چک لیست هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْسؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

تصمیم گیری
تصوین گیشی کبسی است کَ یک هذیش هشتجب اًدبم هیذُذ ّ آى ػجبست اص اسائَ ی پبیخ ضوب ثَ هسبیل است .هٌظْس اص هسبیل
هطکالت ًیست ثلکَ ًکبت هجِن هْاسدی کَ ًیبص ثَ تطخیص ّ الذام داسًذ یب ُش هْلؼیتی کَ ثبیذ کبسی دسثبسٍ ی آى اًدبم
ضْد ًیض هذ ًظش است.ثَ ػٌْاى یک هذیش ثب خشیبًی اص ایي هسبیل هْاخِیذ ّ حل آى ثَ ػِذٍ ی ضوبست .هوکي است ثب
چٌذیذ ًْع هسئلَ اص خولَ هسبیل هبلی  ،هسبیل فٌی  ،هسبیل هشثْط ثَ سّاثظ اًسبًی  ،هسبیل هشثْط ثَ سیبست ُبی
سبصهبى ّ غیشٍ ثشخْسد کٌیذ .ثؼضی اص آًِب ضوب سا هیتشسبًٌذ دسحبلی کَ تؼذادی هثل ًحٍْ ی پبسخ دادى ثَ ثبصاس خذیذی کَ
ثَ طْسغیشهٌتظشٍ ای ثبص ضذٍ است فشصت ُبی ُیدبى اًگیضی سا ثشایتبى ثَ اسهغبى هی اّسد .ثؼضی اص آًِب ثشای سبصهبى ثب
اسصش ّ ثؼضی کن اُویت ُستٌذ .ثَ ُش حبل دس توبم هْاسد ُش لذس تصوین ُبی ضوب هتٌبسجتش ثبضٌذ کبسایی تبى ثَ ػٌْاى
یک هذیش ثیطتش است.
ثَ صْست سبدٍ هیتْاى گفت دس حل هطکالت چِبس هشحلَ ّخْد داسد:
.1

ضٌبخت هسئلَ

.2

تؼییي سا ٍ حل

.3

ثَ کبس گشفتي ساٍ حل

.4

کٌتشل هیضاى ػولکشد ساٍ حل

اهب دس چٌیي فشآیٌذی گشٍ ُبی صیبدی اص خولَ هْاسد صیش ّخْد داسًذ:


هوکي است ثشای حل هسئلَ ای چٌذیي ساٍ پیذا ضْد کَ اًتخبة یکی اص آًِب هطکل ثبضذ.



هوکي است حل یک هطکل ثبػث ایدبد هطکالت دیگشی ضْد.



ثشای ثؼضی هسبیل ساٍ حل کبهال لبًغ کٌٌذٍ ای ّخْد ًذاسد.



هوکي است ثشای ثَ کبس گشفتي ساٍ حل ایذٍ آل ّلت ّ هٌبثغ کبفی دس اختیبس ًذاضتَ ثبضیذ.



فکش کشدى دسثبسٍ ی «حل» هسبیل هوکي است ثبػث ضْد آًِب سا ثَ حبلت هثجت ّ ثب دیذ فشصتِب ّ هْلؼیت ُبی
خبلت ًجیٌیذ.

ثشای حل هسبیل ساٍ حل ُبی هتؼذدی هدْد داسد کَ ثؼضی ثیطتش اص ثمیغ هجتٌی ثش اصْل دسست ّ لبثل تکیَ ُستٌذ  .ضوب
هیتْاًیذ اص طشیك چک لیست ُبی صیش تطخیص دُیذ کَ کذام یک ثشای ضوب هفیذ تش ُستٌذ.

راي سریع و  /یب وبدرست
.1

ٌُگبم اتخبر تصوین کذاهیک اص ساٍ ُبی صیش سا اًتخبة هیکٌیذ؟


ثَ سئیسن ّاگزاس هیکٌن



گشُّی سا اًتخبة کشدٍ هسئْلیت اتخبر تصوین سا ثَ آى گشٍّ هی دُن



اّل ُشکبسی کَ ثَ ًظشم هیشسذاًدبم هیذُن ّاگشثوشثخص ًجْد ساخغ ثَ ساٍ حل دیگشی فکش هیکٌن



ُش ساٍ حلی سا کَ دس آخشیي ثبس ثشای هسئلَ ی هطبثَ ایي هسئلَ اًتخبة کشدٍ ام سا ثشهیگضیٌن



کبسی سا کَ ُضیٌَ یب دسدسش کوتشی داضتَ ثبضذ اًدبم هیذُن



تصویوی هیگیشم کَ فکش هیکٌن سئیسن خْاستبس آى است



ثَ ایي اهیذ کَ هطکل سفغ خْاُذ ضذ تصویوی ًویگیشم



اهیذّاسم کَ ثب گزضت صهبى ساٍ حل خْد ثَ خْد آضکبس ضْد
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توبم هب گبُی اص چٌیي ساٍ ُبیی استفبدٍ هیکٌین هخصْصب صهبًی کَ ثب هْلؼیت ُبی پیچیذٍ هْاخَ هیطْین ّ ّلت ضکبفتي
آًِب سا ًذاسین .دس ایي صْست ثذّى سالذ ّاسد هیذاى هی ضْین ّ اهکبى داسد ثشًذٍ ُن ثطْین اهب ثشای اتخبر تصوین ساٍ ُبی
هجتٌی ثش اصْل دسست ًیض ّخْد داسًذ.

