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 مستخلص:
احددده افدددهاط اانخدددطة ال الدددة بقسدددم السددديطوت النوعيدددة فدددو  دددبط وتحسدددين عمليدددة  ان

اانتاج، من  الل الكخط عن اانحوافات في عملية اانتاج، اذ باامكان تحهيه تلك اانحوافدات 
وات مددن حالددة العيددت اللدد وا وذلددك بددالنمو الدد  جميدد  م وجددات بخددكل نمددامي ومتعاقددت وااقتدد

العمليدددة علددد  انردددا انحوافدددات، والعمدددل علددد  ا تباوفدددال والولدددول الددد  موحلدددة العمليدددة المن دددبطة 
احلدددا،يا، واجدددواي الت ييدددوات علددد  العمليدددات كالقيدددام بتحسدددينرا او اعددداهت فنهسدددترا لجعلردددا  دددمن 

يددات المعياويددة وفددي العمليددات ااك ددو ك ددايت وفاعليددةل لددذا مسددتوا المنافسددة، وبالتددالي تحهيدده العمل
انطالقا من فكوت ان جذوو اهاوت الجوهت الخاملة تكمن فدي ااحلداي، حيدي ايمكدن الولدول الد  
مسددتوا فعدددال مددن الجدددوهت هون اسددت هام ااسددداليت ااحلدددا،ية والكميددة، فقددده قددهمت فدددذ  الهواسدددة 

لة في عملية اانتداج احده الدوول اللدناعية فدي معمدل طويقة ا تباو معنوية اانحوافات الحال
 انتاج البطاويات السا،لة، وفي طويقة المل وفة المقهوت ل 2بابل 
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Abstract: 

 One of the goals of Quality Control activities is process controlling 

and improvement, by finding the defect processes. This could be done in 

a systematic manner in order to achieve the zero defects by considering 

all of the process outputs as defective, and testing them. Then controlling 
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the processes, improving or re-engineering them to achieve the 

competitive advantages, and finally setting the standard processes, which 

are more effective and efficient processes.  

Based on the idea that is the bases of Total Quality Control are 

statistical and quantitative methods. So, this study proposes a method to 

test the significant of defects and errors may be appearing when using 

quality control charts. This is the Hat Matrix method.  

 
 المقدمة: -1

حالدل بدين المنخدات اللدناعية فدي مجدال تقدهيم منتجدات بموالدد ات فدي مدل التندافل ال 
عاليددددة، وتلددددميم انممددددة انتدددداج ذات عمليددددات انتاجيددددة من ددددبطة، مرددددوت الحاجددددة الدددد  و دددد  
منمومات فوعية  ابطة تتول  السيطوت علد  المت يدوات واانحوافدات التدي مدن الممكدن ان تمردو 

أمين تطبيدددل المعددداييو النوعيدددة ال الدددة عنددده تخددد يل تلدددك اانممدددة والتدددي تكدددون مسددد ولة عدددن تددد
بمسددددتويات الجددددوهت المطلوبددددة فددددي المنتددددوجل احدددده فددددذ  اانممددددة ال وعيددددة نخدددداط السدددديطوت النوعيددددة 

Quality Control (QC)  الددذا يعدده النمددام ال عددال الردداهط الدد  تكامددل جرددوه جميدد  ااقسددام
ل ددمان تقددهيم المنتجددات  ذات العالقددة بالنوعيددة ها ددل المنخددات برددهط تطددويو الجددوهت وتحسددينرا

 [ل3بالنوعية المال،مة التي تلبي وغبات المسترلكين واحتياجاترم وباقل التكاليط الممكنة ]
 
 مشكلة الدراسة:  -2

تعددده مخدددكلة الولدددول الددد  حالدددة السددديطوت علددد  عمليدددات اانتددداج، و دددبط مقدددهوت عمليدددة 
ة  من حهوه الموال ات ، وجعل جمي  الوحهات المنتجProcess Capability ( PCاانتاج )

المعتمدددهت والح دددام علددد  فدددذ  الحالدددة مددد  مدددووو الددددمن مدددن افدددم المخددداكل والتحدددهيات التدددي تواجددد  
اهاوات الخوكات اانتاجية بخكل عام واهاوات اقسام السيطوت النوعية بخكل  اصل لذا فدان قيدال 

علدددد  تحهيدددده  مقددددهوت عمليددددة اانتدددداج و ددددبطرا يتطلددددت اسددددت هام اسدددداليت ويا ددددية ك ددددويت قدددداهوت
 اانحوافات وحلوفا والتعوط عل  مسبباترا وبالتالي العمل عل  ادالترال

 Statistical Process Control 1حيدددي ان اغلدددت اسددداليت السددديطوت ااحلدددا،ية

(SPC) methods  المست همة فدي قيدال و دبط مقدهوت عمليدة اانتداج وكددت علد  الكخدط عدن
هات المنتجدة وعمليدات اانتداج، هون التأكده مدن معنويدة اا طاي واانحوافات التي تمرو في الوح

فذ  اا طداي، ممدا يتسدبت فدي ديداهت الكلدط المتوتبدة جدواي اعداهت سدحت العيندات ل دو  ال حدص 

                                                 
كمية تستخدم في قياس االداء الحالي للعمليات ، ومعرفة فيما اذا كانت العمليات قد تغيرت  واساليبوفي اهوات  1

لسبب ما بالشكل الذي يؤثر على اداءها في المستقبل. ومن بينها: لوحات السيطرة للمتغيرات، لوحات السيطرة 

 . [11]للمميزات، قدرة العملية، هندسة الجودة )دالة تاكوشي( 
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واا تباو ووبما وف  بع  الهفعات اانتاجية بالكاملل لذا كان ابه من اسدت هام تقنيدات تعتمده 
وا تبدداوات المعنويددة للتأكدده مددن معنويددة خددذوذ قدديم  علدد  ااسدداليت ااحلددا،ية وبحددوي العمليددات

