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حل المشكالت وصناعة القرار    حل المشكالت وصناعة القرار    

منذر سليم عبد اللطيف        منذر سليم عبد اللطيف        . . دد..أأ
  20092009يونيو       يونيو       

الجلسة األولى     الجلسة األولى     
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أهمية موضوع الدورة      أهمية موضوع الدورة      

آيف ننظر إلى حل المشكالت           آيف ننظر إلى حل المشكالت           



 
مهارة مكتسبة    مهارة مكتسبة    



 
موهبة ممنوحة       موهبة ممنوحة       



 
خبرة شخصية      خبرة شخصية      



 
هل من الضروري أن نمتلك القدرة على حل المشكالت؟                   هل من الضروري أن نمتلك القدرة على حل المشكالت؟                   
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في آثير من األحيان يتطلب حل المشكلة أن نقوم باتخاذ قرارات  في آثير من األحيان يتطلب حل المشكلة أن نقوم باتخاذ قرارات  

..معينةمعينة



 
ما هو الفرق بين اتخاذ القرار وصناعته؟  ما هو الفرق بين اتخاذ القرار وصناعته؟  

هل من الضروري أن نشارك في صناعة القرار؟هل من الضروري أن نشارك في صناعة القرار؟


 
أال يمكن أن نترك صناعة القرار للمسئول أو المدير؟  أال يمكن أن نترك صناعة القرار للمسئول أو المدير؟  



 
هل هناك آليات وخطوات محددة لصناعة القرار؟ هل هناك آليات وخطوات محددة لصناعة القرار؟ 

سنتطرق لمجمل هذه األسئلة تفصيليًا في النصف اآلخر من الدورة سنتطرق لمجمل هذه األسئلة تفصيليًا في النصف اآلخر من الدورة 
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حل المشكالتحل المشكالت
آيف ُنَعرف المشكلة؟      آيف ُنَعرف المشكلة؟      



 
المشكلة هي الصعوبات التي تواجهنا عند االنتقال من الوضع                              المشكلة هي الصعوبات التي تواجهنا عند االنتقال من الوضع                              

الراهن إلى الوضع المرغوب ، وهي إما تمنع الوصول أو                       الراهن إلى الوضع المرغوب ، وهي إما تمنع الوصول أو                       
تؤخره مما يؤدي إلى إحداث خلل في الخطة العامة ، وذلك                       تؤخره مما يؤدي إلى إحداث خلل في الخطة العامة ، وذلك                       

: : من ناحية      من ناحية      


 
النتائج      النتائج      



 
الجدول الزمني      الجدول الزمني      



 
التكلفة   التكلفة   



 
السمعة  السمعة  
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أنواع المشكالت أنواع المشكالت 


 
: : يمكن تقسيم المشكالت بحسب طبيعتها إلى                     يمكن تقسيم المشكالت بحسب طبيعتها إلى                     

مشكالت اقتصادية       مشكالت اقتصادية       1.1.

مشكالت إدارية   مشكالت إدارية   2.2.

مشكالت اجتماعية          مشكالت اجتماعية          3.3.

مشكالت صحية      مشكالت صحية      4.4.

الخ  الخ  .... .... مشكالت سياسية        مشكالت سياسية        5.5.

وغير ذلك   وغير ذلك   .... .... وإما أن تقسم المشكالت إلى ملحة وغير ملحة                   وإما أن تقسم المشكالت إلى ملحة وغير ملحة                   
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::لكن من المفيد في هذه الدورة تقسيم المشكالت إلى قسمينلكن من المفيد في هذه الدورة تقسيم المشكالت إلى قسمين


 
وفيها وفيها . . تتعلق بالمؤسسة آكل أو أحد مكوناتهاتتعلق بالمؤسسة آكل أو أحد مكوناتها((مشكالت داخلية مشكالت داخلية 

تستطيع المؤسسة اتخاذ االجراءات التي تراها مناسبة لحل المشكلة  تستطيع المؤسسة اتخاذ االجراءات التي تراها مناسبة لحل المشكلة  
)) من طرف واحد من طرف واحد––

