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ها و ابزارهاي رايج حل مسئله، از جمله فقدان در تكنيك اشكاالتيوجود  

و ) تفكر خطي و غير سيستمي(به مسائل سازمان  و يكپارچه نگاه جامع

هاي مدل(گيري توجهي به نقش طرز تفكر و منطق تصميمهمچنين بي

ه و جديد تجزي روش منجر به ارائةگيري و تداوم مسائل، افراد در شكل) ذهني

سازي گرديد كه مبتني بر پياده ICEBERGتحت عنوان مدل   تحليل مسائل

  .عملي تفكر سيستمي در حل مسئله است

يخي  هايكوهاز اين جهت انتخاب شده است كه  ICEBERGعنوان 

ترين خطر براي هاي قطب جنوب به عنوان بزرگدر آب) ICEBERG( شناور

 15تنها چيزي حدود ر آنست كه علت اين ام. دنشودريانوردان محسوب مي

براي  ي يخي،هابخش پنهان كوه. پنهان است ديداز  مابقيپيكر روي آب شناور هستند و هاي غولكوهاين درصد از 

مسائل نيز در صورتي  .شودهايشان ميشدن كشتي غرق برخورد و باعث بسيار خطرناك بوده،اي دريانوردان غيرحرفه

  .توانند خطرناك باشندگريسته شود، به همين اندازه ميكه به آنها به شكل سطحي ن

طي  مسئلهكه در آن تحليل  رويكرد سيستمي و جامع در حل مسئله استمبتني بر روشي  ،ICEBERGروش 

  . گيردگيري از ابزارهاي مختلف در هر مرحله صورت ميو در هر مرحله با بهره گام اصلي 4

  . است مرتبط با آن وقايعكلية ابعاد مسئلة حاضر و دقيق  ةمشاهد اولين گام در اين روش، .1

  .باشدعوامل شناسايي شده در گام اول ميسوابق  تغييرات و بررسي روند ،گام دوم .2

گيري مسئله، شناسايي شده و يك مدل مفهومي ديناميك مسئله كه ارتباطات علل اصلي شكل در گام سوم، .3

  . گرددتحليل است، استحراج مي موجود مابين عوامل مختلف در آن قابل مشاهده و

اگر مراحل به درستي   .رسيممي ICEBERGمسئله با مدل ترين اليه از بررسي عميقچهارمين و در نهايت به  .4

يابيم كه ريشه بسياري از مشكالت در نوع نگرش و تفكر افراد درگير در مسئله طي شده باشند، اغلب درمي

هاي افراد خود منجر به شكل گيري مسئله به شده است و براي حل است، به اين معنا كه تصورات و برداشت

  . اي مشكل بايد ذهنيات غلط موجود مورد بازنگري قرار گيرندريشه
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  :دورهرفتاري اهداف 

 درك ضرورت نگاه سيستمي به مسائل و پرهيز از جزء نگري  •

 و فرايند اجراي آن به عنوان يكي از رويكردهاي نوين در حل مسائل ICEBERGشناخت مدل  •

 

  

    :رئوس مطالب دوره

  ضرورت حل مسئله با رويكرد سيستميآشنايي با  .1

2. ICEBERG آن  ؛ تعريف، تاريخچه و مفاهيم پايه  

  (ICEBERG)كوه يخ تحليل مسائل به روش گانه مدل  4هاي اليه معرفي .3

 تحليل وقايعهاي ها و چالشروش .4

 الگوهاي رفتار سيستماستخراج و تحليل  .5

 هاي كمكي در شناسايي ساختارهاي علت و معلوليككنيت .6

 و شناخت ديناميك سيستم مدل مفهومي مسئلهترسيم روش  .7

  هاي ذهني؛ شناخت و اصالح آنهامدلآشنايي با  .8

 

  

  )روزه 2(ساعت  16: مدت دوره

  

  

  :نكات قابل توجه

  .ه استهمراگروهي هاي آموزشي با اجراي بازي دورهبه منظور افزايش اثربخشي آموزشي،  •

 .شركت كنندگان در دوره پك آموزشي ارائه خواهد شد به كلية •

 .است كارفرما عهده به...)  و برد تيوا پرژكتور، تايد( ازين مورد يآموزش امكانات و محل نيتأم •

 

  

 

 

 

 

 

  

   گرفته تماس 021-22636128شماره تلفن اين دوره با برگزاري در صورت تمايل به 

  .دييفرما مراجعه co.irwww.aravو يا به وب سايت 


