
Whys
BY: BAKKAH INC

5



0101

قـــد تحدث مشـــاكل غير متوقعـــة في أي فريق أو عملية، وقد تكون هذه المشـــاكل 

هـــي مجـــرد أعـــراض لمشـــاكل أعمـــق. في هـــذه الحال قـــد تعتقـــد أن حل المشـــكلة 

بســـرعة قد يكون أنســـب إجراء، ولكنه في الحقيقة ال يمنع تكرار الخطأ. لهذا الســـبب 

يحتـــاج فريقـــك إلـــى التركيز على إيجاد الســـبب الجذري ومعالجته بشـــكل صحيح.

أكثـــر  مـــن  واحـــدة   5Whys أداة  ُتعـــد 

األدوات فعاليـــة لتحليـــل الســـبب الجذري 

في ترســـانة المنهجية المرنـــة التي تتبعها 

العديد من الشـــركات الناشـــئة في العمل، 

فهـــي تســـاعدك على العثور على الســـبب 

العمليـــة  الجـــذري ألّي مشـــكلة وحمايـــة 

مـــن تكـــرار األخطـــاء وبالتالي الفشـــل.
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ُطـــورت أداة Whys 5 بواســـطة المختـــرع اليابانـــي ساكيشـــي تويودا كجزء مـــن نظام إنتاج 

شـــركة تويوتـــا. وهـــي تبدو بســـيطة فـــي ظاهرهـــا، لكنها فـــي جوهرها تؤدي إلـــى تحقيق 

نتائـــج عظيمـــة دائًما، وتعتمد على الســـؤال عن الســـبب وراء حدوث الشـــيء خمس مرات 

كلمـــا واجهتنـــا مشـــكلة، حيـــث يـــؤدي هـــذا التكـــرار إلى البحـــث حتـــى الوصول إلـــى جميع 

األســـباب المتعّلقـــة بالمشـــكلة، ومـــن هنـــا يـــزداد فهـــم المشـــكلة وإمكانية إيجـــاد حلول 

واضحـــة لها.

5Whys أصــل أداة
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عنـــد تطبيـــق األداة فإّنك ســـتجد في الكثير مـــن األحيان أّن مصدر المشـــكلة غير 

متوقع تماًما بالنســـبة لك، فقد تكتشـــف أن المشـــاكل التي اعتقـــدت بأّنها فنية 

هـــي بشـــرية باألصل وال عالقة لهـــا بالنظام، وبالتالي بداًل مـــن تنفيذ حل مؤقت، 

ســـيكون بإمكانك القضاء على الســـبب الرئيس للمشكلة.



Whys 504

5Whys أداة
 فـــي التطبيــــق العملــــي

لنأخـــذ مثااًل عملًيا على هذه المشـــكلة: لم ُترســـل النشـــرة اإلخبارية آلخـــر تحديثات البرامج 

فـــي الموعـــد المتفق عليه. يمكنك اآلن تطبيق األداة على هذه المشـــكلة، والســـؤال عن 

الســـبب 5 مـــرات، ســـترى كيف تتغير رؤيتـــك وفهمك لألســـباب بناًء على ذلـــك، وبالتبعية 

الحلول. تختلف 
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لماذا لم ُترســـل النشـــرة في الموعـــد المتفق عليه؟ ألّن التحديثـــات لم تنفذ حتى 
المحدد. الموعد 

لـــَم ال يـــزال المطورون يعملون علـــى الميزات الجديدة؟ أحـــد المطورين الجدد لم 
اإلجراءات. يعرف 

لمـــاذا لـــم تنّفـــذ التحديثات في الموعـــد المحـــدد؟ ألّن المطورين كانـــوا ال يزالون 
يعملـــون على الميـــزات الجديدة.

لمـــاذا لـــم يكـــن المطـــور الجديـــد علـــى درايـــة بجميع اإلجـــراءات؟ لـــم يتـــم تدريبه 
صحيح. بشـــكل 

لماذا لم يتدرب بشـــكل صحيح؟ ألن مدير قســـم التكنولوجيا يعتقد أن الموظفين 
الجـــدد ال يحتاجون إلى تدريب شـــامل ويجب أن يتعلموا أثناء العمل.
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يمكنـــك مـــن خالل المثال إدراك أّن الســـبب الجذري للمشـــكلة يختلف عـــن توقعاتك، فهي 

ليســـت مشـــكلة فـــي التقنيـــة، ولكّنها مشـــكلة عملية أكثر بســـبب ســـوء الفهـــم، وبالتالي 

يمكـــن التركيـــز في هذه النقطة على تعديل النظام والتركيز علـــى إجراء تدريبات للموظفين 

الجـــدد بـــداًل مـــن االعتماد علـــى التجربـــة، وبالتالي ضمان عدم تكرار مشـــكلة مشـــابهة في 

المستقبل.

بالطبـــع يجـــب عليـــك إدراك أّن 5 في النهاية هـــي مجرد رقم، من المهم أن تســـأل »لماذا« 

طالمـــا تشـــعر بـــأّن هناك الحاجـــة إلى معرفـــة المزيد عن األســـباب، بحيث يمكنـــك الوصول 

إلـــى األســـباب الجذرية مهما زاد عـــدد المرات.
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