DIAGRAMA FISHBONE (OS DE PEŞTE)
Categorie: Instrumente de analiză

REZUMAT
Diagrama os de peşte(G) este un instrument de analiză ce caracterizează
un anumit procedeu. Este numită şi ,,diagrama Ishikawa”, întrucât a fost
dezvoltată de Kaoru Ishikawa sau ,,diagrama os de peşte”, deoarece
seamănă cu scheletul unui peşte. Această diagramă ilustrează cauzele
principale şi secundare ale unui anumit efect (simptom).
Se realizează în grup, prin procesul de brainstorming şi este utilizată
pentru identificarea cauzelor de bază(G) ale unor probleme. Această
funcţie explică de ce instrumentul de faţă este cunoscut şi sub denumirea
de diagramă cauză-efect.
Într-o diagramă tipică de acest fel, problema ce trebuie rezolvată este
notată în ,,capul” peştelui, apoi sunt înşirate cauzele, de-a lungul
,,oaselor” şi împărţite pe categorii. Cauzele suplimentare pot fi adăugate
pe noi ramificaţii. Aveţi mai jos structura generală a unei diagrame os de
peşte.

Figura 2: Diagrama os de peşte – Structură.
CUVINTE CHEIE
Diagrama cauză-efect, diagrama Ishikawa, diagrama os de peşte, analiza
cauzei de bază.
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OBIECTIV
Obiectivul principal al diagramei os de peşte este ilustrarea grafică a
legăturii dintre un rezultat şi factorii ce au dus la apariţia acestuia. Acest
instrument are următoarele obiective principale:


Determinarea cauzelor de bază(G) ale unei probleme.



Îndreptarea atenţiei către o problemă anume, fără a recurge la
plângeri şi discuţii irelevante.



Identificarea zonelor cu informaţii insuficiente.

APLICABILITATE
Diagrama os de peşte poate fi folosită atunci când dorim să:


Indreptăm atenţia către o problemă anume.



Îndreptăm atenţia echipei asupra cauzelor(G), şi nu a simptomelor.



Înfăţişăm grafic diferitele teorii despre cauzele(G) care ar putea sta la
baza unei probleme.



Arătăm legăturile dintre factorii diverşi, care influenţează o problemă.



Descoperim legăturile importante dintre diferite variabile şi posibile
cauze(G).



Înţelegem mai bine cum funcţionează procesul respectiv.

INSTRUMENTE ASEMĂNĂTOARE
Analiza Pareto, diagrama de împrăştiere (diagramă scatter), diagramele
de flux (flowcharts), formulare de verificare.

DESCRIERE
Diagrama os de peşte a fost inventată de doctorul japonez Kaoru
Ishikawa. Este un instrument de analiză, care oferă un mod sistematic de
a privi efectele şi cauzele ce contribuie sau pot duce la apariţia acestor
efecte. Desenul arată ca un schelet de peşte şi, de aceea, diagrama este
numită de multe ori diagrama os de peşte. Diagrama cauză-efect poate
ajuta la identificarea motivelor pentru care un procedeu nu se desfăşoară
conform planului. De multe ori, acest instrument este folosit pentru a
nota pe scurt rezultatele procesului de brainstorming, în urma căruia au
fost identificate cauzele unui rezultat nedorit. Metoda ajută la identificarea
cauzelor de bază(G) şi asigură înţelegerea generală a acestor cauze.
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Iată paşii în construirea şi analizarea unei diagrame cauză-efect:
Pasul 1 – Identificaţi şi definiţi rezultatul ce trebuie analizat 2.
Formulaţi problema şi notaţi-o într-un chenar, în partea dreaptă a
diagramei. Toată lumea trebuie să înţeleagă această problemă şi
procedeul/produsul despre care discutaţi. Dacă unii au neclarităţi cu
privire la scopul întâlnirii, problema nu va fi soluţionată. În acest moment
trebuie respectate următoarele reguli:


Hotărâţi-vă asupra efectului pe care îl veţi examina. Efectele pot fi
anumite caracteristici, probleme legate de lucru, obiective stabilite, şiaşa mai departe



Folosiţi definiţii operaţionale. Definiţi efectul pe înţelesul tuturor.



Nu uitaţi, un efect poate fi pozitiv (un obiectiv) sau negativ (o
problemă), în funcţie de tema discutată.


Un efect pozitiv, care se referă la un rezultat dorit, va tinde să
stimuleze mândria şi apartenenţa la zonele productive. Acest lucru
poate crea o atmosferă optimistă, care îi va încuraja pe
participanţi. E de preferat să formulaţi efectul în termeni pozitivi,
dacă este posibil.



În cazul unui efect negativ, membrii echipei se pot abate de la
problemă, justificându-se şi dând vina pe cineva anume. Totuşi,
uneori e mai uşor ca participanţii să se concentreze asupra
cauzelor unei probleme decât asupra unui rezultat excelent. Deşi
trebuie să aveţi grijă ca un efect negativ să nu ducă la apariţia
unor certuri, o discuţie pe baza lucrurilor care nu merg cum
trebuie poate stimula o atmosferă şi mai relaxată şi uneori creşte
participarea grupului.

