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ABSTRACT 
   This research focuses on these tools which are essential for unambiguous 
establishment of quality improvements. In this paper , we took a case study of woolen 
production factory ALFatih factory  as a model to demonstrate how the lactory can 
applied these tools separately or as group . Data is collected and analyzed using MS-
Excel. The research represented a good conclusions with a practical 
recommendations.    

 
   

  )دراسة تطبیقیة(التطبیق العملي الدوات الجوده قي الصناعات الصوفیة      
             

  ةصالخال
التي من خاللھا یمكن قیاس اداء ومراقبة االنحرافات وتحسین الجوده بشكل  ألجوده أدارةادوات البحث  تناول   

  . مستمر 
 باالستعانةحیث جرى تحلیل للبیانات ,  معمل للصناعات الصوفیةفي تحلیل بیانات الجودة تم تطبیق ادوات وقد   

خرج البحث بمجموعھ من وبشكل منفرد وبعضھا بشكل متعدد  دواتبعض ھذه اال طبقت،  MS-Excel بنظام 
  .العملیةاالستنتاجات والتوصیات 

   
  المقــدمــــة

بظاللھا لتشمل كافة االبعاد التكنولوجیة  امتدتر یشھد عالمنا المعاصر موجة غیر مسبوقة من التطور والتغی     
دید من الشركات تطبیق نظام ادارة الجودة بما یضمن لھا وامام ھذه الموجھ من التغیر تبنت الع. والتصنیعیة 

االستمراریة في مواكبة تلك المتغیرات ، من خالل ثبات جودة منتجاتھا او خدماتھا المقدمة وتحقیق النمو 
ولكي تحافظ الشركات على فاعلیة نظام ادارة الجودة والتحسین المستمر في العملیات واالنشطة . المطلوب 
طلب االمر ادوات لجمع البیانات وتحلیلھا للوصول الى الحقائق التي من خاللھا یتم تشخیص المشاكل المختلفة یت

او فرص التحسین وعلى ھذا االساس فان التطبیقات الھادفة للتقنیات االحصائیة في مجال الجودة ھي االسلوب 
یة غیر قابلة لالجتھادات في التفسیر یر عنھا بصیغة عددبعتالالكمي الفاعل للوقوف على حالة الضبط من عدمھا و

وان توظیف ھذه االدوات بالصیغ الفاعلة یساعد على تطویر القدرات من خالل اعادة بناء االمكانات المتاحة 
لتحقیق الجودة المحددة بجانب االستثمار االفضل للموارد المتمثلة بعناصر االنتاج االساسیة من خالل التشخیص 

االمر الذي یمكن من اتخاذ  االجراءات الوقائیة بالوقت المحددة بقة المنتجات للمواصفات المبكر لحاالت عدم مطا
المطلوبین الزالة مسببات عدم المطابقة من جانب ومنع تكرار حدوثھا من جانب اخر ، عالوة على ان كان موال

ح خصائص العملیات التطبیق الھادف الدوات الجودة ھذا یعمل على جمع البیانات وبتحلیلھا یتبین بوضو
ان حصول ایة شركة على  وبماوالمنتجات واتجاھاتھا وسیساعد بال شك على تحدید فرص التحسینات الممكنة ، 

ن المھمة التي تقع على كاھل ادارة الشركة یعد نیل الشھادة من احدى فاشھادة االیزو یعد وسیلة ولیس غایة ، 



  ӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ  ҒƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹ33  ơƀҰƵǚ¤)(B  əӨƞƵǚ1.¤2015         الصوفیة لعملي الدوات الجوده قي الصناعاتالتطبیق ا    
 )دراسة تطبیقیة(                                                                                                                       

 

23 
 

لالدارات العلیا في الشركات ان لتحسین المستمر وعلیھ ال بد التطویر وا صلةشركات التسجیل المانحة ھي موا
خالل تحلیل البیانات واالعمال  من ویكون ذالك تقوم بدراسة فرص التحسین المستمر وتحسین نظام الجودة 

  :التصمیمیة والوقائیة ویتطلب ذلك ما یلي 
 .تطبیق وسائل القیاس المناسبة   - 
 االحصائیات جمع وتحلیل البیانات واعداد    - 
   بالمواصفة االیزو اً تطبیق التقنیات االحصائیة على العملیات واختیار المناسب منھا استرشاد   - 

         ) ISO10017  (. 
 .اجراء دراسات تحلیلیة لمعرفة مدى بتطبیق المواصفات الفنیة المحددة    - 
 .تقییم جودة المنتجات واكتشاف العیوب واالنحرافات    - 

وتبیان رھا في احد الشركات باوات والتقنیات واختالدا یبدو بوضوح اھمیة التعرف على مضامین ھذه اومن ھن
مدى استخدام بعض ھذه االدوات بصورة منفردة او بشكل متعدد والخروج ببعض االستنتاجات والتوصیات 

  .العملیة وقد تم اختیار الصناعات الصوفیة لھذا الغرض 
  
  مشكلة البحث - 1

العصر من تحدیات المنافسة كان البد   لمواجھة ما یفرضھالعراقیھ  الشركاتومنھا  الشركاتكي تستعد ل         
أن تبحث عن  إنشاء وتطبیق نظام جودة یحقق لھا كفاءة وفاعلیة إدارة مواردھا ویوفر لھا عوامل  علیھا 
ركات التي تھدف الى المحافظة على في الش المھمةوتحلیل بیاناتھا من المواضیع وتعد إدارة الجودة . المنافسة

