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:فهرست مطالب
مقدمه  •
تعریف مسئله  •
مبانی حل مسئله•
روش برخورد با مسائل•
PDCAچرخه دمینگ•
)فردي یا گروهی( کدام روش حل مسئله بهتر است ؟•
انواع تکنیک هاي حل مسئله•
متدولوژي سیستم نرم•
عارضه یابی•
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زندگی یعنی مسئله•
برتري انسان نسبت به سایر موجودات مهارت حل مسئله و برخورد با آن است•
گاهی اوقات از حل کوچکترین مسائل عاجز هستیم  •
یا در موقعیت کاري جدید از برقراري ارتباط وروابط عاجزیم•
در این شرایط چه باید کرد•
نگاه با کنجکاوي و دقت بسیار مهم است•
حل مسئله زیر بنا و پایه اساسی خالقیت است•
مهارت اساسی حل مسئله یکی از مهارت هاي دهگانه زندگی اعالم شده از •

.می باشد)سازمان علمی وفرهنگی ملل متحد(طرف یونسکو 
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مساله چیزي است که از توان سازمان  براي رسیدن به اهدافش می مساله چیزي است که از توان سازمان  براي رسیدن به اهدافش می 
کاهدکاهد

مسئله مانع یا راه بند رسیدن به هدف یا عامل تعارض در مقابل تصمیم  مسئله مانع یا راه بند رسیدن به هدف یا عامل تعارض در مقابل تصمیم  مسئله مانع یا راه بند رسیدن به هدف یا عامل تعارض در مقابل تصمیم  مسئله مانع یا راه بند رسیدن به هدف یا عامل تعارض در مقابل تصمیم  
گیري استگیري است

مسئله موقعیتی است که در آن برخی عناصر معین و برخی مسئله موقعیتی است که در آن برخی عناصر معین و برخی مسئله موقعیتی است که در آن برخی عناصر معین و برخی مسئله موقعیتی است که در آن برخی عناصر معین و برخی 
نامعین هستندنامعین هستند

http://ali-bayat.iran.sc/
Ali Ali BayatBayat http://logistechttp://logistec--alibayat.blogfa.com/alibayat.blogfa.com/

http://ali-bayat.iran.sc/


حیات مدیریت زمانی آغاز می شود که مسئله ایی وجود داشته باشد•
و زمانی رشد می یابد که مسائل را یکی پس از دیگري حل نماید•
تعریف مدیریت فرایندي براي حل مسئله است•

بقاء                                                          
مسائل سازمان ها•

توسعه                                                         

مسئله شکافی است بین آنچه هست و آنچه باید باشد  :گاندي   •
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:تفکیک مسائل -
ساده نمودن مسائل با تجزیه مشکالت به مسائل ساده 

امکان حل مسائل پیچیده : مزایا -
نا کارایی درحل مساله در زمان محدود: معایب -
گم شدن اهداف --

:تصمیم گیري  -
حل مسائل در حوزه مسئولیتها  با تصمیم گیري مسئول بر اساس برنامه ریزي -
استفاده از تجربه وتخصص: مزیت -
)ترس ، تدافعی ، اجتناب آرام ،تغییر آرام ( درگیر شدن با عارضه هاي تصمیم گیري : معایب -

:روش حریصانه  -
تمرکز کامل اختیارات وامکانات یک سازمان جهت حل مسائل حاد  -
.که به شرایط بحرانی رسیده اند -

:در گذشته مسائل را چگونه حل می نمودند:در گذشته مسائل را چگونه حل می نمودند
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مثال دارکوب •
سواالت مثل نوك دارکوب راهی را براي ورود به حل مسئله باز می کنند•
نوك مداوم و حرکتی تدریجی•
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دفترچه سواالت داشته باشیم •
سوال ها را فیلتر نکنیم•
خالق و موافق باشد-باید از جنس انواع تفکر مخالف سواالت•

http://ali-bayat.iran.sc/
Ali Ali BayatBayat http://logistechttp://logistec--alibayat.blogfa.com/alibayat.blogfa.com/

http://ali-bayat.iran.sc/


ارائه تعریفی روشن از مسئله١.

ارایه نقشه مناسب براي حل مسئله٢.

