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ألهداف التعليمية للمحاضرةا
ادراً على من املتوقع أن يصبح املتدرب عند هناية هذا الفصل ق

:القيام مبا يلي
تصنيف أدوات اجلودة إىل ثالث جمموعات أساسية1.
.ق اجلودةيبّيِن أمهية استخدام أدوات اجلودة من قبل فري2.
.يشرح جمال استخدام كل واحدة من أدوات اجلودة3.
.يشرح اخلطوات األساسية الستخدام كل واحدة منها4.
قة أبدوات يبّيِن مدلول املخططات والرسوم واألشكال املتعل5.

. اجلودة
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والوسائلرقالطوتفعيلحتديثبعمليةأساساً املنتججودةتتمثل:املقدمة
قبلمناآلناملستخدماألسلوبوهواإلنتاج،عمليةيفاملستخدمةواإلجراءات

اجلودةإدارةنهجملتوظيفهايفاخلدماتيةأواإلنتاجيةوالشركاتاملؤسساتخمتلف
.الشاملة

االحنرافبباتمسلتشخيصوتقنياتأدواتاملتطورةالصناعيةاملنظماتتستخدم
عمليةإعادةعلىوالعملجذورها،منالعيوبوإزالةواكتشافاالنتاججودةيف

التصحيحيةاءاتاإلجر اختاذخاللمناملطلوبةابلسرعةالطبيعيوضعهاإىلاالنتاج
حيث.اسباملنابلوقتاملطلوبةاملواصفاتعناالحنرافمسبباتإلزالةالالزمة
هنائيتجمنأيخروجمنعإىلللجودةاألساسيةالسبعةاألدواتتطبيقهتدف
Zero)الصفريالعيبإىلوصوالماميكنأدىنإىلالعيوبوتقليلمعاب

Defect)علىحلالاواقعيفاليهالوصوليصعبمثايلهدفيعتربوالذي
العناصراحدثلميولكنهجهةمنالتقليديةاالنتاجنظمتطبيقعندخصوصااالنتاج

.أخرىجهةمناآليناالنتاجنظاممثلاحلديثةاالنتاجنظمتطبيقيفالرئيسية



جماليفالعملاحينو خمتلفيفوالرتكيبالتحليلعلىتساعدتقنيةوسائلهياجلودةأدوات
وتنفيذها،احللولواختباروحتليلها،وحتديدهااملشكلةعلىللتعرفتستخدمفهي.اجلودة
.بيانيةورسوموأشكالخمططاتوتشملالعمل،فريقوحتديد

اجلودةضبطعلممنوأساسيهامجزءهياجلودةوإدارةضبطأنظمةإن
Statistical)اإلحصائي Quality Control)،متثلةبيئببناءالعمليةهذهتقومحيث

البيئةهذهتطوروتواإلنتاجية،للجودةاملستمرالتحسّيأجلمنمؤسسةأيةأفرادمجيعرغبة
جمموعةضمنويت.للجودةاملستمرالتحسّيعمليةيفاإلدارةتشرتكعندماأفضلبشكل

خاللمنمقدرهتاسّيوحتالعمليةاستقرارحتقيقيفتفيدواليتاملشاكلحلأدواتمنفِعالة
ابستخدامعمليةأيةعلىاإلحصائياجلودةضبطتقنياتتطبيقوميكنأنشطتها،درجةتقليل
السبعتدعىاليتاألدواتهذهأنمنالرغموعلىاألساسية،السبعأدواهتا

Magnificent)املدهشة seven)،اأهنإالاإلحصائي،اجلودةضبطعمليةمنجزءوهي
منجزءاً السبعاألدواتتطبيقيصبحالبيئة،هذهتتحققإنوماله،التقيناجلانبفقطمتثل

.أهدافهالتحقيقالصحيحاالجتاهيفاملؤسسةوتسرياليوميالعملروتّي
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يفاجلودةضبطلياتعميفتستخدماليتالعلميةاألساليبأهممناليوماإلحصائيةاملعاينةتُعد
إلمكانيةابإلضافةا،وجودهتاإلنتاجيةالعمليةعلىالسيطرةيفتساعدواليتاإلنتاجي،القطاع

ليةالعممدخالتمنبدءاً اجلودةخرائطوحتديدرسميفمساعدكأسلوباستخدامها
منكفاءةأكثرلهاوجعاإلنتاجية،العمليةتنظيمهبدفوذلكمبخرجاهتا،وانتهاءاً اإلنتاجية،

اإلحصائياجلودةضبطيفكفاءهتالبياناإلحصائيةاملعاينةألساليبوالتطبيقيةالنظريةخالل
.(والنوعيةالكمية)واملواصفاتاملتغرياتضبطخرائطمؤشراتتغذياليت
علىتركزليتاالسبعاإلحصائيةاألدواتهياجلودةوحتسّيرقابةأدواتمنأنواعثالثةيوجد

السبعاجلديدةاتواألدو والنتيجة،السبببّيالعالقةحتليلأداةابستثناءالكميالتحليل
الرغبات،)تشملميوالتنظيالشفويالتحليلعلىتركز:(السبعالتخطيطيةاإلداريةاألدوات)

التحليلعلىتركزةوالتفكريياإلسرتاتيجيةاألدواتو،(للمواقفالوصفيةالعناصرالقضااي،
األدواتتميزوت،(البياانتحتليلمصفوفة،اإلدراكاآلراء،األفكار،)تشملواآلراءالفكري
أنميكناليتاألدواتإحدىخمرجاتوهيالعملي،االستخداميفابملرونةالسبعاجلديدة

ملوضوعاحسبوتستخدمبينها،فيمامتكاملةوهياألخرىاألدواتألداةمدخالتتكون
.اجملاالتمتعددةكثريةأخرىوتقنياتأدواتوهناك.بياانتهونوعاملستهدف
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صار األدوات التكميلية لالستب
ةوالتحسني والضبط للجود

خمطط الصالت
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ةخرائط املراقب

األدوات اإلحصائية

املخطط السهميا
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والتقنيات 
األساسية 
لضبط 
اجلودة

انفذة الزبون

االقتباس

خمطط غانت

سرد قصة اجلودة



The)للجودةاألساسيةالسبعاألدوات Seven Basic Quality Tools):
البياانتحتليلىعلالقائمةوالبيانيةاإلحصائيةلطبيعتهانظراللجودةاألساسيةالسبعاألدوات
يفاجلودةمشكالتمن%95فإنإيشيكاواكواروالياابينالعاملفحسبالكمية،العددية

.ودةللجالسبعاألساسيةالتقنياتطريقعنحلهاميكنواخلدميةاإلنتاجيةاملنظمات
استعمالطريقعنمنظماهتمإنتاجيةوحتسّيمنتجاهتمجودةمستوىمنالرفعمنالياابنيّيمتكن