  - :االتیة وتتمحور مشكلة البحث في التساؤالت نظام ادارة الجودة وتحسینھ 
 .إدارة الجودة وأھمیتھا ادوات ما ھو مضمون 1-1

  .ھذه االدوات وتحلیل بیانات الجودةكیف یتم تطبیق  1- 2     
 
  فرضیة البحث - 2

   - :یة االتتقدم یمكن وضع الفرضیة  في ضوء ما       
والزالت بحاجة الى ادخال ھذه  إدارة الجودة ادواتتفتقر إلى تطبیق یھ قالعرا الشركاتبعض إن  1-2

 .تحقق لھا األھداف التي تسعى إلیھا في ظل اإلمكانیات المتوفرة االدوات التي 
وبشكل یسھم في تحقیق  العراقیھ  في المصانعلجودة ا تحلیل بیاناتوات ھل یمكن تطبیق بعض اد 2-2
 .قابة على الجودةالر
 
  أھداف البحث - 3

في الصناعات  ھامدى فاعلیة تطبیقوالوقوف على دارة الجودة ادوات ا تطبیقالى  یھدف ھذا البحث       
  .تطبیقھا إمكانیة االستفادة من  و الصوفیھ 

  
  الصناعات الصوفیة - 4

 1962عام  ھ الىسیتأسالذي یرجع  الصوفیة وبشكل محدد في معمل الفتح في الصناعات بحث ال طبق  
باالضافة ) نفرین ، نفر واحد ، والدي ، اطفال (  ویعد من المعامل المھمة التي تقوم بانتاج االقمشة والبطانیات 

  .اصبح المعمل متخصصا في انتاج البطانیات فقط بمختلف انواعھا  2003عام منذ الى االقمشة و
  
  -: ادوات الجودة وتحلیل البیانات –اوال   

في ھذا الجزء االطار النظري الدوات الجودة وتحلیل البیانات ونبین موقع واھمیة ذلك ضمن مواصفة سنتناول 
  .نظام ادارة الجودة وسنشیر الى المبادىء التي ركزت بشكل مباشر على اھمیة بیانات الجودة ضمن النظام

  :أدوات الجودة   -  1
على التحلیل والتركیب في مختلف نواحي العمل في یمكن تعریف ادوات الجودة على انھا وسائل تقنیة تساعد 

فھي تستخدم للتعرف على المشكلة وتحدیدھا وتحلیلھا، واختبار الحلول وتنفیذھا، وتحدید فریق . مجال الجودة
ولكي یتم تطبیق استخدام ھذه االدوات البد من توفر البیانات . العمل، وتشمل مخططات وأشكال ورسوم بیانیة 

  .] 1[ الالزمة
 
  المعلومات ات والبیان-2

. ) نحسھا, نسمعھا ,  نراھا(مجموعة من الحقائق والمشاھدات والقیم المجردة التي ندركھا  تعرف البیانات بانھا 
اما المعلومات فھي  مجموعة النتائج التي نحصل . ووصفھا بانھا مجردة  النھا ال تعطي او تشیر الى ایة معلومة
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البیانات ھي المادة االولیة وعلیھ تعد مثل جمعھا ومقارنتھا او تحلیلھا او اعادة تركیبھا علیھا من معالجة البیانات 
  .للمعلومات

  
  :تحلیل البیانات -  3

ان اتخاذ اي قرار یخص ضبط الجودة وتوكیدھا وتحسینھا یعتمد على اساس المعلومات التي یتم الحصول علیھا 
تنوع یضاف الى ذلك . زمنمع مرور ال فیھاة تغیر العوامل المؤثركما ان البیانات التي یتم تجمیعھا تتغیر ب. 

  :طبقاً  البیانات داخل الشركات وممكن ان تكون بانواع مختلفة
  
  .لمصادر تجمیعھا   - 3 – 1
  .لطبیعتھا وامكانیة قیاسھا  -  3 – 2
  :تقسیم  تصنیف البیانات من حیث المصادر -  3 – 1
في الدفعات  ابةة لالجزاء المعمثل البیانات الخاصة بالنسبة المئوی بیانات تساعد على فھم الواقع  •

 .الواردة
  .مثل بیانات اختبار العالقة بین السبب والنتیجة بیانات لغرض التحلیل •
قالب  تآكلبیانات لمراقبة العملیات االنتاجیة وتحدید طبیعتھا من حیث احتیاجھا التخاذ اجراءات مثل  •

  .ي المنتوجاالنتاج او ظھور تشوھات ف
  .مثل البیانات الخاصة للمحافظة على مستوى الحرارة القیاسیة لفرن كھربائي   بیانات للضبط والتنظیم  •
 .المراقبة بیانات القبول او الرفض التخاذ القرار بعد اجراء عملیات ا •
  
  : تقسیم البیانات طبقا لطبیعتھا وامكانیة قیاسھا - 3 – 2
 .بیانات قابلة للقیاس  .1
  .قابلة لالحتساب  بیانات .2
  .بیانات فحص الممیزات  .3
 .الخ...بیانات فحص المستوى التي یعبر عنھا بنقاط مثل نقاط القصور ، نقاط التقییم  .4
  
  ] . 1[  9001:2008اھمیة تحلیل البیانات وفقا لمواصفة االیزو - 4

ف اصداراتھا اھمیة لتحلیل نظرا الھمیة موضوع تحلیل البیانات فقد اعطت مواصفة نظام ادارة الجودة في مختل
ام او اال صدار الثاني في عا 1987لعام  9003و9002و9001الیزو ا االول  بیانات الجودة سواء في االصدار

