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 المستخلص
تصميم نمااج  مميام تاراالد لادرم اا الاة اانتد ابنراا  مابارادا  م ناات  إلى البحث الحالي  يهدف

((Excel  ابااراداتاو ناااد بااحى البحااث لمحاللاام  ن مث هااامنصاا م تااه  بااه  م تلياااة اللااداني ا ل ر ننياام

ء إتالد الشا مم نالمرمثلام محاد  للان ،تش لم تيدانيم في الش مم الحاتم لصنارم األلبسم اللاهزد في المنصا 

اتاااج نرلاى نحان راا   األباليب المحاص د في ترم الق الاة نالمرمثلم محنببم الحما  ابتال  ابرادا إلى 

المرحلقام ملانتد ابنراا  منصا ها القا الاة األمثا   هميام  ناد تم اخريال الق الاة ورلى نحن خاص الق الاة

تنثقم في بللة الش مم رنها، نتم تحديد النماج  تاه  تناف  مياناةره  فضلا  ،ل ننها تقر ن م ضا الزمائه

نااد  فاي الشا ممو محض ترااي  القا ال ي المقاملة الري  ا ي  ت ته خل خلي تحلي  ميئم الحم  نتحديداا 

في إردات خ ائط ضبط  Excel))فارليم ابرادا  م نات   تم الرنص  إلى تلمنرم ته النرائ  لح  ته  م زها

تااام النرااائ  نتحديااداا رنااد إااا اء تحااديث لمحتياااة البياناااة نإااا اء محااض الرحلاايلة اللاانتد، فضاال رااه 

ط ضبط اللنتد إجا تا ا بر اتد ته المحلنتاة الري تظه ها خ ائمالش مم  نلقد  نص  الدلابم ،ا فر اضيم

 لف  انتد تنرلاتها نجلك ته خلي الرح ف رلى نسب الحينب نتحاللرهاو  لاتة

 
 ، نظم تساندد الق الاةوال ميم : ا الاة ابنرا ، تصميم النماج احية لمفتالكلمات ا

 

Abstract 
The current research aims to design quantitative models selected to support the 

production quality decisions using (Excel) as most popular software spreadsheets. The 

research sought to address the problem facing the General Company for Ready Wear 

Manufacturing in Mosul.  The study concentrates on using of contemporary methods in 

computerization of decision support and administrative work or decision-making on 

general. We select the decisions relating to production quality as the most important 

decisions associated with the consent of customers, as well as the availability of 

documented data in the company's records. The models were identified through analysis 

of the environment work and specifically through interviews with a number of the 

decision-makers in the company. The paper reached a set of results perhaps the most 

prominent is the effectiveness of the use of (Excel) in mapping quality control, as well as 

the accuracy of the results, particularly when updating to the data and make some 

analyzes default. The study recommended the company to benefit from the information 

shown by maps of quality control, to help the company to raise the quality of their 

products and by identifying the ratios and processing defects. 

 

Key words: production decisions, quantitative models design, decision support systems. 

 

 منهجية البحث 

 المشكلة البحثية

تاه خاالي الزياالاة ا باارتلريم الراي  ا اهااا الباراث فااي الشا مم الحاتاام لصانارم األلبساام 

إتالد اللانتد رلاى نمضامنها  حن راا  نإتالد ابنراا ،للنء الش مم رلى ناللاهزد في المنص  تبيه 

، نالمرمثلم ما ررمات رلاى ق الرقليديم في انلاز األنشتم ابتاليمائابرادا  الت إلى ناه الاصنص 

المهالاة الشاصيم، ناألباليب النصا يم، نراد  ناانت نمااج  مميام تراصصام فاي اررسااب نساب 

                                                 
()  دراسة حالة -تصميم نظام دعم قرارات اإلنتاج والعمليات المستند الى الجداول االلكترونية" رسالة الماجستيربحث مستل من

 .3102،عة الموصلجام،مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد،"في الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل
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، فضالا راه لاني المادد الزتنيام رلى انا اض فارليم ا الاة اانتد ابنراا  تما اد ينح س ،المحيب

 والري تسرغ اها، نانا اض تسرنى الدام في الق الاة المرايد

 الفرضية البحثية

بيساهم فاي تحقياق فارليام  ابنراا  اانتد ابرادا  النماج  ال ميام المحنبابم فاي ترام اا الاة

 وا الاة انتد ابنرا 

 األزمية البحثية

ترمثاا   همياام البحااث الحااالي مالمناااف  المرنااا  تحقيقهااا للمياادان المبحاان  نالمرمثلاام مر باايد 

الااي  تساارغ اه رملياام اتااااج القاا ال  فضاال رااه اخرصااال النااا  ،القاا الاة المرحلقاام ملاانتد ابنرااا 

 واتااج الق الاةنتقلي  اررماليم النانع في 

 البحثية األزداف

نجلاك راه ل ياق ابارادا  القانانيه  ،نمااج  مميام تحنبابميهدف البحاث مشا   لئايس لرصاميم 