تصمیم گیری مىطقی
اسبتیذ دسط هذیشیت چٌذ ساٍ ثشای تصوین گیشی هٌطمی پیطٌِبد کشدٍ اًذ ً .ظش اًبى ایي است کَ ٌُگبم اتخبر تصوین ثبیذ
ثیطتش اص آًچَ ثشای ساٍ ُبی رکش ضذٍ دس ثبال فکش هیطْد  ،تؼوك ضْد .اگش ساٍ حل هٌطمی ثشای اتخبر تصوین اًتخبة کٌیذ ثش
اسبط اصْل دسست کبس کشدٍ ّ توبم ػْاهل ّ اهکبًبت هشثْطَ سا دس ًظش گشفتَ ایذ .دس صیش پشسص ُبیی کَ ثشای تؼمیت چٌیي
ساُی ثبیذ اص خْدتبى ثپشسیذ رکش ضذٍ اًذ  .هي آًِب سا طْسی پطت سش ُن لشاس دادٍ ام کَ ثَ صْست یک صًدیشٍ ی ػولی ثَ
ًظش ثشسٌذ  .اهب ثَ خبطش داضتَ ثبضیذ کَ ٌُگبم حل یک هطکل اغلت ًیبص داسیذ ثَ اّل ثبصگطتَ دّثبسٍ ثَ پشسص ُبیی کَ
لجال پبسخ دادٍ ایذ یب ثَ ػلت ػذم استجبط صیبد ًذیذٍ گشفتَ ایذ تْخَ کٌیذ.

تشخیص مسئلً
تؼذاد صیبدی اص هذیشاى ثَ دًجبل حل هسبیلی هی سًّذ کَ اضتجبٍ ُستٌذ  .دس ایٌدب پشسص ُبیی رکش ضذٍ کَ تفکش دسثبسٍ ی
آًِب ثبػث هیطْد ّلت ضوب سّی ساٍ ُبی غیش ػولی ّ ثی ًتیدَ تلف ًطْد.
آسی
.1

خیش

چَ ًْع تصویوی الصم است؟


تکٌیکی



اًسبًی



هبلی



سیبسی



سبیش هْاسد سا رکش کٌیذ

.2

دلیل ًیبص ثَ اتخبر تصوین چیست؟

.3

هسئلَ چیست

.4

آیب هسئلَ:

آسی



تشسبًٌذٍ است؟



فشصتی سا ػشضَ هیکٌذ؟

.5

آیب لجال ثب چٌیي هسئلَ ای هْاخَ ضذٍ این؟

.6

اگش هْاخَ ضذٍ این  ،تْاًستَ این آى سا حل کٌین؟

.7

آیب ایي هسئلَ ًطبًَ ای اص یک هسئلَ ی ػویمتش است؟

.8

اگش چٌیي است  ،یبیذ صّدتش ثب آى ثشخْسد ضْد؟

.9

آیب هسئلَ ًوًَْ ای اص سضتَ هسبیل هشتجظ ثَ ُن است؟

خیش

 .11اگش چٌیي است ایي هسئلَ هیتْاًذ ثذّى حل ثمیَ ی هسبیل حل ضْد؟
 .11ثشای حصْل اطویٌبى اص ضٌبخت توبم ػْاهل هشتجظ ثَ چَ اطالػبت دیگشی ًیبص داسم؟
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ثَ ػٌْاى هثبل:


چَ فشدی یب چَ چیضی ُوشاٍ هسئلَ است؟



هسئلَ دس کدبست؟



هسئلَ تب چَ اًذاصٍ ثضسگ است؟



هسئلَ چَ هْلغ ضشّع ضذٍ است؟



هسئلَ ُش چٌذ ّلت یکجبس اتفبق هی افتذ؟



سبیش هْاسد سا رکش کٌیذ

تعییه راي برخود بب مسئلً
دس ایٌدب چٌذ پشسص دیگش رکش ضذٍ است کَ هوکي است فکش کشدى دسثبسٍ ی اًِب ضوب سا اص اًدبم الذام ػدْالًَ ّ دس ًِبیت
پطیوبًی ثبص داسد:
آسی
خیش
.1

