
 ارزيابي، كنترل و بهبود مداوم كيفيت   -هاي آمارگيري استاندارد طرح

 

1

 رياست جمهوري

 ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

  مـركـز آمـار ايـران

       
    ارزيابي، - هاي آمارگيري  استاندارد طرح

  كنترل و بهبود مداوم كيفيت

)١٣٨٨‐ ٣١‐ ٠٠(  
  
  
  
  



   ارزيابي، كنترل و بهبود مداوم كيفيت -هاي آمارگيري استاندارد طرح

 

2 

                                                            
  

 
  
  
   ايران هاي نشريات مركز آمار نشانه     

  

  .     آمار گردآوري نشده است-        
  .       آمار در دسترس نيست     0 0 0
 X           ذاتاً يا عمالً وجود ندارد .  

X X    معني است       جمع و محاسبه غير ممكن يا بي .  
  .               رقم كمتر از نصف واحد است

  . نظركردن است  ل صرفناچيز و قاب) نسبت(            رقم // 

         B* B  رقم غير قطعي است .  

 B** B  رقم جنبه تخميني دارد      .  
  .          به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست   
  
   

  

  

  .    رت گرفته استها قبل از سرراست كردن ارقام صو ها و شاخص  نسبت محاسبه. ها به علت سرراست كردن ارقام است اختالف در سرجمع
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  پيشگفتار
هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي و            ريـزي   امروزه، آمار و اطالعات نقش به سزايي در برنامه        

اما آنچه حائز اهميت است، وجود آمارهـايي        . در تحقيقات علمي و پژوهشي دارد     كاربرد وسيعي   
، كيفيـت   ...هاي توليـدي، كـشاورزي، غـذايي و         فراينـد همانگونـه كـه در      . بـاال اسـت   با كيفيت   
 داراي اهميت   آمارهاي توليدي كيفيت  فرايندهاي آماري نيز    زند، در      حرف اول را مي    ،محصوالت

انجـام يـك طـرح آمـارگيري     . يز به دنبال محصولي بـا كيفيـت هـستند     است و كاربران آمارها ن    
معموالً با صـرف هزينـه، زمـان و نيـروي انـساني مواجـه اسـت و آنچـه مـورد نظـر كـاربران و                           

براي رسيدن به ايـن مقـصود،       . توليدكنندگان نتايج است، داشتن آماري با كيفيت مناسب است        
هـاي   تـوان بـا اسـتفاده از روش        زم است كـه مـي     هاي آمارگيري ال    ارزيابي و كنترل كيفيت طرح    

هـا عمـدتاً بـراي كنتـرل كيفيـت            گرچه اين روش  . كنترل كيفيت اين فعاليت را به انجام رساند       
تـوان    توليد كاال و توليد آمار مـي  فرايندهايسازي    شود، اما با شبيه     كاالها در صنعت استفاده مي    

  . هاي آمارگيري نيز به كار برد ها را در طرح آن
 بـه منظـور ارائـه       »رزيابي، كنترل و بهبـود مـداوم كيفيـت         ا -هاي آمارگيري   طرحاستاندارد  «    

ايـن اسـتاندارد در     . هاي آمارگيري تهيه و تدوين شده است           براي ارتقاي كيفيت طرح    هايي  روش
هـاي آمـارگيري بـراي اسـتفاده در           استانداردهاي طرح «هاي مطرح شده در كتاب        ادامه موضوع 

هـاي آمـارگيري      و يكمين موضوع استاندارد در زمينه طـرح         و به عنوان سي   » آماري كشور نظام  
 5 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در         5ارائه شده است كه در قالب استاندارد شماره         

بند با عناوين هدف، دامنه كاربرد، مراجـع الزامـي، اصـطالحات و تعـاريف، سـاختار و الگوهـاي                    
  . تهيه شده استاستاندارد 

مركـز  اين   كارشناسان دفتر استانداردهاي آماري و ساير       همكاران از زحمات    مركز آمار ايران       
د و اميـد دارد بـا   نمايـ  مـي اند، تشكر و قـدرداني   ه در تهيه و تدوين اين استاندارد تالش نموده  ك

 آن  اي كيفي و كمـي    موجبات ارتق محترم،  و صاحبنظران   ظرات ارزشمند كاربران    گيري از ن    بهره
  . را فراهم نمايد

  
  

  التوفيق... ا و من                                                                                 
  محمد مدد                                                                                  

  رئيس مركز آمار ايران                                                                                  
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  قدمهم

 بـه منظـور ارائـه    »رزيابي، كنتـرل و بهبـود مـداوم كيفيـت     ا-هاي آمارگيري طرحاستاندارد  «   
ايـن اسـتاندارد در     . هاي آمارگيري تهيه و تدوين شده است           براي ارتقاي كيفيت طرح    هايي  روش

هـاي آمـارگيري بـراي اسـتفاده در           استانداردهاي طرح « كتاب   هاي مطرح شده در     ادامه موضوع 
هـاي آمـارگيري      و يكمين موضوع استاندارد در زمينه طـرح         و به عنوان سي   » ي كشور نظام آمار 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه        5ارائه شده است كه در قالب استاندارد شماره         
  . شده است

بخش  از تدوين استاندارد،  » هدف«در بخش اول    . خش ارائه شده است    ب 5استاندارد در قالب        
براي بكارگيري اين استاندارد توضيح داده    » مراجع الزامي «و در بخش سوم     » دامنه كاربرد «دوم  

در قـسمت   . پـردازد   مـورد نيـاز مـي     » تعـاريف   و اتالحاصـط «رم به ارائـه     ابخش چه . شده است 
نه اصلي اين استاندارد است، ابتدا فلسفه بهبـود كيفيـت و             كه بد  »ساختار و الگوهاي استاندارد   «

سـپس بـه موضـوع      . شـود   هايي كه در اين زمينه صورت گرفته اسـت، توضـيح داده مـي               فعاليت
هـا و      روش ،هاي مربوطه پرداختـه شـده و در ادامـه           اهميت شناسايي نقاط ضعف و قوت و روش       
نمـودار  «،  »Pنمـودار    «،»ري براي پذيرش  گي  نمونه«ابزارهاي ارزيابي و كنترل كيفيت كه شامل        

