
 7103( 72المجلت العراقيت للعلوم اإلحصائيت )

 [40-72ص ص ]
 

 بادوش سمنتعلى معمل  استخدام لوحة االنحدار للسيطرة في دراسة تطبيقية
      **                خالدة احمد محمد الحمدانيد.                      *الطائي غازي احمد عصام

Samireisa642@gmail.com     Samireisa642@gmail.com                                      

 
 الُمستخلص

صفة ما تكون سيطرة عمى العمميات االحصائية حينلوحة االنحدار لمسيطرة أداة فعالة لم     
تم تكوين لوحة  بحثال اِ تتأثر بمتغير خارجي ذي عالقٍة ِبيا ، في ىذ، و الُمخرج قيد االىتمام 

وىي كمية  ، االنحدار لمسيطرة من بيانات تم الحصول عمييا من معمل سمنت بادوش )التوسيع(
لمتغير التي تتأثر بساعات العمل المستخدمة في المعمل )ا،( yانتاج السمنت )ُمتغير االستجابة 

، ولغرض بيان اداء  (2010-2009)الزمنية مدة الخالل البيانات أخذت ( ، و xالتوضيحي 
( وكان ُىناك نقطة واحدة 2011زمنية الحقة )العام مدة المعمل قمنا بتطبيق الموحة عمى بيانات 

دة في وىذا يعني أنَّ ُىناك تحُسنًا كبيرًا في مستوى االداء وزيا،خرجت عن حد السيطرة االعمى 
وعميِو الُبد من التحقيق في السبب الذي َأدى . معدل االنتاجية )قد يكون بشكل مؤقت او مستمر( 

  جل تطور المعمل وزيادة ِإنتاجِو.حد السيطرة االعمى واعتمادِه من أَ الى خروج ِتمَك النقطة عن 
 العمميات االحصائية لوحة االنحدار لمسيطرة ، الكممات المفتاحية:

Using The Regression Control Chart :An applied study on the 
 production of Badush Cement plant 

Abstract:- 

     The regression control chart is an effective statistical process control 

tool in situations where the output characteristic of interest is  affected by 

an external covariate . In this research  , a regression control chart has been 

formed from data obtained from the Badush cement plant (expansion). The 

data are production volume of cement (dependent variable y) which is  
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affected by the manhours used in the plant (independent variable x) and the 

data were taken during the time period (2009-2010) . For  purposes of 

statement performance of the plant, we applied the regression control chart 

on data of a later time period (2011) and there was one point out of upper 

control limit and this means that there was a significant improvement in the 

level of performance and an increase in the rate of productivity, 

(temporarily or permanently) .As a result an investigation was made to 

know the reason which led to the exit point for the upper control limit and 

approval for the development of the plant and increase of the production. 

 :بحثال هدف

 بمقدار التنبؤ طرٌق عن سمنتاال معمل فً األَداء تحسٌن فً للسٌطرة االنحدار لوحة استخدام تم

 الحدود عن تخرج التً البٌانات فً الشاذة والقٌم االنحرافات عن والكشف ، وجدولتها نتاجاال كمٌة

 .   فضلأَ  اداء   على الحصول جلأَ  من ومعالجتها عنها والبحث االسباب فً والتحقٌق ، المقبولة

 -: المقدمة -1

 ، وكمٌتها المنتجة ةالماد نوعٌة على للسٌطرة االحصائٌة المقاٌٌس أَهم من السٌطرة لوحات تعد   

 أَحسن الى للوصول المناسب االجراء اتخاذ فً العملٌة على القائم المدٌر تساعد فعالة تقنٌة فهً

 المعٌبة او التالفة الوحدات عدد بتقلٌـل وذلك ، المنتج كـلفة تقلٌل فً تسهم كما ، للعملٌة أَداء

 صنفـت التً التقنٌة هذه تطوٌر تم .تهاوكمٌ المنتجة المادة نوعٌة فً المؤثرة االسـباب واكتشاف

 مطلع مع( (Shewhart شٌوارت االحصائً العالم من للجودة االساسٌة السبع التقنٌات من

 . الماضً القرن من العشرٌنات

 حدأَ  تمثل التً النوعٌة على االحصائٌة السٌطرة موضوع أَساسٌات من السٌطرة لوحات تعد       

