
ةالسابع المحاضرة

أدوات الجودة
Quality Tools

رعد الصرن . د.أ

1



المحتویات 

 مقدمة

 األدوات القدیمة للجودة

خرائط تدفق العملیة 
قوائم الفحص و المراجعة 

مخطط السبب و األثر 
مخطط باریتو 

المدرجات التكراریة 
مخططات التشتت 

الرقابة خرائط        
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مقدمة 

 یستخدم نظام نعدھا أن ویمكن ، المنتج جودة على رقابةلل األساسیة العناصر من الجودة أدوات تعد
. المنتج جودة من بھ المرغوب المستوى على للمحافظة

عدد من األدوات اإلحصائیة : ویمكن تعریف أدوات الجودة الشاملة بأنھا 
ئ في أداء وغیر اإلحصائیة التي تساعد متخذ القرار على تجنب السلوك الخاط
في الجودة  العملیات مما ینعكس إیجابیا على تقلیل أو إلغاء التلف أو االنحراف

عن المواصفات المحددة 
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 Process flow Chartخرائط تدفق العملیة " : أوال

 یةالعمل تدفق یصف مخطط عن عبارة المسار خریطة تسمى أو التدفق خریطة
. الخدمة بھا تمر التي اإلجراءات أو المنتج بھا یمر التي والخطوات

ً  اإلنتاج عملیة لوصف تستخدم  ً  وصفا  تصنیع تخطوا تتضح خاللھ من والذي عاما
. خطوة بعد خطوة المنتج

رمز بدایة أو نھایة العملیة                 

دخول وخروج المواد من العملیة                

العملیة التي یتم تنفیذھا                 

القرار الواجب اتخاذه                  

خط االنسیاب أو التدفق                   

یستخدم لربط أجزاء الخریطة ببعضھا              
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:ولوضع خریطة العملیة یجب اتباع الخطوات التالیة 

 الستخدامھا تمھیداً وضع مجموعة من رموز خرائط العملیة

 ع ألن الغرض من خریطة العملیة ھو مشاركة جمیوبوضوح التواصل مع جمیع األفراد
األفراد

 بشكل مباشر في العملیة ظاھرین الغیر مراقبة العمل المنجز من قبل العمال

 وضع خریطة للعملیة أو التدفق

 بة على المطلووالتعدیالت مراجعة خریطة العملیة مع جمیع الموظفین إلجراء التغییرات
الخریطة 
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:خریطة التدفق على بلوغ جودة األداء من خالل تساعد 

 تحدید أفضل النقاط أو األماكن لتجمیع المخرجات ألجل إحكام 
السیطرة علیھا 

 المواد بین  جذورھا بقدر تعلق األمر بتدفقومتابعة تشخیص المشكلة
مواقع اإلنتاج 

ل رسم تحدید فرص تحقیق االستغالل األمثل لتدفق المواد من خال
 المسارات التي تحقق عملیة تقلیص المسافات بین المواقع

ترة النقل االستغالل األمثل للموارد المالیة وتحدید فرص تخفیض ف
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:فاتھ فیما یلي مثال لخارطة تدفق عملیة طلب العمیل إنتاج السلعة حسب مواص
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 Check Sheetالمراجعة قوائم الفحص و " : ثانیا

عملیة قوائم الفحص ھي إحدى أدوات الجودة التي تستخدم لجمع البیانات وتسجیلھا عن ال
وسلسةبطریقة منظمة 

 

ً وأیض ،تستخدم قائمة الفحص لتدوین تكرار حدوث خاصیة معینة أو مشكلة محددة  تستخدم  ا
لفحص في البیانات المجمعة من قائمة اوتستخدم ، لإلجابات الوصفیة المعبر عنھا بنعم أو ال 

تشكیل الرسوم البیانیة المستخدمة في االدوات االخرى 
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وط وعند تصمیم قائمة المراجعة ینبغي االلتزام بمجموعة من الشر
:منھا

 والوقت والتاریخ تثبیت المعلومات المطلوب جمعھا

 تصمیم قائمة المراجعة بحیث یكون المكتوب أقل ما یمكن

 استخدام أسلوب التأشیر للتكرارات باستخدام طریقة األعمدة الخمسة||||
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داءة نموذج لقائمة الفحص لمعرفة مشكلة رالشكل اآلتي في : مثال 
الى العمالء  تسلیم الوجبة

