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کتابچه نشان

پیشگفتار

کـه بتواننـد نقـش خـود را  حرکت هـای جهـادی زمانـی اثرگـذار خواهنـد بـود 
کـه  در جامعـه به خوبـی ایفـا نماینـد. ایـن نقش آفرینـی زمانـی محقـق می شـود 
کـه هرجا به  بتوانـد خـأ و نیـاز موجـود را به درسـتی تشـخیص دهـد؛ موضوعـی 
کشـور شـده  آن به درسـتی توجه شـده اسـت، منجر به ایجاد تحولی عظیم در 
کـه نمونه هـای آن را می تـوان در زمینه سـازی خودکفایـی اقـام اساسـی  اسـت 
گروه های جهادی  توسط جهاد سازندگی و رفع نیازهای اولیۀ روستاها توسط 
کـرد. حرکت هـای جهـادی بعضـًا بـه دالیلـی چـون  مسـتقر در مناطـق مشـاهده 
کنده، نبود برنامۀ  کارهای پرا گروه در منطقه، انجام  عدم حضور مستمر یک 
منسـجم بلندمـدت در یـک منطقـه، عـدم شناسـایی دقیق مسـئله در منطقه، 
اقـدام در جهـت رفع مشـکل به جای شناسـایی و رفع مسـئله »کـه این خود باعث 

و  رفـع تهدیدهـا  ایـن اسـت:  منطـق اصلـى بسـيج 
یـادی  ز تهدیدهـای  فرصـت.  بـه  تهدیدهـا  تبدیـل 
كـدام از ایـن تهدیدهـا بایسـتى بـا ابتـکار  یـم، هـر  دار
هرچـه  فرصـت؛  یـک  بـه  بشـود  تبدیـل  بسـيجى 
تهدیدهـا بیشـتر، فرصت هـا بیشـتر؛ بنابراین تهدید 
برای ما دیگر تهدید نيست، ]بلکه[ تهدید به بركت 

بسيج، برای ما ایجاد فرصت مى كند.

بیانات رهبر انقالب در دیدار با بسيجيان- 1398/09/06

نهضت مسئله محوری در جهت طرح اعتالی حركت های جهادی

باید با مسائل مبارزه كرد، مشکالت هميشه هست.
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10
کتابچه نشان

صـرف هزینـۀ بیشـتر می شـود« علی رغـم صـرف انـرژی و زمـان، نتوانسـته اند بـه 
اهداف خود در رفع محرومیت و ایجاد تغییر بهینه در منطقۀ هدف دست یابند.

به صـورت  جهـادی  میدانـی  فعالیت هـای  تـا  اسـت  الزم  راسـتا،  همیـن  در 
گـردد؛  گـردد و حـول مسـائل اساسـی مناطـق متمرکـز  هوشـمندانه ای هدفمنـد 
بـه همیـن منظـور، در اثـر حاظـر، سـعی بـر آن اسـت تـا پـس از ایجـاد تمایـز بیـن 
مشـکل و مسـئله و تأثیـر و تأّثـر هرکـدام از آن هـا، ضـرورت توجـه بـه مسـائل در 
بخش هـای بعـدی فراینـد اجـرای رویکـرد مسـئله محوری »کـه شـامل ارتقـای 
انتخـاب جغرافیـای هـدف،  بـا رویکـرد مسـئله محور، نحـوۀ  هسـتۀ جهـادی 
طراحـی راهـکار، تصمیم سـازی و در نهایـت اقدامـات عملـی در حرکت هـای 
گروه هـا و هسـته های جهـادی بـا  جهـادی اسـت« پرداختـه شـود. امیـد اسـت 
کلیت فرایند شناسـایی، تحلیل و  مطالعـۀ ایـن اثـر، بـا دریافت دید اجمالـی به 
که در این  گردند. الزم به ذکر است  عملیات میدانی جهت رفع مسئله مسلط 
اثر سـعی بر آن شـده اسـت تا به صورت اجمالی به موارد پرداخته شود؛ بدیهی 
اسـت اجـرای فراینـد، نیازمنـد پشـتیبانی های محتوایـی، اجرایـی و رسـانه ای 
کـه دبیرخانـۀ هسـته های جهـادی مسـئله محور ایـن مجموعـه در  می باشـد 

گروه های فعال سعی در ارائۀ این خدمات خواهد داشت. تعامل با 

قای صــادق مفرد )مســئول مرکز مطالعــات و هدایت حرکت هــای جهادی(،   اثــر پیــش رو بــا همــکاری آ
قای رضا غالم زاده  قای دکتر محمد مهدی فرد حسینی )دبیر سابق قرارگاه شهید احمدی روشن(، آ آ
قای یاسر حسین بیک )معاون توانمندسازی  )دبیر جمعیت دانشــجویی امام حســن علیه السالم(، آ
قای محمد حسن دهقانی )مسئول دبیرخانۀ نهضت  مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی( و آ
ح اعتالی معاونت عملیات جهادی بسیج دانشجویی( تهیه و تنظیم گردیده است. مسئله محوری طر



ضرورت و چيستى مسئله محوری
در فعاليت های جهادی 

فصـــــــل اول:





ضرورت و چیستی مسئله محوری در فعالیت های جهادی

حکایت:
»اثر معنویت در راهگشایی امورات به روایت تاریخ«

کهک بودم، پس به سوی  مالصدرا می گوید: هنگام نوشتن این مسئله )اتحاد عاقل و معقول( در 
افتادم  راه  الّسالم«  علیه  جعفر  بن  موسی  دخت  از  استمداد  و  زیارت  قصد  »به  قم  مقدس  شهر 
درحالی که روز جمعه ای بود و پس از آن به کمک و لطف خدا این مسئله بر من منکشف و ظاهر شد. 

حرکت های جهادی و رضورت مسئله محوری

گروه های جهادی در قياس با سـایر مجموعه های فعال در موضوع توسـعه و پیشـرفت 
مناطق كم برخوردار، بسيار توانمند و كارا هستند و در طول سال های گذشته و خصوصًا 
بحران هـای سـال های اخيـر، عملکرد خوبى داشـتند. على رغم گسـتردگى فعاليت های 
كـه بـا همـت و پشـتکار  گروه هـای جهـادی  جهـادی و حجـم بـاالی نيروهـای حاضـر در 
خالصانـه در عرصه هـای مختلـف جهادی فعاليت مى نمایند، ایـن فعاليت ها به دالیل 
مختلـف از جملـه مقطعى بـود و نداشـتن برنامـۀ بلندمـدت مبتنـى بـر منطقـه، نتوانسـته 
گيـر، گریبان گير مردم  اسـت بـه حـل ریشـه ای مسـائل بپردازد و مسـئله ای كه به صـورت فرا

است را حل نماید.
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14
نشان 

با مرور فعاليت های جهادی و آسيب شناسـى اقدامات گروه ها مى توانيم آسـيب های 
زیر را به عنوان مهم ترین آسيب های موجود كه مانع از كارایى بهينۀ حركت های جهادی 

شده است، برشماریم:
عدم شناسایى دقيق و اولویت بندی مسائل و مشکالت؛	 
حضور مقطعى و غيرمستمر در مناطق؛	 
عدم برنامه ریزی بلندمدت و نداشتن نگاه راهبردی به منطقۀ هدف؛	 
كردن به چند عرصۀ فعاليتى؛	  نداشتن نگاه جامع و اكتفا
ضعف در مطالبه گری و گفتمان سازی؛	 
واگذار نکردن امور به مردم.	 

گر گروه های جهادی بخواهند در كشــور نقش آفرین و اثرگذار باشند، باید به سه نکتۀ  ا
مهم از جمله حضور مستمر، نگاه مسئله محور و فعاليت مدون و برنامه ریزی شده دقت 
نماینــد. بــا حضــور گروه هــای جهــادی در مناطــق محــروم، آن چه در نــگاه اول به چشــم 
مى آیــد، مشــکالت مــردم منطقه اســت. با توجه به این كه ریشــۀ مشــکالت در نــگاه اول 
گــروه دائمًا  گر نگاه مســئله محور در گروه وجود نداشــته باشــد،  قابل دســتيابى نيســت، ا
تى مواجه مى شــود كه حل آن لزومًا مســئلۀ منطقــه را برطرف نمى كنــد. پس از  بــا مشــکال
دســتيابى به ریشــۀ مشــکالت و مســائل منطقه، فرایند حل آن نيز نيازمند حضور مستمر 
و انجــام اقدامات برنامه ریزی شــده اســت؛ در این صورت اســت كه مى تــوان اميدوار بود 
اقدامات گروه جهادی عالوه بر رفع مشکالت و مسائل مخاطبان، مایۀ اميدواری، جذب 

و نگهداشت نيروهای جهادی گردد.

گـروه و هسـتۀ جهـادی روی  كـه  اجمـااًل فعاليـت مسـئله محور بـه ایـن معنـى مى باشـد 
مسـئلۀ اساسـى در منطقـۀ هـدف متمركـز شـود تـا بـه یـک خروجـى مشـخص برسـد و آن را 
گـروه، بـدون شـناخت مسـئلۀ منطقـه،  كـه ورود  برطـرف سـازد. تجربـه نشـان داده اسـت 

كنان ایجاد نماید. نتوانسته است تغيیری در كيفيت زندگى سا

جهت تسلط بهتر به رویکرد مسئله محوری در گروه های جهادی، الزم است تا نگاهى 
دقيق تـر بـه تعریـف مشـکل، مسـئله و شـبکۀ مسـائل داشـته باشـيم تـا بـا دقيق شـدن ایـن 

مفهوم، بتوان در خصوص فرایند شناخت تا حل مسئله مطالبى را بیان كرد.



ضرورت و چیستی مسئله محوری در فعالیت های جهادی

مسئله، مشکل نیست!

كـه بـا وجـود به كاربـردن  جهـت دقيق نمـودن مفاهيـم بیان شـده، الزم اسـت توجـه شـود 
گفتگوهـا، در ایـن مطالـب، مشـکل و  واژه هـای مشـکل و مسـئله به صـورت متـرادف در 
مسـئله از یکدیگر تفکيک شـده اند. مسـئله، مشـکل نيسـت؛ مسـئله در سـطح پدیده ها 
است. در ادامه، تعریفى از پدیده، مشکل و مسئله جهت روشن شدن دقيق اصطالحات 

آورده شده است:

پدیده: گزاره هایى كه ما در زندگى روزمره در اطراف خود مى بینيم، اتفاقات قابل مشاهده، 
هویدا و پیدا را پدیده نام گذاری مى كنيم؛ مانند رشـد درختان، عبور و مرور وسـایل نقليۀ 

عمومى، بارش باران، جاری شد سيل، تصادف دو خودرو با یکدیگر، خشکسالى و... .

مشکل: پدیدۀ مشاهده شده دو حالت دارد: 

الف( عادی و طبيعى است و امور مربوط به آن خيلى خوب و درست در حال پیشرفت 
مى باشد.

ب( در امـور پدیـده، اختـالل ایجـاد مى شـود یـا وجـود دارد. مـا بـه ایـن اختـالل، مشـکل 
مى گوییـم؛ به عبـارت دیگـر، آن چيزی كـه در نمـای اول از یـک پدیـده به صـورت نامتوازن و 
غيرعـادی دیـده مى شـود و عملکرد معيوبى دارد را مشـکل مى گوییم؛ مثـاًل گرانى كرایه در 

كسى های قدیمى و... . گزوز تا كسى رانى در یک مسير، معيوب بودن سيستم ا تا

مسئله: علت وقوع مشکالت را مسئله مى ناميم.

كه به آن َاَبر  َبرمسـئله: ممکن اسـت ریشـۀ تعدادی از مسـائل، به یک مسـئلۀ دیگر برگردد 
َ
ا

مسئله مى گویند.

َبرمسئله: تعداد مسائلى كه ریشۀ آن به َاَبرمسئله ارجاع داده مى شود، خيلى 
َ
تفاوت مسئله و ا

تى اسـت كـه ریشـۀ آن بـه مسـئله ارجـاع داده مى شـود؛ به تعبيـر دیگر،  كمتـر از تعـداد مشـکال
ممکن است ریشه و علت وقوع هزار مشکل، ده مسئله باشد و دليل وقوع این ده مسئله، دو 
َاَبرمسئله باشد. بنابراین مى توان با حل دو َاَبرمسئله، هزار مشکل را رفع كرد، اما پیدا  كردن و 

15



16
نشان 

دستيابى به َاَبرمسئله معمواًل سخت تر از دستيابى به مسئله است. جهت ملموس تر شدن 
َاَبرمسئله، مثالى از این جنس را بیان مى كنيم:

یـادی  گاهـى پـس از بررسـى مشـکل و رسـيدن بـه مسـئلۀ اصلـى، متوجـه مسـئله های ز
حول آن موضوع مى شویم كه به آن َاَبرمسئله مى گوییم؛ مثاًل برای مشکل حاشينه نشينى 
كالن شـهرها، سـؤال مى پرسـيم كه ریشۀ این مشکل كجاست؟ پس از بررسى پاسخ، این 
مشـکالت را در چنـد مسـئله مى یابیـم؛ بـرای مثـال، مسـئلۀ بیـکاری در مناطـق روسـتایى 
و شهرسـتان ها باعـث مهاجـرت افـراد به كالن شـهرها گردیده اسـت، اما پـس از مهاجرت 
به سـمت  مـردم  باالبـودن هزینه هـای زندگـى در آن جـا،  به سـبب  كالن شـهرها،  بـه  مـردم 
حاشيه نشـينى سـوق داده مى شـوند و مجبور به زندگى با وضعيتى نابسـامان در حاشـيۀ 
شـهر مى شـوند. مسـئلۀ دیگر، كمبود امکانات رفاهى در مناطق روسـتایى و شهرسـتان ها 
كالن شـهرها ترغيـب  كـه مـردم را بـه مهاجـرت بـه  كـه آن نيـز از دیگـر مـواردی اسـت  اسـت 
مى كند. مسـئلۀ سـوم، ذهنيت های سـاختگى راجع به كالن شـهرها است كه مثاًل زمينۀ 
پیشرفت هستند و برای پیشرفت كردن، باید به آن جا رفت. با دقت بیشتر، به َاَبرمسائلى 
كه َاَبر مسـئله های حاشيه نشـينى هسـتند و در  از جنس سياسـت پژوهى برخورد مى كنيم 
مثال باال به آن ها اشاره شد. مدل نموداری این مثال، در بخش روش ها به شکل مفصل 

آورده شده است.
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عمومـًا در نـگاه اول، مـا در مواجهـه بـا سـطوح اجتماعـى، بـا تعـدادی پدیـده و مشـکل مواجـه 

گر در این مرحله بخواهيم با مشکالت مواجه  هستيم؛ مثل تورم، حاشيه نشينى، بیکاری و... . ا

یـاد خواهـد بـود، چـرا كـه معمـواًل مشـکالت به صورت شـبکه ای به  شـویم، تعـداد مواجهـات مـا ز

بـا پدیده هایـى مواجـه  یکدیگـر متصـل مى باشـند. پـس در سـطح ابتدایـى و برخـورد اول، مـا 

هسـتيم كه مى توانيم اسـم اثرات منفى آن پدیده را مشـکل بگذاریم. بنابراین در مواجهۀ اوليه با 

گر به دنبال راه حل برویم، دچار چالش ها و مشکالت جدی خواهيم شد. چيزی كه  مشکالت، ا

باعـث مى شـود مشـکالت به وجـود بیایـد، مسـئله اسـت. پـس ریشـۀ مشـکالت، مسـئله اسـت. 

ممکن است هر مسئله، مسئلۀ دیگری را نيز در بر داشته باشد. 

گـروه جهـادی دانشـگاه پیـام نـور در روسـتای حسـين آباد اردوی جهـادی برگـزار نمـوده 
گروه جهادی اطالع مى دهند، در اولين اقدام،  است. مردم روستا، شيوع بیماری وبا را به 
گروه سـالمت در منطقه مسـتقر مى شـود و به درمان بیماران و آموزش روش های جلوگيری 
گالیـه مى كننـد  كشـاورزان  گسـترش بیمـاری اقـدام مى كنـد. پـس از چنـد روز، مجـددًا  از 
كـه محصـوالت آن هـا به دليـل كيفيـت پاییـن، فـروش نمـى رود؛ ازایـن رو اقـدام گـروه پـس از 
گروه سـالمت، راه اندازی گروه اقتصادی اسـت كه محصوالت آن ها به فروش برسـد. پس 
از مدتـى، مـردم از گرانـى هزینـۀ درمـان بیمـاری وبـا شـکایت مى كننـد. ممکـن اسـت گروه 
كز مربوطه جهت كاهش هزینه ها نماید یا به پیداكردن  اقدام به نامه نگاری و رایزنى با مرا
خّيـر سـالمت مشـغول شـود. پـس از مدتـى، مجـددًا مردم از تلف شـدن دام هـای خود خبر 
مى دهند و این زنجيره ادامه دارد... . تمامى موارد از جمله گسترش بیماری وبا، كيفيت 
كه در روستا  تى هستند  پایین محصوالت، هزینۀ درمان باال و تلف شدن دام ها، مشکال
مشـاهده شـده اسـت و صـرف زمـان بـرای حـل آن هـا توسـط گـروه كافـى نمى باشـد، زیـرا با 
كـه ریشـۀ ایـن مشـکالت و به عبارتـى مسـئلۀ اصلـى،  مقـداری بررسـى مى تـوان دریافـت 

آلودگى رودخانۀ باالدستى منطقه است.

