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Sebep sonuç diyagramı

Balık Saç Diyagramı (Ishikawa) da neden-sonuç veya Ishikawa diyagramı olarak bilinir. Balık saç düzeni bir etki veya sorun için birçok olası nedenleri belirler. Ayrıca bir beyin fırtınası oturumu kurmak için kullanılabilir. Fikirleri ilgili kategorilere göre hızla kategorilere ayırın. Saç balık düzeni ne zaman kullanılır? Sorunun
olası nedenlerini belirlerken, özellikle takım hakkındaki düşünceler monoton hale geldiğinde. Nasıl balık saç düzeni uygulamak için? Gerekli malzemeler: kağıt veya tahta ve ahşap kolları ile bir tahta sorunun ne olduğunu kabul etmek. Sorun tahtanın tam ortasına yazılır, bir çerçeveye yerleştirilir ve hizalamak için bir ok
çizilir. Beyin fırtınası sorunun kök nedenleri hakkında yapılır. Bu zor ise, ortak adlar kullanılır, Makine Yöntemleri (Ekipman) İnsanlar (İşgücü) Malzeme Ölçüm Ortamı ... Nedenleri kategorileri ana ok etrafında alt-ers tarafından kaydedilir. Beyin fırtınası sorunun tüm olası nedenleri için yapılır. Bu durum neden ortaya
çıkardı? diye sordu. Düşünce fikirleri birlikte gelir her zaman - cevaplandığında, yönetmen uygun kategoriye yazar. Birden fazla kategoriyle ilgiliyse, bazı nedenler yeniden yazılabilir. Sonra tekrar tekrar her nedenden dolayı sorulur: Neden bu oldu? Nedeni dallara bölmek için ise alt nedenler yazılır. Neden? sormaya
devam ediyor ve daha derin nedenler üretiliyor. Dal katmanları neden-sonuç ilişkilerini gösterir. Bir grup fikirleri bitirdiğinde, az sayıda fikrin olduğu yerlere odaklanın. Yeni fikirler yapmaya çalıştı. Balık saç şeması Örnek Balık kılı bu şema periyodik demir kirleticilerin kaynağını anlamaya çalışmak için üretim ekibi tarafından
çizilmiştir. Takım fikir bulmak için altı genel başlık kullandı. Dallarıkatmanları, diğer taraftan, sorunun nedenleri hakkında ayrıntılı düşünme göstermektedir. Örneğin, Makine başlığı altında, Yapı Malzemeleri fikri dört tür ekipman, ardından birkaç özel makine gösterir. Bazı fikirlerin iki farklı yerde düşünüldüğünü unutmayın.
Ölçüm, analitik prosedürdeki Malzemeler bölümünde ve laboratuvar hatası olarak Ölçüm başlığı altında yer alır. Demir aletler servis personeli ile numune alırken Yöntem veya insan sorunu açısından düşünülebilir. Çeviri: Melissa Pectash, KalDer Gençkal Üyesi, Atylem Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,
Mezunların Kaynağı: asq.org nedenleri ve nedenleri, sorunların olası nedenleri hakkında derinlemesine düşünmenizi sağlar. Bu tür teknikler kullanılmadığında, çoğu zaman hata en belirgin neden odaklanmak ve diğer olası nedenleri göz ardı etmektir. Bu nedenle, Balık tüyü olarak bilinen bir neden-sonuç düzeni kullanmak
yararlıdır. Balık kılı şeması, Dr. Kao tarafından 1943 yılında Ishikawa'ya geliştirilmiş ve şekline göre balık kıllarını andıran bir neden-vurgu grafiğidir. Balık saç düzeni de yaratıcısının adı nedeniyle Ishikawa Diyagramı olarak bilinir. Bu şemaya verilen bir diğer isim de Fisikawa' dır. Balık kılı problem çözmede kullanılan
başlıca yöntemlerden biridir. Balık saç düzeni açıkça sorunun tüm olası nedenleri ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılır. Bu, kullanıcıların soruna genel bir bakış geliştirmesine olanak tanıyan bir sorun algılandıktan sonra oluşturulan bir yöntemdir. Balık kılı tekniğinin fikir adımları: Problem tespiti: Çözülmesi
gereken sorun hakkında kısa bilgi verilir. Üretimin nedenleri: Yapılandırılmamış beyin fırtınası tekniklerinin kullanımı Bu soruna neden olan faktörler nelerdir? Bu nedenler arasındaki bağlantılar nelerdir? Bu tür sorular üzerinde beyin fırtınası olabilir. Yapılandırılmış beyin fırtınası tekniğini kullanarak Round Robin 6-3-5 adlı
bir yöntem bağlamında, 6 kişi 5 dakikada 3 fikir sunar. 6 adımda balık kılı nasıl oluşturulacak doğru yönde ok bir kağıt parçası üzerine çizilmelidir. Açıklanacak konunun adı balığın omurgasını temsil eden oküzerine yazılmalıdır. Sonra oklar balığın sırtına 45 derecelik bir açıyla uzatılır. Başlıca nedenler oklar üzerinde
yazılır. Son olarak, soruna neden olabilecek nedenler tüm ana kategoriler altında ayrıntılı olarak açıklanır. Sorumlu olmasına rağmen, bu her kategori için neden oldu sorusu geçerlidir. Sonuç olarak, farklı nedenler ortaya çıktı ve birbiriyle ilişkili ve soruna neden temel faktörler olabilir. Balık saç düzeni güçlü, çok yönlü ve
