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::طريقة مخططات الصلة  طريقة مخططات الصلة  :  :  رابعاً رابعاً 

وتتضمن هذه الطريقة تنظيم األفكار إلى مواضيع مشترآة                   وتتضمن هذه الطريقة تنظيم األفكار إلى مواضيع مشترآة                   

هل نعتبر وجود العديد من األفكار            هل نعتبر وجود العديد من األفكار            : : وهنا قد نسأل سؤاالً        وهنا قد نسأل سؤاالً        
المتنوعة إيجابيًا أم سلبيًا؟                  المتنوعة إيجابيًا أم سلبيًا؟                  

أما األول فإن       أما األول فإن       .  .  قد يمكننا أن ننظر إلى هذا السؤال من جانبين                    قد يمكننا أن ننظر إلى هذا السؤال من جانبين                    
وأما اآلخر فقد يؤدي العدد      وأما اآلخر فقد يؤدي العدد      .  .  تعدد األفكار وتنوعها إيجابي               تعدد األفكار وتنوعها إيجابي               

الهائل من األفكار إلى عدم االستفادة منها وربما إهمال                      الهائل من األفكار إلى عدم االستفادة منها وربما إهمال                      
..بعضها بالرغم من أهميته             بعضها بالرغم من أهميته             



7/18/20097/18/2009 33



 
عندما يغرق المسئول في بحر من األفكار والمقترحات التي تأتيه من عندما يغرق المسئول في بحر من األفكار والمقترحات التي تأتيه من 

مصادر ومستويات متعددة فإنه وال شك لن يتمكن من استخدامها  مصادر ومستويات متعددة فإنه وال شك لن يتمكن من استخدامها  
وبالتأآيد فإنه لن يتمكن من استيعاب األجزاء والمكونات وبالتأآيد فإنه لن يتمكن من استيعاب األجزاء والمكونات . . بفعاليةبفعالية

لذلك آان من الضروري لذلك آان من الضروري . . الصغيرة الموجودة في ثنايا تلك األفكار الصغيرة الموجودة في ثنايا تلك األفكار 
..استخدام مخططات الصلة لتنظيم وتبويب تلك األفكار  استخدام مخططات الصلة لتنظيم وتبويب تلك األفكار  



 
تستطيع مخططات الصلة تنظيم وترتيب آمية هائلة من البيانات عن  تستطيع مخططات الصلة تنظيم وترتيب آمية هائلة من البيانات عن  
طريق إيجاد ترابط بين األفكار التي يتم تجميعها في مجموعات ذات  طريق إيجاد ترابط بين األفكار التي يتم تجميعها في مجموعات ذات  

..مغزى يمكن استخدامها في عملية التحليل مغزى يمكن استخدامها في عملية التحليل 
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: : تستخدم مخططات الصلة لعدة أسباب منها                  تستخدم مخططات الصلة لعدة أسباب منها                  

تجميع المعلومات والبيانات واألفكار الكثيرة ضمن                            تجميع المعلومات والبيانات واألفكار الكثيرة ضمن                            1.1.
. . مجموعات محددة يمكن تصنيفها              مجموعات محددة يمكن تصنيفها              

 التي لم تكن ظاهرة قبل             التي لم تكن ظاهرة قبل            الترابطات     الترابطات     اآتشاف بعض      اآتشاف بعض      2.2.
. . التصنيف     التصنيف     

..استخدام العصف الذهني للوصول إلى لب المشكلة وحلها                       استخدام العصف الذهني للوصول إلى لب المشكلة وحلها                       3.3.