 بعد خاصة االنتاجٌة العملٌة مجاالت فً استخدامها شاع التً ، حصاءاال علم فً المهمة الفروع

 وزٌادة ، االنتاج فً الحدٌثة التكنولوجٌة التقنٌات واستخدام ، المجاالت تلك شهدته الذي التطور

 خلٌل) المحدودة الموارد طارإ   ضمن الجودة عالٌة وبمواصفات مختلفة منتجات على الطلب

،3122), (Shu & Tsung,2004). 
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 بادوش سمنتا بمعمل الخاصة البٌانات من للسٌطرة االنحدار لوحة تكوٌن الى البحث ٌهدف     

 ، الخارجً بالعامل تأّثرها ومدى( xلمستقلا المتغٌر) العمل ساعات لمراقبة وذلك ،( التوسٌع)

 إجراء طرٌق عن للوحة داءاألَ  مستوى تقٌٌم ثم ،(  y لمعتمدا المتغٌر) االنتاج كمٌة فً وتأثٌرها

 .المتقدمة الحسابات

 خطٌة عالقة وجود عن كشفت   سابقة بحوث فً االنتاج وكمٌة العمل ساعات دراسة إنّ      

 ،كمٌتها أَو المنتجةَ  المادة ت لك وحجم معٌنة مادة   إل نتاج المستخدمة العمل ساعات عدد بٌن واضحة

 حدود بناء ثم ، متغٌرٌن بٌن الخطٌة العالقة لتشخٌص وذلك، االنحدار خط باستخدام هذه وعولجت

 ذلك فً والتحقٌق السٌطرة حدود عن تخرج التً النقاط مراقبة ، االنحدار خط حول السٌطرة

 عدة وهناك ، االنتاجٌة وزٌادة االداء وكفاءة مستوى تحسٌن جلأل وذلك ، االسباب عن والكشف

 (assignable causes) للتعٌٌن قابلة الارادٌة ا  باسبا ماتكون عادة  ، االداء فً تؤثر اسباب

(Mendal,1967). 

 العملٌات لمراقبة فعالة داةأَ  (Regression Control Chart)  للسٌطرة االنحدار لوحة عد  وت       

 عالقة يذ خارجً بمتغٌر تتأثر هتماماال قٌد المخرج صفة تكون حٌنما نتاجٌةاال

 القٌم ازالة بعد االنحدار خط معادلة من اللوحة وتبنى (Shu.L.,Tsung.F.& Tsui,K.L.2004)به  

 فً وتاثٌرها العمل ساعات على للسٌطرة ٌكون اللوحة ،واستعمال االنحدار خط فً المؤثرة الشاذة

.(Mendal,1967) المنتج كمٌة
 

 

 : للسيطرة االنحدار لوحة عناصر -2

 الهدف خط (Conventional Control Chart)عادة   التقلٌدٌة رةالسٌط لوحة مستخد  ت     

(Target Line)دنىواألَ  علىاألَ  السٌطرة وحدي(Upper and Lower Control limits) ًالت 

 هو الهدف خط ٌكون  ̅   المعدل لوحة فً المثال سبٌل فعلى  ، الهدف لخط موازٌة تكون

̿  ̅ 3σ حٌن فً ، ̿   العام المتوسط  خطوطال وهذه دنىواألَ  علىاألَ  السٌطرة حدي ٌمثالن   

 . السٌنً للمحور موازٌة تكون

  بقٌم خطٌا   المرتبط( االستجابة متغٌر)  y  قٌم تكون نأَ  ٌفترضف للسٌطرة االنحدار لوحة فً اما 

x  (توضٌحًال المتغٌر )قٌم من قٌمة لكل  x  طخ من مقدر توسطبم مستقال   طبٌعٌا   توزٌعا   تتوزع 

  قٌم من الحقٌقٌة القٌم انحرافات من ومقدر  x  قٌم عن مستقال   ٌكون معٌاريّ  خطأ ومع االنحدار
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 اوحدّ  ، (Target line) الهدف خط مثلسٌ االنحدار خط  نإ   ،إذ االنحدار خط من المقدرة ̂ 