: ..........التاریخ       ..........: القسم    .........: اسم المراقب  

الشھر \األخطاء
شھر آذار 

4االسبوع 3االسبوع 2االسبوع 1االسبوع 

 رداءة التغلیف و

التعلیب
|||||||||||

الوثائق غیر 

الصحیحة
|||||||||||||||| ||||

العنوان غیر 

یححالص
|||||||

|||||||أسباب أخرى 

1213917المجموع 
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 Cause-and Effectمخطط السبب و األثر " : ثالثا
Diagram 

الوقت  ویستخدم ھذا المخطط لتحدید األسباب التي أدت إلى حدوث مشكلة ما ألنھ غالبا ما ینفق
یعد مخطط  الكثیر من قبل الخبراء في وصف أعراض المشاكل بدال من التركیز على األسباب لذا

على أسباب مشكالت الجودة التركیز عظم السمكة أحد اھم وسائل 

:خطوات إعداد ھذا المخطط 

ن ثم رسم كتابة األثر أو النتیجة المراد التحري عن أسبابھا داخل مستطیل في الجانب األیم1.
لمخطط سھم من الیسار الى الیمین حتى یصل الى مستطیل اإلثر و یسمى ھذا السھم محور ا

و یمثل اتجاه سیر العملیات 

تناسق أعلى تحدید األسباب الرئیسیة و كتابة عناوینھا داخل مستطیالت و بشكل متناظر و م2.
المخططمحور المخطط مع رسم خطوط من تلك المستطیالت لتصل الى محور وأسفل 

تحدید األسباب الفرعیة لكل مسبب رئیسي باتجاه المحور 3.
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  ىشكاومثال لمخطط السمكة یوضح فیھ األسباب التي تؤدي الى 
العمالء من جودة المنتج 
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 Pareto Chartsمخطط باریتو" : رابعا

الل ھذه عبارة عن تمثیل بیاني للمشاكل الموجودة في العملیة فمن خ
ً التقنیة یمكن ترتیب المشاكل  ً  ترتیبا ً ر من األكث تنازلیا إلى األقل،  حدوثا

حدوثھاأي حسب أھمیتھا وتكرار 

%   80أي أن نسبة  80/20تقوم ھذه التقنیة على مبدأ باریتو وھو 
ى تعود إل) أو مشاكل جودة المنتجات أو الخدمات(من مشاكل العملیة 

.واألسبابمن العوامل %  20
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:یتم إعداد مخطط باریتو كاالتي 

تحدید المشكلة الذي ینبغي حلھا 1)

جمع البیانات وتصنیفھا حسب مجموعة من الفئات2)

بالمجموعتحدید أھمیة كل فئة ، وتحدید نسبة كل منھا مقارنة 3)

ً ترتیب ھذه النسب 4) ً  ترتیبا تنازلیا

تمثیل البیانات على شكل بیاني باألعمدة 5)
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حل مشكلة العیوب الظاھرة في الوحدات نرید ، المحارمفي شركة لصناعة 
:الیة تبین األسباب التوالجرد وبعد البحث  ، المنتجة وأسباب نقص الجودة 
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:  یكون وبالتالي الشكل البیاني 
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 Histogramالمدرجات التكراریة : خامسا 

نات التي یتم المدرج التكراري ھو عبارة عن تمثیل بیاني یسمح بطریقة مبسطة تحلیل البیا
ابھدف دراسة جودة مخرجاتھا أو اكتشاف عیوبھوالخدمیة جمعھا من العملیات اإلنتاجیة 

 اءومرئیة لمدرویعد المدرج التكراري أحد االدوات األساسیة التي تعطي صورة واضحة 
م خارج التغییرات الحاصلة في العملیات اإلنتاجیة وھل ھي تحت السیطرة أعن العملیات 

نطاق السیطرة 
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:خطوات إعداد المدرج التكراري 

تحدید المدى للبیانات وھو الفرق بین أكبر قیمة في العینة و أدنى قیمة فیھا 1)

:تحدید عدد الفئات من خالل تطبیق القانون اآلتي 2)

حجم العینة :  nعدد الفئات            :  mأن حیث 

= الفئة طول 3)
المدى

 عدد الفئات

 0.5منھا ونطرح نحدد الحد األدنى للفئة األولى من خالل اختیار أقل قیمة في البیانات 4)

الى الحد األدنى للفئة )  3المحسوب في ( نحدد قیم جمیع الفئات من خالل إضافة طول الفئة 5)
العملیة إلیجاد الحدود الدنیا و العلیا لجمیع الفئات ونكرر )  4المحسوب في ( األولى 