اضافة الى ان المنظمھ العالمیة .   9001:2008واالصدار االخیر ا 9001:2000 الثالث  او في االصدار 1994
من جھة . الخاصھ بالتقنیات االحصائیة  10017ادیة االیزو للتقیس والمواصفات اصدرت المواصفة االرش

المتعلقة بتحلیل البیانات والفقره الخاصھ بالتحسین  4-8فقرة ضمن   9001:2008ضحت المواصفة أو اخرى 
لثامنھ القیاس والتحلیل والتحسین اھمیة تحلیل بیانات الجودة وسنوضح ذلك كما ضمن الفقره ا)  1- 5- 8(المستمر 

  : یلي 
  
 :]  2[  نصت على) تحلیل البیانات 4- 8(الفقره  - 4 – 1
 :یجب جمع وتحلیل البیانات التي تظھر أن نظام الجودة یعمل بفاعلیة كما تظھر إمكانیة تحسین النظام وتشمل"

  "الموردین , خصائص العملیات  ,تطابق المنتج  ,رضاء العمالء 
  
  . وتضمنت التحسین المستمر دولیة من المواصفة ال) التحسین 5- 8(الفقره  - 4 – 2
التحسین المستمر واھمیة تحلیل الى اشارت  من المواصفة :  )التحسین المستمر  1- 5-8 (الفقرة   4 – 3

  : حیث نصت على  البیانات
  : ]  3[  المنظمة االستمرار في تحسن فعالیة النظام من خالل ىیجب عل"
  سیاسة وأھداف الجودة 

  تحلیل البیانات  •
  ئج المراجعاتنتا •
  مراجعات االدارة •
  " االجراءات التصحیحیة والمانعة •
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  :مبادىء ادارة الجوده -  5
اساسا على المبادىء الثمانیة الدارة الجودة التي یتم   9001:  2008مواصفھ االیزو    استندتمن ناحیة ثانیة 

 ھذه المبادىء. مخرجاتھا بشكل فعالمن خاللھا التأكد من أن الشركة تقوم بإدارة جودة مدخالتھا وعملیاتھا و
وكما یالحظ ان المبدىء السادس والمبدىء السابع ركز كل منھما على التحسین المستمر  )1(موضحة في الشكل 

   .وعلى ان عملیة اتخاذ القرارات ینبغي ان تكون مستنده على الحقائق ولیس على االجتھاد والتكھن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]  4[  مبادىء ادارة الجودة) 1(شكل                                                
  
 9001:2008:  الجودة إلدارة السادس مبدئ ال -  5  -  1

  :الى االتيء یشیرھذا المبد: التحسین المستمر
  .یجب أن یكون التحسین المستمر لألداء العام داخل الشركة ھدفاً دائماً لھا

  
 9001:2008: الجودة إلدارة السابع مبدئ ال - 5 – 2

یركز ھذا المبدىء على األسلوب المعتمد على الحقائق في اتخاذ القرارات ویؤكد ان عملیة اتخاذ القرارات یجب 
  .وعلیھ تنشأ القرارات الفعالة بال شك من خالل تحلیل البیانات والمعلومات. ان  تبنى على الحقائق
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  :ادارة الجودة المسؤولیات في قسم  -  6
بمھام التوثیق  9001تتمثل المسؤولیات في اقسام ادارة الجوده في الشركات التي تتبنى تطبیق مواصفة االیزو 

وشعبة تحلیل البیانات التي تتبع عادة . والتدقیق الداخلي لنظام ادارة الجودة وتحلیل البیانات والتحسین المستمر
والقیام , بناء نظام ادارة الجودة والمحافظة على دیمومة فاعلیتھ من جانب  قسم ادارة الجودة تقوم  بالمساھمة في

 .بتحسینھ وتطویره نحو االفضل بشكل مستمر من جانب اخر
الوسائل الفاعلة للسیطرة على العملیات واالنشطة والوقایة من االنحرافات في  ولذلك یعد تحلیل البیانات  احد

  .ر المستمر الجودة وتساھم في التحسین والتطوی
  ).2(ان مدخالت ومخرجات عملیة تحلیل البیانات یمكن تمثیلھا بالشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ] 1[  عملیة تحلیل البیاناتنظام ) 2(شكل 
  
 ادوات تحلیل البیانات -  7   

وصول الى الحقائق ، ان التحسین المستمر في العملیات واالنشطة المختلفة یتطلب ادوات لجمع وتحلیل البیانات لل
 . التي من خاللھا یتم تشخیص المشاكل او فرص التحسین 

  :وبوجھ عام ھناك ادوات تساعد قسم ادارة الجودة في الشركات على فھم العملیات واالنشطة من جوانب عدة
 
  ..التعریف التنظیم - 1
  .التتابع بین االنشطة - 2
  .العالقات التي تترابط فیھا  -3
  . الولویة لكل منھااالھمیة وا -  3

  
یضاف الى ذلك ان تدریب واطالع العاملین في , وكل ذلك یؤدي بال شك  الى تشخیص فرص التحسین الممكنھ 

 .شعب ادارة الجودة على تلك االدوات واستخدامھا سیشكل جانبا من التمكین في المحافظھ على نظام ادارة الجودة
  .الجودة الشائعة االستخدامیبین  بعض ادوات تحلیل بیانات )  3(الشكل 
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  ] 5[ ادارة الجودة وادوات التحسین ) 3( شكل                                  
 
  ] 7،  6[ تتمثل باالتي بھذا الخصوص في تحلیل البیانات  تطبق االدوات االحصائیة الشائعة التي ن ا