yetenekli bir araçtır. Biz balık saç yöntemi 3 ana avantajı olduğunu söyleyebiliriz: bu sorun hakkında bir tartışma açmak için izin verir. Bu, sorunu oluşturan birçok nedeni görmek ve anlamak için bir yol sağlar. Bu, çalışan katılımı her düzeyde olacağından, ekip içinde daha iyi iletişim sağlar. Genellikle ülkemiz kurumlarının
kalite bölümleri tarafından kullanılmaktadır. Ancak, aynı zamanda hemen hemen her iş modeli için kullanım için uygundur. Balık kılı şeması; farklı bir ad altında Bazı kaynaklarda olduğu gibi sonuç deseni veya Ishikawa'nın grafiği, kalite araştırmalarında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Balık kılı benzer gibi, balık saç
düzeni denir. Yedi kaliteli makineden biri olan bu şema ilk kez 1943 yılında Kaor Ishikawa tarafından kullanılmıştır. Balık kılları düzeni kullanım geniş bir alanda Japonya genelinde yayılır ve hızlı bir şekilde ilk kullanıldığı süre boyunca. Amacı, sonuçları oluşturan çeşitli nedenleri göz önünde bulundurmak, bu nedenleri ve
bunların alt açıklamalarını görselleştirmek ve sorunları en aza indirmek için tüm bu nedenler üzerinde çalışmaktır. Balık tüyü olarak bilinen neden-sonuç şemasının genel kapsamı ürün tasarımı ve kalite hatalarını önleme üzerinedir. Sorunun tüm nedenleri sıkıntı farklı kaynakların bir dizi kaynaklanır. Sorunun nedenleri, bu



kaynakları bir bütün olarak tanımlamak için ana kategorilere yazılır. Ana bahsedilen kategoriler genellikle istisnaların varlığını unutmadan aşağıdaki başlıklarda ele alınır;– Man: Bu, incelenen süreçler için bir ön koşuldur. Bu işlemler veya iş parçacıkları bir parçasıdır. – Yöntem veya yöntem: Yürütülen süreçte veya tüm
süreçte hangi politikalar, düzenlemeler, ilkeler, yönetilen yol haritaları vb. kullanılır. – Makineler: İşlerin yapımı aşamasında kullanılan her türlü ekipman, alet, ekipman zorunlu malzemedir. – Malzemeler: Nihai ürünü tespit etmek için gerekli hammadde tüm ürün ve ona bağlı araçlardır. – Ölçüm: Nitel bir araç olarak
kullanılan bu diyagramda, elde edilen verilerin değerlendirilmesi sürecinde yapılan araştırmaların sonucudur. – Çevre: Sıcaklık ve nem gibi çalışılan alanın ergonomik olarak önemli değerleri ve çalışma süresi tüm kavramdır. Aynı zamanda insan kriteri ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Balık kılı şeması nasıl
uygulanır?*Diyagramın çizileceği alanın sağ tarafında, sorunun sağına veya araştırılmak üzere durum bilgisine yazılır. *Araştırma sorunlarına neden olan olası kök ve alt nedenler ilgili grafik konumlarına eklenir. * Araştırılan tüm nedenlerle ilgili açıklamalar yazmadan önce, uzmanlar ve personel de dahil olmak üzere
birçok kişi görüşülür, fikirler değerlendirilir ve beyin fırtınası yapılır. Balık kılı düzeni genellikle Pareto'nun analizi ile aynı şekilde kullanılır. Böylece öncelik olarak tanımlanan kavramlar, sorunun veya durumun karakteristik nedenleri olmasına rağmen, ayrıntılar ayrıntılı ve açıklanır. Sebep – Sonuç şemasının hazırlanması
aşamasında, özellikle bir takım durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan biri, yukarıda da belirtildiği gibi, birçok kişi ile görüşmeler durumudur. Bu düzenin başarılı olabilmesi için, verilerin ve yapılanverilerin işlemle ilgili çok sayıda kişiden alınması gerekir. Bir diğer kritik nokta da, çalışanların bu verileri toplarken
rahatça görüşmelerini sağlamaktır. Çünkü çevredeki üstlerden veya amirlerden korkan çalışanlar doğru verileri vermeyebilir. Böylece, değerlendirme çalışmaları başarısız olur. Bir diğer önemli nokta da araştırma ve mülakatsonrası havuza aktarılan verilerin tarafsız ve doğru bir şekilde çalışmaya aktarılmasıdır.
Bölümleriile ilgili soruları hafifleterek veya gizleyerek mülakat yapan ve rapor veren kişilerin ana havuza taşınması, çalışmanın tarafsızlığına ve doğruluğuna gölge düşürecektir. Çalışmadan sonra gelen bir diğer nokta da bu devrelerin ve veri havuzundaki bilgilerin güncel tutulmasıdır. Bu tür çalışmalar, bir kerelik bir
tarihte yapılırsa, uzun vadeli başarı getirmez. Bu yüzden güncel tutmak ve sürekli iyileştirilmesi bu konuda zorunluluklardan biridir. Kaynak: tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1k_k%... Yazar:Baran Akçok Önceki makale Takım Tutma Mantığı ve Kavram destekçileriIndex makaleler Varşova Kültür ve Bilim Sarayı
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