 المخافهاتل
 

 اهمية الدراسة: -3
تنبددد  افميدددة الهواسدددة مدددن اسدددت هام طويقدددة الملددد وفة المقدددهوت فدددي احكدددام السددديطوت علددد  
عمليددات اانتدداج والتأكدده مددن معنويددة مرددوو اانحوافددات واا طدداي فيرددا،  باعتباوفددا تقددهم اف ددل 

المسددببات الم هيددة الدد  مرددوو تلددك اانحوافددات وبالتددالي  ددبط وتحسددين حلددول فددي قيددال معنويددة 
مقددهوت عمليددة اانتدداجل اذ كددان يعتمدده سددابقا فددي ات دداذ القددواوات المتعلقددة بقبددول او وفدد  العينددات 

 عل  است هام ااساليت ااحلا،ية التقليهيةل
 

 هدف الدراسة:  -4
المددافوت فددي م وجددات عمليددة انتدداج يتم ددل فددهط الهواسددة فددي ا تبدداو معنويددة اانحوافددات  

والناجمة عن المسببات ال الدة ، والتدي مدن  دالل الكخدط عنردا وا تبداو معنويدة تأ يوفدا، يمكدن 
 بناي قواوات عهت حول وف  او قبول الهفعاتل

 
 :Process Capability (PC)مفهوم مقدرة عملية االنتاج  -5

يمكن اعتباو مقهوت عملية اانتاج كمقيال للمت يوات التي تحهي  الل عمليات اانتاج،  
ل ومددن المعددووط [11]وتتم ددل بقددهوت العمليددة علدد  ااي دداي بمتطلبددات التلددميم للمنددت  او ال همددة 

انردددا تتدددا و بدددبع  العوامدددل والمدددووط م دددل اهوات القيدددال المسدددت همة ومرددداوات القدددا،مين علددد  
ال والمسددد ولين عدددن تن يدددذ عمليدددات اانتددداج، ف دددال عدددن نوعيدددة وموالددد ات المدددواه عمليدددات القيددد

 ااولية المست همة وااهاي النوعي للمكا،ن و طوط اانتاجل
يقلدده بالعمليددة توحيدده وتددها ل مجموعددة مددن اافددواه وااات والمددواه والطوا،ددل والمقدداييل  

مقهوت عملية اانتاج بانرا قابلية العملية لتحويل المه الت ال  م وجات نرا،يةل لذا يمكن تعويط 
اانتاجيددددة المن ددددبطة احلددددا،يا علدددد  انجدددداد ال الددددية النوعيددددة و ددددمن الموالدددد ات المحددددههتل 

 Processوالمقلوه باان باط ااحلا،ي لعملية اانتاج فو ان يكون التخد يل تحدت السديطوت 

in Control [3 لددذا يجددت اوا معوفددة لوحددات السدديطوت ،]Control Charts   التددي يقددال مددن
  اللرا اان باط ااحلا،يل 

يخدددتوط عنددده قيدددال مقدددهوت عمليدددة اانتددداج ان تكدددون العمليدددة من دددبطة احلدددا،يا، اا ان  
التخدد يل تحددت السدديطوت، حينرددا يمكددن تأخدديو جميدد  المت يددوات التددي تطددو  علدد  التخدد يل وحلددوفا 
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 هم كقاعهت للحكم علد  الخدوافه فيمدا  من حهوه السيطوت المحههت في جهاول السيطوت والتي تست
اذا كان فناك  لل او انحواط مال عنهما يكون التخ يل تحت السيطوت فان  سيمكن حسدات مقدهوت 
العملية الذا سيتم عل  اساس  ات اذ العهيده مدن القدواوات كدأقواو موالد ات المنتدوج، تحهيده نسدت 

 للمختوا ااعتماه عل  بيانات المنت ل المعيبات، تحهيه حجم العمل المعاه او التالط، والسماح
 
 مراحل دراسة مقدرة عملية االنتاج: -6

عندده هواسددة وحسددات مقددهوت عمليددة انتاجيددة معينددة، ابدده مددن ا ددذ ال طددوات ااتيددة بنمددو  
 [4] -ااعتباو:

 النوعية ال الية ا تياو في ااول  ال طوت الت طيط موحلة تم ل -:مرحلة التخطيط اوال:
 تحليل اجواي ب ية بيانات جم  يستهعي  الية كل في الت يو هواسة وان ، هواسترا المطلوت

 هقيل وبخكل متكاملة بلووت والتخ يل التنميم مووط تسجيل هواسة اا اجواي عنه وينب ي ، لرا
 اا تباو مووط تخ يص من احتسابرا سيتم التي العملية مقهوت لتمكين اسال خوط ذلك ألن

 ل  اللا،بة الموقعية
تخددمل موحلددة التن يددذ جمدد  كافددة البيانددات الالدمددة للموحلددة ال ال ددة، وابدده  -:مرحلااة التنفيااذ ثانيااا:

اا دددذ بنمدددو ااعتبددداو انددد  يجدددت عنددده جمددد  البياندددات للماكندددة او الهفعدددة اانتاجيدددة ت بيدددت بعددد  
يدتم تسدجيل ااموو م ل عهم اعاهت تري،ة واعهاه المكا،ن بعه تسدجيل البياندات ولدن ل الهفعدة، ان 

البيانات  الل مووط التخد يل الطبيعيدة، ان تجدوا عمليدات التسدجيل مدن قبدل ن دل الخد ص / 
 ااخ اص، وان تجوا  من ن ل الهفعة اانتاجيةل

 تحتست مقهوت عملية اانتاج بموجت المعاهلة ااتية: -:حساب مقدرة عملية االنتاج ثالثا:
 

