
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                                              
   21 - 1 ، صص1391 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره23سال  

  .۱۳۹۲٫۴٫۹ :، پذیرش۱۳۹۰٫۷٫۲۴ :دریافت

کنترل کیفیت طرح آمارگیری با استفاده از نمودارهای پارتو و 
  علت و معلول

  حبیبه میرعبدالعظیمی هسید
   ریزی استانداری گیالن معاونت برنامه

گـذار تأثیرت آن یـفکیبـر  یریدر مراحل مختلف انجام طرح آمـارگ یعوامل متعدد: دهکیچ
الت و کت و برطـرف نمـودن مشـا حفظ نقاط قویها و سعی در ارتقا آن ییه شناساکاست 

تـوان در مراحـل  ین موارد را میا. شود یم یریت طرح آمارگیفکینقاط ضعف، باعث بهبود 
شناسـایی نقـاط قـوت و  اگر چـه. ردک ییگوناگون شناسا یها استفاده از روش مختلف و با

. سـتین یافکـ یار مهم است، ولـیبس یریمختلف طرح آمارگ یها ضعف موجود در قسمت
بهبـود مـداوم کیفیـت  ی هـای آمـاری، الزمـهشـده و اسـتفاده از روش موارد شناسـایی تحلیل
تــوان بــه  یابزارهــای آمــاری گونــاگونی در ایــن زمینــه وجــود دارنــد کــه از آن جملــه م. اســت

هـا،  ن روشیـا ین مقالـه ضـمن معرفـیـدر ا. نمودارهای پارتو و علت و معلول اشـاره نمـود
  .ردیگ یقرار م یمورد بررس یریآمارگ یها  ت طرحیفکینترل کز در یها ن اربرد آنک

طـرح  ؛نـدیفرا ینتـرل آمـارک ؛تیـفکی ؛نمودار علـت و معلـول ؛نمودار پارتو: یدیلکواژگان 
  .چرا چرا یکنکت ؛یرکف طوفان ؛یریآمارگ

   مقدمه -۱
طـرح بـوده  یسـازمان مسـئول اجـرا یها از دغدغه یکیهمواره  یریآمارگ یها ت طرحیفکی

مواجـه  یانسـان یرویـنـه، زمـان و نیهمواره بـا صـرف هز یریآمارگ  طرح یکام انج. است
ت مطلـوب آن یـفکیج طرح است، ینندگان نتاکدیاربران و تولکنظر  مداست و آنچه همواره 

نتـرل ک یهـا تـوان از روش یم یریآمـارگ یهـا ت طرحیـفکینترل کو  یابیارز یبرا. باشد یم
 یهــا الت موجــود در طرحکل مشــیــو تحل یندســازمست  ،ییشناســا. ت اســتفاده نمــودیــفکی

 یـکت مراحل مختلـف یفکینترل و بهبود ک یدر راستا یمؤثرتواند گام مهم و  یم یریآمارگ
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الت کن مشـیـه در بـروز اکـ ید عوامـل مختلفـیـ، باییپس از شناسـا. باشد یریطرح آمارگ
شـده و  یبند دسـتههـا  ار بهتر است علتکن یا یبرا. رندیقرار گ یل هستند، مورد بررسیدخ

الت که علـل مشـکـاسـت  یا لـهینمـودار م یکنمودار پارتو، . ها رسم شود آن یبرا ینمودار
د یـشـود، با یم ییال شناسـاکاشـ یـکه کـ یزمان. ندک یسه میها مقا آن یموجود را با فراوان

توان از نمودار علت  یستند، مین علل واضح نیه اک یدر مواقع. علل بروز آن مشخص شود
آمـاری اسـت  نـدینترل فراک ینمودار علت و معلول از جمله ابزارها. لول استفاده نمودو مع

  .رود یار مکبه  یو واقع ینیالت عکحل مش که برای
  نمودار پارتو -۲

نـدها یفرا ینتـرل آمـارکدر  یآمـار یها روش یساز ادهیاربرد و پک یالت اساسکاز مش یکی
)Spatial Process Control(ــت ــناخت و عل ــ ، ش ــ یابی ــکمش ــود در مس ر یالت موج

الت که مشـکـاسـت  ینمـودار پـارتو، نمـودار. هاست ل آنیه و تحلیها و تجز داده یآور جمع
عنـوان  تـوان بـه ین نمـودار را میـا. نـدک یسـه مـیآنها با هم مقا یموجود را با توجه به فراوان

 ی هیـاول یو تئـورلفـرد پـارتیو. ار بـردکـبـه  یریت طرح آمارگیفکیجاد بهبود ین گام در ایاول
ه ژوزف جـوران کرد ک یرا معرف یسپس لورنز نمودار مشابه. ]۳[ ه نمودینمودار پارتو را ارا

