
مسئله يابي
PROBLEM SOLVING

دكتر طاهره ثنايي شعار
متخصص پزشكي اجتماعي

معاونت بهداشت، مركز مديريت شبكه



تمام مسائل پيش پاافتاده هستند،

به شرط آن كه به جاي رهاكردنشان

.با آن ها مقابله كنيد

ويليام هالسي



پديده اي غيرعادي در روند كار سيستم كه به دليل ايجاد اختالل و بي نظمي سبب     

.افت كمي و كيفي جريان كارها و بازده سيستم مي گردد

شكاف بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب     

مسئلهمسئله



:مسائل مزمن

:مسائل اتفاقي

:انواع مسائل:انواع مسائل

مشخص و روشن -
كنترل و شناسايي علت ها، يافتن راه حل هاي   -

مختلف و انجام مناسب ترين آن ها

چندان مشهود نيستند -

پذيرفته شده و عادت شده  -

مشكل در سيستم نهادينه شده -

فرآيند بهبود -



عوامل مؤثر در شناخت مسئله

موقعيتموقعيت

هدفهدف

ديدگاهديدگاه



.از پيش فرض هاي نادرست بپرهيزيم

.به جاي حل مسئله به دنبال مقصر نگرديم

.بر روي مسئله و مشكل تمركز كنيم

.آن چه را كه يافته ايم، مكتوب كنيم

:موارد مهم در هنگام حل مسئله



فعاليت هاي گسترده، منظم و متوالي به منظور يافتن و اجراي راه حل موثر 
براي اصالح يك وضعيت نامطلوب 

عاطفي - رفتاري - فرآيندي شناختي

يافتن جواب يا جواب هايي براي يك سؤال

منعكس كننده رويكردي مثبت نسبت به زندگي

نقطه مقابل درماندگي

مهارت مسئله يابي و حل مسئله



دام هاي متداول در فرايند حل مسئله

كاركردن بر روي مسايل خوب تعريف نشده و مبهم

انتخاب عجوالنه يك راه  حل قبل از تجزيه و تحليل واقعي مسئله

دخالت ندادن تصميم گيران اصلي يا كاركناني كه مستقيما با مسئله درگير هستند در  

شناسايي راه حل هاي احتمالي

روبه رو شدن با مسايل خارج از كنترل فرد يا گروه

استفاده از راه حل هاي مرسوم به جاي يافتن يك راه حل ابتكاري

توانايي در ارائه داليل معقول براي انتخاب يك راه حل عدم

برنامه ريزي كامل براي مراحل اجرا و ارزيابي راه حل انتخابي عدم



مراحل مسئله يابي



شناخت سيستم  
و فرآيندها



سيستمي نگرش
طرز فكري مجموعه نگر و كل گرا كه مسائل را از زواياي مختلف مورد بررسي  

قرار مي دهد و تاثير و تعامل عناصر تشكيل دهنده يك سيستم را نسبت به 
.يكديگر و نسبت به سيستم هاي بزرگ تر محيطي در نظر مي گيرد

سيستم 
مجموعه اي از اجزاي به هم پيوسته كه براي رسيدن به هدفي معين در پويش 

.و عمل هستند



ستانده ها
Outputs

داده ها
Inputs

فرآيند
Process
فرآيند

Process

بازداد
Feedback

بازداد
Feedback

فراگرد
Procedure

فراگرد
Procedure

فراگرد
Procedure

فراگرد
Procedure



براي مسئله يابي بهتر است از ديدگاه سيستمي به پديده ها بنگريم و بتوانيم مسائل را 
:به درستي شناسايي كنيم

