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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 الثالثة       الجلسة الثالثة       
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طريقة قبعات التفكير الستة     طريقة قبعات التفكير الستة      :    :   ثامناً ثامناً 

اداة تفكير فعالة تشجع التفكير المتوازياداة تفكير فعالة تشجع التفكير المتوازي



 

 عادة؟ عادة؟بهبهما هي اوجه القصور في االسلوب الذي نفكر      ما هي اوجه القصور في االسلوب الذي نفكر      
يفتقد الى البناء المنتظم و التصميميفتقد الى البناء المنتظم و التصميم
يفتقد الى االبداع و االبتكاريفتقد الى االبداع و االبتكار


 
يجعل الناس في حالة تضاد و تنافر يجعل الناس في حالة تضاد و تنافر 
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هذا التوجه يجعل الحاضرين يفكرون دون حواجز أو خوف                            هذا التوجه يجعل الحاضرين يفكرون دون حواجز أو خوف                            

وبنفس النوع من التفكير حتى يتم التغلب على بعض السلبيات                                وبنفس النوع من التفكير حتى يتم التغلب على بعض السلبيات                                
اثناء الحديث والتفكير مثل الهجوم على آراء وأفكار                           اثناء الحديث والتفكير مثل الهجوم على آراء وأفكار                           

. . اآلخرين  اآلخرين  
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نمو االنسان و تطورهنمو االنسان و تطوره



 
““لماذا  لماذا  “ “ يسأل الطفل     يسأل الطفل     : :  سنوات      سنوات     55  --صفر صفر 



 
5  5  --

 
““لماذا ال  لماذا ال  “ “ يسأل الطفل     يسأل الطفل     : :  سنة     سنة     12 12



 
12  12  --

 
مرحلة التبرير و اعطاء االسباب               مرحلة التبرير و اعطاء االسباب               : : سنة   سنة    75 75
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القبعات الستة تمثل اطار  القبعات الستة تمثل اطار  



 
لتشجيع التفكير المتوازي          لتشجيع التفكير المتوازي          



 
تخصص مساحة و زمن للتفكير االبداعي               تخصص مساحة و زمن للتفكير االبداعي               



 
يوجه التفكير نحو افكار معينة               يوجه التفكير نحو افكار معينة               



 
يحول التفكير من نمط الى اخر             يحول التفكير من نمط الى اخر             



 
و تفحص   و تفحص   يتيح الفرصة الستكشاف موضوع ما بعمق                 يتيح الفرصة الستكشاف موضوع ما بعمق                 
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المعلومات ، البيانات ، المتطلبات  المعلومات ، البيانات ، المتطلبات  : : القبعة البيضاء    القبعة البيضاء    

 : :و ترآز على و ترآز على 


 

المعلومات المتوفرة لدينا و الموجودة   المعلومات المتوفرة لدينا و الموجودة   


 

المعلومات التي نود الحصول عليها    المعلومات التي نود الحصول عليها    


 

المعلومات التي نحتاج لها  المعلومات التي نحتاج لها  


 

المعلومات غير المتوفرة او الناقصة و التي يجب اآمالها    المعلومات غير المتوفرة او الناقصة و التي يجب اآمالها    


 

الترآيز على الحقائق   الترآيز على الحقائق   


 

التجرد من العواطف والرأي    التجرد من العواطف والرأي    
االهتمام بالوقائع واألرقام واإلحصاءاتاالهتمام بالوقائع واألرقام واإلحصاءات


 

ال تفسير وال تحليل للمعلومات وإنما جمعها فقط ال تفسير وال تحليل للمعلومات وإنما جمعها فقط 


 

الحيادية والموضوعية التامة الحيادية والموضوعية التامة 
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 النقاط االساسية    النقاط االساسية   --القبعة البيضاء    القبعة البيضاء    



 
تسجل اآلراء المتباينة المختلفة في حالة وجود معلومات                            تسجل اآلراء المتباينة المختلفة في حالة وجود معلومات                            

.  .  متضاربة    متضاربة    


 
تقيم صحة المعلومات و مدى عالقتها بأصل الموضوع                          تقيم صحة المعلومات و مدى عالقتها بأصل الموضوع                          

المطروح  المطروح  


 
تفرق بين الحقائق المجردة و التخمين و التأمالت                         تفرق بين الحقائق المجردة و التخمين و التأمالت                         



 
تحدد طبيعة الخطوات التي يجب تنفيذها لسد أي نقص في                      تحدد طبيعة الخطوات التي يجب تنفيذها لسد أي نقص في                      

المعلومات     المعلومات     
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 المشاعر ، الحدس، العواطف         المشاعر ، الحدس، العواطف        --القبعة الحمراء      القبعة الحمراء      
كمن في العمق من كمن في العمق من إنه عكس التفكير الحيادي القائم على الموضوعية ، فهو قائم على ما ي   إنه عكس التفكير الحيادي القائم على الموضوعية ، فهو قائم على ما ي   