17



18
نشان 

با مشکالت آشنا شوید

جهت شناسـایى مشـکالت در یک منطقه به صورت دقيق، نياز اسـت گزاره هایى به عنوان 

شاخص در نظر گرفته شود. این شاخص ها با توجه به نوع مواجهه با موضوعات، باید متناسب 

بـا وضعيـت منطقـه، بومى سـازی شـود. ممکـن اسـت در نـگاه اول، مشـکالت بـه یکدیگـر تنده 

شده باشند و ابتدا پیچيده به نظر برسند، اما چنان چه مدل های حل مسئله »كه در ادامه بیان 

خواهد شـد« جهت پیداكردن ریشـۀ مشـکالت پیاده سـازی شـود، این پیچيدگى به سـادگى و 

شـفافيت تبدیل خواهد شـد و یک شـبکۀ مسـائل شـفاف در اختيار خواهد گذاشـت. در این 

مسير مى توان از جزوات شناسایى )بستۀ پژوهش(1 استفاده كرد.

مشکل، تصویر ظاهری از پدیده های نامطلوب است؛ مثاًل در پدیده ای نامطلوب 	 
تى مثـل اعتيـاد، افزایـش آسـيب پذیری اجتماعـى،  مثـل حاشيه نشـينى، مشـکال

مشکالت فرهنگى و... از ِقبل یک پدیده ظاهر مى گردد.
معمـواًل اطالعـات موجـود دربـارۀ مشـکل، انـدک و سـطحى اسـت؛ ازایـن رو بایـد بـا 	 

پرسـش گری و تفکـر و سـایر روش هـا، اطالعـات خود دربارۀ یک مشـکل را به دسـت 
كه دو متر از آن از آب بیرون است و از  كوه یخى است  آورد. یک مشکل، مثل یک 
بیرون صرفًا قلۀ این كوه یخ نمایان است و فرد احساس مى كند كل كوه، همين دو 
متر قله اسـت، اما وقتى دقيق تر مى شـویم، مى بینم چند صد متر دیگر این مشـکل 

گروه شناسایى ما آن را ندیده است. در زیر آب قرار دارد و 
ارائۀ راه كار برای مشکل، تأثير موقت و تسکينى دارد؛	 
كه 	  مشکل، همۀ ابعاد پدیده را در بر نمى گيرد؛ مثاًل در مورد پدیدۀ حاشينه نشينى 

پیش تر ذكر شـد، یکى از مشـکالت این پدیده، اعتياد اسـت. مشـخص اسـت كه 
اعتياد تنها مشـکل آن پدیده نمى باشـد و پدیدۀ حاشيه نشـينى مشـکالت دیگری 

نيز دارد.
مشـکل، نتيجه و آثار تصميمات و اقدامات دیگری اسـت. در حوزۀ سياسـت  پژوهى، 	 

كه باعث  گرفته شـده اسـت  كارهایى انجام شـده اسـت و اقدامات و تصميماتى 

 1. جــزوه شناســایى توليــد شــده در مركــز مطالعــات و هدایــت حركت های جهــادی از طریق ســایت توانــا به آدرس
 http://edu.jahadgaran.org قابل دسترسى است.
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گروه  شده این مشکالت از آن تصميمات حاصل شود.برای مثال در اردو جهادی، 
كمبود آب در منطقۀ هدف و شناسـایى مسـئلۀ  جهادی به جای ریشـه یابى چرایى 
اصلـى و ارائـۀ راه كار، بـه حـل موقتـى و مقطعـى ایـن مشـکل بسـنده مى كنـد و پـس از 
مدتى، مجددًا منطقه با كمبود آب مواجه مى شود، چرا كه مشکل كمبود آب توسط 
گروه جهادی، ریشـه ای حل نشـد و صرفًا راه كاری برای مشـکل ظاهری بود و تأثيرش 
گروه مد نظر  كرد! در ميدان عمل،  نيز موقتى و مشـابه یک مسـّکن، چند سـاعت اثر 
جهـت رفـع بى آبـى منطقـه اقـدام به حفر چاه كرده و بعد از یکى دو سـال، سـطح آب 
چـاه حفاری شـده كاهـش پیـدا كـرد و كفاف ميزان مصرف روسـتا را نداشـت و اقدام 
به حفر چاه عميق كردند. پس از مدتى، با توجه به افزایش جمعيت، چاه عميق نيز 
كيفيـت خـود را از دسـت داد و ِدبـى خروجـى آن نيـز كاهـش یافت؛ ازایـن رو ارئۀ راه كار 
خط انتقال لوله داده شـد و این داسـتان ادامه دارد... وقتى دقت مى شـود، مشـاهده 
مى كنيـم كـه منطقـه دارای بارندگـى خوبـى اسـت و مى تـوان بـا طرح هـای مختلفـى از 
جمله ایجاد آب انبار یا پوشاندن سقف خانه ها و هدایت آب آن ها در فصول بارندگى 
بـه یـک منبـع )مثـاًل همـان آب انبـار حفـاری شـده( آب منطقـه را به صـورت خانـه ای 
كنـار ایـن مـورد، هم زمـان بایـد به سـمت آبخيـزداری و آبخـوان داری  كـرد. در  برطـرف 
هم حركت كرد و در باالدسـت روسـتا سـدهای كوچک آب گيری ایجاد شود. جهت 
فعال كـردن مـردم روسـتا نيـز مى تـوان طـرح پخـش بذر1 با اسـتفاده از دام هـای منطقه را 
ارائـه نمـود و در كنـار ایـن امـر بـه چوپانـان و افـراد بومى آمـوزش داد كه چگونه در مسـير 
حركـت كوهسـتانى یـا دشـت، سـازه های كوچـک آبگير جهـت نگهـداری آب ایجاد 
نمایند؛ مثاًل در شيارها و رودخانه ها، چند تکه چوب یا سنگ گذاشت، به نحوی كه 
پلـکان سـدی ایجـاد شـود و... . وقتى بـه اصل موضوع دقت شـود، راه كارهایى ایجاد 
مى شود كه مى توان با توجه به آن راه كارها، مشکالت دیگِر منطقه مثل كمبود علوفه و 
ممنوعيت چرای دام در مراتع را نيز رفع نمود و كشاورزی منطقه نيز تقویت مى گردد. 

در كنار آن مشکل بى آبى منطقه نيز به شکل اصولى رفع مى شود.

كه با استفاده از آن مى توان سطح مراتع را در  1. طرح پخش بذر توسط دام درمراتع: این طرح یک ایدۀ خالقانه است 
هنگام چرای دام با پیشنهادی كه داده شده است بذرپاشى نمود.
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1. ترسیم شبکۀ مشکالت
 برای رســيدن به مســائل اصلى منطقه، الزم است سلســله مراتب وابستگى موضوعات 
گردد. این اقدام پس از مراحل اوليۀ شناسایى منطقۀ هدف توسط  به یکدیگر مشخص 

گروه جهادی و با دسته بندی مشکالت آغاز مى شود.

كـه مـا  1.  مرحلـۀ اول: اولویت بنـدی و دسـته بندی مشـکالت؛ زمانـى حاصـل مى شـود 
اطالعـات  آن  اسـت  باشـيم. حـال ممکـن  از منطقـه در دسـت داشـته  اطالعـات 
دقيق باشـد یا سـطحى. باید دقت شـود به هر اندازه كه شناسـایى ما دقيق تر باشـد، 
خروجى بهتر و اولویت بندی جامع تری خواهيم داشت؛ ازاین رو باید در اولين مرحلۀ 
شناسـایى، فرصت هـا و تهدیدهـای منطقـه را مشـخص نماییـم. )بـرای آن كـه نحـوۀ 
شناسـایى را نيـز متوجـه شـویم، مى تـوان بـه جـزوۀ شناسـایى بسـتۀ پژوهـش جهـادی 

مراجعه كرد.(
2.  مرحلۀ دوم: گلچين و غربال مشکالت و مشخص كردن مشکالت ُپرتکرار منطقه؛ 
باید دقت داشت كه در این مرحله ممکن است برخى مشکالت به همدیگر تنيده 
كه در یک دور باطل قرارنگيریم و متوجه  شده باشند؛ ازاین رو باید مراقب باشيم 
نوع  امکان،  و در صورت  مرتبط است  و 4  به مشکل 3   1 مثاًل مشکل  كه  باشيم 

مرتبط بودن به لحاظ علت و معلولى را نيز برای خود مشخص نماییم.

2. از مشکل تا مسئله 

جهـت دسـتيابى بـه پاسـخ صحيـح، الزم اسـت سـؤاالت خوبـى وجـود داشـته باشـد؛ 
ازاین رو باید جهت رسـيدن به مسـئله، به سـؤاالت دقت شـود. اصواًل سـؤال اشـتباه، فرد 
را بـه پاسـخ اشـتباه نيـز خواهـد رسـاند. جهـت رسـيدن بـه ریشـۀ یـک مشـکل، بایـد برخـى 

سؤاالت از جمله سؤاالت زیر را در شناسایى منطقه پاسخ داد:
چرا این مشکل ایجاد شده است؟ 	 
مستندات این مشکل چه چيزهایى است؟	 
به چه چيزی صدمه زده است؟	 
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اگر حل شود، چه مزایایى دارد و اگر حل نشود، چه معایبى خواهد داشت؟	 
از چه تاریخى این مشکالت ایجاد شده است؟	 
چند نفر به این مشکل اشاره مى كنند؟	 
چه چيزی باید تغيیر كند؟	 
تغيیر چگونه ایجاد مى شود؟	 
كاری شده است؟ چه كاری؟	  آیا تا به حال برای رفع آن 

مسئله چیست؟

گزاره هایـى به عنـوان  بـرای آن كـه مسـئله به صـورت دقيـق شناسـایى شـود، نيـاز اسـت 
شاخص در نظر گرفته شود.

مادر .11 دیگر،  تعبيری  به  است؛  مشکالت  و  پدیده ها  وقوع  علت  و  ریشه  مسئله، 
مشکالت، مسئله است. باید با تفکر، بارش فکری، جمع اندیشى، رسم نمودارهای 
كرد. راحت ترین راه و بهترین مسير  مختلف و... ریشه یا مسئلۀ یک مشکل را پیدا 

رسيدن به ریشه، روش علت و معلولى است.
یافتن مسئله در نگاه اول سخت است و در نمای اوليه و ظاهری جلوه نمى كند. .21

باید  ازاین رو  ابتدا به سراغ مشکل ها مى رود؛  كردید، ذهن ما  كه مشاهده  همان طور 
مراقبت كرد كه با دیدگاه موشکافانه به سراغ مشکالت رفت.

ممکن است چندین مشکل، حاصل و نتيجۀ یک مسئله باشد؛ ازاین رو نباید .31
كه با رفع آن بتوان چندین  درگير حل مشکالت شد و باید به سراغ مسئله ای رفت 

مشکل را برطرف نمود.
همان گونه كه مشکالت به یکدیگر تنيده اند، یک مسئله نيز ممکن است با مسائل .41

دیگر  از  مستقل  مسئله،  یک  كه  گزاره  این  به همين دليل،  باشد.  ارتباط  در  دیگر 
مسائل است و حوزۀ مشکالت این مسئله با مشکالت ناشى از مسئلۀ دیگر تداخل 

ندارد، لزومًا درست نمى باشد.
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جهت تفکيک مشکل از مسئله مى توان از شاخص های زیر استفاده نمود:
مى باشـد؛ .11 ملمـوس  و  دارد  فهمـى  قابـل  و  روشـن  ابعـاد  مسـئله،  سـنجش پذیری؛ 

كه چه تأثيری روی  كرد  ازاین رو قابليت سـنجش دارد و مى توان در پایان مشـخص 
موضوعات پایین دست خود داشته است.

صریح و شـفاف؛ یک مسـئله باید گزاره ای صریح باشـد. صریح بودن به این معناسـت كه .21

گزاره دقيقًا موضوع مد نظر ما را هدف قرار دهد و منظور از آن مشخص باشد. این 

جهـت دار؛ یـک مسـئله بایـد جهـت دار باشـد؛ یعنـى بایـد بتواند مخاطـب را در یک .31
مسير مشخص قرار دهد و به سمت هدف خود هدایت نماید.

3. شاخص های اولویت بندی مسائل و مشکالت

در ضمن برگزاری اردوهای جهادی در مناطق، امکان دارد ذهن هستۀ پژوهش تحت 
تأثير شـرایط مختلف قرار بگيرد و اولویت های اصلى جای خود را به اولویت های فرعى 
بدهنـد؛ ازایـن رو الزم اسـت بـا اسـتفاده از شـاخص هایى از ایـن موضـوع جلوگيری شـود و 

اولویت بندی مسائل و مشکالت به درستى انجام شود.
حجم خسـارت و زیان مادی و معنوی: باید دقت شـود كه مشـکل و موضوع مد نظر .11

چه مقدار در زندگى مردم نمایان شـده اسـت و مردم منطقه چقدر در زندگى روزمره 
گزارۀ مد  با این مسئله درگير و مرتبط هستند. همچنين باید مشخص شود كه این 
نظر ما چه مقدار فراگير بوده است. باید دقيقًا براورد كنيم كه این گزارۀ مد نظر ما چه 



ضرورت و چیستی مسئله محوری در فعالیت های جهادی

اثرات مثبت و منفى در منطقه خواهد داشت؟ آیا رفع آن به منطقه آسيبى نمى زند؟ 
رفع آن چه كمکى به منطقه مى كند؟ و...؛

ظرفيت هـا و فرصت هـای غيرفعـال یـا نيمه فعـال مانـده: بایـد دقـت شـود كه مشـکل .21
و موضـوع مـد نظـر تـا چـه ميـزان باعـث غيرفعـال و بالاسـتفاده مانـدن ظرفيت هـا و 

فرصت های منطقه شده است.
تـداوم و ُپرتکراربـودن: ميـزان تکـرار و تـداوم وجـود مشـکل در منطقـه نيـز مى توانـد یکـى از .31

شاخص های اولویت بندی باشد، البته در به كارگيری این شاخص باید دقت بیشتری 
صورت گيرد.

مالحظات:
دقيق تـر 	  را  اساسـى  مشـکالت  ميدانـى،  بازدیـد  و  خبـرگان  بـا  مصاحبـه  طریـق  از 

شناسایى نماییم.
باید دقت شود ُپرتکرار بودن یک مشکل، هميشه دال بر درست بودن و بااولویت بودن 	 

آن نيست.

4. فرایند اولویت بندی مسائل و مشکالت

تهيۀ فهرستى از مشکالت و طبقه بندی آن ها

ممکن اسـت در تهيۀ فهرسـت مشـکالت، فهرسـت بلندی از آن ها ایجاد شـود. بدون 
تى كه  ترس از تعداد باالی مشـکالت، باید به این نکته توجه نمود كه بسـياری از مشـکال
كوچـک و ناچيـز به نظـر مى رسـند. از  فهرسـت شـده اند، بـا نوشـتن، ذوب خواهنـد شـد یـا 
سویى این مشکالت معمواًل گریبان گير افرادی دیگر بوده و است و با آن ها كنار آمده اند. 
كـه تعـادل روان شـناختى افـراد را بـه هـم  همچنيـن برخـى مشـکالت آن قـدر مهـم نيسـتند 
كـردن فهرسـت مشـکالت، در گام بعـدی مهم ترین مشـکل یا  بریزنـد؛ ازایـن رو پـس از مهيا
چند مشـکل معدود ولى بسـيار مهم تهيه مى شـود و پس از اولویت بندی بین مشـکالت، 
تى  بـرای حـل شـدیدترین و مهم تریـن آن هـا اقدام مى گردد. هنگام پیشـامد چنين مشـکال

باید دید كه كدام بخش موضوع، بیشتر اهميت دارد.
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تعریف واضح مشکل

برای تعریف مشکل، الزم است چهار سؤال زیر مد نظر قرارگيرد:
مشکل چيست؟.11
مشکل از چه زمانى ایجاد شده است؟.21
مشکل در چه موقعيت مکانى به وجود آمده است؟.31
چه كسانى احتمااًل در ایجاد مشکل و یا گسترش آن دخالت دارند؟.41

تـا مشـکل بزرگ تـر بـه  بـا اسـتفاده از سـؤاالت فـوق، الزم اسـت  پـس از تعریـف مشـکل، 
مشکالت كوچک تر و قابل حل تجزیه و تبدیل گردد.

گون جستجوی راه حل های گونا

هيـچ مسـئله و مشـکلى تنهـا یـک راه حـل نـدارد. بـرای حـل یـک مشـکل، راه حل هایـى 
گون وجود دارد. هرچه راه حل های بیشتری برای حل مشکل خود بیابیم، مى توانيم از  گونا
بین آن ها بهترین راه حل را برگزینيم و این جاست كه نقش كليدی تفکر خالقانه مشخص 
مى شود. برای كارآمدی بیشتر در این مرحله، بهتر است به اصول پنج گانۀ كميت، تنوع، 
قضاوت نکردن، انعطاف پذیری و نوآوری توجه شود. موضوع مهم در این مرحله، كميت 
گون و فـراوان  راه حل هاسـت، نـه كيفيـت آن هـا. هـدف، تنهـا رسـيدن بـه راه حل هـای گونا
كـدام یـک از راه هـا، برگزیـده و پذیرفتـه اسـت! بنابرایـن در ایـن مرحلـه،  اسـت، نـه این كـه 
دربارۀ مناسـب بودن یا نبودن راه حل ها هيچ گونه قضاوتى نمى شـود و ارزشـيابى راه حل ها 

به مرحلۀ بعدی مربوط است.