 یالت اساسکبه مش یفکیمسائل  یبند میتقس یبرا یعنوان فرمول لورنز را به یروش نمودار
نگـاه بـه نمـودار پـارتو  یـکبـا . ]۵[و ] ۴[ ار گرفـتکـار، به یبس ییالت جزکمعدود و مش

ه به نصـف رسـاندن کتجربه نشان داده است . نمود ییالت را شناساکن مشیتوان مهمتر یم
ه ک یاثر است، در حال مکعامل  یکزان یدر م کاهش اندکتر از  ار سادهین عامل، بسیتر مهم
. اثـر اسـت مکعامـل  یـکتـر از  شیار بیت، بسیفکیبهبود  ین عامل رویتر اصالح مهم تأثیر

مثال، انواع  یبرا( یل مورد بررسکمش ی درباره یاطالعات عدد ی هه مجموعک نیپس از ا
 یاساس فراوان بر یپاسخ یرسم نمودار پارتو، ابتدا انواع ب یبرا ،شد یآور جمع) یپاسخ یب
» ریسـا«عنـوان  را داشـته باشـند، بـه تـأثیرن یتـر مکه ک یمرتب شده و اقالم یصورت نزول به

از اقـالم  یـکپـس از آن اطالعـات هـر . شـوند یجمـع مها با هم  و اطالعات آن یبند دسته
بـه دسـت آورده  یو درصـد تجمعـ یتجمعـ یصورت درصد محاسبه شـده و سـپس فراوانـ به
طـور  بـه. (سان باشـدیکد یار گرفته شده باکه نوع اطالعات به کد توجه داشت یبا. شوند یم

مـوارد  ی هیـتـر از بق زرگب یلید خینبا» ریسا« ی ن مقولهیهمچن) ها یپاسخ یب» انواع«مثال 
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 یسادگ به MINITABو  SASمانند  یآمار یها افزار نرم زنمودار پارتو با استفاده ا. باشد
  . قابل رسم است

  پاسخی با استفاده از نمودار پارتو های بی تحلیل شاخص -۱-۲
 کیـکتف واحدها بـه یپاسخ یزان بیم ی ، پس از محاسبهیپاسخ یب یها ل نرخیمنظور تحل به
 INEعنوان مثـال  بـه. هـا را رسـم نمـود ن علتیتوان نمودار پارتو ا ینظر، م مورد یها لتع

بـت یغ«، »طیر واجـد شـرایغ یواحدها« ی ار، سه مقولهک یروین یریپرتغال در طرح آمارگ
. ]۶[ مورد بررسی قرار داد یپاسخ یعنوان عوامل ب را به» ییامتناع از پاسخگو«و » موقت

مشـاهده  یپاسـخ یمـورد ب ۱۳۰۷، یدر فصل اول سال مـورد بررسـ یریان آمارگیپس از پا
بت موقت یمورد به غ ۵۰۷ط، یر واجد شرایغ یمورد به واحدها ۷۰۶ن مقدار، یه از اکشد 

ن اطالعـات نمـودار یـا بـر بنـا. اختصـاص داشـت ییمورد به امتناع از پاسخگو ۹۴و تنها 
  :شد ر رسم خواهدیصورت ز به یپاسخ ین عوامل بیپارتو ا

  
  پاسخی طرح آمارگیری نیروی کار نمودار انواع بی - ۱شکل 

  
 یواحــدها«مخــتص عامــل  یپاســخ یدرصــد ب ۵۴ه کــافــت یتــوان در یســاده م یبــا نگــاه

 یواحـدها«ها مربوط بـه دو عامـل  یپاسخ یدرصد ب ۹۰ن یهمچن. است» طیرواجد شرایغ
 یهـا روش یریارگکـم بن اقـداین اولـیـا بـر است، بنـا» بت موقتیغ«و » طیرواجد شرایغ
  .است یپاسخ ین دو عامل بیاهش عوامل وقوع اکرانه در یشگیپ



  دالعظيميسيده حبيبه ميرعب  4

   .........................  21 -  1، صص 1391بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره23سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .........................  

  ای پاسخی با استفاده از نمودار میله های بی تحلیل شاخص -۱-۱-۲
برطـرف نمـودن  یشده برا اعمال یها ج روشی، نتایپاسخ ین موارد بیتر  افتن عمدهیپس از 

، یپاسـخ یزان بهبـود در بیـم یابیـارز یان بـریـا بـر بنا. شوند یم یبررس یپاسخ یل بکمش
، یریآمـارگ یمتـوال یهـا دوره یدر ط یپاسخ یب یها اطالعات مربوط به نرخ یا لهینمودار م

و » ییامتنـاع از پاسـخگو«دو عامـل نـرخ  یا لـهیطور مثال، نمـودار م  به. م خواهد شدیترس
 یصل دو سال متوالف ۸ار، در طول ک یروین یریطرح آمارگ» طیواجد شرا ریغ یواحدها«