وآذلك هو يقوم على الحدس من حيث الفهم الخاطف أو الرؤية المفاجئة    وآذلك هو يقوم على الحدس من حيث الفهم الخاطف أو الرؤية المفاجئة    . . عواطف ومشاعرعواطف ومشاعر
:: القبعة الحمراء القبعة الحمراءمرتدوامرتدواومن  األمور التي يرآز عليها ومن  األمور التي يرآز عليها . . لموقف معينلموقف معين

التعبير عما تشعر به االن  فقطالتعبير عما تشعر به االن  فقط


 

االهتمام بالمشاعر فقط دون حقائق او معلومات     االهتمام بالمشاعر فقط دون حقائق او معلومات     


 

س س رفض الحقائق أو اآلراء دون مبرر عقلي بل على أساس المشاعر واألحاسي   رفض الحقائق أو اآلراء دون مبرر عقلي بل على أساس المشاعر واألحاسي   


 

يمكن استخدامها في مرحلة ما قبل أو بعد الوصول الى قرار ما  يمكن استخدامها في مرحلة ما قبل أو بعد الوصول الى قرار ما  


 

ال تطالب باستيضاح او شرح ألسباب مشاعرنا     ال تطالب باستيضاح او شرح ألسباب مشاعرنا     


 

شعور داخلي مبني على خبراتنا و تجاربنا   شعور داخلي مبني على خبراتنا و تجاربنا   


 

قلل من استعمالها في جلسات العمل   قلل من استعمالها في جلسات العمل   
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نطاق الشعور

ــ                      ــ                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غير راضي     ما بين  بينينراضي  
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 الحذر ، المخاطر ، المصاعب  الحذر ، المخاطر ، المصاعب --القبعة السوداء القبعة السوداء 



 
إنه دائم في خط        إنه دائم في خط        ،  ،  المنطق والناقد والتشاؤم              المنطق والناقد والتشاؤم              : : اساس هذا التفكير   اساس هذا التفكير   

.  .  سلبي واحد في تصوره لألوضاع المستقبلية والماضية                      سلبي واحد في تصوره لألوضاع المستقبلية والماضية                      
فهو غالبًا ما        فهو غالبًا ما        . . ورغم أنه يبدو منطقيًا فهو ليس عادًال باستمرار                    ورغم أنه يبدو منطقيًا فهو ليس عادًال باستمرار                    

ُيقدم منطقًا يصعب آسره وغالبًا يرآز على أشياء فرعية أو                           ُيقدم منطقًا يصعب آسره وغالبًا يرآز على أشياء فرعية أو                           
وُرمز لها باللون األسود آناية عن السلبية والتشاؤم                           وُرمز لها باللون األسود آناية عن السلبية والتشاؤم                           . . صغيرة   صغيرة   

: :  القبعة السوداء     القبعة السوداء    مرتدوا   مرتدوا   ومن  األمور التي يرآز عليها           ومن  األمور التي يرآز عليها           
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 الحذر ، المخاطر ، المصاعب  الحذر ، المخاطر ، المصاعب --القبعة السوداء القبعة السوداء 

نقد اآلراء ورفضها باستعمال المنطقنقد اآلراء ورفضها باستعمال المنطق


 
التشاؤم وعدم التفاؤل باحتماالت النجاح والترآيز على احتماالت التشاؤم وعدم التفاؤل باحتماالت النجاح والترآيز على احتماالت 

الفشلالفشل


 
استعمال المنطق وتوضيح عدم اسباب النجاح استعمال المنطق وتوضيح عدم اسباب النجاح 



 
توضيح نقاط الضعف في أي فكرة والجوانب السلبية منها   توضيح نقاط الضعف في أي فكرة والجوانب السلبية منها   

الترآيز على العوائق والمشاآل والتجارب الفاشلةالترآيز على العوائق والمشاآل والتجارب الفاشلة
وة وة الترآيز على الجوانب السلبية  آارتفاع التكاليف أو شدة المنافسة وقالترآيز على الجوانب السلبية  آارتفاع التكاليف أو شدة المنافسة وق

الخصومالخصوم


 
 حتى ال تبالغ في توقع النجاح أو تغامر دون حساب  حتى ال تبالغ في توقع النجاح أو تغامر دون حساب ترتديهاترتديهاحاول أن حاول أن 



 
 اعترف بنقاط الضعف وآيفية التغلب عليها اعترف بنقاط الضعف وآيفية التغلب عليهاترتديهاترتديهاعندما عندما 
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 االيجابية و الفوائد    االيجابية و الفوائد   --القبعة الصفراء       القبعة الصفراء       

. . ابي ابي هذا التفكير معاآس تمامًا للتفكير السلبي ويعتمد على التقييم اإليج هذا التفكير معاآس تمامًا للتفكير السلبي ويعتمد على التقييم اإليج 
:: القبعة الصفراء القبعة الصفراءمرتدوامرتدواومن  األمور التي يرآز عليها ومن  األمور التي يرآز عليها 

 : :ترآز علىترآز على


 
البحث عن الجدوى و الفوائد البحث عن الجدوى و الفوائد 

ما هي الفوائد ؟ما هي الفوائد ؟


 
هل يمكننا تطبيق هذا المفهوم الجذاب ؟ هل يمكننا تطبيق هذا المفهوم الجذاب ؟ 



 
هل يمكن تعديل هذه الفكرة حتى تصبح قابلة للتنفيذ ؟ هل يمكن تعديل هذه الفكرة حتى تصبح قابلة للتنفيذ ؟ 