    (1) الشكل فً مبٌن هو كما ، السٌنً للمحور ولٌس الهدف لخط موازٌٌن سٌكونان السٌطرة

(Ozkul and Karaoglan  , 2011 ) 

 

 للسٌطرة االنحدار لوحة مخطط ٌبٌن: (1) الشكل                      

 التقليدية السيطرة لوحاتو للسيطرة االنحدار لوحة بين ختالفالا

 :  (Mendal,1967)منها نقاط بعدة التقلٌدٌة السٌطرة لوحات عن لسٌطرةل االنحدار لوحة تختلف

 لوحات حٌن فً فقط( التفاوت) التغاٌر على للسٌطرة مصممة للسٌطرة االنحدار لوحة  -2

 على للسٌطرة االخر البعض ، التفاوت على للسٌطرة بعضها تستخدم التقلٌدٌة السٌطرة

  االنحدار خط معادلةب ٌمثل االنحدار لوحة فً الهدف طخ ان إ ذ  االنتاجٌة للعملٌة المتوسط

.  ̂=  ̂0 +  ̂1 x     نإ   ذإ ŷ ان حٌن فً،  االنحدار معادلة من المتوقعة القٌمة تمثل y تمثل 

 .المشاهدة القٌمة

 من بدال   االنحدار خط الى موازٌة ستكون االنحدار لوحة فً  السٌطرة يحدّ  خطوط نإ   -3

 .التقلٌدٌة  السٌطرة لوحة طمخط فً السٌنً المحور

 السٌطرة لوحات من للوقت واستنفاذا   تعقٌدا   اكثر للسٌطرة االنحدار لوحة حسابات نإ   -4

 ٌقدر ، االنحدار لخط المعٌاري أبالخط ٌتمثل اللوحة لهذه المعٌاري واالنحراف ، التقلٌدٌة

 . داراالنح خط حول( المشاهدة) الحقٌقٌة القٌم انحرافات على باالعتماد
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 السٌطرة لوحات فٌها تخدمنا ال التً االغراض من للعدٌد مالئمة للسٌطرة االنحدار لوحة نإ   -5

 قٌد للصفة الخسارة او للربح االساسٌة القاعدة تعطٌنا انها المثال سبٌل فعلى ، التقلٌدٌة

 مٌزانٌة صٌاغة ٌمكننا خاللها من التً االنحدار معادلة طرٌق عن للتنبؤ تستخدمو ، الدراسة

 أسٌسلت كذلك تستخدمو ، الموضوعة المٌزانٌة هدافأَ  من االنحرافات تقٌٌمو محسنة سنوٌة

 . التنظٌمٌة الوحدات كفاءة لتحلٌل واخٌرا   ، داءاألَ  من المرنة المعاٌٌر

  للسيطرة االنحدار لوحة بناء:  2-1

 االنتشاري الشكل رسم فً تكمن للسٌطرة االنحدار لوحة بناء فً االولى الخطوة ن  إ       

(Scatterplot) توضٌحًال المتغٌر بٌن العالقة طبٌعة من التاكد بهدف للبٌانات xi  ومتغٌر 

 ٌعود وجودها سبب كان نإ   ، منها التخلص بغٌة الشاذة القٌم عن الكشف كذلك ٌتمو ،yi االستجابة

 الثابت بالسبب رتبطةوم حقٌقٌة غٌر (Assignable causes)( للتعٌٌن قابلة) مخصصة سبابألَ 

 ولبناء .(Mendal,1967) للسٌطرة االنحدار لوحة بناء ٌتم ثم ،(Constant causes) للنظام

 : المتوفرة البٌانات من تٌةاآل القٌم حساب ٌتم اللوحة

N        الكلً القٌم عدد    ،        r   االرتباط معامل 

Se       وهو ̂  بةاالستجا متغٌر لمشاهدات المعٌاري الخطأ √    

  االستجابة متغٌر لمشاهدات المعٌاري االنحراف  Sy  ، االستجابة متغٌر مشاهدات متوسط       ̅ 

