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 قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد  -الجامعة المستنصرية 

 
 المستخلص

ردئ، أي أن نسب المعيب والى ممتاز، جيد، متوسط، في الواقع يصنف االنتاج 

، وللتعامل مع حالة عدم التأكد الناتج من مل صفة الضبابية )الغموض(في االنتاج تح

تقريبي )االحتمالية ودوال الغموض، تم تكوين مخططات السيطرة الضبابية وباستخدام 

، متوسط المدى الضبابي، االنتماء( المعتمدة على طرائق التحويالت )المنوال الضبابي

تقريبي )االحتمالية ودوال االنتماء(  استعمال. تم ، المعدل الضبابي(الوسيط الضبابي

لتكوين لوحات السيطرة لتوكيد النوعية عندما تكون المشاهدات بصيغة البيانات اللغوية، 

عية المجموعات الفر ستعمالاتم كال التقريبين يعتمد على نظرية المجموعة الضبابية، و

الضبابية لصيغة المصطلحات اللغوية المستخدمة لوصف نوعية االنتاج، ويختلف 

حدود السيطرة واالجراءات المستخدمة لتقليل المجموعات في في تفسيراتهم التقريبان 

 السيطرة. الفرعية الضبابية للقياس لتحديد معلمات

 : سيطرة ضبابية.رئيسيةالكلمات ال

 
 المقدمة

، النوع األكثر عموماً في عمليات السيطرة االحصائيةبكثرة طرة لوحات السي عملتست

، وخطا السيطرة يسميان حد السيطرة (CL)من لوحات السيطرة يتضمن خط الوسط 

جودة مستوى . خط الوسط يمثل تقدير (UCL)وحد السيطرة األعلى  (LCL)األدنى 

األغلبية الواسعة  حيث على مدى التغير الطبيعي الواقع يحتويانالسيطرة  ي، حداالنتاج

من المشاهدات تقع بينهما عندما تكون العملية تحت السيطرة. رسم النقاط على اللوحة 

ظهور أسباب حدود السيطرة تشير الى ، النقاط خارج مثل العينات المسحوبة من العمليةي

اآللي تتمثل في المواد األولية أو مستوى الضبط  (Assignable Causes)الصدفية 

، وتتوزع االنحرافات )االختالفات( الناشئة عنها بصورة دات أو مهارات الفنيينللمع

، إذ أن للجوء الى معالجتها ومنع تكرارهافيتم ا، حول الوسط الحسابي للعينةعشوائية غير

. أما النقاط وجودها واستمرارها يعني انتاج وحدات معيبة )غير مطابقة للمواصفات(

 .تكون مطابقة للمواصفاتتشير الى الحاالت الطبيعية والتي الواقعة بين حدود السيطرة 

mailto:aidastat@yahoo.com
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لوحات السيطرة التي تعتمد على البيانات التي تمثل متغير واحد أو عدة متغيرات 

، إذا كانت تلك المواصفات مقاسة بقياسات رقمية فأن مواصفات االنتاجبنوعية متعلقة 

تستخدم، أما إذا كانت سوف  (S)و  (R)و  (X-Bar) لوحات السيطرة للمتغيرات 

بمواصفات النستطيع تمثيلها بسهولة بشكل رقمي مثال ذلك المظهر، النوعية متعلقة 

مطابقة أو غير مطابقة اعتمادا على الى النعومة، اللون، فأن وحدات االنتاج تصنف أما 

كونها تلبي بعض المواصفات وفي هذه الحالة نستخدم مخططات السيطرة للصفات مثل 

ومخطط السيطرة لعدد العيوب  (P- Chart)سيطرة لنسبة الوحدات المعابة مخطط ال

(C-Chart) . 

التصنيف الثنائي الى مطابقة أو غير مطابقة غير مناسب اذا كانت نوعية االنتاج 

"، "جيد"، ممتاز، في هذه الحاالت توجد مصطلحات وسطية مثل "تتغير بشكل تدريجي

ة أكثر. الغموض واللبس في التقييمات اللغوية ، "مقبول"، "ردئ" هي مناسب""متوسط

  ربما يعالج حسابياً بمساعدة نظرية المجموعة الضبابية.

 

 هدف البحث

تصميم لوحات سيطرة ضبابية باستخدام طرائق التحويالت )المنوال الضبابي، 

متوسط المدى الضبابي، الوسيط الضبابي، والمعدل الضبابي(، عندما تكون المشاهدات 

لوصف نوعية االنتاج والوصول الى انتاج  (Linguistic data)البيانات اللغوية  بصيغة

 مطابقة للمواصفات.سلعة 

 

 الجانب النظري

، وتم استخدامها سين أداء مخططات السيطرة النوعيةتحل الطرائقاقترحت الكثير من 

، ويتم تاجيةتقنية لتحسين النوعية االن ، وثبت بأنهاشكل واسع في جميع مجاالت الصناعةب

، أما استخدام هذه المخططات عندما تكون البيانات المطلوبة إلعداد هذه المخططات دقيقة

في حالة كون البيانات المطلوبة إلعداد مخططات السيطرة غير دقيقة ويأتي عدم التأكد 

، وبالتالي فأن حالة عدم التأكد ذلك العاملين أو األوضاع البيئيةمن نظام القياس بما في 