PC = 6 σ 

 عياوا لعملية اانتاجليخيو ال  اانحواط الم σاذ ان: 
( جوفويددددا عددددن مبدددداهوات الجددددوهت التددددي كانددددت سددددا،هت فددددي عقددددها  σ6ي تلددددط م رددددوم )  

السددبعينات وال مانينددات مددن القددون الما ددي كالتحسددين المسددتمو واهاوت الجددوهت الخدداملة، اذ يخددتمل 
ن العيوت فذا الم روم عل  مواقبة وقيال وتحسين مقهوت العملية من اجل تقهيم منتوجات  الية م

( فدددي منرجيدددة منتممدددة تسدددت هم المعلومدددات والتحليدددل ااحلدددا،ي لقيدددال  σ6[ل ان طويقدددة ) 1]
وتحسددين ااهاي التخدد يلي للمنممددة مددن  ددالل تحهيدده ومندد  العيددوت فددي اانتدداج، وال ددهمات ذات 

 العالقة بالعمليات وايجاه معاييو يمكن ان ي منرا المسترلك ويعتمه عليرال
، اذ  Management by Facts( اسدلوت ااهاوت بواسدطة الحقدا،ل  σ6تعتمده طويقدة )  

انرددا تعتمدده بالهوجددة ااسددال علدد  ااسدداليت ااحلددا،ية بخددكل كبيددو مددن  ددالل تسددجيل البيانددات 



5 

 

ال الة باهاي العملية في بهاية المخووع كاسال للمقاونة الموجعية مد  مالحمدة اسدت هام الوسدوم 
لعمليدةل والم ططات البيانية لتقهيم البيانات المطلوبة  دالل مواحدل واجدوايات التحسدين المسدتمو ل

وتسددت هم فددذ  الطويقددة فددي المنممددات اانتاجيددة وغيددو اانتاجيددة ويددتم التوكيددد مددن  اللرددا علدد  
التدوابط الو يدل بددين اهاوت العمليدات واسدت هام البيانددات والحقدا،ل وتلدت بالتددالي نحدو تحقيدل و ددا 

 (ل σ6( يو ح نمام عمل طويقة ) 1الدبونل والخكل )
يطوت النوعيدددة و دددبط الجدددوهت فدددو كسدددت و دددا الدبدددا،ن ان الردددهط النردددا،ي لنخددداطات السددد 

وتحسين ودياهت ااوباح، لذا فان الطوا،ل وااسداليت المسدت همة عبدو مواحدل تحسدين اهاي العمليدة 
توتكد بالهوجدة ااسدال علد  فردم وقيدال متطلبدات الدبدون وحاجاتد  ووغباتد  ااساسديةل وباعتبداو 

قيدال لمعددهات العيدوت التدي تمرددو فدي عمليددات ( فدي اك ددو مدن مجدوه كونرددا م σ6ان طويقدة ) 
وتحسدددددين  Measuringوقيدددددال  Controllingاانتددددداج، ف دددددال عدددددن اخدددددتمالرا علددددد  مواقبدددددة 

Improving  مقهوت العملية، فانرا تخكل العموه ال قوا استواتيجيات اهاوت الجوهت في العهيده مدن
 الخوكات والمنمماتل

 
 (Pande, 2002(ل ) σ6(: نمام عمل طويقة ) 1خكل )

 
 االساليب االحصائية المستخدمة في ضبط مقدرة عملية االنتاج: -7

الكخدط عدن اا طداي واانحوافدات تعه المقداييل العلميدة ااسدال الدذا يوتكدد عليد  عنده  
الناجمددة فددي عمليددة اانتدداج، مددن جانددت ا ددو فانرددا تعدده ااسددال الددذا يسددت هم فددي تحهيدده فددوص 
تحسدددين العمليدددة وذلدددك مدددن  دددالل تحهيددده وجمددد  البياندددات الالدمدددة لقيدددال عمليدددة اانتددداج، تحليدددل 

 [ل10ااهاي، و دن واعاهت است هام البيانات ]

البيانات 

 والحقائق

ادارة 

 العمليات

التركيز على 

 الزبون
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،ية المسددت همة فددي السددديطوت النوعيددة عدداهت علددد  نمددط عمليدددات تعتمدده ااسدداليت ااحلدددا 
السيطوت النوعية ن سرا، ف ال عن  لدا،ص نمدام اانتداج كهوجدة التعقيده وحجدم العمدل والعالقدة 
بين مواحل اانتاج ومتطلبدات نوعيدة المنتدوجل ومدن المعلدوم ان الوسدا،ل المسدت همة فدي اجدوايات 

وسدددا،ل عامدددة )يهويدددة غالبدددا(، تسدددت هم فدددي الوقابدددة علددد  السددديطوت النوعيدددة يمكدددن تلدددني را الددد  
المنتجددات ال ويددهت او علدد  هفعددة انتاجيددة لدد يوت، وسددا،ل ميكانيكيددة تسددت هم للوقابددة علدد  اانتدداج 
المستمو، وسا،ل  الة يهوية للوقابة عل  اانتاج الواس ، ووسا،ل اوتوماتيكيدة للوقابدة علد  اهل 

 [ل3الت اليل في المنتوج واجداي  ]
وايددددان كانددددت ااسدددداليت المسددددت همة فددددي السدددديطوت النوعيددددة ، فددددان فاعليترددددا تددددتل ص فددددي 
المخددافهت المنتممددة والمسددتموت، والسدديطوت علدد  العينددات الم تدداوت، وتسددجيل نتددا،  المخددافهات فددي 
جددهاول  الددة )جددهاول السدديطوت( وتحليلرددا وبالتددالي اسددت هام النتددا،  فددي تلددك الجددهاول ألغددوا  