هاي مذكور    و در آخر كاربرد روش      است توضيح داده خواهد شد     »نمودار پارتو « و   »علت و معلول  
  . شود ميهاي آمارگيري در قالب چند مثال ارائه  در مراحل مختلف طرح
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  رگيري  هاي آما ارزيابي، كنترل و بهبود مداوم كيفيت طرح
از . اند   توليد معرفي شده   فرايندهاي مختلفي براي ارزيابي و كنترل كيفيت دريك           ابزارها و روش  

باشـند،    هاي آمارگيري يا آمارهـاي ثبتـي مـي           طرح فرايندجا كه آمار و اطالعات نيز توليدات          آن
. يز استفاده نمـود   ها براي ارزيابي و كنترل كيفيت توليدات آماري ن          توان از اين ابزارها و روش       مي

ه  تحليل سريع مشكالت موجود و ارائ مستندسازي و  شناسايي،   ،آنچه در اينجا حائز اهميت است     
ابي و كنتـرل    يـ هـا و ابزارهـاي ارز       در اين استاندارد، ضمن بيان روش     . هاست  كار براي حل آن     راه

 شـرح داده شـده      هاي آمارگيري   ها در مراحل مختلف طرح      كيفيت، با ارائه چند مثال، كاربرد آن      
    .   است

  
   هدف-1

   كيفيت طرح آمارگيريبهبودارائه راهكارهاي علمي و عملي به منظور ارزيابي، كنترل و 
  
  دامنه كاربرد-2

 هاي آمارگيري نظام آماري كشور تمام طرح
  
  مراجع الزامي-3
 دانشگاه  تهران، ، مترجم رسول نورالسنا،   كنترل كيفيت آماري  مونتگومري،  .  داگالس سي  -1-3

  1376علم و صنعت ايران مركز انتشارات، 
گيـري بـه منظـور پـذيرش بـراي           هـاي نمونـه    طـرح پور، فرانـك،      شهرياري، حميد، فرج   -2-3

  .  1386المللي مهندسي صنايع، تهران،  ، پنجمين كنفرانس بينهاي ناهمگن انباشته
  .95 و 94صفحات ، 109 شماره ،، تدبيركاربرد نمودار پارتومحمد كريم نائل،  -3-3
  :قابل دسترس در). 1387 (تكنيك فردي-ابزارهاي خالقيت -4-3

TUhttp://www.safava.blogfa.com/post-25.aspxUT 
 

5-3- Israeli Institute of Technology: Online tables and calculators for  
SPC/SQC, Available at: http: //www.sqconline.com/glossary.html   
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6-3-                    Journal of Online Mathematics and its Applications: 
Designing Acceptance Sampling Plan, Available at: َ   
http://mathdl.maa.org/mathDl/4/?pa=contentsa=viewDocumentnodeId
=428bodyId=418/ 

  
7-3- Aitken, A., Horngern, J., Jones, N., Lewis, D. and Joao       
   Zillhao. Handbook on improving quality by analysis of process 

variables. European Commission: Eurostat-. 
 

8-3-      Ishikawa, K. (1990), Statistical Methods for Q.C Circle. 
 

9-3-               Statistical Quality Control (sqc) Glossary, Available at: 
UThtml.glossary/com.sqconline.www://httpTU 

 
  
   اصطالحات و تعاريف-4

  :رود كار مي در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به
 طرح آمارگيري -1-4

   .ها است اي و سرشماري هاي نمونه منظور از طرح آمارگيري، طرح
  
  ساختار و الگوهاي استاندارد-5

فلـسفه  «بـه   به منظور آشنايي با موضوع بهبود كيفيت، در ابتداي سـاختار و الگـوي اسـتاندارد                 
در ادامـه   . شـود   هايي كه در اين زمينه صورت گرفته است، پرداخته مي           و فعاليت » بهبود كيفيت 

هـاي آمـارگيري، موضـوع        با ايجاد ارتباط بين مباحث موجود در زمينه بهبـود كيفيـت و طـرح              
  .خواهد گرفتهاي آمارگيري مورد بررسي قرار  ارزيابي، كنترل و بهبود كيفيت در طرح

  
   فلسفه بهبود كيفيت-5 -1

ريـزي، اجـراي آزمايـشي برنامـه، ارزيـابي و كنتـرل و در نهايـت انجـام                هر بهبود نيازمند برنامه   
نكتـه قابـل    . دهد  را تشكيل مي  » چرخه دمينگ «اين موضوعات اساس كار     . اصالحات الزم است  

. سـت ريـزي ا    موضوع اصلي براي برنامـه     ذكر در اين چرخه آن است كه وضعيت موجود هميشه         
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يـابي بـه اهـداف        اقدامات اجرايي براي دسـت     ، از وضعيت فعلي   ذشتنريزي براي گ   پس از برنامه  
 نقـاط قـوت و    ،شود و در ادامه با بررسي نحـوه اجـراي برنامـه            بيني شده در برنامه آغاز مي      پيش

 شـده، هـاي انجـام      در مرحله آخر اقدامات اصالحي براي بهبود فعاليت       . شود  ضعف آن آشكار مي   
بـه عبـارتي در نگـاه چرخـه دمينـگ وضـعيت             . دباي  ز و اين چرخه به همين ترتيب ادامه مي        آغا

  .ودكننده نيست و همواره بايد به دنبال بهبود وضعيت ب موجود هيچگاه كامال راضي
ريـزي   ريزي آغاز و مجددا به برنامـه       نكته ديگر اين كه اجراي چرخه دمينگ هميشه از برنامه             

 بايـد   ،شـد با مشكالتي در اجرا روبرو      تنظيم  پس از   اي   ين معني كه اگر برنامه    به ا . شود ختم مي 
. شـود  بـدون فـوت وقـت انجـام      ، و در نهايت اقدام الزم     بودهدر فكر اصالح مراحل اجراي برنامه       

