین گام ،توقف و تفکر است.
روشهاي نامناسب در هنگام رويارويي با مشكل در اين مرحلیه عبارتنید از :سیرزنش كیردن خیود
بخاطر داشتن مشكل ،تلقي مشكل بعنوان نشانه بيكفايتي و ضعف ،اجتناب از قبول مشكل و انكیار
آن ،انجام كاري با عجله و بدون فكر كافي ،نااميدي و اعتقاد به اينكیه مشیكل قابیل حیل نيسیت.
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معني وجود مشكل از نظر فرد در اين مرحله مهم است زيرا آمیادگي او را بیراي بكیارگيري روش
حل مساله مشخص مي كند.
 -2تعریف دقیق و عملیاتي مشکل با توجه به هدف :تعريف عملياتي به معناي تعيين میوارد خیاص
مشكل و اجزايي است كه بيش ازآن قابل تقسيم شدن نيستند .براي مثیال "داشیتن مشیكل میالي"
تعريف عملياتي مشكل نيستب ولي" نياز به حدود پنجاه هزار تومیان درآمید ماهانیه بيشیتر" يیك
تعريف عملياتي است .تعريف دقيق مشكل و هدف ،زمينه را براي رسيدن به راه حل هاي مناسیب
آماده مي كند .براي رسيدن به يك تعريف عملياتي الزم است فرد مشكالت پيچيده را تا حد ممكن
ساده كند ،موارد مبهم را روشن و واضح بيان كند ،و در هر مورد اولويت خود را مشیخص نمايید.
در صورتي كه اين مرحله به خوبي اجرا شود ،مشكالت كمتري در ادامه پیيش خواهید آمید .يیك
مثال از تعريف عملياتي اين است :من به ده هزار تومان پول تو جيبي احتياج دارم تا بتوانم وسیايل
مورد نيازم را بخرم .يا :وقتي پدرو مادرم دعوا مي كنند من هم به شیدت عصیباني میي شیوم و بیا
پدرم دعوا مي كنم و همين باعث مي شود كه پدرم پول تو جيبي ام را براي آن ماه قطع كند.
 -3پیدا كردن راه حلهاي متعدد از طریق بارش فکري :در اين مرحله فرد بايد تا جايي كیه میي
تواند راه حل ارايه كند .كيفيت و قابل اجرا بودن راه حل ها مهم نيست .تنها مساله مهم تعیداد
هر چه بيشتر راه حل هاست .بارش فكري يعني فرد ذهن خود را بدون قضاوت باز بگذارد تیا
راه حل پيدا كند .محدود نكردن ذهن باعث مي شود بار فكري كمتیر شیده ،فرصیت بيشیتري
براي دستيابي به پاسخ بوجود آيد .وقتي تعداد پاسخها زياد باشد احتمال پيدا كردن پاسخ هاي
مناسب به مساله بيشتر مي شود .الزم است فرد بداند در يك زمان فقط يك كار از او خواسیته
مي شود( توليد راه حل هاي هر چه بيشتر) و نبايد انتظار داشته باشد دو كار را بیا هیم انجیام
دهد( توليد و قضاوت) .هنگام استفاده از تكنيك بارش فكري بايد به اين نكات توجه كرد-1 :
انتقاد ممنوع است -2،افكار آزاد بيش از افكار منطقي استقبال مي شود -3،تعداد مهم است نیه
كيفيت ،و  -4تركيب افكار مختلف مهم است .تمام راه حل ها روي برگه ثبت میي شیود .هیر
چه فرد پاسخ هاي بيشتري توليد كند در اين مرحله موفق تر بوده و الزم است تشويق شود.
 -4ارزیابي راه حل هاي پیشنهادي و انتخاب راه حل هاي مفید :در اين مرحله در مورد مناسب
بودن يا نبودن هر پيشنهاد بر اساس پيامد هاي احتمالي آن تصميم گيري مي شود .براي رسيدن
به انتخاب هاي نهايي فرد بايد هر پاسخ را از لحاظ مفيد بودن ،مضر بودن ،يا خنثي بودن براي
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خود و ديگران درجه بندي كند .اين كار با دادن امتياز از  1تا  11يا درجه بندي زير انجام میي
شود:
 =++خيلي خوب =+ ،خوب =1 ،خنثي =- ،بد =-- ،خيلي بد
براي خودم

براي ديگران

راه حل الف) ................

.................

بهمين ترتيب تمام راه حل هاي پيشنهادي ارزيابي مي شود .راه حل هاي مناسب آنهیايي هسیتند
كه هم براي فرد خوب باشند و هم براي ديگرانب يا الاقل براي ديگران آسیيب رسیاننده نباشیندب
براي مثال ،دزدي ممكن است پول مورد نياز فرد را بسرعت و با كمتیرين زحمیت در اختيیار او
قرار دهد ،اما به ديگران آسيب مي زند بنابراين راه حل مناسبي نيست .پیس از انتخیاب راه حیل
هاي مناسب الزم است اين انتخاب ها براي به اجرا درآمدن اولويت بندي شوند .اولويیت بنیدي
بر اساس آساني انجام ،در دسترس بودن سريع امكان اجرا ،تمايل بيشتر فیرد ،احتمیال موفقيیت
بيشتر ،و امتياز بيشتر انجام مي شود .سپس براي هر اولويت مشخص مي شود كه چیه كارهیايي
براي اجرا بايد انجام شود .براي مثال ،اگر اولويیت اول پيیدا كیردن شیول دوم اسیت فیرد بايید
مشخص كند از چه طريق اين كار را انجام خواهد دادب بیا مراجعیه بیه صیفحه نيازمنیدي هیاي
روزنامه ،درخواست از جايي كه آشنايي دارد ،درخواست از چند دوست بیراي كمیك ،و ...الزم
نيست فرد فقط از يك روش براي هر استراتژي استفاده كند در مثال ذكر شده میي توانید بطیور
همزمان تمام روش ها استفاده كند تا امكان موفقيت خود را افزايش دهد.
 -5اجراي راه حل ها بترتیب اولویت و پسخوراند عمل :وقتي استراتژي(پيدا كردن شول دوم) و
روش( مراجعه به صفحه نيازمندي ها ،سپردن به چند دوست و )...مشیخص شید ،الزم اسیت
فرد با يك زمان بندي دقيق اين روش ها را اجرا كند .همچنين الزم است فیرد مشیخص كنید
بعد از چه مدتي ارزيابي خواهد كرد كه طبق برنامه عمل كرده يا نه و اينكه تا چیه حید روش
مورد استفاده در حل مشكل به او كمك كرده است .بازبيني و دادن پسخوراند عمیل بیه خیود
مانع از هدر رفتن زمان مي شود .بعالوه ،اگر طي مدت معقولي يك روش به نتيجه نرسيد ،بايد
تصميم گيري شود كه همان روش ادامه پيدا كند يا اولويت بعیدي اجیرا شیود .چنانچیه تمیام
روش ها با شكست روبرو شد بايد در مراحل حل مساله تجديد نظر شود زيرا اين نكته نشیان
دهنده اين است كه يكي(يا تعدادي) از مراحل به درستي اجرا نشده است.
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در صورتي كه مشكل شخص حل شود فرايند حل مساله پايیان میي يابید .در غيیر اينصیورت
بازبيني شده ،مجدداً تمام مراحل اجرا مي شود .حل مساله تا وقتي ادامه دارد كه فرد به هدفش
برسد و مشكل خود را حل كند.
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