وألن هذه الطريقة أصًال تعتمد على العصف الذهني فمن                 وألن هذه الطريقة أصًال تعتمد على العصف الذهني فمن                 
. . الطبيعي أن تتولد أعدادًا آبيرة من األفكار                الطبيعي أن تتولد أعدادًا آبيرة من األفكار                
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وقد لوحظ أنه من األفكار المتعددة أمكن رؤية الخيط الذي                     وقد لوحظ أنه من األفكار المتعددة أمكن رؤية الخيط الذي                     

ومن هذا الخيط       ومن هذا الخيط       .  .  يربط بين المجموعات المختلفة لهذه األفكار                  يربط بين المجموعات المختلفة لهذه األفكار                  
..ينطلق حل المشكلة        ينطلق حل المشكلة        



 
عندما    عندما    :  :  لذلك يمكن استخدام مخططات الصلة في حاالت منها                     لذلك يمكن استخدام مخططات الصلة في حاالت منها                     

 وجود عدد آبير من المتغيرات ،               وجود عدد آبير من المتغيرات ،              أوعند   أوعند   يكون الحل صعبًا ،            يكون الحل صعبًا ،            
. . أو في حالة توفر آمية هائلة من المعلومات والمتغيرات                          أو في حالة توفر آمية هائلة من المعلومات والمتغيرات                          
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::آيفية استخدام الطريقة        آيفية استخدام الطريقة        

:  :  مثال  مثال  
وصف المشكلة     وصف المشكلة     . . 11

تدني مستوى خدمة الزبائن          تدني مستوى خدمة الزبائن          :  :  المشكلة  المشكلة  
توليد األفكار عبر العصف الذهني            توليد األفكار عبر العصف الذهني            ..22

..من المفيد آتابة آل فكرة على ورقة صغيرة وتعلق على سبورة                      من المفيد آتابة آل فكرة على ورقة صغيرة وتعلق على سبورة                      
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عدد الزبائن آبير جداً     

العاملين غير مدربين     
بالشكل المناسب  

إهمال االدارة    
للعاملين   

ضعف ثقة العاملين      
بأنفسهم 

عدم وجود خطوط    
هاتف آافية   

ال توجد أدوات    
قياس للخدمة     
الجيدة أو غير   

الجيدة   

يشعر العاملون بعدم      
مجهوداتهم   تقدير 

أجور العاملين   
متدنية 

ال توجد طريقة   
معتمدة للتعامل مع         

الزبائن

يتم آتابة األسباب على أوراق تعلق على الحائط      يتم آتابة األسباب على أوراق تعلق على الحائط      
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تجميع األفكار المتشابهة بعضها مع بعض                  تجميع األفكار المتشابهة بعضها مع بعض                  . . 33
:  :  وذلك بالسؤال       وذلك بالسؤال       

ما هي األفكار المتشابهة؟        ما هي األفكار المتشابهة؟        
هل هذه الفكرة مرتبطة مع أي من األفكار األخرى؟     هل هذه الفكرة مرتبطة مع أي من األفكار األخرى؟     

وأن تقوم آل        وأن تقوم آل        ) ) 44--33((من المفيد تشكيل مجموعات صغيرة                من المفيد تشكيل مجموعات صغيرة                
ونستمر في تغيير          ونستمر في تغيير          . . مجموعة بتنظيم األفكار بحسب ما تراه                  مجموعة بتنظيم األفكار بحسب ما تراه                  

. . موضع البطاقات لحين التوصل إلى اتفاق                     موضع البطاقات لحين التوصل إلى اتفاق                     
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نبدأ عملية الترتيب         نبدأ عملية الترتيب         

عدد الزبائن آبير جداً     

العاملين غير مدربين     
بالشكل المناسب  

إهمال االدارة    
للعاملين   

ضعف ثقة العاملين      
بأنفسهم 

عدم وجود خطوط    
هاتف آافية   

ال توجد أدوات    
قياس للخدمة     
الجيدة أو غير   

الجيدة   

يشعر العاملون بعدم      
مجهوداتهم   تقدير 

أجور العاملين   
متدنية 

ال توجد طريقة   
معتمدة للتعامل مع         

الزبائن
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التوصل إلى إجماع         التوصل إلى إجماع         . . 44
: : وذلك عبر   وذلك عبر   



 
مناقشة المعنى والرابط المشترك لكل مجموعة                     مناقشة المعنى والرابط المشترك لكل مجموعة                     



 
االستمرار في النقاش لحين التوصل إلى إجماع                  االستمرار في النقاش لحين التوصل إلى إجماع                  



 
فصل أي فكرة ال تشترك مع غيرها في مجموعة خاصة                  فصل أي فكرة ال تشترك مع غيرها في مجموعة خاصة                  