 اين است كه اگـر  مهم در چرخه دمينگنكته . كردريزي  سپس براي اجراي فعاليتي ديگر برنامه  
 بلكـه  رد به سادگي اجراي برنامـه را متوقـف كـ   نبايدجرا با مشكل روبرو شد برنامه تنظيمي در ا  

در فعاليـت،   چنانچه برنامه تنظيم شده براي بهبود       . ودبايد به دنبال علل ناتواني برنامه در اجرا ب        
TPشودنيمه راه رها    

1
PT   شود كـه اساسـا    به عبارتي اين سوال مطرح مي. رود  اصل برنامه زير سوال مي

چرخه دمينگ در نمودار زيـر نـشان      .ه شده است   به تغيير و بهبود وضعيت موجود زد       چرا دست 
  .داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  

. شـود   اجـرا مـي   » چرخه دمينـگ  « كه مطابق    هاي بهبود مداوم، روش كايزن است       يكي از روش  
اي از يك مفهوم ژاپني است كه تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن يـا                كايزن تركيبي دو كلمه   

  . هبود مستمر و تدريجي استب
                                                 

١- Plan   
٢- Do  
٣- Control  
٤- Act  

 

P

C

A

D

Pريزي برنامه

1

Pاجراي آزمايشي برنامه

2

Pانجام اصالحات الزم

4 

Pيابي و كنترلارز

3 
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KAI + ZEN = KAIZEN   

در واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود، الزم نيست بـه دنبـال تغييـرات                    
كـه پيوسـته و مـداوم باشـد،           انفجاري يا ناگهاني بود، بلكه هر نوع بهبود يا اصالح بـه شـرط آن              

  .وري را به ارمغان خواهد آورد ارتقاي بهره
  : بايد سه اقدام اساسي زير صورت بگيرد،در نگاه كايزني براي تحقق بهبود تدريجي و مستمر

  .  بايد حذف شوند،كنند زا هستند ولي ارزشي توليد نمي هايي كه هزينه  فعاليتتمامي -1
 با يكديگر تلفيق    ،شوند هايي كه به شكلي در جاي ديگري به صورت موازي انجام مي             فعاليت -2

  . شوند
 بـه  ، هـستند هايي كه براي تكميل و بهبـود سـطح كيفـي خـدمات الزم               آن دسته از فعاليت    -3

  .  افزوده شوندموجودهاي  فعاليت
 كه تغييرات   فرايندهاي تحول    كند و در مقايسه با روش       مي تأكيد تغييرات تدريجي    بركايزن      

...) هـا و  زمان، سرمايه، دارائي(نابع د، بسيار كم هزينه بوده و غالباً م     نســريع و كلي را مدنظر دار     
 در همـه سـطوح را       افـراد از آنجـايي كـه مـشاركت تمـامي          اما  . كند قابل توجهي را مصرف نمي    

 يكي از اصـول مـديريت در كـايزن         .شود  درمجموع به تحوالت شگرفي منتهي مي      ،گيرد دربرمي
اين اصـل   .  وجود دارد  هميشه راه بهتري هم   كه  است   باور   اينراضي نبودن از وضعيت موجود و       
  . مبناي بهبود مداوم كيفيت است

نيازمند تغييرات ناگهاني نيست، بلكه مطابق نيز، هاي آمارگيري  بهبود مداوم كيفيت در طرح        
كه پيوسته و مداوم باشد ارتقاي كيفيت را بـه            فلسفه كايزني هر نوع بهبود يا اصالح به شرط آن         

 سه اقدام اساسي ذكـر شـده در فلـسفه           انجام ،ي بهبود كيفيت  رو برا   از اين . همراه خواهد داشت  
   .الزم استكايزن 

هـاي آمـارگيري موضـوعي جـدا از ارزيـابي و              مطابق چرخه دمينگ، بهبود كيفيت در طـرح           
چـرا كـه    . كنترل كيفيت نيست، بلكه فعاليتي است كه بايد در راستا و همگام با آن انجام شـود                

راه حـل ارائـه كـرد و بـا انجـام         تـوان     يق ارزيابي و كنترل است كه مي       از طر  ،ريزي  پس از برنامه  
 كنترل كيفيت است كـه نقـاط قـوت و     ودر مرحله ارزيابي. موجب بهبود كيفيت شد اصالحات،  

دسازي نقاط قوت و ضـعف و مـشكالت بايـد درمراحـل             نشناسايي و مست  . شود  ضعف آشكار مي  
 فرد يا افرادي موظف بـه انجـام ايـن فعاليـت             ،صورت گيرد و در هر مرحله      اجراي طرح مختلف  

. اسـت   تقويت يا حفظ نقاط قوت و برطرف ساختن مشكالت و موانع           ،الزمه بهبود كيفيت  . شوند
هر مشكل، كارشناس مرتبط بايد در صدد رفع مشكل برآيد و براي اصالح آن  شناسايي در زمان

 مـستندسازي   ،مـشكالت   اشته باشـد،    در صورتي كه در آن زمان اين امكان وجود ند         . اقدام نمايد 
  . تحليل شده و راه حل مناسب براي اجراي آتي ارائه شود،شده تا پس از اجراي طرح
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  .شود  عنوان زير ارائه ميسه اين موضوع در قالب استانداردهاي، توجه به مطالب فوقبا 
  شناسايي نقاط قوت و ضعف •
 يتها و ابزارهاي ارزيابي و كنترل كيف استفاده از روش •
  كار تحليل و ارائه راه •

  
   شناسايي نقاط ضعف و قوت -2-5

  كـه گـذار اسـت  تأثير آمـارگيري بـر كيفيـت آن    اجراي طرحعوامل متعددي در مراحل مختلف  
يا حفظ نقاط قوت و برطـرف نمـودن مـشكالت و نقـاط ضـعف                 ها و سعي در ارتقا    شناسايي آن 

تـوان در مراحـل مختلـف و بـا      را مـي ايـن مـوارد   . شـود   باعث بهبود كيفيت طرح آمارگيري مي     
مراحـل   آمـارگيري بايـد در   بررسي كيفيـت طـرح  . هاي گوناگون شناسايي كرد     استفاده از روش  