 Process Flowchartsخرائط تدفق العملیات  .1
2. ﬞ Ǜ# ҚһǠǚ ƸǘǚǄƫcheck sheet         
  Cause and Effect Diagramالسبب والنتیجة  مخطط  .3
 Histograms ةالتكراری المدرجات  .4
   Scatter Diagram خریطة التبعثر   .5
6.  ǄҚǉﬞǛ7  ƴǊƶҸҗPareto Analysis 
  Control charts لسیطرة خرائط ا .7

  ]  8[ ل یمكن الرجوع الى المصدر ھناك ادوات اخرى یصل عددھا الى مئة اداة وللتفاصی
  

  الجانب التطبیقي  –ثانیا 
الشك أن الشركات التي تطبق نظام إدارة الجودة تمتاز قراراتھا بأنھا مبنیة على حقائق وبیانات صحیحة ولیس    

م إن استخدا البحثالجزء االول من  وكما أوضحنا في,مجرد تكھنات فردیة أو توقعات مبنیة على أداء شخصیة 
یمكن من خاللھا  التعرف على مستوى حیث الوسائل العملیة اإلحصائیة تعتبر من أھم أدوات إدارة الجودة 

في معمل انتاج البطانیات  األدوات ھذهبعض  وسیتم تطبیق.ودرجة االنحراف في العملیات اإلنتاجیة وأسبابھا 
قا وف ذه األدوات بصورة منفصلة أو متجمعة تبیان مدى استخدام ھو .التابع للشركة العامة للصناعات الصوفیة 

  . لما متوفر من معلومات وبیانات
  
  قات خرائط المراقبة یتطب - 1

معمل /من المنتج النھائي لبطانیات االطفالتم تطبیق خریطتي الوسط الحسابي والمدى على عینات مختارة       
ث تم تصنیف حی البطانیھ أساس لفحصتم اختیار خاصیة الوزن كومن أجل معرفة مدى جودة المنتج  الفتح 

وجبھ عمل صباحیھ (رات بواقع وجبتي عمل لكل یوم في االسبوع إلى عدد من الفتفترات اإلنتاج االسبوعي 
أي ما یعادل عشر عینات تتكون العینة الواحدة من خمس مفردات والوزن المحدد لھا أي ) ووجبھ عمل مسائیھ

  .{10-+775}الجودة بالسماحات  الوزن المعیاري من قبل  الرقابة على
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  :التالي )  1(تم تثبیتھا في الجدول 50ا عددھالتي تم تسجیلھا والبالغ  والقراءات
  یوضح اوزان العینات المسحوبة)   1( جدول رقم 

  
                                

  :االتيحدود السیطرة اإلحصائیة باستخدام ومن أجل معرفة مدى السیطرة على جودة المنتج تم احتساب 
  
  
 X-Chart:خریطة المراقبة للمتوسط  1 - 1

  :الحدود الثالثة والتي تتمثل في الحد األعلى والحد األدنى والحد األوسط على النحو التالي  تم احتساب 
عدد العینات المسحوبة   , متوسط العام لمتوسطات مفردات العینات المسحوبةالعن  ویعبر:الحد أألوسط             

 .عینات وكل عینھ مكونھ من خمس مفردات )10(
 أصغر وزن من المفردات لكل عینھ –أكبر وزن في المفردات لكل عینھ = المدى             

 
     =حساب المتوسط العام لمتوسطات مفردات العینات                                                

  
  :     العینة  مفردات  المتوسط العام لمتوسط                                            

  :          المتوسط الحسابي للعینة                                                             
 s:   حجم العینات                                                                                  

  ) :للمعادلة التالیة وفقا (للسیطرة حساب الحد األعلى 
UCLx = + A2 .   

                                            
  : متوسط المدى                                                                          

     
 A2)  :   2جدول رقم (ل ثوابت خرائط مراقبة الجوددة ثابت یحدد من جدو       

                                                                                    
    Range   : (R(المدى                                                                     

  :وفقاً للمعادلة التالیة :  للسیطرة الحد األدنى حساب              
LCLx = - A2 .   

  
  
  
  

 العینة
gram   المشاھدات (االوزان(  

1 2 3 4 5 
1 781 778 780 777 779 
2 777 776 783 778 780 
3 790 783 782 782 779 
4 777 781 781 781 781 
5 782 779 781 779 776 
6 779 780 777 779 776 
7 680 781 778 778 779 
8 781 783 783 779 780 
9 783 783 782 782 784 

10 779 781 780 777 780 
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 )2(  رقم جدول المراقبةثوابت خرائط                                        
  
 

  Excel  MS االستعانة ببرنامج األكسل وعرض البیانات بأجراء الحسابات تم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

                                   
 
 
 
     

 ونظام االكسلوفق خریطة المتوسط ) 4(شكل رقم                             
  
  A2=0.577 مفردات 5باعتبار ان حجم العینھ یساوي.   