آيا مسئله يا مشكل در داده ها روي داده است؟  

آيا مسئله مربوط به فرآيندهاي سيستم است؟

آيا مسئله در ستانده ها روي داده است؟

آيا مسئله بر اثر ارتباطات و مداخالت سيستم هاي محيطي پديدار گشته است؟



مسئله تشخيص





روش هايي كه ما نقش مستقيمي در تشخيص مسئله نداريم و مسائل توسط  : غيرفعال

.ديگران تذكر داده مي شوند يا خود بروز مي كنند

موفقيت در  . روش هايي كه خودمان براي تشخيص مسائل پيش قدم مي شويم: فعال

روش هاي فعال بيشتر به تجربه، حساسيت به رويدادها، هوشمندي و انگيزه مشاركت 

.در شناخت و حل مسائل بستگي دارد

روش هاي تشخيص مسئله



كنترل و ارزيابي توسط سرپرستان و مديران

بازرسي

واقعه بحراني

بروز شكايت و انتقاد

روش هاي غيرفعال



ساده كردن كارها

كنترل آماري

مقايسه كيفي و به كارگيري تجربه

كنترل گلوگاه ها

كنترل مالي

كنترل زماني

بررسي فرآيند زمان انتظار

بررسي متون

شركت در دوره هاي آموزشي و همايش هاي علمي

پيش آگهي رويدادها

روش هاي فعال



 

  ؟كدام يك
 

  ؟كدام يك

  اولويت بندي
مسائل



مسائل روش هاي اولويت بندي

ساختاريساختاري غيرساختاريغيرساختاري



استفاده از نظرات كلي كاركنان باتجربه، صاحب نظران، كارشناسان،  
مشاوران، مديران، سرپرستان و حتي نمايندگان مردم براي تعيين درجه  

اولويت هر مسئله و نتيجه  گيري از مجموع نظرات

...شيوه هاي بحث گروهي، دلفي و 

روش  غيرساختاري



ارتباط مستقيم

مناسبت

اهميت زماني

قابليت اجرا

مقبوليت

 اثربخشي -هزينه 

روش  ساختاري



اهميت  مناسبتارتباطمسئله
كوتاه مدت

اهميت  
اولويتجمعهزينه اثربخشيمقبوليتقابليت اجرابلندمدت

1مسئله 

2مسئله 

3مسئله 

4مسئله 

...

بدون اهميت يا غيرقابل قبول: 
اهميت كم: 
اهميت متوسط: 
اهميت زياد: 
اهميت خيلي زياد: 

11
00

44
33
22



:مسايل تشخيص داده شده در منطقه تحت پوشش 

                      فعال ( استفاده از جوش شيرين در پخت نان در نانوايي ها(

                   غير فعال (شيوع كم خوني فقر آهن در زنان منطقه تحت پوشش(

  غير فعال ( بيماريهاي اسهالي در منطقه تحت پوشش                     شيوع(

:الويت بندي مسائل تشخيص داده شده 

ف
مسئلهردي

ارتباط

مناسبت

قابليت اجرا

مقبوليت

ھزينه 
–

شاثر 
بخ

جمع كوتاه  
مدت

بلند 
مدت

از جوش شيرين در  استفاده١
پخت نان

۴٢٢٣۴۴۴٢٣

شيوع کم خونی فقر آھن در ٢
زنان

۴٢٢٣٢۴۴٢١

۴۴۴١۴۴۴٢۵شيوع بيماريھای اسھالی٣



مسئله بيان



:هلئتوجيه اهميت مس

لهئعوامل احتمالي ايجادكننده مس
لهئدامنه مس
لهئشدت مس

لهئعوارض باقي ماندن مس

لهئمنافع حاصل از حل مس

  بارش
    افكار



آيا واقعاً قصد حل مسئله را داريم؟

.به طرح مسئله اي كه به حوزه كاري ما مربوط مي شود بپردازيم

.به دنبال مسئله اي باشيم كه داراي داده و اطالعات باشد

.بيان مسئله بايد صريح و شفاف باشد، به طوري كه افراد برداشت مختلفي از آن نداشته باشند