  .قرار گرفته است یرسم شده و مورد بررس

  

  
در طرح آمارگیری  »واحدهای غیرواجد شرایط«و » امتناع از پاسخگویی«نمودار تغییرات نرخ  - ۲شکل 

  .فصل دو سال متوالی ۸نیروی کار طی 
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از  نـرخ امتنـاع یمـورد بررسـ ی دوره یه در طـکـتـوان مشـاهده نمـود  یبا توجه به نمودار م
 یاصـالح یهـا بـودن روش مـؤثر ی دهنـده ه نشـانکـافته است، یاهش کبه مرور  ییپاسخگو

 یـکط، یر واجـد شـرایـغ یمربوط به نرخ واحـدها یا لهیاما نمودار م. ار برده شده استکب
نـد یتـر در جهـت اصـالح فرا شیاز بـه تـالش بـیـن یایـه گوکدهد  یرا نشان م یشیروند افزا
  .است یریگ هچارچوب نمون یساز بهنگام

  نمودار علت و معلول -۳
ت بـه یـفکیبهبـود  یه از ژاپن سرچشمه گرفته و بـراکاست  ییها روش ی ن نمودار از زمرهیا
 Fish( یا نمـودار اسـتخوان مـاهیـ» ـــــاواک یشـیا«آن را نمـودار  یگـاه. ار رفتـه اسـتک

Bone (د و از طـرف مطـرح شـ» اواکـ یشـیا«ن بار توسط پرفسـور یرا اولیز. نامند یز مین
ا معلـول در سـر آن یـب یـل، عکه مشـکاست  یلت ماهکه استخوان اسیل آن شبکگر شید

و عوامل مرتبط با آن را نشان  یفکی یژگین وینمودار علت و معلول ارتباط ب. ردیگ یقرار م
ه کتوان گفت  ینان میبا اطم یست و حتین یا ار چندان سادهکن نمودار یرسم ا. ]۷[ دهد یم

نمودار علـت  یکت در ساختن یازمند موفقیت، نیفکینترل ک ی مسئله یکحل  ت دریموفق
دهـد بـه  یه به افراد اجازه مکاست  مؤثرابزار  یکن نمودار یا یلک طــــور به. و معلول است

در  یاصـل یها شـهیا ریـننـد و ینـد را ببیفرا یـکن عوامل مورد مطالعه در یارتباط ب یآسان
 یسـودمند بـرا ین ابـزاریهمچنـ. نـدین نماییرا تع ییه و ابتداساد یا حتیده و یچیمسائل پ

هاسـت و در  شهیگـرد اند زیـا میـ) Brain Storming( یرکـوفـان فطاستفاده در جلسات 
علـل  ییشناسـا یبـرا یدیـن نمودار ابـزار مفیست، ایل واضح نکه علل بروز مشک یمواقع

  . بالقوه است
  .است تشریح شده ۳در شکل ن نمودار یا یلکساختار 

  های آمارگیری  مراحل رسم یک نمودار علت و معلول در طرح -۱-۳
. مورد استفاده قـرار داد یریتوان در مراحل مختلف طرح آمارگ ینمودار علت و معلول را م
  :صورت زیر است مراحل رسم این نمودار به
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  ساختار یک نمودار علت و معلول - ۳ شکل

  
  : ر خواهد بودیاز موارد ز یکی هکمشخص ساختن معلول  :اول ی مرحله

 نامه، تعداد خطاها و  وب پرسشیع: تیفکی... 
 نامه، حجم نمونه و  پرسش ها سئوالر، تعداد یتعداد آمارگ: نهیهز... 
 ر و یمور آمارگأار مک، ساعت یریزمان آمارگ: ییاراک... 
 یارک ی  ، تخصص، عالقهیارک، تعهد یارکنان، وجدان کارکبت یغ: هیروح  
 و  یرسان انتشار و اطالع: لیتحو زمان...  

 ی ل مرحلهیمحور از چپ به راست به طرف مستط یکرسم استخوان پشت،  :دوم ی مرحله
 یها ، اسـتخوان)یاصل یتورهاکها و فا علت(بزرگ  یها شود و رسم استخوان یاول رسم م
. شـوند یل به طرف استخوان پشت رسـم مکان مورب از سمت چپ شیکصورت پ بزرگ به

  .ها هستند دسته از علت یکبزرگ معرف  یها از استخوان یکهر
 یهـا عامل یینوبـت بـه شناسـا یاصـل یتورهـاکهـا و فا ن علتییپس از تع :سوم ی مرحله

) اسـتخوان متوسـط( یفرع یها ار استخوان بزرگ به استخوانکن یا یبرا. رسد یتر م ییجز
ن یو به همـ) کوچک یها استخوان(گر ید یفرع یها و استخوان متوسط مجددًا به استخوان