Trebuie să hotărâţi ce abordare e optimă grupului dumneavoastră.
Pasul 2 – Folosiţi un tabel, aşezat la vederea tuturor şi desenaţi şira
spinării, apoi chenarul în care se va nota efectul.


Desenaţi o săgeată orizontală, îndreptată spre dreapta. Aceasta este
şira spinării.



Scrieţi în dreapta săgeţii o descriere scurtă a efectului sau rezultatului.



Încadraţi descrierea efectului într-un chenar.

Pasul 3 – Identificaţi cauzele principale(G) care au dus la apariţia
efectului în discuţie.
Acestea sunt denumirile principalelor ramificaţii ale diagramei şi vor
deveni categorii, în dreptul cărora veţi putea trece multe alte
subcategorii.
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Stabiliţi cauzele sau categoriile principale, în dreptul cărora vor putea
fi listate alte cauze posibile. Ar trebui să folosiţi denumiri relevante
pentru diagrama pe care o realizaţi.



Scrieţi categoriile principale, alese de echipa dumneavoastră, în
partea stângă a chenarului ce conţine efectul, unele deasupra săgeţii,
altele dedesubt.



Încadraţi fiecare categorie într-un chenar şi legaţi toate chenarele de
săgeată, printr-o linie diagonală.

Pasul 4 – Discutaţi despre fiecare cauză principală şi identificaţi
ceilalţi factori secundari, care pot avea legătură cu efectul.


Identificaţi cât de multe cauze şi notaţi-le ca subcategorii, în dreptul
ramificaţiilor principale.



Fiecare cauză trebuie descrisă în detaliu. Dacă o cauză secundară
determină mai multe cauze principale, notaţi-o în dreptul fiecăreia.

Pasul 5 – Identificaţi treptat tot mai multe cause şi aşezaţi-le în
dreptul subcategoriilor. Puteţi face acest lucru punând o serie de
întrebări care încep cu De ce… ?.
S-ar putea să trebuiască să împărţiţi diagrama în câteva mai mici, în
cazul în care o categorie are prea multe subcategorii. Oricare dintre
cauzele principale poate fi retranscrisă ca efect.
Pasul 6 – Analizaţi diagrama. Analiza ajută la identificarea acelor
cauze care necesită cercetări suplimentare. Întrucât diagramele cauzăefect ajută la identificarea cauzelor posibile, aţi putea folosi analiza
Pareto pentru a decide cauzele ce vor fi studiate mai întâi.
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Examinaţi ,,echilibrul” diagramei şi verificaţi detaliile comune mai
multor categorii.


O categorie cu multe subramificaţii poate denota nevoia de analiză
suplimentară.



O categorie principală cu doar câteva cauze specifice poate denota
nevoia de identificare a altor cauze.



Dacă mai multe ramificaţii principale au doar câteva subramificaţii,
s-ar putea să trebuiască să le combinaţi într-o singură categorie.



Căutaţi cauzele care se repetă. E posibil ca acestea să fie cauzele de
bază.



Vedeţi ce poate fi măsurat în cazul fiecărei cauze, astfel încât să puteţi
măsura efectele schimbărilor pe care le puneţi în aplicare.

AVANTAJE


Ajută la identificarea cauzelor de bază



Stimulează participarea grupului



Este ordonată şi uşor de descifrat şi scoate în evidenţă relaţiile dintre
cauză şi efect



Arată ce poate fi schimbat



Participanţii capătă cunoştinţe noi, legate de procesul respectiv,
întrucât află mai multe detalii despre factorii ce influenţează acest
proces şi relaţiile dintre ei



Determină acele zone ce necesită informaţii suplimentare



O problemă are un număr limitat de cauze, care au la rândul lor o
serie de subcauze.



Identificarea cauzelor şi a subcauzelor este un pas util în soluţionarea
problemei.

CONDIŢII

EXEMPLE – STUDIU DE CAZ
Problemă: Folosirea scăzută a serviciilor dentale de către adulţi 5.
Următoarea diagramă os de peşte arată felul în care o echipă din
departamentul de sănătate publică a cercetat potenţiala cauză ce stă la
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baza utilizării reduse a serviciilor dentale de către adulţii din jurisdicţia
lor: ,,Mulţi adulţi evită vizia la dentist.”

6

7

BIBLIOGRAFIE
1.

American
Society
for
Quality,
Fishbone
http://www.asq.org/learn-about-quality/cause-analysistools/overview/fishbone.html

2.

Balanced Scorecard Institute, Basic tools for process improvement, Module 5 –
Cause
and
Effect
diagram
http://www.balancedscorecard.org/files/c-ediag.pdf

3.

Ishikawa, Kaoru (1986). Guide to Quality Control. Tokyo, Japan: Asian
Productivity Organization.

4.

Walton, Mary (1992) The Deming Management Method, Mercury Business

5.

Public Health Infrastructure, Fishbone (Ishikawa) Diagram
http://www.phf.org/infrastructure/PublicHealthFishbone.pdf
(accessed on 8/8/2007)

8

diagram

(Example)