  التوضٌحً المتغٌر مشاهدات متوسط        ̅ 

Sx      التوضٌحً المتغٌر مشاهداتل المعٌاري االنحراف  

 المٌل    1̂        ، المقطع تقدٌر      0̂ 

 االنحدار خط معادلة ٌجادبإ   وذلك ، االنحدار لوحـة بـناء ٌمكـننا اعاله فً الحسابات جراءإ   بعد

                                                                         x 1̂  + 0̂  =̂ : التقدٌرٌة

 أـطالخ ضعف بجمع للوحة علىاألَ  الحد ٌجادإ   ثم، (Target Line) الهدف خط ستمثل التً 

 :  التقدٌرٌة االنحدار خط معادلة مع ̂  المتوقعة االنتاج لكمٌة المعٌاري
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 ̂0 +  ̂1 x + 2Se                     ...( 1)                                              

 معـادلة مـن العـمل لسـاعات المعـٌاري أالخـط ضـعف بطرح للوحـة االدنى الحـد اٌجاد وكذلك 

 :  نـحداراال خـط

 ̂0 +  ̂1 x   2Se                          ...(2)                                              

 :  نإ   إذ

Se =√
∑       ̅    

   

   
                                                  

 القٌم من المتوقعة قٌمال من قٌمة كل طرح من حسبت   التً العشوائٌة خطاءاألَ  قٌمة هً ei نإ   و

 : الحقٌقٌة

ei = yi -   ̂i                                                                           

 عن ٌبتعدان نهماأَ  اي ، تدرٌجً بشكل تتوسع ان مكنٌ االنحدار خط حول السٌطرة حدود نإ      

 6Se او 3Se او 2Se استخدام ٌمكننا إ ذ ، السٌطرة حدود قانون استخدام حسب وذلك المتوسط

 فاتاالنحرا كانت اذا انه مالحظة ٌجب كذلك ، تهوحساسٌ البحث موضوع همٌةأَ  على كذل وٌعتمد

 مع (Too Curved) جدا   منحنٌة تكون لن السٌطرة حدود نإ  ف كبٌرة لٌست االنحدار خط حول

 لىإ   ٌؤدي ذلك أَن   من الرغم على ، %95 بثقة توضع السـٌطرة حـّدي مـع اللوحة ان مالحـظة

 تكون ان االفضل من ولكن ، محتملة حدود انها الى ٌشار نأَ  ٌجب انه اال معقد خرآ ى  مستو

 (Mendal,1969(، )Navidi ,2006) وجودها فً نرغب حقا   ونحن  موجودة

   االستجابة يرلمتغ والمتوقعة الحقيقية المشاهدات بين المتراكمة للفروقات المعياري الخطأ:  3

 قٌاس حالة وفً ، (y) ستجابةاال متغٌر على للسٌطرة ستستخدم للسٌطرة االنحدار لوحة نّ إ       

 تأتً التً مدةال اي) الحقة زمنٌة مدة فً اللوحة داءأَ  مستوى وبٌان ، االنتاجٌة العملٌة فً التقدم

 مشاهدات بٌن التراكمٌة بالفروقات امنااهتم سٌكون( بٌاناتها فً االنحدار لوحة ب نٌت   التً مدةال بعد

 المتوقعة للمدة  والمشاهدات ´yi بـ لها وٌرمز ، الجدٌدة الزمنٌة مدةال فً (y) االستجابة متغٌر
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 المتغٌر بمشاهدات ترتبط التً ، ، î   بـ لها ٌرمز التً االنحدار خط معادلة من نفسها

: (Mendal,1967)  ئذ  حٌن سٌكون المتراكم والمجموع ، ´xi التوضٌحً
 

  yi´) = ( ̂0+ ̂1x1´-y1´) + ( ̂0+ ̂1x2´-y2´) + . . .                             -∑   ̂  
     

)-y1´] + [ ̅ + ̂1 (x2´-  ̅ )-y2´] + . . .                                  ̅ + ̂1 (x1´-  ̅ = [ 

=n ̅ + ̂1∑       
    ̅ )-∑     

                                                                  

 : هو  المتراكم المجموع لهذا والتباٌن

+n    ∑       
     ̅       [ 

   