. صورت گيرد ) رسانيطراحي، آموزش، اجرا و عمليات ميداني، استخراج، انتشار و اطالع         (مختلف  
  :تواند در موارد زير انجام شودشناسايي نقاط قوت و ضعف مي

 اهداف كلـي و      كاربران طرح،  عنوان طرح، ضرورت اجراي طرح،    موضوعي شامل   طرح   •
تفضيلي، جامعه آمارگيري، واحد آماري، زمان مرجع، زمان اجراي آمـارگيري، برنامـه             

، آوري اطالعات    و وسايل جمع   ها  روش  تعاريف و مفاهيم آماري،    بندي آمارگيري،   زمان
   ؛بيني طرح آزمايشي در صورت نياز پيش

مامور آمارگير، بازبين، كارشناس طرح، ناظر       (اها و راهنماه    ها، فرم نامهي پرسش طراح •
 ؛ها المللي در تدوين راهنماها و پرسشنامه هاي بين توصيه و نحوه استفاده از ....)و 

گيـري   شـامل روش نمونـه   )گيـري  در صورت استفاه از طرح نمونـه      (گيري  طرح نمونه  •
ـ          ، واحـد    گيـري ه واحـد آمـاري، چـارچوب نمونـه        مورد اسـتفاده و امكـان دسـتيابي ب

اندازه نمونه  هاي اصلي،براوردگيري قابل قبول براي  حداكثر خطاي نمونه گيري،  نمونه
و روش محاسبه آن، روش انتخاب واحدهاي نمونه، الگوي فهرست واحـدهاي نمونـه،              

ي روش محاسـبه خطـا    پارامترهـا،  بـراورد هـاي     هاي اصـلي، فرمـول    براوردسطح ارائه   
 گيري؛  نمونه

 ؛سازي  و روش مناسب بهنگام ميزان بهنگام بودن آن،چارچوب آمارگيري •
آمـوزش  سـاعات    آموزشي، نسبت     مطالب آموزش شامل زمان دوره آموزشي، محتواي      •

 كيفيـت آمـوزش و ميـزان تـسلط            امكانات كمـك آموزشـي،      عملي به آموزش نظري،   
، زش و شـرايط محـيط آمـوزش       مدرسان بر محتواي آموزش و بيان مطالب، روش آمو        

  اجرايـي هـاي  ردهشده براي مدرسـان و    تعيينيط  اشر ،گيرندگان  روش ارزيابي آموزش  
 بيني برنامه آزمون و بازآموزي؛ ، پيشگيرنده   آموزش اجراييهاي ، ردهگيرنده آموزش
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هاي در نظر گرفته شده، تعداد نيرو، امكانات و تجهيزات، رده سازماندهي و اجرا شامل  •
ل دوره انجام عمليـات ميـداني و متناسـب بـودن بـا حجـم اطالعـات منـدرج در                     طو

هاي   هاي سازماني، فرم    شرح وظايف رده   ،هاي نيروهاي جذب شده   نامه، ويژگي پرسش
 ؛ طراحي  شدهاجرايي

TPبازشماري •

1
PT)       شـامل روش بازشـماري،     )  سرشـماري  در صورت اجراي طرح به صـورت

 نامه مورد استفاده؛ ان بازشماري، پرسشتعداد واحدهاي بازشماري شده، زم
آمايي و استخراج شـامل ميـزان سـهولت و            هاي مورد استفاده در داده    افزار  نرمروش و    •

هاي در نظر گرفته شده و نـوع آمـوزش          دقت در ورود اطالعات و استخراج نتايج، رده       
 بيني زمان استخراج؛ ها، پيش ها، شرح وظايف ردهآن

بنـدي آمـاري اسـتفاده شـده، ميـزان            اري شامل نوع طبقه   بندي آماري و كدگذ   طبقه •
كدگذاران و ميزان آشنايي    مهارت  بندي، نحوه كدگذاري،    بهنگام بودن مصاديق طبقه   

 ها به كدگذاري، آموزش كدگذاران؛آن
 مربـوط،   افـزار   نـرم هـاي اديـت و جـانهي و            ميزان دقـت برنامـه      اديت و جانهي شامل    •

 و جانهي، اقالم انتخاب شده كه اديـت و جـانهي بـر             هاي مورد استفاده در اديت      روش
 ؛شده استها انجام روي آن

و راهنماي اسـتخراج جـداول شـامل ميـزان پوشـش نيـاز              )  انتشاراتي(جداول نهايي    •
 واضح بودن    سهولت در استفاده از جداول،      كاربران، ميزان واضح بودن عناوين جداول،       
 ول؛و بدون ابهام بودن راهنماي استخراج جدا

هـا، ميـزان سـهولت در اسـتفاده از            هاي آماري شامل ميزان بهنگام بودن نقـشه         نقشه •
 ها؛ نقشه

 مستندسازي و كامل بودن مستندات؛  •
رساني نتايج، سهولت كاربر در دستيابي  موقع بودن اطالعهنگام و بهرساني، بنوع اطالع •

 ؛به نتايج
تعيين محدوده  ناظر مورد نياز،    بيني تعداد     نظارت شامل سازمان اجرايي نظارت، پيش      •

جغرافيايي نظارت، تعيين دوره زمـاني اجـراي نظـارت، آمـوزش نـاظران، نظـارت بـر                  
 مراحل جذب نيرو، آموزش، عمليات ميداني و استخراج؛

، جـانهي،    آمـوزش، اجـرا، كدگـذاري       در مراحل  ارزيابي كيفيت شامل گزارش ارزيابي     •
 ؛اديت و وريف

  وحفظ محرمانگي اطالعات؛ •
                                                 

T١T-  Post-Enumeration 



 ارزيابي، كنترل و بهبود مداوم كيفيت   -هاي آمارگيري استاندارد طرح

 