ا، فضال  نابرصاائيمراه القانانيه ال ياضايم  فضالا  ،النظ يام األلا في  المحرمدد المسارادتم تيادانيا

 ره الرح ف رلى تناف الش مم في تلاي انتد المنرلاةو

 البحث وأدواته طرائق

  :يت د الننريام فاي الشا مم نالراي تاه تم ا لالع رلاى باللة السا إجتحلي  تضمنن السللة

 ال مياة المحيبمو خللها تم اررساب

 الحمليم ابنراايمو ت اصي  لغ ض إتلاكهدد: ته خلي المحايشم الميدانيم المشا 

 ضيم نابرصائيموالقنانيه ال يا 

  م نات (Excelتم ابراداته فاي إرادات الصايل الحسااميم :)  راه خا ائط  )النمااج  ال ميام(، فضالا

 إجا(و -)تاجا ل اامم، نتقنياة تحليليم تارالد نالمرمثلم مرحلي  ا فر اضاة الش ليما

 اإلطار النظري

 امفهوم النماذج وأنواعه :أولا 

نمنج  رلى نحن را  جلك الر نيه اليهني المل ت  ن الرصانل الحقلاي لحقاائق النااا  يُقصد ماأل

ناتي ياام( الناااا  تااه خاالي تمثيلااه نتبساايط ممااا هااي، نالااي  يبحااث رااه القاانانيه لر سااي  ر مياام )تي

حمليام للرلااته المحقدد مش ل  ن ت نن رمليم المقالنم مافيم للرحبي  راه ترغيا اة المشا لم نثنامرهاا 

نماانج  تمثياا  )تل يااد( لشاايء  ن  اااه د و ناأل(26، 6002 ن الظاااه د تنضاانع الدلاباام )ياباايه، 

ن إإج  ،م لل يااان الااي  يمثلااهااام الاااناص ال ئيساا  الليااد يحاا ض مدنماانجتحيناام لناااا  رقيقااي، ناأل

 &Cookالغاا ض الاا ئيس تااه النماااج  الحصااني رلااى تحلنتاااة خاصاام رااه  اااه د تحيناام )

Russell,1993,78)لة نفااي نظاام المحلنتاااة فااذن النماااج  هااي األباااليب األباباايم لحاا  المشاا و 

الملاي تث  النمااج  ابرصاائيم، نماج  مثي د يرم ابراداتها في هيا  نالرنص  إلى الق الاة، نتناد

النماااج  المالياام، نالمحاباابيم، ننماااج  الماانالت البشاا يم نمي هااا تااه النماااج ، ممااا  ن هااي  النماااج  

 (و623-623، 6002تربايه في تلام المساهمم في ر  المش لة الري تنااه صاان  القا ال )نلام، 

، نفي هايا الساياي يُقصاد مالنمااج  المحلنتاةنظم ته  مث  النماج  المسرادتم في  النماج  ال ميم تحد

 (و63، 6006)ال ابد ،  ال ميم الحلااة ال ياضيم الري ت مط ميه المرغي اة

ا   اوأدواته مفهوم الجودة -ثانيا

م بتالد إج  صااابح  تاااه القضاااايا ال ئيسااا ،نلاااا األبابااايم لل الم ت ااازاةتاااه  تحاااد اللااانتد

 األنلياامالماانات حملياااة تااه ت اراا  الامياا   للاانتدشاام  انت (وGriffin, 2002 , 662المنظماااة )

، فهااي الهاادف األتثاا  الااي  يم ااه الباادء تااه خللااه لرحقيااق مااااي  هااداف المناار  النهااائي إلااىنصاان  

الت يقام الراي تادال مهاا   ن اللنتد تشم  فضلا ره و(Heizer and Render, 2001 ,170)المنظممو 
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لرحسيناة المسرم د ل   الحمليااة نالن اائف، نابا  ما  رلى ا هاالمنظمم نالري ترضمه ت ميز لااات

، 6006الزمانن )الدلاتمام،  لضان اللنتد ليس   مث  ته تحقيق إبيء الم ار  المارل م للحم ، إج 

را  تحناي  باياء ميا  تلمنبام نل نهاا رقيقيام ناضاحم نهاي نسابيم نليسا   رلى نحنناللنتد (و 30

ا  إنهااا لاام تاا ة  ن ،تتلقاام  )اللتااي نالبياااتي،ئ   فضاا  إلمااداع نالرنظاايم لرحتااي نراااللاام ماا  نري ارربالااا

لميزد  بابيم لرحقياق  رلاى تحاايي  الرمياز فاي إلاال تتبياق   تناة اللنتد فرحد(و  تا 365، 6002

تلياا  ضاابط اللاانتد للحااالم الياماااني )مااانلن إيشااي انا(  يحاادن ت اااهيم إتالد اللاانتد لاادى المنظماااة،

 (%33)هايا الحاالم فاذن  ناهام نظا إلاى نابارناتاا  ،ة تحسيه اللانتد تنا في تلاي الم ا  األباس

