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 في هذه املحاضرة سيتم التطرق لـ

o  اقبة الجودة   Statistical control qualityاستخدام التقنيات إلاحصائية في مر
o  اقبة الجودة التحكممخطط  Introduction for control chart أو مخطط مر
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اقبة الجودة  -11  : Statistical control qualityاستخدام التقنيات إلاحصائية في مر

الخدمت غامل مهم في مػظم ألاغماٌ وهي في أغلب ألاحُان جملً هفع أهمُت الخيلفت حػخبر حىدة اإلانخج و 

( طىاء من هاحُت حىدة الخصمُم Fitness for useوالجىدة حػني مالءمت الاطخخدام ) بالنظبت للمظتهلً.

(quality of design( وحىدة اإلاؼابلت )quality of conformanceحىدة الخصمُم .)  اث حػبر غن اإلاظخٍى

هندطُت  كابلُت الخدمت، إطافت للػدًد من الىظائف التي حػىد للسازاثو املخخلفت من ألاداء، اإلاىثىكُت، 

ت. ( بحُث defects( والػُىب )variability) تخخالفالا  في بِنما حػبر حىدة اإلاؼابلت غن الخخفُع اإلادزوض  وإداٍز

 للمنخج آلاتخس وال ًحىي أي غُىب.
ً
 ًيىن ول منخج مؼابم جماما

 حىدة الخصمُم من هاحُت مػسفت quality improvementهرلً إّن جحظين الجىدة )
ً
مخؼلباث ( جخظمن أًظا

الصبىن، والخخفُع اإلادزوض للهدز ) إغادة الخصنُؼ، الاتخخباز، ألاتخؼاء في الخؼؽ، وػلباث الشساء، وجيالُف 

من اإلاسة ألاولى. والخحظين الناجح للجىدة ًخظمن اطدبػاد الهدز  وجالفيها الىفالت( والتي من اإلامىن جنفُرها

ادة زطا الصبائن، ..ُوجخف  ع الخيلفت، وٍش

 في في هرا الظُاق، ال
ً
ا  حٍُى

ً
، وجحظين الجىدة وفي جصمُم الخحىماإلاساكبت، لُاض، الؼسق ؤلاحصائُت جلػب دوزا

هل دزاطت الجىدة في وفي الىاكؼ من غير الظ في اإلانخج. variability تخخالفاإلانخج وغملُت الخصنُؼ وجخفُف الا 

د، بػدها فإّن غملُت الخ .أحد اإلانخجاث َُ صنُؼ ًجب أن فمن اإلافترض أَن اإلانخج ًخم جصمُمه بداًت بشيل ح

أبػاد اإلانخج اإلاىطىغت. هره النلاغ حشيل ( variability) اتخخالفجيىن مظخلسة، كابلت لإلغادة، مؼ إمياهُت 

. statistical process control (SPC)وهى ما ٌظمى اإلاساكبت ؤلاحصائُت للػملُت ملاًِع لجىدة اإلانخج أو الػملُت 

خى Histogramومن أهم أدواتها هى اإلادزج الخىسازي   scatter، مخؼؽ الاهدشاز Pareto chart1، مخؼؽ باٍز

diagram و تخسائؽ اإلاساكبت ،control charts.وطِخم في هرا اإلابحث غسض ملدمت غن تخسائؽ اإلاساكبت . 

اقبة الجودة  -1 -11  :Introduction for control chartمقدمة عن خرائط مر

، ومهما واهذ غملُت مساكبت الػملُت التي جنخجها خسحاثالػشىائي في امل غيربػع الخ ول غملُت جصنُؼ  خظمنج

ه ، صازمت
ّ
بين الػناصس اإلانخجت. ٌظمى هرا  variability أو الخباًن طُيىن هنان دائًما بػع الاتخخالف فإه

 في الػملُت
ً

ػخبر مخأصال  غن مجمىغت الاهحسافاث الصغيرة الناججت غن  الاتخخالف جباًن الصدفت َو
ً
وهاججا

  (chance causes) أطباب ال ًمىن ججنبها
ً
يىن جأثيرها غلى أداء الػملُت ملبىال  . ٍو

أو مخصص  ًسحؼ إلى طبب مػينهرا الاتخخالف  ، هنان هىع آتخس من الاتخخالف ًظهس في بػع ألاحُان. ابلوباإلال

(assignable causes) كد ًيىن غلى طبُل اإلاثاٌغنه جأثير طلبي غلى حىدة الػناصس اإلانخجت.  وغادة ما ًنخج ،

ة اإلاىاد الخام ، أو بظبب زداءة حىدلتإغداد تخاػئ لآل ثالثت أطباب زئِظُت، هرا الاتخخالف هاجًجا غن