 
إذا آانت فكرة ما تشترك مع أآثر من مجموعة فإنها تضاف                        إذا آانت فكرة ما تشترك مع أآثر من مجموعة فإنها تضاف                        

إلى تلك المجموعات           إلى تلك المجموعات           


 
حصر عدد المجموعات ما بين خمسة وتسعة                   حصر عدد المجموعات ما بين خمسة وتسعة                   
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تسمية المجموعات         تسمية المجموعات         . . 55
: : وذلك عبر   وذلك عبر   



 
ال تزيد عن    ال تزيد عن    ((التعريف بالمجموعة من خالل آلمات معدودة                   التعريف بالمجموعة من خالل آلمات معدودة                   

)) خمسة   خمسة  --ثالثة    ثالثة    


 
اإلعالن عن وصف المجموعة علنًا حتى يفهمها أعضاء                             اإلعالن عن وصف المجموعة علنًا حتى يفهمها أعضاء                             

الفريق الفريق 


 
وضع اسم المجموعة على بطاقة وإلصاقها أعلى المجموعة                             وضع اسم المجموعة على بطاقة وإلصاقها أعلى المجموعة                             
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تجميع المجموعات المترابطة              تجميع المجموعات المترابطة              . . 66
تجميع المجموعات المترابطة تحت عنوان رئيسي واحد                            تجميع المجموعات المترابطة تحت عنوان رئيسي واحد                            

بعد ذلك نقوم برسم خطوط بين العناوين الرئيسية والفرعية مما                                بعد ذلك نقوم برسم خطوط بين العناوين الرئيسية والفرعية مما                                
يؤدي إلى مخطط صلة يوضح بسرعة الترابط بين المكونات                         يؤدي إلى مخطط صلة يوضح بسرعة الترابط بين المكونات                         

. . المشارآة في المشكلة      المشارآة في المشكلة      
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عدد الزبائن آبير جداً     

العاملين غير مدربين     
بالشكل المناسب  

إهمال االدارة    
للعاملين   

ضعف ثقة العاملين      
بأنفسهم 

عدم وجود خطوط    
هاتف آافية   

ال توجد أدوات    
قياس للخدمة     
الجيدة أو غير   

الجيدة   

يشعر العاملون بعدم      
مجهوداتهم   تقدير 

أجور العاملين   
متدنية 

ال توجد طريقة   
معتمدة للتعامل مع         

الزبائن

مصادر بشرية ثقافة المؤسسة  لوجستيةأسباب أنظمة وأدوات قياس    
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::أمثلة  أمثلة  



 
تدني نسبة النجاح في امتحانات توظيف المدرسين                         تدني نسبة النجاح في امتحانات توظيف المدرسين                         



 
لجوء طلبة الثانوية العامة إلى الدروس الخصوصية                      لجوء طلبة الثانوية العامة إلى الدروس الخصوصية                      
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طريقة تقدير النجاح   طريقة تقدير النجاح   : : خامساً  خامساً  
  لعله من البديهي أن ينظر المسئول في الخلل وأسبابه حتى يتمكن من حل  لعله من البديهي أن ينظر المسئول في الخلل وأسبابه حتى يتمكن من حل  

ولكن في طريقة تقدير النجاح فإن العكس هو الصحيح حيث   ولكن في طريقة تقدير النجاح فإن العكس هو الصحيح حيث   . . المشكلةالمشكلة
. . ينظر المسئول في العمليات الناجحة في المؤسسة ويحاول البناء عليها  ينظر المسئول في العمليات الناجحة في المؤسسة ويحاول البناء عليها  
هذه الطريقة تم نشرها في منتصف الثمانينات من القرن الماضي في  هذه الطريقة تم نشرها في منتصف الثمانينات من القرن الماضي في  

..إحدى الجامعات األمريكيةإحدى الجامعات األمريكية

حال حال إن استخدام هذه الطريقة يتطلب الترآيز على االيجابيات ، فكما هو ال  إن استخدام هذه الطريقة يتطلب الترآيز على االيجابيات ، فكما هو ال  
في الطرق التقليدية لحل المشكالت والتي ترآز على التغلب على نقاط  في الطرق التقليدية لحل المشكالت والتي ترآز على التغلب على نقاط  

