
A megoldásközpontú  
gondolkodás  
 
 
 
 
Ha nehéz helyzetbe kerülünk, legtöbbször önkéntelenül azon kezdünk el gondolkodni, 
mi vezetett ehhez, milyen okai vannak annak, hogy eddig fajult a helyzetünk. Az okok 
elemzése fontos, mert feltárásuk részben segítheti a megoldás megtalálását, részben 
tanulságot jelenthet a jövőre nézve. 
 

Sokszor azonban stresszhelyzetben túlságosan sokat rágódunk az okokon, és nem 
feltétlenül a megoldásokon gondolkodunk. Ilyenkor a helyzet megoldása is késlekedik, 
emiatt a stresszállapot továbbra is fennmarad. Ezekben az esetekben érdemes 
gondolkodásunkat a megoldásra irányítani. 
 
A megoldásközpontú gondolkodás ebben az esetben azt jelenti, hogy nem az okokkal, 
hanem a megoldással foglalkozunk. Az alábbiakban erre olvashatunk néhány példát. 

 
Sokszor persze hiába törjük a fejünket, mit tehetünk egy helyzet megoldása érdekében, 
nem jut eszünkbe semmi értelmes. Ilyenkor egy másik fajta megoldásközpontú 
gondolkodási technika segíthet: a múlt megoldásközpontú vizsgálata. 
 
A múltbéli helyzetek megoldásközpontú elemzésekor azt vizsgáljuk meg, 

 volt-e a közeli vagy távoli múltban olyan helyzet, amikor egy ehhez hasonló  
problémát megoldottunk;  

 voltak-e olyan napok, melyeken a probléma nem, vagy legalábbis kevésbé állt fenn? 

 

IBDOKTOR PROGRAM 

A program a Takeda Pharma Kft. támogatásával jött létre. 

Problémaközpontú 
megközelítés 

Megoldásközpontú 
megközelítés 

Ki tehet arról, hogy ez a helyzet így Mit tehetünk a helyzet megoldása 

Mi lehet az oka, hogy ennyire aggódnom 
kell azért, hogy idejében WC-t találjak? 

Mit tehetek azért, hogy mindig idejében 
WC-t találjak? 

Miért van az, hogy XY  egyáltalán nem 
megértő a betegségemet illetően? 

Hogyan érhetem el, hogy XY megértse a 
helyzetemet? 

Jobb lett volna, ha… Legközelebb azt csináljuk, hogy… 

http://www.takedahungary.hu/


 
 
 
 
Ha találunk ilyeneket, akkor azt érdemes megvizsgálnunk, mi lehetett más azokon a 
napokon, ami miatt sikerült a problémát kezelni – ez elvezethet minket a megoldáshoz.  
 
Lássunk erre is néhány példát a fenti helyzetekben: 

Ha a múltban nem sikerül ilyen helyzetet találni, akkor megfigyeléseinket érdemes a 
jelenre kiterjeszteni, és a következő kérdések szűrőjén keresztül szemügyre venni a 
velünk történő eseményeket: 

 
 Volt-e olyan nap, amikor a probléma kevésbé állt fenn? 

 Mi történt aznap másképp? 

 Mi lehetett más aznap a viselkedésünkben? 
 
Ilyenkor a cél az, hogy észrevegyük azokat a kivételes helyzeteket, amelyekben az 
egyébként gyakori probléma nem áll fenn. Az ilyen „kivételek” megoldásközpontú 
elemzésekor kiderülhet, mi volt a viselkedésünknek az a sokszor öntudatlan eleme, 
amely végül a hatékony megoldáshoz vezetett. Ezt a későbbiekben már tudatosabban  
is alkalmazni tudjuk, és így fokozhatjuk saját személyes hatékonyságunkat. 
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Problémaközpontú 
megközelítés 

Megoldásközpontú 
megközelítés  

Ki tehet arról, hogy ez a helyzet így 
alakult? 

Volt-e olyan, ehhez hasonló helyzet a 
múltban, amely szerencsésebben 
alakult? Mit csináltam akkor másképp?  

Nagyon szégyellem magam, de rettegek 
ettől a beavatkozástól? Hogyan lehetne 
megúszni? 

Volt-e olyan helyzet, amikor le tudtam 
győzni a félelmemet valamilyen cél 
érdekében? 

Miért nem tudom a diétámat tartani? 
Volt-e olyan helyzet, amikor akár csak 
rövid ideig is de képes voltam tartani a 
diétámat? 


