
 

 

 اإلجراءات واألمثلة  - تحليل شجرة المشكلة  8.1الوثيقة 

في بناء نظرة واقعية عن المشكلة والوعي بها وذلك من خالل  يساعد الجهات المعنية للمشكلةالشجري تحليل ال
م البياني للشجرة حيث هو الرسجراء اإلومن أهم نتائج هذا  ،عنهااآلثار الناتجة أبرز تحديد األسباب األساسية و 

يوضح الرسم و تمثل الجذور أسباب المشكلة وتشير الفروع إلى آثارها. و  ،الرئيسية مشكلةجذع الشجرة ال يمثل
والنتائج ويظهر الروابط بينهم وعليه فإن الرسم يعطي لألسباب  اا هرميً منطقيً  هيكاًل مشكلة لشكل الالتخطيطى 

 صورة موجزة عن المشكلة القائمة.

شجرة  مع التوضيح بمثال ،خطوات وإعطاء إرشادات عملية 6شجرة المشكلة في  رسمتوضح هذه الوثيقة كيفية 
 .المناطق الحضرية ة نظام الصرف الصحي االفتراضي فيمشكل

 :خطوة بخطوة تحليل شجرة المشكلةإجراءات 

 :األساسية التاليةتم رسم هيكل المشكلة بناء على الست خطوات ي

 مجال االهتمام )عصف ذهني( / المنطقة محل الدراسة في تحديد المشاكل القائمة -1

  قائم أو أمر سلبيحالة  هاولكن ،ولغياب الحل فى ليستالمشكلة. 
 والمستقبلية. ،والتصورية ،والمستحيلة ،تمييز بين المشاكل القائمةقم بال 

 أو النقطة المحورية بالمشكلة(.  المركزية،مشكلة ال) أساس المشكلة تحديد -2

 .األساسية للمشكلةصياغة األسباب  -3

  األسباب التي تم تحديدها في الخطوة األولى هي نفس األسباب األساسية للمشكلة قد تكون 

 .)العواقب( األساسية للمشكلة صياغة النتائج -4

 قد تكون األسباب التي تم تحديدها في الخطوة األولى هي نفس النتائج األساسية للمشكلة 

  تمثل األسباب والتأثير والعالقة بينهما )هيكل المشكلة( )شجرة المشكلة( والتي ارسم مخطط  ا -5

  الشجرةجذع وتشكل التخطيطي في مركز الرسم  المركزيةتقع مشكلة. 
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 النتائج في األعلى في التقسيم الفرعي للجذور والفروع )مثل  بينما توضع ،توضع األسباب في األسفل
 الخريطة الذهنية(

  األفضل وضع كافة األسباب والنتائج في مستوى أفقي واحد )أنظر إلى المثال باألسفل(من 

 مع األخذ في عين االعتبار والتحقق من توفر عالقات منطقية في مجملهالتخطيطي مراجعة الرسم  -6
 إذا كان هذا ضروريا. ها. قم بعمل تعديالتصحتها واكتمال

 يحدث؟ األسباب كافية لتفسير ما: هل هذه طرح سؤال لكل مشكلة 

 المشكلة   لشجرة  ثال م

 

 

 

  
  
  
 

 

 

 

 المراحيض المتنقلة  

 
    
  

  

 

هذا . للصرف الصحي في المجتمع الحضري  ئشجرة المشاكل االفتراضية لتوضيح الوضع السي (:1شكل )
  تفاصيل كثيرة حيث أنه ال يظهر كافة األسباب والمشاكل. يعرضال  الرسم
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 مالحظات عامة ونصائح عملية

وعليه فإن التمثيل  ،الجهات المعنية المختلفة تجتمعفي ورش العمل حيث إعداد يعد أفضل  تحليل شجرة المشكلة
ومن  ،أمر هام للغاية لتتوصل إلى فهم مشترك للقضايا جلسة التحليل الشجري  أثناء للجهات المعنيةالجيد 

 .المختلفة الجهات المعنية فات في وجهات النظر واآلراء بينالمحتمل وجود اختال

 إلى المهارة في تيسيرها والكثير من الوقت. تحليل شجرة المشكلةإدارة تحتاج  -
لذلك في بعض الحاالت يكون من الجيد توزيعهم  ،بالراحة في عرض آرائهم الجميع المهم أن يشعرمن  -

ينصح و  ،في مجموعات صغيرة حيث تقوم كل مجموعة بعمل شجرة منفصلة وبعدها يتم مقارنة النتائج
 عندما: بهذه الطريقة

o  هذا االجراء. فيمشاركة  كبيرة مجموعاتتكون هناك 
o تكون مشاركة النساء أقل أمام الرجال. 
o مثل الشباب ،مجموعة بعينها نظر يكون الهدف في الحصول على وجهة. 

شريط الصق  ،ورق أو بطاقات المالحظات ،أقالم ،ومن األدوات المفيدة للتوضيح: ورق للرسوم البيانية -
بب/نتيجة في ورقة أو بطاقة كتابة كل مشكلة/س فإن عملية العصف الذهني ثناءوفي أ .دبابيس أو

 عادة تنسيقهم فيما بعد.يتيح الفرصة إل منفصلة
  جميًعا لتمثيلها جديدة واحدة بطاقة قم بعمل ؛عندما تتشابه البطاقات -
بعض البطاقات )مثل تيجة والعديد من النتائج لكل سبب. وجود العديد من األسباب لكل ن المحتملمن  -

لذلك في مثل هذه الحاالت استخدم بطاقتين للقضية  ،تحمل أسباب جوهرية ونتائج جذرية الفقر(
 الواحدة.

 .ال تحدد أهمية المشكلة من خالل موقعها في شجرة المشاكل - -
د تكون ورق الرسوم البيانية المنفصلة مفيدة في طرح الحلول قوالمناظرات والحوار. و اسمح بالمناقشات  -

 والمخاوف والقرارات واألفكار األخرى ذات صلة والتي تنتج من المناقشات. 
 تتضمن أسئلة المناقشات ما يلي:و 

o ة افياد االقتصادية والسياسية والثقهل يعكس هذا الواقع؟ هل تم األخذ بعين االعتبار األبع
 االجتماعية للمشكلة؟

o  األسباب والنتائج تتحسن وأيهما تسوء وأيهما تظل على نفس الحالة؟من أي 
o  أهم المعايير للتقدم؟هي ما و ما أكثر العواقب خطورة؟ وأيهم يسبب أكبر مصدر للقلق؟ 
o  في أي حالة و ما الحلول والخيارات المحتملة؟ و ما أسهل األسباب وأكثرها صعوبة في المعالجة؟

 مكن للسياسة أن تتغير في معالجة األسباب أو العواقب أو في وضع الحلول؟ي
o  التي تم االتفاق عليها؟جراءات اإلالقرارات المتخذه وما هي ما 



 . الكبيرة بعناية على ورق الرسوم البيانية قم برسمها وأ ،صور الشكل األخير لشجرة المشاكل -

 .الجهات المعنية الشكل األخير لشجرة المشاكل مع شارك -
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