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على برنـامج امليكروسـفت   )  R Chart X-(ملدى و المتوسط ل عمل خرائط املراقبة    7-3
  إكسل

  
من أجل مراقبة جودة اخلدمة يف مطعم أحد الفنادق السياحية الراقية، قام مدير املطعم مبراقبة الوقـت                 

 ففي كل يوم و مع افتتاح املطعم و خالل كل       ،املستغرق منذ جلوس الزبون على الطاولة إىل حني استالمه طلبه         
 طاوالت بطريقة عشوائية و يسجل الوقت املستغرق بني جلوس الزبون و تلقيه وجبته              4ر  ساعة زمن يتم اختيا   

  . ساعة عمل خالل األسبوع30أخذت هذه البيانات لـ ). 5-4(كما هو موضح على اجلدول 
  

  
 الساعة )الدقيقة (الوقت املستغرق لتسليم الوجبة يف الطاولة

 4الطاولة  3الطاولة  2الطاولة  1الطاولة 
1 16 18 21 23 
2 26 20 19 19 
3 20 22 18 18 
4 24 16 22 20 
5 17 19 24 17 
6 17 17 15 18 
7 22 12 20 22 
8 24 19 19 17 
9 18 18 20 14 
10 17 23 19 15 
11 20 20 17 21 
12 21 17 21 23 
13 22 17 22 17 
14 16 19 18 19 
15 17 18 15 23 
16 19 17 21 17 
17 19 19 13 16 
18 21 14 17 16 
19 18 17 25 18 
20 20 18 20 19 
21 23 21 23 21 
22 20 20 20 14 
23 18 18 26 15 
24 20 22 23 21 
25 23 22 21 24 
26 22 14 21 19 
27 18 20 18 22 
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28 19 20 16 14 
29 21 19 16 20 
30 22 22 18 21 

  نتائج مراقبة عملية خدمية يف مطعم   5-4اجلدول 
  

عن طريق برنامج امليكروسوفت اكسل سوف نقوم ) R Chart X-(من خالل عمل خرائط املراقبة 
  .بدراسة استقرار العملية اخلدمية يف املطعم

حبيـث نـسجل أرقـام      ) 5-4(أوال نبدأ بفتح ورقة عمل إكسل جديدة و نقوم بإدخال بيانات اجلدول              •
 ,E , D, C(يف األعمدة ) عينة( و األوقات املسجلة للطاوالت األربع يف كل ساعة Aالساعات يف العمود 

B (      كما هو موضح على الشكل)يستحسن هنا إضافة عنوان توضيحي للمثال يف بدايـة الورقـة           ). 9-4
 الرجوع إىل املثال بسهولة يف أي وقت        وبعض العبارات التوضيحية للمثال حىت يتسىن لك عزيزي الدارس        

 .تشاء
 

 
     إدخال بيانات املثال يف ورقة امليكروسفت أكسل9-4الشكل 

 
و سوف نضع النتيجـة   )fx( جلميع العينات باستعمال شريط الصيغ احلسابية  R نقوم اآلن حبساب املدى •

 و مث نضغط يف خانة شريط الصيغ        )F6( نضغط بالفأرة على اخللية      1حلساب مدى العينة    ) . F(يف العمود   
حلـساب  . 7و تظهر النتيجة قيمة     ) MAX(B6:E6)-MIN(B6:E6)(و خنتار الدالة    = احلسابية و نكتب    

املدى لبقية العينات نقوم بتطبيق نفس الصيغة احلسابية على بقية اخلاليا و هذا بسحب الفأرة مضغوطة من                 
 ).F35(إىل اخللية ) F7(اخللية 
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نضغط يف اخلليـة    ). G(يم املتوسطة جلميع العينات و سوف نضع النتيجة يف خاليا العمود            حنسب اآلن الق   •

)G6 (        و خنتار الدالة    = مث نضغط على شريط الصيغ احلسابية ونكتب)AVERAGE (     اليت متثـل القيمـة
و من مث   ). B6:E6(هنا لدينا اجملال    . املتوسطة جملموعة بيانات اليت نقوم بتحديد جماهلا بالضغط على الفأرة         

بعد ذلك نقوم بتطبيق نفس الصيغة احلسابية على اخلاليـا          ). ) 10-4(لشكل  ا) (Enter(نضغط موافق أو    
)G7 ( إىل)G35( ، وحنصل على النتائج املسجلة يف اجلدول)6-4.(  

 

  
      حساب متوسط العينات10-4الشكل 

  
مة متوسط مدى العينـات و هـذا        حلساب حدود الضبط لكل من املدى و املتوسط نقوم أوال حبساب قي            •