 =780.14   
U.C.L = 780.14 + (0.577) (4.9) = 783 

L.C.L = 780.14  - (0.577) (4.9) = 777.4 
 :سط كما ھو مبین في المخطط التالي ودة للمتورسم خریطة مراقبة الج تمواستنادا إلى حدود السیطرة 

 
 
 
 
 
 
  

Factor  for UCL R-
Charts 

Factor for LCL R-
Charts  

Factor  for UCL and 
LCLfor x-Chart 

Size of  Sample 

(D4) (D3) (A2) N 
3.267 0 1.88 2 
2.575 0 1.023 3 
2.282 0 0.729 4 
2.115 0 0.577 5 
2.004 0 0.483 6 
1.924 0.076 0.419 7 
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 X-chartیوضح ) 5(شكل رقم                                                         
  

ظھرت خارج ) 3(یتضح من لوحھ الوسط لمفردات عینات منتج بطانیات االطفال بأن الوسط الحسابي للعینھ     
ناتجھ عن اسباب خاصھ ولیست بسبب الصدفھ أما االوساط الحسابیھ  فھي لى لحدود السیطره العلیااألع الحد

ومن اجل التاكد من ضبط العملیة  . فجمیعھا تقع تحت الرقابة االحصائیة   1,2,4,5,6,7,8,9,10للعینات 
ة حیث ان ھذه الخریطة تعد توئما االنتاجیة ال بد من اعداد خریطة المدى للتاكد من ان العینات داخل نطاق الرقاب

 .لخریطة الوسط 
  
  :وكما یاتي  لوحة المدى تصمیم وتم احتساب حدود السیطرة   : R-Chartالمدى    خریطة   1- 2

U.C.L=  .  D4    
U.C.L=(4.9) (2.115)=10.56  

L .C.L=  . D3    C.L =  
L.C.L=(4.9) (0) = 0  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 خریطة المدى وفق نظام اكسل)  6(رقم شكل                                 
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  R-chartیوضح ) 7(شكل رقم                                             
  

یشیر المخطط .  MS-Excelطرة باستخدام یواستنادا الى حدود السیطرة تم عرض البیانات مع رسم لوحة الس
تقع جمیعھا تحت نطاق الرقابة اإلحصائیة  بین  1,2,4,5,6,7,8,9,10نات المسحوبة السابق إلى أن المدى للعی

الحد األعلى والحد األدنى لخارطة المدى مما یفید بأنھا منضبطة وإیجابیة كما یالحظ أن العینة تسلسل 
األمر  بسبب الصدفةظھرت خارجة عن الحد األعلى لحدود السیطرة وإنھا ناتجة عن أسباب خاصة ولیست )3(

طریقة "الذي یتطلب دراستھا وتحلیل األسباب ومن ثم معالجتھا ومن أجل ھذا تم استخدام أسلوب السبب والنتیجة 
  .تباعا   Fish boneلإلشیكاوا "عظم السمكة 

  خریطة السبب والنتیجة 1- 3
استخدام تم  طرةعن حدود السی) 3(ألجل معرفة وتحلیل األسباب الرئیسیة التي أدت إلى خروج العینة تسلسل 

في القسم ألجل التحلیل ومعرفة األسباب الرئیسة وقد اسلوب السبب والنتیجة وقد تم االستعانة بمسؤول االنتاج 
ولدى دراسة األسباب والنتائج تم  .للقسم واالسبوعي تطلب ذلك الرجوع إلى البیانات المتوفرة عن اإلنتاج الیومي

  - :كما ھو مبین أدناه  السبب والنتیجة تھا وصیاغتھا بمخطط التوصل إلى جملة من األسباب تمت ترجم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  السبب والنتیجةیوضح مخطط ) 8(شكل رقم                                                
 
 

 خارجة عنال)  3( إلى األسباب الرئیسة والفرعیة المحتملة التي تؤدي إلى ظھور العینة السابقمخطط الیشیر 
 :وكما یلي الحد األعلى للسیطرة ویمكن إدراج ھذه األسباب على ھیئة جدول تحلیلي 
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  تحلیل االسباب والمعالجات)  3( جدول رقم                                   

  
 تمثل والم یبدو من الجدول والمخطط أن ھناك عدة أسباب تتعلق بخروج اإلنتاج عن عناصر المواصفات        

ومن خالل دراسة األسباب وجد أن ھناك أسباب متعددة قد تؤثر على  3لوزن وقد تمثل ذلك في العینة تسلسل با
عدم دقة تراكیز المواد الكیمیاویة ,تطبیق غیر سلیم للمعاییر ,جودة اإلنتاج منھا ما ھو متعلق بتأثیر المواد األولیة 

وقد تم الذھاب بالتحلیل الماكنةومشغل  قدم الماكنة ،  ,مة التحكم وجود خلل لحظي في أنظ المستخدمة في الغسیل 
 ان تبین بعد االستقصاء بحیثحدود المواصفة التي أدت إلى خروج اإلنتاج عن  لمعرفة األسباب األساسیة

وعدم كفاءتھ سیما وانھ حدیث التعین بمھارة المشغل مرتبط للبطانیة العنصر الذي یؤثر على خاصیة الوزن 
وباالخص عند ألجل ضبط عملیة السیطرة على الماكینة  والتاھیل واكتساب المھاره العالیة تدریبالتاج إلى ویح

  .الى دقة ومھارة عالیة التي تحتاج میل خبمرحلة الت االنتاج مرور
  
    ):ABC(طریقة تحلیل  -  2

  - :لمراحل االتیةبطانیات االطفال حیث تمر عملیة التصنیع باقسم اعلى –  ABCق األداة یتطبتم 
  
/  34قطن نمرة  ءوخیط سدا 2/  4خیط لحام الحریلك نمرة یتم تحویل الغزول الجاھزة  وفیھ( النسیج قسم  – 1  
  . ) الى منسوج 2
  :التكملة وتتضمن المراحل التالیة قسم  – 2
  تتبعھا عملیة الغسیل وفیھ یتم غسل المنتج بالماء مع اضافة مواد كیمیاویة مثبتة للعرض ثم   - 2 - 1