لما أنها )الغموض( تجعل من مخططات السيطرة النوعية التقليدية غير قابلة للتطبيق طا

. ومن هنا جاء استخدام المنطق المضبب الذي هو عبارة عن تحتاج الى بيانات دقيقة

 ي حالة غياب المعلومات الدقيقة.أدوات رياضية تستخدم في عملية صنع القرار ف

ل اهتمام العديد من العلماء والباحثين في شتى أن دراسة المجموعات الضبابية نا

المجاالت التطبيقية والنظرية وفي مختلف المجاالت الحياتية، إذ غالباً مايتعرض االنسان 

عتماد االفتراضات والمحددات التي االى مشاكل معقدة تتطلب منه اتخاذ القرار المناسب ب

ان عدم التأكد له تأثير كبير في  ، إذيعتها غامضة وغير مؤكدة )ضبابية(قد تكون في طب
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. والمنطق المضبب هو تقنية تتمتع بقدرة اذ القرار المناسب لحل أية مشكلةعملية اتخ

عالية على ايجاد الحلول للمشاكل المختلفة ، وتوجد الكثير من تطبيقات المنطق المضبب 

بسيطة جداً  . ويوفر المنطق المضبب طريقةضمن عمليات السيطرة والمعلوماتيةالداخلة 

، بمعنى آخر معلومات غير دقيقة وغامضة ومهمة للحصول على استنتاجات محددة من

حاوالت بمات لدى االنسان مقرونة أن المنطق المضبب يحاكي حاالت اتخاذ القرار

 حلول دقيقة من بيانات تقريبية. اليجاد

 

  Fuzzy Set المجموعة الضبابية 

مائها، وأن هذه المجموعة ميزت بدالة هي مجموعة من العناصر مع درجة انت

 االنتماء التي خصصت لكل عنصر درجة انتماء ذات مدى مابين الصفر والواحد وهي

(الى المجموعة  (x)تمثل درجة انتماء العنصر 
~

(A  والتي تكون على شكل أزواج

 .مرتبة 

                  XxxxA
A

 )(;
~

~  

                  ]1,0[)(~ x
A

  
 

 Membership Function  دالة االنتماء 

أفراد الزوج المرتب الذي يمثل المجموعة الضبابية، ويمكن أن نعبر عنها تمثل أحد 

 :والتي تعرف كاآلتي [1,0]بدرجة انتماء العنصر للمجموعة الضبابية والتي تتراوح بين 

                ]1,0[)(~ x
A

  

فهذا يعني أن العنصر غير موجود في  [0]فإذا كانت درجة انتماء العنصر 

فهذا يعني أن العنصر ينتمي  [1]المجموعة الضبابية، أما إذا كانت درجة انتماء العنصر 

. بين الصفر والواحد بالتمام الى المجموعة الضبابية، والدرجات األخرى تتفاوت ما

الى  [0.5]فهذا يعني أن العنصر ينتمي بدرجة  [0.5]العنصر وعندما تكون درجة انتماء 

ويدعى هذا العنصر بنقطة التوازن. إذا وجد عنصر ذو درجة انتماء  المجموعة الضبابية

، أما إذا كان ذا درجة (0.9)أو  (0.8) أو (0.7)أو  (0.6)عالية فأن درجة انتمائه تكون 

توجد عدة صيغ للتعبير  .(0.4) أو (0.3)أو  (0.2)انتماء ضعيفة فأن درجة انتمائه تكون 

عن المجموعة الضبابية ومنها هذه الصيغة التي يمكن تمثيل المجموعة الضبابية على 

 .شكل أزواج مرتبة

 )(,
~

~ xxA
A

  )1.0,6(),4.0,5(),7.0,4(),1,3(),7.0,2(),4.0,1(  
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 اشكال دوال االنتماء

الدالة شكال شيوعاً هي واكثر األخطية،  خطية ودوال الالى دوال تقسم دوال االنتماء 

والدالة الجرسية ، (Trapezoidal)ودالة شبه المنحرف  (Triangular)المثلثية 

(Gaussion)تمتلك ثالث معلمات المثلثية دالة . ال),,(   ويمكن التعبير عنها

 بالصيغة اآلتية :
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 لة المثلثيةيمثل الدا (1)شكل رقم 

 حيث أن:

       α من ناحية اليسار: تمثل المدى. 

       ß . )تمثل المتوسط أو )المنوال : 

       γ . تمثل المدى من ناحية اليمين : 
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)(0تكون  x عندما x  وx 

 Linguistic Variablesاللغوية المتغيرات 

أما في ، وبالتالي تكون قيمته كمية (Numeric)في الرياضيات يكون المتغير عددياً 

ً على شكل كلمات من اللغة مثل ) "بارد"،  منطق الغموض فأن المتغيرات تحمل قيما

وتكمن أهمية المتغير اللغوي في أن االنسان نجح في ، "معتدل"، "دافئ"، "حار"(

يل األنظمة المعقدة واصدار القرارات الصعبة عن طريق تلخيص المعلومات الكثيرة وتحل

م . ويتم تمثيل كل قيمة من هذه القياستعمال اللغة وليس باللجوء الى المتغيرات العددية

المصطلحات اللغوية بالشكل يمثل مجموعة  T، فمثالً اللغوية عن طريق مجموعة ضبابية

 :التالي

  = Tحار (  دافئ، معتدل، بارد،)                                                 