 مع أحد  مع أحد -- أو أحد مكوناتها  أو أحد مكوناتها --تتعلق بالمؤسسة تتعلق بالمؤسسة ((مشكالت خارجية مشكالت خارجية 1.1.
األطراف الخارجية وال يمكن للمؤسسة التفرد بالحل ، بل ال بد أن األطراف الخارجية وال يمكن للمؤسسة التفرد بالحل ، بل ال بد أن 

))تكون هناك عملية تفاوض للوصول إلى حل يرضي الطرفين تكون هناك عملية تفاوض للوصول إلى حل يرضي الطرفين 


 
وبالرغم من أن العديد من الخطوات في الحالتين مشترآة ، إال أن وبالرغم من أن العديد من الخطوات في الحالتين مشترآة ، إال أن 

النوع الثاني بحاجة إلى تفاصيل ال يمكن سردها لضيق الوقت ، النوع الثاني بحاجة إلى تفاصيل ال يمكن سردها لضيق الوقت ، 
. . وعليه ستترآز الدورة حول النوع األول من المشكالت وعليه ستترآز الدورة حول النوع األول من المشكالت 
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اسلوب حل المشكالت  اسلوب حل المشكالت  



 
يهدف اسلوب حل المشكالت إلى تنمية عدد من المهارات                       يهدف اسلوب حل المشكالت إلى تنمية عدد من المهارات                       

التفكيرية  أو األدائية ، وتنميط خطوات عامة ، تبدأ بالتفكير                             التفكيرية  أو األدائية ، وتنميط خطوات عامة ، تبدأ بالتفكير                             
ويهدف اسلوب حل          ويهدف اسلوب حل          .  .  الجاد حول المشكلة وتنتهي بحلها                الجاد حول المشكلة وتنتهي بحلها                

: : المشكالت إلى تحقيق المطالب التالية                 المشكالت إلى تحقيق المطالب التالية                 
: :  إثارة الدافعية     إثارة الدافعية    --11


 
. . إذا فقدت الدافعية لحل المشكالت فقد الحل              إذا فقدت الدافعية لحل المشكالت فقد الحل              



 
إذا فقدت إذا فقدت ))  ))  مشكلة  مشكلة  ((((القناعة بعدم جدوى النشاط            القناعة بعدم جدوى النشاط            / / مثال    مثال    

. .     الدافعية من قبل المسئول بوجود حلول فلن تحل                         الدافعية من قبل المسئول بوجود حلول فلن تحل                         
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:: تنمية المعلومات المعرفية              تنمية المعلومات المعرفية             --22


 
عن طريق حل المشكالت تنمى النواحي المعرفية لدي الفرد                       عن طريق حل المشكالت تنمى النواحي المعرفية لدي الفرد                       

 .  . إلخ إلخ من تقصي المعلومة والبحث عن الحلول                     من تقصي المعلومة والبحث عن الحلول                     
:: استخدام أساليب التفكير المختلفة                 استخدام أساليب التفكير المختلفة                --33


 
أسلوب تقليدي    أسلوب تقليدي    



 
أسلوب إبداعي      أسلوب إبداعي      
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:: تعلم أصول التفكير            تعلم أصول التفكير           --44


 
الخ   الخ   .... .... مثل منهجية وأنواع التفكير ، أو بناء الخطة                        مثل منهجية وأنواع التفكير ، أو بناء الخطة                        



 
: : عملية التعلم تتضمن           عملية التعلم تتضمن           



 
النظريات     النظريات     



 
القوانين والمبادئ         القوانين والمبادئ         



 
المفاهيم   المفاهيم   



 
الحقائق    الحقائق    
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 توظيف الخبرات السابقة في حل المشكالت                    توظيف الخبرات السابقة في حل المشكالت                   ––55
  تعزيز الجانب اإليجابي الفعال                 تعزيز الجانب اإليجابي الفعال               ––  66



