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تقنيات تحليل السبب الجذري والعمل التصحيحي والوقائي
 ادوات وممارسات تحليل األسباب الجذرية والقضاء على العيوب 



المحتويات األساسية:

تقنيات حتليل السبب اجلذرى:

ماهو السبب الجزرى ؟�	
كيفية إجراء تحليل فعال للسبب الجذرى.�	
مخططات تحليل السبب الجذرى�	
نصائح للتحليل الفعال للسبب الجذرى .�	
أستكشاف وتحليل المشكالت وإصالحها.�	
حاالت عملية�	

قوالب وخمططات حتليل السبب اجلذرى:

مخطط هيكل السمكه ، عالقة السبب والنتيجه�	
مخطط سبب وتأثير هيكل السمكه.�	
المخطط اإلنسيابى لحل وتحليل المشاكل.�	
نموذج السناريوهات المستقبليه للتحليل.�	
حاالت عمليه�	

خطوات حتليل السبب اجلذرى:

تحديد المشكلة واألسباب المؤديه لها.�	
جمع البيانات واألدلة والشواهد.�	
تسجيل المعلومات الالزمه للتحليل بالحاسب األلى .�	
معرفة وتحديد السبب الحقيقى المؤدى الى المشكله�	
دراسة وتحليل البيانات الالزمة لتحديد السبب الجذرى.�	
حاالت عمليه�	

العمل التصحيحى للقضاء عىل المشكالت بعد حدوهثا:

إجراء تحديد المشكله وعدم التطابق�	
تحديد األجراءات الالزمة للعمليات التصحيحيه.�	
تنفيذ اإلجراءات التصحيحيه .�	
التأكد من القضاء على المشكله نهائيا.�	
دراسة وتحليل األسباب وإستخالص النتائج�	
حاالت عمليه�	

العمل الوقاىئ لتالىف حدوث المشكالت قبل حدوهثا:

المنهجية اإلستباقية لتحديد التناقضات المحتمله قبل وقوعها.�	
أساليب توقع حدوث المشكالت قبل وقوعها.�	
التدقيق الداخلى ألكتشاف وتالفى األخطاء قبل وقوعها.�	
الطرق الحديثه للتنبؤ بالمشكالت لتالفى حدوثها.�	
الضوابط الوقائيه القائمه على دراسة المخاطر�	
حاالت عمليه�	

تقنيات تحليل السبب الجذري
والعمل التصحيحي والوقائي
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مقدمه:
اختصاراً  ويُعرف    )Root Cause Analysis( باإلنجليزية:  الجذري  السبب  تحليل 
باسم: RCA، هو عملية البحث والتحليل للسبب الجذري الذي هو الظرف )أو مجموعة 
مترابطة من الظروف( الذي يسمح أو يتسبب في حدوث خلل ما في العملية وعندما 
يتم تصحيح هذا الظرف يتم منع بشكل دائم تكرار الخلل في المنتج أو الخدمة التي تم 
إنتاجها بواسطة العملية. وهو إحدى أدوات تحليل العمليات. من األدوات اإلدارية التي 
تستعمل في هذا التحليل هي” الخمسة لماذا. “والعمل التصحيحى والوقائى هو تحسينات 
أي مواقف  أو  المطابقة  أسباب عدم  للقضاء على  المؤسسة  إدخالها على عمليات  يتم 
لألسباب  المنهجي  التحقيق  على  اإلجراءات  هذه  وتركز  فيها.  مرغوب  غير  أخرى 
التصحيحية( أو  لمنع تكرارها )اإلجراءات  المطابقة في محاولة  األساسية لحالة عدم 

لمنع حدوثها )اإلجراءات وقائية(. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون ىف هناية الدورة من:

التعرف على تقنيات تحليل السبب الجذرى�	
التوعية بأهمية تحليل السبب الجذرى لتالفى حدوث المشاكل�	

التعرف على أهمية العمل التصحيحى الوقائى�	
اإللمام بالطرق الصحيه فى كيفية تحليل السبب الجذرى�	
اكتساب المهارات الالزمه على تحليل السبب الجذرى والعمل التصحيحى �	

الوقائى
التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل لكيفية تطبيق أنظمة المعلومات �	

االلكترونية الحديثه فى تقنيات التحليل الجذرى
التدريب على حاالت عملية فى اإلجراءات التصحيحيه والوقائيه�	

المنهجيه:
سوف يتم فى هذا البرنامج طرق التدريب الحديثه من شرح األسس والقواعد العلمية 
المتقدمة  والتدريب على الحاالت العملية المفيدة وإجراء المناقشات والعصف الذهنى 

مع إعطاء التطبيقات والتمارين الفردية والجماعية المتخصصة.

الفئات المستهدفة:
المختلفة بالمؤسسة  المهندسين والفنييين ومدراء االقسام  البرنامج جميع  يستهدف هذا 
والمعنيين بالتخطيط والجودة وتحليل األداء وكل من ويريد أن يستفيد من هذا البرنامج. 



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)تقنيات تحليل السبب الجذري والعمل التصحيحي والوقائي(
 ادوات وممارسات تحليل األسباب الجذرية والقضاء على العيوب 

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