خاا ائط  نهااي: تااه تشااام  اللاانتد فااي المنظماااة يم ااه رلهااا رااه ل يااق األتناة األباباايم السااب 

، نتاتاط النريلامنتاتاط السابب نالمادل  الر ا ال ، نالردفق، نانائم ا خربال، نتاتط مااليرن، 

ضاابط اللاانتد تااه الرقنياااة  نتحااد خاا ائط (و00، 6000نني، ضاابط اللاانتد )ريشااخاا ائط الربحثا ، ن

ابرصائيم لم اابم الحملياة، إج يم ه ته خللها ترب  األتاء في تارلف ت ارلاه نت اابام رادن     

ط نخا ائط ضاب (وThomas and Jones, 2008, 10) تشام  اد تاثث  رلاى اانتد المنار   ن الادتام

إج يمثا   ،نلد تسارم د لمنااف الرغييا  فاي اانتد المنار حتاي صااللنتد هي ربالد ره لبم ميااني ت

المحاانل ال  بااي للا يتاام خصااائ، اللاانتد، فااي راايه يمثاا  المحاانل األفقااي الاازته، نيناااد رلااى 

ن: خط الحاد األرلاى نالاي  يمثا  الحاد األاصاى تاه الرغيا  الحشانائي المقباني، يان  فقاالا يتم خت

 (و23، 6000الاي ، الرغي  الحشنائي ) الحد األتنى تهنخط الحد األتنى نالي  يمث  

ا   اإلنتاج جودة قرارات -ثالثا

المهماام فااي إتالد ابنرااا  نالحملياااة )تصااميم الساالحم،  تااه القاا الاة ابنرااا  ااانتدااا ال يحااد 

إتالد ناللدنلاام، نالااازيه، نالصاايانم، نالمنااا ، نتاتاايط التاااام، نالر تيااب الااداخلي، ناللاانتد، ن

ت البشااا يم( نرناااد صااان  هااايا القااا ال يلاااب  ن تحااادت مافااام اباااا اءاة المااانالنبلسااالم الرلهياااز، 

 Heizer and) نالسيابااة الراي تااثت  إلاى تقااديم تنرلااة جاة ااانتد راليام تلبااي تناحااة الزمااائه

Render, 2008, 39)إن إتالد ابنراا  نالحمليااة تساحى لرحقياق األمحاات الرنافسايم )ال ل ام، النمان،  و

تناصلم  نشترها نتحقياق  هادافها فاي البقااء نالنمان، نيسارلز   ه المنظمم تهلررم ابمداع، نمي ها( 

)ت رااي،  ابنرااا جلااك ااا الاة بااليمم فااي تلاااي ابنرااا  نالحملياااة نتااه ضاامنها ااا الاة ااانتد 

فاي  المساثنلياة ال ئيسام لن ي ام ابنراا  نالحمليااة تاه نها ل انتد المنرلاةا اإن (و 02، 6006

ا ه القاا الاة يرتلااب ترماانهاايا الناانع تاا ،المنظماام ا تنظيمياا ا يضاامه اللاانتد فااي مافاام ت اراا  رملياام  ا

رااه  فضاالا  ،يرتلااب نضاا  المحااايي  المناباابم لمتامقاام اللاانتد األتاا  الااي  ،  الساالحميااتصااميم نتحن

مااذتالد اللاانتد ل ااي  يهرمانن فااي المنظماام مافاام المادي يه نهايا األتاا  يلحاا  ،تادليب الحاااتليه رليهااا

نمالراالي فااذن  ،تتاامق المناصا اة المحادتد نتلباي رااااة الزماائه نلمبااتهميرنصالنا إلاى تنرلااة 

ناللانتد يلاب  (وSchroeder, 2007, 8) الرحسيه المسرم  لللنتد هن تهمم نتسثنليم مافم المدلاء

ت اراتها فاي ثلثام تضااتيه لمنا  رادن   ن رصاني ا نح افااة، نترمثا  ملانتد تلزتام لرصاميم 

نتانفي  رمااي ترميازيه، ناانتد تلزتام لإلنراا  تاه  األنليام  فضا  المانات تانفي السلحم ته خالي 

خاالي المحافظاام رلااى رملياااة ابنرااا  للنصااني إلااى  فضاا  الساال ، نااانتد تحاانت إلااى األتاء رنااد 

 ا هرماا   صاب قاد ل (و63، 6006ا برحماي ته خلي  تاء السلحم للنااب المتلانب تنهاا )الادما ، 

ا  ل ااماام رلااىفااي تنضاانع ا نجلااك ألبااباب ردياادد تمثلاا  ماهرمااا   ،اللاانتد  ن ضاابط اللاانتد نابااحا

ناصا   ، هانل  رادات هائلام تاه المنرلااة اللديادد راه فضالا  ابنرا المنرليه مالمزايا الرنافسيم في 

تا ثي  اا الاة السايت د  فضالا راهتنلد رياد المنر  نزياتد الح نض الرنافسيم المقدتم إلى الزمنن، 

هاي  القا الاة هاي جاة لاام    نرلى ال مم ته ن ، ل م ناللنتد ناررماتيم الرسليمي الف رلى اللنتد