گـروه خطـور مى كنـد، بـدون درنظرگرفتـن درسـت یـا  كـه بـه ذهـن اعضـای  هـر راه حلـى 
نادرسـت و مثبـت یـا منفـى بـودن »حتـى راه حل هایـى كـه غيرمفيـد یـا بى اهميـت بـه نظـر 
گون حل یک  مى رسند« الزم است یادداشت شوند. بهترین روش برای یافتن راه های گونا
مشـکل، اسـتفاده از تکنيک »بارش فکری« اسـت. این تکنيک، ذهن را سـيال مى كند و 
درست ضد دیدگاه تونلى )محدود( است. هنگامى كه ذهن خود را راحت و باز بگذاریم، 
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راه حل های مناسبى مى یابیم كه ممکن است در حالت معمول و ایجاد سانسور، هيچ گاه 
بـه آن هـا نزدیـک نشـویم. توانمندترین افراد در مشکل گشـایى كسـانى هسـتند كـه خالق و 
گون به مسئله نگاه مى كنند. بنابراین، در ایجاد راه حل ها از  ریسک پذیرند و از زوایای گونا

دو شاخص خالقيت و انعطاف پذیری بهره ببرید.

برای یافتن راه حل های متنوع و بسـيار، باید از منابع اطالعاتى فراوان )مطالعه و مشـورت 
كـس اطالعـات بیشـتر و متنوع تـری  كـز تخصصـى( اسـتفاده شـود؛ یعنـى هـر  بـا افـراد و مرا
دربـارۀ مشـکل خـود به دسـت آورد، راه حل هـای بیشـتری بـه ذهنـش مى رسـد. یکـى از منابـع 
اطالعات، افراد متخصص یا باتجربه در زمينۀ همان مشکل یا مسئله هستند؛ برای مثال، 
گـر مشـکل منطقـۀ هـدف، بهداشـتى یـا درمانـى اسـت، بهتر اسـت كه اطالعـات دقيـق را از  ا

كاركنان بهداشت و درمان »پزشکان یا پرستاران« به دست آورد.

انتخاب راه حل و ارزیابی آن

گرفتـه  نظـر  راه حـل هيـچ محدودیتـى در  گفتـه شـد، در مرحلـۀ خلـق  كـه  همان طـور 
نمى شـود، امـا در هـر حـال، هـر مسـئله دارای راه حـل بهينـه اسـت كـه بایـد برای اجراشـدن 
گرا جای خود را به  كشف شده انتخاب شود. در این مرحله، تفکر وا از ميان راه حل های 
گون، بررسى، ارزشيابى و انتخاب مى شوند یا تلفيق  تفکر هم گرا مى دهد و گزینه های گونا
كشـف بهترین راه حل اسـت. در  گزینه ها و  مى گردند. مهم، اندیشـيدن به مزایا و معایب 
این مرحله، برخالف مرحلۀ پیش، هدف، قضاوت و داوری است. باید با بررسى كيفيت 
و محتـوای راه حل هـای ارائه شـده در مرحلـۀ قبـل، مؤثرتریـن راه را بر گزیـد. بایـد واقع بینانه و 
دور از وسواس تصميم گرفت. طبيعى است كه با گزینش هر راه حل، هزینۀ ازدست دادن 
مزایـای راه حل هـای دیگـر وجـود دارد. بـرای انتخـاب بهترین راه حل، باید مقـرون به صرفه 
بـودن، محدودیـت زمانـى، در دسـترس بـودن امکانـات، نقـاط قـوت و ضعـف، تهدیدهـا 
كـه بـر پایـۀ منابـع حمایتـى،  و فرصت هـا را مدنظـر قـرار داد. پـس بایـد اهدافـى را برگزینيـم 
توانمندی هایمان، مبتنى بر واقعيت و زمان مناسب باشد. برخى راه حل ها ممکن است 
پیامدهـای مثبتـى داشـته باشـند، ولـى چون بـا باورها و ارزش های ما متناسـب نيسـتند، 

برگزیده نمى شوند.
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4. بازبینی راه حل انتخاب شده

در مرحلـۀ نهایـى حـل مسـئله، چگونگـى اجرای عملـى راه حل برگزیده باید مشـخص 
شـود. بـرای اجـرای درسـت راه حـل انتخابى، باید به طور دقيق مشـخص كنيـم كه اجرای 
نقشـه مسـتلزم چه چيزهایى اسـت؛ چه كاری، كجا، ِكى، به دسـت چه كسـى و چگونه 
بایـد انجـام شـود و چـه مـوادی الزم دارد؟ بـه عبـارت دیگـر، از طریـق پاسـخ دادن بـه پنـج 
»چـه« )چـه كاری؟ چـه كسـى؟ چه مکانـى؟ چه زمانى؟ چگونه؟( مراحل اجرایى شـدن 
راه حل خود را مشخص كنيم. رعایت نکردن این مسائل، اجرای برنامه را با مشکل روبه رو 

مى سازد.

یـم كه آیـا در اجرای عملياتى راه حل، فـرد، گروه یا  سـپس بـه گـردآوری اطالعـات مى پرداز
كرده اسـت یا نه؟ آیا این  سـازمان مربوطه تغيیرات الزم را انجام داده و به وظيفۀ خود عمل 
گون در محيط مناسب خود روی  تکليف ها بهنگام انجام مى شوند؟ آیا فعاليت های گونا

مى دهد؟ و پرسش هایى از این دست كه باید پاسخ های آن ها را یادداشت كرد.

ارزیابی نتایج راه حل های اجرا شده

كه آیا راه حل مورد نظر مؤثر  در پى اجرای راه حل انتخابى، نوبت به ارزشيابى آن مى رسد 
گر موفقيت آميز نبود، اولویت بعدی اجرا مى شود. چنانچه نتوانستيم با اجرای  بوده یا نه؟ ا

راه حل های ارائه شده مشکل را حل كنيم، باید مراحل حل مسئله را مجددًا مرور كنيم. 
آیا مشکل را به درستى شناسایى و تعریف كرده ایم؟ - 
آیا همۀ راه حل های ممکن را در نظر گرفته ایم؟ - 
آیا راه حل برگزیده را درست اجرا كرده ایم؟- 

 همچنين افراد پس از ارزیابى نتایج، آماده خواهند بود به این پرسش ها پاسخ دهند: 

آیا پیامدهای حاصل، رضایت بخش است؟- 
آیا راه حل های بهتری در چهارچوب تحليل محاسن و معایب وجود دارد؟ - 
آیا راه حل كنونى تا مدت معينى اثربخش خواهد بود؟- 



فرایند فعالیت و نقش آفریین
هسته های جهادی مسئله محور 

فصـــــل دوم:





فرایندفعالیتونقشآفرینیهستههایجهادیمسئلهمحور

به  و  می ساخت  وضو  می شد،  ح  مطر دشواری  مسئلۀ  سینا  ابن  برای  هرگاه  می گوید:  خلکان  ابن 
مسجد جامع شهر می رفت، آن گاه نماز می گزارد و دعا و درخواست از خدا می کرد تا مسئلۀ او آسان 

گردد و مشکل و پیچیدگی آن باز شود.

كه ذهن مخاطب مقداری با مفاهيم به صورت عمومى  در فصل  قبل، سـعى بر آن بود 
آشنا شود. در این فصل به فرایند و چگونگى حل مسئله از مفهوم تا اجرا پرداخته خواهد 

شد. باید دقت شود كه حل مسئله، مهارتى قابل یادگيری است.

نمای كلى فرایند به شرح ذیل است:
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الف( تشکیل هستۀ جهادی

تشکيل یک هسته از نيروهای دغدغه مند كه مسئلۀ محوری را فهم كرده اند یا عالقمند 
هستند به آن سمت حركت كنند، مى تواند نقطۀ اصلى موفقيت گروه در دستيابى و حل 

مسائل منطقۀ هدف محسوب شود.

1. ایجاد دغدغه با رویکرد مسئله محوری

و  اثرگـذاری عميـق  بایـد دغدغـۀ  ابتـدا  یـک هسـتۀ مسـئله محور، در  راه انـدازی  جهـت 
بلندمدت را در بین اعضای گروه گسترش داد، دیدگاه اعضا را از انجام كارهای هميشگى 
و صـرف برگـزاری اردوی جهـادی خـارج نمـود و دید جدیدی بـه آن ها داد. جهت ایجاد این 

دغدغه بین اعضای گروه، مى توانيم از ابزارهای مختلف از جمله موارد زیر استفاده كنيم:

 برگزاری دورۀ آموزشى مسئله محور ناظر به دستيابى به مسائل و مشکالت ریشه ای منطقۀ - 
هدف؛ 

برپایى سخنرانى های مرتبط؛ - 

معرفى الگوهای موفق و ناموفق مسئله محور؛- 

بازدیدهای علمى هدفمند و متناسب با اهداف گروه؛- 

معرفى و توزیع توليدات مکتوب و مستند مربوطه؛- 

شناخت ظرفيت ها و آسيب شناسى اقدامات گروه های قبلى مستقر در منطقه؛- 

برگزاری مسابقات مسئله محوری در قالب استارتاپ و... . - 

2. تشکیل هستۀ مسئله یاب

یک هستۀ مسئله یاب، باید ویژگى هایى داشته باشد كه برخى از آن ها را در ادامه بیان مى كنيم:
سرگروه یا مسئول گروه باید نسبت به مأموریت های خود توجيه باشد. توصيه مى شود - 

چنان چـه امـکان آمـوزش مسـئله محوری در كل گـروه وجود نـدارد، حداقل رهبر گروه 
به صـورت كامـل توجيـه شـود و حتمًا مدل پرسـش گری »چـرا« را به سـرگروه به صورت 

عملياتى آموزش دهيم.
گـروه بایـد در ارتبـاط بـا مـردم و مسـئوالن توانمنـد باشـند و بتواننـد به خوبـى -  اعضـای 

گروه ها را مدیریت كنند.
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گـروه حضـور داشـته -  گاه بـه منطقـه و آشـنا بـه فرهنـگ آن جـا در  بهتـر اسـت یـک نفـر آ
كاماًل  كرده و نکات مد نظر را  باشـد تا بتواند در ارتباط با مردم به صورت بومى عمل 

غيرمستقيم و با حرف زدن با آن ها استخراج  نماید.
تجربه نگاری روند اردو امری مهم است، اما این تجربه نگاری به معنای مستندسازی - 

به لحاظ عکاسى و فيلم برداری و توليد مستندات اردویى جهت پخش در فضای 
مجـازی و رسـانه نيسـت، بلکـه هـدف از تجربه نـگاری، ثبـت مـدل تعامـل با مـردم و 
نوع دستيابى به مشکالت و مسائل است كه این امر چند اثر مطلوب دارد؛ از جمله 
این كـه در دوره هـای بعـدی بـا توجـه به این تجربه، اعضای گروه متوجه مى شـوند كه 
چگونه باید ارتباط ها را در اردوهای بعدی جهت استخراج اطالعات تنظيم كنند و 
از سویى دیگر خود گروه پس از بررسى این تجربیات ثبت شده متوجه اشتباهات و 

نکات قوت شده و مى تواند روند ادامۀ مسير را اصالح و تقویت نماید. 

3. آموزش هسته

آمـوزش هسـته ها امـری مهـم اسـت كـه بایـد بـه آن دقت شـود، چرا كه اگر هسـته اشـتباه 
رصد كند یا به نتيجۀ غير واقعى برسـد، كل گروه به اشـتباه خواهد افتاد و مسـير فعاليت 

گروه تغيیر خواهد كرد. در آموزش هستۀ گروه، باید به موارد زیر دقت كرد:
مردم شناسـی روسـتایی و راهکارهـای ارتبـاط مؤثـر: بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت كـه  -

كاماًل مجزا بوده و هر یک الزامات خاص  سبک زندگى روستایى و شهری دو مقولۀ 
خـود را مى طلبـد؛ ازایـن رو بایـد روش هایـى را در ارتباط گيـری لحاظ كـرد كه خروجى 

مطلوب مد نظر گروه را داشته باشد.1
بررسـی تجربیـات سـایر گروه هـا: یکـى از موضوعاتـى كـه در رونـد برگزاری یـک اردو مؤثر  -

خواهـد بـود، تجربیـات گروه هـای قبلـى مسـتقر در منطقـۀ هـدف مى باشـد. در ابتـدا 
توصيه مى شود فهرستى از گروه ها و نوع خدمات ارائه داده شده در منطقه تهيه گردد 
گروه های فعال در آن  گروه، از ظرفيت و تجربیات  و سپس با توجه به نوع نيازمندی 
گروه در حال حاضر نيز در منطقه فعال  منطقه استفاده شود. حال ممکن است آن 

1. برای كسب اطالعات بیشتر، به جزوات بستۀ پژوهش جهادی مراجعه كنيد.
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باشـد یـا اقدامـات خـود را بـه پایان رسـانده باشـد. جهت اطـالع از گروه هـای فعال در 
منطقه، مى توانيد به بسيج سازندگى، بسيج دانشجویى، دهيار، شورا و مردم منطقۀ 
كرد؛ دقت داشته  كليدی اشاره  كنيد. در این مورد باید به یک نکتۀ  هدف مراجعه 
باشيد كه اطالعات گروه فعال در منطقه شما را از اهداف خود دور نکرده و برداشت 
آن گروه به هستۀ جهادی مسئله محور القا نگردد و دچار اشتباه محاسباتى نشوید. 
كنـار سـایر مـوارد  گروه هـا صرفـًا به عنـوان یـک اطالعـات ميدانـى در  تجربیـات سـایر 

پژوهشى قرار مى گيرد.
شـاخص های  - موفـق،  و  خـوب  اردوی  یـک  نهادهـا:  اقدامـات  و  وظایـف  از  اطـالع 

مختلفـى دارد. یکـى از این شـاخص ها، اسـتفادۀ حداكثـری از تمامى ظرفيت های 
گروه و نيازمندی های منطقۀ هدف مى باشـد.  موجود سـازمانى در راسـتای اهداف 
بهتـر اسـت قبـل از اردو، ظرفيت هـا و وظایـف سـازمان های مربوطـه در منطقۀ هدف 

احصا شود و به صورت ميدانى با ادارات ارتباط برقرار شود.
آموزِش شناسایی، تحلیل و مسئله یابی: گروه باید آموزش نحوۀ شناسایى را به صورت  -

كرده باشـد. همچنين باید به  كامل دیده باشـد یا حداقل جزوات مربوطه را مطالعه 
نحوۀ تحليل اطالعات ناشى از شناسایى و نحوۀ پیداكردن مسائل تسلط پیدا كرده 
باشد. الزم به ذكر است كه این امر در ميدان عمل نيز به مراتب بهتر نمود خواهد كرد 
كه بیشـتر محتواهای آموزشـى را در ميدان  و با توجه به سـطح افراد، توصيه مى شـود 

عمل بررسى و اجرا نمایند.
آمـوزش روش هـای طراحـی راهـکار: پـس از احصـاء مشـکالت و مسـائل، قاعدتـًا بایـد  -

كـه در ایـن امـر مى تـوان از طـرق مختلـف بـه  كـرد  راهکار هایـى نيـز بـرای آن هـا ارائـه 
راهکارها دست پیدا كرد. گروه شناسایى مى تواند با یک برنامه ریزی مناسب، گروه 

را در جهت ارائۀ راهکارهای خوب كمک كند.

4. اقدامات هستۀ جهادی مسئله محور

پس از تشـکيل هسـتۀ مسـئله محور در گروه جهادی، الزم است هسته، اقدامات زیر را 
صورت دهد:



فرایندفعالیتونقشآفرینیهستههایجهادیمسئلهمحور

گـروه را -  كـرده و نقـاط قـوت و ضعـف  گـروه جهـادی خـود را دقيقـًا شناسـایى  ظرفيـت 
بدانـد و آن هـا را در چنـد عنـوان مشـخص، مشـخص و جهـت دار مکتـوب نمایـد. 

گاهى از توانمندی و ظرفيت های گروه(؛ )آ
ویژگى های جغرافيای هدف مد نظر را متناسب با ظرفيت های گروه ترسيم نماید؛- 

پس از انتخاب جغرافيای هدف مبتنى بر ویژگى های مکتوب شده در قسمت باال، - 
منطقه را مورد مطالعه و بررسى قرار دهد.

انتخاب جغرافیای هدف

گروه هـای جهـادی جهـت انتخـاب منطقۀ هدف و جمـع آوری اطالعات و شناسـایى 
تکميلى مشکالت و مسائل آن، مى توانند از طریق حوزه های مختلفى اطالعات مربوط 
به شـناخت منطقه را كسـب كرده و با تحليل مناسـبى از آن ها اسـتفاده نمایند و منطقۀ 

بهينه را متناسب با توانمندی های خود انتخاب نمایند. 

5. شاخص های اصلی انتخاب جغرافیای هدف
تناسـب ظرفیـت گـروه و منطقـۀ هـدف: در ابتـدا بایـد به این نکته توجه داشـت كه باید  -

ظرفيـت و توانمندی هـای گـروه جهـادی را درسـت فهـم كرد و متناسـب با آن منطقۀ 
هـدف را انتخـاب كـرد؛ به عنـوان مثـال، چنان چـه مزیت یک گروه در حوزۀ سـالمت 
است، بهتر است منطقه ای را به عنوان هدف خود قرار دهد كه مشکل اصلى آن ها 

سالمت باشد.
امکان حضور و فعالیت مستمر در منطقه: الزم است ترجيحًا فاصلۀ گروه از منطقۀ هدف  -

به گونه ای باشد كه گروه، امکان حضور و فعاليت مستمر در طول سال داشته باشد. 
امـکان دسـتیابی بـه اطالعـات: بایـد منطقـه ای به عنـوان منطقـۀ هـدف گـروه جهـادی  -

گروه بتواند به اطالعات آن منطقه دسترسـى داشـته باشـد. اصواًل  كه  انتخاب شـود 
منطقه ای كه اطالعات جامعى از آن در دست نيست یا بنا بر حساسيت های قومى 
یا امنيتى دسترسى مناسبى وجود ندارد، نهایتًا برای ارائۀ خدمات مناسب است، 

نه رفع مسائل اساسى.