حل مسئله در زمینه هاي موضوعی متفاوت  ٣.

توانایی انتقاد از خود و اصالح روش و راه حل یابی٤.

توانایی مسئله سازي٥.
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توسط والتر شوارتز مطرح و بعدها توسط دبلیو ادواردز دمینگ بسط داده شد  30در دهه 
.بعنوان رویکرد قالب با بکارگیري تکنیک هاي نوظهور رایج گردید PDCAدر این زمان 

این مدل چهارچوبی براي حل مسائل وبهبود فراهم نموده که از تکنیکهاي حل مساله در هر  
.گرفتسطح آن می توان بهره 

سازمانها ورویارویی آنها با مسائل پیچیده لزوم رها نمودن روشهاي سنتی حل   90دهه يپیشرفتها
.مساله وبکارگیري راههاي تازه را مطرح نمود
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PLAN

DO

ACTION

CHECK

مساله چیست ؟ چگونه ایجاد شده است ؟ راه حل آن چیست

راه حل هاي شناسایی شده را جاري نمایید

نتایج وتاثیرات اقدامات را ارزیابی نمایید

اقدامات اصالحی تکمیلی را انجام دهید
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عدم تناسب عدم وجود یک نگاه کلی به شرایط مسئله، -1 عدم تناسب عدم وجود یک نگاه کلی به شرایط مسئله، -1
راه حل ارائه شده با مساله وعدم کارایی تصمیمات

توجه صرف به اشتباهات ومغایرتها-2
عدم توجه به رخدادها ومسایل آتی -3
عدم توجه به شرایط محیطی وتکنولوژیک-4
عدم توجه به مسائل کامالً مشهود  و توجه به موارد  -5

غیررسمی و پنهان
از این فرایند تنها براي حل مسائل ساده و کوچک می  -6

 .توان استفاده کرد
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گروهیفردي

:روش حل مسئله به روش

شناخت درست مساله ولحاظ نمودن تمامی جنبه  هاي اهداف وراه حل هاشناخت درست مساله ولحاظ نمودن تمامی جنبه  هاي اهداف وراه حل ها
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انواع تکنیکهاي حل مسئله

حل مسئله به روش طوفان فکري       
QC STORYحل مسئله به روش        

حل مسئله به روش دلفی-           
حل مسئله به روش تکنیک معاوضه-           

حل مسئله به روش تریز       
)پراید(الگوي بالنچارد            

....وبسیاري راه حل دیگر       

تکنیکها  به عنوان نکات کلیدي و میانبرهادر اجراي رویکردهاي 
حل مساله بکار می روند

رویکردها وتکنیکهاي حل مساله در جهت  استفاده از ظرفیتهاي گروهها می باشد
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”. بهترين راه داشتن يک نظر خوب، داشتن نظرات متعدد است" 

طوفان فکري

.مطرح شده است ۱۹۳۰طوفان فکري راهي براي غلبه بر موانع است که توسط الکس اسبورن در دهه 

.هيچ انتقادي نبايد از هيچ نظريه اي صورت پذيرد -

بي خيالي و به اصطالح با دندة خالص رفتن مورد تشويق قرار مي گيرد  - 

.بر دستيابي به هدف حداکثر تعداد نظرات تأکيد مي شود -

همه چيز يادداشت مي شود، حتي موارد تکراري -

- .همة نظرات تکوين مي يابند و هيچ چيز رد نمي شود  -  

ارزش گذاری نظرات بر اساس الگوی پارتو  - 

http://ali-bayat.iran.sc/
Ali Ali BayatBayat http://logistechttp://logistec--alibayat.blogfa.com/alibayat.blogfa.com/

http://ali-bayat.iran.sc/


مراحل حل مسئله به روش گروهي در هفت مرحله
جزئیاتمراحل اساسیشماره

تصمیم  گیري راجع به عنوان موضوع :تشخیص مسئله انتخاب موضوع1

درك شرایط واقعی و انتخاب2
و تعیین اهداف

.جمع آوري اطالعات دربارة مسائلی که باید حل شوند :درك شرایط واقعی 
.تصمیم گیري راجع به ارزش موضوعاتی که باید حل شوندـ  