األنظمم نالسياباة المسرادتم لمثا  هاي  القا الاة   نإ   ،ت ر ي نتشغيلي  مث  تما هن ابر اتيلي
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 قائاانالت  اباارادا  األباااليب تي ياان (و333، 6003)تحسااه نالنلااال،  لهااا تاا ثي اة لنيلاام األتااد

ائيم ألماا اض ال ااماام رلااى اللاانتد مهاادف احاا  رملياام اتااااج القاا الاة المرحلقاام مابنرااا  ابرصاا

 (و33، 6003نانتته بليمم في هيا الملاي )ال ميحي،

ا   التقنيات التحليلية -رابعا

يقصااد مالرقنياااة تلااك الرااي تحااد رلااى نحاان تساابق فااي م تلياااة اللااداني ا ل ر ننياام لغاا ض 

 نحن اآلتي:نهي رلى ال تساندد الق الاة

 إذا( -تحليل الفتراضات الشرطية )تحليل ماذا .1

يرم الللنء  برادا  ا فر اضاة في مناء الحديد ته النماج  مسبب الللانء لرناا  النراائ  رلاى 

 إجا( اب  ابني نرائ  األنمنج  -)تاجا ينبغي اخربال ا فر اضاة ته خلي تحلي  ته هنانحن تسبق، 

(Power, 2001, 165)تلمنرام تاه الرقنيااة الب تليام تحما   نحلي  ا فر اضاة الش ليم هاو إن ت

في ميئم اللداني الحساميم ا ل ر ننيام لغا ض الرحا ف رلاى نراائ  النمااج  ال ميام تاه خالي إاا اء 

 تااه تغيياا  فااي تحتياااة المشاا لة ابتالياام منصاا ها تاادخلة القاا ال نما ررمااات رلااى تلمنراام

، 6006)ينباف،  البديلم المحدتد رلى نحن تسبق تاه ابا  ترااي القا الا فر اضاة نالمرمثلم مالقيم 

 (و630

 تحليل الستهداف .2

ف ا د تحليا   ة اللزتام لرحقياق هادف تحادت، نتسارندا برهداف رمليم تحدياد اايم المادخليمث  

تحديااد األهااداف )النرااائ ( رلااى نحاان تسابق، نتااه ثاام إااا اء الرغيياا اة اللزتاام فااي إلااى ا بارهداف 

 إن تحليا  ا بارهداف(و Gupta, 2008, 113) خلة ل اي يارم النصاني إلاى النريلام الم منمامالماد

ف ا د الحلاني الال يام نالمرمثلام إلاى مسا  تسارند إربالد ره تقنيم م تليم تحليليم ترارام فاي م ناات  

 ته ابا نريلم تسرهدفم تحدتد رلى نحن تسبق  إلىتغيي  في تدخلة الق ال مهدف النصني  مذا اء

الغا ض تاه تحليا  ا بارهداف هان إيلاات الحلاني لمحاتلام  إن (و635، 6006)ينبف،  تراي الق ال

ناردد نلقيمم تلهنلم ناردد، إج يسم  للمسر يد مرغيي  خليم إتخاي نارادد بلازا  خليام إخا ا  نارادد 

 و(Aldright and Winston, 2007, 39)مالنصني إلى القيمم المحدتد 

 اإلطار العملي

 (:P-Chart) نموذج لوحة ضبط الجودة المعتمدة على النسبة المئوية للمعيبُأتصميم  -أولا 

ابنراا  إلاى تحياب نميا   هيصنف ممنابا إجللمنر   المناص اة المحياليمتسراد  هي  اللنرم 

 :رلاى النحان اآلتاي مث و  تا الاتناة األبابيم لبناء هي  اللنرم هي لبقا لااصيم ناردد  ن  ،تحيب

  (062، 6003از، نآخ نن،)القز

( ت ا تد تاه 30( رينام ل ا  )60ني ضا  باحب ) ،ام  البياناة ته خلي بحب رينم ته المنار  و0

 المنر  مش   رشنائي للحصني رلى نرائ   مث  تامو

 رساب النسبم المئنيم للمحيب ل   رينم ته الحيناة المسحنممو و6

 تحديد النبط الحسامي لنسبم المحيبو و6

 نالحد األتنى    ردنت ضبط اللنتد في اللنرمورساب الحد األرلى  و3

مشاا    نماانج ُاألمناااء  تااا باابق  مااد تااه تتبيااق الاتااناة السااامقم لمح فاام مي ياام نلرنضااي 

 وت ص 

تمثا  ال ميااة الم حنصام نال ميااة المحيبام ل لبسام المنرلام تاه ابا  الشا مم الحاتام  اآلتيم البياناة

 البياناة لسرم  به  ترراليم: نهي لصنارم األلبسم اللاهزد في المنص  
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 1جدولال