التي تضم كل  مجموعة المصطلحاتيمثل  T(L)، في نظرية المجموعة الضبابية

هو مصطلح لغوي )متغير لغوي( يمثل صفة أو  L، حيث Lالقيم الممكنة التي يأخذها 

التي تضم  مجموعة المصطلحاتففي مجال بحثنا هذا تكون  صفات.مجموعة 

 التالي:للغوية بالشكل المصطلحات ا

           T(L)={bad , Medium , Good , Excellent}  
، المجموعة الفرعية [1,0]من السهل عادة قياس مدى المتغير األساسي لفترة مغلقة 

 [1,0]التي تربط الرقم في الفترة  xF)(موصوفة بواسطة دالة االنتماء  Fالضبابية 

من  .للمتغير األساسي xلقيمة انتماء ا، هذا الرقم يمثل درجة غير األساسيلكل قيمة للمت

الممكن انجاز العمليات الحسابية على المتغيرات اللغوية الممثلة كمجموعة ضبابية 

 . الضبابية والعمليات الحسابية على المجموعاتتعاريف البتطبيق 

 القيم الممثلة للمجموعة الفرعية الضبابية

Representative value for a fuzzy subset  

الى عينة الواحدة تنتمي بياناتها لالعينات مشاهداتها متكونة من بيانات لغوية، فا

 {Bad, Medium, Good, Excellent} مجموعة من المصطلحات اللغوية والتي هي

 :         والتي تمثل أصناف المنتوج، وهناك قيم ممثلة مقابلة للمصطلحات اللغوية هي

، والقيمة (Excellent)تقابل المصطلح اللغوي  (0)فالقيمة  .{0 , 0.25 , 0.5 , 1}

تقابل المصطلح اللغوي  (0.5)والقيمة ،  (Good)تقابل المصطلح اللغوي  (0.25)

(Medium) تقابل المصطلح اللغوي  (1)، والقيمة(Bad). 

يتعلق بالمجموعة إذاً كل مشاهدة من البيانات اللغوية في العينة هي مصطلح لغوي 

الذي يمثل عدد المشاهدات  xالفرعية الضبابية المعرفة على المتغير األساسي 

فالمجموعة الفرعية الضبابية كما تم  الممثلة.والموصوفة بدالة االنتماء التي تمثل القيمة 
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ً تمثل العنصر )المتغير األساسي( مع درجة  تكون  البحث هذاوفي  انتمائه.تعريفها سابقا

 التالي:جموعة الفرعية الضبابية متمثلة بالمصطلح اللغوي مع قيمته الممثلة بالشكل الم

               },{
~

ii rLA    
وبذلك تكون  القيمة الممثلة للمصطلح اللغوي. irتمثل المصطلح اللغوي و  iLحيث 

 التالي:بية بالشكل المجموعة الفرعية الضبا

)}1,(),5.0,(),25.0,(),0,{(
~

BadMediumGoodExcellentA   

 تكون:فالمجموعة الفرعية الضبابية للعينة األولى 

               )}1,0(),5.0,2(),25.0,3(),0,5{(
~
A  

المجموعات الفرعية الضبابية تحولت في النهاية الى قياسات للسماح باحتساب حدود 

 ينات على اللوحة.السيطرة ورسم نقاط الع

ق لتحويالت المجموعات الفرعية الضبابية ائأربعة طربحث سوف نقدم في هذا ال     

المنوال الضبابي، متوسط المدى الضبابي، الوسيط الضبابي، والمعدل )الى قيمها الممثلة 

 ةالمستخدم لمقاييس النزعة المركزيةق األربعة حدسية وموازية ائ. هذه الطر(الضبابي

هو المتغير األساسي،  x الفرعية الضبابية،هي المجموعة   Fفي االحصاءات الوصفية.

F(x) هي دالة االنتماء. 

  Fuzzy Mode  المنوال الضبابي  .1

efmod  1هو قيمة المتغير األساسي عندما تكون دالة االنتماء مساوية الى. 
}1)({mod  xxf Fe    Fx      (1) 

تعني  (Unimodal)إذا كانت دالة االنتماء أحادية الشكل ون وحيد المنوال الضبابي يك

، غير ذلك فأن المجموعة الفرعية للمتغير األساسي التي احادية القمة أي أحادية المنوال

)(1تحقق حالة  mod eF f  يجب أن يكون مستمراَ حيث دالة االنتماء محددة

 .قطة منتصف لتلك المجموعة الفرعيةباالفتراضات والمنوال الضبابي معرف كن

 

   - Level fuzzy midrange The  متوسط المدى الضبابي .2

)(mrf  نقطتي النهاية لـ هو معدلcut Level ويرمز لـ .cut Level 

على كل قيم دوال  حتويت x للمتغير األساسي اعتياديةوهو مجموعة فرعية   Fبالرمز 

 . االنتماء التي هي أكبر من أو تساوي
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})({   xxF F    (2) 

}{  حيث cut Levelهما نقطتا النهاية لـ  bو   a إذا كانت  FMina   

}{و   FMaxb    : فأن 

2
)( 

ba
fmr


     (3) 

 .=1متوسط المدى الضبابي عندما  Levelل الضبابي هو حالة خاصة من المنوا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Level يوضح (2)شكل رقم 

 
  Fuzzy Medianالوسيط الضبابي  .3

medf  هو النقطة التي تقسم المساحة تحت دالة االنتماء الى منطقتين متساويتين

  ة التالية : وتحقق المعادل
                        (4) 