 ییو مـو کوچـکمتوسـط،  یها اسـتخوان. شـود یم یبند میتقسـ ییمـو یها ب استخوانیترت
ها  سلسله مراتب علت. ب هستندیا عیدر بروز معلول  مؤثر یها معرف سلسله مراتب علت
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ه داد، یـاهـا راه حـل ار مـورد رفـع آن ماً دریه بتوان مستقک ییها ابد تا علتی یقدر ادامه م آن
  . مشخص شوند

 یها تواند معلول علت یمعلول، خود م یکه علت کاست  یا گونه علت و معلول به ی رابطه
 -۴(ل کعلت در ش یک Aعامل . نشان داده شده است ۴ل کن حالت در شیا. گر باشدید

  .است) ب -۴(ل کمعلول در نمودار علت و معلول ش یکخود آن  یاست ول) الف
فرامـوش نشـده  یچ عـاملیرند تـا هـیگ یقرار م یمورد بررس ها مجددًا لتع :چهارم ی مرحله
  .باشد
ر عوامـل انتخـاب یان سـایـاز م» هـا علت«ا یـ» علت«ن یتر ن و مهمیترمؤثر :پنجم ی مرحله

  .ها مشخص شوند ر علتیرند تا نسبت به سایگ یقرار م یضیل بکش یکشده و در 
رســم  یلــک طــور بــه. شــود یودار ثبــت منمــ یرو یاطالعــات ضــرور ی هیــلک :ششــم ی مرحلــه

نمـودار  یـک یت و ارزش است، اطالعـات ضـرورینمودارها بدون ثبت اطالعات فاقد هو
 یاقـل دارا د حـدیـهـر نمـودار با یعنـیشـخص اسـت؛  یـک یا همانند اطالعات شناسنامه

  .ننده باشدک هیا گروه تهیان و نام شخص کخ، میعنوان، شماره، تار
 

    
  تحلیل فاکتورهاتجزیه و  –۴شکل 

  روش تجزیه و تحلیل رسم نمودار علت و معلول -۲-۳
نـدگان و یل از نماکگروه متشـ یکه در کاست » یرکف طوفان«اغلب روش  یروش انتخاب

. شـود یل ارتبـاط دارنـد، مطـرح مکه با آن مشک یمختلف و افراد یها ارشناسان قسمتک
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انجـام شـود تـا بتوانـد جلسـه  یا بـها شـخص باتجریـد توسط رهبر گـروه یار رسم نمودار باک
 یاز اعضا یکردن ذهن هر کهدف، فعال  یا ن جلسهیدر چن. ندکت یرا هدا یرکف طوفان

. ار اسـتکـبهبـود  یشـنهاد بـرایپ ی هیـ ا ارایـالت کمشـ یراه حل بـرا ی هیگروه در جهت ارا
ن یـدر ا .نـدینظـر نما اعضا اظهـار ی ن شده باشد و همهیید از قبل تعیل باکا مشیموضوع 

  :است یر ضروریات زکروش توجه به ن
 رد؛ید مورد انتقاد قرار گینبا یچ نظریه 
 ه همه بتوانند آن را مشاهده کنوشته شود  یطور تابلو به ید بر روینظرها با نقطه ی همه

 نند؛ک
 شده، اتفاق نظر داشته باشند؛ نییل تعکا مشیطرح موضوع  ید بر رویهمه با 
 نده اجتناب شود؛یالم گوکنده نوشته، و از قطع یت گولماکاساس  د بریجمالت با 
 ان شود؛یصورت موجز و مختصر ب ها در قالب عبارات و به علت 
 ۵« یکنکها از ت مراتب علت ن سلسلهییتع یبـرا Why «ا چرا؟ چرا؟ استفاده شود؛ی 
 بــزرگ،  یها اســتخوان یجــاد مســئله بــر رویدر ا یکــینزد ی ب درجــهیــترت هــا بــه علت

 ش داده شوند؛ینمودار علت و معلول نما … و یی، موکوچکمتوسط، 
 قـرار  یامـل مسـئله مـورد بررسـک کدر یل بـراکدر بروز مش مؤثر یاحتمال یها علت

 فراموش نشود؛ یچ علتیرند تا هیگ
 اسـاس دانـش  گنجانده شده در نمودار علت و معلـول را بـر یاحتمال یها علت یتمام

د در موردشـان یـه باکـ ییهـا قرار داده و علت یارشناسان مورد بررسک ی و تجربه یفن
 ز شوند؛یه متمایشود، از بق یآور اطالعات جمع

 و  یاسـاس مسـتندات واقعـ ه بـرکـاسـاس حـدس و گمـان، بل نه بر یواقع یها علت
 شوند؛ ییشناسا) آمار و اطالعات(ق یح و دقیصح کمدار