.مسئله را بايد طوري تعريف كرد كه بتوان در ظرف دوره اي كوتاه مدت بر آن اثر گذاشت

.مسئله را بر اساس راه حلي كه در ذهن داريم طرح نكنيم



سهيم كردن ديگران در مسئله، 
.خود نيمي از حل مسئله است



چه كساني؟

آشنايي با سازمان مورد نظر و سازمان  هاي مرتبط با مسئله

آگاهي از فرآيندهاي مربوط به مسئله

)مراحل گردش كار(آشنايي با فراگردها 

ترسيم نمودار فعاليت هاي سيستم و فرآيند داراي مسئلهتوان 

برخورداري از روحيه مشاركت در بحث و اظهارنظر



:ساختار گروهي

.اعضاي تيم حل مسئله شامل رهبر، دبير و ديگر اعضاء مي باشد

.  نفر نباشد 7نفر و بيشتراز  3بهتر است تعداد اعضاي تيم عددي فرد باشد و كمتر از 

.  بيش از تأكيد بر تخصص افراد، تأكيد بر تركيب و تأثير آن ها در كنار يكديگر است

.انتخاب موضوع براي بررسي توسط مدير و گاهي توسط اعضاء انجام مي شود

.مشاركت افراد در بحث ها امري ضروري است

.اعضاء گروه بايد در حل مساله احساس مالكيت كنند

.معموال جلسات به صورت منظم و دوره اي تشكيل مي گردد

.پس از حل مساله كار گروه پايان يافته تلقي نمي شود



:نكات مهم در كار گروهي

.از پيش فرض هاي نادرست در مورد افكار ديگران خودداري كنيم

.هيچ فردي در گروه را مقصر قلمداد نكنيم

.مسئوليت را به گردن ديگران نيندازيم

.هر فرد در گروه خود مسئوليت پذير باشد

.شرايطي به وجود آيد كه هر فرد بتواند نظرات خود را ارائه نمايد



نمودار شبكه عليت

)نمودار ايشي كاوا يا نمودار استخوان ماهي(نمودار علت و معلول 

نمودار شش كلمه اي

)  روش كورت لوين(تجزيه و تحليل ميدان فشار 

شناسايي عوامل ايجادكننده مسئله



نمودار شبكه عليت
Web of Causation Chart   



نمودار علت و معلول

)استخوان ماهي(

Ishikawa Chart





شش كلمه اي نمودار

چرا؟

چه؟

چگونه؟

چه زماني؟

چه كسي؟

كجا؟ 

  

من شش مشاور صادق دارم كه همه آن چه را كه 
:مي دانم آن ها به من آموخته اند

“چرا ، چه  ، چطور ، چه زماني  ، چه كسي  و كجا ”   

روديارد كيپلينگ





بررسي علل ايجادكننده شكست برنامه هاي مبارزه با سل

چه چيزي اتفاق نمي افتد؟چه چيزي اتفاق مي افتد؟چه؟
افزايش شيوع بيماري سل

بروز موارد جديد
كاهش شيوع بيماري سل
توقف بروز موارد جديد

چرا اتفاق نمي افتد؟چرا اتفاق مي افتد؟چرا؟
بهداشت نامناسب

سوءتغذيه
نامنظم بودن برنامه درمان و پيگيري

بهبود تغذيه و بهداشت
نظم در درمان

رعايت دستورات پزشك

كجا اتفاق نمي افتد؟كجا اتفاق مي افتد؟كجا؟
مناطق مرفهمناطق فقيرنشين

چه زماني اتفاق نمي افتد؟چه زماني اتفاق مي افتد؟؟چه زماني
فقر اقتصادي و مخارج درمان باال باشد

درمان به موقع صورت نگيرد
فقر اقتصادي ريشه كن شود
درمان به موقع انجام شود

چه كسي در متوقف كردن آن نقش دارد؟چه كسي سبب به وجود آمدن اتفاق است؟؟چه كسي
بهداشتناكارآمد مسئوالن 