 
: : يفسح أسلوب حل المشكالت إلى            يفسح أسلوب حل المشكالت إلى            



 
 حرية التفكير مع تولي زمام المبادرة التخاذ القرارات                  حرية التفكير مع تولي زمام المبادرة التخاذ القرارات                 

.  .  المتعلقة بحل المشكالت          المتعلقة بحل المشكالت          


 
آما يرى الخبراء أن مقدار النجاح في الحياة يتناسب طرديا                           آما يرى الخبراء أن مقدار النجاح في الحياة يتناسب طرديا                           

. . مع القدرة على استخدام أنواع التفكير في حل المشكالت                  مع القدرة على استخدام أنواع التفكير في حل المشكالت                  
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خصائص الخبير بحل المشكالت      خصائص الخبير بحل المشكالت      
))))السلبيون ال يقدمون الحلول بل يقتلونهاالسلبيون ال يقدمون الحلول بل يقتلونها(((( االتجاه اإليجابي   االتجاه اإليجابي  --11
)) )) العشوائية تهدر الوقتالعشوائية تهدر الوقت(((( الحرص على الدقة  الحرص على الدقة --22

))البطالةالبطالة(( تجزئة المشكلة  تجزئة المشكلة --33
التأمل وتجنب التخمين الظاهريالتأمل وتجنب التخمين الظاهري--44

الحيوية والنشاطالحيوية والنشاط--55

)) )) ضيق المعلومة يوصل إلى ضيق الحلول ضيق المعلومة يوصل إلى ضيق الحلول ((((القاعدة المعرفية الواسعة القاعدة المعرفية الواسعة --66

 معرفة استراتجية حل المشاآل  معرفة استراتجية حل المشاآل --77
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المخططات االنسيابية      المخططات االنسيابية      

تعتبر المخططات االنسيابية من األدوات الهامة في االدارة وحل                           تعتبر المخططات االنسيابية من األدوات الهامة في االدارة وحل                           
: : المشكالت وتستخدم لألغراض اآلتية              المشكالت وتستخدم لألغراض اآلتية              



 
تحديد وتحليل العمليات             تحديد وتحليل العمليات             



 
بناء صورة تفصيلية للعمليات والمناقشات واالتصاالت                               بناء صورة تفصيلية للعمليات والمناقشات واالتصاالت                               



 
تحديد أو تحليل أو تبيين مواطن التحسينات أو المشاآل في                                   تحديد أو تحليل أو تبيين مواطن التحسينات أو المشاآل في                                   

عملية ما    عملية ما    


 
توفير ملخص تنفيذي لبعض العمليات                توفير ملخص تنفيذي لبعض العمليات                
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::وتستخدم األشكال التالية للداللة على بعض المفاهيم وذلك آما يلي  وتستخدم األشكال التالية للداللة على بعض المفاهيم وذلك آما يلي  

نقطة البداية أو النهايةنقطة البداية أو النهاية::

تعليمات أو أفعالتعليمات أو أفعال::



 
::القرار أو الحاجة التخاذ قرار القرار أو الحاجة التخاذ قرار 

أدناه شكل انسيابي مساعد لعامل استقبال  أدناه شكل انسيابي مساعد لعامل استقبال  
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طرق حل المشكالت طرق حل المشكالت 
طريقة التقدير    طريقة التقدير    : : أوًالأوًال


 
ونعني بذلك القدرة على استخالص أآبر آمية من المعلومات من   ونعني بذلك القدرة على استخالص أآبر آمية من المعلومات من   

والطريقة مفيدة جدًا الستباق المشاآل قبل حدوثها ومنح والطريقة مفيدة جدًا الستباق المشاآل قبل حدوثها ومنح . . حقيقة بسيطة حقيقة بسيطة 
..صناع القرار الفرصة لتوقع انعكاسات قراراتهمصناع القرار الفرصة لتوقع انعكاسات قراراتهم