 

 .F في المتغير األساسي للمجموعة الفرعية الضبابيةهما نقطتا النهاية  bو aحيث 

 

b

a

F

b

f

F

f

a

F dxxxdxx

med

med

)(
2

1
)()( 
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  Fuzzy Averageالمعدل الضبابي   .4

     avgf : هو المعدل الضبابي الذي عرف من قبل العالم زاده بالشكل التالي 
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، واالختيار يكون بينهم ربما على أخرى طريقة أفضلية يدعمنظري  أساس يوجدحالياَ ال

  . مستخدمي هذه المقاييس ضيالتيعتمد على تف

 Probabilistic Approach   التقريب االحتمالي 

يطرة أشتقت اعتماداَ على النقاش سمي بالتقريب االحتمالي ألن حدود الس

االحتمالي او التفسير االحتمالي. عندما تحول المشاهدات من المصطلحات اللغوية الى 

في لوحات السيطرة قيمها الممثلة يكون التقريب االحتمالي مناسب )مالئم( للتطبيق 

هيم أساسية فالتقريب االحتمالي وتقريب دالة االنتماء كالهما يعتمد على مفا .للمتغيرات

، وقي ، لكنهما يختلفان في مدى احتفاظ البيانات بالضبابيةمن نظرية المجموعة الضبابية

 .طريقة تعريف حدود السيطرة

في التقريب االحتمالي نحصل على القيم الممثلة بشكل مباشر من المصطلحات 

ثلة للمشاهدات في تحسب كمعدل للقيم الممالقيم الممثلة لعينة  بالمشاهدات.اللغوية المتعلقة 

وتقدير االنحراف المعياري  العينات.خط الوسط يحسب كمعدل عام لمتوسطات  العينات.

نقاط العينة تحسب الحقاَ  للعينات.للعينة نحصل عليه من معدل االنحرافات المعيارية 

 العينة.بالرسم على اللوحة كمعدل للقيم الممثلة للمصطلحات اللغوية في 

يتعلق   Li من المصطلحات، كل مصطلح tتتألف من مجموعة المصطلحات 

)(وموصوف بدالة االنتماء  Fiبالمجموعة الفرعية الضبابية  ii x لدينا . m   من

 j= 1,2,…..,mحيث  jيمثل عدد المشاهدات في العينة  kijمن المشاهدات،   n العينات بـ

 .Li المصطلح اللغويواسطة والتي صنفت ب

 ريب االحتمالي يتضمن الخطوات التالية :والتق

حولت الى  Li المتعلقة بالمصطلحات اللغوية  Fi المجموعات الفرعية الضبابية .1

بإحدى طرق التحويالت األربعة )المنوال الضبابي، متوسط   ri قيمها الممثلة

، وسوف نستخدم طريقة ، المعدل الضبابي(المدى الضبابي، الوسيط الضبابي

 ال الضبابي.تحويل المنو
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من المشاهدات  nكمتوسط للقيم الممثلة لـ   Mj نحسب متوسط العينة jلكل عينة  .2

 في العينة :

nrkrkrkM ttjjjj /).....( 2211                                          (6) 

 
كانحراف معياري للقيم الممثلة  SDjنحسب االنحراف المعياري  jلكل عينة  .3

 للمشاهدات في العينة 
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  Mj  يحسب كمعدل عام لمتوسطات العينات CL  خط الوسط .4
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 mـ يحسب كمعدل لالنحرافات المعيارية ل  MSD متوسط االنحراف المعياري .5

 من العينات .
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صيغ يحددان من  UCL والحد األعلى للسيطرة LCLالحد األدنى للسيطرة  .6

لوحات السيطرة للمتغيرات. النقاط التي رسمت على اللوحة تمثل متوسطات 

، [0,1]فت على مدى المتغير األساسي للفترة القياسية القيم الممثلة والتي عر

 ولذلك فأن :

)}(,0{ 3MSDACLMaxLCL                                           (10) 

)}(,1{ 3MSDACLMinUCL                                          (11) 
 :يحسب وفق الصيغة التالية A3العامل 
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 Membership Approach االنتماء دالة تقريب
تدمج المجموعات الفرعية الضبابية المطابقة للمشاهدات في في تقريب دالة االنتماء،      

ات تتألف مصطلحالمجموعة فأن استناداً الى قواعد الحساب المضبب مجموعة واحدة، و

موصوفة بدالة  Fi يتعلق بمجموعة فرعية  Li من المصطلحات، كل مصطلح tمن 

 :من المشاهدات nتتكون من  S. العينة i (xi)االنتماء 

)},(),.....,,(),,{( 2211 ii kLkLkLS    حيثki  تمثل عدد المشاهدات مصنفة

واسطة يوصف ب S. في تقريب دالة االنتماء متوسط العينة Li بواسطة المصطلح اللغوي

والذي نحصل عليه من العملية اآلتية على المجموعة  MF المجموعة الفرعية الضبابية

 الفرعية الضبابية للمشاهدات الفردية :

nFkFkFkMF iij /).....( 2211                                        (13) 
ط المدى يرمز الى المنوال أو )متوس  xm ، وفرضنا أنAالمجموعة الضبابية  تأملنافلو 

ويرمز له   xm جزأين، األول الى يسارتتكون من (  فأن دالة االنتماء  = 1 عند

xL()والثاني الى يمين ، xm    ويرمز له)(rx  .يفسر كاآلتي: و)(Lx  هو القيمة

هو القيمة األكبر  xr()و    ، وقيمة دالة انتمائه تساويxاألصغر للمتغير األساسي 

، تمثل قيمة االنتماء  حيث وقيمة دالة انتمائه تساوي  xللمتغير األساسي 

)10(و   . 