و كذلك ). R=0.73( و حنصل على النتيجة K12 = AVERAGE(F6:F35)باستعمال الصيغة احلسابية 
 الـيت تعطينـا   K15 = AVERAGE(G6:G35)حنسب قيمة متوسط املتوسطات حسب الصيغة احلسابية 

 .X=19.29 :النتيجة التالية 
 

 طعمالوقت املستغرق لتسليم الوجبة يف امل 
الساعة 1الطاولة  2الطاولة  4الطاولة  3الطاولة   املتوسط املدى

1 16 18 21 23 7 19.50 
2 26 20 19 19 7 21.00 
3 20 22 18 18 4 19.50 
4 24 16 22 20 8 20.50 
5 17 19 24 17 7 19.25 
6 17 17 15 18 3 16.75 
7 22 12 20 22 10 19.00 
8 24 19 19 17 7 19.75 
9 18 18 20 14 6 17.50 
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10 17 23 19 15 8 18.50 
11 20 20 17 21 4 19.50 
12 21 17 21 23 6 20.50 
13 22 17 22 17 5 19.50 
14 16 19 18 19 3 18.00 
15 17 18 15 23 8 18.25 
16 19 17 21 17 4 18.50 
17 19 19 13 16 6 16.75 
18 21 14 17 16 7 17.00 
19 18 17 25 18 8 19.50 
20 20 18 20 19 2 19.25 
21 23 21 23 21 2 22.00 
22 20 20 20 14 6 18.50 
23 18 18 26 15 11 19.25 
24 20 22 23 21 3 21.50 
25 23 22 21 24 3 22.50 
26 22 14 21 19 8 19.00 
27 18 20 18 22 4 19.50 
28 19 20 16 14 6 17.25 
29 21 19 16 20 5 19.00 
30 22 22 18 21 4 20.75 

      قيم املدى و متوسط كل العينات6-4اجلدول 
  

 و نستعمل الصيغة    K19حنسب حدود الضبط خلريطة املدى حبيث نضع قيمة احلد األعلى للضبط يف اخللية               •
: = 2.282*K12   و حنصل على قيمة احلد األعلى )UCLR=13.08 .(يمة احلد األدىن و كذلك حنسب ق

  ).LCLR=0( حنصل على قيمة احلد األعلى  K12*0 = : و نستعمل الصيغة K21للضبط يف اخللية 
 و نستعمل الصيغة    K25حنسب اآلن حدود الضبط خلريطة املتوسط حبيث نضع قيمة احلد األعلى يف اخللية               •

حنسب احلد األدىن يف اخللية و باملثل ). UCLX=23.42( و تكون النتيجة K15+0.729*K12 =: احلسابية 
K25 حسب الصيغة احلسابية     := K15+0.729*K12 و حنصل على نتيجة  )LCLX=15.06.(  

بعد أن قمنا بإجراء مجيع احلسابات الضرورية لرسم خرائط املراقبة للمدى واملتوسط، نقوم بتهيئة جـدول                 •
مدى صة برقم العينة، قيم املدى، قيمة متوسط        آخر يف ورقة ثانية يف نفس املستند و نضع فيها البيانات اخلا           

، حدود الضبط للمدى، قيم املتوسط لكل العينات، متوسـط املتوسـطات و حـدود الـضبط                 العينات
سوف نستعمل هذا اجلدول لرسم خريطيت املراقبة       . كل قيمة يف عمود و لكل العينات الثالثني       . للمتوسط

هذه اخلطوة موضحة مـن خـالل       . ملوجود مع الربنامج  للمدى و املتوسط باستعمال معاجل املخططات ا      
  ).12-4(املراقبة املوضحة يف الشكل و اليت حنصل بعدها على خرائط ) 11-4(الشكل 

من خالل حتليل اخلريطتني يتبني أن مجيع النقاط تقع داخل حدود الضبط يف اخلريطتني و بالتايل فإن العملية            •
 .إلحصائياخلدمية يف املطعم تعترب حتت الضبط ا
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املوجود يف القرص املضغوط ) x_Rcharts1.xls(ميكنك عزيزي الدارس متابعة حل املثال على امللف         : مالحظة
  .املرفق مع الكتاب

  

  
  هتيئة جدول رسم اخلرائط على ورقة اكسل     11-4الشكل 

  
خريطة المراقبة للمدى 
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  للخدمة يف مطعم الفندق دىو املتوسط   خرائط املراقبة للم12-4 الشكل

  