)قابلیت دستیابی و مدت زمان رسیدن به هدف(انتخاب هدف : تعیین اهداف 

.ـ  تصمیم گیري دربارة آنچه که باید انجام شودبرنامه ریزي فعالیتها3
ـ  تهیۀ جدول زمان بندي، انجام کارها، تعیین مسئولیت بخش و قسمتها و افراد

تجزیه و تحلیل علتها4
ـ  بررسی ارزش درصدي مشخصه هاي واقعی

ـ  لیست برداري از علتهاي احتمالی مؤثر
ـ تجزیه و تحلیل علتها

.که باید اتخاذ شود) اقدام متقابل(ـ تصمیم گیري بر روي راه حلهایی 

بررسی و اجراي راه حل5
)اقدام متقابل(

.نمایش ایده هایی که دربارة راه حلها ارائه شده است: بازنگري راه حل 
ـ  مطالعه چگونگی تحقق راه حل

ـ  تأیید مفاد راه حل
برنامه ریزي جهت اجراي راه حل: درك و فهم راه حل 
ـ  اجراي راه حل

بررسی نتایج6
ـ بررسی نتایج حاصله از اجراي راه حل

ـ مقایسۀ نتایج با اهداف تعیین شده
ـ شناختن نتایج ملموس و غیرملموس

استانداردسازي و تثبیت نمودن7
نتایج و کنترل 

تثبیت استاندارد جدید و تجدید نظر در استاندارد قدیم: استانداردسازي 
ـ  تعیین روشهاي کنترل 

.افراد مربوطه با روشهاي جدید آشنا شوند  : تثبیت کنترل
ـ آموزش افراد مسئول

هـ  تثبیت تداوم مزایاي بدست آمد
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DO

آنالیز وتحلیل مساله  - 
واقدام

CHECK
تصدیق تاثیر اقدامات

ACTION
اقدامات تکمیلی

PLAN:
تشریح مساله-

دالیل انتخاب مساله  --
شناخت وضعیت  --

فعلی
تعیین اهداف  --

PDCAبا رویکرد حل مسالھ  QC-STORYتکنیک 
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روشی جهت بازنگری مساله تحليل انجام شده بر                       
اساس  اطالعات جمع آوري شده توسط سرگروه                       

راه حـل  (سانتيمتري بين اعضاء جهت خلق نظرات پيشنهادي  Ï ۱۰ ۲۰توزيع کارتهاي -
توسط يکايک افراد) ها

جمع آوري و ادغام نظرات توسط سرگروه -
و خواندن بلند آنها براي اعضاء

)براي باالترين اولويت ۱رقم (به باال  ۱رتبه بندي راه حل ها توسط تک تک اعضاء از -
بحث و گفتگو درباره رتبه ها و توافق گروهي دربارة آنها --
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اساس عملکرد بر اساس این تکنیک وارد نمودن نظرات مخالف وچالش بر  
انگیز در روشهاي ارائه شده  بصورت گروهی می باشدمرحله

تأکید سرگروه به طرفین که نظرات خود را شرح دهند و درصدد قضاوت (
.)نسبت به قصد جناح مخالف برنیایند
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 يفناوري خالقیت و نوآور،جهت حل مساله  نوآوري نظام یافته
     روش شناسی حل مساله هاي ابداعی،الگوریتم اختراع 

وش شناسی حل ابتکاري و ابداعانه مسالهر
خالقیت شناسی اختراع   ، خالقیت شناسی فناوري 

مهندسی خالقیت و نوآوري  ، روش شناسی خالقیت
. 