التكنولوجيددددددة المسددددددت همة فددددددي عمليددددددات اانتدددددداج لتجنددددددت مرددددددوو المعيبددددددات                تلددددددميم المسددددددالك
او التددددالط مسددددتقبالل وان تحهيدددده ااسددددلوت ااف ددددل الددددذا تعتمدددده  اقسددددام السدددديطوت النوعيددددة فددددي 
الخوكات والذا تتم في  وي  عملية ال حص واا تباو يعتمه اساسا عل  طبيعدة السدلعة، ومدها 

 حلول عل  المدايا التنافسية، وبالتالي مها وغبترا في تحقيل و ا الدبا،نل وغبة الخوكة في ال
بمدا ان السديطوت النوعيددة مجموعدة مددن الوسدا،ل العلميددة المنممدة التددي تت دذفا ااهاوت لمقاونددة 
ااهاي ال علدددي بالموالددد ات والمعددداييو المو دددوعة وات ددداذ ااجدددوايات التلدددحيحية الالدمدددة بخدددان 

[ل لددذا فددان ك ددايت نمددام السدديطوت النوعيددة وفعاليتدد  تتجسددهان بمددها 7ط الحالددل ]التبدداين واانحددوا
االتدددددام بالموالدددد ات المحددددههت وباقددددل التكدددداليط الممكنددددة مددددن  ددددالل فعالياتدددد  وانخددددطت  الم تل ددددة 
المتم لة باجواي ال حولات المطلوبة للعينات التي يدتم سدحبرا، وتحليدل النتدا،  وات داذ ااجدوايات 

 والوقا،ية لمن  تكواو حهوي اانحوافات وبالتالي تحسين جوهت المنتجاتلالتلحيحية 
فناك العهيه من ااهوات المست همة في تسجيل وتحليل البيانات ال الة بجدوهت المنتوجدات 
وعمليدددات اانتددداج ومطابقتردددا للموالددد ات، وجميددد  فدددذ  ااهوات ، والتدددي تسدددم  ااهوات السدددب  

، تدد ها الدد  ابتكدداو  2en Tools of Quality ControlThe Sevللسدديطوت علدد  الجددوهت 
وتطويو الحلول الالدمة في السيطوت عل  الجوهتل مدن فدذ  ااهوات اسدت هام الم ططدات المو،يدة 
كالم ططات اانسيابية وقوا،م التهقيل وم طدط السدبت والنتيجدة وااسداليت ااحلدا،ية الويا دية 

 [ل9ات التبع و ولوحات السيطوت ]كالمهوجات التكواوية وم طط باويتو وم طط
يمكدن تعويددط لوحددات السدديطوت بانردا  اوطددة بيانيددة تسددت هم كوسديلة ات دداذ القددواو المناسددت  

بخأن سيو عملية اانتاج في موحلدة انتداج معيندة علد  وفدل المسداو المحدهه لردا وذلدك مدن  دالل 
                                                 

من المشاكل  %95الذي يرى ان   Kaoru Ishikawaاالدوات السبع للسيطرة على الجودة من المهندس الياباني جاءت فكرة     2

 المتعلقة بالجودة يمكن حلها باستخدام هذه االدوات.
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سحت عينات عخوا،ية مدن الدهفعات اانتاجيدة، وفدي تتدالط مدن محدوو افقدي يم دل تتداب  العيندات 
مددووو الدددمن، ومحددوو عمددوها يعبددو عددن قدديم المخددافهات المسددجلة لل الددية النوعيددة المددأ وذت ب

المطلوت هواسترا، وتت من  ال دة حدهوه وفدي حده السديطوت ااعلد  والحده الوسدطي وحده السديطوت 
[ل ومن المعلوم ان فناك عهت انواع من لوحات السيطوت التي تست هم للل ات المت يوت 2ااهن  ]

Variables Control Charts for  م دددل لوحدددة المتوسدددط ولوحدددة المدددها ولوحدددة اانحدددواط(
)م دل لوحدة عدهه المعيبدات  Control Charts for Attributesالمعيداوا( واللد ات التمييديدة 

 ل وت م لوحة السيطوت  ال ة  طوط افقية تم ل ااتي:[11]ولوحة نست المعيت( 
طات العيندات المسددحوبة فددي ويم ددل متوسدط متوسددCentral Line (C.L) ال دط الوسددطي  -

 حالة وسم لوحة المتوسط او متوسط المهيات في حالة وسم لوحة المهال
والددذا يوسددم عدداهت علدد  بعدده  Upper Control Limit  (U.C.L)حدده السدديطوت ااعلدد   -

 ( عن ال ط الوسطي باتجا  ااعل  لتقليل نسبة ال طأل3σ+ ال ة انحوافات معياوية )

والذا يوسم عاهت عل  بعه  ال ة  Lower Control Limit  (L.C.L)حه السيطوت ااهن   -
( يم دل خدكل لوحدة 2( عن ال دط الوسدطي باتجدا  ااسد لل والخدكل )3σ -انحوافات معياوية )

 سيطوتل

 
 

 (: الممرو العام للوحة السيطوت2خكل )
مدن اك دو الطدول ااحلدا،ية اسدت هاما فدي مواقبدة  Control Chartsتعده لوحدات السديطوت 

المت يددوات التددي تحلددل  ددالل عمليددات اانتدداج، اذ يددتم تحهيدده فيمددا اذا كانددت العمليددة من ددبطة 
احلددا،يا ام ا مددن  ددالل وقددوع جميدد  قدديم المخددافهات التددي يددتم تسددجيلرا مددن العينددات المسددحوبة 

عندددهفا يمكدددن حسدددات مقدددهوت عمليدددة اانتددداج   دددمن حدددهوه ال دددبط ال الدددة باللوحدددة المسدددت همةل