:  نحدد مراكز الفئات عن طریق المعادلة التالیة 6)

= الفئة مركز              
 الحد األعلى للفئة�الحد األدنى للفئة

�

ع التكرارات تفرغ البیانات بجدول نحدد بموجبھ التكرارات المقابلة لكل فئة بحیث یكون مجمو7)
 nمساویا لحجم العینة 
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بالغرامات لعینة من مادة غذائیة األوزان ترغب إحدى المطاعم بدراسة : مثال  
وحدة  40مكونة من 

43234445

38333924

47282032

48363638

43413343

36394741

25374836

25462349

24422946

44482748

29=  20 – 49= المدى 
6.322 = {3.322log40 +1 }= 6عدد الفئات 
5 = 4.83 = 6 /29= طول الفئة 

– 20= الحد األدنى للفئة  0.5 = 19.5 
24.5 = 5+ 19.5= الحد األعلى للفئة األولى 
29.5 =5 +24.5= الحد األعلى للفئة الثانیة 

22 = 2 / 24.5+19.5= مركز الفئة األولى  20



مركز الفئةالتكرارحدود الفئةالفئة

119.5 _24.5 ||||522

224.5  _29.5||||527

329.5  _34.5|||332

434.5  _39.5||||    ||||937

539.5  _44.5|||   ||||842

644.5  _49.5||||   ||||1047
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حیث یتم نرسم المدرج التكراري وفق البیانات الواردة في الجدول السابق ب
ویتم وضع مركز الفئة الذي یحوي   Xتحدید مراكز الفئات على المحور 

مینھ بشكل أعلى تكرار في الوسط ثم نرسم بقیة التكرارات على یساره و ی
تنازلي وبالتناوب 
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 Scatter Diagramمخططات التشتت": سادسا

دة فھو یعتبر مخطط التشتت أو التبعثر من أھم أدوات تحسین الجو
ن خاللھا یستعمل لتحسین بیانات العملیات بطریقة بیانیة یمكن م

البحث عن عالقة محتملة أو متوقعة بین متغیرین 

:من أھم االستعماالت لھذه األداة في مجال الجودة ھي 

 ن اثنین البحث و الكشف عن عالقة السبب و النتیجة بین متغیری

 اط بینھما توضیح نوع العالقة بین المتغیرین و معرفة قوة االرتب
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ومن خالل شكل انتشار النقاط یمكن   Yاألخر یأخذ والمتغیر    X اتاإلحداثییأخذ المتغیرین أحد 
:تكوین فكرة واضحة عن واحدة من ثالث حاالت تحكم العالقة بین المتغیرین وھي 

وجود ارتباط موجب بین المتغیرین: الحالة األولى 

وجود ارتباط سالب بین التغیرین : الحالة الثانیة 

تغیرین مالعدم وجود عالقة ارتباط بین : الحالة الثالثة 
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لمعرفة الوحدة الواحدة ووسعر تمثل البیانات التالیة الكمیات المعروضة من سلعة معینة  :مثال 
:یتم رسم المخطط التالي والسعر العالقة بین الكمیة المعروضة 

Y361015202225الكمیات

X10875432السعر

:  عثرالتبوبالتالي یكون شكل 

ة بین نستنتج من شكل االنتشار أن العالق
ي أي المتغیرین عالقة ارتباط سالب و قو

ة ان زیادة الكمیات المعروضة من السلع
تؤدي الى انخفاض السعر 

 

ة بین نستنتج من شكل االنتشار أن العالق
ي أي المتغیرین عالقة ارتباط سالب و قو

ة ان زیادة الكمیات المعروضة من السلع
تؤدي الى انخفاض السعر 
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 Control Chartsخرائط الرقابة " : سابعا

ي معرفة تعد خرائط الرقابة بمثابة أداة بیانیة و إحصائیة تساھم ف
عملیة  طبیعة االنحراف في مستوى الجودة اإلنتاج بالنسبة ألي

:و تقسم الى قسمین , صناعیة 
 كالطول و الوزن و االرتفاع و: خرائط رقابة المتغیرات 1)

:  درجة الحرارة و الضغط و تتألف من قسمین ھما 
خرائط الوسط الحسابي •
خرائط المدى •
تھدف لحساب عدد الوحدات : خرائط رقابة المواصفات 2)

من  المعابة في العینة أو عدد العیوب في كل وحدة و تتألف
: قسمین ھما 

خارطة نسبة الوحدات المعابة •
خارطة عدد العیوب في وحدة السلعة •
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