∑      ̅   
   

    +yi´) ]= 
     

 
 -∑   ̂  

     Var[ 

∑- (´yi  أَن   لنفرض   ̂  
   :ٌكونس المتراكمة للفروقات المعٌاري الخطأ نإ  ف  C  ٌساوي       

 

√
  

 
   

 ∑       ̅  
     

∑      ̅   
   

               . . .( 3)                    Sc = Se  

 فً المستخدمة صلٌةاألَ  البٌانات من خوذةمأ  xi  ـال إ ن إذ ´xi  عن تختلف  xi  أَن   مالحظة مع

 . الالحقة  الزمنٌة مدةلل المشاهدات تمثل  ´xiحٌن فً ، االنحدار خط بناء

 التطبيقي الجانب -4

 الحصول تم التً البٌانات على اعتمدنا واستخدامها للسٌطرة االنحدار لوحة تكوٌن لغرض     

 حةاللو ستخدمت   اذ. (3112-3121) الزمنٌة مدة،لل( التوسٌع) بادوش سمنتا معمل من علٌها

 ، السٌطرة لوحة فً االنحدار خط معادلة باستخدام واحد   ن  آ فً متغٌرٌن على السٌطرة لغرض

 بٌان ثم،  المعمل فً المستخدمة العمل وساعات سمنتلأل االنتاج كمٌة على للسٌطرة تستخدم التً

 فً قدمالت قٌاس حسابات جراءإ   ثم،  خارجها او السٌطرة تحت االنتاجٌة العملٌة كانت اذا مافٌ

 (المشاهدة) الفعلٌة العمل ساعات استخدام طرٌق عن اللوحة داءأَ  مستوى بٌان ، االنتاجٌة العملٌة

 .(3124، الطائً)الحقة زمنٌة ألوقات المتوقعة العمل وساعات،
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 (2010-2009)مدةلل السمنت معمل بيانات ستخداماب للسيطرة االنحدار لوحة بناء  4-1

 ، ازالتها بغٌة البٌانات فً الشاذة القٌم عن الكشف ٌجب للسٌطرة داراالنح لوحة بناء قبل     
 القٌم عن وللكشف ، االنحدار خط فً المؤثرة الشاذة القٌم ازالة بعد إال التطبق اللوحة ألَن   وذلك
 : تًوكاآلMinitab16  برنامج من Boxplot ال ستخدامبا البٌنات ختباربا سنقوم الشاذة

 x التوضٌحً المتغٌر تمثل التً ، العمل ساعات بٌانات اختبار -أ

 

 العمل ساعات لبٌانات (boxplot) البٌانً الرسم ٌبٌن  :(3)الشكل

 .  y المعتمد المتغٌر ستمثل التً ، االنتاج كمٌة بٌانات اختبار -ب

 

 االنتاج كمٌة لبٌانات (boxplot) البٌانً الرسم ٌبٌن : (4)الشكل                     
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 . ازالة ةٌأ بدون هً كما البٌانات ستبقى لذلك ، البٌانات فً شاذة قٌم ةٌأل الوجود انه نالحظ

 ان البٌانات اختبار ٌتم للسٌطرة االنحدار لوحة لبناء البٌانات صالحٌة مدى معرفة غرضول     

 التوزٌع ختبارال Minitab16 برنامج باستخدام ذلك وٌتم. ال او طبٌعٌا   توزٌعا   تتوزع كانت

 .Normality Test الطبٌعً

 x التوضٌحً المتغٌر تمثل التً ، العمل ساعات بٌانات اختبار -2
  =H0 طبٌعٌا   توزٌعا   تتوزع البٌانات                                             

     =H1 طبٌعٌا   توزٌعا   تتوزع ال البٌانات

 

 العمل ساعات لبٌانات الطبٌعً التوزٌع اختبار ٌبٌن:   (5)الشكل                       

 فرضٌة تقبل لذا α=0.05 قٌمة من اكبر P=0.29 حصائًاإل   التحلٌل عطاهاأَ  التً P قٌمة نأ   بما

 . طبٌعٌا   توزٌعا   تتوزع البٌانات أَن الى تشٌر التً ، العدم
 y المعتمد المتغٌر تمثل التً، االنتاج كمٌة بٌانات اختبار -3