  .المنتج  عصر             
  .التجفیف وفي ھذه المرحلة یتم تجفیف البطانیة من الماء بغیة تھیئتھا للمرحلة القادمة  -  2- 2
  التحمیل وتعتبر من ادق واھم المراحل التصنیعیة حیث تتطلب مھارة عالیة ودقة في العمل ویتم   -  3- 2

  .في البطانیة بمواصفات معینة وباقل نسبة من العادم ) ة برو( فیھا اظھار خملة             
  المطلوب وخیاطة شریط حاشیة من مادة القطع والتجھیز وفیھا یتم قطع البطانیة بالقیاس  - 4 - 2

   50سم ، وبمعدل  X  55 160قیاس بطانیة االطفال ( البولستیر وحسب مطابقة لون البطانیة            
  .)یوم /  بطانیة           

لذلك تم التركیز على ھذه "العیوب "العدید من  فیھإن المنتج النھائي  لدى البحث مع مسؤولي االنتاج لوحظ 
   حسن من الجودة یساعد في حل المشكالت بشكل فعال ثم یُ كونھ   ABCالعیوب ألجل تطبیق طریقة 

ومعرفة  منھامرات تكرار حدوث كل  األسلوب تم تجمیع البیانات عن العیوب الناتجة وحسابوالجل تطبیق 
 :نسبة كل نوع وكما موضح في الجدول التالي 

  
 
 
 
 
   
  
 

  سبب المشكلة والعالج  نتیجة البحث  األسباب  الظاھرة

خروج العینة 
عن الحد  3تسلسل 

األعلى لحدود 
  السیطرة

عدم دقة تراكیز المواد الكیمیاویة 
سي یتضح إن السبب الرئی  ال یوجد  المستخدمة في الغسیل

یعود إلى مشغل اآللة 
كونھ حدیث التعین 
ولمعالجة الحالھ وعدم 
تكرارھا البد من التدریب 
ألجل ضبط عملیة 
السیطرة على الماكنة 
حیت ان مرحلة التخمیل 
تتطلب مھارة عالیة 

  جداعند بدء العمل

  ال یوجد  قدم بعض المكائن
  یوجد  مشغل الماكنة

  دال یوج  تطبیق غیر سلیم للمعاییر
  ال یوجد  وجود خلل لحظي في أنظمة اآللة

  ال یوجد  تأثر المواد األولیة بدرجة الحرارة
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 یوضح أنواع العیوب وتكرارھا ونسبة حدوثھا) 4(جدول رقم                       

  
  :تحلیل تم أتباع عدد من الخطوات كاألتي الوألجل تنظیم 

 .ترتیبا تنازلیا من أعلى قیمة إلى أصغر قیمة " المشاكل"ترتیب العیوب  .1
  عیوب بشكل مرتب تصاعدیا احتساب القیمة التراكمیة ألنواع ال .2

  مجموع القیم السابقة + قیمة العیب األول = القیمة األولى 
 استخراج النسب المئویة للقیم المتجمعة  .3
 .التحلیل اعتمادا على الجداول السابقة تم ترجمة كل المعلومات الرقمیة في جدول  .4
  

  وب تنازلیاترتیب العی)5( جدول رقم                                       

  
  "6رقم "وقد تم تلخیص الحسابات في الجدول                                  

  النسبة  التكرار المتجمع  النسبة  التكرار  نوع العیب

  %32,5  26  %32,5  26   الخملة ارتفاع وكثافةعدم انتظام 
  %57.5  46  %25  20  قطع زج

  %72,5  58  %15  12  ءقطوعات في السدا
  %82,5  66  %10  8  عیوب أخرى

  %91,25  73  %8,75  7  )بیش(فراغات 
  %100  80  %8,75  7  حببت

 
 
 
 
 
  
  
 

  النسبة  التكرار  نوع العیب

 %25 20  )نقص خیط اللحمة(قطع زج 
 %10 8  عیوب أخرى

 %8.75 7  )بیش(فراغات 
 %15  12  طوعات في خیط السداءق

  %8.75 7  تحبب
 %32.5 26  عدم انتظام ارتفاع وكثافة الخملة 

 %100 80  المجموع

  النسبة  التكرار  نوع العیب
  %32,5  26  عدم انتظام ارتفاع وكثافة الخملة

  %25  20  )نقص خیط اللحمة( قطع زج
  %15  12  قطوعات في السداد

  %10  8  عیوب أخرى
  %8,75  7  )بیش(فراغات 
  %8,75  7  تحبب
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  الترتیب التنازلي للعیوب مع النسب المتجمعھ وتكرارھا)   6( رقم  جدول                    
 النسبة  المجموعة  النسبة  القیم المتجمعة  النسبة  التكرار  نوع العیب

  
  26  الخملةارتفاع وكثافة عدم انتظام 

  
32,5%  

  
26  
  

32,5%  
  

A  57,5%  

  %57,5  46  %25  20  قطع زج

  12  ءقطوعات في السدا
  

15%  
  

58  72,5%  
  

B  25%  

  عیوب أخرى
8  10%  66  82,5%  

  7  )بیش(فراغات 
  

8,75%  
  

73  
  

91%  
  

c  17,5%  

  % 100  80  % 8.75  7  حببت
  

  تحلیل باریتو)  7( جدول رقم 
  C)(والمجموعة  B)(والمجموعة ) A(المجموعة  ,یبدومن الجدول أعاله فرزالعیوب إلى ثالث مجموعات

وقد تم رسم المخطط باعتماد ) A.B.C(ترتیب العیوب إلى ثالث مجامیع  رئیسة التالي ني یوضح المخطط البیا
و ألجل عرض  بینما المحور األفقي لتمثیل أنواع العیوب ,المحور العمودي لتمثیل النسب المئویة لتكرار العیوب 