آیب ّالؼب هسئلَ هشثْط ثَ حْصٍ ی هسئْلیت هي است؟

.2

آیب اگش حل ًطْد هِن است؟

.3

آیب ثبیذ ثب سبیش افشاد ثشای اتخبر تصوین ُوکبسی کٌن؟

.4

اگش چٌیي است چَ کسبًی ثبیذ ثب هي ُوکبسی کٌٌذ؟

.5

آیب ثبیذ آى سا ثَ یک ًفش یب ػذٍ ی ثیطتشی اص کبسکٌبًن ّاگزاس کٌن؟

.6

اگش ایي طْس است ثبیذ ثَ کذاهیک ّاگزاس کٌن؟

.7

دس همبیسَ ثب سبیش کبسُبیی کَ ثبیذ اًدبم دُن چَ اّلْیتی هیتْاًن ثَ ایي هسئلَ ثذُن؟

.8

آیب ثبیذ

.9

آسی



ثَ دًجبل یک ساٍ حل ُویطگی ثشّم؟



یک ساٍ حل هْلتی کبفی است؟

خیش

چَ اًذاصٍ ّلت  ،پْل ّ هٌبثؼی سا هیتْاًن صشف پیذا کشدى ساٍ حل کٌن؟

 .11آیب اص ساٍ حلی کَ لجال ثشای هسبئل هطبثَ ثَ کبس گشفتَ ضذٍ هیتْاًن استفبدٍ کٌن؟
 .11ثَ غیش اص هي چَ فشد دیگشی ثبیذ ساٍ حل ُبی هشا ثپزیشد؟
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 .12چَ اُذاف ّ ًظشات ثخصْصی دس لسوت هي یب دس سبصهبى ثبیذ دس حل آًِب هذ ًظش لشاس گیشد؟
 .13افشاد هختلف دس چَ صهیٌَ ُبیی اص ساٍ حلی کَ هوکي است ثَ آى ثشسن اًتمبد خْاٌُذ کشد؟
 .14ساٍ حل هي ثبیذ خْاثگْی چَ هؼیبس پزیشضی ( ثشای هي ّ دیگشاى) ثبضذ؟
 .15ایي هؼیبسُب سا چگًَْ ثش حست اُویت آًِب دسخَ ثٌذی کٌن؟

پیذا کردن راي حل ٌبی ممکه
دس ایٌدب پشسص ُبیی کَ هوکي است ثَ ضوب دس سسیذى ثَ چٌذ ساٍ حل کوک کٌذ هطشذ ضذٍ اًذُ .ذف ایي است کَ فکش
ضوب اص اّلیي ساٍ حلی کَ ثَ هغضتبى خطْس کشدٍ آصاد ضذٍ ّ حْل ساٍ حل ُبی دیگش گشدش کٌذ.
خیش

آسی
.1

آیب هیتْاًن خْد سا هدجْس ثَ پیذا کشدى چٌذ ساٍ حل ثکٌن ثذّى ایٌکَ لجال اص آًِب اًتمبد کشدٍ ثبضن؟

.2

آیب هی تْاًن همبیسَ ی هفیذی ثیي هسئلَ ی خْدم ّ هسبیل سبیش ضئْى صًذگی – ّسصش  ،صًذگی خبًْادگی ّ
غیشٍ اًدبم دُن؟

.3

آیب هی تْاًن ساٍ حل ُبی رٌُی پیذا کٌن کَ ضبهل ػٌبصشی ثبضٌذ کَ احتوبال ثتْاًٌذ هٌتح ثَ ساٍ ًِبیی ضًْذ؟
ثشای هثبل ثب :


ًگبٍ کشدى هسئلَ اص صاّیَ ای دیگش



ثشسسی هدذد هسئلَ



فکش کشدى ساخغ ثَ ایٌکَ چگًَْ ثبیذ هسئلَ ی هتضبد آى سا حل کشد



ثضسگ خلٍْ دادى هسئلَ



فکش کشدى ّ خستدْ دسثبسٍ ی ایٌکَ افشاد هطِْس چگًَْ هوکي است ثب آى ثشخْسد کٌٌذ



تصْس ایٌکَ ثؼضی اص هحذّدیتِب تبثیش چٌذاًی ًذاسًذ

آسی
خیش
.4

آیب ُوکبساى هسي تش ّ ػبلل تشی داسم کَ ثشای اخز ًظشضبى ثَ آًِب هشاخؼَ کٌن؟

.5

آیب ثَ ًظش افشاد خبسج اص سبصهبى ًیبص داسم؟

.6

آیب هی تْاًن ثب ُوکبسی ُوکبساى ّ ثب استفبدٍ اص سّش (تحشک هغضی)  brainstormingاص ػمبیذ دیگشاى آگبٍ ضْم
ثذّى ایٌکَ ثب ُش گًَْ اًتمبد یب اسصیبثی ثبػث لطغ اثشاص ػمیذٍ ی آًِب ضْم