  =H0 طبٌعٌا   توزٌعا   تتوزع البٌانات                                                

    =H1 طبٌعٌا   توزٌعا   تتوزع ال البٌانات                                            
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        العمل ساعات لبٌانات الطبٌعً التوزٌع اختبار ٌبٌن:   (6) الشكل                            

 تقبل لذا α=0.05 قٌمة من اكبر P=0.29 حصائًاإل   التحلٌل عطاهاأَ  التً P قٌمة أَن بما  

  . طبٌعٌا   توزٌعا   تتوزع البٌانات أَن   الى تشٌر التً ، عدمال فرضٌة

 ببناء البدأ ناآل ٌمكننا ا  طبٌعٌ ا  توزٌع تتوزع والبٌانات ، البٌانات فً شاذة قٌم وجدالت نهأَ  بما     

 عرض ثم ، (Scatterplot) االنتشاري الشكل رسم هً اللوحة بناء فً خطوة واول ، اللوحة

 :  التباٌن تحلٌل وجدول االنحدار انموذج

 

 للبٌانات االنتشاري الشكل مخطط ٌبٌن:  (7) الشكل 

 :  سٌكون Minitab16 برنامج ستخداموبا التباٌن تحلٌل وجدول ، االنحدار انموذج ماأَ 

Regression Analysis: y versus x  

 
The regression equation is   
y = 1001 + 142 x 

 

 

Predictor    Coef  SE Coef     T      P 

Constant     1001    10286  0.10  0.923 

x          142.49    30.87  4.62  0.000 

 

 

S = 11861.7   R-Sq = 49.2%   R-Sq(adj) = 46.9% 
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Analysis of Variance 

 

Source          DF          SS          MS      F      P 

Regression       1  2998024683  2998024683  21.31  0.000 

Residual Error  22  3095390341   140699561 

Total           23  6093415024  

 

المعطى فً  والخطأ المعٌاري لكمٌة االنتاج المتوقعة، ثل خط الهدف معادلة خط االنحدار ستم إ ذن

 : Minitab16نتائج برنامج 

                                              Se=11861.7   

 : (1)من المعادلة  ٌمكننا اآلن حساب حد السٌطرة األَعلى

                                         UCL= 1001 + 142*x + 2*11861.7      

 :  (2) المعادلة من دنىاألَ  السٌطرة حد حساب ٌتم ذلك بعد

                         LCL= 1001 + 142*x - 2*11861.7                    

 برنامج ستخدامبا اللوحة ترسم دنىاألَ و علىألَ ا السٌطرة وحدي الهدف خط حساب بعد

Statistica10) )ادناه فً الشكل فً مبٌن هو وكما   : 

 

 

 لوحة االنحدار للسٌطرةٌبٌن :  (7) الشكل                          

هذه النقطة تمثل كمٌة االنتاج لشهر ، دنى للسٌطرة األَ سفل الحد هناك نقطة وقعت أَ  أَن  نالحظ      

ة فً كمٌة االنتاج خالل شهر هناك خسار أَن  وهذا ٌعنً  ا  طن 17645التً كانت ، كانون الثانً

حقق تن تساعة عمل ، إ ذن ٌجب على ادارة المعمل أَ  412 اكانون الثانً بالرغم من انهم استهلكو
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لى ومعالجتها ألَنها تؤدي إ  دت الى خروج تلك النقطة عن حد السٌطرة االدنى فً االسباب التً أَ 

   (.3102،)الطائً، وتراجعه مستوى االنتاج فً المعملتدنً 
  

  للسيطرة االنحدار لوحة تطبيق 4-2

 على اللوحة بتطبٌق قومسن اللوحة داءأَ  مستوى ولتقٌٌم ، سمنتاال معمل فً داءاألَ  ختبارال     

 لوحةال فً البٌانات نضعس ،إذ(3124، الطائً)انظر للمزٌد (2011)العام الحقة زمنٌة مدة بٌانات

 ( .8) الشكل فً مبٌن هو وكما مسبقا المبنٌة

 