33



34
نشان

وجـود سـرمایۀ اجتماعـی: بهتریـن منطقـه جهت عمليـات، منطقه ای اسـت كه مردم  -
گـروه  گـروه جهـادی باشـند و ثانيـًا  و مسـئوالن آن منطقـه، خـود اواًل راغـب بـه حضـور 
كرده و پس از مدتى با توانمندی مردم  جهادی بتواند مردم را در امور مختلف فعال 
منطقه نياز به حضور در آن منطقه نداشته باشد. سرمایۀ اجتماعى یکى از مهم ترین 
گـر بتـوان از آن به خوبـى بهـره بـرد، پیشـرفت  كـه ا عوامـل انتخـاب یـک منطقـه اسـت 

زیادی در منطقه ایجاد خواهد شد.

6. جهت آشنایی اولیه با منطقه
سياسـى، -  سـالمت،  فرهنگـى،  عمرانـى،  از  اعـم  منطقـه  مختلـف  ابعـاد  شـناخت 

اقتصادی و... مطابق بستۀ پژوهش جهادی توليد شده در معاونت نهادسازندگى؛
صحبت با مردم، نظرسنجى، مشاهده و جمع آوری اطالعات مورد نياز؛- 
واكاوی ابعاد مشکل و طوفان فکری توسط پژوهشگران و اهالى منطقه؛- 
مصاحبه با خبرگان، كارشناسـان مرتبط، اسـاتيد مجرب، مسـئوالن منطقه، فعاالن - 

ميدانى، سایر گروه های جهادی و... .
مطالعـۀ كتابخانـه ای »اعـم از  اسـناد و مصوبات اسـتانى و ملـى، پژوهش های قبلى، - 

آمار و داده های استان« سایت ها و خبرگزاری ها.

نکاتى كه بهتر است دربارۀ منطقۀ مورد مطالعه به آن توجه كنيد:
ارتباط با معتمدان،كارشناسان دولتى و خبرگان؛- 
 تحليل اخبار، مصاحبه ها وآمارهای مرتبط؛- 
بازدید ميدانى و مصاحبه با فعاالن بومى و مسئوالن؛- 
اخذ نظرات اقشار مختلف روستا؛- 
جمع بندی نهایى اطالعات اوليه.- 

7. مالحظات آشنایی اولیه با منطقۀ هدف
عـدم ارتبـاط محـدود بـا یـک قشـر خـاص: ارتباط گيـری بـا یـک قشـر خـاص، عـالوه بـر  -

كاناليـزه كـردن گـروه، باعـث مى شـود سـایر اقشـار منطقـه نيز دید مناسـبى نسـبت به 
گروه نداشته و گروه را از خود نبينند.
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عدم استفاده از سؤاالت مستقیم: در ارتباط با بوميان باید دقت شود سؤاالت به گونه ای  -
گرفته شود و اطالعات مد  كه به صورت غيرمستقيم، مطالب از آن ها  انتخاب شود 

نظر در گفتگو های عاميانه استخراج گردد.
برخـورد دوسـتانه و صمیمـی بـا اهالـی: ایـن نکتـه باعـث مى گـردد كـه بوميـان به راحتى  -

بتواننـد بـا گـروه تعامـل كننـد. همچنيـن در ارتبـاط، یـک قشـر خـاص وجـود دارد كـه 
كـودک و نوجـوان  گـروه سـنى  كنـد و آن،  مى توانـد اطالعـات دقيقـى بـه شـما منتقـل 
گر گروه، توانایى ارتباط با كودكان منطقه را داشته باشد، به خوبى مى تواند  مى باشد. ا

از آن ها اطالعات مفيد كسب كند.
عـدم انجـام اشـتباهاتى كـه خطـای اطالعاتـى را بـه همـراه خواهـد آورد؛ ماننـد معرفى - 

كميـت، اسـتفاده از فـرم در هنـگام مصاحبـه و  گـروه به عنـوان ناجـى و نماینـدۀ حا
بازدید، قول دادن نابجا به مردم منطقۀ هدف و... .

ب. احصاء و تحلیل مسائل

كـه باعـث مى شـود اقدامـات در صحنـۀ عمليـات به خوبـى شـناخته  یکـى از نکاتـى 
شود، احصا مسائل است. این اقدام باعث مى شود عرصۀ خدمت و عمليات به خوبى 
انتخاب شود، اما باید به این نکتۀ بسيار مهم دقت شود كه وقتى حرف از احصاء مسائل 
منطقه ای زده مى شـود، هدف آن اسـت كه هم زمان با عمليات، به احصاء مسـائل اقدام 
شـود. نبایـد كار را متوقـف كـرد و بـه سـراغ كارهای عميق رفت، بلکه بایـد هم زمان با كار، 
اقدامـات فکـری را هـم انجـام داد. برخـى از موضوعـات مرتبـط بـا تحليـل مسـائل در ادامه 

آورده شده است:

1. نحوۀ دستیابی به مسئله
برگزاری نشست هم اندیشى با حضور اقشار مختلف مردم؛- 
تمركز تخصصى بر مسائل منطقه؛- 
مطالعات كوچک، مستمر و تقاطع گيری از اطالعات؛- 
بررسى تاریخچه و موارد مشابه مسئله در منطقه؛- 
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بررسى ذی نفعان اصلى و فرعى مسئله؛- 
بررسى روند علت و معلولى مسئله )نمودار علت و معلولى(؛- 
مشورت با گروه های قبلى و شنيدن نظرات مخالف؛- 
قرار دادن »چرا؟« در پشت هر موردی )چرا این اتفاق افتاده است؟(؛- 
بررسى اسناد باالدستى و ترسيم چشم انداز.- 

2. ویژگی های مسئله
ریشه و علت وقوع پدیده ها و مشکالت؛- 
دشوارِی یافتن مسئله در نگاه اول؛- 
وجود ابعاد روشن پس از یافتن آن؛- 
ارتباط یک مسئله با مسائل دیگر.- 

ج(ویژگی های مشکالت
تصویری ظاهری از پدیده های نامطلوب؛- 
نتيجه و اثر سایر تصميمات و اقدامات؛- 
وجود اطالعات اندک و سطحى؛- 
ایجاد اثر موقت و تسکينى پس از رفع آن؛- 
عدم شموليت همۀ ابعاد پدیده. - 
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د(اولویت بندی مسائل
تداوم و ُپرتکرار بودن یک مسئله؛- 
ميزان اثر رفع مسئله در شرایط مادی و معنوی منطقه؛- 
ميزان درگيری و ارتباط یک مسئله با زندگى مردم؛- 
ظرفيت ها و فرصت های غيرفعال یا نيمه فعال مربوط به یک مسئله؛- 
ظرفيت گروه جهادی و اهالى روستا.- 

چرا نباید به مشکالت پرداخت و باید در سطح مسائل ورود کرد؟

گروه ها به جای پرداختن به ریشۀ مشکالت جهت رفع اساسى  كه  بارها دیده مى شود 
كار موقتى انجام مى شود تا اقدامى  كرده و صرفًا یک  آن معضل، به صورت سطحى ورود 
گاه  صورت گرفته باشد؛ فارغ از این كه ریشۀ اصلى این مشکل چيست.  گاهًا افراد، ناخودآ
به سـمت حـل ریشـه نمى رونـد، چـرا كه ذهن آن هـا كاناليزه و محدود گردیده اسـت و یک 
كى از آن است كه خروجى مطلوب و مد نظر،  گزاره ها حا كه این  چهارچوب خاص دارد 
پس از انجام اردو ایجاد نمى گردد؛ به همين دليل، جهت جلوگيری از این موارد، در ادامه، 
دالیلى به صورت مقایسه ای جهت پرداختن به مسئله به جای مشکل، آورده شده است. 
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طراحی راهکار

پس از شـناخت مسـائل و مشـکالت منطقۀ هدف، نوبت به طراحى و ارائۀ راهکار برای 
حل مسائل شناسایى شده مى رسد. باید توجه شود كه پس از شناخت دقيق مسئلۀ منطقۀ 
هدف، طراحى و ارائۀ راهکار برای آن، مهم ترین و اساسى ترین بخش فرایند حل یک مسئله 

است. ارائه و طراحى راهکار، الزاماتى دارد كه برخى از آن ها در ادامه آورده شده است:
ایده پردازی و بارش فکری گروهى و ارئۀ راهکار؛- 
اخذ نظرات كارشناس های مربوطه؛ - 
بهره منـدی از نظـرات نخبـگان و فعـاالن منطقـه و درگيركـردن مـردم منطقـه در ارائـۀ - 

راهکار.

در ارائـۀ راهـکار، صرفـًا به ظرفيت گروه خود بسـنده نکنيد. راهـکار مى تواند با ابزارهای 
تصميم سـازی كه در  ادامه ارائه مى شـود، جزء برنامه های دسـتگاه ها و نهادهای مربوطه 
قرار گيرد. همچنين مى توان از ظرفيت سایر گروه های جهادی و فعاالن منطقه در اجرای 

راهکارها استفاده كرد.

پ.  تصمیم سازی

محقـق  مى تـوان  گفتمان سـازی  و  مطالبه گـری  ُبعـد  دو  در  را  تصميم سـازی  مرحلـۀ 
كم برخـوردار، اسـتفاده از  كـرد؛ یکـى از قسـمت های بسـيار مهـم در حـل مسـائل مناطـق 
ظرفيت های مختلف از جمله سازمان ها، نهادها، راهکارهای قانونى و... مى باشد. این 
بخش، نقش ُپراهميتى در بسياری از امور »به ویژه امور سياستى و قانونى« ایفا مى كند كه 

به برخى از آن ها در ادامه اشاره مى شود.

5. مطالبه گری

بایـد توجـه داشـت كـه از ویژگى هـای بـارز یـک جامعـۀ پویـا، داشـتن روحيـۀ مطالبه گـری 
خصوصـًا در قشـر جـوان و تأثيرگـذار آن اسـت. مطالبه گری نبایـد با ورای قانون بودن اشـتباه 
گرفته شود، بلکه مطالبه گری به معنای پیگيری قانونى و درست اموری است كه مسئوالن و 
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كارگزاران آن را فراموش كرده یا نسبت به تحقق آن بى اعتنا بوده اند. مطالبه گری در دو قالب 
خـاص و عمومـى صـورت مى گيـرد؛ مطالبـۀ رسـمى كـه  از مراجـع قانونى و شـخصيت های 
حقوقى اسـت و به نوعى هشـدار به آن ها اسـت و مطالبه در قالب جریان سـازی و ترزیق آن 

مطالبه  به جامعه و ایجاد دغدغۀ عمومى كه به آن مطالبۀ عمومى مى گوییم.

راهکارهای قانونی
شـکایت بـه سـازمان بازرسـى، دیـوان محاسـبات، دیـوان عدالـت اداری یـا كميسـون - 

اصل90؛
ارائۀ گزارش و نامه به نمایندۀ ولى فقيه، فرماندۀ سپاه و دادستان استان؛- 
دعوت از استاندار و مسئوالن مربوطه برای پاسخگویى به سؤاالت؛- 
مکاتبه، پیگيری و برگزاری جلسۀ مستمر با نمایندگان مجلس.- 

الزم بـه ذكـر اسـت انجـام اقدامـات قانونـى ابتـدا بایـد غيرعلنـى بـوده و در صـورت عـدم 
همراهى مسئول مربوطه، علنى و رسانه ای شود.

روش های جریان سازی
ارائۀ نشان لياقت و بى لياقتى؛- 
برگزاری نشست خبری و ميزگرد نقد با حضور مسئول مربوطه؛- 
تجمع مجازی در صفحات مسئوالن در شبکه های اجتماعى؛- 
تجمع و تحصن، امضای طومار، نامۀ خصوصى، سرگشاده و صدور بیانيه؛- 
استفاده از تریبون نمازجمعه؛- 
توليد خبر و مستند و انتشار در شبکه های پربازدید مجازی.- 

گفتامن سازی

زمانـى مسـائل و مشـکالت كشـور حـل خواهـد شـد كـه به صـورت گفتمـان در قشـرهای 
مختلف مردم دربیایند. گفتمان سازی به معنى خردكردن و بازكردن یک مشکل و بیان آن 
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با زبان های مختلف مردم مى باشد؛ به عبارت دیگر، گفتمان سازی یعنى ایجاد دغدغۀ 
گفتمان سازی در  گاه كردن مردم و همراه كردن آن ها با خود. برخى از ملزومات  عمومى و آ

ادامه آورده شده است.

1- فعالیت رسانه ای
بر فردی پوشيده نيست كه یکى از مهم ترین ابزارهای جریان سازی كه مى تواند ضریب 
قابل قبولى به فعاليت دهد، رسانه است. رسانه مى تواند با پخش یک مطالبه در فضاهای 
عمومى جامعه، آن را به یک گفتمان و مطالبۀ عمومى تبدیل نماید و در روند مطالبه گری 
كند. در همين راستا،  كه مى تواند پشتوانۀ مردمى ایجاد  كمک زیادی مى كند، چرا  به ما 

برخى از مدل های استفاده از رسانه در گفتمان سازی در ادامه آورده مى شود:
راه اندازی پویش، توليد یادداشت، مصاحبه و توليدات مجازی؛- 
معرفى جهادگران و فعاالن بومى مؤثر بر رسانه ها؛- 
دعوت از رسانه ها جهت تهيۀ گزارش؛- 
برگزاری كنفرانس خبری و ميز گفتگو با حضور مردم و مسئوالن؛- 
گفتمان سازی هدفمند و توجيه افراد تریبون دار؛- 
راه اندازی كانال های مجازی، توليد و انتشار نشریات.- 

فعالیت میدانی

پس از آماده سازی فضاهای رسانه ای و ایجاد همراهى و همدلى بین اجتماع هدف، 
جهـت عملياتى كـردن موضـوع مد نظر، نيازمند ورود به صورت ميدانى در عرصۀ عميات 
هسـتيم كـه ایـن مـورد نيز مالحظـات خاص خود را مى طلبـد و مدل هایـى دارد. در ادامه، 

برخى از مدل های بهينه آورده شده است:
برگزاری مناظره بین مردم و مسئوالن؛- 
پخش تراكت، تابلوی اطالع رسانى و نصب بیانيه؛- 
برگزاری تئاتر، سرود و نمایش؛- 
ارسال پیامک به مسئوالن مختلف و اقشار مختلف منطقه؛- 
گعدۀ غيررسمى و حرف زدن چهره به چهره و ميز گفتگو؛- 
توزیع محصوالت چندرسانه ای در اجتماعات.- 
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پـس از انجـام اقدامـات گفتمان سـازی در حـوزۀ رسـانه، بـا توجـه بـه نـوع مخاطـب خـود 
مى توانيم در حوزۀ جامعه یا دانشگاه و یا هر دو وارد شویم و هر یک از اقدامات مطرح شده 
در قسـمت قبلى را به صورت ویژه تر با توجه به مخاطب انجام دهيم. برخى از مدل های 

موفق جذب و همراهى مخاطب در جامعه، در ادامه ذكر شده است:

برگزاری دورۀ تخصصى ویژۀ فعاالن مختلف بومى؛- 

تقدیر از فعاالن و فعاليت های مؤثر جهادی؛- 

استفاده از ظرفيت سخنرانان در مساجد و هيئت های منطقه؛- 

اكران فيلم و مستند و برگزاری مسابقات در مساجد و محالت؛- 

استفاده از ظرفيت اقشار مختلف مردم و بسيج؛- 

احيای امر به معروف و نهى از منکر اقتصادی و اجتماعى در خانواده ها و اقوام.- 

همچنيـن برخـى از مدل هـای موفـق جـذب و همراهـى مخاطـب در محيـط دانشـگاه 
عبارتند از:

برگزاری سخنرانى، كارگاه، كرسى آزاداندیشى؛- 
برگزاری همایش یا كنفرانس دانشگاهى؛- 
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مکتوب، مجازی و ميدانى؛- 
پخش فيلم، كليپ و مستند در مسجد دانشگاه؛- 
بازدید ميدانى و تورهای علمى تخصصى.- 

طراحی اقدام

كرده است،  كرده، راه حل ارائه داده و مردم را نيز با خود همراه  كه مسائل را فهم  گروهى 
حال باید آستين باال زده و خود وارد ميدان عمل شود. اجرای راه حل به لحاظ اهميت در 
كه ایده و راهکار، بسيار  صدر تمام مراحل قرار دارد، چرا كه در موارد متعددی دیده شده 
خوب و درست طراحى شده است، اما در ميدان عمل، اتفاقى رخ نداده و طبيعتًا صرف 
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ارائۀ راهکار و ایدۀ خوب، بدون رسيدن به خروجى بهينه، ارزشى نخواهد داشت. برخى 
از الزامات این مرحله عبارتند از:

در طراحـى عمليـات نبایـد صرفـًا بـه ظرفيـت گـروه بسـنده كـرد. مى تـوان از ظرفيـت 	 
سایر گروه های جهادی كه در عرصه های مختلف دارای توانمندی هستند و سایر 

فعاالن اجتماعى استفاده كرد. 
همواره مشاركت اهالى و مسئوالن منطقه را داشته باشيد.	 
اولویت را بر اقدامات عام المنفعه، كوچک و زودبازده بگذارید تا پس از دیده شدن 	 

ثمرات اقدام شما، همراهى مسئوالن و اهالى بیش از قبل شود؛
كوتاه مدت و بلندمدت داشـته باشـيد. لزومًا همۀ راهکارها به صورت یکجا 	  برنامۀ 

قابل اجرا نيستند؛
كار را در نهایت به مردم واگذار كنيد تا پس از خروج گروه، اقدامات ناقص نماند؛	 
به مردم قول ندهيد و توقع ایجاد نکنيد، زیرا كليۀ اقدامات شما كه مردمى و زمان بر 	 

هست، زیر سؤال مى رود.