 الكميات المعيبة 

 كمية المعيب )قطعة( الكميات المفحوصة )قطعة( األشهر

 44 1600 الشه  األني

 64 1800 الشه  الثاني

 81 1600 الشه  الثالث

 98 3700 الشه  ال ام 

 48 2000 الشه  الااتس

 6 400 الشه  الساتس

 يهلبارثا إرداتته  المصدر:

ابرادا  م نات  اللداني م ما ررمات رلى مياناة الش مم الحاتم لصنارم األلبسم اللاهزد

 :ي تيلرصميم لنرم ضبط اللنتد نرسب تا  (Excel)ا ل ر ننيم 

 :اآلتيمحسب المحاتلم مهي رساب النسبم المئنيم للمحيب ل   رينم ن الخطوة األولى

 000ال ميم الم حنصم *  \يب النسبم المئنيم للمحيب = مميم المح

 :0 للمحيب نمما تنض  في الش   يرم الحصني رلى النسبم المئنيمنمحد إا اء هي  الاتند 

 

 
 1الشكل

 النسب المئوية للمعيب
 

 :اآلتيمحسب المحاتلم مرساب النبط الحسامي لنسبم المحيب  الخطوة الثانية

 تلمنع ال مياة الم حنصم \ة المحيبم = تلمنع ال ميا( (Pالنبط الحسامي لنسبم المحيب 

 :اآلتيمحسب المحاتلم مرساب ترنبط ال مياة الم حنصم الخطوة الثالثة 

 ردتها \= تلمنع ال مياة الم حنصم  ¯P)) ترنبط ال مياة الم حنصم

 :اآلتيمحسب المحات ة مالحد األرلى نالحد األتنى للنرم ضبط اللنتد رساب  الخطوة الرابعة

 ( ¯P  *0- P \ P)ـ * الليل الر ميحي ل P  +6ى = الحد األرل

 ( ¯P  *0- P \ P)ـ * الليل الر ميحي ل P - 6الحد األتنى = 

 :6المحلنتاة المنضحم في الش    يرم الحصني رلىمحد إا اء الاتناة السامقم 

 



 [843] شريف ويوسف

 
 2 الشكل

 برنامج اكسلفي واجهة  (P-Chart)الجودة  ضبط خريطةبيانات 

نهي الاتند األهم تاه  ،نفق البياناة السامقمرلى ل يقم لبم لنرم ضبط اللنتد  الخطوة الخامسة

 "وتحال  الراتيتاة" اخرياليرم  Excel))ميه الاتناةو ته نااهم نلام الحم  لب نات  

 

 
 3الشكل

 واجهة الحوار البينية لمعالج التخطيطات في برنامج اكسل

 

نسلاته ت  ب   خ ائط اللنتد يرم تحديد تصاتل البياناة نمما  ( ختيمحد اخريال الننع )

 :3 تنض  في الش  
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 4الشكل

 واجهة الحوار البينية لمصدر البيانات في برنامج اكسل
األنلى تمث  النسبم المئنيم للمحيب تح  تسميم "نسبم  ،تم إضافم ثل  ترسلسلةإج 

المحنل  رناص  (، فضل ره تحديد رنانيهD3-D8المحيب"، ني نن تصدل البياناة ته الاليا )

تح  تسميم "الحد األرلى"، ني نن تصدل  مرسلسلم الثانيم، نال(A3-A8السيني ته الاليا )

تح  تسميم "الحد األتنى"، ني نن تصدل البياناة  مرسلسلم الثالثم(، نالB12البياناة ته الاليم )

 :3 اة الااصم م بم خ يتم ضبط اللنتد ينر  الش  (و محد  ن تم تحديد تصاتل البيانB13الاليم )

 

 
 5الشكل

 (P-Chart) خريطة ضبط الجودة

 

نالنقاال  ،لنشاهالمحنل السيني ال، إج يمث  (P-Chart) خ يتم ضبط اللنتد 3 الش   ينض 

تمثا  الحاد  )با   الم ما (نالنقتام  ،مثا  النساب المئنيام للمحياب)المحينيم الش   المنصانلم مااط( ت

مميام  ن  3الشا    مماا ينضا  نالراي تمثا  الحاد األتناىو لى، فضل راه النقتام )با   المثلاث(راأل

فاي تنتقام اللانتد،  ةالحد األرلى للنسبم المسمن  مها    تلاانز ةالمحيب في الشه  الثالث تلانز

يحنااي  ن ابنرااا  فااي الشااه   ااا  تااه الحااد األتنااى، نهاايا   الساااتس  ن ممياام المحيااب فااي الشااه راايه
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ضامه الحادنت المسامن   تقا   لهااماصنص األباه  األخا ى فلساتس مان في  فض  الحا ة،  تا ا

 مها    ميه الحد األرلى نالحد األتنى لنسبم المحيبو

ا   (:C-Chartلوحة ضبط الجودة المعتمدة على عدد العيوب في العينة ) نموذجُأتصميم  -ثانيا

رلاى المناصا اة المحياليام  د المحرماددته  ناناع لنرااة ضابط اللانت (C-Chart) تحد لنرم

محياب رناد اررنائاه مال إج ينصف المنار ت اابم ردت الحينب في المنر ،  ره ل يقهانالري يرم  للمنر 