يعططرف علططى أنططه  (A) يرمططز لططه Aللمجموعططة الفرعيططة الضططبابية  متوسططط االنحططراف     

  L(A)ويرمطز لطه  Left mean deviation)  مجموع )متوسط االنحطراف نحطو اليسطار 

والطذي   r(A ويرمطز لطه (right mean deviation و)متوسطط االنحطراف نحطو اليمطين

 :يعرف وفقاَ للصيغة التالية
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يسططاوي  r(A)ومتوسططط االنحططراف نحططو اليمططين  L(A)متوسططط االنحططراف نحططو اليسططار 

 .  .xm المساحة تحت دالة االنتماء الى يسار ويمين المنوال
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 :لمعتمدة على تقريب دالة االنتماءخطوات تكوين لوحة السيطرة ا

والذي نحصطل   jط العينة يطابق متوس  MFj معدل المجموعة الفرعية الضبابية  .1

 عليه كما يلي :

nFkFkFkMF iijjjj /).....( 2211                                     (15) 

 
 احسددكلعمعدد الل(GMF)لا مددلللدد مددالالعاتددـملالمةدد    للmالمعدد الالعددـ للدد ل .2

للمة سطـملالعاتـم.

m
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الددقلمامةدد لالممبإددىلحرحدد  لطدد  لل(GMF)احسددكلحةح اددالل CLخددطلال سددط .3

لالمذع   لسـحقـً.لالةح االاأل حعىل

ل(GMF)ا مددلللدد لحددـل ملمة سددطلاحتح ا ددـمللإمةم لددىلالا لاددىلال ددحـحاىل .4
ل.(9)احسكل  قلالمعـ لىل

 سددطلمددالخددطلالل(GMF)لمبدداللدد  لاحتح ا ددـملالمة سددطىال(k)لالم دد  ك .5
لم امعلح   لالساط  ل.القل

ل:ما لح   لالساط  لةحسكلعـآلةي .6

 
)}((,0{ GMFkCLMaxLCL                                       (17) 

)}((,1{ GMFkCLMinUCL                                        (18) 

 

 الجانب التطبيقي

ت لكطل عينطة ، لتكطوين مشطاهدا (10)عينطة بحجطم  (20)استخدمنا في هطذا البحطث 

ق ائططليططة ودوال االنتمططاء بطرلوحططة السططيطرة للبيانططات اللغويططة باسططتخدام التقريبططات االحتما

الوسططيط الضططبابي، التحططويالت الضططبابية )المنططوال الضططبابي، متوسططط المططدى الضططبابي، 

 المعدل الضبابي(.

 (Bad, Medium, Good, Excellent)مجموعة المصطلحات تتكون من: 

، (Excellent)لمصطلحات تمثل أصناف المنتوج حيث يصنف المنتطوج الطى ممتطاز هذه ا

المقابلططططة  ممثلططططةالقططططيم ال . (Bad)، وردئ  (Medium)، متوسططططط (Good)جيططططد 

وبما أن أصناف المنتوج هطي أربعطة ، فطان . (0 , 0.25 , 0.5 , 1)للمصطلحات اللغوية : 

اً أربطع قطيم تتطراوح بطين الصطفر والواحططد القطيم الممثلطة المقابلطة ألصطناف المنتطوج هطي أيضط

أصطغر  استنادا الى مفهوم دالة االنتماء التي تكون قيمتها محصطورة بطين الصطفر والواحطد .
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 (1) أكبطر قيمطة هطي. (Excellent)تطابق مستوى النوعية األكثطر مرغوبطاً  (0)قيمة هي 

 . (Bad)تطابق النوعية األقل رغبة 

 

 المصطلحات اللغوية
  ki (منتوجأصناف ال)

  ri الممثلةالقيم 

Excellent 0 
Good 0.25 

Medium 0.50 
Bad 1 

 :فهيأما دوال االنتماء المتعلقة بالمصطلحات اللغوية 
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 للمصطلحات اللغوية الممثلةيبين القيم  (3)شكل رقم 
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 توزيع المشاهدات بواسطة المصطلحات اللغوية (1)جدول 

 Linguistic terms   Sampleالمصطلحات اللغوية 

Number Bad Medium Good Excellent 

0 2 3 5 1 

1 3 2 4 2 

1 1 3 5 3 

2 3 2 3 4 

1 2 5 2 5 

0 2 3 5 6 

0 2 5 3 7 

2 1 5 2 8 

0 3 3 4 9 

0 5 4 1 10 

0 2 4 4 11 

2 2 3 3 12 

1 3 3 3 13 

0 2 3 5 14 

2 3 0 5 15 

2 2 4 2 16 

1 4 2 3 17 

2 3 1 4 18 

1 2 2 5 19 

2 3 3 2 20 

 

   باستخدام التقريب االحتماليأوالً: 

اللغويطة الطى  نقوم بتحويطل المجموعطات الفرعيطة الضطبابية المتعلقطة بالمصططلحات .1