استعماالتاتالتقنيهذهعرفتولقدللجودة،السبعاألساسيةابلتقنياتمدعمةاجلودةمبادئ
فهي،عليهاملالعوبساطةلسهولتهاوهذاالعامليةواخلدميةالصناعيةالشركاتكربىيفعديدة
إحصائيةطرقعلىقائمةهيوإمنامعقدةرايضيةمعادالتأوقوانّيمعرفةتتطلبالعامةبصفة

حلقةراحلممجيعيفابرزادورااألساسيةاجلودةوألدوات.بسهولةمعهاالتعاملميكنبسيطة
Flow)قالتدفخرائطوهياملسائل،منللعديداحللولوإجيادللعملياتاملستمرالتحسّي

Charts)،االختبارقوائمو(Check Sheets)،ابريتووخريطة(Pareto
Diagram)،التكراري(املدرج)والتوزيع(Histogram)،والنتيجةالسببوخريطة

(Cause and Effect Diagram)،(االنتشارأو)التبعثروخريطة(Scatter
Diagram)،املراقبةوخرائط(Control Charts).املشاكلهباحيلالسبعالروائعوهذه

:التايلالشكليفتوضيحهاميكن
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√√√√(Flow Charts)خرائط التدفق

(Check Sheets)قوائم االختبار
√√√√

√√√√(Pareto Diagram)خريطة ابريتو

√√(Histograms)التوزيع التكراري 

(Cause and Effect Diagram)خريطة السبب والنتيجة
√√√√

(Scatter Diagram)خريطة التبعثر
√√√√

√√√(Control Chart)خرائط املراقبة

يفتستخدمتزالوماعقودلاستخدمتاملقاييسوتقييملتحليلأساسيةتقنياتسبعةتوجداجلودةإدارةعامليف
إدارةكفاءةيفريةكبخطواتختطوألناملنظماتيفالتقنياتهذهاستخدامأدىوقد.اجلودةلتحقيقالسعي
منهجيةيفتلفةخمعالقاتهلاللجودةاألساسيةالسبعاألدواتوهذهالعميل،إىلاجلودةهذهوتسليماجلودة

.املستمرالتحسّي



:  األداة األولى

(  Flow Charts)خرائط التدفق 
بطريقةابلتحسّياملستهدفةاملسألةعرضميكناليتواألشكالاألدواتمنجمموعةهي

Flow)املسارةخريطأوالتدفقخرائطالطريقةهذهوتسمىالرسم،علىتعتمدختطيطية
Chart / Flow Diagram)،العمليةمسارطبيعةيصفخمططعنعبارةهيو

الالزمةترتيبلتوضيحمالرسعلىيعتمدبياينمتثيلوهيفيها،املنتجهباميراليتواخلطوات
بتوضيحسمحيماوهذاوتتابعهااحلاليةوصفميكناخلريطةهذهخاللفمناملشكلةحلل

التعديالتاقرتاحاخالهلمنميكنكما.معينةخدمةتقدميأومامنتجإلنتاجاملطلوبةالرئيسية
خمططعنبارةعالتدفقفخرائطإذا.اخلدميةواألنشطةاإلنتاجيةيفالضروريةواملراجعات

.عليهااملناسبةةالتصحيحيواإلجراءاتالقراراتاختاذنقاطوحتديدالعمليةخطواتلتمثيل
املشكالتحلخطواتلشرحسهلةوسيلةميثلوهذامنطيةأشكالمنالتدفقخرائطتتكون

الرموزمنةجمموعابستخدامتصويريرسمهي.بسهولةالتحسّيفريقوإدارةلآلخرين
واألنشطةالعملياتابعوتتواملعلوماتالبياانتتدفقبيانياً ويُوضحدولياً،عليهااملتعارف

.املعلوماتنظامداخل



متثيلوهو.(ابيةاالنسيالتدفقيةاللوحةأواإلجراءاتسلسلةأواملسارخريطة)أيضاً يدعى:اإلجراءاتسريخمطط
تليها،اليتالعمليةتبدأوأينيةالعملتنتهيوأينتبدأأينويظهر.متسلسلبشكلالعمليةجتريكيفيبّيبياين

املرغوبالوضعو احلايلالوضعلوصفاستخدامهميكنو.ابلتتابعالعملياتجتريكيفجمموعهاويظهر
برامجيفستخدمتُ اجلوانبمتعددةأداةهووهبذا.العمليةيفاملشاركّيواألشخاصواملوارداملدخالتلتحديد
.املشكالتوحلاألداءحتسّي

وسريعددةاملتومراحلهاالعمليةمكوانتمجيعتوضححيثنشاط،أوعمليةلوصفالطرقأبسطمنوهي
للحلوتوصلللعدةقابلعملياتوبعددمتقاربةتكونانفيهاويشرتطالنهاية،إىلالبدايةمنالعملخطوات

درجةرفعأجلمنفتيشالتومراحلاملتكررةوحتديدللعملية،الفعليالطريقحتديديفتساعدلكياملستهدف
واعتمادهاترابطهاومدىاملشروعيفاملختلفةحتديدمنهاالغرضبيانيةرموزاً التدفقخرائطوتستخدم،كفاءة

.واملخرجاتاملدخالتونوعالبعض،بعضهاعلى
يفاملعلوماتأوياانتالبتدفقأو.معّينظامداخلاملستنداتبتدفقخاصةخوارزميةميثلختطيطيرسموهي

واحلسابيةنطقيةاملإلجراءوالالزمةاألساسيةالعملياتبرانمجحيتويهااملنطقيةاخلطواتتسلسلأوالنظام،
انحيةمنألهنالنظماومصمميحملللياألساسيةاألدواتمنالتدفقخرائطوتعترب.معينةمشكلةحللاملطلوبة

كمااألمر،لزمإذاتصميمهةوإعادوتقوميهوحتليلهفهمهمنمُيَكِننمبادراستهيتمالذيالنشاطعنصورةتقدم
حيققمباالتفاصيلهبذهقةاملتعلاحلقائقكلإعطاءمعالنشاطتفاصيلتوثيقيفاثنيةانحيةمنُتستخدمأهنا

التدفقخرائطادإعديفومعياريةمعينةبيانيةرموزوتستخدمالتدفق،خريطةأجلهمنأعدتالذيالغرض
أوعليهاتعديالتلوايدخأوويراجعوهنايفهموهاأناخلرائطهذهوضعيفيشرتكواملآخرينألفرادميكنحىت

.تصميمهايعيدوا



Linear)اخلطيةالتدفقخريطة flow chart):يةللعملاألساسيةاخلطواتاخلريطةهذهترسم
رسمعمليةتلخيصنميك.واألنشطةاخلطواتيفمفيدالغريوالتكرارالزائدةاخلطواتحتديدلناميكنحبيث