17

 . و كيفيت نتايج آن برحجم نمونهتأثيرودجه و ب •
  
  هاي شناسايي نقاط ضعف و قوت   روش-5 -1-2

هاي مختلفي شناسـايي   توان به روش  خصوصا مشكالت را مي،نقاط ضعف و قوت مراحل مختلف 
  :از جمله. كرد

توانند كار خود را مورد ارزيابي و بررسـي           هاي درگير در مراحل مختلف طرح مي        گروه •
هـاي از قبـل طراحـي شـده        ليـست   چكاده از فتواند با است    خود ارزيابي مي  .  دهند قرار

گيـري، طـرح      طرح موضوعي، طرح نمونه   (به عنوان مثال گروه تهيه طرح       . انجام شود 
 بـر   هاي نظارت   ليست  چكتواند با استفاده از       مي) آموزش، طرح اجرا و طرح استخراج     

اب بـه ارزيـابي كـار خـود بپـردازد و            به طور خودارزيـ   ) 1پيوست   ( آمارگيري يحاطر
 مشكالت را شناسايي و مستند كند؛

مـشكالت  ر مراحل جذب نيرو، آموزش و عمليات ميداني به منظور شناسايي            نظارت ب  •
هـاي    فرم نظارت بر طـرح     مربوط در قالب     انكارشناسآن به   ع  يسرو انتقال   هر مرحله   

 ؛گيريرآما
  در مراحـل مختلـف     درگير و نظرات افراد     استفاده از بازخوردها  در حين اجراي طرح،      •

تواند در زمينه شناسايي  مي ، در مرحله آموزش و عمليات ميدانياطرح خصوصاجراي 
مـشكالت موجـود در   ، در طـول مـدت آمـوزش   (رسان باشـد   نقاط قوت و ضعف ياري    

همچنين نظرات  . توان شناخت   ها را مي    العملرها و دستو    نامه  ها، پرسش   ها، فرم   پرسش
 همچنـين    و )دكـر آوري    در ايـن مـورد جمـع      توان    را مي گيرندگان    ان و آموزش  مدرس

 تواند اثربخش باشد؛ هاي مختلف پس از اجراي طرح مي نظرخواهي از رده
   ونظارت بر مرحله استخراج در قالب فرم نظارت بر استخراج؛ •
 .ها و ابزارهاي ارزيابي و كنترل كيفيت استفاده از روش •

. هاي آماري، الزمـه بهبـود مـداوم كيفيـت اسـت      ي شده و استفاده از روشتحليل موارد شناساي 
هـا و      آن تـرين   مهـم ابزارهاي آماري گوناگوني در اين زمينه وجود دارند كه در اينجا به معرفـي               

 .شود ها پرداخته مي زمان استفاده از آن
  
  ابزارهاي ارزيابي و كنترل كيفيتها و  روشاستفاده از  -5 -3

هاي مختلف طرح آمارگيري هرچند بـسيار مهـم           ط قوت و ضعف موجود در قسمت      شناسايي نقا 
 الزمـه بهبـود     ،هاي آماري تحليل موارد شناسايي شده و استفاده از روش       . است ولي كافي نيست   
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جا به معرفـي  ابزارهاي آماري گوناگوني در اين زمينه وجود دارند كه در اين         . مداوم كيفيت است  
  .شودها پرداخته مي استفاده از آنها و زمان آنترين مهم

  
   پذيرش برايگيري  نمونه-1-3-5

 يزماني كه حجم زيادي از اطالعات وجود دارد، ارزيابي كيفيت تمامي اطالعـات دشـوار و گـاه                 
اي از اطالعات موجود و بررسـي آن، ارزيـابي          در اين شرايط با استفاده از نمونه      . غير ممكن است  

در ايـن   . شـود  پذيرش توصـيه مـي     برايگيري  در اين زمان روش نمونه    . پذير است كيفيت امكان 
اي از اطالعات انتخاب شـده و بـا بررسـي آن، در مـورد كيفيـت اطالعـات قـضاوت                     روش نمونه 

گيـرد، اسـتاندارد    ي كه در اين زمينه مورد اسـتفاده قـرار مـي           ي استانداردها ترين  مهماز  . ودش  مي
MIE STD 105ETP

1
PTدارد انـدازه نمونـه الزم و سـطح پـذيرش يـا رد كيفيـت       اين استان.  است

 بسياري  استفاده از اين استاندارد در    . كنداطالعات مورد نظر را با توجه به حجم آن مشخص مي          
 بررسي كيفيت كار مأمور آمارگير و بـازبين، مرحلـه داده آمـايي و كدگـذاري           از مراحل از جمله   
نامـه و   گويد كه با توجه به تعداد اقالم اصلي پرسش        ي به ناظر م    فوق استاندارد. بسيار مفيد است  

هـاي  نامـه حجم كار مشخص شده براي هر مأمور يا بازبين، بـر اسـاس چـه تعـدادي از پرسـش                   
همچنين در مراحل   . تكميلي مأمور آمارگير يا بازبين به قضاوت در مورد كيفيت كار وي بپردازد            

و از ) وريـف ( وارد شـده  االعـاتي كـه بايـد مجـدد    داده آمايي نيز با توجه به حجم كار، ميزان اط      
 ديگر نيـازي بـه   ،در اين حالت. دشو تعيين مي،آمايي بررسي شود  كيفيت مرحله داده،طريق آن 

سـي كدگـذاري نيـز از ايـن طريـق           ربر. نيـست ) درصـد  وريف صـد  (ورود مجدد تمام اطالعات     
 انجـام شـود و سـطح         مجـددا  دهـايي كـه بايـ     كدگذاري، بدين ترتيب كه تعداد      پذير است  امكان

براي آشـنايي بـا ايـن موضـوع و          ( .ودشپذيرش يا رد كيفيت آن توسط اين استاندارد تعيين مي         
 مراجعـه   2هاي آمـارگيري بـه پيوسـت         پذيرش در طرح   برايگيري  نحوه استفاده از روش نمونه    

  )شود
  
   p نمودار -2-3-5

نمـودار  . پذير است  ارهاي كنترل امكانبررسي تحت كنترل بودن يك  فرايند از طريق رسم نمود         
P                   فراينـد  يكي از انواع نمودارهاي كنترل كيفيت است كه براي ارزيـابي مراحـل مختلـف يـك 

