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 (Ishikawa)يخطط عظًح انسًكح أسهىب  :األسهىب انثانث عشش 
َُغجّت ٗاألصَشُ   ٍُخطّػ اى

 

 :تعشيف وششح عٍ األسهىب انعاو

ٍخطييػ " ، ٗاىييزٛ ٝغييَٚ  ٝعييب(Fishbone analysis " )ٍخطييػ ٕٞنييو اىغييَنخ" رخطييٞػ

 داح ىزؾيٞييو ٍشيينيخ ٍييب ػييِ غشٝييس رؾذٝييذ األعييجبة  ، ٕيي٘"اٝشييٞنبٗا ٍخطييػ"ٗ " اىَغييجت ٗاألصييش

  .اىؾي٘ه اىزنبٍيٞخ ىيَشنيخ اىَؾزَيخ ثغشض إٝغبد ٍغَ٘ػخ ٍِ

ثغبٍؼخ اإلؽصبئٜ اىٞبثبّٜ مبسٗ إٝشٞنبٗا  خجٞش ٍشاقجخ اىغ٘دح ػجبسح ػِ رقْٞخ رخطٞطٞخ ٍِٕٗ٘ 

مَب . ٗرشرٞت  عجبة ؽذٗس ٗاقؼخ  ٗ ٍشنيخ  ٗ ّزٞغخ فٜ رَٞٞض َٝنِ  ُ رغزخذً ٗاىزٜغ٘مٞ٘ 

غجقب ىَغز٘إب ٍِ األَٕٞخ  ٗ اىزفصٞو  اىؼالقخ اىَشرجخ ثشنو رخطٞطٜ ثِٞ األعجبة ٝص٘سٗ

  .ٗمْزٞغخ ٍؼطبح

 يٖٞنو اىؼظَٜ ٕ٘  ُ اىشنو اىْٖبئٜ ىٖزا اىَخطػ شجٞٔ ىثَخطػ ٕٞنو اىغَنخ رغَٞزٔ  عجتٗ

ؽٞش  ُ س ط اىغَنخ َٝضو اىَشنيخ األعبعٞخ ٗمو ػظَخ فشػٞخ  ،ػْٖب اىيؾٌيغَنخ ثؼذ  ُ رضٝو ى

 .اىؼْبصش اىشئٞغخ ىٖزٓ اىَشنيخ ٍِ اىؼَ٘د اىفقشٛ َٝضو

ٗىِٞ ػِ ٕزٓ اىَشنيخ  ٗ ؤاىَغ رؼذ  داح ػظَخ اىغَنخ  داح سائؼخ ىزؾيٞو اىَشنالد ثَشبسمخ

ع٘اء مبّذ ٕزٓ اىَشنيخ  ،اىَشنيخ ٕزٓ ٗىِٞ ػِ اىؼْبصش اىشئٞغخ اىزٜ قذ رنُ٘ عججب فٜؤاىَغ

فٖزا اىزخطٞػ  ،صغٞشح مبّذ  ً مجٞشح ،شخصٞخ  ٗ ػيٚ ٍغز٘ٙ ٍشنالد اىششمبد ٗاىَْظَبد

صغٞشح  ٗ ربفٖخ ٗ اىزٜ قذ مجٞشح، ٍَٖب مبّذ  اىؼ٘اٍو ٗاألعجبة ٝغبػذ ػيٚ رؾيٞو ٗإٝغبد عَٞغ

 .ىيَشنيخ اىنجٞشح ٗاىَؤدٛ رنُ٘ ٕٜ اىغجت اىشئٞظ اىَؤصش

 .ٕزا اىَخطػٗثْبء ٝ٘ظؼ مٞفٞخ سعٌ زبىٜ ػ اىاىَخط
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 :تُاء انًخطط  خطىاخ