..الضعف فإن هذه الطريقة ترآز على االيجابيات لتنمية القدرة  الضعف فإن هذه الطريقة ترآز على االيجابيات لتنمية القدرة  
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::استخدام الطريقة      استخدام الطريقة      



 
يتطلب تطبيق الطريقة أن يتم بداية  تحديد المشكلة المراد                        يتطلب تطبيق الطريقة أن يتم بداية  تحديد المشكلة المراد                        

معالجتها ، ومن ثم هناك أربعة مراحل يجب عملها ،                          معالجتها ، ومن ثم هناك أربعة مراحل يجب عملها ،                          
: : وهيوهي

مرحلة االآتشاف     مرحلة االآتشاف     1.1.
وذلك بالنظر إلى أفضل حاالت الوضع في الماضي ، وما يعمل                           وذلك بالنظر إلى أفضل حاالت الوضع في الماضي ، وما يعمل                           

ومن األفضل االستعانة          ومن األفضل االستعانة          .  .  بصورة جيدة في الوقت الراهن         بصورة جيدة في الوقت الراهن         
بأآبر عدد ممكن من المهتمين للتحدث حول قصص النجاح                          بأآبر عدد ممكن من المهتمين للتحدث حول قصص النجاح                          

..السابقة ومواطن النجاح الحالية                السابقة ومواطن النجاح الحالية                
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: : ومن المفيد أيضًا مقابلة العاملين وسؤالهم بعض األسئلة مثل                           ومن المفيد أيضًا مقابلة العاملين وسؤالهم بعض األسئلة مثل                           


 
لماذا قررت االلتحاق بالعمل في المؤسسة بداية                لماذا قررت االلتحاق بالعمل في المؤسسة بداية                



 
أخبرني قصة عن الوقت الذي شعرت فيه أنك متحمس للعمل                        أخبرني قصة عن الوقت الذي شعرت فيه أنك متحمس للعمل                        

في المؤسسة    في المؤسسة    


 
ما الذي تعتقد أنه مهم جدًا لنجاح المؤسسة            ما الذي تعتقد أنه مهم جدًا لنجاح المؤسسة            



 
متى شعرت أنك فخور بالعمل واالنتماء للمؤسسة                      متى شعرت أنك فخور بالعمل واالنتماء للمؤسسة                      
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مرحلة الحلم     مرحلة الحلم     . . 22
وفي هذه المرحلة يتخيل المسئول وفريقه ما يمكن أن يكون                            وفي هذه المرحلة يتخيل المسئول وفريقه ما يمكن أن يكون                            

وآيفية االستفادة     وآيفية االستفادة     . . عليه الحال من وضع المؤسسة في المستقبل                  عليه الحال من وضع المؤسسة في المستقبل                  
من االيجابيات التي تم التعرف عليها في مرحلة االآتشاف                            من االيجابيات التي تم التعرف عليها في مرحلة االآتشاف                            

. . وتقويتها     وتقويتها     

وبمجرد االنتهاء من الرؤيا التي تم تكوينها في مرحلة الحلم ،                                  وبمجرد االنتهاء من الرؤيا التي تم تكوينها في مرحلة الحلم ،                                  
. . يتم االنتقال إلى المرحلة التي تليها                  يتم االنتقال إلى المرحلة التي تليها                  
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مرحلة التصميم       مرحلة التصميم       . . 33
وفيها يتم تصميم أدوات ووسائل عملية لدعم الرؤيا التي تم                                   وفيها يتم تصميم أدوات ووسائل عملية لدعم الرؤيا التي تم                                   

. . التوصل إليها       التوصل إليها       

وفي هذه المرحلة يتم البحث في األنظمة والعمليات                        وفي هذه المرحلة يتم البحث في األنظمة والعمليات                        
واالستراتيجيات الالزمة لتحقيق الرؤيا                   واالستراتيجيات الالزمة لتحقيق الرؤيا                   
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::مرحلة التطبيق      مرحلة التطبيق      . . 44
ومن   ومن   . . وتتطلب هذه المرحلة جهدًا آبيرًا في التخطيط والتحضير                        وتتطلب هذه المرحلة جهدًا آبيرًا في التخطيط والتحضير                        

