
 

 

 ارچ کینکت
  The)ارچ ٥ کینکت ناونع اب هک کینکت نیا .تسا تیقالخ یاهکینکت زا یکی ارچ کینکت

Five Whys Technique) نارود رد رارکت رپ یاهارچ دننام عقاو رد ،دوشیم هدیمان مه 
 .تسا یکدوک
 ام یلو .دنسرپیم ناشفارطا یایند زا دوخ مهف شرتسگ یارب ناکدوک هک توافت نیا اب اما
 ،ررکم یاهشسرپ اب ات مینکیم هدافتسا تیقالخ کینکت نیا زا ،ناکدوک سکعرب اهرتگرزب
 .میربب لاوس ریز ار نامیاهینتسناد
 ارچ کینکت هچخیرات
 زاب ادویوت یشیکاس ینعی نآ رکفتم زغم و اتویوت عیانص تکرش هب "ارچ جنپ" زا هدافتسا هچخیرات
 ناونع هب "ارچ جنپ" کینکت .دوب نپاژ ناعرتخم هاشداپ هب فورعم و شور نیا عدبم هک ددرگ یم
 و دش هتفرگ راک هب دیلوت فلتخم یاه شخب رد هلئسم لح یارب تکرش نیا یملع درکیور
 .تسا یساسا یارچ دنچ لماش یدنور

 
 صخشم لکشم کی یبای هشیر ،"ارچ جنپ" کینکت اب طبترم یاه لاثم نیرت فورعم زا یکی

 دیاب ،تسا هدش ور هب ور یتیعضو نینچ اب هک یدرف .تسا "وردوخ ندشن نشور" نوچمه
 :دهدب ار ریز ییارچ یاه شسرپ خساپ هلحرم هب هلحرم

 .تسا هدش مامت یرتاب رمع ؟دوش یمن نشور رگید و دش شوماخ هرابکی هب وردوخ ارچ -



 

 

 .دنک یمن راک یتسرد هب مانید اریز ؟تسا هدش مامت یرتاب رمع ارچ -
 رد یمادقا و هتشذگ نآ تیلاعف زا یدایز نامز تدم اریز ؟دنک یمن راک یتسرد هب مانید ارچ -
 .تسا هتفرگن تروص یرتاب ضیوعت تهج

 رد نآ ضیوعت یارب یفاک لوپ اریز ؟تسا هتفرگن تروص یرتاب ضیوعت تهج رد یمادقا ارچ -
 .تسا هدوبن رایتخا

 یتفایرد قوقح مظعا شخب اریز ؟تسا هدوبن رایتخا رد یرتاب ضیوعت یارب یفاک لوپ ارچ -
 .ماهدرک ماهقالع دروم یاه سابل دیرخ فرص ار دوخ
 ارچ کینکت فده
 زا یریگشیپ" یارب لکشم کی یاهشیر للع فشک و ییاسانش ،"ارچ جنپ" شور فده نیرت مهم 
 .دوریم رامش هب "هدنیآ رد نآ ددجم زورب
 ریغتم اهارچ دادعت تسا نکمم و درادن تیعطق ،کینکت نیا رد جنپ ددع هک تسا نیا مهم هتکن
 هشیر یارب تالاوس تیمک رب هک تسا رطاخ نیا هب جنپ ددع هب هراشا .دشاب راد همادا و دشاب
 .دوش دیکات یبای

 
 .دوب دهاوخ هدش داجیا لکشم یعطق هشیر ،ارچ نیرخآ خساپ
 تدم دنلب رد "ارچ جنپ" تیقالخ کینکت یایازم
 رو هلعش لامتحا ،لکشم کی یاه هشیر لماک فذح اب( ددجم تشگزاب لامتحا شهاک •

 )دوب دهاوخ نییاپ رایسب هدنیآ رد نآ هرابود ندش
 اهنآ زورب زا لبق تالکشم زا یریگشیپ •
 تالکشم ریاس ییاسانش یارب تاعالطا یروآ عمج •
 متسیس کی تیلاعف یگنوگچ زا رتشیب یهاگآ •
  تعرس •



 

 

