ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻊ
ﻣﻄﻠﻮب ،ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راه ﺣﻞ دارد.

 -۱ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ و ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،دﻧﺒﺎل راهﺣﻞ
آن ﻧﻤﯽروﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ و

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ و دﺳﺖ

اﻧﺪرﮐﺎران ﭘﺮوژه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۲ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺸﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﮑﻞ

ﻣﺸﮑﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی دﻟﯿﻞ
رﯾﺸﻪای ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻣﺎن ﻋﻮارض ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﺻﻞ

ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ،از ﺧﻮد
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ

ﭘﺮوژه ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ را

ﮔﺮدآوری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ رﺳﻢ درﺧﺖ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان

 -۳ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺷﻨﺎﺧﺖ.

ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ

آوردهاﯾﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﮐﻨﯿﺪ

و

راهﺣﻞﻫﺎی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را اراﯾﻪ دﻫﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎ
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﺣﻞ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻃﻮﻓﺎن
ذﻫﻨﯽ) (Brainstormingاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای

ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖﮔﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ رو ﻫﻢ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 -۴ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞ

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ راهﺣﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺗﻬﯿﻪ

ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺟﺪوﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ آﻣﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻮاﻗﺐ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻧﯿﺰ در ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﯿﺎن و
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ

را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 - ۵اﺟﺮا و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راهﺣﻞ

ﮔﺎمﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن راهﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ را

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺟﺮا و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راهﺣﻞ ،ﯾﮏ
ﻧﻘﺸﻪ راه دﻗﯿﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﭘﺲ از اﺟﺮای راه

ﺣﻞ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﺮور و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت

ﻟﺰوم ،اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﺗﻮ
www.partoschool.org/karafarini