المهم دائمًا وضع الرؤيا أمام أعين المخطط حتى تتجه جميع                               المهم دائمًا وضع الرؤيا أمام أعين المخطط حتى تتجه جميع                               
. . مكونات الخطة نحو تحقيق تلك الرؤيا                     مكونات الخطة نحو تحقيق تلك الرؤيا                     

لذلك تعتبر مرحلة التطبيق بداية حل المشكلة وليست الحل بحد                           لذلك تعتبر مرحلة التطبيق بداية حل المشكلة وليست الحل بحد                           
. . ذاتهذاته
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::أمثلة  أمثلة  



 
فقدت حرآة فتح الكثير من جماهيرها بعد أن آانت تتربع                         فقدت حرآة فتح الكثير من جماهيرها بعد أن آانت تتربع                         

على عرش العمل الوطني لعقود          على عرش العمل الوطني لعقود          


 
يعتقد البعض بتراجع معاني األخوة في أوساط أبناء الحرآة                           يعتقد البعض بتراجع معاني األخوة في أوساط أبناء الحرآة                           

االسالمية   االسالمية   
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طريقة المستطيالت المتشابكة       طريقة المستطيالت المتشابكة       : : سادساً  سادساً  



 
وفي هذه الطريقة يتم وضع المشكلة في المستطيل الذي                     وفي هذه الطريقة يتم وضع المشكلة في المستطيل الذي                     

: : يتوسط أربعة مستطيالت من حوله آما في الشكل الالحق                        يتوسط أربعة مستطيالت من حوله آما في الشكل الالحق                        


 
المستطيل األول يمثل األخطاء التي أدت إلى المشكلة                      المستطيل األول يمثل األخطاء التي أدت إلى المشكلة                      



 
المستطيل الثاني يناقش من وجهة نظر الجمهور لماذا حدثت                            المستطيل الثاني يناقش من وجهة نظر الجمهور لماذا حدثت                            

المشكلة  المشكلة  


 
المستطيل الثالث يفحص ما إذا آانت المشكلة في التخطيط                           المستطيل الثالث يفحص ما إذا آانت المشكلة في التخطيط                           



 
أما المستطيل الرابع فيناقش امكانية التغلب على المشكلة                           أما المستطيل الرابع فيناقش امكانية التغلب على المشكلة                           

والخطوات الالزمة لذلك         والخطوات الالزمة لذلك         
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انخفاض عدد السيارات      
المرخصة 

األخطاء التي أدت إلى     
المشكلة  

لماذا حدثت المشكلة من         
وجهة نظر أصحاب  

السيارات

هل هناك مشاآل في      
التخطيط  

آيف يمكن التغلب على        
المشكلة وإقناع أصحاب     

السيارات بترخيص 
سياراتهم 
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: : يمكن تطبيق نفس الطريقة على عدة مشاآل مثل                 يمكن تطبيق نفس الطريقة على عدة مشاآل مثل                 



 
عدم تسديد فواتير المياه والكهرباء               عدم تسديد فواتير المياه والكهرباء               



 
االختناقات المرورية بالقرب من األسواق وفي وسط المدينة                         االختناقات المرورية بالقرب من األسواق وفي وسط المدينة                         



 
االآتظاظ الشديد في بعض المرافق العامة            االآتظاظ الشديد في بعض المرافق العامة            



 
انتشار القمامة في الطرقات          انتشار القمامة في الطرقات          



 
ظاهرة تمرد األبناء على العادات والتقاليد              ظاهرة تمرد األبناء على العادات والتقاليد              



 
ظاهرة زيادة معدالت الطالق     ظاهرة زيادة معدالت الطالق     
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استخدام طريقة المروحة       استخدام طريقة المروحة       : : سابعاً  سابعاً  



 
وتستخدم هذه الطريقة إذا تم رفض الحلول البسيطة                   وتستخدم هذه الطريقة إذا تم رفض الحلول البسيطة                   