متوسطات أو 

  مديات العينات

 تسلسل العينة
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وااسددتمواو بدداجواي عمليددات ال حددص ب تددوات دمنيددة تعتمدده علدد  هوجددة اسددتقواو عمليددات اانتدداجل 
وانطالقدددا مدددن مبددده  ان وقدددوع نقطدددة واحدددهت  ددداوج حدددهوه ال دددبط، بمدددا فدددي ذلدددك وقوعردددا علددد  حددده 

فددان فندداك بعدد  الحدداات ال ددبط، هليددل علدد  عددهم ان ددباط العمليددة اانتاجيددةل ف ددال عددن ذلددك 
التددي تعتبددو عنددهفا العمليددة  اوجددة عددن السدديطوت وغددم وقددوع جميدد  النقدداط  ددمن حددهوه السدديطوت 
)حاات عهم العخوا،ية في لوحات السيطوت( م ل وقوع العهيه من النقاط عل  جرة واحهت من حه 

،  11الل نقاط من  10بخكل متتالي، او  9نقاط من الل  7او وقوع  C.Lالسيطوت الوسطي 
ل او حالددة ا ددوا وفددي مرددوو حالددة المتجرددات والتددي تتم ددل باسددتمواو 14نقطددة مددن الددل  12او 

اتجدا  عددهه مدن النقدداط المتتاليدة لددعوها او نددوا، او حالددة مردوو الددهووات المتكدووت المتعاقبددة، او 
حالة ت  يم حهوه ال بط اا محافمدة النقداط علد  مواقعردا قدوت  دط الموكدد او حدها ال دبط 
ااعلدد  وااهندد ل فددي م ددل فددذ  الحدداات تعتبددو العمليددة  اوجددة عددن السدديطوت ويددتم عنددهفا ات دداذ 
بعددد  ااجدددوايات المتم لدددة بهواسدددة المسدددببات التدددي اهت الددد  مردددوو فدددذ  الحددداات ، والتدددي مدددن 

او مسببات خا،عة غيو لهفية  Special Causesالممكن ان تكون مسببات  الة او لهفية 
Common Causes العمدل علد  تخ يلدرا وادالتردا واعداهت حسدات حدهوه لوحدة ال دبط مدن ، و

جهيدده، او افمددال العينددات التددي مرددوت قواياترددا  اوجدددة عددن السدديطوت وتكددواو عمليددة وسددم لوحدددة 
السيطوت حست ما تبق  من عيناتل وفي بع  ااحيان ت ها م ل فذ  الحاات ال  ات داذ قدواو 

و جمي  وحهاترا معيبة، واعتبداو ان العمليدة اانتاجيدة غيدو وف  الهفعة اانتاجية بالكامل واعتبا
مسيطو عليرا وبالتالي اجواي الت ييدوات عليردا او القيدام باسدتبهالرا او اعداهت فنهسدترال ممدا يكلدط 
الخوكات مبدال  طا،لدة فدي جميد  تلدك الحدااتل لدذا كدان ابده مدن ا تبداو معنويدة المسدببات التدي 

ات، و الدددة المسدددببات ال الدددة التدددي ا يمكدددن بسدددرولة تحهيدددهفا اهت الددد  مردددوو تلدددك اانحوافددد
 وتحهيه ملاهوفا، م ل الحالة الن سية للعامل، حالة الطقل، وغيوفال 

 
 : Hat Matrix Methodطريقة المصفوفة المقدرة   -8

تمرددو بعدد  القدديم المتطوفدددة  ددالل هواسددة وتحليددل مجموعدددة مددن البيانددات تسددم  بدددالقيم  
فددذ  القدديم ا تالفددا تامددا عددن بقيددة القدديم اا ددوا قيدده الهواسددةل بدده ت هواسددة القدديم الخدداذت اذ ت تلددط 

الخاذت بأفكاو بسيطة معتمهت عل  الحهل والت مينل ونمدوا لالفميدة التدي قده تخدكلرا القديم الخداذت 
فقه وجهت عدهت طدول واسداليت للبحدي عنردا وتحهيدهفا ومدن  دم اسدتبعاهفا والدت لص مدن تأ يوفدال 

طبيقات ااساليت المعتمهت عل  النماذج الكميدة كاسداليت بحدوي العمليدات والبومجدة وقه احودت ت
نجاحددا واسددعا فددي حددل الك يددو مددن المخدداكل والمع ددالت   Linear Programmingال طيددة

ااهاويدددة واللدددناعية مدددن  دددالل اسدددت هام نمددداذج ويا دددية لولدددط المخدددكلة ذات العالقدددة وايجددداه 
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اكل في حهوي اانحوافات في عمليات اانتداج و دووج التخد يل [، احها فذ  المخ8الحلول لرا ]
  عن السيطوتل 

احها  1972سنة  John W. Tukeyتعه طويقة المل وفة المقهوت العا،هت ال  مبتكوفا  
الطول ااحلا،ية التي بامكانرا ان تحهه لنا القيم الخاذت مدن  دالل معدامالت اانحدهاو المدأ وذت 

ل وان هواسدة القديم الخداذت بردذ  الطويقدة سدوط   y=a+bx+eمن معاهلة اانحهاو ال طي العامدة 
التي اهت ال  فذا لن يعطي م خوا للعينات الخاذت فحست، بل ان  سي  و في معامالت اانحهاو 

 [ل13الخذوذ ]
ومدن المعلددوم ان الملد وفة فددي مجموعدة مددن العنالدوعاهت مددا تكدون فددي لدووت ومددود او اعددهاه  

 موتبة في لووت ل وط او اعمهتل 
 -ويتم حسات المل وفة المقهوت وحست المعاهلة ااتية :

H=X X' ……(1) 