:وهيأساسية،خطواتسبعةيفاخلطيةالتدفقخريطة
.منهاواهلدفتدفقهاخريطةعملتوداليتالعمليةحدد:(1)اخلطوة
.العمليةعلىالقائمّيواإلداريّيوالفنيّيالعمالمناملتكونالعملفريقامجع:(2)اخلطوة
.وهنايتهابدايتهاأيالعملية،حدودعرف:(3)اخلطوة
خطوةمنأكدمتغريالفريقكانإذا.العمليةيفاملهمةوالقراراتالنشاطاتاخلطوات،حبصرقم:(4)اخلطوة
.بعدفيماوتدرسجانباتكتبما،
Chronological)زمنياترتيباورتبهااخلطواتهذهضع:(5)اخلطوة sequence).األحيانبعضيف
.البدايةطةنقإىلالنهايةنقطةمنأيالعملية،ملساراملعاكساالجتاهيفنسريأناملفيدمنيكونقد

واضحةاألشكالهذهتكونأنوجيباخلريطة،لرسمستستعملهااليتالنمطيةاألشكالحدد:(6)اخلطوة
.(3-2)الشكليفاملقرتحةاألشكالمثلللجميعومعروفة

.مناسباتوضيحياعنواانوأعطهااخلريطةمبراجعةقم:(7)اخلطوة
:املطلوبةوالفرعيةاألساسيةاخلطواتهذهكللتمثيلواألشكالالرموزمنجمموعةوتستخدم
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أنواع املخططات 
.تشمل اخلطوات الرئيسة، املدخالت، املخرجات:  املخططات البسيطة1.
Deployment)التفصيليلالنتشارالتدفقخريطة.2 flow chart):تسلسلاخلريطةهذهترسم

خاللمنكنمي.العمليةيفخطوةكليفاملشاركةواجملموعاتاألشخاصوكذلكالعمليةيفاخلطوات
مشكلةحلخلطواتياملنطقالتسلسلشرحيفتستخدم.واملوردالزبونبّيالعالقةتوضيحاخلريطةهذه

وتظهركبريةدرجةإىلةتفصيليتكونألهنانظراً إليهاحيتاجونحيثابلنسبة،كبريةأمهيةوذاتمعينة،
يشملوقدالقرار،اذاختنقاطالبسيطللمخططابإلضافةتشمل.خبطوةخطوةتنفيذهااملطلوبالتعليمات

يفاطقاملنبعضلفحصمفيدوهوالراجعة،التغذيةوحلقاتأخرى،مرةعملهاإعادةالواجباملهام
.الفعاليةعدمومناطقاملشكالتهباحتدثاليتاألماكنعنوللبحثالعملية

Opportunity)للفرصالتدفقخريطة.3 flow chart):مضافخطيةتدفقخريطةعنعبارة
Added)املضافةالقيمةمثلالعمليةعنمهمةتفاصيلإليها Value)والتكاليف(Cost Added)كليف

والتشخيصحسّيالتعملياتخلطواتاملنطقيالتسلسلحتديديفتساعدأهناكما.العمليةخطواتمنخطوة
يتمفإنهاخلرائطهذهيمتصميتمأنومبجرد.املعينةاخلطوةتنفيذيتمأنجيبأينحمددةبطريقةيتبّيحبث

اإلجرائيواملخطط.اجلودةوتوكيدالتحسّيعملياتوصيانةوتوثيقواختباركتابةعملياتأثناءاستخدامها
هذاويبّي،"طوةاخلهبذهسيقوممن"مفهومضمنالعمليةيرسمفهوسبق،ملاإضافةاملعنيّياألشخاصيشمل

.األفرادبّيفيمااإلجراءاتسريتدفقاملخطط
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أسئلة تساعد على إعداد خريطة املسار
مىت وأين ينتهي ؟-؟  ( من أين أتيت املواد)مىت وأين يبدأ تقدمي اخلدمة -
من يتخذ القرارات ؟-؟  ( أو يوصل املواد)من يبدأ تقدمي اخلدمة -
؟” ال"وما الذي حيدث إذا كان القرار -؟  ” نعم"ما الذي حيدث إذا كان القرار -
هل جيري شيء آخر حىت هذه النقطة ؟  -
هل هناك أية مدخالت خاصة مرافقة للخطوة ؟-
ما هي املخرجات وأين تذهب ؟-
ما هي االختبارات أو التدقيق الذي جيرى على املنتج يف كل جزء من العملية ؟-
ما هو الفعل الالحق أو السابق بشكل مباشر للعمل ؟-
ما الذي حيدث إذا فشل الفحص أو التدقيق ؟-

اعتبارات عامة أثناء العمل على خمطط املسار
.العمليةمنقطاعبكلالتفصيليةاملعرفةلديهمأشخاصمشاركة•
.اخلريطةرسميفبفعاليةللمشاركةالفريقعناصرمساعدةهوامليسردور•
.املسارخمططلعملاجللساتمنعددوإدارةأجزاءإىلاملعقدةالعمليةجتزئة•
.يرمسهامنأفضلهمعليهافالعاملوناملسار،خريطةبرسم"خبري"توكيلعدم•
.التفاصيلمستوىحتديدعلىتساعدكفهيالعمل،مناملرغوبةاحملصلةحدِند•
.العملإجنازعلىيساعد..األوراقوقصالذهينالعصفطريقةاستخدام•
.تكونأنحننحنبكماوليسالواقعيفهيكماالعمليةاملخططيصف•
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إعداد خريطة املسار

.عر ِّف العملية اليت ستقوم بوصفها، أكتب امسها على بطاقة-
(.  أول وآخر خطوة ) بني ِّ حدود العملية -
.ها املناسبأكتب كل خطوة على بطاقة منفصلة، مث رتب اخلطوات حسب ترتيب-
.وثق كل خطوة ابلتتايل مبتدائً أبول أو آخر خطوة-
.راجع املخطط للتأكد مما إذا كان تسلسل اخلطوات منطقياً -
.الحقاً أما املناطق غري الواضحة فيمكن متثيلها على شكل غيمة لتوضيحها-
.أرسم األسهم لتظهر سري العملية، بعد موافقة اجلميع على أهنا كاملة-
.أظهر العمل مستخدما اإلخراج املناسب-
. عملبعد يوم أو يومني، راجع املخطط مع الفريق ملعرفة مدى رٍضاهم عن ال-
.ومون بعملهاسأل آخرين معنيني ابلعملية فيما إذا كان املخطط ميثل فعاًل ما يق-
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:  األداة الثانية
(Check Sheets)قوائم االختبار 

منوذجاتكونماعادةقةالوثيوهذه.دراستهاملراداجملتمعيفالبياانتجلمعتستخدمبسيطةوثيقةهي
أوكميةتكونأنكنميالبياانتوهذه.وفعاليةوسهولة،بسرعةالبياانتلتسجيلتصميمهمتفارغا
.كمياتوثيقةتسمىالوثيقةفإنكمية،املعلوماتكانتإذاأحياان.نوعية