 
::آيفية استخدام الطريقة آيفية استخدام الطريقة 



 
وماذا وماذا : : نبدأ بالحقيقة المراد استخالص المعلومات منها ونسأل السؤال   نبدأ بالحقيقة المراد استخالص المعلومات منها ونسأل السؤال   

في ذلك؟ بمعنى ما هي مدلوالت وانعكاسات ونتائج تلك الحقيقة؟ في ذلك؟ بمعنى ما هي مدلوالت وانعكاسات ونتائج تلك الحقيقة؟ 


 
..نقوم بتكرار السؤال إلى أن نحصل على آل االستدالالت المحتملة    نقوم بتكرار السؤال إلى أن نحصل على آل االستدالالت المحتملة    
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::مثال على استخدام طريقة التقدير             مثال على استخدام طريقة التقدير             



 
قد هطلت أمطار غزيرة في        قد هطلت أمطار غزيرة في        ”  ”  يعلم قائد الكتيبة أنه            يعلم قائد الكتيبة أنه            : : حقيقة  حقيقة  
””الليل    الليل    



 
: : وعليه نبدأ بتنفيذ الطريقة بأن نسأل                 وعليه نبدأ بتنفيذ الطريقة بأن نسأل                 



 
وماذا في ذلك؟   وماذا في ذلك؟   



 
لقد ابتلت األرض بشكل آبير           لقد ابتلت األرض بشكل آبير           



 
وماذا في ذلك؟   وماذا في ذلك؟   



 
ستتحول الطرقات إلى وحل بسرعة                 ستتحول الطرقات إلى وحل بسرعة                 
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وماذا في ذلك؟ وماذا في ذلك؟ 

سيعيق الوحل حرآة الجنود واآللياتسيعيق الوحل حرآة الجنود واآلليات


 
وماذا في ذلك؟ وماذا في ذلك؟ 



 
على الجنود تجنب استخدام الطرق غير المرصوفة ما أمكن وإال يجب      على الجنود تجنب استخدام الطرق غير المرصوفة ما أمكن وإال يجب      

توقع التأخر عن موعد وصول الكتيبة إلى الجهة التي تقصدها في  توقع التأخر عن موعد وصول الكتيبة إلى الجهة التي تقصدها في  
..الوقت المحدد الوقت المحدد 



 
 الوصول إلى نفس النتيجة بشكل مباشر   الوصول إلى نفس النتيجة بشكل مباشر  باالمكانباالمكانوبالرغم من أنه آان وبالرغم من أنه آان 

ودون استخدام طريقة التقدير ، إال أن استخدام الطريقة أوجد االطار  ودون استخدام طريقة التقدير ، إال أن استخدام الطريقة أوجد االطار  
..المناسب الذي أمكن من خالله استخالص المعلومات بكفاءة وسرعة   المناسب الذي أمكن من خالله استخالص المعلومات بكفاءة وسرعة   
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وماذا في ذلك؟    وماذا في ذلك؟    : : لهذا يمكن أن نستنتج أنه بسؤالنا المتكرر                      لهذا يمكن أن نستنتج أنه بسؤالنا المتكرر                      

يمكننا استخالص آل المعلومات المهمة التي يمكن االستدالل                         يمكننا استخالص آل المعلومات المهمة التي يمكن االستدالل                         
. . عليها من حقيقة ما        عليها من حقيقة ما        

: : حقيقة  حقيقة  : : أمثلة  أمثلة  
. . تنوي الجامعات زيادة الرسوم الدراسية لمواجهة العجز المالي                        تنوي الجامعات زيادة الرسوم الدراسية لمواجهة العجز المالي                        

::حقيقة  حقيقة  
 عامة للخدمة      عامة للخدمة     باصات     باصات     تنوي وزارة المواصالت تدشين خطوط                   تنوي وزارة المواصالت تدشين خطوط                   

داخل المدن وفيما بينها              داخل المدن وفيما بينها              
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خمس مرات خمس مرات “  “  لماذالماذا””طريقة السؤال ب       طريقة السؤال ب       :  :  ثانياً  ثانياً  