)المنططوال الضططبابي، متوسططط المططدى لكططل مططن طططرق التحططويالت  الممثلططةقيمهططا 

 .(2)الضبابي، الوسيط الضبابي، المعدل الضبابي(، وتظهر النتائج في جدول 
 ق التحويالتائلطر للمصطلحات اللغوية الممثلةالقيم  (2) جدول

 Linguistic termsالمصطلحات اللغوية 
 طرق التحويالت

Bad Medium Good Excellent 

1.000 0.500 0.250 0.000 
ef mod 

0.875 0.5625 0.3125 0.125 )5.0(mrf 

0.854 0.531 0.323 0.146 
medf 

0.833 0.4995 0.3335 0.167 
avgf 
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باسطططتخدام طريقطططة التحويطططل ا لكطططل عينطططة مطططن العينطططات ( يطططتم احتسطططابهم3 ، 2الخططططوتين )

 :  لتحويل باستخدام المنوال الضبابي، ولنأخذ اوالَ طريقة االمختارة

، وتعتبطر هطذه (20)نقوم باحتسطاب متوسططات العينطات الطـ  (6)باستخدام المعادلة  .2

الحتسططاب  .مشططاهدات فططي العينططة (10)للقططيم الممثلططة لططـ كمتوسطططات المتوسطططات 

 :لعينة األولىمتوسط ا

          175.010/)1*050.0*225.0*30*5(1 M 
 .يبين النتائج (3)رقم جدول وال، Mj وهكذا تحتسب بقية متوسطات العينات

للعينطططات الطططـ  SDj( نقططوم باحتسطططاب االنحطططراف المعيططاري 7باسططتخدام المعادلطططة ) .3

، وتعتبطططر هطططذه االنحرافطططات المعياريطططة كانحرافطططات معياريطططة للقطططيم الممثلطططة (20)

         االنحراف المعياري للعينة األولى : الحتساب مشاهدات في العينة.لل

 

2058.0

)175.01(0)175.050.0(2)175.025.0(3)175.00(5
9

1 2
1

2222

1











SD  

 .يبين النتائج  (3)والجدول رقم ، للعينات  SDj وهكذا تحتسب بقية االنحرافات المعيارية

والطططذي يكطططون مسطططاوياً الطططى المعطططدل العطططام  CL نقطططوم باحتسطططاب خطططط الوسطططط  .4

 .(8) المعادلة  فق لمتوسطات العينات و

                                  30.0
20

00.6
CL  

ويحسب كمعطدل لالنحرافطات   MSD نقوم باحتساب متوسط االنحراف المعياري .5

 . (9)وفق المعادلة  (20)المعيارية للعينات الـ 

                                     2964.0
20

9274.5
MSD  

 يبين قيم متوسطات العينات واالنحرافات المعيارية (3)جدول 

SDj Mj رقم العينة 
0.2058 0.175 1 
0.3291 0.30 2 
0.3217 0.225 3 
0.3764 0.40 4 
0.2898 0.325 5 
0.2058 0.175 6 
0.1844 0.225 7 
0.3585 0.375 8 
0.2189 0.225 9 
0.1749 0.35 10 
0.1972 0.20 11 
0.3776 0.375 12 
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0.3130 0.325 13 
0.2059 0.175 14 
0.4116 0.35 15 

0.3575 0.40 16 

0.3162 0.35 17 

0.3953 0.375 18 

0.3333 0.25 19 

0.3545 0.425 20 

5.9274 6.00 Total 

حيططططث أن ، (11)و  (10)نقططططوم باحتسططططاب حططططدود السططططيطرة وفططططق المعططططادلتين  .6

A3=0.975  وكاآلتي : (12)حسبت وفق المعادلة 
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  )2964.0)(975.0(30.0,0max LCL  

          2890.030.0,0max    011.0,0max   

011.0LCL  

  )2964.0)(975.0(30.0,1min UCL  

          2890.02533.0,1min   589.0,1min  

589.0UCL  
ق ائططوبالمثططل نقططوم بتكططرار الخطططوات السططابقة فططي احتسططاب حططدود السططيطرة لكططل مططن طر

(. ، والمعططدل الضططبابي، الوسططيط الضططبابيمتوسططط المططدى الضططبابيالمختلفططة )التحططويالت 

 .يبين النتائج (4)رقم جدول وال
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 ق التحويالت األربعةائلطر التقريب االحتماليوفق لوحة السيطرة  لماتمع (4)جدول 

favg fmed fmr(0.5)  fmod  
0.3667 0.3662 0.3657 0.30 CL 

0.1973 0.2166 0.2364 0.2964 MSD 

0.1743 0.155 0.1352 0.011 LCL 

0.5591 0.5774 0.5962 0.589 UCL 

0.3848 0.4224 0.461 0.578 Width 

 
 ً  : استخدام تقريب دالة االنتماءثانيا

 .بطريقة التحويل المنوال الضبابي نقوم باستخدام هذا التقريب

احتسطططاب دوال االنتمطططاء للمجموعطططات الفرعيطططة الضطططبابية المقابلطططة لمتوسططططات  .1

للعينططة  jMFدالططة االنتمططاء  والحتسططاب. (15)وفططق المعادلططة مشططاهدات العينططات، 

 األولى:

                          

175.010/)1*050.0*225.0*30*5(1 MF  

 .يبين النتائج (3)رقم جدول وال، (20بقية العينات الـ )تحتسب دوال االنتماء لوهكذا 

عينططة كمعططدل لمتوسطططات العينططات وفططق  (20)لططـ  GMF)(يحسططب المعططدل العططام  .2

 . (16)المعادلة 

30.0
20

6
GMF  

والططذي هططو عبططارة عططن معططدل  GMF)(يكططون مسططاوياً الططى  CLخططط الوسططط  .3

 متوسطات العينات.