األهدافأحدحتقيققصدجدامهمةعمليةاخلدميةأواإلنتاجيةمنالبياانتمجععمليةعنوتعرب
Process)العمليةمراقبةمنهااألساسية Control)،بّيالعالقةودراسةالسببيةالعالقاتحبث
مشاكلوحلاملعتمدة،رياملعايبضبطاخلاصةالتحسينيةالعمليةيفعنهااملرتتبةوالنتائجاألسباب

(Problem solving)،لتلكاملستمرالتحسّيعملياتوإجراء(Continuous
Process Improvement)5هناكو العميل،مناملطلوباملستوىدونمنتجاتتنتجاليت

،(Location)واملوقع،(Classification)التصنيفمهاالبياانتواثئقمنأساسيةأنواع
Measurement)األبعادوقياس،(Frequency)والرتدد Scale)،الفحصوقائمة

(Check List).عنالبياانتوتسجيلجبمعتسمحاليتاألدواتإحدىاالختبارقوائموتعترب
حتليلالعمليةعلىقائمالللفريقميكنالبياانتهذهتنظيمخاللومنوبسيطة،سهلةبطريقةالعملية

.عليهاناسبةاملالتحسيناتوإجراءالعمليةمشاكلحليفيساعدمماويسربسهولةالبياانتهذه
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تنفيذمنللتأكددموتستخ.حتليلهااملطلوبالبياانتجلمعحمددمنوذجهوالتحقُّققائمةأواالختبارقائمة
:التحقققائمةعملوطريقة.حمددةبياانتمجعأوالعملخطوات
.مراقبتهسيتمالذيماحتديد-1

.لهعملي  تعريف  وضع-2
.الزمنيةاملدةهيوماالبياانتستجمعمىت-3
.()إشارةبوضعفيهالبياانتتسجيلميكنمبسط  منوذج  تصميم-4
البياانتأنمنللتأكدقصريةلفرتةالتحقققائمةُ خُتَْترَبُ -5
.سهلةبطريقةوجتمعمناسبة-6

حللكأداةسواءدحعلىواخلدميةاإلنتاجيةللعملياتاملستمرالتحسّيعمليةيفاالختبارقوائمتستعمل
أنهنظنومايةالعمليفواقعهومابّيالفرقحسابحتقيقالتقنيةهذهخاللمنوميكنالعملية،مشكالت

نوعيةيوضحمبا،(املنتجأو)العمليةيفما(عيبأو)مشكلتكرارمدىتوضحبياانتجيمعشكلوبناءسيقع،
االختبارقوائملاخلمسةاألنواعأحداستعماللناميكناألهدافهذهولتحقيق.العمليةيفوتكرارهااملشكالت

:التالية
Production)اإلنتاجيةالعمليةتوزيعاختبارقوائم-1 Process Distribution checks)
Defective)املعيبةالوحداتاختبارقوائم-2 Item checks)
Defect)العيوبأماكناختبارقوائم-3 location checks)
Defective)املعيبأسباباختبارقوائم-4 cause checks)
Check-up)الفحصأتكيداختبارقوائم-5 confirmation checks.



املنتجاتودةجخصائصأهممناملتغرياتتعتبر:اإلنتاجيةالعمليةتوزيعاختبار قوائمعملآليات
جتميعميكناالختباروائمقوابستعمال.جودهتامستوىحتديديفرئيسيدورهلامثالوأوزاهناالقطعفأبعادالصناعية،

املنتجهذاصائصخلالتوزيعاستخراجلنايتسىنالبياانتهذهتنظيمخاللومناملنتججودةبياانتمنالنوعهذا
اخلطواتإتباعبجياختبار،قائمةعملأجلومن.اإلنتاجيةالعمليةيفاملوجودةاملشكالتحتديدلناميكنوابلتايل
:التاليةالعملية

بطرحنقومامعادة.العمليةيفتقعاليتاألخطاءأنواعأواملشكالتأوالعمليةمناهلدفبتحديدنقوم:1اخلطوة
سيجمعمن"و"اانت؟البيهذهسيستعملمن""البياانت؟جنمعملاذا"،"تواجهنا؟اليتاملشكلةهيما":التاليةاألسئلة

."البياانت؟
سنقوماليتاجلودةخاصيةوحنددجدول،شكلعلىيكونماوعادةالبياانتلتجميعمنوذجبعملنقوم:2اخلطوة

.البياانتمجعليةعمإجراءومكاناتريخاملواصفات،حدودإىلإضافةالنموذجعلىبوضوحتكتبأنوجيببقياسها
.(X)مةعالابستعمالحدوثهاحّياجلدولعلىفئةكلتكرارمباشرةونرصدالبياانتجبمعنقوم:3اخلطوة
.املواصفاتودحلدابلنسبةوقوعهحسباملنتجتوزيعبدراسةنقوممثقيمةلكلالتكرارحبسابنقوم:4اخلطوة

العيوبأنواععرفتأنجيب(خدميةأو)اإلنتاجيةالعمليةيفاملعيبةالوحداتعددوتقليلختفيضأجلومن:مالحظة
كلفإناإلنتاجية،ىعلالقائمّيلدىمعلومهوكما.املنتجةاإلمجاليةالكميةمعمقارنةونسبهااملنتجيفتقعاليت

فقطاملعيبةلوحداتاعددحنصيأنجمدايغريسيكونفإنهلذلكاألسباب،منمعينةفئةإىليعوداملنتجيفعيب
تؤدياليتاألسبابهذهأهمحتديديسهلوابلتايلمعينةأسبابإىلتعوداليتاملعيبةالوحداتعددحتديدجيبوإمنا
.للعمليةاملستمرحسّيالتعمليةإطاريفالعمليةمنوإزالتهاحلهاعلىوالرتكيزاملعيبمنالكبريةالنسبإنتاجإىل
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Item A B C D E F G

-------

-------

-------

√ √ √

√ √

√ √

√

√

√ √

√ √ √

√

√

√

√

√ √



:  األداة الثالثة
(Pareto Diagram)خمطط ابريتو 

خاللفمناخلدمية،أويةاإلنتاجالعمليةيفاملوجودةللمشاكلبيانيامتثيالابريتو(خريطةأو)خمططيعترب
وتكرارأمهيتهاسبحأياألقل،إىلحدواثاألكثرمنتنازلياترتيبااملشكالتترتيبميكنالتقنيةهذه

أثراوأبلغهاتاملشكالأهمحتديداجلودةعلىالعاملللفريقميكنابريتوخريطةخاللمنإذا.حدوثها
(Juran)جورانوزيفجاجلودةعاملالتقنيةهذهبتطويرقام.أوالحلهاعلىالرتكيزوابلتايلاجلودةعلى
اإليطايلاالقتصاديالعاملإىليعودوالذيواخلدمية،اإلنتاجيةمنالكثريعلىيطبقأساسيمبدأعلىبناء
من%80نسبةأنعلى80/20بقانونلهيرمزالذياملبدأهذايقوم.(Pareto)ابريتوفريدوفيل