) نسبت خطاي قابل قبول در مرحله مورد نظر        (pدر رسم اين نمودار ابتدا بايد       . شود  استفاده مي 
هاي گذشته و محاسـبه        دوره هاي مشابه در     مشخص شود كه در صورت اجراي اين طرح يا طرح         

                                                 
T1T-  Military Standard ١٠٥E 
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در صورتي كه طرح آمارگيري سابقه اجرايـي        . شود   مشخص مي  pخطاي مرحله مورد نظر، عدد      
بايد در اولين اجـراي طـرح آمـارگيري،           ندارد يا خطاي مراحل مختلف آن محاسبه نشده باشد،          

  .محاسبه شودنيز  شده و حدود كنترلي براورداين نسبت 
اگـر بـا    . شود  اي به عنوان حد قابل قبول خطا مشخص مي          ، بازه pعدد  بعد از مشخص كردن         

در حين انجام يك مرحله، خطاي مرحله مورد نظر در بـازه مـشخص شـده قـرار     p  رسم نمودار
گيرد، كار از كيفيت قابل قبولي برخوردار خواهد بود در غير اين صورت بايد با شناسـايي منـابع      

  . را به حد قابل قبول رساندخطا و مرتفع كردن آن، كيفيت كار
مراحل مختلف يك طرح آمارگيري نظير كنترل خطاي كار آمارگير و  توان در  را ميpنمودار     

براي آشنايي با اين موضوع و نحوه رسم اين نمودار          . (ي استفاده كرد  كدگذار و   آمايي  دادهمراحل  
  ) مراجعه شود3به پيوست 

  
   نمودار علت و معلول-3-3-5

 صورت بايد عوامـل مختلفـي    در اين .آيد هاي آماري، مشكالتي به وجود مي   فرايندر طي   گاهي د 
هـا   براي اين كار بهتر است علـت . كه در بروز اين مشكل دخيل هستند، مورد بررسي قرار گيرند    

زماني كه يك اشـكال و يـا اشـتباه شناسـايي     . ها رسم شود بندي شده و نموداري براي آن       دسته
 سـادگي قابـل شناسـايي       بـه علـل   ايـن   مواقعي كه   در  . علل بروز آن مشخص شود    شود، بايد     مي

TPنمودار علت و معلول   از  توان    ميند،  نيست

1
PT  جمله ابزارهـاي     نمودار علت و معلول از     .د استفاده نمو

TP آماري فرايندكنترل  

2
PT (SPC) TP

 
PTل مشكالت عيني و واقعي بـه كـار          براي استفاده جهت ح     و است

هايي است كه از ژاپن سرچشمه گرفته و براي بهبود كيفيت به   ه روش جملنمودار از    اين. رود مي
TPيا نمودار استخوان ماهي   » ايشي كــــاوا «گاهي آن را نمودار     . كار رفته است  

3
PT   زيرا. نامند  مي نيز 

طـرف ديگـر شـكل آن شـبيه اسـتخوان       د و ازشـ مطـرح  » ايشي كاوا«اولين بار توسط پرفسور    
بـراي آشـنايي بـا ايـن        (. گيـرد   مي است كه مشكل، عيب يا معلول در سر آن قرار            اسكلت ماهي 

  ) مراجعه شود4موضوع و نحوه رسم اين نمودار به پيوست 
  
  
  
  

                                                 
T١T- Cause and Effect Diagram 
T٢T- Statistical Process Control 
٣- Fish Bone 
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   نمودار پارتو -4-3-5
  آماري در راستاي مديريت كيفيت جـامع       هاي  روشسازي    يكي از مشكالت عمده كاربرد و پياده      

TP

1
PT(TQM)  يــابي مــشكالت موجــود در مــسير   شــناخت و علــت،آمــاريهاي فراينــدو كنتــرل

اي اسـت كـه علـل     نمودار پارتو، يك نمودار ميلـه . هاست ها و تجزيه و تحليل آن   آوري داده   جمع
بنـدي    سـپس اطالعـات موجـود را دسـته        . كنـد   ها مقايسه مـي    مشكالت موجود را با فراواني آن     

ايـن  . گيري معلول دارنـد، مـشخص شـوند        ين نقش را در شكل    تر  بيشهايي كه     نمايد تا علت    مي
با يك نگاه به . توان به عنوان اولين گام در ايجاد بهبود كيفيت آمارگيري به كار برد       نمودار را مي  

اند و تعـداد زيـادي عامـل كـه        عواملي كه مشكالت را ايجاد كرده      ترين  مهمتوان    نمودار پارتو مي  
تجربه نشان داده است كه بـه نـصف         . ي نمود نقش بسيار كمي در ايجاد مشكالت دارند، شناساي       

 اسـت، در  تـأثير تر از كاهش اندك در ميزان يك عامل كـم        عامل، بسيار ساده   ترين  مهمرساندن  
 تـأثير  از يك عامـل كـم     تر  بيش عامل روي بهبود كيفيت، بسيار       ترين  مهم اصالح   تأثيرحالي كه   

  ) مراجعه شود4ر به پيوست براي آشنايي با اين موضوع و نحوه رسم اين نمودا. (است
  
  »علت و معلول«و » پارتو«ارتباط نمودار  -1-4-3-5

TP2ي هفتگانـه عـال  هـاي ابزار«  ازمورد در بسياري از موارد براي حل يك مشكل از چند         
PT«  اسـتفاده 

 از. كنـد   هاي مختلف كنترل كيفيت به حل بسياري از مسائل كمك مـي             شود و تركيب روش     مي
 بـراي حـل مـسائل و    ،درعمـل » علـت و معلـول  «و نمودار » پارتو«ر نمودار   جمله تركيب دو ابزا   

  .مشكالت كيفي بسيار سودمند است
تواند بر بهبود آن  پس از شناسايي مشكالت، علت يا علل واقعي بروز مشكل و نيز عواملي كه مي