 ی وجود دارد؟ رابطـه یها همبستگ ها و معلول از علت یک ن هریا بیه آکق شود یتحق 
 شود؛ یز بررسیها ن ن علتیب

 ها را حذف نمود، انتخاب شوند د آنیه باک ییها ا علتین علت یترن و مهمٰیترمؤثر. 
 یرکـف طوفـانن روش یگزیتوانند جـا یه مکز وجود دارند ین یگرید یها نه روشین زمیدر ا

بــر حســب مــورد ه کــهاســت  ن روشیــاز جملــه ا ۲یو روش گــروه اســم ۱یروش دلفــ. شــوند
  .ار بردکها را ب ن روشیاز ا یقیتوان تلف یم
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  Why5معرفی تکنیک  -۱-۲-۳
آغاز » چرا« ی ه با واژهکرا  یها سئوالتوان پنج بار  یالت مکدر هنگام برخورد با مش اصوالً

  . آشنا سازد یدیق جدیتواند ذهن را با حقا یار مکن یا. شوند مطرح نمود یم
   اچ  کــــیو و یدبلــــ ۵اســت، روش  کــــــینکن تیــا  ــــــــــابهه مشـــکــ یگـــــریروش د

 5Ws, H):»Who?, Why?, What?, Where?, When?, How?« (چـرا«. اسـت «
ها  ار بردن آنکه با بکدهند  یل مکرا ش یدیلک ی گر شش واژهید یدیلک ی همراه با پنج واژه

دام، کـ، یسـک چـه: نـد ازا ارتن پـنج واژه عبیـا. ل گشتکمش یدنبال علت واقع توان به یم
  :ه شده استیر ارایز یها مثال یکنکن تیروشن شدن ا یبرا. موقع، چطور جا، چهک

در شش مـاه اول سـال  یرسان سازمان اطالع یکشده توسط  هیخدمات ارا یمشتر: لکمش
  . اند تر شده مک ۸۶نسبت به سال  ۸۷
 شود یها پوشش داده نم از آنیاند؟ چون اطالعات مورد ن تر شده مکان یچرا مشتر. 
 یر بروزرسـانیـسـت؟ چـون اطالعـات دیهـا در دسـترس ن از آنیچرا اطالعات مورد ن 

 .شود یم
 ه یــته یبــرا یافکــنــان فرصــت کارکشــود؟ چــون  یم یر بروزرســانیــچــرا اطالعــات د

 .اطالعات ندارند
  ارمند با تجربـهکد ندارند؟ چون یاطالعات جد ی هیته یبرا یافکنان فرصت کارکچرا 

 . ستیدر سازمان ن
  بـوده و در   یارمندان با تجربـه ناراضـکست؟ چون یارمند با تجربه در سازمان نکچرا

  .اند ردهک کسال گذشته سازمان را تر
  هستند؟ یارمندان ما ناراضکه چرا کن است یما ا یاصل ی  پس مسئله

  تابخانه گم شده است؟کتاب کن یه چندکاست  یمدت: لکمش
 امـده یآن بـه عمـل ن یم شـده اسـت؟ چـون دقـت الزم در نگهـدارهـا گـ تابکن یچرا ا

 .است
  ها است تابک یمسئول نگهدار) الف(رده است؟ خانم ک یوتاهک یسکچه. 
 تابخانـه بـاز که حضور نداشته درب ک یاز مواقع یچگونه اتفاق افتاده است؟ در بعض

 .مانده است
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 بعـد از ظهـر  ۲ب از سـاعت لماند؟ اغ یتابخانه باز مکدرب  ییها تر در چه زمان شیب
 .به بعد

 ار قـرار کمحل  یکه نزدکجا بوده است؟ دبستان فرزندش کها او  ن زمانیتر در ا شیب
  .دارد
ارمنـد را هنگـام کمـادران  یتـوان نگرانـ یه چگونـه مکـن باشـد یتواند ا یما م ی پس مسئله

  اهش داد؟کار، کمدارس فرزندانشان در محل  یلیتعط

  »علت و معلول«و » ارتوپ«ارتباط نمودار  -۴
ه ک» یعال ی گانه هفت یابزارها«ل از چند نمونه از کمش یکحل  یاز موارد برا یاریدر بس