TRIZ
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جسارت•
عدم واهمه از شکست•
قدرت تفکر•
حل مسائل ذهنی•
ایده پردازي•
قانع نشدن•
جامع نگري•
قدرت تخیل•
خطر پذیري•
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تعیین مسئله  •
ثبت حقایق  •
تجزیه وتحلیل•
تصمیم درباره یک راه حل•
اجراي راه حل•
ارزیابی نتایج•
گزارش دهی•
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شفاف و گویا نبودن تعریف و توصیف مسئله•
جهش از مراحل•
عجله در انتخاب یک راه حل•
دخالت ندادن سایر افراد •
روبرو شدن با مسائلی که خارج از کنترل گروه و حل مسئله باشد•
عدم برنامه ریزي کامل•
تعریف حل مسائلی خارج از توان سازمان •
استفاده از پاسخ هاي سوگیري شده•
کلی گویی•
غفلت از ارزیابی مستمر•
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:درآمدي بر متدولوژي سيستم هاي نرم
در ادامه به معرفي مختصر يكي از متدولوژي هاي توسعه سيستم كه براساس رويكــرد حل مسئله ارائه شده 

.اين روش متدولوژي سيستم هاي نرم ناميده مي شود. است، پرداخته مي شود

مطرح  چندوجهی متدولوژي سيستم هاي نرم توسط پروفسور پيتر چكلند و براي رويارويي با مسائل 
 .گشته است

.. در اين متدولوژي، مشكل به صورتي جزئي از يك سيستم و نه يك مشكل منفرد بررسي مي شود
.اما براي درك بهتر اين متدولوژي الزم است تا به تعريف دو نوع مسئله اقدام شود 

.  مسائلي هستند كه به سادگي مي توان آنها را تعريف كرد :(HARD PROBLEM)مسئله سخت -الف 
.  براي مثال اينكه براي اجراي موفقيت آميز يك طرح به چه عواملي نياز داريم، به راحتي قابل تشخيص است

چه كاري را مي خواهيم انجام دهيم؟-1
چگونه اين كار را انجام دهيم؟- 2

اين مسائل داراي . مسائلي هستند كه به راحتي قابل تعريف نيستند :(SOFT PROBLEM)مسئله نرم -ب 
درواقع وقتي به يك مسئله نرم فكر مي كنيم، . اجزاي متعدد و متنوعي از مباحث اجتماعي و سياسي هستند

.تنها به خود مسئله فكر نمي كنيم بلكـــــــــه به شرايط آن نيز فكر مي كنيم
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است مسئله محيط درمورد كلي تحقيقي مرحله اين:مسئله شرايط كشف-1
 و كند مي مرتب و آوري جمع را اطالعات گــر تحليل دوم مرحله در:مسئله شرايط دادن نشان -2

كند مي تهيه را مناسبي شرح مسئله شرايط براي
 مسئله به بايد اي جنبه چه از كه شود مي مشخص مرحله اين در :مرتبط هاي سيستم گذاري نام-۳

شود نگريسته
 به اي ريشه تعريف درمورد گران تحليل و مسئله با درگير افراد آنكه بعداز :مفهومي مدل يك ارائه-۴

خواهدشد ترسيم اي ريشه تعريف به باتوجه مفهومي مدل رسيدند، تفاهم
است ٤ و ٢ مراحل مقايسه درواقع مرحله اين :واقعي دنياي با مفهومي مدل مقايسه-۵
 مي اجرا قبلي مرحله تغييرات چگونه كه گردد مي مشخص مرحله اين در :مسئله موقعيت بهبود-۶

 را جديدي تكرار توان مي و آيد مي در اجرا به ششم مرحله در شده ذكر تغييرات هفتم مرحله در .شود
كرد آغاز
 مطـــرح روشهاي آيا كه شود مي مشخص مرحله اين در :مطلوب و ممكن تغييرات كردن مشخص-۷

 دهد؟ مي بهبود را سيستم قبلي مراحل در شده
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SPR&NPW

وجود تکنیکهاوروشهاي جدیددر حل مسئله
)QRQC1.2.3&7TOOLS(
SPR&NPWاستانداردهاي جدیدجاري سازي 

ایجاد کارگروههاي تخصصی
رویکرد سیستمی درمعاونت تولید

 
P-D-C-Aتوقف مسائل در سطوح 

افزایش کاغذ بازي  
گم شدن اهداف سازمان

قوتها

تهدیدها

وجود مسائل حل نشده 
تقسیم مسائل بین واحدهاي پشتیبان 

فرصتها

بررسی مشکالت بصورت فردي 
عدم وجود تجربه کافی 

عدم رشد یکسان دانش سیستمی در شرکت
ضعف استاندارد سازي در سیستم 

ضعفها
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