آشنایى با روش های مسئله یابى
و تحليل مسائل 

فصـــــــل سوم:





آشنایی با روش های مسئله یابی و تحلیل مسائل

گاهى از آن غفلت مى شود، مرحلۀ بررسى، تحليل و  كه  یکى از مراحل مهم حل مسئله 
تعریف مشخص و دقيق مشکل و مسئله است. در واقع، تا صورت مسئله به درستى روشن 
و آشـکار نباشـد، نمى تـوان آن را حـل كـرد. بیـان كلـى مشـکالت به گونـه ای كـه مبهـم باشـد، 
گاه  كه مشکل چيست.  كرد  كافى نيست، بلکه باید به طور دقيق، روشن  برای حل مسئله 
گونى برای چرایى بروز مشکل وجود  مشـکالت، روشـن و مشـخص نيسـتند؛ روش های گونا
دارد كه از جملۀ آن ها مى توان به روش پنج چرا و همچنين تحليل علت و معلول استخوان 

ماهى اشاره كرد كه به فرد در شناخت دقيق ابعاد مسئله كمک مى كند.

روش پرسش چرا

یکى از تکنيک های حل مسـئله و ریشـه یابى مشـکالت، روش پرسـش »چرا؟« اسـت. 
كاربـردی اسـت. در ایـن روش، فـرد پـس از مشـاهدۀ  ایـن تکنيـک، بسـيار سـاده و البتـه 
مشـکل به صـورت متوالـى سـؤال »چـرا؟« را خواهـد پرسـيد تـا به ریشـۀ مسـئله دسـت پیدا 

كند. در این روش باید دقت شود كه چگونه سلسله مراتب را پیش مى بریم. 

اواًل اطمينـان از طـرح مشـکل حاصـل گـردد؛ یعنى باید بدانيم كه گـزاره ای كه به عنوان 
كـه  گردیـده اسـت، آیـا واقعـى اسـت یـا خيـر؟ راه هـای مختلفـى وجـود داد  مشـکل مطـرح 
گـزاره را تشـخيص داد؛ یکـى از روش هـا، ارائـۀ مسـتندات  مى تـوان واقعـى و صحيح بـودن 
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صحيح و قابل استدالل است. در مورد مستندات نيز باید دقت شود كه این آمار چگونه 
گردیده اسـت  گردیده اسـت و آیا به لحاظ آماری صحيح اسـتخراج  كجا اسـتخراج  و از 
كنـار ایـن مهـم، مـوارد دیگـری هـم وجـود دارد از جملـه بررسـى خبرگزاری هـا و  یـا خيـر؟ در 
مصاحبه با اساتيد و خبرگان و... . اطالعات دقيق تر در این مورد در بخش نحوۀ دستيابى 

به مسئله محوری وجود دارد.

دومًا باید پس از اطمينان از صحت گزاره، سـؤال پرسـيد كه »چرا؟« این مشـکل ایجاد 
گردیـده اسـت و بـه ایـن سـير علـت و معلولـى تـا رسـيدن به یک نتيجـه ای كـه ویژگى های 
مسـئله را داشـته باشـد، ادامـه دهيـم. بایـد دقـت كرد كه مسـئله، هم زمان باید سـه ویژگى 
صریح بـودن، سـنجش پذیری و جهت داربـودن را داشـته باشـد؛ ضمـن آن كـه مـا به ميزانى 
كـه بـه یـک مسـئله مى رسـيم، مى توانيـم اقدام نماییـم. جهت ارائـۀ راهکار، مى تـوان در هر 
سـطحى ورود كـرد، امـا هـر قـدر سـطح مسـئله عميق تـر باشـد، به الیه هـای پایین تر برسـد و 

راهکار نيز متناسب با آن باشد، طبيعتًا راهکار باثبات تر خواهد بود.

كـه  مالحظـه: در ایـن روش ممکـن اسـت شـما بـه سـطح عميقـى از مسـئله دسـت یابیـد 
قابليـت حـل از سـوی یـک گـروه جهـادی را نداشـته باشـد؛ به عنـوان مثـال، نيـاز بـه تصویـب 
یـک قانـون در مجلـس باشـد. چنانچـه بـه ایـن سـطح از عمـق و روشن شـدن مسـئله دسـت 
گروه  كار ترسى داشته باشيم. این موضوع اگرچه ظاهرًا برای یک  كنيم، نباید از بزرگى  پیدا 
جهادی در نگاه اول، یک گزارۀ بزرگ است، اما اواًل تصویب قانون نيز راهکار و روش دارد كه 
خود گروه جهادی مى تواند نسبت به آن اقدام نماید؛ دومًا نکتۀ حائز اهميت این است كه 
گروه جهادی به فهم عميقى از شناخت مسئلۀ مد نظر رسيده است كه مشکالت و  اینک 
مسائل آن موضوع كاماًل برایش روشن است و عمليات های خود را متناسب با آن شناخت 
عميـق تنظيـم خواهـد كـرد. به عبارتـى ایـن شـناخت همچـون چراغى در شـب تاریـک راه را 
كـه مى تـوان در یـک برنامه ریـزی بلندمـدت بـه آرامـى و بـا  گـروه روشـن نمـوده اسـت  بـرای آن 

استفاده از روش های مطرح شده در فصل سوم، به سمت حل آن مسئله حركت كرد.
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مثال اول؛ عیب یابی خودرو
كار افتاد؟.11 چرا خودروی گروه جهادی از 

كافى نبوده است.-     چون روغن موتور 
چرا روغن ماشين كافى نبوده است؟.21

كار نمى كرده است.-      چون پمپ روغن درست 
چرا پمپ روغن درست كار نمى كرده؟      .31

   چون محور پمپ روغن فرسوده بوده است.- 
چرا محور فرسوده بوده است؟.41

ک به داخل روغن راه یافته است.-  گرد و خا    چون 

كار افتـادن ماشـين و راه حـل عملـى آن  بـا تکـرار »چـرا« در چنـد نوبـت، علـت اصلـى از 
گـر تعميـركاران این  مشـخص گردیـد كـه نصـب یـک فيلتـر بـر روی پمـپ روغـن بوده اسـت. ا
سـؤال را چندبـار تکـرار نمى كردنـد، ممکـن بـود بـه یـک راه معمولـى همچـون تعویـض فيـوز 
كه نتيجۀ این راه حل، تکرار این مشـکل به طور متوالى بود. نکتۀ قابل توجه  رضایت دهند 
آن است در استفاده از تکنيک»چرا«، تعداد سؤاالت مى تواند بنا بر ضرورت كم یا زیاد شود.

مثال دوم؛ کپرنشینی

در ایـن مثـال، سـعى شـده اسـت در یـک قالـب بـاز و سيسـتمى، مشـکل كپرنشـينى بـا 
روش پرسـش »چـرا« مـورد بررسـى قـرار گيـرد و خروجـى مطلـوب از آن حاصـل گـردد. فرض 
كنيد در یک منطقۀ روستایى َكَپرنشينى وجود دارد. حال در مثال پیِش رو مى خواهيم به 

علت یا علل وقوع این پدیده بپردازیم.

1.  سنجش مطلوبیت و عدم مطلوبیت پدیده

گزارۀ نامطلوب مى باشـد  كپرنشـينى یک عامل و  كه آیا  گام اول باید از خود پرسـيد  در 
یا خير؟

این پرسش كه »آیا این پدیده یک عامل مطلوب است و یا نامطلوب؟« چه كمکى به 
دستيابى به مسئله مى كند؟ اصاًل چرا باید این سؤال را بپرسيم؟
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در پاسـخ بـه ایـن سـؤال بایـد گفـت كـه بسـياری از فعاليت هـا در حـوزۀ خدمت رسـانى 
گـروه و تشـکل یـا فـرد خدمت رسـان بـوده اسـت؛ به عنـوان  براسـاس تفکـر و زاییـدۀ ذهـن 
َكَپر در حال زندگى هسـتند، برای خدمت رسـان  كه مردم در  مثال، مشـاهدۀ این موضوع 
ناخوشایند بوده و فورًا به این نتيجه مى رسد كه باید برای این روستا تعدادی خانه به سبک 
خانه های استاندارد شهری و روستایى ساخته شود. غافل از آن كه حتى از خود نپرسيده 
اسـت كه آیا پدیدۀ كپرنشـينى برای مردم این روسـتا )دقت شـود متناسـب با زمان و مکان 
ممکن است برداشت ها تغيیر كند( مطلوب است یا غيرمطلوب؟ با برداشت این نکته 
كه كپرنشـينى یک مشـکل اسـت، اقدام به سـاخت خانه نموده و پس از اتمام خانه ها نيز 
كن نشده اند و این خانه خود به یک  مشاهده شده است كه روستاییان در آن خانه ها سا
پدیدۀ نامطلوب در بافت روستایى آن منطقه تبدیل شده است. با انجام بررسى های الزم 
مى توان نتيجه گرفت كه سبک زندگى در روستا این گونه است كه با طبيعت پیوند خورده 
است و این موضوع برای گروه خدمت رسان كه خود شهرنشين است، یک گزارۀ نامطلوب 
تلقى شده و مسير خدمت رسانى را منحرف ساخته است؛ درصورتى كه پدیدۀ كپرنشينى 
در روسـتا مى تواند به یک عامل جذب گردشـکر و راه اندازی كسـب و كار بوم گردی و توليد 

ثروت با حفظ چهارچوب های فرهنگى برای روستا تبدیل گردد.

كه در مواجهه با پدیده ها قبل از شروع  پس در جمع بندی باید به این نکته توجه شود 
گروه، الزم اسـت متناسـب با مکان و زمان و شـرایط منطقۀ  كاری توسـط  هرگونه اقدام و 
گر نامطلوب بود، برای  كه پدیدۀ مورد نظر مطلوب اسـت یا خير؟ و ا هدف، بررسـى شـود 

آن اقدام شود.

2. بررسی درست بودن مشکالت

ممکن است كه اصل پدیده مطلوب باشد، ولى برخى گزاره ها باعث شده باشند كه 
گزاره ها را به عنوان مشکل یاد مى كنيم.  كه ما آن  به این پدیدۀ مطلوب، صدمه وارد شود 
در ایـن مرحلـه نيـاز اسـت كـه جهت رفع آن اختالل ها »كه در قالب مشـکل نمایان شـده 

است« اقدام شود و ادامۀ روش »پرسش چرا« از آن جا شروع شود.
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كپرنشين از بیماری های پوستى زیاد  به عنوان مثال، در روستای مورد نظر، روستاییان 
رنج مى برند. با در نظر داشتن گزارۀ گزارش شده: »روستاییان از مشکل پوستى در كپر رنج 

مى برند« مراحل زیر ادامه خواهد یافت:

جهـت سـنجش وجـود ایـن مشـکل و ميـزان اولویـت یـا عـدم اولویـت آن باید مشـخص 
كنيم كه چند درصد از روستاییان از این بیماری رنج مى برند؟ 

3.  شناخت دلیل وقوع مشکل

پس از اطمينان از وجود مشـکل، سـؤال بعدی پرسـيده خواهد شـد. »چرا روسـتاییان از 
مشکل پوستى در كپر رنج مى برند؟«

كـه بایـد تک تـک آن هـا طبـق فراینـد  پاسـخ های متعـددی در ایـن مرحلـه وجـود دارد 
مطرح شده )مراحل دو و سه( مورد سنجش درستى و شناخت دليل قرارگيرند. این فرایند 

تا زمان رسيدن به ریشۀ نهایى مشکالت )مسئله( ادامه خواهد یافت.

مثال سوم؛ سیل

فـرض شـود در منطقـه ای سـيل آمـده اسـت و گروهـى مى خواهنـد علل وقوع ایـن پدیده 
را بررسى نمایند. طبق فرایند ذكرشده در مثال دوم، مراحل به شرح زیر طى خواهد شد:

آیا پدیدۀ سيل، مطلوب است؟- 

	بله: چرا؟

	خير: چرا؟
پـس از اطمينـان از صحـت نامطلوب بـودن پدیـده یا وجود مشـکل، ميزان خسـارت و - 

اثرات منفى آن بررسى مى گردد.
پس از تأیید خسارت و اثرات منفى مشکل، سؤال »چرا« پرسيده مى شود:- 

	چرا سيل جاری شده است؟
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پاسخ های احتمالى مى تواند شامل موارد زیر باشد: 
  چون آبخيرداری نشده است؛.11
 چون پوشش گياهى از بین رفته است؛.21
چون پوشش گياهى وجود نداشته است؛.31
چون سد احداث نشده است؛.41
چون بارش باران بیش از حد طبيعى بوده است؛.51
چون ظرفيت سدها محدود شده است..61

پـس از آن دوبـاره نيـاز اسـت بـه بررسـى ميـزان صحـت تک تـک دالیـل مطرح شـده بـا 
اسـتفاده از مسـتندات، آمـار، مشـاهدات، مصاحبـه بـا خبـرگان و... پرداخته شـود. گروه 
در بررسى ها متوجه مى شود كه تعداد بسيار زیادی سد در باالدست احداث شده است 
گزاره كه سـد احداث نشـده اسـت،  كه قابليت مهار آب را داشـته اسـت. پس اصل این 
اشـتباه اسـت، ولـى سـؤال ایـن اسـت كـه وقتـى سـد احـداث شـده و قابليـت مهـار آب را 

داشته، چرا سيل جاری شده است؟ به عبارتى دليل 4 اشتباه بوده است.

 گروه در بررسى مشکل به این سؤال مى رسد كه »وقتى سد به ميزان كافى بوده است، 
چرا سـيل جاری شـده اسـت؟« پاسـخ داده مى شـود: چون ظرفيت سـدها محدود شـده 
اسـت. مى بینـم كـه ایـن مـورد بـا دليل 6 ما هم خوانـى دارد. گروه، دليل 6 را از قبل بررسـى 

نموده و با گزارش و مستندات مطمئن شده كه این دليل درست است.

 	مجدد مى پرسيم: چرا ظرفيت سدها محدود شده است؟
گرفته است.  گزاره مى رسد كه: چون سد رسوب  گروه به این  در پاسخ به سؤال، 

 	سؤال مى شود: چرا سد رسوب گرفته است؟
گزاره مى رسد كه: چون در باالدست، پوشش گياهى  گروه به این  در پاسخ به سؤال، 

نبوده است و آبخيرداری نشده است.

پس از بررسى، متوجه مى شوند كه دليل  1 مستند نيست و طبق آمار و مشاهده و پرسش 
متوجه مى شوند كه آبخيرداری شده است.
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 	وقتى آبخيزداری شده است، چرا سيل آمده است؟
گروه پس از بررسى، متوجه مى شود كه پشت این سدهای كوچک آبخيزداری، رسوبات 

انباشه شده است و نتوانسته سرعت آب را كاهش دهد. 

 	چرا رسوبات جمع شده است؟
در پاسخ مى گویند: پوشش گياهى در باالدست از بین رفته است. در بررسى های 

گروه، دليل 2 و 3 مجدد تکرار شده است. به دليل ُپرتکراربودن، اولویت باالتری پیدا 
مى كنند.

 	چرا پوشش گياهى در باال دست وجود نداشته است؟ یا از بین رفته است؟
پاسخ داده مى شود به دليل: چرای بى رویه دام و خشکسالى.

گـروه بررسـى، صحـت پاسـخ ها را بـه آزمـون مى بـرد و متوجه مى شـود كه تعـداد دام های 
موجـود در مراتـع باالدسـت، هشـت برابـر ميـزان بهينـۀ دام در مرتـع مى باشـد. گـروه بررسـى 
در این مرحله با رسـيدن به پاسـخ و سـنجش معيارهای مسـئله )جهت دار، صریح، قابل 

سنجش( وارد مرحلۀ ارائۀ راهکار مى گردد. راهکارهای پیشنهادی گروه بررسى:
بـا توجيـه دامـداران مى تـوان بذرهایـى را در اختيـار آن هـا قـرار داد تـا بـا ریختـن در .11

كيسـه های شـبکه ای )دارای حفره هـای ریـز جهـت عبـور بـذر بـا سـرعت انـدک( 
گـردن دام هـا، بذرهـا را در مراتـع پخـش نماینـد تـا در فصـل بـارش،  و آویختـن آن بـه 

پوشش گياهى تقویت گردد.
كـرده و طرح هـای مرتـع داری را .21 مى تـوان مسـتقيمًا مجـوز چـرای دام در مراتـع را لغـو 

پیاده نمود.

گروه، پس از بررسى و مشورت با صاحب نظران و مطالبه گری و گفتمان سازی، راهکار 
یک را جهت اجرا انتخاب مى نماید.