هل يمكننا تعديل النظام الحالي ؟هل يمكننا تعديل النظام الحالي ؟
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التفاؤل واإلقدام واإليجابية و االستعداد للتجريب التفاؤل واإلقدام واإليجابية و االستعداد للتجريب 



 
الترآيز على احتماالت النجاح وتقليل احتماالت الفشل الترآيز على احتماالت النجاح وتقليل احتماالت الفشل 



 
ايضاح نقاط القوة في الفكرة والترآيز على نقاطها اإليجابية  ايضاح نقاط القوة في الفكرة والترآيز على نقاطها اإليجابية  



 
تهوين المخاطر والمشاآل وتبيين الفروق عن التجارب الفاشلة  تهوين المخاطر والمشاآل وتبيين الفروق عن التجارب الفاشلة  

االهتمام بالفرص المتاحة والحرص على استغاللهااالهتمام بالفرص المتاحة والحرص على استغاللها


 
توقع النجاح والتشجع على اإلقدام توقع النجاح والتشجع على اإلقدام 



 
عدم استعمال المشاعر واألحاسيس ولكن استعمال المنطق وإظهار  عدم استعمال المشاعر واألحاسيس ولكن استعمال المنطق وإظهار  

الرأي اإليجابي وتحسينه  الرأي اإليجابي وتحسينه  
حاول ارتداء القبعة الصفراء قبل وبعد القبعة السوداء عند مناقشة أيحاول ارتداء القبعة الصفراء قبل وبعد القبعة السوداء عند مناقشة أي  

موضوعموضوع
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 االحتماالت ، البدائل ، االفكار الجديدة           االحتماالت ، البدائل ، االفكار الجديدة          --القبعة الخضراء       القبعة الخضراء       

  :  :ترآز على   ترآز على   


 
بذل جهد ابداعي          بذل جهد ابداعي          



 
تعدل من االفكار و تزيل االخطاء             تعدل من االفكار و تزيل االخطاء             



 
تنشأ خلية تتخذ من االبتكار ثقافة لها             تنشأ خلية تتخذ من االبتكار ثقافة لها             



 
تشجع التفكير االبداعي         تشجع التفكير االبداعي         



 
تستكشف بدائل مختلفة لتنفيذ االعمال و االفعال                   تستكشف بدائل مختلفة لتنفيذ االعمال و االفعال                   
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الحرص على الجديد من األفكار واآلراءالحرص على الجديد من األفكار واآلراء..


 
..البحث الدائم عن البدائل لكل أمر واالستعداد لممارسة الجديد البحث الدائم عن البدائل لكل أمر واالستعداد لممارسة الجديد 



 
!!)!!)؟؟......ماذا لوماذا لو((استعمال طرق اإلبداع و وسائلة مثل استعمال طرق اإلبداع و وسائلة مثل 

محاولة تطوير األفكار الجديدة أو الغريبةمحاولة تطوير األفكار الجديدة أو الغريبة..
االستعداد لتحمل المخاطر واستكشاف الجديداالستعداد لتحمل المخاطر واستكشاف الجديد..


 
عندما تستعمل هذه القبعة اتبعها بالسوداء ثم الصفراء  حتى تعرف  عندما تستعمل هذه القبعة اتبعها بالسوداء ثم الصفراء  حتى تعرف  

..سلبيات وإيجابيات الفكرة الجديدة سلبيات وإيجابيات الفكرة الجديدة 


 
 قبل االختيار بين البدائل المطروحة فلعلك تجد افكار    قبل االختيار بين البدائل المطروحة فلعلك تجد افكار   ترتديهاترتديهاحاول أن حاول أن 

..وبدائل جديدة وبدائل جديدة 


 
 الشخص المقابل وساعده على تطوير  الشخص المقابل وساعده على تطوير يرتديهايرتديهاحاول أن تنتبه عندما  حاول أن تنتبه عندما  

..األفكار الجديدة األفكار الجديدة 
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 التحكم في عمليات التفكير    التحكم في عمليات التفكير   --القبعة الزرقاء      القبعة الزرقاء      

 : :ترآز على   ترآز على   


 
الخطوة التالية     الخطوة التالية     



 
جدول االعمال        جدول االعمال        



 
الطلبات  الطلبات  



 
الملخص  الملخص  



 
االستنتاجات و القرارات          االستنتاجات و القرارات          
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 النقاط االساسية    النقاط االساسية   --القبعة الزرقاء      القبعة الزرقاء      



 
توجه عمليات التفكير و تعيده الى الطريق اذا حاد عنه                       توجه عمليات التفكير و تعيده الى الطريق اذا حاد عنه                       



 
تنظر في طلب اعضاء المجموعة النظر في انماط معينة من                           تنظر في طلب اعضاء المجموعة النظر في انماط معينة من                           

التفكير   التفكير   


 
تبين المالحظات غير الالئقة و غير المناسبة                       تبين المالحظات غير الالئقة و غير المناسبة                       



 
تطالب بتلخيص و خاتمة للموضوع المطروح                      تطالب بتلخيص و خاتمة للموضوع المطروح                      



 
تصدر القرار تصدر القرار 



 
تجسد دور المنسق او المنظم او المدير              تجسد دور المنسق او المنظم او المدير              



 
يجوز ارتدائها  بواسطة أي من اعضاء                يجوز ارتدائها  بواسطة أي من اعضاء                
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استخدم القبعات   استخدم القبعات   



 
::هناك استخدامان اساسيان و عامان للقبعات                هناك استخدامان اساسيان و عامان للقبعات                

استخدام فردي للقبعات    استخدام فردي للقبعات    1.1.