( اىؼَ٘د اىفقشٛ اىَشمضٛ ىيغَنخ)سعٌ خػ  فقٜ ّشعٌ ٍخطػ ٕٞنو اىغَنخ، ث٘اعطخ  .1

 . ّٗشعٌ س ط اىغَنخ ثشنو ٍضيش  ٗ دائشح ثبىقشة ٍِ ٍشمض اىصفؾخ

  .فٜ س ط اىغَنخ اىقعٞخ  ٗ ٕذف ٍب/اىشئٞغخ اىَشنيخّغغو  .2

اىغ٘اّت اىشئٞغخ ىيؼَ٘د اىفقشٛ ىيغَنخ،  ٍِِ اىَشبسمِٞ ػ اىَؼيٍ٘بدً٘ ثغَغ ّق .3

اىؼْبصش اىشئٞغخ اىزٜ رؤصش فٜ ّغغو   .قجبىخ اىؼَ٘د اىفقشٛ اىَشمضٛ بخط٘غ شعٌّٗ

 . فٜ ٍنبّٖب ثؾغت اىزخطٞػ ٕزٓ اىَشنيخ

ش اىَشبمو اىزٜ قذ رنُ٘ عججب فٜ مو ػْصش مَب َٝنِ إخشاط ػْبص مو خشاطعزإ ٝزٌ .4

ؾذد األعجبة اىفشػٞخ ىألعجبة اىشئٞغخ ىيَشنيخ ٕٗنزا ّ. سئٞظ فشػٞخ ٍِ مو ػْصش

 .ػيٚ فشٗع اىؼَ٘د اىفقشٛ ىيغَنخ 

ثأّٖب ىٞغذ عججب ّقشس ٗاىشئٞغخ اىزٜ  اىؼْبصش اىفشػٞخ/عجبةقً٘ ثؾزف األرىل ّثؼذ  .5

 ٗ غٞش األعجبة غٞش اىَشرجطخ ؽقٞقخ قً٘ ثشطت مو ّٗثؼذ  ُ  .فٜ ٕزٓ اىَشنيخؽقٞقٞب 

 ىيَشنيخؽقٞقخ ثقٞخ اىَغججبد  ْبزعؼ ىٞع ٗ ىي٘ص٘ه إىٚ اىٖذف، ػْذٕب /اىَغججخ ىيَشنيخ

 .اىشئٞغخ

ٍِ خاله رؼشفْب (  ٗ ىزؾقٞس اىٖذف)اىقعٞخ /ّقً٘ ث٘ظغ خطخ ىَؼبىغخ ٗؽّو اىَشنيخ .6

 .اىقعٞخ/ػيٚ األعجبة اىؾقٞقٞخ ٗثزذسٝظ رأصٞشٕب اىؾقٞقٜ ػيٚ اىَشنيخ

على  نايساعدوعملي بحيث سهل على استخدام هذا األسلوب سنجده أ كلما تدربنا: مالحظة
في تنظيم التفكير حيث أن كل  كذلك فإنه يفيد. الحقيقية في وقت قصير إلى األسباب الوصول
ال يتم الرجوع إليه مثلما يحدث في ( بعد شطبه من المخطط) مدونة وما يتم استبعاده األسباب

 .الشفهية المناقشات

 :حًَارج عًهي

  :اىزٜ قذ رغبٌٕ ٗرغٞش ػَيٞخ اعزخذاً ٕزا األعي٘ة( اىَْق٘ىخ)فَٞب ٝيٜ ثؼط اىَْبرط اىؼَيٞخ 
 

 يثكشا  تحهيم يشكهح االستيقاظ .1
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 ضعف يستىي انتعهيىتحهيم يشكهح  .2
 

 
 
 

 :دساسح أسثاب انتأخش انذساسي نطانة يا يٍ خالل يخطط هيكم انسًكح .3

 

 .األساسية نبدأ بكتابة المشكلة :األولىالخطوة 

 

 .كتابة جميع األسباب الرئيسية هي:الخطوة الثانية

 



201 

 

 
 .ية بنفس األسلوبهي كتابة كل األسباب الفرع :الخطوة الثالثة

 

 
 

لالنتهاء وشطب ما ليس مسببا للمشكلة من المخطط وذلك  هي تقييم األسباب: الخطوة األخيرة
 .التطوير أو للدراسةمن األسباب التي تحتاج  بمجموعة

 

 

 

 

 :فيًا يهي قسيًح تساعذ عهً انذساسح تهزا األسهىب
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 اىقعّٞخ

 عجبة األ اىْزٞغخ

 عجت سئٞظ

 عجت فشػٜ 
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  اىَيجظ

 اىَششة

 (موأاىَ)اىخجض 

 ٍشٞئخ ٍِ ّؼَو؟ : اىزغشثخ

 ٍشٞئخ اىشة اً اىشٞطبُ؟

 شٖ٘ح اىغغذ

 فٜ اىجشٝخ: اىَنبُ

 ٍشرجطخ ثبىغغذ

 (21- 9) انثقح انزائذج تانزاخ 

 (اىؾبعخ اىٚ رؾقٞس اىزاد)