دار سـپس بـا اسـتفاده از نمـو        . شـود   رسـم مـي   » علت و معلول  «گذار باشد، بر روي نمودار      تأثير
توان علت يا مشكل اصلي را تعيين كرد          از چند بعد هزينه، زمان و اطالعات موجود، مي        » پارتو«

                                                 
- TP

1
PT Total Quality Management  

  : ابزارهاي هفتگانه عالي كنترل آماري عبارتند از-2
 .جهت دستيابي و دسترسي به اطالعات صحيح: بندي و برگه كنترل طبقه 
 .گيري هاي حاصل از اندازه بررسي وضعيت توزيع داده: هيستوگرام 
 .براي تعيين مشكالت اساسي و حياتي: نمودار پارتو 
 .ها ها و معلول درك روابط بين علت: نمودار علت و معلول 
 .ها توضيح و درك سريع وضعيت موجود ازطريق نمودارها و شكل: ها گراف 
 .ها تعيين شدت همبستگي خطي بين دو گروه از داده: نمودار پراكندگي 
 . فرايند توليددرآوردن كنترل تحتتجزيه و تحليل و : نمودار كنترل 
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ديگـر  » پـارتوي «پس از اعمال روش اصالحي، رسم يك نمـودار          . و به دنبال روش اصالحي بود     
كار رفته تا چه اندازه در بهبود و حل مـشكل مـورد بررسـي                 دهد كه روش اصالحي به      نشان مي 

  . وده استموفق ب
  
  كار  تحليل و ارائه راه-4-5

به منظور ارزيابي، كنترل و بهبود كيفيت طرح آمارگيري الزم است همزمـان بـا انجـام مراحـل                   
 و پـس از آن      اجراي طرح مختلف طرح، گروهي متشكل از متخصصان تشكيل شود كه در زمان            

. ي و پيـشگيرانه ارائـه دهنـد       به تحليل نتايج پرداخته و براي اجراهاي آتي طرح، اقدامات اصالح          
خواهيم ناميـد موظـف اسـت نقـاط         » كنترل و بهبود كيفيت    ارزيابي،«اين گروه كه آن را گروه       

نـين بايـد    چهم. قوت، ضعف و مشكالت شناسايي شده را دريافت، مستندسازي و بررسـي كنـد             
هـاي مناسـبي    آوري شده انجام دهد تا بتوانـد راه حـل   بر روي اطالعات جمعرا  هاي الزم     تحليل

بـر عهـده    اين گروه نه تنها وظيفه ايجاد بهبود در نتـايج طـرح را              . دهدبراي بهبود كيفيت ارائه     
  .دارد بلكه بايد همواره تالش كند كه بهبود ايجاد شده را حفظ نمايند

هـا الزامـي   هاي با مقياس بزرگ نظير سرشماري  تشكيل گروه بهبود كيفيت خصوصاً در طرح          
هـا بـه برطـرف سـاختن        هاي ديگر و بـا همكـاري آن       وه موظف است در كنار گروه     اين گر . است

 مـوارد   جانبـه  بپردازد و براي اجراهاي آتي طرح، با بررسي همـه            اجراي طرح مشكالت در حين    
  .هاي مناسبي براي ايجاد بهبود، حفظ كيفيت يا افزايش آن ارائه دهدمشاهده شده، راه حل

گيري با حجم نمونه    هاي نمونه شود، نظير طرح    س كوچك انجام مي   هايي كه در مقيا   در طرح     
كارشناسان در گيـر در انجـام مراحـل         . گروهي مجزا از گروه تهيه طرح الزم نيست        كم، تشكيل 

  . هاي فوق بپردازندتوانند به انجام فعاليتمختلف طرح مي
 ،نـگ بـراي ايجـاد بهبـود       مطابق اصول چرخه دمي   بايد  كنترل و بهبود كيفيت      گروه ارزيابي،     

 پذيرش، نمودارهـاي كنترلـي ماننـد        برايگيري    هاي نمونه   با استفاده از روش   ريزي كند و      برنامه
 سعي در   ، با ارائه راه كار    ، نمودار علت و معلول و نمودار پارتو به تحليل نتايج بپردازد و            Pنمودار  

  .ايجاد بهبود نمايد
كـار بـراي     و ارائه راه  هاي ارزيابي كيفيت       تحليل شاخص   محاسبه و  ،از وظايف ديگر اين گروه        

، 1387مركـز آمـار ايـران،       : هـا رجـوع شـود بـه         براي آشنايي با اين شاخص     (.ها است   بهبود آن 
هـاي    شـاخص : 1، پيوست    براي استفاده در نظام آماري كشور      هاي آمارگيري   استانداردهاي طرح 
  )هاي آمارگيري ارزيابي كيفيت طرح

 تهيه گزارش ارزيابي و بهبود كيفيت است كه بايـد توسـط گـروه يـا                 ،رود انتظار مي  آنچه كه     
ايـن گـزارش بايـد شـامل محاسـبه و           . كارشناس طرح تهيه شده و در اختيار كاربران قرار گيرد         
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هاي ارزيابي كيفيت، اقـدامات انجـام شـده در جهـت حفـظ و بهبـود كيفيـت و                      تحليل شاخص 
  .  كيفيت طرح در اجراهاي آتي باشد براي بهبودمؤثر يهاپيشنهاد

در زير چند مثال ارائه شده است كه استفاده از ابزارهـاي كنتـرل بـراي شـناخت مـشكالت،              
  .دهد ها و راه حل رفع مشكالت را نشان مي تحليل آن

  
  »نمودار علت و معلول«و » Pنمودار «استفاده از ارزيابي كيفيت مأمور آمارگير با  -1مثال 

نـشان  در ده روز اول آمـارگيري       را  يـك شهرسـتان      تعداد خطاهاي مأموران آمارگير      جدول زير 
 است، در اين روزها تر بيشكه امكان بروز خطا در روزهاي اول آمارگيري         با توجه به اين   . دهد  مي