في تلا ة ترحادتد تنهاا صانارم الانلي، نالتبارام، رلى ريب نارد  ن  مث ، نتسراد  هي  اللنرم 

 تاا الاتاناة األبابايم لبنااء هاي  اللنرام البحاثو  نصنارم األامشم ناأللبسم، نهايا تاا يلئام تيادان

 :فهي رلى النحن اآلتي

 رشنائيو  ته خلي بحب رينم ته المنر  رلى نحن ام  البياناة و0

 رساب ترنبط ردت الحينبو و6

 رساب الحد األرلى، نالحد األتنى للنرم الضبطو و6

اخرياا ة مشاا   الناراادد نالرااي  راادت الحياانب فااي الحيناام المسااحنمم 6تمثاا  مياناااة اللاادني 

بدابام لااالي(، رد تنرلاة الش مم الحاتم لصانارم األلبسام اللااهزد فاي المنصا  )ت رشنائي ته 

 خت  نسيلي، اخرلف رلمووووو(و، ر ي، تلنن)تمزي، مق ،  نالحينب هي

 

 2الجدول

 عدد عيوب العينات المسحوبة )المعيبة(

 عدد العيوب العينات
1 8 

2 2 

3 4 

4 7 

5 3 

6 1 

7 5 

8 3 

9 2 

10 1 

 ما ررمات رلى مياناة الش ممو يهته إردات البارث المصدر:

 

حساب المحاتلام مإيلاات تلمانع رادت الحيانب ال لاي، ثام إيلاات ترنباط رادت الحيانب  :الخطوة األولى

 ردت الحيناة \ترنبط ردت الحينب = تلمنع ردت الحينب ال لي   الراليم:

 :اآلتيمحسب المحات ة مضبط األرلى ناألتنى نإيلات رد  ال :الخطوة الثانية

 * الليل الر ميحي لمرنبط ردت الحينب 6الحد األرلى = ترنبط ردت الحينب + 

 * الليل الر ميحي لمرنبط ردت الحينب 6 -الحد األتنى = ترنبط ردت الحينب 

 :2 يرم الحصني رلى النرائ  المنضحم في الش  محد إا اء المحاللاة السامقم 
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 6الشكل 

 في برنامج اكسل (C-Chartمعلومات خريطة ضبط الجودة )

 

تلدل اببالد إلى  ن ل يقام ال بام ن ،لبم لنرم ضبط اللنتد نفق البياناة السامقم :الخطوة الثالثة

(، محد إتباع الاتناة السامقم نحصا  رلاى P-Chart)لننع األني   تارلف ره ل يقم لبم ا

 :اآلتيمالا يتم 

 

 
 7كل الش

 (C-Chartخريطة ضبط الجودة )

 

رادت الحينااة، (، إج يمثا  المحانل السايني C-Chartخ يتام ضابط اللانتد ) 5الشا    ينض 

 )با   المثلاث(، نالنقتام فاي الحينااة المحيبامرادت الحيانب  نتمث  النقال )الم محم المنصانلم مااط(

 ن   يضاا 5نينضا  الشا   ألتناىو تمثا  الحاد ا )با   المحايه(ره النقتام  تمث  الحد األرلى، فضلا 

 ردت الحينب في الحيناة المحيبم ملها ميه الحد األرلى نالحد األتنى لنسبم المحيبو
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ا   :إذا( -)تحليل ماذا تحليل الفتراضات الشرطيةنموذج ُأ -ثالثا

المحيب فاي الشاه   نسبم  ن تبيه 3الش    السامقم (P-Chartخ يتم ضبط اللنتد ) ته خلي

نمغيم الرح ف رلى الرغي اة الري يم اه إا اههاا رلاى الحد األرلى لمنتقم اللنتد،  ةتلانز الثالث

 إجا( -ياارم إااا اء تحلياا  ا فر اضاااة الشاا ليم ) تاااجا البياناااة للنصااني إلااى الحاادنت المساامن  مهااا

مابرادا  الت يقم المباب د ته خلي تحنيض تلمنرم ته القايم البديلام منصا ها ل يقام تاه ل ائاق 

 إجا( P-Chartتااجا بيحصا  لشا   خ يتام ضابط اللانتد )"ل   الرسااهي  إج يرم، المحانلم نالات 

القيماام  (0.53،  0.3،  0.63) الشاا مم خ ااض نساابم المحيااب فااي الشااه  الثالااث إلااى إتالد رانلاا 

خ يتام ضابط اللانتد محاد خ اض نسابم المحياب  با   نضا ( ت00، 3، 2) األب اي نإإج  ،"السامقم

 :نرلى الرنالي رل   النسبإلى 

 
 8الشكل 

 0.25بعد خفض نسبة المعيب إلى  خريطة ضبط الجودة

 

انا اااض نساابم المحيااب فااي الشااه  الثالااث نالرااي تاام تشايصااها فااي خ يتاام  2ينضاا  الشاا   