مثال چهارم؛ حاشیۀ شهر )قالب نموداری(

كه در حوزۀ اجتماعى مى باشد، با روش »پرسش چرا« به صورت نموداری  مثالى دیگر 
انجـام شـده اسـت. در ایـن نمـودار، »چـرا« قبل از گزاره های سـمت راسـت هـر بخش واقع 

مى گردد و پاسخ چرایى هر گزاره، قدم بعد را نمایان مى كند.
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روش علت و معلولی استخوان ماهی

یکى از روش های بسيار سودمند برای شناسایى مسائل، نمودار استخوان ماهى است. 
نمودار استخوان ماهى كه گاهى به آن نمودار »ایشيکاوا« مى گویند، توسط پروفسور كائورو 
ایشـيکاوا از دانشـگاه توكيـو طراحـى شـد. هـدف اصلـى ایـن تکنيـک، شناسـایى و تهيـۀ 
كليۀ عوامل احتمالى مسـئلۀ مورد نظر اسـت. این تکنيک در درجۀ اول یک  فهرسـتى از 
تکنيک گروهى شناسایى مسئله است، اما توسط افراد به تنهایى نيز قابل استفاده است. 
دليل نام گذاری این فرایند به استخوان ماهى، روش منحصر به فرد جمع آوری اطالعات 
اسـت كـه به صـورت بصـری مرتـب مى شـود. هنگامى كـه مسـئله و علل آن ثبت مى شـود، 
نمـوداری تشـکيل مى گـردد كـه شـبيه بـه اسـکلت ماهى اسـت. مسـئله در دایره و سـمت 
راست كاغذ نوشته مى شود و یک خط مستقيم به سمت چپ كشيده مى شود كه بیشتر 
شـبيه سـتون فقرات ماهى اسـت. گام بعدی، ترسـيم سـاقه ها یا به عبارتى تيغ های ماهى 
بـا زاویـۀ 45 درجـۀ متصـل بـه سـتون فقـرات اسـت. در پایـان، هـر یـک از ایـن سـاقه ها علل 
مسئله ناميده مى شود كه مى توان از طریق طوفان فکری به آن پرداخت و در صورت لزوم، 
مى توان سـاقه های اضافى به آن افزود. برای تحليل بیشـتر هر علت، مى توان به هر سـاقه، 
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كه دارای حداقل پیچيدگى هسـتند، در قسـمت دم ماهى و  شـاخه هایى را افزود. عللى 
كمترین پیچيدگى به  كه بینابین هستند، به صورت یک زنجير پیوسته و از  علت هایى 
بیشـترین پیچيدگى از سـِر ماهى تا دم ماهى نوشـته مى شـوند. نمودار اسـتخوان ماهى را 
گر از این تکنيک در  مى توان طى بیش از یک جلسه از طریق طوفان فکری بررسى نمود. ا

بیش از دو جلسه استفاده شود، افکار جدید ممکن است از سه معلول اصلى برخيزد:
گاه روی مسئله كار كند؛.11 فرصت وجود دارد تا ضمير ناخودآ
احتمـال این كـه شـركت كنندگان از اظهـار نظـر خودداری كنند، بسـيار كمتر اسـت، .21

زیرا این كه چه كسى چه گفته و چه پیشنهادی داده است، فراموش خواهد شد؛
كننـد، ممکـن اسـت بیشـتر در آن غـرق شـوند. پـس از .31 گـر دربـارۀ مسـئله فکـر  افـراد ا

گروه، سـاقه ها و شـاخه ها را تجزیه و تحليل مى كند تا مسـئله  تکميل نمودار، فرد یا 
گـر ابتـدا مسـائل سـاده تر  یـا مسـائل واقعـى كـه نيـاز بـه حـل دارنـد را مشـخص سـازد. ا
گذاشت.  كنار  بررسى شوند، مى توان قبل از پرداختن به مسائل پیچيده تر، آن ها را 
گـر فـرد یـا حل كننـدگان مسـئله بـه این نتيجه برسـند كه علـل معينى مهم تـر از علل  ا
دیگر هستند، در مرحلۀ ارائۀ راه حل های مختلف حل خالق مسئله، به علت های 

مهم تر توجه بیشتری نشان داده خواهد شد.

نمودار استخوان ماهى به چند دليل برای شناسایى مسائل سودمند است:
حل كنندگان مسـئله را به بررسـى تمامى اجزای مسـئله قبل از تصميم گيری تشـویق .11

مى كند؛
به نمایش روابط بین علل و اهميت نسبى آن كمک مى كند؛.21
بـه شـروع فراینـد خـالق كمـک مى كنـد، زیـرا توجـه فـرد یـا افـراد را معطـوف به مسـئله .31

مى سازد؛
به شروع یک توالى منطقى برای حل مسئله كمک مى كند؛.41
كوچکى از مسئله .51 كيد بر بخش  كمک مى كند تا به جای تأ به حل كنندگان مسئله 

)محدودنگری(، كل مسئله را ببينند )كل نگری(؛
روشى را برای كاهش حيطۀ مسئله به دست مى دهد و به جای حل مسائل پیچيده، .61

مسائل كمتر پیچيده را حل مى كند؛
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بـه افـراد كمـک مى كنـد به جای این شـاخه و آن شـاخه پریدن، روی مسـئلۀ واقعى .71
تمركز كنند؛

هنگامى كـه بـرای اوليـن بار از نمودار اسـتخوان ماهى اسـتفاده مى كنيد، از مسـائل .81
ساده و قابل تعریف شروع كنيد و به تدریج به سمت مسائل پیچيده تر پیش بروید.

گـروه خدمت رسـان طـى جلسـه ای بـا مـردم منطقـۀ هـدف، از آن هـا  به عنـوان مثـال، 
كـه در روسـتا )منطقـۀ محـروم( بـا آن  مى خواهـد پنـج مـورد از مسـائل و مشـکالت خـود را 
گروه از فرد معتمد )معمواًل دهيار( یا مردم  كنند.  مواجه هسـتند به ترتيب اولویت بازگو 
روستا مى خواهد سه مسئلۀ اول را مشخص كنند. سپس در مورد مسائل مشخص شده 
به بحث و گفتگو مى پردازند و با ترسيم نمودار استخوان ماهى توسط گروه جهادی، این 
كه  مسائل ترسيم مى شود. جزئى كردن استخوان های ماهى تا جایى ادامه پیدا مى كند 

با تأیید اهالى، روند مسئله یابى به حد اقناع برسد و مسائل ریشه ای شناسایى شوند.
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سایـر روش های حل مسئلـه جهت استفـادۀ متناسب با موقعیت گروهی خود

كـه از جملـه مهم تریـن روش هـا مى باشـند،  عـالوه بـر روش پنـج چـرا و اسـتخوان ماهـى 
تعـداد دیگـری از روش هـای حـل مسـئله را جهـت اطـالع و اسـتفادۀ متناسـب بـا ظرفيـت 
گروه های جهادی در ادامه مى آوریم و توضيحاتى نيز در مورد هر یک از این روش ها جهت 
اسـتفاده مى دهيـم. الزم بـه ذكـر اسـت كـه گـروه بایـد متناسـب بـا نـوع مواجهـه و مأموریت 

خود، هر یک از روش ها را انتخاب نماید.

1.  اینفوگرافی روش هشت مرحله ای

گروهى و با شناخت صحيح  كه به صورت  كاركرد را دارد  این تکنيک زمانى بیشترین 
مسئله به حل آن ها پرداخته شود. با این حال مى توان آن را به صورت فردی نيز انجام داد. 
به منظور استفاده از تکنيک هشت گام حل مسئله، هر یک از اصول، گفته شده است.

گام صفر: برنامه ریزی

قبل از این كه برای حل مسئله گروهى را تشکيل دهيد، نياز به برنامه ریزی دارید؛ یعنى 
باید نسبت به این كه اعضای گروه چه كسانى باشند، چه مدت زمان و چه مقدار منابع 
برای حل مسئله نياز است، فکر كنيد. نيازمندی های مهم تا رسيدن به نتيجه را در نظر 

بگيرید.

گام اول: ایجاد گروه

اعضـای گـروه بایـد كسـانى باشـند كـه از توانایـى، زمـان و انـرژی كافـى بـرای فراینـد حل 
مسئله برخوردار باشند. به یاد داشته باشيد احتمال این كه گروه متنوع نسبت به گروهى 
یک دست، راه حل های خالقانۀ بیشتر و بهتری ارائه كنند، زیاد است. )البته ممکن است 
در گـروه متنـوع، دیدگاه هـا مختلـف یـا متضاد باشـد و اعضای گروه زمان زیـادی را صرف 
جمع بنـدی اختـالف نظرهـا كننـد یا حتى به راه حل مشـخصى نرسـند(. با ایجـاد چارت 
گروه، مى توانيد اهداف و نقش های هر یک از افراد را مشـخص كنيد. سـپس تالش كنيد 
گروه شـما  گروه، افراد را در فرایند حل مسـائل درگير كنيد. اگر اعضای  با ایجاد اعتماد در 
كه با همدیگر سابقۀ همکاری نداشته اند، ابتدا اقدامات  متشکل از افراد حرفه ای باشد 

مربوط به تشکيل گروه را انجام دهيد تا افراد با یکدیگر بتوانند راحت تر كار كنند.
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گام دوم: تشریح مسئله

زمانى كه گروه مورد نظر تشکيل شد، مسئله را با جزئيات شرح دهيد. پنج سؤال مشهور 
)چـه كسـى، چـه چيـزی، چـه زمانـى، كجا و چگونه( را مشـخص كنيـد. از تکنيک هایى 
مانند فرایند تعریف مسئله استفاده كنيد تا از صحت توجه دقيق به مسائل نيز اطمينان 
گـر مسـئلۀ مـورد نظـر  كنيـد؛ یعنـى ا حاصـل شـود. سـپس از مرحلـۀ تحليـل ریسـک شـروع 
شرایطى دارد كه مثاًل باعث بروز خطر سالمتى شده یا زندگى فردی را تهدید مى كند، باید 
قبل از حل، اقدام مناسبى انجام شود )ممکن است مجبور شوید تا زمانى كه این مشکل 
یـد(. ریشـه یابى مسـئله نيـز در انتهـای این فرایند  حـل نشـود، افـراد را از انجـام فراینـد بازدار
كنيد. در این مرحله باید  آورده مى شـود. بنابراین نباید زمان زیادی را صرف این موضوع 
هدف شـما بررسـى این باشـد كه چه چيزی نادرسـت پیش مى رود و از درک كامل اعضا 

نسبت به موضوع اطمينان حاصل كنيد.

گام سوم: اجرای راه حل موقت

زمانى كـه گـروه، مسـئله را شناسـایى كند، مى تـوان آن را به صورت موقـت حل كرد. این 
مرحلـه به ویـژه زمانـى اهميـت پیدا مى كند كه مشـکل بر مشـتریان تأثيرگذار بـوده و باعث 
كنيد از دانش همۀ اعضای  كار شود. سعى  كاال یا آهسته تر شدن فرایند  كيفيت  كاهش 
گـروه مى توانيـد از  كنيـد. بـرای بهره گيـری از ایده هـای جدید همـۀ اعضـای  گـروه اسـتفاده 
كوتاه مدت باید سریع و راحت بوده و  كنيد. راه حل  طوفان فکری یا روش دلفى1 استفاده 

ارزش پیاده سازی را داشته باشد.

گام چهارم: شناسایی و حل ریشه ای مسئله

زمانى كه راه حل موقتى اجرا شـود، نوبت به حل ریشـه ای مسـئله مى رسـد. مى توانيد از 
تحليل اثر و علت، برای شناسایى علل مربوط به رخ دادن مسئله استفاده كنيد. این ابزار 

1. روش دلفــى: مبنــای ایــن روش، جمــع آوری نظــرات و رســيدن بــه اجمــاع گروهــى بیــن اعضــا اســت. از آن جا كه 
كــه در این روش جمع آوری  مشــاركت كنندگان در موضــوع مورد بحث، افرادی مطلع و خبره هســتند، ایده هایى 
مى شــوند، بســيار ســودمند خواهد بود. نتيجه این كه روش دلفى »مخصوصًا در موضوعاتى كه پژوهش اندكى بر 

روی آن ها انجام شده یا مبهم و بحث برانگيزند« راهگشا خواهد بود.
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كه  كه دالیل احتمالى رخ دادن آن را بیابید و حتى مسائل دیگری  به شما كمک مى كند 
گاه نبودید، برایتان مشخص گردد. در مرحلۀ بعد مى توانيد از تحليل های ریشه ای  از آن آ
كـه شناسـایى كرده ایـد اسـتفاده كنيـد. زمانى كـه منبـع  علـت بـرای یافتـن ریشـۀ مسـائلى 

مسئله به درستى مشخص گردید، چند راه حل دائمى ارائه خواهد شد.

گام پنجم: تأیید راه حل

در این گام، گروه به دنبال راه حل دائمى و مناسـب مى باشـد. البته قبل از پیاده سـازی 
آن، باید به طور دقيق، آزمایش شود، چون هم نباید باعث مشکل جدیدی شود؛ هم باید 
از نظـر سـایرین ایـن مسـئله حل شـده باشـد و تأثيـرات منفـى جانبـى نداشـته باشـد. بـرای 
ایـن منظـور مى تـوان از روش شـش كاله فکـری اسـتفاده كـرد و حـل مسـئله را از جنبه هـای 

مختلف بررسى نمود.

گام ششم: پیاده سازی راه حل دائمی

هنگامى كه گروه در راه حل نهایى به اجماع رسيد، طبق برنامه به حل مسئله بپردازید. 
البتـه بایـد راه حـل جدیـد را زیـر نظـر بگيریـد تـا از صحـت آن و این كـه واقعـًا مشـکل را حـل 
كنيد. همچنين راهکارهای پیاده سازی این راه حل را معين و از  كرده، اطمينان حاصل 

انجام صحيح آن ها اطمينان حاصل كنيد.

گام هفتم: پیشگیری از وقوع مجدد مسئله

وقتى كـه از راه حـل دائمـى برای حل مسـئله مطمئن شـدید، گـروه را دوباره جمع كنيد و 
نسبت به شناسایى این كه چگونه مى  توان از تکرار دوبارۀ مسئله و مشکالت آن جلوگيری 
كـه اسـتانداردهای كسـب وكار، سياسـت ها،  كـرد، اقـدام كنيـد. ممکـن اسـت نيـاز باشـد 
گـردد. همچنيـن ممکـن اسـت  رویه هـا یـا دسـتورالعمل های كسـب وكار یـا شـركت بـه روز 
كه به آموزش بعضى افراد برای این اسـتانداردها احتياج باشـد. حتى ممکن اسـت برای 
پیشـگيری از تکرار مسـائل، تغيیر اصول و رویه های مدیریت هم نياز باشـد. دقت داشـته 

باشيد سهل انگاری در این گام، باعث پیشامد دوبارۀ مشکالت خواهد شد.
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گام هشتم: جشن موفقیت برای گروه

آخرین مرحلۀ این تکنيک، گرفتن جشن پیروزی و دادن پاداش برای موفقيت گروه است. 
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2. نمودار پارتو

نمودار پارتو یکى از مؤثرترین ابزارهایى است كه گروه مى تواند در هنگام شناسایى اولویت ها 
و مدیریت آن ها استفاده كند. نمودارهای پارتو به وضوح، اطالعات را به شکل سازمان یافته 
و نسـبى نشـان مى دهند. به این ترتيب، مدیریت مى تواند اهميت نسـبى مشـکالت یا علل 
مشکالت را بیابد. هنگامى كه در مورد اولویت بندی علل مشکالت صحبت به ميان مى آید، 

نمودار پارتو مى تواند همراه با یک نمودار علت و معلول استفاده شود.

نمـودار پارتـو براسـاس اصـل پارتـو ایجـاد مى شـود. ایـن اصـل نشـان مى دهـد هنگامى كه 
تعـدادی از عوامـل بـر یـک وضعيت تأثير مى گذارد، علـل و عوامل اندكى منجر به تأثيرات 
كه ممکن است شما شنيده باشيد.  زیادی خواهند شد. این همان قانون 20-80 است 

گوید 80 درصد از تأثيرات، از  20 درصد از علل ایجاد مى شود. این قانون مى 

به عبارتى سـاده تر وقتى مثاًل  1000 مشـکل شناسـایى شـده باشـد، حدود 500 مورد از آن ها 
به 5 مسئله برخواهد گشت و چنان چه 5 مسئله برطرف گردد، 500 مشکل رفع خواهد شد.

چگونه منودار پارتو را رسم کنیم؟

كنيـد. ایـن  كنيـد، فهرسـت  كـه الزم اسـت مقایسـه  گام اول: اول از همـه، هـر چيـزی 
ليست مى تواند مجموعه ای از مشکالت، آیتم ها یا یک ليست از علل مشکالت شامل 

مشکالت امنيتى روستا، خشکسالى، كمبود علوفۀ دام، بیکاری و... باشد.

گام دوم: از معيارهای اندازه گيری استاندارد برای مقایسۀ آیتم های ليست شده استفاده 
یـد. برخى از  كنيـد. شـما بـرای تعيیـن ایـن معيارهـا نيـاز بـه در نظـر گرفتن اهـداف گـروه دار

معيارها عبارتند از:
فراوانى: خطاها و شکایات، اغلب چندوقت به چندوقت اتفاق مى افتد؟	 
هزینه: چقدر منابع، مورد استفاده یا تحت تأثير قرار مى گيرند؟	 
زمان: چقدر طول مى كشد؟	 
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گام سوم: یک دورۀ زمانى برای فرایند جمع آوری داده ها انتخاب كنيد.

گام چهارم: حال با داده های جمع آوری شـده عمليات ریاضى سـاده ای انجام دهيد؛ 
هـر آیتـم را در نظـر بگيریـد و آن را نسـبت بـه معيـار اندازه گيـری انتخاب شـده، اندازه گيـری 

كنيد. سپس، درصد همۀ آیتم ها را محاسبه كنيد. 

كنيـد. سـپس درصـد تجمعـى را  گام پنجـم: ليسـت را دوبـاره و به صـورت نزولـى مرتـب 
محاسبه كنيد.

 Y گام ششم: یک نمودار ميله ای رسم كنيد. آیتم های ليست شده باید در امتداد محور
از چپ به راست نمایش داده شود. محور عمودی در سمت چپ باید معيار اندازه گيری 
باشـد كـه انتخـاب كرده ایـد كـه در مثـال مـا تعـداد وقایع اسـت. محـور عمودی در سـمت 

راست را به عنوان درصد تجمعى انتخاب كنيد.

گام هفتم: حال، یک نمودار خطى برای درصد تجمعى رسم كنيد. نقطۀ اول خط باید 
در باالی ميلۀ اول باشـد. برای این مرحله مى توانيد از اكسـل اسـتفاده كنيد. اكسـل برای 

ایجاد و تجزیه و تحليل نمودارها ابزارهای زیادی دارد.