تستخدم قبعة واحدة فرادى و لفترة محددة مـــــن الوقت لتبني                   تستخدم قبعة واحدة فرادى و لفترة محددة مـــــن الوقت لتبني                   
نمط تفكير معين  و ذلك ألغراض آتابة تقرير او تسيير                       نمط تفكير معين  و ذلك ألغراض آتابة تقرير او تسيير                       

او في محادثة    او في محادثة      اعمال اجتماع     اعمال اجتماع     
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استخدم القبعات   استخدم القبعات   

استخدام تسلسلي و تتابعي           استخدام تسلسلي و تتابعي           2.2.



 
هنا تستخدم القبعات الواحدة تلــــــــو االخرى لبحث و                    هنا تستخدم القبعات الواحدة تلــــــــو االخرى لبحث و                    

استكشاف موضوع معين           استكشاف موضوع معين           
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االستخدام التسلسلي التتابعي          االستخدام التسلسلي التتابعي          

يستخدم عندما يكون           يستخدم عندما يكون           


 
الوقت قصير       الوقت قصير       



 
التفكير عشوائيا و غير موجه              التفكير عشوائيا و غير موجه              



 
هناك معتقدات و افكار مختلفة و متباينة و متضاربة                         هناك معتقدات و افكار مختلفة و متباينة و متضاربة                         



 
ال يوجد تسلسل واحد صحيح بعينه                ال يوجد تسلسل واحد صحيح بعينه                
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استخدام القبعات في بداية التسلسل        استخدام القبعات في بداية التسلسل        

تقدم و تعرف بالموضوع المطروح             •

التعرف على المشاعر تجاه موضوع ما                •

توفير معلومات عن فكرة جديدة             •
بحث و استكشاف فكرة محايدة             •
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استخدام القبعات في بداية التسلسل        استخدام القبعات في بداية التسلسل        

ابحث عن المزايا اوال لتستكشف قيمة                 •
اقتراح او فكرة     

تجنب عناء البحث عن معلومات اذا لم                       •
 للفكرة  واضحة   يوجد فوائد       

تستخدم قبل القبعة السوداء اذ ان السلبيات                   •
قد تحجب االيجابيات            
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استخدام القبعات في بداية التسلسل        استخدام القبعات في بداية التسلسل        

تجنب استخدامها في البداية اذ يفضل ان                   •
تبدأ بالقبعة البيضاء لجمع المعلومات                    

الالزمة و التي بها تتمكن القبعة الخضراء                   
من طرح بدائل و افكار جديدة         

تمثل الرؤية التقليدية للتفكير و تحجب                  •
فوائد و مزايا الفكرة لذا تجنب استخدامها                 

في البداية    



7/18/20097/18/2009 2424

استخدام القبعات في وسط التسلسل        استخدام القبعات في وسط التسلسل        

أيجاد و طرح البدائل و المقترحات              •

أيجاد الفوائد في مقترحات القبعة الخضراء                  •

البحث عن قيمة اضافية بعد استخدام القبعة                     •
السوداء   

بعد القبعة الصفراء لتحدد المتاعب               •
المتوقعة    
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الزمن  الزمن  



 
دقائق لكل قبعة       دقائق لكل قبعة        )  ) 44((الى اربعة    الى اربعة     )   )  33((يسمح بثالث       يسمح بثالث       



 
اعلن الوقت المحدد لكل قبعة            اعلن الوقت المحدد لكل قبعة            



 
يجوز تمديد الوقت اذا توالت االفكار المقترحة                يجوز تمديد الوقت اذا توالت االفكار المقترحة                



 
ثانية فقط للقبعة الحمراء آحد             ثانية فقط للقبعة الحمراء آحد              )  ) 3030((يسمح بثالثين         يسمح بثالثين         

 . .اقصى   اقصى   
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مثال لتسلسل القبعات في اجتماع         مثال لتسلسل القبعات في اجتماع         


 
إلدارة االجتماع    إلدارة االجتماع    ) ) المدير  المدير  ((دائمًا مع القبعة الزرقاء      دائمًا مع القبعة الزرقاء      : : البداية   البداية   

وتحديد أهدافه وطرح المشكلة        وتحديد أهدافه وطرح المشكلة        


 
تحديد مشاعر فريق العمل حول المشكلة              تحديد مشاعر فريق العمل حول المشكلة              :  :  القبعة الحمراء      القبعة الحمراء      