 (و  0.63( محد خ ض نسبم المحيب إلى )0.006إلى ) 3( في الش   P-Chartضبط اللنتد )
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 9الشكل 

 0.5بعد خفض نسبة المعيب إلى  ودةخريطة ضبط الج

انا اااض نساابم المحيااب فااي الشااه  الثالااث نالرااي تاام تشايصااها فااي خ يتاام  3ينضاا  الشاا   

 .(0.3( محد خ ض نسبم المحيب إلى )0.063( إلى )3( في الش   )P-Chartضبط اللنتد )

 

 
 10الشكل 

 0775بعد خفض نسبة المعيب إلى  خريطة ضبط الجودة

 

انا اض نسابم المحياب فاي الشاه  الثالاث نالراي تام تشايصاها فاي خ يتام  00ينض  الش   

 (0.53( محد خ ض نسبم المحيب إلى )0.062إلى ) 3( في الش   P-Chartضبط اللنتد )
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ا   نموذج تحليل الستهدافُأ -رابعا

، نمغيام الرحا ف رلاى الرغيا اة الراي برحصا  رلاى 0 الشا  البيانااة الساامقم فاي  ته خلي

( تااه %0) فااي الشااه  الثالااث هاادف الشاا مم احاا  نساابم المحيااب  نضاابط اللاانتد ن راا ض  خ يتاام

 :نرلى النحن اآلتي ، إج يرم ابرادا   تاد ا برهداف لب نات  امس ال مياة المنرلم
 

 
 11الشكل 

 في برنامج اكسل الحوار البينية ألداة الستهدافواجهة 
 

تمث  نسبم المحيب في الشه  الثالث، نيرم تغيي   ( نالريC5ريث  ن: الاليم المسرهدفم هي )

(، نينر  ره هيا الرغيي  ايمم اديدد للاليم 02نتمث  الحدت ) ،( ته مميم ابنرا %0ايمرها إلى )

(C9،نالري تمث  تلمنع ال مياة المحيبم )  نمحد إا اء رمليم ا برهداف نحص  رلى الا يتم

 اآلتيم:

 
 12الشكل 

 %1لنسبة معيب  خريطة ضبط الجودة

ب   خ يتم ضبط اللنتد إجا تاا ابارتار  الشا مم تحقياق هادفها المحادت  06ينض  الش   

، إج ( تااه ابنرااا %0المحيااب فااي الشااه  الثالااث ) مشاا   تساابق نالمرمثاا  ملحاا  تقاادال راادت الحياانب

 و(0000( إلى )0003ته )نسبم المحيب   ن يلرظ

 الستنتاجات والمقترحات

 اتالستنتاج -أولا 

منص م ته م تلياة اللاداني ا ل ر ننيام فاي  (Excel) نضح  النرائ  فارليم ابرادا  م نات   .1

 إردات خ ائط ضبط اللنتدو
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تام النرائ  المسرحصلم ما ررمات رلى م تلياة اللداني ا ل ر ننيم نتحديداا رند إاا اء تحاديث  .2

 لمحتياة البياناة نإا اء محض الرحليلة ا فر اضيمو

( إ   ن تراي القا ال فاي تلااي ابنراا  P-Chart مم ته  هميم خ ائط اللنتد ته الننع )رلى ال .3

( نجلك مهدف تشاي، ردت الحيانب C-Chartنالحملياة   يم نه ا برغناء ره خاللم اللنتد )

 .(Excel)، نااء رلى نحن فار  في م نات  مش    مث  ت صيلا 

صاايامم يم ااه تراااي القاا ال تااه  إجا( -حلياا  تاااجاإااا اء تحلاايلة ا فر اضاااة الشاا ليم )تإن  .4

النصاني إلاى تلمنرم ته البدائ  للرح ف رلاى النراائ  الراي تنسالم تا  المشا لم اياد الدلابام، ن

 ضمه ردنت اللنتدوتحيب نسب 

ن الشاا مم الحاتاام لصاانارم  رااه تاتتاااة ضاابط اللاانتد  فضاالا  ال مااي  نضااح  نرااائ  الرحلياا  .5

إج مانا  املاب ريانب المنرلااة مانا  ضامه  ،يلااميإاة نضا  األلبسم اللاهزد في المنصا  ج

 ردنت اللنتدو

ا   المقترحات -ثانيا

ل بام  (Excel)الحم  رلى ا بر اتد ته ادلاة م تلياة اللداني ا ل ر ننيم نتحديداا م ناات  و0

 هي  الب تلياة ترارم نبهلم ا برادا و ألن ،اللنتد في الش مم خ ائط

خا ائط ضابط اللانتد إجا تاا  لاتة الشا مم لفا  اانتد  لراي تظه هااالمحلنتاة ا ا بر اتد ته و6

 نجلك ته خلي الرح ف رلى نسب الحينب نتحاللرهاو ،تنرلاتها

نجلاك  ،()تحليا  ا بارهداف تثا  (Excel) الرقنيااة الرحليليام المرارام فاي م ناات ا بر اتد ته  و6