30.0CL  

للمجموعططة الفرعيططة الضططبابية   GMF)( نقطوم باحتسططاب متوسططط االنحرافطات .4

 وذلك يتطلب منا القيام بمايلي: ،(14)ادلة باستخدام المع

القيم الممثلة للمصطلحات اللغوية في حالطة اسطتخدام دوال االنتمطاء تعتمطد علطى الشطكل 

فططي  بينططةوباسططتخدام طريقططة التحويططل )المنططوال الضططبابي( فططأن قططيم االنتمططاء م (3)رقططم 

 .(5)الجدول 

 استخدام دوال االنتماءللمصطلحات اللغوية في حالة  الممثلةالقيم  (5)جدول 

 االنحراف نحو اليسار المنوال االنحراف نحو اليمين المصطلحات اللغوية
Excellent 0.5 0 0 

Good 0.75 0.25 0 
Medium 1 0.50 0.25 

Bad 1 1 0.50 
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حتسطابهم ااالنحراف نحطو اليمطين، المنطوال، واالنحطراف نحطو اليسطار. وباحتساب  منقو

 :يكون بالشكل التالي لعينة األولىبالنسبة ل

 :االنحراف الى اليسار
  05.010/)50.0*0()25.0*2()0*3()0*5(   

 :المنوال الضبابي
  175.010/)1*0()50.0*2()25.0*3()0*5(   

 :االنحراف نحو اليمين
  675.010/)1*0()1*2()75.0*3()5.0*5(   

وهكذا نقوم باحتساب )االنحراف نحو اليسار ، المنوال الضبابي ، االنحراف نحطو اليمطين( 

 .يبين النتائج  (6)رقم جدول وال،  (20)لـ بالنسبة لبقية العينات ا

 

 يمثل قيم االنحراف نحو اليمين، المنوال، االنحراف نحو اليسار (6)جدول 

 رقم العينة االنحراف نحو اليسار المنوال الضبابي االنحراف نحو اليمين
0.675 0.175 0.05 1 
0.75 0.30 0.125 2 
0.675 0.225 0.075 3 
0.8 0.4 0.175 4 

0.775 0.325 0.1 5 
0.675 0.175 0.05 6 
0.725 0.225 0.05 7 
0.775 0.375 0.125 8 
0.875 0.225 0.075 9 
0.85 0.35 0.125 10 
0.7 0.2 0.05 11 

0.775 0.375 0.15 12 
0.775 0.325 0.125 13 
0.675 0.175 0.05 14 
0.75 0.35 0.175 15 
0.8 0.4 0.15 16 

0.8 0.35 0.15 17 

0.775 0.375 0.175 18 

0.7 0.25 0.1 19 

0.825 0.425 0.175 20 

االنحرافطططات نحطططو اليمطططين، معطططدل األوسطططاط الحسطططابية للعينطططات،  متوسططططنقطططوم باحتسطططاب 

 :نحو اليسار وتكون بالشكل التالي االنحرافات متوسطو
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 االنحراف متوسط
 نحو اليمين 

 معدل األوساط الحسابية للعينات
 الضبابي( )متوسط المنوال

 االنحراف متوسط
 نحو اليسار 

0.7575 0.30 0.1125 
بايجطططاد مجمطططوع )متوسطططط  A)( ويطططتم حسطططاب متوسطططط االنحطططراف للمجموعطططة الضطططبابية

 االنحراف نحو اليسار( و )متوسط االنحراف نحو اليمين( .

)())( AAA rL    87.07575.01125.0    

 87.0)( GMF  

خطط الوسطط لمواقطع حطدود  المتوسططة مطنيمثطل عطدد االنحرافطات  kالمضروب  .5

وتمثل الفرق بين متوسط االنحرافات نحطو اليمطين ومتوسطط االنحرافطات السيطرة 

 اليسار.نحو 

    645.01125.07575.0 k  
رافطات المتوسططة مطن خطط الوسطط الطى معدل عدد االنحرافات المتوسطة يمثطل )عطدد االنح

الحطد األعلطى للسطيطرة( والططذي يسطاوي )عطدد االنحرافطات المتوسطططة مطن خطط الوسطط الططى 

 الحد األدنى للسيطرة( أي :

3225.02645.0   
 :وبذلك تكون حدود السيطرة

 )87.0*3225.030.0(,0  MaxLCL  

 )2806.030.0(,0  MaxLCL  )0194.0(,0Max 0194.0  

 )87.0*3225.030.0(,1  MinUCL  

 )2806.030.0(,1  MinUCL  

  5806.0)5806.0(,1  MinUCL   

ق ائططوبالمثططل نقططوم بتكططرار الخطططوات السططابقة فططي احتسططاب حططدود السططيطرة لكططل مططن طر

التحططويالت )متوسططط المططدى الضططبابي، الوسططيط الضططبابي، والمعططدل الضططبابي(، باسططتخدام 