 
وهذه الطريقة مفيدة للوصول إلى أصل المشكلة بسرعة ،                 وهذه الطريقة مفيدة للوصول إلى أصل المشكلة بسرعة ،                 

 في السبعينيات من              في السبعينيات من             تويوتا      تويوتا      وهي طريقة استخدمتها شرآة          وهي طريقة استخدمتها شرآة          
. . القرن الماضي    القرن الماضي    



 
النظر في المشكلة وطرح        النظر في المشكلة وطرح        “ “ لماذا؟ لماذا؟ ””وتتضمن استراتيجية              وتتضمن استراتيجية              

..سبب المشكلة     سبب المشكلة     “ “ ماذا؟ ماذا؟ “ “ وو“ “ لماذا؟  لماذا؟  ””السؤال    السؤال    


 
سيقود إلى    سيقود إلى    “  “  لماذا لماذا ” ” وفي معظم األحيان فإن السؤال األول ب                   وفي معظم األحيان فإن السؤال األول ب                   

..وهكذا حتى نصل إلى أصل المشكلة             وهكذا حتى نصل إلى أصل المشكلة             “  “  لماذا لماذا ” ” سؤال آخر ب     سؤال آخر ب     
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““لماذا الخمس لماذا الخمس ””منافع طريقة ال     منافع طريقة ال     



 
..يمكن الوصول إلى أصل المشكلة بسرعة وسهولة                   يمكن الوصول إلى أصل المشكلة بسرعة وسهولة                   



 
..يمكن تعلمها وتطبيقها بسرعة               يمكن تعلمها وتطبيقها بسرعة               



 
عند تطبيق الطريقة فإننا ننطلق من النتيجة النهائية للمشكلة                                عند تطبيق الطريقة فإننا ننطلق من النتيجة النهائية للمشكلة                                

وذلك  وذلك  )  )  أي باتجاه أصل المشكلة         أي باتجاه أصل المشكلة         ((ونعمل عليها بشكل عكسي             ونعمل عليها بشكل عكسي             
وذلك إلى أن نصل إلى أصل            وذلك إلى أن نصل إلى أصل            “ “ لماذا؟ لماذا؟ ””بالسؤال المتكرر         بالسؤال المتكرر         

..المشكلة  المشكلة  
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“  “  لماذا لماذا ” ” مثال على استخدام طريقة السؤال ب                مثال على استخدام طريقة السؤال ب                



 
لماذا زبوننا الفالني غير راض ومنزعج؟                لماذا زبوننا الفالني غير راض ومنزعج؟                : : سؤال   سؤال   



 
ألننا تأخرنا في إرسال البضاعة في الموعد المحدد                       ألننا تأخرنا في إرسال البضاعة في الموعد المحدد                       : : الجواب    الجواب    



 
لماذا تأخرنا في إرسال البضاعة في الموعد المحدد؟                    لماذا تأخرنا في إرسال البضاعة في الموعد المحدد؟                    : : سؤال   سؤال   



 
ألن تجهيز البضاعة تطلب وقتًا أطول مما تصورنا                          ألن تجهيز البضاعة تطلب وقتًا أطول مما تصورنا                          : : الجواب    الجواب    



 
لماذا تطلب تجهيز البضاعة وقتًا أطول؟                  لماذا تطلب تجهيز البضاعة وقتًا أطول؟                  : : سؤال   سؤال   



 
ألننا لم نقدر صعوبة هذا العمل وتعقيداته                 ألننا لم نقدر صعوبة هذا العمل وتعقيداته                 : : الجواب    الجواب    
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لماذا لم نقدر صعوبة العمل وتعقيداته بالشكل                   لماذا لم نقدر صعوبة العمل وتعقيداته بالشكل                   : : سؤال   سؤال   

المناسب؟     المناسب؟     


 
ألننا قمنا بتقدير سريع للوقت الالزم دون األخذ                    ألننا قمنا بتقدير سريع للوقت الالزم دون األخذ                    : : الجواب    الجواب    