فمن.واألسبابالعواملمن%20إىلتعود(اخلدماتأواملنتجاتجودةمشاكلأو)العمليةمشاكل
من%20يفمثلةواملتالعمليةعلىواملؤثرةاملهمةالقلةحتديدعلىالرتكيزميكنالتقنيةهذهخالل

%20نسبةإىلجورانالعاملويشري.العمليةمشاكلمن%80منالتخلصميكنوابلتايلاألسباب
The)املهمةابلقلة vital few)العمليةيفالتحسيناتمن%80إلحداثحتددأنجيبواليت.
منالكثريمنتخلصالميكناملشكالتمناملهمةالقلةحبلأنهأثبتتالعمليةالتجربةفإنهذاإىلإضافة

.تلقائيةبطريقةاألقلاألمهيةذاتاملشكالتبقية
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سريعلىواملؤثرةاحلرجةاحلاالتعلىالرتكيزخاللمناملشكالتحلجماليفاستعماالتعدةابريتوخلريطة
جودةعلىواملؤثرةعمليةاليفاملوجودةللمشاكلاألولويةحسبوالرتتيبوتكرارها،أمهيتهاحسببرتتيبهاوهذا
مجعطريقعنباهباوأساملشكالتوحتليلاجلودة،حتسّيبرانمجيفعليهاالرتكيزقصدوهذااخلدمةأواملنتج

التحسّيعملياتجراءإوبعدقبلاخلدميةأواإلنتاجيةالعمليةودراسةحتليلإن.وترتيبهاالعمليةعنالبياانت
العمليةتتمحيثبة،املعيالوحداتعددمنالتقليلعلىالعمليةيفالتحسيناتأثردراسةميكنفمثال.عليها

الشكلّييفوضحهوكمااألساسياملبدأحسبالتحسينية



:هيابريتوخريطةلرسمالعمليةواخلطوات
نستعملماعادة.اعنهالبياانتجبمعونبدأالعمليةيفاملوجودةاملشكالتأصنافبتحديدنقوم:(1)اخلطوة
.السابقةالفقرةيفبشرحهاقمنااليتاالختبارقوائمتقنيةاخلطوةهذهيف

أويوم،أوساعة،)املدةهذهتكونأنوجيبالبياانت،فيهاسنجمعاليتالزمنيةاملدةحندد:(2)اخلطوة
التأكدكذلكميكنثوحبيبدقةالعمليةيفيقعماعلىتدلبياانتلتجميعكافية(ذلكغريإىلأسبوع

.ذلكإىلالضرورةدعتإذاالبياانتمجععمليةإعادةطريقعنمنها
األسبابفئاتمنفئةكليف(frequency)التكراراتعددبتجميعنقوماالختبارقوائممن:(3)اخلطوة
.(fi)قيمهاونسجلاملشكالتأو

منكلحبسابمونقو األقل،إىلتكرارااألكثرمنتكرارهاحسباملشكالتفئاتبرتتيبنقوم:(4)اخلطوة
Relative)النسيبالتكرار Frequency)فئةلكلالرتاكميالنسيبوالتكرار.

األكربمنةمرتبوتكوناملشكالتأنواعالسيناتحمورعلىيكونحيثاخلريطةبرسمنقوم:(5)اخلطوة
أنهنالحظنأجيبهنا.الفئاتتكرارصحموروميثلاليمّي،إىلاليسارمنتكرارااألقلإىلتكرارا

حّييفارالتكر قيملتحديد(اليسارعلى)األوليستعملحيثللصاد،حموريناستعمالابإلمكان
.الرتاكميالتكرارقيملتحديداليمّيعلىويكونالثايننستعمل

حدواثاملشكالتكثرأهيما،العمليةعلىاملؤثرةالقلةحتديدعلىابلرتكيزوهذااخلريطةحتليل:(6)اخلطوة
.املشكالت؟هذهحلعدمسيكلفناوماذاعليها؟،احلصولميكناليتالتحسيناتهيوماالعملية،يف
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Pareto)ابريتوخمطط Chart)ُترتب.املتغريوقوعتكرارمععمودكلطولويتناسباألعمدة،فيهيستخدم
ويبنياألولوايت،لتحديدزمةالالاحلقائقويقدم.الزمنأوالتكلفةأوالتكرارمثلقياسيةلتأثرياتابلنسبةتنازلياً القيم

.األسبابمن%20عنانشئةاملشكالتمن%80:ابريتوومبدأ.للبياانتالنسبيةاألمهية
قبل،منتالحظملمناذجإظهارأوالبياانتوحتليلاألولوايت،وضعلألغراضابريتوخمططاستخدامميكن

.التحسنيييموتقابألثر،السببوربطالبياانت،وعرضاألسباب،أواملشكالتأهمعلىوالرتكيز



:  األداة الرابعة

(Histograms)املدرج  التكراري 

املستعملةوالتقنياتاألدواتوأجنعأهممن(التكراريابلتوزيعأيضايعرفماأو)التكرارياملدرجيعترب
فئاتعدةإىلليةالعمبياانتتصنيفميكنالتقنيةهذهطريقفعن،ومراقبةاجلودةضبطيف

جودةنعمهمةمعلوماتاستخالصميكنخالهلاومنللعمليةالتوزيعوعملتكرارهاوحساب
وكذاوتشتتهاتالبياانيفاالختالفاتومقدارللبياانت،املتوسطةالقيمةمثلاخلدمةأواملنتج
مثاال(10-5)الشكلويوضحالعميل،ومتطلباتابملواصفاتمقارنةالعمليةجودةعلىاحلكم
حدودمعمقارنةنتجاملتوزيعتوضحاليتالعامليةالشركاتإلحدىتصنيعيةلعمليةتكراريملدرج

,USL)املواصفات LSL).درَّج
ُ
البياانت،منجمموعةيفللتغرياتبياينملخصالتكراريوامل

كميةمتغرياتدوثحتكرارويُظهر.البسيطةاألرقامالئحةيفرؤيتهاتصعباليتالنماذجيُظهر
:التوزيعلنمطهامةنقاطثالثوتوجد.وصفيةوليس،(..الوزنأوكالوقت)

Center(املعدل)املركز.1
Widthاملنحىنعرض.2

Shapeاملنحىنشكل.3



.يستخدم لتحديد األسباب الجذرية، والتحقق من اإلنجاز
يمكن تصنيف البيانات وتفسيرها وتحديد االختالفات فيها 

عنوان المخطط.من خالل تحليل المدرَّج التكراري 
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التوزع الجرسي التوزع مزدوج الذروة