 اىشغجخ فٜ اىؼظَخ ٗاىغبٓ

 ػَٚ االّجٖبس ٍِ االّغبصاد

 اىَخبغشح 

             
 

 رؼظٌ اىَؼٞشخ  

 عْبػ اىٖٞنو  : اىَنبُ

 خ ثبىشٗػ   ٍشرجط

 (1-4)االحتياجاخ انجسذيّح 

 (االٍبُ –اىؾبعبد اىفٞغٞ٘ى٘عّٞخ )

 اىطشٝس إىٚ اىؼشػ ال ثّذ  ُ

 رَش ثبىصيٞت ٗال َٝنِ اخزصبسٕب 

 بءرقاىزعؾٞخ ثبىقٌٞ ٗاىَجبدئ ٍِ اعو االس

 االخشِٝ فٜ عجٞو اىزقذً ٗاالسرقبء عؾس 

 اىشغجخ فٜ ؽٞبصح اىْف٘ر ٗاىَبه 

 شٖذح اىؼُٞ٘

 ػيٚ اىغجو: اىَنبُ

 ٍشرجطخ ثبىْفظ 

 انحاجاخ االجتًاعيّح وانحاجح نالحتشاو وانتقذيش

 (8-5)خ ؼاىَغذ اىزارٜ ٗاىشف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىزغشثخ

 2-21: 4نىقا   - انتجشتح هسىع يىاجي: انًىضىع
 تًارا يجشتُا انشيطاٌ؟ : يثال عهً
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 بغ٘طط ثريّخ اسٍْٝ٘جش فيغفخ، 

(99)  

( 18) غبة في   سماع عن   هة  د دة  
 

( 18) غبة في   سماع عن   هة  د دة  
 

رَعٞخ اى٘قذ فٜ ٍْبقشخ األفنبس اىغذٝذح 

(19) 
االؽزقبس ٗاالعزٖزبس 

 ثبىجشبسح

 (98)ٗقٞبٍخ االٍ٘اد  

مضشح اىَزإت 

 اىفيغفٞخ 

 سٗاقِٞٞ 

اثٞق٘سٝٞ

 ُ 

اىزذِٝ ٗػجبدح اىٔ ٍغٖ٘ه 

(12) 
 ـٞقٜ اىَؼشٗف ىج٘ىظاإلىٔ اىؾق

 ال ٝغنِ فٜ ٕٞبمو ٍبدّٝخ

 خيس اىنُ٘ 

 (21)اىزأعٞو 

 (21)اإلعزٖضاء ثبإلَٝبُ 

 (17)اػزجبس هللا ثؼٞذ 

 (31)عٖيٌٖ ىَِ عبء ٍخيصب 

      اػزجبس اىالٕ٘د صٌْ                

 ( 23)عٖيٌٖ ىًٞ٘ اىذّْٝ٘خ 

 (23)عٖيٌٖ ىذػ٘ح اىز٘ثخ 

 اٍزْبع اىَطش  ٝبً إٝيٞب  :نهذساسح تهزا األسهىب إضافي َض يقتشح

  44 – 21: 21أعًال : اتيتشاهذ انكان           عثادج األطُاو في أثيُا : انًىضىع

 

 

 

 

 

 

 اىقعّٞخ

 عجبة األ اىْزٞغخ

 ثقافح يحهيح وتذيٍ 

 ُي عهً األطُاويث

ٍؼجذ ىالىٔ ٍغٖ٘ه 

(12) 

 (96)ٍزذِْٝٞ مضٞشا 

ٍذْٝخ ٍَيؤح ثبألصْبً 

(96) 

 وحكًح تششيّحفهسفح 

 (تال سوح)يثُيّح عهً كثشياء 

 ثٔ ّؾٞب ّٗزؾشك ّٗ٘عذ 

انجهم وعذو انثحث عٍ 

 (يٍ انقهة) هللا
 . يٍ يثحث يٍ انقهة عٍ انحق واإلنه انحقيقي وعٍ انخالص، ويؤيٍ ته يحظم عهً انحياج األتذيح، إٌ كاٌ سجال أو ايشأج، يهىديا أو يىَاَيا: عثشج

عثادج 

االطُاو في 

 اثيُا
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