  رااا  المشااا لة تحليااا لرم ااايه المسااار يد تاااه تحدياااد  هاااداف رلاااى نحااان تسااابق، فضااال راااه

Solver)) نفي هايا الساياي يم اه تحدياد مميااة تثلاى تاه المحياب منصا ها راا ة تسارهدفم ،

مغيم الرح ف رلى ل ائق النصني ته الرح م ممدخلة الق ال نالري ترمثا  ممرتلبااة الحمليام 

 نمالرالي تحقق اللنتدو  ابنراايم

األخا ى تاه خا ائط ضابط اللانتد تثا  إا اء تزياد تاه الدلابااة المسارقبليم لرشام  األناناع  و3

(N-Chart( ،)U-Chartو) 

( فاي ضابط اللانتد، إج يلما  هايا Six Sigmaلبار اتد تاه تانه  )إا اء تلابااة تسارقبليم ل و3

ا المنه  ميه مننه تقياب ا إرصائي ا ا ننظاتا مالحمليااة، المرحلاق ل تاء ا ا إتاليا ا  فاي ال يااتد لرحقياق ا

 و ناألتاء القياتد

 المصادر

 باللغة العربية لمصادرا -أولا 
، اباارادا  خاا ائط ال ااماام رلااى اللاانتد فااي باا ماة القتاااع الحااا  الصااناري فااي 6000الاياا ، لااالي،  و0

 و 6، الحدت 05بنليم، تللم ااتحم تتشق، المللد 

 ث  محض ا الاة ابنرا  نالحملياة في إنراايم الحم  تلابم ابرتلريم ، 6006الدما  ، تحمد تنيب ،  و6

، لبالم تااسري ، )مي  تنشنلد(، مليم ابتالد نا ارصاات، ااتحام م الحاتم للصناراة القتنيمفي الش م

 والمنص 

، تال صا اء التبحام األنلاى، اللانتد فاي المنظمااة الحديثام، 6006الدلاتمم، تا تنن، الشابلي، لاالي،  .3

 للنش  نالرنزي ، رمان، األلتنو

ا  تسااااندد القااا ال فاااي إلاااال تتبياااق الرلاااالد ، تصاااميم نظااا6006ال اباااد ، رااااتي ربداللاااه رزياااز ،  و3

 ا ل ر ننيم:  نمنج  تقر   ، لبالم تااسري  مي  تنشنلد، مليم ابتالد نا ارصات، ااتحم المنص و

المحلنتاة نا الاة  زيز تحتياة الش افيم في    تقانمتح ،6003ال ميحي، خلنت هات  ربنت تارال،  و3

لاء رينم ته المدلاء في تلمنرم تارالد ته الش ماة ابنرا  نالحملياة: تلابم ابرتلريم أل
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، مليم ابتالد نا ارصات، ااتحم ،  ل نرم تمرنلا ، )مي  تنشنلد(الصناريم في تحافظم نيننى

 المنص و

، األتناة األباباايم الساابحم لللاانتد، تال األصااحاب للنشاا  نالرنزياا ، 6000ريشاانني، تحمااد ارمااد،  و2

 السحنتيمو

   SIX SIGMA، 6003 اهيم، الحديثي، لاتي ر م ، منليا ، رااتي رباد المالاك، إبماري  إم القزاز، و5

   وللنش ، رمان، األلتنن باليب رديثم  خ ى في إتالد اللنتد الشاتلم، تال المسي د 

، إتالد ابنرا  نالحملياة، تال اليانز  للنش ، رماان، 6002مسان اابم نالبياتي،  تي د ب  ،  اللتي، و2

 األلتنو

  للنشا ، رماان، ــاة، تال نائــإتالد ابنرا  نالحملي ،6003ربد ال  يم نالنلال، صبا  تليد،  تحسه، و3

 األلتنو

، تنل الراتيط ا بر اتيلي الرسانيقي فاي ترام اا الاة ابنراا  نالحمليااة 6006ت ري، اح   خلي ،  و00

ننى، تللم ت  يا  للحلان  تلابم ابرتلريم في الش مم الحاتم لصنارم األتنيم نالمسرلزتاة التبيم / ني

 ، المحهد الرقني، المنص و63، الحدت 2ابتاليم نا ارصاتيم، المللد 

الم ااهيم نا بار اتيلياة نالحمليااة، التبحام الثانيام، الانلاي  - ، إتالد المح فام6002نلم، نلم ربانت،  و00

 للنش  نالرنزي ، رمان، األلتنو

 ، تال المناه  للنش  نالرنزي ، رمانو0ل ، نظم تساندد الق الاة،6002يابيه، بحد مالب،  و06

، تحديد تلا ة ا برادا  ال ار  للنماج  الب تليم لمساندد القا الاة 6006ينبف، مسا  ربد ال رمه،  و06

، الحاادت 63تللاام تنميام ال افااديه، المللاد ابتاليام تلابام تتبيقياام فاي الشاا مم الحاتام لصاانارم األتنيام، 

 اتحم المنص و، مليم ابتالد نا ارصات، ا000
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