 (2011) العام بٌانات على االنحدار لوحة تطبٌق ٌبٌن:  (8) الشكل                      

 حد من قرٌبة كانت السٌطرة حدود داخل وقعت التً النقاط جمٌع نأَ  (8) الشكل فً ظنالح     

 قد للمعمل االداء مستوى ان اي ، االنتاج معدل فً ا  تحسن هناك نأَ  ٌعنً وهذا ، علىاألَ  السٌطرة

 االداء على مؤشر ذلك ان االعلى السٌطرة حد عن نقطة خروج كذلك ونالحظ ، كبٌر بشكل تحسن

 دتأَ  التً االسباب فً التحقٌق المعمل ادارة وعلى ، للغاٌة مهم ذلك فً التحقٌق وان ، للغاٌة الجٌد

 واعتماد سبب على العثور فً اإل دارة ٌفٌد قد ذلك ألن االداء فً الكبٌر التحسن ذلك الى

 . اإل نتاجٌة فً وزٌادة داءاألَ  فً كفاءة الى تؤدي التً الممارسات

 للسيطرة االنحدار لوحة اءدأ   مستوى قياس    3-4

 وكمٌة المتوقعة االنتاج كمٌة بٌن الفرق ستخدامبا نجزةالم   للسٌطرة االنحدار لوحة اٌضاح ٌتم     

 وذلك   االنحدار تحلٌل من علٌها الحصول ٌمكن ضافٌةإ   معلوماتو ، المعمل فً الفعلٌة االنتاج
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 العام فً اللوحة داءأَ  مستوى لبٌان  t ختبارا جراءوإل   ، االنتاج كمٌة فً الخسارة او بحالر لحساب

(2011) . 

 :  اآلتً النحو وعلى (2011) للعام المتوقعة االنتاج كمٌة حساب البداٌة فً سٌتم

 ̂1 = 1001+142*390= 56381                                  

              ̂2 = 1001+142*376= 54393                                  

 ̂3 = 1001+142*388=  56097                                               

 ̂4 = 60925                                                                

 ̂5 = 62913                                                                

 ̂6 = 52831                                                                

 ̂7 = 59789                                                                

 ̂8 = 64617                                                                

 ̂9 = 56665                                                               

 ̂10 = 51269                                                              

 كمٌة بٌن وقاتالفر حساب طرٌق عن االنتاج كمٌة فً  الخسارة او الربح حساب ٌتم ذلك بعد     

 االنحرافات وحساب ، لها المتراكم والمجموع االنحدار خط من والمقدرة الحقٌقٌة االنتاج

 فً مبٌن هو وكما بها المتنبأ القٌم بحساب اي ، (2011)  للعام  ´xi العمل لساعات لمتراكمةا

   -: ادناه فً المذكور( 2) دولالج
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 متقدمة حسابات ٌبٌن:( 2) الجدول

  ، للوحة السٌطرة حدود خارج وقعت نهاألَ  ،الحسابات من تهمل سوف 8 رقم العمود فً القٌمة*

 مستوى  لفحص 0.05 معنوٌة ومستوى ، (N-2) حرٌة درجات عند t اختبار اجراء ٌتم ثم     

 بقاءإ   بشأن القرار اتخاذو ، ال ام ملحوظ بشكل تغٌر قد كان اذا ام ولتحدٌد وتقٌٌمه اللوحة داءأَ 

 : اآلتً النحو علىو جدٌدة سٌطرة لوحة إنشاء او الحالٌة اللوحة

        : H0    داءاألَ  مستوى فً معنوي فرق الٌوجد                                         

   : H1         داءاألَ  مستوى فً معنوي فرق هناك                                           

                                   

                                                          t = 
∑   ̂        

   

  
 

                                           Sc = Se  √
  

 
   

 ∑       ̅  
     

∑      ̅   
   

 

                                                              

 : نإ   إذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

-6839 -5827 -25299* -13736 -6285 -16018 -14817 -14233 -6533 -5866 
       الخسارة او الربح

( ̂i´- yi´) 

-90154 -83315 _ -77488 -63752 -57467 -41449 -26632 -12399 -5866 
∑  ̂  

         