گام هشتم: نمودار خود را تجزیه و تحليل كنيد. اكنون شما باید آیتم هایى كه بیشترین 
تأثيـر را دارنـد، شناسـایى كنيـد. همچنيـن نقاطـى را كـه نمـودار تغيیـر سـریع كـرده )نقـاط 
كه اثر  گر نقطۀ شکست وجود نداشته باشد، علل آیتم هایى  شکست( مشخص كنيد. ا

50 درصد یا بیشتر داشته باشند را حساب كنيد. 

3. بارش فکری

یکى از شيوه های بسيار مؤثر در جلب مشاركت، استفاده از شيوۀ بارش فکری است. 
بارش فکری مى تواند:

به پیداكردن راه حل یک مسئله كمک كند؛	 
در به  دسـت آوردن ليسـتى از ایده هایـى كـه مى تواننـد به رسـيدن بـه راهکاری منجر 	 

شوند، مؤثر مى باشد؛
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كه برنامه ای را برای رسـيدن به راه حل در نظر دارند، 	  به رسـيدن به ليسـتى از ایده ها 
منجر مى شود.

بهتریـن تعـداد بـرای انجـام بـارش فکـری مناسـب، گروهـى 3 تـا 5 نفـره اسـت. در عيـن 
كه مجموعۀ قوانين و اصولى را در نظر  حال، برای برگزاری بارش فکری موفق، الزم اسـت 
داشته باشيم و این مجموعه را با شركت كنندگان جلسه نيز در ميان بگذاریم. این قوانين 

شامل موارد زیر است:

قانون 1: قضاوت بى  قضاوت: هر ایده ای با ارزش است و ممکن است بتواند زمينۀ 	 
بحثى بسيار راهگشا دربارۀ موضوع مورد تمركز جلسه را فراهم كند. بنابراین به جای 
این كـه انـرژی فکـری خـود را صـرف قضاوت كـردن دیدگاه های دیگـران كنيد، خالق 

باشيد و فکرتان را در جهت خلق ایده ها یا پیشنهادات جدید متمركز كنيد.

قانون 2: ایده های جسورانه را تشویق كنيد: بسيار ساده تر است كه ایده ای جسورانه 	 
را بپرورانيم تا این كه بخواهيم از ابتدای كار ایده ای مقبول توليد كنيم. بنابراین هرچه 
كارهای بیشتری مى توان  ایده ای جسورانه تر باشد، بهتر است. با ایده های جسورانه 

كرد تا ایده های كوچک و محافظه كارانه.

قانون 3: به دنبال ایده های بیشتر باشيد، نه ایده های بهتر: شاید تعجب كنيد، ولى 	 
فعاليت بارش فکری از معدود جاهایى است كه نباید تعداد را فدای كيفيت كنيد. 
درسـت فکـر كرده ایـد؛ معمـواًل ایـن معادلـه برعکـس اسـت. هرچـه ليسـت ایده های 
شـما در بارش افکار بلند و باالتر باشـد، در مرحلۀ بعدی بهتر مى توانيد به ليسـتى از 
ایده های قابل قبول یا قابل اجرا برسيد و احتمال این كه ایدۀ كاربردی تری در ليست 
بلند شـما باشـد، وجود دارد. در ثبت ایده ها سـعى كنيد كه مختصر و مفيد باشـد. 
سـریع ایده هـا را ثبـت كنيـد و پرداختـن بـه آن هـا و فکركـردن دربـارۀ آن هـا را بـه مرحلۀ 

بعدی موكول كنيد.

ایده هـای 	  بـه  گوش سـپردن  بـا  شـوید:  متمركـز  دیگـران  ایده هـای  روی  بـر   : قانـون 4 
مطرح شده، سعى كنيد به آن ها بیافزایید. وقتى ایده ای را مى شنوید، سعى كنيد تا 
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از آن به عنوان جرقه ای برای ایدۀ بعدی خودتان استفاده كنيد. كسانى كه ایده های 
خالقانۀ زیادی دارند، معمواًل شنونده های خوبى نيز هستند.

قانـون 5: همـۀ ایده هـا و نظرهـای مطرح شـده ارزشـى برابـر بـا هـم دارنـد: ایده هـا از 	 
گـروه  زمانى كـه طـرح مى شـوند و بـر روی بـرگ تسـهيل گری قـرار مى گيرنـد، متعلـق بـه 
خواهنـد شـد و ایـن وظيفـۀ تمـام اعضـای گـروه اسـت كـه بحـث را به شـيوه ای پیش 
ببرند كه تمام صداها شنيده شود و همۀ شركت كنندگان احساس امنيت و راحتى 

در بیان نظراتشان داشته باشند.

4. روش ماتریسی

بـا بهره گيـری از روش ماتریسـى، هریـک از گزینه هـای بـارش فکـری )راه حل هـا( دقيق تـر 
كارنامـۀ تحصيلـى اسـت و به شـيوۀ  كارشناسـانه تر ارزیابـى مى شـود. ایـن روش شـبيه  و 
عملکرد ریاضى و با استفاده از جدول ارقام، ضریب ها و امتيازهای هر یک از آن ها انجام 
مى شـود. با توجه به شـاخص هایى كه دربارۀ مسـئله برای شـخص مهم اسـت، هر یک از 
راه حل هـا را نمره گـذاری مى كنـد و سـرانجام پـس از معدل گيـری، بنا بـر نمرۀ باالتر تصميم 

مى گيرد. بدین منظور الزم است:
ک ها و شاخص هایى برای ارزشيابى وجود داشته باشد. متخصصان معتقدند 	  مال

ک های دقيق، از علل شایع شکست در حل مسئله است. در نظر نگرفتن مال
گـردد، مى تـوان از بیـن آن هـا بهتریـن راه حـل 	  هـر انـدازه راه حل هـای بیشـتری احصـا 

را انتخـاب نمـود. بـا اسـتفاده از مقياسـى پنج درجـه ای )كـه یـک به معنـای اهميت 
جزئـى، پنـج به معنـای بیشـترین اهميـت و اعـداد دو، سـه و چهـار بازتـاب درجات 
ک ها و شـاخص ها تعيین  ميانـى اهميتنـد(، ارزش نسـبى )ضریـب( هـر یـک از مال
مى گـردد. تعيیـن نمـره بـرای شـاخص ها، موضوعـى شـخصى اسـت. بـا توجـه بـه 
ک های  كه امتياز هر یک از ما به مال اولویت های شـخصى، این امکان وجود دارد 

در نظر گرفته شده متفاوت باشد.
گزینه های بارش فکری )راه حل ها( تعيین مى كنيم كه چه 	  با در نظر گرفتن هر یک از 
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كار از اعداد 2+، 1+، 0، 1- و  اندازه هر یک از شاخص ها را برآورده مى سازد. برای این 
2- استفاده مى كنيم. 2+ نشان بیشترین تأثيرگذاری و 2- نشان كمترین تأثيرگذاری 
ک نداشته  است. صفر نيز وقتى به كار مى رود كه راه حل تأثير مثبت یا منفى بر آن مال
باشـد )هـر انـدازه بتوانيـم راه حل های بیشـتری را پیـدا كنيم، آن وقـت مى توانيم از بین 

آن ها بهترین راه حل را انتخاب كنيم(.
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َة إلا ِباهلل الَعِلِیّ الَعظیم« ُتکَفها(؛   َولا ُقَوّ
َ

ٍة: »لا َحول
ّ

قال علیg :)ُقل ِعنَد کِلّ ِشَد

در هنگام سختی و مشکل بگو: »نیرو و قدرتی جز قدرت خدای واال و بزرگ نیست« آن سختی از 
میان می رود.

در اجـرای فراینـد شناسـایى و حـل مسـائل مناطـق كم برخـوردار، الزم اسـت بـه نـکات و 
مالحظاتـى توجـه شـود تـا عـالوه بر تضمين ثبات و عدم لغزش گروه، دسـتيابى به اهداف 

ممکن گردد.

1. با یک نگاه نظام مند با اردوی جهادی برخورد کنید

گروه و رفع مسائل منطقۀ  اردوی جهادی مسئله محور یک رویکرد فعال جهت ارتقای 
هدف اسـت كه اعضای گروه ها با سـاختار در هم تنيدۀ مشـکالت مواجه شـده و در فهم 
و حـل مسـائل پیچيـده، بـا هم مشـاركت مى كننـد. گروه ها به دليل طبيعت پیچيـده و بِد 
سـاختار مسـائل و مشـکالت، نياز به اشـتراک دانش جاری خود، گفتگو و بحث در مورد 
نظـرات پیشـنهادی، تحقيـق در خصـوص اطالعـات و ایجـاد بسـتری جهـت مباحثـات 
كـردن ریشـۀ مشـکالت و سـپس تأییـد راه حل های پیشـنهادی  درونـى و پایـه ای بـرای پیدا
گـروه جهـادی را در انتقـال دانـش بـه مسـائل  خـود دارنـد. یادگيـری مسـئله محور، توانایـى 
جدید و دسـتيابى به ادراكى منسـجم تر افزایش مى دهد؛ ازاین رو ممکن اسـت در اردوی 
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اول، اعضای گروه با یک سختى و خستگى ذهنى و نااميدی مقطعى مواجه گردند، اما 
با توجه به كسب تجربه از مدل مسئله محوری، به سمتى پیش خواهند رفت كه كيفيت 
مسئله، پایۀ موفقيت یک طرح جهادی مسئله محور بشود و در مواجهه با یک منطقه در 
اردوهـای بعـدی به سـادگى مى تواننـد بـا اسـتفاده از تجربیـات گذشـته، اقدامـات خـود را 
به صورت سيستمى پایه ریزی نمایند و با دید مدیریت سيستماتيک با نظام مشکالت 
و شـبکۀ مسـائل مواجـه گردنـد. مسـئله بایـد چالش برانگيز باشـد تا درگيری پیـش بیاید و 
انگيـزه بـرای حـل آن مسـئله به وجـود آید. در طراحى مسـئله ضرورت دارد تصویر درسـتى 
از محتوایـى كـه جهـت شناسـایى مسـئله نيـاز اسـت در اختيـار مخاطب و یـا عضوی از 
كنارزدن شاخ و برگ های هرز ببيند و راه حل  گيرد تا بتواند مسئله را با  گروه جهادی قرار 
درسـت ارائـه دهـد. ایـن یادگيری یک فرایند اجتماعى، علمى، ميدانى و سيسـتماتيک 

برای حل مسائل واقعى منطقۀ هدف مى باشد.

2. سناریوی خودتان را بنویسید

كـرده و راه حلتـان را  یـد، بایـد مشـکلتان را تعریـف  قبـل از این كـه اردویتـان را راه بیانداز
گروه، دوستان و كسانى كه با  كه به اعضای  توضيح دهيد. این همان چيزی خواهد بود 
آن هـا در ارتبـاط هسـتيد، مى گوییـد؛  این كـه ایـدۀ جالبى كه در ذهن داشـتيد، چه بوده و 

چطور اردوی شما به طور منحصربه فرد آن را برطرف مى كند.

كه بتوانيد سناریو را هر روز تعریف كنيد، بدون آن كه كهنه یا تکراری شود.  راهى بیابید 
این اشتياق شما را نشان مى دهد. حال شما مى توانيد به وضوح مشکلتان را تعریف كنيد. 
این عاملى است كه شما را از بقيه متمایز ساخته و به شما انگيزه مى دهد كه آن را برطرف 
كنيـد. این هـا گام هایـى ابتدایـى هسـتند كـه گروه هـای  بسـياری آن هـا را نادیده گرفتـه  و در 

نتيجه اثرگذاری مطلوب آن ها در منطقۀ هدف كم شده است.
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3. گروه های فعال در منطقه را شناسایی کنید

گـروه جهـادی دیگـری نيـز  بعـد از این كـه مشـکلتان را تشـخيص دادیـد، ممکـن اسـت 
به دنبـال برطرف كـردن همـان مشـکل باشـد. اردوهـا و گروه های جهادی كه سـعى در حل 
این مشکل داشتند را بررسى كرده و بفهميد چرا آن ها موفق نشده اند. آیا سعى نموده اند 
ایـن اطالعـات  از  انجـام دهنـد؟ مى توانيـد  یـادی  ز بسـيار  كار  كوتاهـى،  در مدت زمـان 
استفاده كنيد تا هم از مشکالت مشابه بپرهيزید و هم اردوی جهادی را بهتر و اثربخش تر 

پیش ببرید.

4. از مشاور استفاده کنید

یک فرد توانمند، كسـى نيسـت كه خود توانایى های بسـيار داشـته باشـد، بلکه كسـى 
است كه مى تواند از توانایى های دیگران استفاده كند. بى توجهى به نظرهای كارشناسى 
گاهـى از آن هـا، انسـان را از چاره اندیشـى بازمـى دارد. یـک فـرد ماهـر در حـل  دیگـران و ناآ
مسئله كسى است كه در هر یک از مراحل حل مسئله با مشاورۀ صاحب نظران، ضریب 
حـل مؤثـر مشـکل را افزایـش مى دهـد، از خطـا مى كاهد و طـرح خـود را در معرض نقدهای 

مختلف قرار مى دهد.

5. نه شتاب، نه فرصت سوزی

به یاد داشـته باشـيم كه هميشـه كوتاه ترین و سـریع ترین راه و نخستين راه حل، بهترین 
آن هـا نيسـت. حـل مسـائل بـه شـکيبایى، تأمـل، تدبر و بررسـى بیشـتر و دقيق تر نيـاز دارد. 
همچنين توجه داشته باشيم كه خود را اسير تخيالت و درگيری های ذهنى خسته كننده 
نسازیم. اقدام فوری تيزهوشانه در فرایند حل مسئله سبب مى شود كه خالقيت در ذهن 
جریان یابد. به ویژه پس از تصميم گيری و برگزیدن راه حل، نباید فرصت ها را از دست داد 
و بایـد آن را بى درنـگ اجـرا كـرد. بهتریـن راه حل، كم هزینه تریـن، مفيد ترین و نزدیک ترین 
راه بـرای حـل مسـئله اسـت. ایـن راه حـل، بـا ارزیابـى نقادانه و واقع بینانه نسـبت بـه مزایا و 
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ة 
َ
معایب گزینه ها كشف مى شود. اميرمؤمنان على A  مى فرمایند: »ِمَن الُخرِق الُمَعاَجل

َنـاُة َبعـَد الُفرَصـة«؛ شـتاب در كار، پیش از فراهم شـدن زمينـۀ آن و درنگ 
َ
َقبـَل اإِلمـَکاِن َواأل

پس از دستيابى به فرصت، نشان نادانى است.

6. مدارا و کنارآمدن

گاه بـا وجـود تـالش فـراوان بـرای حـل مشـکل، نتيجـه ای نمى گيریـم یـا راه حـل مناسـبى 
نمى یابیـم و یـا طـرف مقابل نمى تواند یا حاضر به تغيیر نيسـت. در چنين مـواردی باید راه 
 مـدارا و سـازگاری را پیـش گرفـت تـا گشایشـى در كار ایجاد شـود؛ به همين دليل اسـت كه
فُق ِمفَتاَحُه«؛  حَجَم َعِن الَرأِی َو َعِيَیت ِبِه الِحَيُل َكاَن الِرّ

َ
 امام حسين A مى فرمایند: »َمن أ

كليد ]گره گشای مشکالت[ اوست.  گردد، مدارا  هركه از تدبیر باز ماند و از چاره ها ناتوان 
مـدارا و سـازگاری، بـا سـازش و تسـليم تفـاوت دارد. رفـق و مـدارا،  كنـار آمـدن بـا عطوفت، 
مالیمت و درایت با مشکل است تا زمان مناسب حل آن فراهم شود، اما سازش كاری با 

سركوبگری، شتاب، انفعال، تسليم و خاموشى همراه است.

7. از منفی گرایی پرهیز کنید

منفى بافى، توجه بسيار به موانع اجرایى و تمركز بر آن ها و احساس ناتوانى و درماندگى در 
ُف 

ّ
ِل

َ
ا یک

َ
اثر تجارب منفى گذشته، موجب نااميدی و شکست در حل مسئله مى شود. >ل

ا ُوْسَعَها<؛ خداوند هيچکس را جز به اندازۀ توانایى اش تکليف نمى كند.1 امام 
َّ
ُه َنْفًسا ِإل

ّ
الَل

و َتحـَزم، َفـِإَذا اسـَتوَضحُت َفاجـِزم«؛ اندیشـه كن تا جانب تدبیر و  علـى A مى فرماینـد: »َر
احتياط را مراعات كرده باشى. وقتى كه مطلب كاماًل روشن شد، تصميم بگير.

8. اگر راه حل انتخابی ما وضع را بدتر کرد، چه بايد بکنيم؟

گـر فـرد ایـن روش را بـا  مهـارت حـل مشـکل، مطلقـًا تضمينـى بـراي موفقيـت نيسـت. ا

1. بقره، 286.
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شناخت و بررسي هاي الزم به خوبى به كار ببرد، امکان خطایش كمتر مى شود و احتمال 
این كه راه های مشکل دار را انتخاب كند، كمتر است. ما نمى خواهيم بگوییم كه مهارت 

حل مشکل به فرد دانش زیاد مى دهد.

در واقع روشى را به ما نشان مي دهد كه بهتر بتوانيم راه حل ها را ارزیابي كنيم و كم خطاتر 
گـر فـردی به دليـل این كه دانـش خيلي زیادي نـدارد، راهـى را انتخاب  عمـل كنيـم. حـال ا
كرده؛ یعني روش را صحيح به  كه به بن بسـت بخورد، شـاید راه را درسـت انتخاب  كرده 
كار برده، ولي دانشش كم بوده یا اطالعاتش كافي نبوده. پس باید اطالعات خود را اضافه 

مى كرده است.