(المنزاح)التوزع المنحرف  المنحنى غير الممهدالتوزع األبتر الطرف

Histogramsبعض أشكال المدرج التكراري    
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.الدراسةمتغرياتومتثيلوالكمالابلدقةتتصفجيدةبياانتتوفري
..كمبيوتربرامجأورصاص،قلمميليمرتي،ورقحاسبة،آلةحتضري
.(الدراسةموضوعالبياانتمن)واملدىوالعلياالدنياالقيمةحتديد:(1)اخلطوة
(ابخلربةحتديدهاميكن)األعمدةعددحتديد:(2)اخلطوة
.اخلليةهلذهوالدنياالعلياالقيمةبّيالفرقوهواخلليةعرضحساب:(3)اخلطوة

.املقرتحاخلالايعددعلىمقسوماً املدى:هوللخليةالتقرييبوالعرض
(1،2،5،10)رقمأقربإىلالناتجاخلليةعرضقيمةتقريب:(4)اخلطوة
.(ياالدنالقيمةاألوىلاخلليةتشملانجيب)اخلليةحدودبتسجيلاخلالايإنشاء:(5)اخلطوة
العليالقيمةابّيالفرقهواخلليةعرض)جدوليفخليةكليفالبياانتنقاطعددإحصاء:(6)اخلطوة
.املقرتحاخلالايعددعلىمقسوماً املدى:هوللخليةالتقرييبوالعرض.(والدنيا

.واملسمياتاألرقامووضعاألفقياحملوررسم:(7)اخلطوة
.واملسمياتاألرقامووضعالعمودياحملوررسم:(8)اخلطوة

.(الرقم=االرتفاع)خليةكليفالبياانتنقاطرقملتمثلاألعمدةرسم:(9)اخلطوة
.البياانتلنقاطاإلمجايلوالرقمللمخططعنوانوضع:(10)اخلطوة
.االختالفمنوذجوصنفحدد:(11)اخلطوة
ابلنموذجصلةوذيمعقولتفسريحتضري:(1)اخلطوة

ملخص لخطوات إنشاء المدرج التكراري    



:  األداة اخلامسة
خمطط السبب والنتيجة 

(Cause and Effect Diagram)
تقنيةأوابريتوخمططقطريعنالبياانتهذهوحتليلدراستها،نوداليتاملشكلةأوالعمليةعنالبياانتمجعبعد

العمليةيفظهانالحاليتوالتبايناتاالختالفاتأسبابلدراسةالوقتحانقديكونالتكراريالتوزيع
البياانت.اخلدمةيفعليهااملتحصلاألخطاءأواملنتجيفالعيوبتلكظهورإىلاملؤديةاألسبابوكذلك
أوإنتاجيةانتكسواءكليفاملوجودةوالتغرياتاالختالفاتمفهوموتوضحتؤكدالعمليةعناجملمعة
Process)خدمية variability)،آخرىلإإنتاجخطمناملنتجخصائصيفاختالفاتهناكأنمبعىن

منأوآخرإىلبنكفرعمناملقدمةاخلدمةخصائصيفاختالفاتهناكوكذلكأخرىإىلفرتةمنأو،
Natural)ةالطبيعيالتغرياتإىلاالختالفاتهذهأسبابوتعود.الفرعنفسيفآخرإىلموظف

variations)اخلاصةاألسبابذاتوالتغريات(Assignable causes variations)تطرأقداليت
.(5M&E)عناصريفتلخيصهاميكنواليتالرئيسةمكوانهتاوعلىالعمليةعلى

معرفةدوناحملتملةاألسباباستعراضيفتفيد(إيشيكاواخمططأوالسمكةعظمخمطط)األثر–السببحتليل
مناملزيدشافاكتوُتسهِنل.حالةكلحسبمعمقةدراسةإجراءميكناثنيةوكخطوةمنها،كلمسامهةنسبة

.املعلوماتمنريةكبكمياتواختصارلتنظيمتستخدمو.الفريقإبمجاعمنهاالرئيسيوحتديداألسباب
.املشكلةجذورإىلللوصولمراتمخس”ملاذا”سؤالُيكرَّر.املنهجيالعملعلىالفريقوتساعد



Cause)والنتيجةالسببخمططويعرف and Effect Diagram)إيشيكاواخمططمبسمىكذلك
(Ishikawa Diagram)إيشيكاواكواروالياابينللعاملنسبة(Kaoru Ishikawa)قامالذي

Fishbone)السمكةعظممبخططالتقنيةهذهأيضاتعرفكما.1943عاميفالتقنيةهذهبتطوير
Diagram)هوةالتقنيهذهاستعمالمناألساسيواهلدفالسمكة،عظميشبهالذيلشكلهوهذا

علىالرتكيزمثومنهاعلياملؤثرةاألسبابوحتديد،(حتقيقهاملرجواهلدفأو)العمليةيفاملشكالتتعريف
.العمليةحتسّيمقرتحاتوطرحاملناسبةاحللوللتطويراألسبابهذه

ولهاجلودةياتبتقنملمشخصأيإبمكانأنهيالحظ:والنتيجةالسببخمططلعملالعمليةاخلطوات
ولكنإشكالأدىنوندوالنتيجةالسببخمططويعملمكتبهيفجيلسأندراستهااملرادالعمليةبسريدراية

:التاليةالعمليةاخلطواتتتبع،"املؤمنضالةاحلكمة"واحلكمة،أنيروناجلودةعلماء
للفريقمجاعيعملإطاريفاملخططيعملأنجيب:(1)اخلطوة(Team work)لعصفحلقةويف

.(Brainstorming)(الذهينالعصفأو)األفكار
املدروسةملشكلةاتكونأنجيبحبيثاألفكارلتجميعمنظمإطاريفاملخططبناءعمليةتتم:(2)اخلطوة

.الفريقأفرادجلميعواضحةإليهااملؤديةواألسباب
كبريةورقةأوعملسبورةمثالنستعملكأناألفكارلتوضيحمجاعيةعملوسيلةتستعمل:(3)اخلطوة

بعمليةالفريقمنردفيقومأنويستحسنالفريق،أعضاءمجيعمنمرأىعلىاخلريطةلرسماجلدارعلىتلصق
.السبورةعلىاملخططكتابة
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اليتالنتيجةميثلماوهذاهحتقيقاملراداهلدفأودراستهانوداليتاملشكلةفيهونسجلاليمّيأقصىعلىمربعبرسمنقوم:(4)اخلطوة
.اليسارأقصىإىلالنتيجةمربعمنأفقياخطانرسممثإليها،املؤديةاألسبابعننبحثأنجيب

سابقابشرحهاقمنااليتةالقائمإىلنرجعهنا.(املدروسةاملشكلةأو)النتيجةإىلاملؤديةالرئيسيةاألسباببتصنيفنقوم:(5)اخلطوة
العملطرقوهيواخلدميةالصناعيةلكلاألساسيةالعناصرعلىتدلواليت(5M&E)ابإلجنليزيةإليهانرمزواليت