  :دشو یشوند استفاده م یر میشامل موارد ز
 حیبه اطالعات صح یو دسترس یابیجهت دست: نترلک ی و برگه یبند طبقه. 
 یریگ زهحاصل از اندا یها ع دادهیت توزیوضع یبررس: ستوگرامیه. 
 یاتیو ح یالت اساسکن مشییتع یبرا: نمودار پارتو. 
 ها ها و معلول ن علتیروابط ب کدر: نمودار علت و معلول. 
 ها لکق نمودارها و شیت موجود ازطریع وضعیسر کح و دریتوض: ها گراف. 
 ها ن دو گروه از دادهیب یخط ین شدت همبستگییتع: یندگکنمودار پرا. 
  دیند تولینترل قرار دادن فراکل و در یو تحله یتجز: نترلکنمودار.  
جملـه  از. نـدک یمـ کمـکاز مسائل  یاریت به حل بسیفکینترل کمختلف  یها ب روشکیتر
حـل مسـائل و  یعمـل، بـرا در» علـت و معلـول«و نمودار » پارتو«ب دو ابزار نمودار کیتر
بـروز  یواقعـعلـل » پـارتو«نمـودار  یـکپس از رسـم . ار سودمند استیبس یفکیالت کمش
 ینه، زمان و فراوانیعد هزه نمودار پارتو، از چند ُبک یشوند و در صورت یم ییل شناساکمش
ار در واقـع کـن یـا. ردکـن ییرا تع یل اصلکا مشیتوان علت  یالت موجود رسم شود مکمش
ــ ــهیاول ن یترمــؤثرن یــیدر خاتمــه پــس از تع. رســم نمــودار علــت و معلــول اســت ی ن مرحل
ه روش کـدهـد  یگر نشـان مید» یپارتو«نمودار  یکها، رسم  نمودن آن الت و برطرفکمش

ر یـدر ز. اسـت موفـق بـوده  یل مـورد بررسـکار رفته چقدر در بهبود و حل مشک  به یاصالح
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شـناخت و  یپارتو و علت و معلول برا یه استفاده از نمودارهاکه شده است یچند مثال ارا
  .دهد یالت را نشان مکل مشیتحل

 »نمودار علت و معلول«ر با استفاده از یت مأمور آمارگیفکی یابیارز .۱مثال 
» ران و سـازمانین آمـارگیب ی رابطه«تواند  یر میار مأمور آمارگکت یفکیگذار بر تأثیرعوامل 

ن دو عامـل رسـم شـده یـا» علـت و معلـول«ر، نمودار یه در زکباشد » رانیآموزش آمارگ«و 
 . است

 
 
  

  
  بین آمارگیران و سازمان ی رابطهنمودار  - ۵شکل 
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ی  ســازی و اطالعــات کمکــی در زمینــه هــا و شبیه های تــدریس، نکــات مهــم، مثال راهنمــای آمــوزش بایــد حــاوی شــیوه*  
 .موضوع طرح باشد

 
 نمودار آموزش آمارگیران - ۶شکل 
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  »نمودار علت و معلول«با استفاده از  یدانیات میت عملیفکینترل ک .۲مثال 
 یریت طـرح آمـارگیـفکی یابیـن مراحـل ارزیتـر از مهـم یکـی یدانیات میت عملیفکینترل ک

ر به آن یه در نمودار علت و معلول زکاست  یعوامل متعدد تأثیرن موضوع تحت یا. است
  .پرداخته شده است

 
  

    
  

  »در عملیات میدانی«کنترل کیفیت نمودار  - ۷شکل 
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  » پارتو«و » علت و معلول« ینمودارها نرخ پاسخ با استفاده از یابیارز .۳مثال 
ر محاسبه شده است و نمودار یاخ ی در چند دوره یریطرح آمارگ یکد نرخ پاسخ ینکفرض 

ن صورت با رسـم یدر ا. دهد یرا نشان م یاهشکروند  یکن چند دوره یا یآن در ط یا لهیم
قـرار  یرسـاهش نـرخ پاسـخ مـورد برکـدر  مـؤثر یهـا علت یتمام» علت و معلول«نمودار 

  .ر نشان داده شده استین نمودار در زیا. رندیگ یم
  

    
  نمودار نرخ پاسخ - ۸شکل 

  
ل شـده یـمکو ت ینامه طراح ر در پرسشیوال زئ، سیپاسخ ین علل بیتر مهم یمنظور بررس به

  :است
  
  
  
  
  
  .نشان داده شده است ۹شکل  یوال فوق در نمودار پارتوئج حاصل از سینتا

  : نامه علت عدم تکمیل پرسش 

  امتناع از پاسخگویی                   غیبت موقت                    غیر واجد شرایط  
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  عد فراوانیپارتو از ُبنمودار  - ۹شکل 

  
علـل  ی، عالوه بر اطالعـات مربـوط بـه فراوانـیپاسخ یب یا علل اصلیانتخاب علت  یبرا
  .ز رسم شده استینه و زمان نی، نمودار پارتو از بُعد هزیپاسخ یب

  
  نمودار پارتو از بعد هزینه - ۱۰شکل 
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  عد زماننمودار پارتو از ُب - ۱۱شکل 