اطرافيان بيمار
پزشك+ بيمار 

سيستم بهداشتي درماني+ مردم 

چگونه به عدم وجود آن پي مي بريم؟چگونه به وجود مسئله پي مي بريم؟چگونه؟
غربالگري

پيگيري دقيق موارد
گزارش هاي بهداشتي و پزشكي
افزايش بيماران مراجعه كننده

غربالگري منظم



آلودگي ميكروبي آببررسي علل ايجادكننده 

چه چيزي اتفاق نمي افتد؟چه چيزي اتفاق مي افتد؟چه؟
اسهالي شيوع بيماريهاي

سال 5سوئ تغذيه و كم وزني كودكان زير 
سال 5مرگ و مير كودكان زير 

عدم شيوع بيماريهاي اسهالي
تغذيه و كم وزني در كودكان پيشگيري سوء

سال 5پيشگيري  مرگ و مير كودكان زير 

چرا اتفاق نمي افتد؟چرا اتفاق مي افتد؟چرا؟
كلر زني نا مناسب آب ، عدم كلر زني روزانه آب

عدم كلر سنجي روزانه آب ، عدم گزارش كلر غير طبيعي   
آب

فرسودگي لوله هاي آب ، عدم نظارت ،عدم رعايت حريم  
منبع آب

كلر زني مناسب روزانه ، كلر سنجي روزانه و گزارش موارد  
غير طبيعي آب

تعويض لوله هاي فرسوده ، نظارت منظم ،رعايت حريم منبع 
آب

كجا اتفاق نمي افتد؟كجا اتفاق مي افتد؟كجا؟
روستاهاي داراي بهورز با نگرش و عملكرد پايين

داراي متصدي كلر زني با نگرش و عملكرد   روستاهاي
پايين

روستاهاي كه هنوز لوله هاي  آب تعويض نشده اند ،

متصدي كلر زني با نگرش و عملكرد   روستاهاي داراي بهورز و
مطلوب

روستاهاي داراي شبكه آبرساني سالم

چه زماني اتفاق نمي افتد؟چه زماني اتفاق مي افتد؟؟چه زماني
گزارش نشدن  موارد غير طبيعي كلر آب  

آب توسط ناظر عدم نمونه گيري ميكروبي
گزارش به موقع موارد غير طبيعي كلر آب

ميكروبي آب برنامه ريزي جهت نمونه گيري

چه كسي در متوقف كردن آن نقش دارد؟چه كسي سبب به وجود آمدن اتفاق است؟؟چه كسي
كارشناس ناظر محيط /بهورز ، كاردان 

متصدي كلر زني ، پزشك
كارشناس ناظر محيط/ بهورز ، كاردان 

متصدي كلر زني ، پزشك
چگونه به عدم وجود آن پي مي بريم؟چگونه به وجود مسئله پي مي بريم؟چگونه؟

افزايش مراجعان داراي مشكل بيماريهاي اسهالي
پيگيري دقيق موارد موجود

پيگيري دقيق جهت مواردي كه مراجعه ننموده اند

بررسي نتايج نمونه هاي ميكروبي آب  
با مشكل بيماريهاي اسهالي عدم وجود مراجعان

مطلوب بودن ميزان كلر اب



تجزيه و تحليل ميدان فشار
Force Field Analysis

 

بدترين شرايط 
ممكن در  

رابطه با مسئله
مسئله موجود حل كامل  

مسئله

نيروهاي 
محركه

نيروهاي 
بازدارنده



امتيازتعريف

4  .است تغيير قابل و نفوذپذير راحتي به كه نيرويي

3.است تغيير قابل زحمت به كه نيرويي

2.است تغيير قابل اندكي كه نيرويي

1.است تغيير قابل غير كه نيرويي



:اطالعات زمينه اي
محل جغرافيايي سيستم، شرايط  (شرح مختصري از خصوصيات محيطي سازمان 

)  اجتماعي و بهداشتي درماني منطقه

اطالعات آماري در مورد فعاليت هاي مهم سازمان و برخي شاخص هاي  
بهداشتي درماني در جامعه خدمت گيرنده از سازمان  