المطروحة    المطروحة    


 
جمع المعلومات وسرد الحقائق المتعلقة               جمع المعلومات وسرد الحقائق المتعلقة               : : القبعة البيضاء         القبعة البيضاء         

بالمشكلة    بالمشكلة    


 
طرح األفكار واآلراء االيجابية         طرح األفكار واآلراء االيجابية         :  :  القبعة الصفراء    القبعة الصفراء    



 
طرح النقاط السلبية المتعلقة بالمشكلة              طرح النقاط السلبية المتعلقة بالمشكلة              : : القبعة السوداء     القبعة السوداء     



 
اقتراح البدائل والحلول             اقتراح البدائل والحلول             : : القبعة الخضراء      القبعة الخضراء      
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تلخيص النتائج واألفكار وربطها معًا ، ومن                       تلخيص النتائج واألفكار وربطها معًا ، ومن                       : : القبعة الزرقاء     القبعة الزرقاء     

ثم وضع خطة تنفيذية وأدوات متابعة لتنفيذ القرارات التي تم                           ثم وضع خطة تنفيذية وأدوات متابعة لتنفيذ القرارات التي تم                           
. . االتفاق عليها     االتفاق عليها     



 
من حق القبعة الزرقاء التدخل لضبط االجتماع وتوجيهه نحو                            من حق القبعة الزرقاء التدخل لضبط االجتماع وتوجيهه نحو                            

. . أهدافه ، في أي وقت    أهدافه ، في أي وقت    
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استخدام القبعات في نهاية التسلسل       استخدام القبعات في نهاية التسلسل       

التنظيم     / تلخص عمليات التفكير             •

هل آل شيء على ما يرام ؟         •

بعد القبعة السوداء  الستيضاح ردود االفعال             •

الستيضاح الشعور تجاه  االجتماع و الحوار                  •
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::أمثلة  أمثلة  


 
تأثير االنقسام بين الضفة وغزة على القضية الفلسطينية                      تأثير االنقسام بين الضفة وغزة على القضية الفلسطينية                      



 
 في ضوء التجربة          في ضوء التجربة         20102010االستحقاق االنتخابي في يناير                االستحقاق االنتخابي في يناير                

الماضية    الماضية    


 
الضغوطات التي يتعرض لها أبناء ومؤسسات الحرآة                         الضغوطات التي يتعرض لها أبناء ومؤسسات الحرآة                         

االسالمية في الضفة الغربية        االسالمية في الضفة الغربية        


 
النقص في التجهيزات والكوادر الصحية المؤهلة                   النقص في التجهيزات والكوادر الصحية المؤهلة                   
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استخدام طريقة ستة أمثال االنحراف المعياري               استخدام طريقة ستة أمثال االنحراف المعياري               : : تاسعاً  تاسعاً  



 
وتتبع هذه الطريقة منهجية التحسين المستمر للعمليات القائمة                           وتتبع هذه الطريقة منهجية التحسين المستمر للعمليات القائمة                           

وتتميز هذه الطريقة باستخدام البيانات                 وتتميز هذه الطريقة باستخدام البيانات                 .  .  والحد من عيوبها          والحد من عيوبها          
 وذلك لتقييم مدى آفاءة العمليات ، ومن ثم                     وذلك لتقييم مدى آفاءة العمليات ، ومن ثم                    واالحصائيات        واالحصائيات        

تحديد اآلليات الكفيلة بتقليص العيوب لتتوافق مع المعيار                          تحديد اآلليات الكفيلة بتقليص العيوب لتتوافق مع المعيار                          
المحدد وهو ستة أمثال االنحراف المعياري ، مما يعني                      المحدد وهو ستة أمثال االنحراف المعياري ، مما يعني                      

 لكل    لكل   3434احتمالية وجود عيب في المنتج أو الخدمة ال يتجاوز                            احتمالية وجود عيب في المنتج أو الخدمة ال يتجاوز                            
. . عشرة ماليين عملية        عشرة ماليين عملية        
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المشكلة الحقيقية    

مشكلة إحصائية 

الحل االحصائي    

الحل العملي للمشكلة      



7/18/20097/18/2009 3232



 
::أما المنهجية التي تتبعها هذه الطريقة فتتبع الخطوات التالية أما المنهجية التي تتبعها هذه الطريقة فتتبع الخطوات التالية 

حيث يقوم فريق العمل باختيار المشكلة ويشمل   حيث يقوم فريق العمل باختيار المشكلة ويشمل   : :  تحديد المشكلة   تحديد المشكلة  1.1.
::ذلكذلك

تحديد متطلبات العمالء  تحديد متطلبات العمالء  ••
تعريف العيوب تعريفًا دقيقًاتعريف العيوب تعريفًا دقيقًا••
إجراء دراسة للوضع الحالي لألداء قبل البدء بعملية التحسين  إجراء دراسة للوضع الحالي لألداء قبل البدء بعملية التحسين  ••
تكوين فريق العمل وتحديد قائده   تكوين فريق العمل وتحديد قائده   ••
تحديد الضرر الحاصل من المشكلة وحجم العائد عندما يتم التغلب    تحديد الضرر الحاصل من المشكلة وحجم العائد عندما يتم التغلب    ••