.7

آیب هی تْاًن ثپزیشم کَ اهکبى داسد غیش هؼوْلی تشیي ػمبیذ هٌدش ثَ ساٍ حلی ػولی ضًْذ؟
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ارزیببی راي حل ٌبی ممکه
ایي پشسص ُب دس اًتخبة هٌبست تشیي ّ ػولیتشیي ساٍ حل ثَ ضوب کوک هیکٌذ.
.1

آیب هی تْاًن یکی اص ساٍ ُبی اسصیبثی تغییشات پیطٌِبدی سا کَ دس چک لیست ُبی هشثْط ثَ ثشخْسد ثب تغییش رکش
ضذٍ اًذ ثَ کبس گیشم؟

.2

کذام ساٍ حل هوکي ثَ ًظش هی سسذ اسصش ثشسسی ثیطتشی داسد؟

.3

فْایذ استفبدٍ اص ُش ساٍ حل چیست؟

.4

چَ همذاس ّلت ّ پْل صشف آى خْاُذ ضذ؟

.5

ُش ساٍ حل چَ هطکالتی هوکي است ایدبد کٌذ؟

.6

اگش ضشایظ ثَ طشق گًْبگًْی کَ لبثل پیص ثیٌی است تغییش کٌٌذ ُش ساٍ حل تب چَ حذ هطلْة خْاُذ ثْد؟

.7

دس کذام ساٍ حل خٌجَ ُبی هثجت ثش خٌجَ ُبی هٌفی هی چشثذ؟

.8

اگش ُیچ کذام اص ساٍ حل ُب لبًغ کٌٌذٍ ثَ ًظش ًوی سسٌذ کذاهیک ثِتش است؟

.9

کذام ساٍ حل ثِتشیي هؼیبس پزیشضی سا کَ دس ثٌذ  14دس تؼییي ساٍ ثشخْسد ثب هسئلَ رکش ضذٍ است سا داسد؟

ارزیببی تصمیمی کً گرفتً ایذ
دس ایٌدب پشسص ُبیی دسثبسٍ ی آًچَ دس آیٌذٍ اتفبق خْاُذ افتبد رکش ضذٍ است.
.1

تصوین هي چَ تبثیشی ثش سبیش افشاد خْاُذ داضت؟

.2

دس اخشای تصوین چَ کسی ثَ هي کوک خْاُذ کشد؟

.3

ثَ ُش فشد چَ چیضی سا ثبیذ گفت؟

.4

چگًَْ ثبیذ ثَ آًِب ثگْین؟



سّدسسّ



ثب تلفي



ثب ًْضتي ًبهَ یب یبدداضت

.5

چَ هْلغ ثبیذ ثَ آًِب گفتَ ضْد؟

.6

آیب ثَ کبسُبی صیش ًیبصی ُست؟



ثبص آهْصی



ثَ سّص دس آّسدى

.7

آیب همبّهتی دس همبثل آى خْاُذ ثْد؟(اگش چٌیي است چک لیستِبی دسثبسٍ ی ثشخْسد ثب تغییش سا ثجیٌیذ) ثلَ
خیش

.8

ثشای کٌتشل تصوین گشفتَ ضذٍ چَ کبسی ثبیذ اًدبم دُن تب دس صْست ًیبص آى سا اصالذ کٌن؟

تصوین گیشی  ،فؼبلیتِبی هذیشیت ًیست.اغلت فؼبلیت ُبی رکش ضذٍ دس ایي کتبة لضّهب ضوب سا دسگیش تصوین گیشی هیکٌٌذ .
ثشای هثبل دس هْسد ایٌکَ چگًَْ پشّژٍ ی خذیذی سا ثشًبهَ سیضی کٌیذ یب چگًَْ ثشای کبسکٌبًتبى اًگیضٍ ایدبد کٌیذ .اتخبر ثؼضی
تصوین ُب سخت تش است ّ ثؼضی ُب ُن سیسک ُبی ثضسگی سا هی طلجٌذ .اهب ضوب دس ُش سّص اص صًذگی کبسی تبى ثَ ػٌْاى
یک هذیش ثبیذ تصوین ُبی هتٌْػی ثگیشیذ.
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چک لیست هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْسؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
پیطٌِب دُ :ویطَ دس پی اًتخبة ساٍ ُبی هٌطمی ثبضیذ اهب آى لذس هؼطل ًکٌیذ کَ دیگش خیلی دیش ضذٍ ثبضذ.

هٌجغ  :کتبة چک لیست هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْسؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشخوَ ی ػجبط دُمبًی
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