 "ارچ جنپ" کینکت یارجا شور
 .درک یزاس یصخش ،راک و بسک کی صاخ یاهزاین ساسا رب ناوتیم ار "ارچ جنپ" کینکت
 طیارش یارب ناوت یم ار دنتسه "ارچ جنپ" کینکت اب طبترم یداهنشیپ یاههنومن ریز نیناوق
 :زا دنترابع هک ،داد رارق هدافتسا دروم فلتخم

 ار )دنوشیم عورش ارچ اب هک تسا یتالاوس نامه دوصقم( هناگ جنپ یاهشسرپ -
 "ارچ" کی ،لکشم لوا رد هک لکش نیا هب .دینک حرط دوخ بسک و راک نایرتشم دید زا ًاحیجرت
 ارچ" :دینک حرطم ار لاؤس نیا ،دنوشیم شک خن دوز امش یدیلوت یاهسابل رگاً الثم ؛دیراذگب
 "؟دنوشیم شک خن دوز تکرش نیا یدیلوت یاهسابل
 لوق زا تسا هدرک تفا ناروتسر یاهاذغ زا یکی شورفً اریخا هک دیتسه یراد ناروتسر رگا ای
 ،لاوس نیا باوج اب سپس و "؟مرخ یمن ار x یاذغ ارچ" :دینک حرطم ار لاوس نیا یرتشم
 .دیسرب هیضق هشیر هب ات دیهد همادا روط نیمه و دیزاسب ار یدعب ی"ارچ"

 رظن دروم لکشم هشیر هک دیهد همادا ییاج ات ار اهشسرپ هب یهد خساپ و یزاس لاؤس -
 ).دوش رتشیب مه ات جنپ زا تالاوس دادعت رگا یتح( دوش فشک
 کشخ نآ جنرب نوچ( ؟تسین هزمشوخ ارچ )تسین هزمشوخ نوچ( ؟مرخ یمن ار x یاذغ ارچ 
 عون ارچ )میاهدرک ضوع ار هدش یرادیرخ جنرب عونً اریخا نوچ( ؟تسا کشخ نآ جنرب ارچ )تسا
 ...نوچ ؟میاهدرک ضوع ار جنرب
 درک زاغآ ار لئاسم لکشم لح اج نامه زا و دیسر یلصا هشیر هب ات داد همادا دیاب روط نیمه و
 .تشگرب هلئسم تروص هب و
 کینکت نیا تاکن
 نیاربانب .دوشن فقوتم "یناسنا یاطخ" رد لکشم یاهشیر تلع هک دیشاب هتشاد رطاخ هب )١

 دیاب ،دننکیم یراک مک اهورین ای ورین نالف هک دیدیسر باوج نیا هب اهخساپ زا یکی رد رگا
 و ییاسانش رب "ارچ جنپ" کینکت ساسا "؟دننکیم یراک مک ارچ " :دیهد همادا اهشسرپ هب
 .رگیدکی شنزرس رب هن و تسا هدش انب تالکشم یا هیاپ للع فشک

 .تایضرف ساسا رب هن و دنشاب تیعقاو ساسا رب یتسیاب امش یاههتفای و تاراهظا مامت )٢
 یا هشیر للع غارس هب اروف و هتفر شیپ هلحرم هب هلحرم کینکت نیا زا هدافتسا ماگنه )٣

 .دشاب اشگهار ناتیارب هک دیسرب یتاعوضوم هب تسا نکمم ینایم لحارم رد .دیورن یلامتحا
 .دنکیم یبایزرا زین ار ریسم هک دصقم طقف هن ،شور نیا عقاو رد

 دیهدیم اهنآ هب هک یخساپ و اهارچ تشاددای یارب درب تیاو هتخت کی ای و دادم و ذغاک زا )٤
 و شخب ماهلا اهدعب دناوتیم اههتشون رورم .دینکن افتکا ناتهظفاح هب ؛دینک هدافتسا
 .دشاب اشگهار

 نوگانوگ یایاوز زا دیناوتب ات دینک هدافتسا دنور نیا رد فلتخم یاههدر رد فلتخم دارفا زا )٥
 .دینک هاگن عوضوم هب

 .دینک تیریدم ار نآ و هداد صاصتخا لکشم یاهشیر للع فشک یارب یصخشم نامز )٦
 .ارذگ و تدم هاتوک جیاتن رب هن و دیوش زکرمت تدم دنلب تیقفوم رب )٧
 
 