..عليهاعليها
التقدم بطلب للجهات العليا ألخذ موافقتها على المشروعالتقدم بطلب للجهات العليا ألخذ موافقتها على المشروع••
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: : وقد تساعد األسئلة التالية في الوصول إلى بعض الخلفيات                        وقد تساعد األسئلة التالية في الوصول إلى بعض الخلفيات                        



 
ما الذي يهم العميل؟      ما الذي يهم العميل؟      



 
ما هو العيب الذي نحاول تقليصه؟             ما هو العيب الذي نحاول تقليصه؟             



 
؟؟بها   بها   ما هي النسبة التي نحاول تقليص العيب                   ما هي النسبة التي نحاول تقليص العيب                   



 
متى علينا االنتهاء من تقليص العيب؟                   متى علينا االنتهاء من تقليص العيب؟                   



 
ماذا تكلفنا المشكلة في الوقت الراهن؟             ماذا تكلفنا المشكلة في الوقت الراهن؟             



 
من يمكن أن يشارك في الفريق؟            من يمكن أن يشارك في الفريق؟            



 
من الذي يمكن أن يساعدنا من المسئولين في تنفيذ المشروع؟                        من الذي يمكن أن يساعدنا من المسئولين في تنفيذ المشروع؟                        
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: : ومن المفيد في هذه المرحلة تحضير ما يلي            ومن المفيد في هذه المرحلة تحضير ما يلي            



 
تجهيز ورقة عمل تتضمن التحديد الدقيق للمشكلة أو المشاآل                        تجهيز ورقة عمل تتضمن التحديد الدقيق للمشكلة أو المشاآل                        

 للمقترح الذي يجب        للمقترح الذي يجب       وشروحات    وشروحات    ، معلومات عن فريق العمل ،              ، معلومات عن فريق العمل ،              
. . توزيعه على أصحاب القرار ألخذ الموافقة والدعم                 توزيعه على أصحاب القرار ألخذ الموافقة والدعم                 



 
تجهيز مخطط توضيحي يبين اتجاه حدوث المشكلة خالل                              تجهيز مخطط توضيحي يبين اتجاه حدوث المشكلة خالل                              

. . فترة من الوقت     فترة من الوقت     


 
 على النتائج          على النتائج         المدخالت   المدخالت   مخططات توضيحية ألهمية تأثير                  مخططات توضيحية ألهمية تأثير                  

..سواء من الناحية االيجابية أم السلبية                     سواء من الناحية االيجابية أم السلبية                     


 
. . مخططات توضيحية لكيفية سير العملية في وضعها الحالي                          مخططات توضيحية لكيفية سير العملية في وضعها الحالي                          
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وفيها يقوم الفريق بتحديد العمليات الداخلية التي  وفيها يقوم الفريق بتحديد العمليات الداخلية التي  : :  عملية القياس عملية القياس2.2.
تؤثر على المشكلة ، بما في ذلك خصائص المشكلة والمكونات  تؤثر على المشكلة ، بما في ذلك خصائص المشكلة والمكونات  

::األساسية للنظام وعملية جمع البيانات وذلك عبراألساسية للنظام وعملية جمع البيانات وذلك عبر
التعرف على متطلبات األداء المحددةالتعرف على متطلبات األداء المحددة••
 والمخرجات لكل خطوة  والمخرجات لكل خطوة المدخالت  المدخالت  رسم خارطة للعمليات توضح رسم خارطة للعمليات توضح ••

من الخطوات المتضمنة في آل عملية من الخطوات المتضمنة في آل عملية 
توليد قائمة بالقياسات المهمةتوليد قائمة بالقياسات المهمة••
التعرف على مكان حدوث الخطأ في القياسالتعرف على مكان حدوث الخطأ في القياس••
 والمخرجات وجمع البيانات  والمخرجات وجمع البيانات المدخالت  المدخالت  البدء بقياس البدء بقياس ••
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: : أسئلة مقترحة   أسئلة مقترحة   



 
ما هي العملية وآيف تشتغل؟            ما هي العملية وآيف تشتغل؟            



 
ما هي المخرجات التي تهم العميل أآثر من غيرها؟                     ما هي المخرجات التي تهم العميل أآثر من غيرها؟                     



 
 التي تؤثر على المخرجات أآثر؟                 التي تؤثر على المخرجات أآثر؟                المدخالت   المدخالت   ما هي  ما هي  



 
هل قدرتنا على اآتشاف الخلل آافية؟                 هل قدرتنا على اآتشاف الخلل آافية؟                 



 
آيف هو أداء العمليات الحالية؟             آيف هو أداء العمليات الحالية؟             



 
ما هو أفضل ما يمكن للعمليات الحالية الوصول إليه؟                          ما هو أفضل ما يمكن للعمليات الحالية الوصول إليه؟                          
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: : ومن المفيد هنا استخدام ما يلي             ومن المفيد هنا استخدام ما يلي             