وفي هذه الطريقة يتم وضع المشكلة المراد حلها                 وفي هذه الطريقة يتم وضع المشكلة المراد حلها                 . . والواضحة      والواضحة      
ومن هذه الدائرة تخرج خطوط مروحة اليد حيث                ومن هذه الدائرة تخرج خطوط مروحة اليد حيث                .  .  في دائرة في دائرة 

. . يمثل آل خط منها أحد جوانب الحل                 يمثل آل خط منها أحد جوانب الحل                 



 
:  :  مثال  مثال  



 
آيف   آيف   .  .  يعاني شاطئ بحر غزة من التلوث الواضح                    يعاني شاطئ بحر غزة من التلوث الواضح                    : : المشكلة   المشكلة   

يمكن معالجة ذلك؟      يمكن معالجة ذلك؟      
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تنظيف   
المياه   
والشاطئ

 إلى البحر   العادمة   منع البلديات من توجيه المياه       

اطئ            
 الش
طقة
ي من

اء ف
ت البن

خلفا
اء م
ن إلق

ن م
اطني
المو

منع 

توظيف فرق متخصصة لتنظيف الشاطئ باستمرار      

واطنين  
عية الم

تو

فرض غرامات مالية على المتسببين بالتلوث     
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لكن إذا بدا أن هذه الحلول ال تفي بالغرض وأنها لم تتمكن                      لكن إذا بدا أن هذه الحلول ال تفي بالغرض وأنها لم تتمكن                      

من القضاء عى المشكلة أو أنها غير عملية فإننا نرجع خطوة                            من القضاء عى المشكلة أو أنها غير عملية فإننا نرجع خطوة                            
.  .  إلى الوراء ونوسع دائرة النظر إلى المشكلة            إلى الوراء ونوسع دائرة النظر إلى المشكلة            



 
وفي قضيتنا المطروحة يمكن توسيع دائرة المشكلة بأن ننظر                           وفي قضيتنا المطروحة يمكن توسيع دائرة المشكلة بأن ننظر                           

إلى أن مشكلتنا هي مشكلة فرعية لمشكلة أآبر هي التلوث                      إلى أن مشكلتنا هي مشكلة فرعية لمشكلة أآبر هي التلوث                      
. . مثالً  مثالً  



 
وعليه نبدأ مرحلة جديدة ببناء مروحة جديدة والنظر في                         وعليه نبدأ مرحلة جديدة ببناء مروحة جديدة والنظر في                         

الحلول التي يمكن أن تقلل التلوث                     الحلول التي يمكن أن تقلل التلوث                     



7/18/20097/18/2009 2929

تنظيف 
المياه   

والشاطئ 

 إلى البحر العادمةمنع البلديات من توجيه المياه   

اطئ   
 الش
طقة
ي من

اء ف
ت البن

خلفا
اء م
ن إلق

ن م
اطني
المو

منع 

توظيف فرق متخصصة لتنظيف الشاطئ باستمرار 

واطنين
عية الم

تو

فرض غرامات مالية على المتسببين بالتلوث  

تقليل  
التلوث 

منع قوارب الصيد القديمة من العمل        

يمية               
االقل

مياه 
ن ال
ب م
قترا
ن اال

ل م
ترو
 بالب
حملة

ن الم
السف

منع 

البحر          
 إلى 

جيهها
بل تو

حي ق
 الص

صرف
مياه ال

تنقية 

إبعاد أنابيب نقل المياه المعالجة إلى مسافات بعيدة داخل البحر                 
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وإذا لم يتم حل المشكلة فإننا نكرر الرجوع مرة أخرى إلى                        وإذا لم يتم حل المشكلة فإننا نكرر الرجوع مرة أخرى إلى                        

. . الوراء ونوسع دائرة الحل        الوراء ونوسع دائرة الحل        


 
. . وتستمر هذه العملية لحين الوصول إلى نتائج مرضية                         وتستمر هذه العملية لحين الوصول إلى نتائج مرضية                         



 
:  :  مثال  مثال  



 
انتشار ظاهرة التدخين في أوساط الشباب                  انتشار ظاهرة التدخين في أوساط الشباب                  



 
مشكلة الديكتاتورية في العالم العربي واإلسالمي                     مشكلة الديكتاتورية في العالم العربي واإلسالمي                     
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