                                                           
1

تكرارات األخطاء في المنتج  رتبيستخدم بشكل واسع في قياس الجودة وهو عبارة عن مخطط ي Pareto hartباريتو مخطط  

frequeny of defetcs  ويعرضها على شكل أعمدةBars كراراً.بحيث يكون العود األول هو الخطأ األكثر ت 
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 هره. ألطباب أتخسي هثيرة ، أو (بسهامج غير صحُح ، أو تخؼأ بشسي أتخؼاء في الػملُت ) ، أو بظبباإلاظخخدمت 

 هبيرة  وجيىن لها آثاز طلبُت غير ملبىلت غلى أداء الػملُت.variabilityالاتخخالفاث )
ً
 ( جيىن غالبا

 ،
ً
غندما ًيىن الاتخخالف الىحُد الحالي بظبب الصدفت ، ولِع بظبب طبب كابل للخخصُص ، فإهنا غمىما

إذا واهذ الػملُت داتخل أو تخازحت اإلاشيلت السئِظُت هي جحدًد ما بالخالي، هلٌى إن الػملُت جحذ الظُؼسة ، و 

 غن الظُؼسة.

تخسائؽ اإلاساكبت أو مخؼؽ جحدًد ما إذا واهذ الػملُت داتخل أو تخازج هؼاق الظُؼسة تخالٌ اطخخدام  ًمىن

فُما و  .(LCL) الظفلي الخحىمحد و  (UCL) الػلىي  الخحىم، حد ين، والتي ًخم جحدًدها من تخالٌ زكمالخحىم

هُد م، وهى ما ٌشيل ج             ̅  أو  ̅ وهى مخؼؽ  الخحىمًأحي طِخم غسض أحد أهىاع تخسائؽ 

 
ً
 بلخمظا يهغل ػسفخالن ًخم أتخسائؽ مساكبت الجىدة من اإلامىن  من ألهىاع اهثر جؼىزا

ً
 .ال

 (subgroups) البُاهاث الناججت غن غملُت الخصنُؼ إلى مجمىغاث فسغُت هرا املخؼؽ ، ًخم جلظُم وإلغداد 

خم حظاب  في هفع الُىم أو الفترة الصمنُت، او في هفع تخؽ ؤلاهخاج. ول مجمىغت فسغُت بُاهاثًخم بحُث  ٍو

والاهحساف اإلاػُازي   arithmetic meanالفسغُت  املجمىغاث الفسغُت ، مثل مخىطؽ املجمىغت ملاًِع

 الخحىماملجمىغت الفسغُت طمن حد  ملُاضلؼ ًغندما ال بالخالي . standard deviation للمجمىغت الفسغُت

 الػملُت تخازحت غن الظُؼسة. فػندها جيىن الػلىي والظفلي ، 

أو غبر الػُناث   (over timeالنمىذجي لخصائص اإلانخج ًمىن غسطه غبر الصمن ) مساكبت الجىدة مخؼؽ

(sample number) ما جيىن الػُناث مأتخىذة تخالٌ فتراث شمنُت كصيرة )دكائم، أو 
ً
طاغاث، ...(.  ، وغالبا

خظمن املخؼؽ:  ٍو

 quality وهى ًمثل مخىطؽ اللُم غن تخصائص حىدة اإلانخج central lineتخؽ اإلاسهص  -

characteristics product  )... ،شمن ألاداء، كىة الجهد، همُت الاطتهالن ، والتي )مثل، الىشن، الؼٌى

  الخحىمحػبر غن تخؽ 
ّ

 لصدفت، الاهحسافاث الناججت غن ابحُث ال ًىحد  إال

ؼللان غليهما الحد الػلىي  -  lowerوالحد الظفلي  upper control line (UCL)تخؼين أفلُين ٍو

control line (LCL) ه غندما جيىن الػملُت جحذ الظُؼسة
ّ
مىن جحدًد هرًن الخؼين بحُث أه  ، ٍو

(process is in control )ُت تخازج فإّن ول ملاًِع تخصائص الجىدة جلؼ طمنهما وغندما جيىن الػمل

 فإّن هره اإلالاًِع جلؼ تخازحهما.( process is out of control)الظُؼسة 

 وهرا ما هى مىضح بالشيل آلاحي:
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فإّن اإلاىاد أو الػناصس اإلاصنػت أو اإلانخجت جملً تخصائص ( is control)هرلً غندما الػملُت جحذ الظُؼسة 

م  مظخللت )الىشن، اللىن، ألاداء، اإلالاومت، همُت الاطتهالن، اإلاخاهت ....( بحُث ًمىن جمثُل ول تخاصُت غن ػٍس

σوجباًن  μمخغيراث غشىائُت بمخىطؽ 
 

ؼ ؤلاحخمالي الؼبُعي )أي جملً تخصائص اول منها تخ  طؼ للخىَش

ه بظبب بػع الظسوف الخاصت أصبحذ الػملُت تخازج الظُؼسة )ػبُػُت( . 
ّ
( وهرا out of controlوبفسض أه

ػاث احخمالُت مخخلفت )تخازحت غن الشسوغ أو الخصائص أما  دي إلى إهخاج أو جصنُؼ مخسحاث بخىَش

ظّمى باالتخخالفاث ) ٌُ ٌػسف باألطباب ( ألطباب لِظذ هاججت غن الصدفت او ما variabilityالاغخُادًت( وهرا ما 

طُيىن من الظسوزي جحدًد ميان وشمن هرا الاهحساف غير حُنها ( .  assignable causesاللابت للخخصُص )

 الاغخُادي من أحل إًلاف الػملُت وجصحُح ألاتخؼاء.