 
طريقة عظم السمكة      طريقة عظم السمكة      



 
خارطة العمليات لتمكين الفريق من رؤية األسباب المخفية                          خارطة العمليات لتمكين الفريق من رؤية األسباب المخفية                          

للمشكلة  للمشكلة  


 
استخدام مصفوفة السبب والنتيجة لمعرفة مدى تأثير آل                         استخدام مصفوفة السبب والنتيجة لمعرفة مدى تأثير آل                         

مدخل على تغيير المخرجات             مدخل على تغيير المخرجات             


 
التعرف على العوامل الواضحة للحل وتطبيقها                        التعرف على العوامل الواضحة للحل وتطبيقها                        
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وفيه يتم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من   وفيه يتم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من   : : عملية التحليلعملية التحليل3.3.
خالل عملية القياس لتحديد أصول األسباب المحتملة واالختالفات     خالل عملية القياس لتحديد أصول األسباب المحتملة واالختالفات     

والعيوب التي تؤثر على العملية وتسبب المشكلة ، ومن المفيد طرح والعيوب التي تؤثر على العملية وتسبب المشكلة ، ومن المفيد طرح 
::أسئلة مثلأسئلة مثل

؟ وبأي درجة؟  ؟ وبأي درجة؟  ))بناء على البيانات بناء على البيانات (( التي تؤثر بشدة   التي تؤثر بشدة  المدخالت المدخالت ما هي ما هي ••
؟ ؟ للمدخالت للمدخالت هل يمكن أن يكون هناك تأثير تعاضدي هل يمكن أن يكون هناك تأثير تعاضدي ••
إذا قمنا بتغيير مدخل ما ، هل يتغير المخرج بالشكل المطلوب؟ إذا قمنا بتغيير مدخل ما ، هل يتغير المخرج بالشكل المطلوب؟ ••
ما هو مستوى الثقة في التغيير؟ما هو مستوى الثقة في التغيير؟••
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وفيها يتم تحديد مجموعة األنشطة التي تسهم في تحسين     وفيها يتم تحديد مجموعة األنشطة التي تسهم في تحسين     : : التحسين التحسين 4.4.
األداء وتحديد الحلول الممكنة عن طريق التغلب على أصول    األداء وتحديد الحلول الممكنة عن طريق التغلب على أصول    

::ومن المفيد تحديد ما يلي ومن المفيد تحديد ما يلي . . المشكلة وليس أعراضهاالمشكلة وليس أعراضها
 الحرجة التي تؤثر على المشكلة  الحرجة التي تؤثر على المشكلة المدخالت المدخالت ••
العالقة بين المتغيراتالعالقة بين المتغيرات••
الحد األدنى واألعلى لألداء وذلك لتحديد ما إذا آانت المخرجات   الحد األدنى واألعلى لألداء وذلك لتحديد ما إذا آانت المخرجات   ••

مطلوبة أم المطلوبة أم ال
 أو أن يتم إعادة تنظيم  أو أن يتم إعادة تنظيم للمدخالت للمدخالت إما أن يتم استخدام الوضع المثالي   إما أن يتم استخدام الوضع المثالي   ••

..وتشكيل العمليات المستخدمة  وتشكيل العمليات المستخدمة  
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يقوم الفريق بتطوير األدوات العلمية              يقوم الفريق بتطوير األدوات العلمية              :  :  المراقبة والتحكم        المراقبة والتحكم        5.5.
الالزمة للسيطرة على عملية التحسين والتأآد أنها ستستمر                          الالزمة للسيطرة على عملية التحسين والتأآد أنها ستستمر                          

..لفترة طويلة    لفترة طويلة    
: : ومن المهم في هذه المرحلة التأآد مما يلي               ومن المهم في هذه المرحلة التأآد مما يلي               

بعد أن تم حل المشكلة ، ما هي االجراءات الواجب اتخاذها                          بعد أن تم حل المشكلة ، ما هي االجراءات الواجب اتخاذها                          ••
لضمان استمرار الحل؟         لضمان استمرار الحل؟         

ما هي المفاصل الرئيسية التي يجب استمرار متابعتها                       ما هي المفاصل الرئيسية التي يجب استمرار متابعتها                       ••
آيف يمكن تعميم الفائدة على باقي األفراد المهتمين                         آيف يمكن تعميم الفائدة على باقي األفراد المهتمين                         ••

بالمشكلة في المؤسسة؟         بالمشكلة في المؤسسة؟         
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التحديد 

القياس

التحليل 

التحسين

التحكم

:التحكم
التأآد من استمرار  

التحسين
المشارآة في الدروس    

المستقاة 

:تحديد المشكلة 
مشكلة يمكن قياسها   
تحديد فريق العمل  

تحديد خريطة العملية

:القياس
تحديد مقاييس األداء
قياس مستوى األداء 

الحالي

:التحليل
التعرف على اإلمكانيات

تحديد أهداف األداء
التعرف على مصادر  

التغير

:التحسين
حصر األسباب الهامة 

اآتشاف العالقات  
تحديد مستويات المرونة  
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مثال  مثال  


 
وحيث أن المؤسسة ال  وحيث أن المؤسسة ال  . .  تليفون يوميًا تليفون يوميًا10001000مؤسسة ما تستقبل مؤسسة ما تستقبل 