:توصيف دقيق مسئله
نحوه بروز مسئله چگونه بوده است؟ و چه عوارضي از خود بر جاي مي گذارد؟

وسعت مسئله و شدت آن چقدر است؟
چه عوامل مهمي مي توانند در ايجاد مسئله نقش داشته باشند؟

چرا تالش براي برطرف كردن آن مهم است؟

آيا در حال حاضر تالشي براي رفع مشكل انجام مي شود؟  
و اگر چنين است، چه كاستي هايي در آن مشاهده مي شود؟         

چه نتايجي از حل مشكل انتظار مي رود؟ و رفع آن چه منافعي خواهد داشت؟

توصيف مسئله



:بيان مسئله
 بهداشتي مركز پوشش تحت نفر 1850 جمعيت با آباد علي بهداشت خانه

 به قمر روستاي دو داراي بهداشت خانه اين باشد مي يزداني شهيد درماني
 آب ميكروبي آزمايش انجام با اخيرا ميباشد آباد حسن و آباد حسين اسامي

 اين كنون تا . دارد آلودگي آب كه گرديد مشخص آباد علي روستاي
 . است شده كشي لوله روستا آن آب و نداشته وجود روستا آن در مشكل
 خصوص به نفر1850 منطقه جمعيت ابتال سبب است ممكن مشكل اين بروز

 و وزن كمبود سبب نهايتا تواند مي كه شده اسهالي بيماريهاي به كودكان
 شكستگي ، آب موقع به نشدن كلرينه مثل عواملي . گردد آنها در تغذيه سوء
 توسط سنجي كلر عدم مخزن، آلودگي فرسودگي، دليل به شبكه مسير لوله

 صورت در لذا . باشد شده مسئله اين ايجاد سبب تواند مي......... و بهورز
 بيماريهاي بروز از آن رفع و مشكل بروز علت شناسايي و تحقيق انجام

 پوشش تحت جمعيت مير و مرگ حتي و تغذيه سوء و زن كمبود ، اسهالي
 جمعيت آن اختيار در سالم اشاميدني آب ميشود موجب نهايتا و كاهد مي
. گيرد مي قرار



  و گردآوري
داده ها تحليل



داده ها

روش كيفي

روش كمي

روش تركيبي



اطالعات

صحت و دقت

سريع و به هنگام

مرتبط با مسائل و رويدادهاي سازمان

كامل

تناوب زماني مناسب

محدوده مشخص

منبع موثق

  شكل و ارائه مناسب



:  نكات مهم در جمع آوري اطالعات

.كليه افراد گروه بايد در بيان و انتقال اطالعات نقش داشته باشند

.اطالعات جمع آوري شده بايد همان اطالعات مربوط به مسئله باشد 

عوامل خارجي و داخلي كه بر روي اطالعات اثر مي گذارد، بايد از قبل  

.پيش بيني شود



گردآوري و 
تحليل 
داده ها

منابع

 نيروي
انساني

  روش
كار



 امكانات و منابع

 كار طرح



:كارطرح :كار طرح

داده هاي مربوط به چه چيزي گردآوري مي شود؟

چرا داده ها گردآوري مي شود؟

داده ها چگونه گردآوري مي شود؟

داده ها در چه زماني گردآوري مي شود؟

چه كساني داده ها را گردآوري مي كنند؟

گردآوري داده ها به چه مواد و ابزاري نياز دارد؟

داده ها چگونه توصيف و تفسيرمي شوند؟

چه مقدار هزينه براي گردآوري داده ها و تفسيرآن ها الزم است؟

داده ها چگونه گزارش مي شوند؟

منبع يا منابع تامين هزينه كيست؟



:  طرح تجزيه و تحليل

عنوان مسئله

بيان مسئله

هدف

روش گردآوري و تحليل داده ها

شيوه ارائه گزارش

مدت زمان پيش بيني شده براي اجراي طرح بر حسب جدول گانت

)هزينه نيروي انساني، مواد و ابزار الزم و هزينه هاي متفرقه(كل هزينه طرح 



:گرد آوري داده ها و تحليل آنها  

كه روز كاري  25از گذشته با جمع آوري اطالعات مشخص شده است ك در يك ماه –١
روز متوالي كلر  7اباد انجام شده است به مدت علي سنجش كلر باقيمانده آب در روستاي 