، .... مخغيراث غشىائُت حػبر غن تخصائص ملجمىغت اإلاىاد اإلاصّنػت. ولخحدًد متى جيىن   ،   ،   لُىن 

خم اتخخُاز   لُت تخازج الظُؼسة، ًخم بداًت جلظُم البُاهاث إلى مجمىغاث فسغُت بحجىم ثابخت ًسمص لها  الػم . ٍو

في هفع الُىم، أو في هفع  ًخم اتخخُازها فسغُت مصنػتول مجمىغت في اإلاىحىدة اإلاىاد أو اإلانخجاث  أّن بحُث   

بحُث ًيىن من اإلاسّجح أن ًيىن طبب الخغير في   تخؽ ؤلاهخاج، أو هفع ؤلاغداداث. بػبازة أتخسي ًخم جحدًد 

بظبب الاتخخالف داتخل املجمىغت الفسغُت بحد الخصائص هاجج غن الاتخخالف بين املجمىغاث الفسغُت ولِع  

 ما جيىن اللُم النمىذحُت لـ 
ً
 . 6، أو 5، 4هي   ذاتها. غمىما غالبا

ه جّم اتخخُاز 
ّ
، حػبر غن اإلاخىطؽ الحظابي في              ̅ مجمىغاث فسغُت وأّن  3وبفسض أه

 . املجمىغت الفسغُت 

 ̅  
         

 
 

 ̅  
              

 
 

 ̅  
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، وبالخالي   وجباًن  μول مجمىغت فسغُت جملً مخىطؽ  in controlوغندما جيىن الػملُت جحذ الظُؼسة 

( ̅ ) ًيىن الخىكؼ  ( ̅ )   ، و     
  

 
ت:   وبالخالي فإّن اللُمت اإلاػُاٍز

  
 ̅   

√ 
 

 

 √ 
 ̅   

 
 

ؼ الؼبُعي اإلاػُازي.   جخظؼ للخىَش

 جخظؼ في املجاٌ 
ً
ؼ أّن كُمه دائما  ، أي :[3+ ,3-]ومن تخصائص هر الخىَش

   √ 
 ̅   

 
    

        

(       ) بمػنى آتخس أّن          

   أي جملً تخصائص ػبُػُت وإذا جّم حظاب اإلاخىطؽ  in controlغندما جيىن الػملُت جحذ الظُؼسة  بالخالي

والخباًن 
  

 
 لخصائص اإلاىاد اإلاصنػت. فإّن  

   √ 
 ̅   

 
    

  
  

√ 
  ̅    

  

√ 
 

      والحد الػلىي  
  

√ 
  

      أّما الحد الظفلي  
  

√ 
 

ًخم جصمُمه الهدشاف الخغير في مخىطؽ تخصائص اإلاىاد اإلانخجت، بحُث  مساكبت الجىدةبالخالي فإّن مخؼؽ 

ح بأّن غملُت ؤلاهخاج هي تخازج الظُؼسة في أٌو مسة ال ًلؼ فيها    .   ، و    بين   ̅ ًخم الخصٍس

 مثاٌ :
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ؼ ػبُعي مػُازي بمخىطؽجملً بخصنُؼ أغمدة فىالذًت ذاث أكؼاز بملاطاث  جلىم شسهت مصنػت  جىَش

غُناث أفظذ غن اللُاطاث أزبؼ ، فإذا جّم  اتخخُاز           واهحساف مػُازي        

 آلاجُت:

 

 ؟النخائج اإلاشخلت من هره اللُاطاثفما هي 

، و       مخىطؽ حظابي  ألاكؼازجملً  in controlغندما جيىن غملُت الخصنُؼ جحذ الظُؼسة 

 upperالػلىي  الخحىم، فإّن حدود    وبما إّن غدد الػُناث حظاوي          اهحساف مػُازي 

central line  والظفليLower central line : 

      
  

√ 
   

     

√ 
      

      
  

√ 
   

     

√ 
      

 وهى ما ًمىن جمثُله باملخؼؽ آلاحي:
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ًالحظ أّن الػُنت الػاشسة جلؼ تخازج الحد الػلىي، وغلى ما ًبدو أّن هنان طبب ما لالشدباه بأّن كُاض كؼس 

     الػمىد الفىالذي ًخخلف غن اإلاخىطؽ 
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