
از مشکل تا تعریف مشکل
فصل دوم 



مشکالت روانشناختی اجتماعی چه هستند؟

در ایجاد آنها نقش دارند روانشناختی اجتماعی عوامل •

بارداری نوجوانان•

سیگار کشیدن•

سالمتی•

طالق•

رفتارهای ضداجتماعی•

فرار از مدرسه •

تبعیض نسبت به اعضای اقوام دیگر•

گرم شدن زمین •



استسیگار کشیدن علت اصلی سرطان ریه، : مثال

د چرا با وجود دانش گسترده در مور: روان شناسان اجتماعی•
.خطرات سیگار، گروهی هنوز سیگار می کشند



آلودگی هوا و مترو: مثال

ب، چرا با وجود مترو و وسیله نقلیه مناس: روان شناسان اجتماعی•
افراد یک جامعه هنوز از ماشین شخصی استفاده می کنند



بررسی عناوین روزنامه ها



چند مثال؟



مشاور امور زنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون اشاره به آماری خاص •
ان بین دختر« گل»همزمان با افزایش مصرف دخانیات، مصرف ماده روانگردان : گفت

.افزایش یافته است

ن ما را برنامه های فوق برنامه کودکا: وزیر آموزش و پرورش در پیامی توییتری نوشت•
.افسرده کرده است

لنا ایباگفت  وگو در ( رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران)سیدحسن موسوی چلک •
.زنان کارتن در حال افزایش هستند



چیست؟تعریف مشکل منظور ما از 

مشکلدقیق و صریح توصیف •

این مورد یا قضیه مشکل است؟چرا•

این قضیه مشکل است؟چه کسی برای •

(برای مداخله)شناسایی شود گروه هدف •

علت احتمالی و جنبه های کلیدی مشکل •
آیا این مشکل کاربردی است؟•

آیا این مشکل عینی و روانشناختی است ؟•

آیااین مشکل قابل حل و برطرف شدن است؟•



صورتبندی مجدد مشکل

ر برسیم اخبار ارایه شده، دوباره باید تعبیر و صورتبندی شوند تا به تعریف رسمی ت•

شخص مسایل با اصطالحات کلی که م. باشدکلی گویی ایراد تعریف مشکل ممکن است •
نمی کرد مشکل چیست   یا چگونه می تواند حل شود

یزی است شاید نشان دهد مشکل واقعی متفاوت از آن چ: تحلیل مشکل با جزئیات بیشتر •
که بیان می شود یا اصال مشکلی وجود ندارد

راه حل های زیادی وجود دارد که ممکن حتی اگر کامال روشن شود که مشکل چیست، •
است بعضی از آنها در موضوعات روان شناختی نتوانند سودمند واقع شوند 

سب یک نظریه یا مدل منااگر بعد روانشناختی برای مشکل وجود داشته باشد پیدا کردن •
چالش محسوب می شود 

42و 41ص •



زمانی که از روان شناسان اجتماعی می خواهند مشکل را 
حل کنند

مراجع ممکن است لزوما نداند مشکل دقیقا چیست•

•

یا به نحوی خاصی مشکل را تعریف کنند•

برای آن دشوار خواهد بود تهیه برنامه مداخله اگر مشکل مناسب تعریف نشود ، •

دبرای مشکل پیدا نخواهد شمنابع نظری مناسب نشود، اگر مشکل مناسب تعریف •



نیروی پلیس خواهان استخدام از میان : مشکل: مثال
گروههای اقلیت قومی بوده است

بی میلی نیروی پلیس برای استخدام اقلیت ها قومی•

بی عالقگی اعضای گروهای قومی برای کار در نیروی پلیس•

کار روی مساله نژاد پرستی نیروی پلیس: اولی•

راهکار کار روی رضایت شغلی و انگیزه : دومی•



نیروی پلیس خواهان استخدام از میان : مشکل: مثال
گروههای اقلیت قومی بوده است

مشکل استخدام نیروست یا حفظ نیرو یا هر دو؟•

، برای پلیس، جامعه یا دولت؟برای چه کسی مشکل است•

آیا مشکل واقعا بی عالقگی به کار پلیس است؟•

ئول ایجاد آیا مشکل می تواند به گروه اقلیت قومی نسبت داده شود یا خود نیروی پلیس مس•
این مشکالت است؟

ده اند، چه موقع مورد توجه قرار گرفته اند و اگر اخیرا پدیدار شاولین بار این مشکالت •
را آشکار می کنند؟ پژوهشهای انجام شده علتهای احتمالی چگونه 



مشکل چیست؟ استخدام و حفظ افسران پلیس اقلیت قومی•

وی پلیس چرا یک مشکل است؟ روی کیفیت کار پلیس و تصور عموم مردم نسبت به نیر•
.تاثیرگذار است

برای چه کسی مشکل است؟ نیروی پلیس، جامعه، انجمن های اقلیت های قومی، دولت•

ظام علتهای احتمالی مشکل کدامند؟ بی اعتمادی به نیروی پلیس در میان اقلیت ها، ن•
حمایتی نامناسب نیروی پلیس، ندادن ترفیع 

اعضای جمعیت اقلیت قومی و . گروه هدف چیست؟ یعنی هدف اجرای مداخله هستند•
رئیس واحد افسران 



؟جنبه های کلیدی مشکل کدامند

یافتن راه حل برای مشکل آیا مشکل کاربردی است؟ •

بله، عینی است نه انتزاعیآیا مشکل عینی است؟ •

اد، ابعاد روان شناختی مهم وجود دارد مثل اعتمآیا مشکل روان شناختی اجتماعی است؟ •
پیشداوری، حمایت اجتماعی، قدرت، مشروعیت نیروی پلیس

را ؟ دالیل کافی وجود دارد تا روان شناس اجتماعیمشکل می تواند حل یا برطرف شود•
مطمئن سازد که مشکل قابل حل شدن است 



چیزهایی که مطرح نشده است در مثال 

چه اولین بار چه زمانی این مشکالت آشکار شدند یا رئیس پلیس: عوامل آشکار ساز•
(پرسش چرایی)زمانی متوجه آنها شده است 

پدیده جدیدی هست یا قدیمی؟•

را در نظر روی علت یا توضیح خاصی برای مشکل تثبیت نشویم، بهتر است همه شرایط•
بگیریم