  . على النتائجللحصول )   Excel  ( ببرنامج األكسل  البیانات وأجراء الحسابات تم االستعانة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ABCتحلیل یوضح ) 9( شكل رقم                                        
  

یبدو من جدول الحسابات التي تم استخراجھا سابقاً أن العیوب یمكن تصنیفھا ألى ثالث مجامیع وفقاً للنسب 
 وقد تم تمثیلھا على ھیئة مخطط یشیر الى كل صنف  المحددة

 
 
 
 
 
 
 
 

  قطع زج                  عدم مطابقة ارتفاع
        وكثافة الخملة  
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  :  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  یوضح نسبة تكرار للمجموعات) 10(شكل رقم                                  
 

یمثالن النسبة و وقطع خیوط الزج الخملةارتفاع وكثافة  انتظامعدم أن المشكالت والعیوب ھما  حیث یالحظ 
ألنھا تشكل نسبة )   A( من المجموعة من أجمالي العیوب السیما األنواع الواقعة ض %57.5األكبر حوالي 

ولدراسة ھذه العیوب  ،عالیة بالمقارنة مع العیوب األخرى ولھذا یمكن اعتبارھما أھم مشكلتین نبدأ بحلھما 
 . لمعرفة االسبابالسبب والنتیجة والتعرف على مسببات المشاكل وكیفیة العالج سیتم استخدام مخطط 

  
  السبب والنتیجة مخطط  -  3

و نتیجة لوجود . حدى األدواتكاتم تطبیق أسلوب السبب والنتیجة أو ما یسمى بمخطط وتحلیل إیشكاوا         
یتم التركیز على العیوب األكثر تكراراً والمتمثلة   ABCسبة عالیة من العیوب  وفقاً لما تم تشخیصھ في منحنى ن
 المخطط ثم التوصل إلى  الممكنةل األسباب تحلی  بعدحیث عدم انتظام طول وكثافة الخملة وقطع خیوط الزج ب

 :التالي في الشكل 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السبب والنتیجةیوضح مخطط )  11( كل رقم ش                                           
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راج ھذه إد یمكنكما  ھذه العیوب مخطط إلى األسباب الرئیسة والفرعیة المحتملة التي تؤدي إلى ظھور الیشیر  
 . 8جدول  األسباب على ھیئة جدول تحلیلي 

  
  جدول تحلیل االسباب والمعالجات)  8( جدول رقم                           

  
    Histogram :المدرج التكراري  استخدام  -  4

البطانیات ام البیانات والمعلومات المتعلقة بقسم تم استخد حیثتم في ھذا الجزء تطبیق أداة المدرج التكراري 
  : ووفق الخطوات التالیة  والتي تم تجمیعھا

 : فئاتتم تقسیم القراءات المأخوذة عن الوزن ضمن خمس  .1
 

  الفئات وتكرارھا ونسبة التكرار )  9 (رقم  جدول                                

  

  سبب المشكلة ثم  العالج  نتیجة البحث  األسباب الفرعیة  األسباب الرئیسة  الظاھرة

عیوب 
المنتوج 
  النھائي 

  اآللة

  عطل میكانیكي
  عطل تصنیعي
مواصفات  عدم تطبیق

  الكاتلوك وقدم الماكنة

  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد
ان السبب الرئیسي یعود الى   ال یوجد

مھارة العامل في العمل على 
الماكنة حیث ال یتم ضبط 
االجزاء التي تقوم برفع الخملة 
من السطح واظھارھا 
بالمواصفات المطلوبة اضافة 
الى عدم ضبط كثافة الخملة 

حد االسباب ویعتبر عدم تدریبھ ا
الرئیسیة لھذه العیوب ویؤثر 
اختالف نمرة خیوط السداد 
واللحام المستخدمة كثیرة في 

  جودة ووزن المنتج النھائي
  

  برودة حرارة  البیئة
  عدم النظافة

  الیوجد
  الیوجد
  الیوجد

  المواد
الخزنعیب  تالفة

تصنیعي عدم دقة نمرة 
  الخیوط

  الیوجد
  الیوجد
  یوجد

  یاراالخت  األفراد
  التدریب

  یوجد
  یوجد

  الصیانة
  التزییت
  التشحیم

  قطع الغیار

  الیوجد
  الیوجد
  الیوجد

  التحفیز ترھیب  أسلوب اإلدارة
  األشراف مكافآت

  الیوجد
  الیوجد
  الیوجد
  الیوجد

 نسبة التكرار التكرار  الفئات

776-779 12 0.24 

779-781 17 0.34 

781-783 13 0.26 

783-785 7 0.14 

785-790 1 0.02 
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 استخراج النسب المئویة للتكرار المتجمع الصاعد .2
 

  یوضح التكرار المتجمع الصاعد)  10(  جدول رقم                                   
 التكرار المتجمع الصاعد اتنسبة التكرار التكرار الفئات

776-779 12 0.24 0.24 
779-781 17 0.34 0.58 
781-783 13 0.26 0.84 
783-785 7 0.14 0.98 
785-790 1 0.02 1 

  
نسبة المئویة لتكرار الفئات بینما لل العموديرسم المدرج التكراري باالستعانة ببرنامج األكسل باعتماد المحور 

  .المحور األفقي یمثل أوزان العینات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  یوضح المدرج التكراري)  12(شكل رقم                                     
  