(Methods)،املواد(Materials)،اآلالت(Machines)،والفحصالقياسعمليات(Measurements)،
.(Environment)واحمليطوالبيئة(Man/People)العمالة

.اليسارعلىمرسومةمربعاتعلىالرئيسيةاألسبابهذهنكتب:(6)اخلطوة
Root)الرئيسيةلألسباباخلفيةاجلذورعنابلبحثالفريقيقوم:(7)اخلطوة cause analysis).لألسبابأسهمترسمكما

وجذورأصلإىلالوصولإىلالتحليلهذايسمح.مستوايتعدةإىلمقسمةالفرعيةلألسبابمتعددةأسهممنهاوتتفرعالرئيسية
إىلابلوصوليسمحالللمشاكلالسريعةاحللولعنالبحثأنهنانالحظأنميكن.العمليةجودةسوءإىلاملؤديةاملشكالت

.تلفةخمأغطيةحتتمندرجةتكونماعادةاليتاألسبابهذهاكتشافميكنالوابلتايلالتحليلمناملستوىهذا
مجيعبتصنيفنقوماعملي.املدروسةاملشكلةعلىاملؤثرةاألسبابأهمعنيبحثأنالفريقعلىاملخطط،رسمإمتامبعد:(8)اخلطوة

,A)فئات3إىلعليهااملتحصلاألسباب B, C)الصنفحيتويحبيث(A)علىالفريقأعضاءمجيعيتفقاليتاألسبابعلى
تلك(C)الصنفجيمعحّييفأقلبدرجةولكناملؤثرةاألسبابعلى(B)الصنفوحيتوياملشكلة،علىجدامؤثرةأهنا

.املدروسةاملشكلةعلىأثرهايفالشكمننوعفيهايوجداليتاألسباب
(A)الفئةيفصنيفهاتمتاليتاألسبابعلىالرتكيزعلينايتوجباملدروسةللمشكلةجذريةحلولإىلالتوصلأجلمن:(9)اخلطوة

عنإضافيةبياانتعمجاألمريتطلبقد.املناسبةالتصحيحيةاإلجراءاتعلىاالتفاقاملخططعلىالعاملالفريقيقومحبيث
االختبارقوائمتقنيةثلمالسابقةالفقراتيفبشرحهاقمنااليتللجودةاألساسيةالتقنياتإحدىابستعمالوحتليلهاالعملية

(Check sheets).
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والتحسّيمشاكللحجماليفعدةاستعماالتالقتاليتاجلودةأدواتأجنعمنوالنتيجةالسببخمططيعترب
التصنيعجماالتيفيةالعاملالشركاتكربىتبنتهااليتالشاملةاجلودةإدارةبرامجيفتندرجواليتهلااملستمر

:يليمانذكرالتقنيةهذهاالستعماالتأهمومنواخلدمات،
يفمشاكلتسببيتوالالعمليةيفتغرياتحدوثإىلاملؤديةاألسبابأهمعنابلبحثالتقنيةهذهتسمح-1

.خمرجاهتاجودة
وخمرجاهتامليةالععلىتطرأاليتالتغرياتخمتلفبّيالعالقةحتديدلناميكناملخططهذاخاللمن-2

.ذلكإىلاملؤديةواألسباب
.وأدائهاالعمليةسريعلىأكثرالتعرفاملخططهذاخاللمنميكن-3
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األثر

مخطط عظم السمكة
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:األثر-خالصة طريقة إنشاء خمطط السبب

.اكتب األثر أو العرض املراد توضيحه على اجلهة اليمىن.1
.ارسم العمود املركزي خبط ثخني مشريًا إىل األثر.2
.استخدام العصف الذهين لتحديد األسباب احملتملة.3
.وأوصلها مع العمود املركزي( 6-2) ضع األسباب الرئيسة .4
.أضف األسباب الفرعية لكل سبب رئيسي مت إدخاله.5
.استمر يف إضافة األسباب احملتملة حىت يصل كل فرع إىل السبب اجلذري.6
. افحص املصداقية املنطقية لكل السلسلة السببية.7



:  األداة السادسة
(Scatter Diagram)خمطط التبعثر أو االنتشار

خالهلامنميكنبيانيةريقةبطالبياانتلتحليلويستعملللعملياتاإلحصائيةواملراقبةاجلودةضبطأدواتأحدهوالتبعثرخمطط
أنَّ يُ ْثبتالولكنهمتغريين،بّيالعالقةلتوضيحالتبعثرخمطَّطيستخدم.متغريينبّيمتوقعةأوحمتملةعالقةعنالبحث
منجمموعةيف،”واألثرالسبب”عالقةعرضيفاستخدامهميكن.(معمقةدراساتيتطلبإثباهتا)لآلخرسبب  أحدمها
املتغريين،بّيالعالقةنوعتوضيح.اثنّيمتغريينبّيوالنتيجةالسببعالقةعنوالكشفوالبحث.املتواصلةالقياساتبياانت

Positive)موجباارتباطاتعدبينهماالعالقةهلأي correlation)سالباارتباطاأو(Negative correlation).
:التوايلعلىوهي(Y)و(X)نمتغرييبّياالرتباطأنواعتبّياليتاحلاالتبعضيوضح.املتغريينبّياالرتباطقوةومعرفة
positive)موجبارتباط-1 correlation)2-سالبارتباط(negative correlation)
strong)قويارتباط-3 correlation)4-ضعيفارتباط(weak correlation)
No)ارتباطيوجدال-5 correlation)

حتسّييفالتبعثرخرائطتساعدحيث.اإلنتاجيةالعمليةعلىيؤثرانمتغريينبّيالعالقةلتحديدبيانيةطريقةالتبعثرخرائطتعترب
والنتيجة،السبببّيقةالعالإبظهاراإلنتاجيةالعمليةتواجههااليتللمشكلةالتشخيصمرحلةيفاإلنتاجيةالعمليةجودة

املرتبطةوغريالفعالةريغاألسبابوإمهالابملشكلةواملرتبطةالفعالةاألسبابعلىالرتكيزأجلمنآخروسببسبببّيأو
وسببسببأوونتيجةسبب)متغريينبّيعالقةهناككانإذاماحتديدعلىالتبعثرخرائطأمهيةتقتصروال.ابملشكلة

أوقويكقوتهوكذلك،(سالب)عكسيأو(موجب)كطرديبينهمااالرتباطشكلأيضاً توضحولكنفقط،(آخر
منآخرومتغريمتغريبّينةاملمكالعالقةبدراسةاإلنتاجيةالعمليةجودةحتسّييفتستخدمالتبعثرخرائطفإنلذا.ضعيف
أسبابمنتحققاليفوتساعد.اآلخريتغريعندمااملتغرياتألحدحيدثماذاوتوضحاإلنتاجية،العملياتمتغريات
.اإلنتاجيةالعمليةواجههاتاليتاملشكلةحلفعاليةتقييميفاخلرائطهذهتستخدمكمااإلنتاجية،للعمليةاملشكلةحدوث