354 392 _ 414 365 436 422 388 376 390 
 العمل ساعات

(3122)xi´ 

-49.5 -5 _ 1.5 -14 19.5 -18 -41.5 -31 -8.5 
∑    

        

 المتراكمة االنحرافات

∑      ̅   
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 2010-2009 لعامً العمل ساعات       xi  ،(2011) الالحقة للسنة العمل ساعات           

 (2011) الالحقة للسنة  االنتاج كمٌة           

 (2011) الالحقة للسنة المتوقعة االنتاج كمٌة         ̂ 

Sc       الخسارة او للربح المتراكمة للساعات المعٌاري الخطأ  

Se       (المتوقعة) المقدرة االنتاج لكمٌة المعٌاري الخطأ 

N   العمل ساعات لبٌانات الكلً العدد xi ً2010-2009 لعام 

n حدود خارج وقعت التً النقاط من خالٌة)     الالحقة للسنة العمل ساعات بٌانات عدد            

 (.السٌطرة             

 : لنا ٌظهر السابقة الجداول من

           ∑   ̂        
    = -90154                                                          

 ∑       ̅  
      = 2450.25                                                       

∑      ̅   
    = 147653                                                            

  (3)  المعادلة من

Sc = 11861.7 √
  
  

   
       
      

  = 41753.184                         

t = 
      

         
  = 2.15926                                            

 ومستوى( N-2) حرٌة درجة عند   tt الجدولٌة القٌمة مع   tc المحسوبة لقٌمةا مقارنة وعند

  )  معنوٌة
 

 
                                 t(22,0.025) = 2.074  ( :الجداول من) تساوي التً

 قبلوت ،العدم فرضٌة رفضست لذلك ،   tt الجدولٌة القٌمة من كبرأَ    tc المحسوبة القٌمة نأَ  نالحظ
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 نشاءإ   ٌجب لذلك للمعمل االداء مستوى فً  ا  ملحوظ و ا  كبٌر ا  تغٌٌر هناك ن  أَ  اي البدٌلة الفرضٌة

 . جدٌدة سٌطرة لوحة

ٌ ر هناك كان إذا انه   م الحظة مع  سٌطرة لوحة نشاءإل   اساسا   دّ ٌع ذلك نفإ   االداء مستوى فً ركبٌ تغ

 . جدٌدة

 : االصلٌة السٌطرة لوحة تمراراس بشأن القرارات ست عطً تٌةاآل الحاالت

ناك كان إذا -2  ساسأَ  على جدٌدة سٌطرة لوحة إنشاء سٌتم نه  فإ   االنتاج فً كبٌرة زٌادة ه 

 .  البحث هذا فً لنا تبٌن كما جدٌدة داءأَ  مستوٌات تبٌن التً ، الحالٌة للسنة البٌانات

ناك تكان إذا -3  إذا إال جدٌدة سٌطرة لوحة إنشاء كذلك سٌتم االنتاج فً ملحوظة خسارة ه 

 لوحة نفإ   النظام فً تغٌر الى دىأَ  (constant cause)ا  ثابت ا  سبب الخسارة سبب كان

 .  ستبقى االصلٌة السٌطرة

ناك كان إذا -4  االنتاج فً معنوي تغٌٌر حدوث عدم مع العمل ساعات فً ملحوظة خسارة ه 

 بذل المعمل ادارة هدافأَ  تكون نأَ  بٌج ولكن ، االصلٌة اللوحة ستبقى الحالة هذه ًفف ،

 .  الجارٌة للسنة االنتاج معدل لتحسٌن اضافً جهد

 االستنتاجات

 ىتماماال قيد الصفة كانت إذا االنتاجية العمميات مراقبة في أدق لمسيطرة االنحدار لوحة تعد   -1
 .  بيا عالقة ذي خارجي بمتغير تتأثر

 إِلنتاج ستخصص التي الالزمة الساعات بعدد المعمل ارةِإد تزود لمسيطرة االنحدار لوحة إن-3
 سيساعد وىذا ، االنحدار خط معادلة باستخدام التنبؤ طريق عن السمنت من المحددة الكميات

 . محسنة سنوية ميزانية صياغة و ، العمل ساعات جدولة عمى دارةاإلِ 

 المصادر    
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