 .يبين النتائج (7)والجدول رقم ء تقريب دالة االنتما
 ق التحويالت األربعةائلطر تقريب دالة االنتماءوفق معلمات لوحة السيطرة  (7)جدول 

favg fmed fmr(0.5) fmod  
0.3667 0.3662 0.3657 0.30 CL 

0.2334 0.2458 0.2560 0.3225 k 

0.1558 0.1434 0.1351 0.0194 LCL 

0.5776 0.589 0.5963 0.5806 UCL 

0.4218 0.4456 0.4612 0.5612 Width 
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 والتوصيات االستنتاجات

االحتمطالي ودوال أن كطل مجموعطة مطن التقريطب  (7)و  (4)نستنتج من الجدولين  .1

طرائططق التحططويالت أظهططرت لنططا مجموعططات مختلفططة مططن القططيم لمعلمططات االنتمططاء ب

روقطات بطين السيطرة، حيث الفروقات بين قيم خططوط الوسطط هطي أصطغر مطن الف

 حدود السيطرة .

 ةأقطل قيمطظهطر وال الضطبابي نط، الم)االحتمطالي ودوال االنتمطاء(في كال التقريبين  .2

 لحدود السيطرة . (Width)لخط الوسط وأكبر قيمة الى 

الضطبابي ظهطر أكبطر قيمطة  المعطدل، )االحتمالي ودوال االنتمطاء(في كال التقريبين  .3

 .(Width)أصغر قيمة الى  و، لخط الوسط

إن إتجططاه القططيم لكططل مططن التقططريبين )االحتمططالي  (7)و  (4)نسططتنتج مططن الجططدولين  .4

، أمططا فأنهططا تتجططه نحططو االرتفططاع (CL)، بالنسططبة لخططط الوسططط ودوال االنتمططاء(

، بالنسطبة لتقريطب دالطة االنتمطاء (K)في التقريطب االحتمطالي و (MSD)بالنسبة لـ 

فأنهطا تتجطه نحطو  (LCL)ي السطيطرة ، وبالنسبة لمعلمتطفأنها تتجه نحو االنخفاض

كطال  للمنطوال فطي (UCL)، عطدا قيمطة تتجطه نحطو االنخفطاض (UCL)االرتفاع و 

فأنهططا تتجططه نحططو  (Width). أمططا بالنسططبة لقيمططة التقططريبين فأنهططا تشططذ عططن ذلططك

 .يبين )االحتمالي ودوال االنتماء(االنخفاض في كال التقر

النتمططاء أفضططل مططن حططدود السططيطرة تقريططب دالططة ا فططي المعطططاةحططدود السططيطرة  .5

 اعتمطاداَ قريطب االحتمطالي مشطتقة تبسبب حطدود السطيطرة فطي الللتقريب االحتمالي 

   .االحتمالي تفسيرعلى ال

، فطأن البيانطات عية بواسطة المتغيرات غير مناسبةعندما تكون السيطرة على النو .6

فطي مخطططات  مسطتخدمصطنيف الثنطائي اللتبمعلومطات أكثطر مطن ا  اللغوية تزودنا 

 .السيطرة للصفات

بقواعططد  أن تعططالجتمثيطل المتغيططرات اللغويططة كمجموعططات فرعيططة ضططبابية تسططتطيع  .7

، واللطططبس المتأصطططل باللغطططات الطبيعيطططةالحسطططاب الضطططبابي  االحتفطططاظ بطططالغموض 

 وتحسن القدرة أو االمكانية لفحوصات التوكيد النوعي .

طرة للسماح للمتغيطرات اللغويطة في هذا البحث هناك توسيع إلستخدام لوحات السي .8

( لتحديطططد خطططط الوسطططط وحطططدود )االحتماليطططة ودوال االنتمطططاء باسطططتخدام تقريبطططي 

 .  السيطرة

خدمة للحصططول علططى القططيم الممثلططة ودرجططات الضططبابية تطرائططق التحططويالت المسطط .9

إنجططاز بقيططة أنططواع لوحططات  داخططل سططياق دوال االنتمططاء المثلثيططة أنهططا التططؤثر علططى

 .السيطرة

حسابات المتضمنة في تكوين لوحطات السطيطرة للبيانطات اللغويطة يمكطن أن تنجطز ال .10

 .الحساب الضبابي وال توجد تعقيداتبشكل اعتيادي ب

حدود السطيطرة فطي لوحطة سطيطرة  وقعالمستخدم في تعيين م kتحديد المضروب   .11

 .يتطلب وقت أطولدالة االنتماء 
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Abstract: Actually  the production is classify to 

excellent, good, medium, and bad, that the 

percentage of defective  in production have a 

fuzziness character (vagueness) , and to deal with the 

case of un certainty resulted from vagueness, we 

construct a fuzzy control charts by using probabilistic 

and membership approaches based on 

transformation methods (fuzzy mode,  fuzzy 

midrange, fuzzy median , fuzzy average) . we present 

two approaches (probabilistic and membership) for 

constructing control charts for quality assurance 

when the observations are in the form of linguistic 

data . Both approaches based on fuzzy set theory and 

use fuzzy subset to model the linguistic terms used to 

describe product quality. They differ in the 

interpretation of the control limits and in the 

procedure used to reduce the fuzzy subsets to scalars 

for determining the chart parameters . 

Keywords: Fuzzy Control. 
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