كـه  بـا اسـتفاده از روش طوفـان فکـری، تفکـر و توسـل و اسـتفاده از خالقيـت، تـا آن جـا 
كنيـد و هيـچ راه حلـى را نادیـده نگيریـد. حتـى  مى توانيـد، راه حل هـای بیشـتری توليـد 
راه حل هایـى كـه ممکـن اسـت بعـدًا غيرقابل عمـل تشـخيص داده شـوند، چرا كـه نيل به 
سـعادت و خوشـبختى واقعى بشـر در ُبعد فردی، خانوادگى و اجتماعى، مرهون كسـب 
توانمندی و موفقيت است. این نوع تربیت جهت »شکوفاسازی شخصيت خود و ادارۀ 
زندگى« و »برقراری ارتباطات موفق جمعى تا حد تأثيرگذاری مثبت« و »ارتباط عميق با 

خدا« است.

10. یادگیری، بیشرت از حرف زدن، نیازمند گوش دادن است

اوليـن چالـش بـرای بسـياری از گروه هـای جهـادی مشـتاق ایـن اسـت كه جانـب داری 
مشتاقانه از اردویشان را كنار گذاشته و به مشکالت موجود اعتراف كنند؛ بدین معنا كه 
بدون نشان دادن حالت تدافعى، به توصيه های مشاوران و اعضای گروه گوش فرا دهند. 

اگر مشکالت را نبينيد، نمى توانيد آن ها را حل كنيد.
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 11. دربارۀ هریک از مشـکالت، آزادانه صحبت کنید و نسـبت به رفع آن 
متعهد باشید

گروهشـان  كـه مشـکالت را به خوبـى حـل مى كننـد، آن هـا را از اعضـای  افـراد جهـادی 
مخفى نکرده، بهانه جویى نمى كنند و در مقابل همگان، مسـئوليت رفع به موقع مشـکل 
را بـر عهـده مى گيرنـد. فهرسـت كردن اقدامـات اوليـه كار بسـيار هوشـمندانه ای اسـت، اما 
این كه قول بدهيد به نتيجۀ خاصى برسـيد، به هيچ وجه هوشـمندانه نيسـت، مگر آن كه 
در این باره كاماًل تحقيق كرده و مطمئن باشيد؛ به عبارتى نباید خود را منجى یک منطقه 
تلقى كنيد و به مردم منطقۀ هدف قول دهيد كه شما منجى رفع همۀ مشکالت و مسائل 

منطقه هستيد و آن روستا را مركز كشور مى كنيد و... .

12. برای متاس با مشاوران باتجربه جهت درخواست کمک تردید نکنید

كمتر پیش مى آید اردوهای جهادی مشکالت منحصر به فردی داشته باشند. مشاوران، 
كه  مسـئوالن سـازمان های مربوطۀ جهاد سـازندگى و آن دسـته از اعضای اردوی جهادی 
گر  باتجربه هستند، قباًل همۀ این مشکالت را دیده اند و با آن ها آشنایى دارند. بنابراین ا
كارشناسـان را  كـرده و توصيه هـای  یـد، از آن هـا درخواسـت كمـک  كنـار بگذار غرورتـان را 
كنيد، مى توانيد با ممانعت از فعاليت های ناموفق و سرخوردگى ها، ساعت ها  پیگيری 

در وقت خود صرفه جویى نمایید.

13.  قبل از آن که به رسعت نتیجه گیری کنید، فرایند تجزیه و تحلیل را به طور 
منظم طی کنید

الزم اسـت اطمينـان حاصـل كنيـد كـه تمامـى حقایـق و اطالعـات را از منابـع مربوطه و 
یـد. اجـازه ندهيـد عواطـف و عالیقتـان  كارشناسـان خـارج از گـروه جهـادی در اختيـار دار
باعث قضاوت شـتاب زدۀ شـما شـود. به خاطر داشـته باشـيد كه هر مسـئله ای مثل سکه 
كنيـد تـا بتوانيـد تمامـى اطالعـات الزم را  حداقـل دو رو دارد. شـنيدن فعاالنـه را تمریـن 

دریافت نمایید، اما به شدت دقت كنيد كه دچار كاناليزه شدن ذهن نشوید.



نشان

14. تک تک مشکالت را پیگیری کنید

گر اعضای گروه جهادی احساس كنند كه مشکالت حل نمى شوند و كسى به آن ها  ا
توجه نمى كند، مسـائل تبدیل به بحران مى شـوند. بنابراین الزم اسـت سيسـتمى داشـته 
گزارش دهند. چنين  كه تمامى افراد بتوانند آشکارا با استفاده از آن، مشکالت را  باشيد 

سيستمى تمركز شما را روی مشکل مربوطه تا زمان رفع آن حفظ مى كند.

15. رضب االجل هایی را تعیین کنید و پس از ارزیابی عملکرد، از افراد موفق و 
کوشا قدردانی کنید

ایـن مثـل قدیمـى را بـه خاطـر داشـته باشـيد كـه »هـر چقـدر پـول بدهـى، همان قـدر آش 
گـر همـه تـالش كننـد تـا منطقۀ جدیدی پیـدا كنند، كمتر روی حل مسـائل  مى خـوری«. ا
مربـوط بـه منطقـۀ قبلـى تمركـز مى كننـد. بنابرایـن بایـد معيارهایـى بـرای ارزیابـى تعـداد 

مشکالت، زمان حل آن ها و تأثير آن روی عملکرد داشته باشيد.

16. مشکالت را تحلیل کنید تا از مشکالت مشابه پیشگیری منایید

معمـواًل بررسـى عميـِق دليل ازدسـت دادن فرصت هـای منطقـه و نارضایتى های مردم 
منطقه، كار ارزشمندی است، چرا كه باعث مى شود مشکالت مربوط به انجام كارهای 
جهادی یا نقایص و ضعف های اردوهایتان را بشناسيد و برطرف نمایید. فراموش نکنيد 
در صورت لزوم، فرایندها باید به روز شوند، آموزش ها ارتقا پیدا كنند و اولویت ها به اطالع 
همـگان برسـد. شـاید حتـى نيـاز باشـد اردوهـای جهـادی در یـک منطقـه را در یـک برهـۀ 

زمانى به تعویق بیندازیم یا حتى تعطيل كنيم.
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17. رویارویی با مشکل و رویکرد درست در قبال مسئله

گر مشـکلى  اولين گام در حل مسـئله، پیداكردن مسـئلۀ واقعى اسـت. ما باید بدانيم ا
وجـود دارد، حتمـًا علـت و ریشـه ای دارد و مـا بایـد علـت و ریشـۀ آن هـا را برطرف نماییم. 
فراینـد  مى شـوند  موجـب  روزمـره،  مشـکالت  بـا  رویارویـى  در  منفـى  درونـى  گفتارهـای 
كنيـم. از  حـل مسـئله از همـان آغـاز بـه بیراهـه بـرود و مـا نتوانيـم به خوبـى مشـکل را حـل 
گر گاهى با  پیش نيازهای اساسـى در مشکل گشـایى، نگرش درسـت به مسـئله اسـت. ا
تألـم در زندگـى روبـه رو نشـویم، قـدر عافيت را نمى دانيم. روبه روشـدن با مسـئله، فرصت 
گر این  مناسـبى اسـت تا توانمندی خود را نشـان دهيم و به كمال انسـانى دسـت یابیم. ا

الگوی زندگى را بپذیریم، بى جهت هر مسئله ای را بحران ارزیابى نمى كنيم.

18. داشنت خودآگاهی نسبت به توامنندی های خود

گاهى است؛ بدین معنا  از نخستين گام های اساسى در مسئله گشایى، داشتن خودآ
گاهانه بدانيم چه ویژگى هایى داریم، از چه اسـتعداد و توانمندی هایى  كه ما خودمان آ
یـم. در حـل  كنونـى، چـه احسـاس و هيجانـى دار یـم و در موقعيـت مشـکل زای  برخوردار
كه این ادراک را در خودمان پرورش دهيم: »گروه  موفقيت آميز مشکل، بسيار مهم است 
كنـد«.  كنـد و آن را برطـرف  جهـادی مـا مى توانـد مشـکالت را شناسـایى و ریشـه را پیـدا 
گاهـى بـه شـکل گفتـار درونى بـاال، ذهن ما را به مسـئله ای  به كاربـردن ایـن بخـش از خودآ
گاهى ما از وضعيت،  معطـوف مى كنـد كـه مى توانيـم از پـس آن بر بیاییم. بدین ترتيـب، آ

موجب مى شود تمركز الزم برای ادامۀ دیگر مراحل این مهارت فراهم شود.

وقتـى مـا ارزش و تـوان خودمـان را از یـاد مى بریـم، در حقيقت جایگاهمـان را در جهان 
هسـتى گـم مى كنيـم؛ ازایـن رو نمى توانيـم رویکـردی مناسـب در برابر مسـائل و مشـکالت 
داشـته باشـيم. نتيجۀ حل نشدن مشـکالت، محروميت از احساس خوشبختى است. 
به همين دليل اسـت كه امام على A مى فرمایند: »كسـى به اوج خوشـبختى مى رسـد 
كـه بـه خودشناسـى رسـيده باشـد«.  بایـد بدانيـم كه خداونـِد غنى مطلـق، از فيض و كرم 
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كه زمينه های رشـد و بالندگى و توانایى رویارویى با  خود روح بلندی در ما دميده اسـت 
مشکالت و بحران ها را در ما فراهم مى آورد.

19. حفظ آرامش خود در هنگام بروز مشکالت

معمـواًل وقتـى مشـکلى بـرای مـا پیـش مى آیـد، به ویـژه هنگام پیشـامد مشـکالت مهم، 
نگـران و دسـتپاچه مى شـویم. در چنيـن وضعيتـى نمى توانيـم خـوب فکـر كنيـم و راه حـل 
بـا اسـتفاده از راهبردهـای معنـوی و  مناسـبى بـرای مشـکل خـود بیابیـم. نخسـت بایـد 
هيجان مدار سازنده، آرامش خود را حفظ كنيم. به یاد داشته باشيم همۀ ما ندایى درونى 
یـم كـه پیوسـته بـا مـا حرف مى زنـد. این ندای درونى مثل دوسـتى مهربان مى كوشـد به  دار
گاه سـازد. هميـن نداسـت كـه بـه مـا مى گویـد:  مـا دلـداری دهـد و مـا را از حقایـق هسـتى آ
كسى پیش مى آید؛ رنج ها و سختى ها تحفه های الهى اند  نگران نباش، مشکل برای هر 
كه خداوند هر كس را دوست داشته باشد، به او مى بخشد؛ هر مشکلى، اندازه، حساب، 
مصلحـت و پایانـى دارد؛ خداونـد تـوان حـل مشـکالت را در مـن قـرار داده اسـت و مـن 

مى توانم آن ها را با توكل به خدا حل كنم؛ همه چيز درست خواهد شد و... .

كه پیش از انجام  گر بیاموزیم  كاری پیامدهایى دارد؛ پس ا كه هر  به یاد داشـته باشـيم 
هر كاری، پیامد و نتيجۀ آن را پیش بینى كنيم، كمتر اشتباه خواهيم كرد. بنابراین وقتى 
با مشـکلى روبه رو مى شـویم، نخسـتين گام، نگرش درسـت برای حل مسئله و شناسایى 
خودگویى هـای منفـى و مبـارزه بـا آن ها از طریق فعال سـازی گفتـار درونى كارآمد و مثبت 
است. بدانيم كه حل مسئله به گذر زمان و كوشش نياز دارد و زمان كافى را به حل مسئله 

اختصاص دهيم.

 20. در مسیری که مطمنئ هستید درست است، حرکت کنید

در هر زمان كه به حل مسـئله ای مى پردازید، مطمئن شـوید كه در مسـير درسـت پیش 
مى رویـد. در بعضـى از مواقـع ممکـن اسـت بـا یـک الگوریتـم سـریع به جواب برسـيد، ولى 
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درصـد احتمـال خطـا در الگوریتـم باال باشـد؛ از این گونه الگوریتم ها نباید اسـتفاده كرد. 
گر روش شما  هميشه در مسيری كه مطمئن هستيد درست است، حركت كنيد؛ حتى ا
پرهزینه تر و نياز به زمان بیشـتری داشـته باشـد. ميزان رشـد و پیشـرفت خود را به صورت 
یـد و از پیشـرفت و شـيب مثبـت بـه سـمت موفقيـت اطمينـان  گـراف و نمـودار در بیاور

حاصل كنيد.

21. فهم محتوایی اولویت رتبی دارد، نه زمانی

باید به این نکته توجه داشت كه شناسایى یک مسئله، امری نسبى است و به ميزانى 
كه یک گروه نسـبت به یک منطقه عميق تر بشـود، ریشـۀ مشـکل، سـپس مسـئله و پس از 
كرد؛ به ميزان تفکر و تالش و صرف زمان  آن َاَبرمسئله را بهتر متوجه و شناسایى خواهد 
كرد. نباید این اشـتباه  به فهم عميق تر و در نتيجه اقدام اثرگذارتری دسـت پیدا خواهيم 
در فهـم موضوعـى حاصـل شـود كـه یـک گـروه بایـد به ترتيب مشـکل، مشـکالت، شـبکۀ 
كرده و سپس اقدام نماید،  مشکالت، مسئله، مسائل و نظام مسائل را دقيقًا شناسایى 
گروه از موضوع، تعميق در آن صورت گيرد و پیش برود و طبيعتًا  بلکه باید به ميزان فهم 

به مرور زمان ميزان تسلط بیشتر خواهد شد.

22. هم زمان با مترکز بر موضوعات و استمرار در مسائل، باید اقدامات عملیاتی 
داشته باشید

وقتـى وارد یـک منطقـه مى شـوید، به سـادگى ریشـۀ مشـکالت پیـدا نمى شـود. اگرچـه 
مشکالت سطحى است و در نگاه اول ممکن است به چشم بیاید، اما پیداكردن ریشۀ 
آن ها و ترسـيم شـبکۀ مشـکالت، مقداری نياز به صبر، تأمل، مشـورت و... دارد؛ ازاین رو 
نبایـد دلسـرد و خسـته شـوید. از طرفـى نبایـد در ایـن دور باطل فرو رفت كـه گروه جهادی 
بایـد در گوشـه ای بـه تفکـر فـرو بـرود و بـه كارهای عميق فکـری بپردازد و پس از شناسـایى 
گـر این اشـتباه حاصل شـود، به بیراهـه خواهيم رفت.  تمامـى ابعـاد قضيـه اقـدام نمایـد. ا
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كردید و در جهت رفع آن اقدام نمودید، یکى از راه های  چنانچه شما مسئله ای را یافت 
اثرگـذاری ویـژۀ شـما، حضـور مسـتمر جهـت پیگيـری و رفـع آن موضـوع اسـت. همان طور 
كه آن مسئلۀ مورد تمركز برطرف شود؛  كه گفته شد، باید آن قدر در منطقه حضور داشت 
در غير این صورت چنانچه قصد حضور بدون برنامه و بلند مدت را ندارید، بهتر اسـت 
طوری عمل شود كه به سایر امور صدمه ای وارد نشود و مانعى برای فعاليت سایر گروه ها 

ایجاد نگردد.

23. در جمع آوری اطالعات خالقیت داشته باشید

كاماًل نظام مند در اختيار نيسـت؛  اطالعات الزم جهت شناسـایى مشـکل به صورت 
ازاین رو برای این موضوع الزم است خالقانه منابع مختلف را مورد بررسى قرار دهيد.

در روستا یا محله قدم بزنيد و دقيق مشاهده كنيد؛- 
با مطالعۀ قبلى به سراغ مسئوالن و اهالى منطقه بروید؛- 
گاهى فقط یک منبع كافى است، گاهى باید از چند منبع پرس وجو كرد؛- 
به سراغ اقشار مختلف مردم باید رفت؛- 
روزانه اطالعات را تجميع كنيد و روی آن بحث كنيد.- 

24. اطالعات مربوط به مسئله را قابل منایش استخراج کنید

راجع به هر مسئله ای تا مى توانيد اطالعات قابل نمایش استخراج كنيد؛ به عنوان مثال، 
ژاپنى ها اطالعات را به صورت گراف، نمودار و جدول استخراج مى كنند و از تمام مراحل 
پروژه عکس گرفته و هر مسئله ای را مستند مى كنند. چون از این روش كار كردن به نتایج 

مطلوبى رسيده اند، در همۀ پروژه های خود این رویه را در دستور كار خود قرار مى دهند.
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25. لزوم استفاده از منابع موثق و معترب در ایده پردازی 

در بحث ایده پردازی، برای بسياری از موضوعات، اطالعات و آمارهای زیادی وجود 
كرد.  كرد، اما باید به اطالعات با منابع موثق، اسـتناد  كه مى توان از آن ها اسـتفاده  دارند 
كند، نباید از نقل قول یک خبرگزاری یا  كه اردویى به یک آمار استناد  گر قرار است  مثاًل ا
كند. باید از اطالعات و آمارهای معتبر مثل آمارهای بانک مركزی  یک مسئول استفاده 
و مركز آمار استفاده كرد تا اطمينان خاطر حاصل گردد یا مثاًل اگر چند خبرگزاری به یک 
آمـار واحـد اشـاره كننـد، ضریـب اطمينـان بـه آن بـاال مـى رود. هيچ وقت آمـار و اطالعات 
اشـتباه را مبنـای كار خـود قـرار ندهيـد و بنيـان و اسـاس كار خود را بـر پایۀ حدس و گمان 
و فرضيات اشتباه پایه گذاری نکنيد. اگر یک اردوی جهادی را با اطالعات غلط شروع 
كنيد، قطعًا سرانجام آن شکست خواهد بود و اثرات سوئى برای منطقه خواهد داشت.
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