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  كسلعلى برنامج امليكروسفت إ) c-chart(عمل خريطة عدد العيوب   3-2-2
  

تقوم شركة لتصنيع ديكور املنازل بإنتاج أحجار مربعة الشكل و عليها نقوشات تزيينيـة و  نظـرا                  
 Statistical(لزيادة الطلب على منتجاهتا، قررت إدارة الشركة استعمال أساليب الضبط اإلحصائي للعمليات 

Process Control (عينة من املنتج حبيث 40ركة بسحب قام مفتش اجلودة لدى الش. ملراقبة عملياهتا التصنيعية 
العيـوب هـي    ( قطع منتجة خالل ساعة زمن و رصد عدد العيوب يف الوحدات الستة              6حتتوي العينة على    

  ).2-5(على اجلدول ) خدوش أو عدم تناسق يف النقوشات
عن طريق برنامج امليكروسوفت اكسل سوف نقوم        ) c-Chart(من خالل عمل خريطة عدد العيوب       

  . استقرار العملية اإلنتاجية للشركةبدراسة
حبيث نسجل أرقـام    ) 2-5(أوال نقوم بفتح ورقة عمل إكسل جديدة و نقوم بإدخال بيانات اجلدول             

يستحسن ). 2-5( كما هو موضح على الشكل       B و عدد العيوب يف كل عينة يف العمود          Aالعينات يف العمود    
 الرجـوع   وضيحية حىت يتسىن لك عزيزي القارئ      العبارات الت  هنا إضافة عنوان للمثال يف بداية الورقة و بعض        

  .إىل املثال بسهولة يف أي وقت تشاء
 
سوف نضع نتيجة   ).  fx( و هذا باستعمال شريط الصيغ احلسابية        C حبساب متوسط عدد العيوب   نبدأ اآلن   

نضغط بالفأرة يف خانة شريط الصيغ و نكتب        . رةو هذا بالنقر عليها بالفأ    ) I9(متوسط عدد العيوب يف اخللية      
)  B5:B44(اليت متثل القيمة املتوسطة جملموعة بيانات اليت نقوم بتحديد جماهلا           ) AVERAGE(و خنتار الدالة    = 

-5(الشكل  ). C=7.5(و حنصل على النتيجة     ) Enter(بالضغط على الفأرة، و من مث نضغط على موافق أو           

  .يوضح هذه العملية) 2
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رقم العينة عدد اخلدوش يف 
 الـستة قطع

رقم العينة عدد اخلدوش يف 
 الـستة قطع

1 0 21 18 
2 12 22 0 
3 6 23 6 
4 6 24 0 
5 0 25 6 
6 0 26 12 
7 12 27 0 
8 18 28 0 
9 6 29 6 
10 0 30 0 
11 6 31 0 
12 6 32 6 
13 24 33 6 
14 12 34 0 
15 6 35 0 
16 18 36 6 
17 12 37 12 
18 0 38 0 
19 0 39 0 
20 0 

  

40 6 
  

      بيانات عدد العيوب يف وحدات قطع الديكور املرتيل2-5اجلدول 
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  إدخال البيانات يف ورقة إكسل و حساب متوسط عدد العيوب  2-5الشكل 

  
 =: و نستعمل الـصيغة  ) I13( نضع قيمته يف اخللية  وحبساب قيمة االحنراف املعياريبنفس الطريقة نقوم 

SQRT(I9) و تكون النتيجة   sc=2.387  
 I9 + 3*I13 =:  باستعمال الصيغة حنسب احلد األعلى للضبط) I18(يف اخللية 

     UCLc = 12.862و تكون النتيجة
 I9 - 3*I13 =:  باستعمال الصيغة  للضبطاألدىنحنسب احلد ) I21(يف اخللية 

   و مبا أن القيمة سالبة و هذا غري ممكن منطقيا فإننا نأخـذ قيمـة         LCLc = -1.4624تكون النتيجةو 
LCLc = 0    .  

علـى التـوايل و هـذا    E و D ,C يف خاليا األعمدة LCLc و UCLc و Cيستحسن تسجيل قيم كل من 
  ).3-5(لشكل الستعماهلا يف رسم اخلريطة كما هو موضح على ا
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   حساب حدود الضبط و هتيئة اجلدول لرسم خريطة عدد العيوب3-5الشكل 

  
 Chart( و هذا باسـتعمال معـاجل التخطيطـات    برسم اخلريطة و اخلاصة اخلطوة الثالثةبعد ذلك ننتقل إىل 

Wizard (     عـاجل و هـذا   سوف نتبع األوامر اليت تصدر عن امل. أين خنتار نوع التخطيط خطي ملالئمة استعماله
  ).4-5(بتحديد البيانات و إجراء التنسيقات املناسبة للخريطة و حنصل على اخلريطة املوضحة على الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التقنيات األساسية و تطبيقاهتا يف اجملاالت اإلنتاجية و اخلدمية: ، ضبط اجلودة حممد عيشوين. د
 9960-75-688-2:  ، ردمك 2007دار األصحاب للنشر و التوزيع، الرياض، 

                                                                                                                                 5

  
  

(c chart)  خريطة عدد العيوب
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  )مثال شركة الديكور(   خريطة املراقبة لعدد العيوب 4-5الشكل 

 
ط خارجـة    نقا 4يالحظ من خريطة املراقبة لعدد العيوب وجود        :  دراسة و حتليل اخلريطة    -اخلطوة الرابعة   

يعترب . حدود الضبط، حبيث أن هذه األربع عينات يوجد هبا عددا إمجاليا للعيوب أكرب من احلد األعلى للضبط                
تـؤدي إىل عـدم   ) special causes variations(هذا مؤشرا قويا على وجود تغريات تعود ألسباب خاصـة  

فين و اإلداري القائم على العمليـة مراجعـة   و على الطاقم ال) Unstable Process(استقرار العملية اإلنتاجية 
سجالت العمليات للبحث عن األسباب اليت أدت إىل حدوث هذه النقاط خارج حـدود الـضبط، و إذا مت                   
حتديد هذه األسباب اخلاصة وإزالتها ميكن إعادة حساب حدود ضبط جديدة و هذا حبـذف األربـع نقـاط              

من خالل دراسة اخلريطة ميكن كـذلك مالحظـة أن   . الباقية 36اخلارجة عن حدود الضبط و استعمال القيم    
 حبيـث ال توجـد إال   22بعد العينة ) Process in statistical control(العملية توجد يف حالة ضبط إحصائي 

يف العملية و منه ميكن للقائمني على العملية اإلنتاجيـة أن  )  Common causes variations(التغريات الطبيعية 
  . عينة إضافية مثال و إعادة حساب حدود ضبط جديدة15بسحب يقوموا 

  
  )c_chart2.xls(بإمكانك عزيزي الدارس متابعة احلل على برنامج األكسل يف امللف  : مالحظة

  