..بعين االعتبار المراحل المختلفة للتجهيز                   بعين االعتبار المراحل المختلفة للتجهيز                   


 
لماذا لم نفعل ذلك؟     لماذا لم نفعل ذلك؟     : : سؤال   سؤال   



 
..ألننا آنا منشغلين في مشروعات أخرى                 ألننا آنا منشغلين في مشروعات أخرى                 

  
ماذا نفعل؟ يبدو واضحًا أننا بحاجة إلى مراجعة                       ماذا نفعل؟ يبدو واضحًا أننا بحاجة إلى مراجعة                       :  :  والسؤال اآلن    والسؤال اآلن    

. . تحديد الوقت ومواصفات ذلك وما يتطلبه من إجراءات                        تحديد الوقت ومواصفات ذلك وما يتطلبه من إجراءات                        
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سهلة  سهلة  “  “  لماذا لماذا ” ” من ذلك يبدو أن استخدام طريقة السؤال ب                من ذلك يبدو أن استخدام طريقة السؤال ب                

للغاية وتؤدي إلى نتائج سريعة بالوصول إلى أصل المشكلة ،                            للغاية وتؤدي إلى نتائج سريعة بالوصول إلى أصل المشكلة ،                            
. . ومن الممكن تطبيقها على الكثير من المشاآل                      ومن الممكن تطبيقها على الكثير من المشاآل                      



 
لكن يجب األخذ بعين االعتبار أنه إذا لم تتمكن هذه الطريقة                        لكن يجب األخذ بعين االعتبار أنه إذا لم تتمكن هذه الطريقة                        
من الوصول إلى أصل المشكلة والحل الممكن بسرعة فإننا                           من الوصول إلى أصل المشكلة والحل الممكن بسرعة فإننا                           

يجب أن ننظر في استخدام طريقة أخرى من طرق حل                    يجب أن ننظر في استخدام طريقة أخرى من طرق حل                    
. . المشكالت   المشكالت   
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::أمثلة  أمثلة  



 
لماذا ال يثق الجمهور بالنظام القضائي؟                لماذا ال يثق الجمهور بالنظام القضائي؟                



 
ألن آثير من المخالفين للقانون يتم تحريرهم بسرعة                         ألن آثير من المخالفين للقانون يتم تحريرهم بسرعة                         : : الجواب    الجواب    



 
لماذا يتم تحرير الكثير من المخالفين للقانون بسرعة؟                         لماذا يتم تحرير الكثير من المخالفين للقانون بسرعة؟                         



 
 في السلطة      في السلطة     متنفذين   متنفذين   ألن لهؤالء المخالفين معارف وأصدقاء                 ألن لهؤالء المخالفين معارف وأصدقاء                 



 
 في السلطة؟    في السلطة؟   للمتنفذين    للمتنفذين    لماذا يستجيب رجل القانون                لماذا يستجيب رجل القانون                



 
 قوة عسكرية أو ميليشيات يمكن أن                     قوة عسكرية أو ميليشيات يمكن أن                    المتنفذين    المتنفذين    ألن لدى هؤالء ألن لدى هؤالء 

تهدد رجال القانون        تهدد رجال القانون        
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لماذا يستجيب رجال القانون لتهديد الميليشيات والقوة العسكرية؟   لماذا يستجيب رجال القانون لتهديد الميليشيات والقوة العسكرية؟   

ألنه ال توجد حماية آافية من األجهزة األمنية الرسمية للقضاء ورجالألنه ال توجد حماية آافية من األجهزة األمنية الرسمية للقضاء ورجال  
القانونالقانون



 
لماذا ال توجد حماية آافية من األجهزة األمنية الرسمية للقضاء لماذا ال توجد حماية آافية من األجهزة األمنية الرسمية للقضاء 

ورجال القانون؟ ورجال القانون؟ 


 
ألن العديد من أفراد المليشيات المسلحة يعملون أيضًا في األجهزة ألن العديد من أفراد المليشيات المسلحة يعملون أيضًا في األجهزة 