من أوزان المنتوج تحت السیطرة وأن  نسبة قلیلة من أوزان المنتوج   %98یتضح من الشكل أعاله أن مانسبتھ 
  .خارج حدود السیطرة  %2أي مانسبتھ 

 ) 13(كما ھو واضح في الشكل رقم  " 780-770"حالة السماحات التصمیمیة المفترضة عند اعتماد و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المدرج التكراري عند اعتماد حدود سیطرة تصمیمیة مفترضة )13( شكل رقم                  
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من أوزان المنتوج تحت حدود  %48أن مانسبتھ  ) 13(شكل رقم  یتضح من المخطط للمدرج التكراري    
یبدو من خالل المخطط و. من أوزان المنتوج خارج حدود السیطرة  %52مثلة بالسیطرة  وأن النسبة األكبر مت

و   780-775أن أوزان العینات المسحوبة التي تقع ضمن الفئات من  ) 12(الموضح في الشكل رقم  األول
من    790-785بینما الفئة من    %98جمیعھا تقع تحت حدود السیطرة وتشكل مانسبتھ حوالي    780-785

مما یدل على قدرة القسم على السیطرة والرقابة على   %2زان تقع خارج حدود السیطرة وتشكل حوالي األو
  أوزان العینات ضمن المدى المعمول بھ 

من أوزان المنتوج لو تم   %48فیبدو أن أدارة القسم قادرة فقط على ضبط مانسبتة   المخطط الثاني أما     
لذا یفترض بھا زیادة .السیطرة  حدود من وزن المنتوج فھي خارج    %57ھ اعتماد المدى المفترض أما مانسبت

 .الرقابة والضبط على عملیة الوزن للمنتج 
  

  االستنتاجات
/ معمل الفتح    أدوات أدارة الجودة وقد أتضح  من خالل التطبیق المیداني فيبعض تناول البحث تطبیق       

أداة المراقبة اإلحصائیة للمتوسطات في  یمكن لھ ان یستخدم لمصنع أن االشركة العامة للصناعات الصوفیة 
 المصنعیقھا في بتط التي من السھولة عرض  نتائج الفحوصات ومن ثم تأكید الجودة وھي األداة 

  بطانیات االطفالتوصلت الدراسة أنھ عند تطبیق لوحة المراقبة اإلحصائیة للمتوسط والمدى في قسم  .1
 .ولغرض تقصي االسباب تم استخدام اسلوب السبب والنتیجة  حدة عن حدود السیطرةلوحظ خروج عینة وا

عدم انتظام على المشاكل والعیوب في المنتج النھائي أن  ABCاسلوب توصلت الدراسة أنھ عند تطبیق  .2
 .  %25بینما قطع خیوط الزج شكل نسبة   %32.5ارتفاع وكثافة الخملة شكل نسبة 

السبب مخطط " إیشكاوا " أداءه باستخدامتمت دراسة المشاكل والعیوب   ABCستخدام التحلیل باتم  بعد ما .3
قلة مھارة  میل وخماكنة الت في  یث لوحظ من خالل الدراسة أن األسباب الرئیسة للعیوب متمثلةح  والنتیجة
 .  علیھا العامل

لوزن   775-765صمیمیة من في حالة السماحات الت خاصیة الوزنة المدرج التكراري على عند تطبیق أدا .4
من األوزان تحت % 98فقط من أوزان المنتوج خارج حدود السیطرة وأن %  2نسبتھ  المنتج لوحظ أن ما

 .السیطرة  
 

  التوصیات 
المعامل المنتجة للبطانیات ان ما توصلت إلیة الدراسة من نتائج واستنتاجات ممكن أن تعمم على بقیة ا :أوال  

 .شرات والنتائج االیجابیة التي تم استخالصھا واالستفادة من المؤ
  

تعد أدوات إدارة الجودة من األسالیب المھمة في اتخاذ القرارات في المجاالت المختلفة وھي من  :ثانیا    
 .األسالیب الدقیقة یمكن االستعانة بھا لتحسین اإلنتاج ومعرفة االنحرافات واكتشافھا ومن ثم معالجتھا 

  
بأقصى ما یمكن  مشاكل والعیوب التي تستحق االستئثارادا لنتائج البحث ومن خالل الكشف عن الاستن :ثالثا   

بقلة مھارة العامل في العمل على و وسائل رقابیة تم التوصل أن األسباب الرئیسة للعیوب متمثلة  تالمجھودامن 
 .ت العالیة في االداء مما یتطلب اعادة تاھیل وتدریب العمال الكتسابھم المھارا ماكنة التخمیل 

  
یوصى بإعادة النظر في سیاسة التورید المتبعة من قبل إدارة المصنع حیث لوحظ إن ھناك تأخیر  في :رابعا   

مما یؤدي الى ظھور  )الغزول غیر مطابقة للمواصفات ( بة اام وأحیانا قد تكون المواد معوصول المواد الخ
   . العیوب في االنتاج 

  
بد من وجود قاعدة للمعلومات والبیانات تبین مدى االنحراف في اإلنتاج السنوي ومحاولة التقلیل ال :خامسا    

نترنت العالمیة للتواصل مع من األبحاث والدراسات المنشورة واالستعانة بشبكة اإل االستفادةو ,منھا قدر اإلمكان 
 .كات العالمیة لالستفادة من تجاربھا في ھذا المجالالشر

  
اضافة  التوصیة باستخدام ادوات تحلیل لبیانات الجودة في االقسام االخرى التي لم تشملھا الدراسة :سا ساد    

  .عند تحلیل البیانات   SPSSالى االستعانة بالحاسوب والبرامجیات االحصائیة 
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