 -عاهلة كااتي:حيي ان  باألمكان حسات كل حه من حهوه الم
1-  X   مل وفة ذات ابعاهn*m  

 تم ل عهه الل وط  nحيي  
      m تم ل عهه ااعمهت 
2- X'   تم ل منقولtranspose) المل وفة )X ل 

م ددووباف فدددي الملددد وفة  X( منقددول الملددد وفة inverseتم ددل معكدددول )   -3
 [ل6ن سرا ]

تكمن ال كوت ااساسية وواي است هام طويقة المل وفة المقهوت وا تبداوات المعنويدة للكخدط  
عن معنوية اانحوافات الناتجة عن عملية اانتاج في ان  باامكدان تحهيده تلدك اانحوافدات بخدكل 
نمددامي ومسددتمو ، وهواسددة ااسددبات الم هيددة الدد  مرووفددا، والعمددل علدد  ا تبدداو معنويترددا لمعوفددة 

سات محللة تأ يوفال وبالتالي تحهيه المرم والمعنوا منرا واستبعاه  برهط ااقتوات مدن حالدة وح
 العيت الل وال 

 
 الجانب العملي: -9

ل دددو  تو ددديح كي يدددة اسدددت هام لوحدددات السددديطوت )وعلددد  وجددد  ال لدددوص لوحدددة المتوسدددط 
Chart - X 2(، فقده تدم سدحت عيندات مدن اانتداج اليدومي مدن قسدم المخدبكات فدي معمدل بابدل 

للبطاويات السا،لة ، وبعه اجواي ال حص عل  تلك العينات، امكدن توتيدت البياندات  دمن الجدهول 
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المو ح في اهنا  والذا يعبو عن قيم المخافهات ال الة بال الدية النوعيدة ) سدمك المخدبكات 
 العوادل الها لة في البطاوية السا،لة ( ل المست همة في انتاج 

 (: سمك المخبكات المست همة في انتاج العوادل )ملم(1جهول )

 
 

( تبددين مددا 3والمو ددحة فددي الخددكل ) WinQSBبعدده وسددم لوحددة المتوسددط باسددت هام بونددام  
 ياتي:
( التددي تقدد   دداوج حدده 10تقدد  اغلددت قدديم المخددافهات  ددمن حددهوه السدديطوت عددها العينددة ) .أ

يطوت ااعل ، اما بقية العينات فانرا تقد   دمن حدها السديطوت ااهند  وااعلد  علد  الس
الددوغم مددن تخددتترا حددول الحدده الوسددطيل ممددا يخدديو الدد  وجددوه انحوافددات فددي المنتجددات 
وعمليدددددات اانتددددداج ، وان عمليدددددة اانتددددداج غيدددددو مسددددديطو عليردددددا )اا ان العمليدددددة غيدددددو 

 من بطة احلا،يا(ل
ان فندداك بعدد  القدديم التددي تقدد   ددمن حددهوه  WinQSBام  امرددوت نتددا،  تطبيددل بوندد .ب

، مدد ال مرددوو قدديم العينددات Out of Controlالسدديطوت تعدده قدديم  اوجددة عددن السدديطوت 
ال مدل ااولد  فدول الحده الوسدطي وقويبدة مددن حده السديطوت ااعلد ، ووقدوع قيمدة العينددة 

الدد  مرددوو الساهسددة تحددت الحدده الوسددطي وبددالقوت مددن حدده السدديطوت ااهندد  ممددا يخدديو 
تختت وا تالط كبيو فدي متوسدط فدذ  العيندات،  دم يبدها المتوسدط بالديداهت وااداحدة نحدو 
حددده السددديطوت الوسدددطي واسدددتقواو  ل تدددوت معيندددة  دددم  دددووج قيمدددة العيندددة العاخدددوت  ددداوج حددده 
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السيطوت ااعل  وبتختت كبيو، وعوهت فذا التختت موت ا وا وبخدكل ملحدوم مدن  دالل 
 ( تحت الحه الوسطي للسيطوتل 11لعينة )وقوع قيمة المتوسط ل

ول دددو  احكدددام ال دددبط علددد  عمليدددة اانتددداج يجدددت التعدددوط علددد  المسدددببات التدددي اهت الددد  
مرددوو فددذ  اانحوافددات والتددي قدده يعدددا سددببرا الدد  احدده نددوعي المسددببات: اللددهفية والاللددهفيةل 

اانحوافات، ووسدم حدهوه السديطوت ومن  م استبعاه فذ  المسببات وحذط العينات التي مروت برا 
النرا،ية التي تعه كاسال لعمليات ال حص والت تيل المستقبليةل عنهفا يمكن حسات مقهوت عملية 

وحيددي  تخدديو النتددا،  اعددال   اانتدداج وكمددا اسددل نا سددابقا، اا عنددهما تكددون العمليددة تحددت السدديطوتل
معيبدددة  ددداوج حدددهوه السددديطوت، الددد  مردددوو انحوافدددات فدددي عمليدددات اانتددداج بسدددبت مردددوو وحدددهات 

وبااعتماه عل  الطول ااحلا،ية التقليهية في وسم حهوه السيطوت اابتها،يدة والنرا،يدة فاند  سديتم 
اجددددواي هواسددددات حددددول ااسددددبات التددددي اهت الدددد  مرددددوو فددددذ  اا طدددداي والددددت لص مددددن المسددددببات 

، وات داذ القدواو المناسدت  النمامية، او حذط وافمال العينات المعيبة ل و  وسم الحهوه النرا،يدة
 عنهفا بخأن قبول او وف  الهفعة اانتاجيةل
( لتعبدو عدن الملد وفة 1( مدن بياندات الجدهول )320 م نقوم بتنمديم ملد وفة ذات ابعداه )