  
 تـأثیر» طیر واجد شـرایغ یواحدها«ل کد، رفع مشنده ینشان م ااین نمودارهه کهمانگونه 

. سـتیسر نیمدت م وتاهکل در کن مشیاما رفع ا. خواهد داشت یپاسخ یاهش بکدر  یادیز
نه و زمان نسـبتًا یو صرف هز یریگ چارچوب نمونه یساز ازمند بهنگامیار نکن یرا انجام ایز
ده یاست، اما د یپاسخ ین علت بیومد» بت موقتیغ«ن هرچند علت یهمچن. است یادیز
. ز اسـتیامـا اخـتالف آن نـاچ. تر است بر نهیبرتر و هز ه نسبت به علت سوم زمانکشود  یم
ان کـه امکـشـود  یده میـها، د رفع آن یاز برایمورد ن ی نهیزمان و هز ی سهین با مقایا بر بنا

ن یـا بـر بنـا. ر استیپذ  انکمدت ام وتاهکزمان و در  طور هم ل بهکبرطرف ساختن هر دو مش
ش از یل پـکن دو مشـیـو علـل آن، نسـبت بـه رفـع ا یپاسـخ یاهش بک یه براکالزم است 

 تـأثیره کـرد کـتـه را فرامـوش کن نیـد ایـالبتـه نبا. اقدام نمـود یبعد ی طرح در دوره یاجرا
 ید در دراز مـدت بـرایـه باکـگر اسـت یتر از دو علت د شیب» طیر واجد شرایغ یواحدها«

  . ز اقدام الزم انجام شودینمودن آن ن برطرف
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  »علت و معلول«با استفاده از نمودار  یدگذارکت یفکی یابیارز .۴مثال 
نشان داده شده  ۱۲شکل در نمودار  یدگذارکند یبر فرا مؤثر یو علل فرع یچهار علت اصل

ن یـا در. ان شده اسـتیهر علت ب یبالقوه برا یرهایحات و متغین، توضیعالوه بر ا. است
بـه  یدگـذارکاند و  شـده یآور نامه جمـع ق پرسـشیـهـا از طر ه دادهکند فرض شده است یفرا

ـــــــکاتومات یدگـــــــذارکســـــــتم یس ی لهیوســـــــ ـــــــاز طر ی    -مـــــــتن  ییق شناســـــــای
ACTR )Automated Coding by Text Recognition (علـل . انجـام شـده اسـت

، »هــا اســتخراج داده نامه و پرســش«عامــل  ۴در  یدگــذارکنــد یت فرایــفکیبــر  مــؤثر یاصــل
ه علـت کـشـده اسـت  یبند دسـته» یدست یدگذارک«و  » ینیماش یدگذارک«، »ها یبند طبقه«

ر یـدر ز یدگـذارکنـد یت فرایـفکیگـذار در تأثیر یو فرع یعنوان عوامل اصل ها به انتخاب آن
  .ان شده استیب
 ها نامه و استخراج داده پرسش)Data Capture(  

هـا  داده. اسـت یدگذارکبر  یقبل یندهایفرا تأثیر ی هیران بخش از نمودار، ایهدف ا
ن وارد کد و اسـیـلک ی ق صـفحهیـشـوند و از طر یم یآور  جمع  نامه صورت پرسش به
 یدر مـوارد. هـا اسـت یورود تأثیرتحت  یدگذارکند ین فرایا بر بنا. شوند یانه میرا
سـهولت،  یبـرا انجـام شـود امـا یدگذارکز قبل از ین  یو جانه ویرایشن است کمم
  .ن عامل در نمودار نشان داده نشده استیا

بـه  یه بـه درسـتکـنـد ک یمـ کمـکان یها به پاسخگو ملعو دستورال ها ئوالوضوح س
ق و جامع یدق) یا نهیچندگز(شده  یدگذارکاز قبل  ها ئوالپاسخ دهند و س ها ئوالس

سـتم ین بـار سیـا بـر بنـا. دهـد ید را مکن یتر ان انتخاب مناسبکان امیبه پاسخگو
ن کا اسـیـد یـلک  ق صـفحهیـورود اطالعـات از طر یخطـا. ابـدی یاهش مک یدگذارک
را  یدگـذارکنـد ید نامناسب شده و فراکورود اطالع اشتباه منجر به . دیآ یوجود م به

  .دهد یقرار م تأثیرتحت 
 ها یبند طبقه  

. رار دهـدقـ تـأثیررا تحـت  یدگذارکت یفکیتواند  یم یبند ت دستورالعمل طبقهیفکی
شـغل مشـخص در دسـتورالعمل وجـود  یـکمشاغل، اگر  یبند مثال در طبقه یبرا

ل کدچـار مشـ یدگـذارکنـد یبـه آن اختصـاص داده نشـده باشـد، فرا یدکـنداشته و 
و بهنگـام بـودن  یبند ت دستورالعمل طبقهیزان جامعین محتوا و میا بر بنا. شود یم