. . األمنية الرسمية األمنية الرسمية 

ماذا نفعل؟ماذا نفعل؟: : والسؤال اآلنوالسؤال اآلن
لماذالماذا. . تكرار حوادث وفاة المعتقلين أثناء التحقيقتكرار حوادث وفاة المعتقلين أثناء التحقيق: : ومن األمثلة أيضًاومن األمثلة أيضًا
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طريقة السبب والنتيجة        طريقة السبب والنتيجة        :  :  ثالثاً ثالثاً 



 
استخدام هذه الطريقة يتيح لنا معرفة األسباب المحتملة                       استخدام هذه الطريقة يتيح لنا معرفة األسباب المحتملة                       

..للمشكلة  للمشكلة  


 
.  .  وتستخدم هذه الطريقة ما يعرف بشكل عظم السمكة                وتستخدم هذه الطريقة ما يعرف بشكل عظم السمكة                



 
آما أن هذه الطريقة تمكنا من النظر بعمق إلى سبب المشكلة                    آما أن هذه الطريقة تمكنا من النظر بعمق إلى سبب المشكلة                    
، ومن أهم ميزاتها أنها تدفعنا أن نأخذ بعين االعتبار جميع                              ، ومن أهم ميزاتها أنها تدفعنا أن نأخذ بعين االعتبار جميع                              

..األسباب المحتملة للمشكلة وليس فقط األسباب الواضحة                     األسباب المحتملة للمشكلة وليس فقط األسباب الواضحة                     
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::آيفية استخدام طريقة السبب والنتيجة              آيفية استخدام طريقة السبب والنتيجة              



 
: : الستخدام هذه الطريقة نتبع الخطوات التالية              الستخدام هذه الطريقة نتبع الخطوات التالية              

تحديد المشكلة     تحديد المشكلة     1.1.
وذلك بكتابة المشكلة التي نعاني منها بالتفصيل ويشمل ذلك                               وذلك بكتابة المشكلة التي نعاني منها بالتفصيل ويشمل ذلك                               

من الذي يشترك في المشكلة؟ ما هي          من الذي يشترك في المشكلة؟ ما هي          ) : ) : آلما أمكن    آلما أمكن    ((
المشكلة؟ متى وأين تحدث المشكلة؟             المشكلة؟ متى وأين تحدث المشكلة؟             

نكتب المشكلة في مربع على الجانب األيسر من وسط ورقة                       نكتب المشكلة في مربع على الجانب األيسر من وسط ورقة                       
آبيرة المساحة ، ونرسم خط أفقي من المربع وحتى نهاية                        آبيرة المساحة ، ونرسم خط أفقي من المربع وحتى نهاية                        

. . الصفحة ، مما يتيح لنا مساحة واسعة لتطوير أفكارنا                          الصفحة ، مما يتيح لنا مساحة واسعة لتطوير أفكارنا                          
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نعدد العوامل المختلفة المشارآة في المشكلة              نعدد العوامل المختلفة المشارآة في المشكلة              . . 22
العمود   العمود   ((نرسم خطًا مائًال آشوك السمكة ويبدأ من الخط األفقي                     نرسم خطًا مائًال آشوك السمكة ويبدأ من الخط األفقي                     

لكل عامل من العوامل المشارآة في المشكلة                   لكل عامل من العوامل المشارآة في المشكلة                   )  )  الفقري للسمكة الفقري للسمكة 
وقد تكون تلك العوامل            وقد تكون تلك العوامل            .  .  ونكتب ماهية العامل على هذا الخط               ونكتب ماهية العامل على هذا الخط               

عبارة عن أشخاص أو أنظمة أو تجهيزات أو مواد أو                         عبارة عن أشخاص أو أنظمة أو تجهيزات أو مواد أو                         
ومن المهم آتابة أآبر عدد            ومن المهم آتابة أآبر عدد            . . مؤثرات خارجية أو غير ذلك            مؤثرات خارجية أو غير ذلك            