 (ل1(  في المعاهلة وقم )Hالمقهوت )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = 
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 -:  'Xوهو   Xثم ايجاد منقول المصفوفة  

 

 
 
 

 -بعه ان تم تنميم المل وفة ومنقولرا، نعمل عل  ايجاه المل وفة المقهوت وكااتي :
 -ايجاه حالل  وت منقول المل وفة * المل وفة : - 1
 

=  1.0E+005      

 -المل وفة : حسات معكول حالل  وت منقول المل وفة  -2
 

   =   
 

 (ل1ايجاه المل وفة المقهوت وحست المعاهلة ) -3

( عدن 2( لدذا يعبدو الجدهول )2020ونمواف لكبو حجم المل وفة المقدهوت ، حيدي تكدون ابعاهفدا )
 للمل وفة المقهوت ل قيم عنالو القطو الو،يسي
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 H( : عنالو القطو الو،يسي للمل وفة المقهوت 2جهول )

 
تسلسل 

عناصر 

القطر 

 الرئيسي

قيم عنالو القطو 
الو،يسي للمل وفة 

 Hالمقهوت 

1 0.1517 

2 0.2133 

3 0.2619 * 

4 0.2185 * 

5 0.1568 

6 0.1228 

7 0.0684 

8 0.1124 

9 0.0715 

10 0.3473 * 

11 0.1377 

12 0.1656 

13 0.1990 

14 0.0728 

15 0.0778 

16 0.1378 

17 0.1016 

18 0.1036 

19 0.0698 

20 0.2098 

 
 
 
 

 

 ( x ) المتوسط للوحة السيطرة حدود خارج الواقعة القيم عن القيم هذهتعبر)*(  
ول دددو  تجندددت وتالفدددي احتماليدددة وفددد  الهفعدددة اانتاجيدددة بسدددبت مردددوو بعددد  القددديم            

الخدداذت،  الددة عندده مرددوو حدداات عددهم العخددوا،ية فددي الممرددو العددام للوحددة السدديطوت، او عنددهما 
تكدددون ااسدددبات وواي مردددوو اانحوافدددات فدددي اسدددبات  الدددة فقدددط وا يمكدددن الحددده منردددا او مدددن 

( وتحهيدده عنالددو قطددو الملدد وفة، Hه تطبيددل طويقددة الملدد وفة المقددهوت )محلددلة تا يوفددا، وبعدد
( الدذا يعطدي م خدوا اوليدا علد  Thump testيمكن تطبيل ا تباو المعنوية ااول وفو ا تباو )
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( فددي القيمددة الخدداذت الوحيددهت بموجددت فددذا 10خددذوذ القدديم ل وقدده امرددوت النتددا،  ان العينددة وقددم )
( للتاكه من خذوذ القديم او عدهم خدذوذفال Fisher test تباو ال اني )اا تباول كما تم تطبيل اا

( خددداذت عدددن بقيدددة قددديم المتوسدددطات الحسدددابية 10اذ امردددوت نتدددا،  فدددذا اا تبددداو ان العيندددة وقدددم )
اا ددوال امددا بدداقي العينددات اا ددوا التددي تددم تحهيددهفا  اوجددة عددن السدديطوت بموجددت اللوحددة فددي 

ا بانرا غيو خاذت بموجت ا تباوات المعنوية اعال  ل وكما مبين (، فان  يتم الكخط عنر3الخكل )
 في اهنا :

 )  Thumbاالختبار االول   )اختبار  

  2*p / n = 2*3/20 = 6/20 = 0.3   

  h10 = 0.3473  

  h10 > 0.3  

    0.3473 > 0.3 

 خاذ   h10اا تباو ااول يبين 
 
 
 
 

 )  Fisherاالختبار الثاني )اختبار
 

  FC= (hi-1/n)/(1/p) /(1-hi)/(n-p)    ~ Ft α (p-1,n-p) 

  α = 0.01   او    α = 0.05عنهما  Ftم  قيم  Fcومن  الل مقاونة قيم 
  Ft 0.01(2,17) = 6.11                                                               
  Ft 0.05(2,17) = 3.59                                                        
  FC10 = (0.3473-1/20) / (2) / (1-0.3473) / (17) = 3.871698 

 

، كمدا يمردو فدذا   FC < Ftان    α = 0.01غيدو خداذ عندهما  h10 يمردو فدذا اا تبداو ان 
  FC > Ftان    α = 0.05خاذ عنهما  h10 اا تباو ان 

 

    h6 =0.1228اما بالنسبة ال      
 

   FC6 = (0.1228-1/20) / (2) / (1-0.1228) / (17) = 0.70542 

  α = 0.05غيدو خداذ  عندهما    h6يتبدين ان     Ftمد  قديم  Fcومدن  دالل مقاوندة قديم 
 ل FC < Ftان   α = 0.01   او        
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وكما وبن ل ااسلوت يتم التأكه من معنوية الخذوذ لباقي القيم اا وا الم خوت في لوحة السيطوت 
  ( ل3مبينة في الجهول )

 

 

 
 (: لوحة المتوسط ال الة بالعينات المسحوبةل3خكل )

 
 المحسوبة والجهولية  F(: مقاونة قيم 3جهول )

 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات و التوصيات: -10
 يمكن اهواج مجموعة من ااستنتاجات، وكااتي:

 العينات
 Fقيمة 

 المحسوبة

 القواو في حالة

الجهولية عنه  Fقيمة 
  0.01مستوا معنوية 

(5.93) 

الجهولية عنه  Fقيمة 
  50.0مستوا معنوية 

(3.52) 