 یریپذ سـهیمقا. اند علـول ظـاهر شـدهدر نمـودار علـت و م مـؤثرعنـوان عوامـل  آن به
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در ) ا در طـول زمـانیـمختلـف  یشـورهاکمثال در سـطح  یبرا( یبند ستم طبقهیس
  . مورد استفاده اثرگذار است یدهاک

 ینیماش  یدگذارک  
د مربـوط کـل مرجـع، یـمـتن و انطبـاق آن بـا فا ییق شناسـایـستم از طرین سیدر ا

ل کد دچـار مشـکص یدر تشخ شینما هک یدر صورت. شود ین انتخاب میتوسط ماش
از تمـام  یا ل مرجـع مجموعـهیـفا. شـود یدگـذارک یصـورت دسـت ن مورد بهیشود، ا

زان صحت یبه م یدگذارکزان صحت یم. است مربوط یدهاکو ) قیمصاد(عبارات 
ــو دقــت ا ــن فای ــام. دارد یل بســتگی ــاز بهنگ ــا یس ــن فای ــهی ــا  ل ب ــان ب طــور همزم
 یه بـراکـ یدر مـوارد. ردیـگ یمربـوط صـورت م یبند طبقه یا بازنگری یساز بهنگام
د ید جدکدگذار داده شود، کد توسط کن یدا نشود و ایپ یدک، )مصداق(عبارت  یک

ل یـفا یسـاز در واقـع بهنگام. شـوند یل مرجع اضـافه میزمان به فا و مصداق آن هم
ا یـدها کـق و یا حـذف مصـادیرد و شامل افزودن یپذ یا انجام میصورت پو همرجع ب

  .باشد ید مکر در ییجاد تغیا
 یدست  یدگذارک  

عنـوان  هـا بـه تجربـه و اسـتعداد آن. دارند یادیز تأثیر یدگذارکت یفکیدگذاران در ک
 یـک. نشـان داده شـده اسـت یدگذارکت یفکیدر نمودار علت و معلول  یعلت فرع

 ییاس توانـاکـانع یبرا. دگذار استک ی ، تجربهیدگذارک یگذار ساده براتأثیرر یمتغ
 معمـوالً. شوند یم یریگ آن اندازه یا درستی یدگذارکمانند سرعت  ییرهایافراد، متغ
دگـذار ک یه بـراکـ ییدهاکـ. ز وجـود دارنـدیـن» مـاهر«و » ارکـ تازه«دگذار کدو سطح 

نـان یدگذاران ماهر سپرده شود تـا بـا نـرخ اطمکد به یار سخت است، بایار بسک تازه
د کـارجاع ) زمان( ی دگذاران ماهر و آستانهکد تعدا. انجام شوند یدگذارک یتر شیب

ت یــفکیگــذار در تأثیردگـذار مــاهر، مــوارد مهـم و ک یــکار بــه کـ دگــذار تــازهک یـکاز 
 یار مهمـیعوامـل بسـ ،یبنـد ار و زمانکم یگر تقسید یاز سو. خواهند بود یدگذارک

 .داشته باشد یدگذارکت یفکیدر  ین است اثرات منفکن ممیار سنگکحجم . هستند
  . دهد یدگذارها را بهبود مکار کت یفکیگر آموزش خوب و بازخورد، یاز طرف د
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  نمودار کیفیت کدگذاری - ۱۲شکل 

  گیری نتیجه بحث و-۵
هرچنـد  یریمختلـف طـرح آمـارگ یها الت موجـود در قسـمتکمشـ یابیـ و علـت ییشناسا

د در یـالت، باکشن میردن اکو مستند  ییپس از شناسا. ستین یافک یار مهم است ولیبس
ان حـل و کـالت امکاز مش یدر برخ. الت اقدام شودکن مشیحل ا یاسرع وقت در راستا
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از بـه یـالت نکاز مشـ یآن وجـود دارد، امـا برخـ ییل پـس از شناسـاکبرطرف ساختن مش
منظـور  در تمام مدت بـه. باشند یقابل برطرف شدن م یآت یداشته و در اجراها یزیر برنامه

 یزمـان یل سریمانند تحل ینترلکانات کست از تمام ابزارها و امیبا یت میفکیبهبود مداوم 
د بـودن یـره استفاده نمود تـا از مفیو غ P  ،Cل نمودار یاز قب ینترلک یاطالعات، نمودارها

  .نان حاصل شودیار برده شده اطمکب یارهاکراه

  گزاری سپاس
ن یـف ایلأنجانب را در تـیه اک یه رجبیو سم ی، الهه عباسیها سمانه قادر با سپاس از خانم

  .نمودند یاریمقاله 
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