احلقيقيةاألثر-السببقاتعالالكتشافاملشكلةحليفالتبعثرخمططاتاستخدامميكن:اجلودةيفالتبعثرخمططاستخدام
.األثر-السببنيةتقاستخدامأثناءاجلذريةاألسبابوحتديدالنظرايتاختبار.الدراسةموضعاالختالفاتتقريباتظهرواليت

طريقةايلارةاإلشجيبلذلك،حدوثها،أمناطإخفاءأوإظهارإىليؤديقدخمتلفةبطرقالبياانتتصنيفإن:للمالحظةنقاط
ابملقياسحمدداً يكونقدلبيانيةااألشكالتفسريإن.وأمناطهاالبياانتعرضعلىالتصنيفأتثريمناقشةيستطاعحىتالبياانتتصنيف

ومنطشكليتغريدفقمرتاصة،املخططعلىاملوضوعةالنقاطوكانتجداً صغرياً الرسممقياسكانفإذاالبياانت،لرسماملستعمل
.الطولنفسمنيكوانأنجيباللذيناحملورينمنلكلاملدىكاملتغطيالنقاطجتعلبطريقةاملقياسوضعيتوجبولذلكاالرتباط،

لذلكرايضيةبطريقةحتديدهتمياحلقيقياالحندارخطوإنخمتلفاً،تفسرياً سيعطيفهذاالنقاط،يتوسطتقرييبخطرسمجتنبجيب
أحدأنتثبتاللكنها،العالقاتتبّياالنتشاريةاملخططاتان.اإلحصائيةالكتببعضمراجعةأوابإلحصاءخبري  استشارةيفضل

.اآلخرسببهواملتغريات
األحوالكليف-ذلكويتطلب.احلاسباستخدامهياملخططهذاإلنشاءطريقةأفضلإنَّ :التبعثرخمططتصميمخطوات

.وبدقةصحيحبشكلوإدخاهلاللدراسة،املناسبةابلقيماملناسبةالبياانتخاللمنجُتمعوحقائقصحيحةنظرية-
هذهونسجلبينهما،العالقةدراسةنودالذيناملتغريينعن(X,Y)زوجشكلعلىالبياانتمنجمموعةجبمعنقوم:(1)اخلطوة

ددوحنابملتغرياتجدوالً نضعمثالثنائياتمنزوج50إىل20منالبياانتعدديكونأنيستحسن.شاملجدولعلىالبياانت
.متغريلكلوالدنياالعلياالقيمة

.(ماببناهتونشكليناملتغريحندد).النتيجةاملتغري(Y)والسبباملتغري(X)ميثلحبيث(X,Y)حمورينبرسمنقوم:(2)اخلطوة
.(موديوالعاألفقياخلط)التشتتخمططعلىحنصلومنهالبياانتجلميع(X,Y)البياانتمنزوجلكلنقطةنرسم:(3)اخلطوة
أنخذوقوتهاالرتباطنوعإجيادحناولكما(Y)و(X)املتغريينبّيوارتباطعالقةوجودعنابلبحثوهذااملخططحتليل:(5)اخلطوة

األسفلمنتبدأمالقيوزايدة.العلياالقيمةمنأكربمبسافةوننتهيالدنيا،القيمةمنأقلمبسافةنبدأ.5أو2أو1الرقممضاعفات
:كمايليألشكالامنجمموعةرسموميكن.واملقاييساملتغرياتيصفللمخططعنواانً نضع.اليمّيإىلاليسارومناألعلى،إىل
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ال يوجد ارتباط بين المتغيرينارتباط ضعيف بين المتغيرين
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Jعالقة  معقدة على شكل حرف ارتباط قوي بين المتغيرين
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:  األداة السابعة
(Control Chart)خرائط املراقبة

Statistical)للعملياتاإلحصائيةاملراقبةأساسالتقنيةهذهتعترب Process Control)صنفهاوقد
The)للجودةاألساسيةالسبعاألدواتبّيمنالعلماء Seven Basic Quality Tools)ذات

Six)سيجماالستةمنهجياتعلىالقائمةاملستمرالتحسّيبرامجيفالواسعاالستعمال Sigma)أو
العامليةاملكتبةيفاجلودةيفكتابأيعلىتطلعأنميكنالأنهأجزمأكاد.الشاملةاجلودةبرامجإطاريف
كليفوجناعتهاهاألمهيتوهذا(فصوالأقلملإن)مستقلبفصلللعملياتاملراقبةخرائطأفردتوقدإال

إىلوالتعليميةوالبنكيةةالصحيكاخلدماتاخلدميةالتطبيقاتبّيبناتطوفاليتاجملاالتوكلالتطبيقات
.واإلنتاجيةالصناعيةالتطبيقات

أدائهاتتبعليةالعمعلىالقائمللفريقميكن(اجلودةخرائطأوالتحكمخرائطأو)املراقبةخرائطخاللمن
هذهتسمححيثاخلدمة،أواملنتججودةعلىتؤثرقدمشاكلأيحدوثومراقبةمراحلهاخمتلفخالل

Natural)ةطبيعيتغرياتهيهلمبعىنالعملية،يفالواقعةالتغرياتنوعبتحديداخلرائط
variations)خاصةأسبابإىلوتعودطبيعيةغريتغرياتأهناأم(Special causes
variations).املراقبةتحتتسريالعمليةكانتإذافيمامعرفةأيضاميكنالتقنيةهذهخاللومن

Process)اإلحصائية in statistical control)ريتسأهناأممنتجها،جودةتوقعميكنوابلتايل
Process)خاصةأسبابأتثريوحتتاإلحصائيالضبطخارج out of control)يؤديقدمما
.اخلدمةأواملنتججودةمععويصةمشاكلإىلحتما



ويعتربهاة،واإلحصائياخلدميةواملنظماتالصناعيةجماليفجداواسعةاستعماالتاألداةهذهالقتلقد
Statistical)للعملياتاإلحصائيةاملراقبةوأساسأصلالباحثّيمنالكثري Process Control -

SPC).وهذافصلمنأكثرهلاخنصصفسوفاجملاالتخمتلفيفواستعماالهتاالتقنيةهذهألمهيةنظرا
Process)مقدرةةدراسيفتطبيقاهتاوكذلكللخواصاملراقبةوخرائطللمتغرياتاملراقبةخرائطلعرض

Capability Analysis)كمايليتوضيحهاوميكن.ومتطلباتهالعميلملواصفاتحتقيقهاومدى:
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جزاكم هللا خيرا على حسن املتابعة واالستماع

.....هل من أسئلة

الخامسأم ننتقل للفصل 