 غيو خاذ غيو خاذ 0.705 6

 خاذ غيو خاذ 3.872 10

 غيو خاذ غيو خاذ 0.865 11

 غيو خاذ غيو خاذ 1.719 20

 تسلسل العينة

قيم الوسط 

 الحسابي للعينة
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وااسدددلوت المتبددد  فددي  دددبط وتحسدددين عمليددة اانتددداج علددد  تدد  و مدددها ل اهاوت العمليددات  .1
 مستوا جوهت تلك العمليات وبالتالي عل  مها تحقيل اافهاط الموجوتل

مدن  دمن المدايددا المتحققدة عدن اان ددباط ااحلدا،ي لعمليدة اانتدداج فدو ان  دا  عددهه  .2
اذ ان العيندات الواجدت فحلدرا للحكدم علد  نوعيدة المنتجدات، وبالتدالي   د  التكدداليطل 

المنتجددات التددي تددم انتاجرددا  ددمن عمليددة من ددبطة احلددا،يا سددتكون متناسددقة بددالممرو 
والنوعيدددة ومطابقدددة للموالدددد ات المحدددههتل ف ددددال عدددن ان اسددددت هام الطوا،دددل ااحلددددا،ية 
ل بط وتحسين مقهوت العملية ي ها ال  تقليل اانحوافات في العمليدات مدن  دالل تحهيده 

 تأ يوفالاسبابرا ومعوفة وقيال محللة 

تعتمدددده اغلددددت اجددددوايات وسددددم لوحددددات السدددديطوت علدددد  توديعددددات عمليددددة سددددحت العينددددات  .3
Sampling Distributions                          ولددددددددددددددديل علددددددددددددددد  موالددددددددددددددد ات التلدددددددددددددددميم ،

Design Specifications مما ي ها ال  وقدوع قديم المخدافهات  داوج حدهوه السديطوت ،
بات مرووفددا، وات دداذ ااجددوايات الالدمددة ادالترددا ممددا يتطلددت اعدداهت هواسددترا وهواسددة اسدد

 وادالة مسبباترال

يمكدددن اسدددت هام طويقدددة الملددد وفة المقدددهوت واا تبددداوات المعنويدددة ل دددو  الحلدددول علددد   .4
حلددول اف ددل فددي تخدد يص اا طدداي واانحوافدداتل مددن  ددالل التاكدده مددن معنويددة الخددذوذ 

 الحالل في عمليات اانتاجل

لمقهوت بالبساطة وسرولة اجواي الحسابات ال الة برا، كمدا انردا تمتاد طويقة المل وفة ا .5
تتيح امكانية ايجداه مجموعدة مدن القديم الخداذت كنقداط من دوهتل ف دال عدن امكانيدة تطبيقردا 

بسدددبت اخدددتمال تلددددك  Linear Programmingمدددن  دددالل نمددداذج البومجدددة ال طيدددة 
 النماذج عل  قيوه ومعاهات تسرل حسابات الطويقةل

 

 قدمت الدراسة بعدد من التوصيات المهمة وكما موضحة في ادناه:كما ت
 دددوووت اسدددت هام الطوا،دددل ااحلدددا،ية الم تل دددة ل دددو  مواقبدددة عمليدددات اانتددداج ووسدددم  .1

لوحات السيطوت اابتها،ية والنرا،يدة وبالتدالي امكانيدة حسدات و دبط مقدهوت عمليدة اانتداج 
 للولول ال  موحلة المعيت الل وال

واسدددة المسدددببات ال الدددة التدددي يلدددعت تحهيدددهفا وحسدددات محلدددلة تا يوفدددا ، اافتمدددام به .2
والتي اهت ال  مروو الخذوذ واانحوافات المعنوية في العمليات ، وهواسة امكانية ادالترا 
او التقليددل مددن تأ يوفددا ممددا يدد ها بالتددالي الدد  ات دداذ القددواو السددليم حددول وفدد  او قبددول 

 الهفعةل



17 

 

اميدددددددددددددددددددددة اعددددددددددددددددددددداهت فنهسدددددددددددددددددددددة العمليدددددددددددددددددددددات                                 اسدددددددددددددددددددددت هام اسددددددددددددددددددددداليت ومدددددددددددددددددددددها ل نم .3
(Process Re-engineering عندده ال ددوووت، برددهط احكددام السدديطوت علدد  العمليددة ، )

 ومن  مروو اانحوافات والمخاكل وبالتالي تحقيل الميدت التنافسيةل

 Continuous Improvementsالتوكيدددد علددد  عمليدددات وانخدددطة التحسدددين المسدددتمو  .4
سواي في الووخة عيندة الهواسدة، او بخدكل عدام لجميد  الدوول والمعامدل اانتاجيدة، ف دال 
عدددن الم سسدددات ال هميدددةل لمدددا يقهمددد  فدددذا المددده ل مدددن منددداف  ومدايدددا كبيدددوت تتم دددل فدددي 

 ن  ي  التكاليط وتحسين الجوهت، وفرم متطلبات الدبونل

وفة المقدددهوت فدددي عمليدددات اجدددواي هواسدددات مسدددتقبلية معمقدددة حدددول تطبيقدددات طويقدددة الملددد  .5
السددديطوت ، و دددوووت تلدددميم بدددوام  حاسدددوبية متكاملدددة اجدددوايات وحسدددابات الطويقدددة بمدددا 
يتكامل م  الحسابات وااجدوايات المنطقيدة المعتمدهت فدي وسدم الحدهوه التجويبيدة والنرا،يدة 
للوحددات السدديطوت، وحسددات م خددوات مقددهوت العمليددةل بمددا يمكددن البدداح ين والم تلددين مددن 

  هام فذا المه ل بخكل اك و سرولة ويسولاست
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و  Hat Matrixالبحث عن النقاط الشاذة بأستخدام طريقتي  حسن ، عبال احمده ،  .6
Composite Points  مجلدة تنميدة الوافدهين ، العدهه  والمقارنة بينهماا ماا التطبياا ،
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