تستطيع تقييم االستجابة الصحيحة لجميع المكالمات فإنها قد اختارت       تستطيع تقييم االستجابة الصحيحة لجميع المكالمات فإنها قد اختارت       
وقد درست هذه المؤسسة عدد وقد درست هذه المؤسسة عدد . .  مكالمة مكالمة5050عينة عشوائية مقدارها عينة عشوائية مقدارها 

.. مكالمة مكالمة1515المكالمات التي لم تستجب لتوقعات الزبائن فوجدتها    المكالمات التي لم تستجب لتوقعات الزبائن فوجدتها    



 
إن استخدام عملية حسابية بسيطة يمكن أن يقودنا إلى االستنتاج بأنه   إن استخدام عملية حسابية بسيطة يمكن أن يقودنا إلى االستنتاج بأنه   

فإذا آان فقد فإذا آان فقد . .  آل عام آل عام9390093900 مشكلة أي حوالي  مشكلة أي حوالي 300300آل يوم هناك آل يوم هناك 
 دوالرًا فقط فإن مجموع الفاقد سنويًا  دوالرًا فقط فإن مجموع الفاقد سنويًا 1515الزبون يكلف المؤسسة الزبون يكلف المؤسسة 

.. دوالر دوالر14000001400000يتجاوز  يتجاوز  


 
مثًال فهذا يعني مثًال فهذا يعني % % 9090وإذا تمكن فريق العمل من تقليص الفاقد بنسبة وإذا تمكن فريق العمل من تقليص الفاقد بنسبة 

. . نجاحًا باهراً نجاحًا باهراً 
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مثال آخرمثال آخر::


 
تعاني أحدى الشرآات من فشل ألحد منتجاتها وقد عينت فريقًا  تعاني أحدى الشرآات من فشل ألحد منتجاتها وقد عينت فريقًا  

هذا وقد اختار الفريق هذا وقد اختار الفريق . . لدراسة المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لهالدراسة المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها
استخدام أحد تطبيقات طريقة ستة أمثال االنحراف المعياري ، وهذا استخدام أحد تطبيقات طريقة ستة أمثال االنحراف المعياري ، وهذا 

::التطبيق يستخدم الخطوات التالية التطبيق يستخدم الخطوات التالية 
تحديد المشكلة   تحديد المشكلة   1.1.
القياسالقياس2.2.
التحليلالتحليل3.3.
التصميمالتصميم4.4.
التحقق من الحلالتحقق من الحل5.5.
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وقد استخدم الفريق تقنية السبب والنتيجة للوصول إلى                            وقد استخدم الفريق تقنية السبب والنتيجة للوصول إلى                            

التشخيص والحل وذلك بوضع المشكلة في دائرة ومن ثم بناء                            التشخيص والحل وذلك بوضع المشكلة في دائرة ومن ثم بناء                            
. . شجرة متكاملة للمشكلة تبين أسبابها                  شجرة متكاملة للمشكلة تبين أسبابها                  



 
بعد ذلك يتم وضع الحلول المناسبة لكل سبب من أسباب                            بعد ذلك يتم وضع الحلول المناسبة لكل سبب من أسباب                            

المشكلة واقتراح خطة عمل تتضمن التحقق من آفاءة الحل                          المشكلة واقتراح خطة عمل تتضمن التحقق من آفاءة الحل                          
.  .  وااللتزام ببنود الخطة أو الحاجة إلى تعديلها                   وااللتزام ببنود الخطة أو الحاجة إلى تعديلها                   



 
: : ويمكن توضيح الطريقة آما يلي              ويمكن توضيح الطريقة آما يلي              
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فشل  
المنتج  

ارتفاع 
السعر

رداءة 
النوعية

ثقافة  
المجتمع  

 أسعار المواد الخام   
ارتفاع

ارتفاع أجور العاملين  

آالت االنتاج قديمة    

مواد خام رديئة  

عمال غير مدربين  

شكل المنتج مرفوض اجتماعياً    

ترآيبة المنتج غير مقبولة  



7/18/20097/18/2009 4646



 
طريقة تريز   طريقة تريز   : : عاشراً   عاشراً   



 
 الذي آان يعمل       الذي آان يعمل      التشلر  التشلر  وهي طريقة ابتكرها العالم الروسي            وهي طريقة ابتكرها العالم الروسي            
حيث قام بدراسة       حيث قام بدراسة       . . في قسم األرشفة وبراءات االختراع           في قسم األرشفة وبراءات االختراع           

األفكار المختلفة التي تضمنتها مئات اآلالف من براءات                         األفكار المختلفة التي تضمنتها مئات اآلالف من براءات                         
 مبدًأ عامًا أو فكرة إبداعية تم               مبدًأ عامًا أو فكرة إبداعية تم              4040االختراع فوجد أن هناك        االختراع فوجد أن هناك        

استخدامها في حل جميع المشكالت التي عالجتها براءات                             استخدامها في حل جميع المشكالت التي عالجتها براءات                             
..االختراع المتعددة    االختراع المتعددة    
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