من المفيد استخدام أسلوب العصف               من المفيد استخدام أسلوب العصف               ((ممكن من العوامل        ممكن من العوامل        
الذهني للوصول إلى أآبر عدد من العوامل إذا آان حل                   الذهني للوصول إلى أآبر عدد من العوامل إذا آان حل                   

). ). المشكلة يتعلق بمجموعة عمل             المشكلة يتعلق بمجموعة عمل             
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::تحديد األسباب المحتملة         تحديد األسباب المحتملة         . . 33
لكل عامل من العوامل المذآورة سابقًا يتم استخدام العصف                           لكل عامل من العوامل المذآورة سابقًا يتم استخدام العصف                           

ويتم     ويتم     . . الذهني للوصول إلى األسباب المتعلقة بذلك العامل                   الذهني للوصول إلى األسباب المتعلقة بذلك العامل                   
تفريع العامل المحدد إلى األسباب المختلفة عن طريق رسم                    تفريع العامل المحدد إلى األسباب المختلفة عن طريق رسم                    
. . خطوط أصغر تنطلق من الخط الذي يمثل العامل المقصود                    خطوط أصغر تنطلق من الخط الذي يمثل العامل المقصود                    

وإذا آان أحد األسباب معقدًا فيمكن أيضًا تفريعه إلى األسباب                         وإذا آان أحد األسباب معقدًا فيمكن أيضًا تفريعه إلى األسباب                         
الجزئية المكونة له وذلك على الرسم آخطوط تنطلق من آل                         الجزئية المكونة له وذلك على الرسم آخطوط تنطلق من آل                         

. . سبب  سبب  
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: : تحليل الشكل      تحليل الشكل      . . 44
في هذه المرحلة من دراسة المشكلة أمكن تحديد آافة األسباب                 في هذه المرحلة من دراسة المشكلة أمكن تحديد آافة األسباب                 

ومن الممكن اآلن تحديد أهم األسباب التي                   ومن الممكن اآلن تحديد أهم األسباب التي                   . . المحتملة للمشكلة       المحتملة للمشكلة       
.  .  تؤدي إلى المشكلة وتتيح لك معالجة تلك األسباب                   تؤدي إلى المشكلة وتتيح لك معالجة تلك األسباب                   

في حالة المشكالت المعقدة والصعبة يمكن اللجوء إلى أساليب                            في حالة المشكالت المعقدة والصعبة يمكن اللجوء إلى أساليب                            
إضافية آاالستبيان وأساليب التحقق األخرى للتأآد من أن                            إضافية آاالستبيان وأساليب التحقق األخرى للتأآد من أن                            

..تقديراتك ألسباب المشكلة وطريقة حلها آانت صحيحة أم ال                        تقديراتك ألسباب المشكلة وطريقة حلها آانت صحيحة أم ال                        
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اختناقات مرورية بالقرب من السرايا           اختناقات مرورية بالقرب من السرايا           : : مثال  مثال  
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اختناقات مرورية   
بالقرب من السرايا 

مع 
مج

ي 
ن ف
جعو
يرا

ين 
اطن
لمو
ن ا
ر م
آثي

ات 
زار
الو

آثرة عدد السيارات المتوقفة 

 

آثير من الموظفين يستلمون رواتبهم من البريد

تكدس عدد آبير من المؤسسات ال توجد محطات خاصة    

ال توجد مواقف سيارات أصالً  
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::أمثلة  أمثلة  

انحسار المساحة المزروعة في القطاع              انحسار المساحة المزروعة في القطاع              1.1.

نسبة التلوث في القطاع خطيرة للغاية              نسبة التلوث في القطاع خطيرة للغاية              2.2.

ضعف النظام التعليمي في فلسطين                  ضعف النظام التعليمي في فلسطين                  3.3.

انتشار محالت االنترنت في القطاع               انتشار محالت االنترنت في القطاع               4.4.
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