.استباقيمانده آب نامطلوب بوده 

نفر به خانه بهداشت مراجعه كرده   75جمعا كاري روز  25بيماران دربا بررسي دفتر ثبت نام –2
. مبتال به بيماري اسهالي بوده اند نفر 15اند كه 

ننمودن كلر به اب منبع نشان داده است  اضافه زمينه علت با متصدي كلر زني در مصاحبه –3
روز كه كلر باقيمانده آب نامطلوب بوده است در روستا حضور نداشته و بهورز  7درآن كه 

نيزبعلت سر شماري در روستاي قمردر روستاي اصلي حضور نداشته و كلر سنجي انجام نداده 
..است



:مسئله حل
برنامه ريزي عملياتي



چگونه؟ 

با چه امكاناتي؟  

در چه زماني؟ 

با چه هزينه اي؟ 

با چه منابعي؟



تعيين هدف

:  مراحل برنامه ريزي عملياتي



:تعيين هدف

اگر مقصد را ندانيم،
.زمان رسيدن به مقصد را نيز نخواهيم دانست

اگر مقصد را ندانيم،
.زمان رسيدن به مقصد را نيز نخواهيم دانست

مشخص و جزئي

قابل سنجش و اندازه گيري

  واقع بينانه



بهبود وضعيت سالمت كودكان

ارتقاء بهداشت محيط

ارتقاء كيفيت امور اداري

توسعه خدمات بهداشتي شهري

مشاركت دادن كاركنان در تصميم گيري

بهسازي سيستم آب و فاضالب

بهبود وضعيت پژوهشي دانشگاه

ارتقاء وضعيت آموزش دانشگاه

آگاه سازي مردم در امور بهداشتي

:مثال هايي از اهداف كلي



تعيين هدف

  راه حل انتخاب

:  مراحل برنامه ريزي عملياتي



تعيين هدف

  راه حل انتخاب

عمليات پيش بيني

:  مراحل برنامه ريزي عملياتي



:  پيش بيني عمليات

فعاليت هاي الزم براي تحقق هدف كدامند؟ و چه فعاليت هايي براي اجراي چه كاري؟ 
هدف پيش بيني مي شوند؟

روش انجام هريك از فعاليت ها چگونه خواهد بود؟چگونه؟ 

مهارت ها و تخصص هايي براي انجام هريك از فعاليت ها الزم است؟چه 

فعاليت هاي برنامه در چه مكاني عملي مي گردند؟كجا؟ 

هر يك از فعاليت ها در چه زماني انجام مي شود و چه مدت وقت مي گيرد؟در چه زماني؟ 

براي اجراي برنامه الزم است؟چه منابع مالي 



تعيين هدف

  راه حل انتخاب

عمليات پيش بيني

جراي برنامه پيش بيني شدها

:  مراحل برنامه ريزي عملياتي



تعيين هدف

  راه حل انتخاب

عمليات پيش بيني

جراي برنامه پيش بيني شدها

نظارت و ارزشيابي

:  مراحل برنامه ريزي عملياتي



نظارت و ارزشيابي

كنترل و نظارت بر فعاليت ها در حين اجرا و بررسي نتايج حاصل از  
فعاليت ها به منظور يافتن مشكالت فرآيندهاي اجرايي و اصالح آن ها

جرياني پويا و مداوم تا پايان برنامه





آدم ھای بزرگ به دنبال خلق مسئله ھستند

ھستندآدم ھای متوسط به دنبال حل مسئله 

آدم ھای کوچک اصال مسئله ندارند