طور تصادفي انتخـاب    ماموران شهرستان به  . اند  ي مورد نظارت و بازرسي قرار گرفته      تر  بيشموارد  
همانگونـه كـه در جـدول زيـر مـشاهده           . اسـت قلم بررسي شـده      595تعداد   مجموع   شده و در  

  .ده شده استه مشاخطا 150، تعداد اين مدتشود در  مي
ايـن نمـودار نـشان      .  روز اول آمارگيري در زير نشان داده شده اسـت          10 مربوط به    Pنمودار      
 حدود كنترل بوده و كيفيت كار      زاخارج  آمارگير  دهد كه در روزهاي اول و دوم، كار ماموران            مي

% 7/97در اين بـازه بـا احتمـال    . رسم شده استσ2جا حدود كنترل در بازه  در اين . پايين است 
توان اطمينان داشت كه تعداد خطاهاي مشاهده شده در سطح شهرسـتان مـذبور در حـدود                 مي

  ارگيري يكسانـاي آمـروزهده در ـوارد بازرسي شـداد مـكه تع با توجه به اين. كنترل قرار دارند
  B150B                                                                                                             انتخاب شده است، ري ـت داد بيشـتع ،اي اولـارگيري در روزهـه اهميت آمـوجه بـا تـ نبوده و ب

    در اينجا برابر pمقدار . باشد ي مختلف، متفاوت ميبنابراين حدود كنترل براي روزها
                                                                                                           B595 B      

   .  بودخواهد
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شماره 
رديف 
 استان

  تعداد خطا  تعداد موارد بازرسي شده

1  95  36  

2  95  33  

3  95  23  

4  70  14  

5  60  10  

6  60  11  

7  30  6  

8  30  10  

9  30  3  

10  30 4 

  150  595  جمع
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در ايـن صـورت حـدود كنتـرل     ها يكـسان باشـد،   روزچنانچه تعداد موارد بازرسي شده در تمام    
   .يكسان و در محدوده يك نوار ممتد و يكنواخت خواهد بود

  
رابطـه بـين     « و »آمـوزش آمـارگيران   «توانـد     گذار بركيفيت كار مأمور آمـارگير مـي       تأثيرعوامل  

   .اين دو عامل رسم شده است» علت و معلول« نمودار ، باشد كه در زير»آمارگيران و سازمان
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   رابطه بين آمارگيران و سازمان-1نمودار 
  

  

  
  

  
  
   
  

  

  

رابطه بين آمارگير و 
 سازمان

 آموزش آمارگيران

 الزحمهحق

 پاداش

 دستمزد

  پرداختدفعات

 ملكردبازخورد ع

رضايت كاري 
 آمارگيران

حمايت و پشتيباني 
 ناظر
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   آموزش آمارگيران-2نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :شود با توجه به اين دو نمودار، اصالحات زير پيشنهاد مي
  هاي آموزشي؛ در برنامه  استثنازمينه مواردهاي عملي در  گنجاندن مثال -1
هـاي الزم     فرمو  لويزيون   ت ،ويدئوبيني تعداد كافي وسايل كمك آموزشي از قبيل           پيش -2

  در قطع بزرگ؛
  ها براساس حجم و كيفيت كار آمارگيري؛ نظارت بر نظام پرداخت -3
 ؛تعيين زمان مناسب براي آموزش -4

 و   نظارت بر كار مدرس و انجام اقدامات اصالحي؛-5      
  .تدوين دستورالعملي كه ارزيابي كيفي عوامل اجرايي در طرح را كامال مشخص كند -6

بق چرخه دمينگ، اين اصالحات بايد انجام شده و در اجراي بعدي طرح، اصالحات انجام               مطا    
 فراينـد اين  . شده مورد ارزيابي و كنترل قرار گيرند و در صورت لزوم، اصالحات جديد ارائه شود              

  .بايد بطور مداوم ادامه يابد تا بهبود مداوم در كيفيت كار حاصل شود

  

آموزش 
 آمارگيران

 مدرسانارتباط بين 

راهنماي آموزش 
 ژه مدرسان وي

 )هامحتواي برنامه(هاي آموزشيبرنامه

هاي  هاي آموزشي با مثال برنامه
  استثناوارد مزمينهعملي در 

 ريزي آموزشي برنامه

 هاي آموزشيتركيب گروه

 وسايل كمك آموزشي

 زمان آموزش
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  »نمودار علت و معلول« ميداني با استفاده از  كنترل كيفيت عمليات-2مثال 
.  مراحل ارزيابي كيفيت طـرح آمـارگيري اسـت   ترين  مهمكنترل كيفيت عمليات ميداني يكي از       

 عوامل متعددي است كه در نمودار علت و معلـول زيـر بـه آن پرداختـه                  تأثيراين موضوع تحت    
  .شده است

  

  »در عمليات ميداني« كنترل كيفيت -3نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زير براي بهبود كنتـرل كيفيـت عمليـات ميـداني پيـشنهاد              هايبا توجه به اين نمودار پيشنهاد     
  : شود مي

  طور همزمان؛ هند طرح آمارگيري بچ عمليات ميدانياجراي عدم  -1
  ؛متناسب بودن تعداد ناظران با آمارگيران -2
 و ؛ مصاحبههاي نوين انجام ان با روشآشناكردن آمارگير -3

نظارت عمليات 
 ميداني

هاي  تعداد آمارگيري
همزمان در حين 
 عمليات ميداني

نظارت عمليات 
 ميداني

هاي  تعداد آمارگيري
همزمان در حين 
 عمليات ميداني

نظارت عمليات 
 ميداني

اي ه تعداد آمارگيري
همزمان در حين 
 وسايل كمك عمليات ميداني

  آموزشي

 رعايت فاصله زماني
بين مصاحبه و 
 مصاحبه مجدد

آگاهي در مورد 
هاي مصاحبه   روش

ي و تحليل گير اندازه
 نتايج مصاحبه مجدد

  مصاحبه مجددفرايند

كنترل كيفيت 
 عمليات ميداني 

هاي داخلي براي فرايند
كنترل كيفيت در 
 عمليات ميداني

نظارت عمليات 
 ميداني

هاي  تعداد آمارگيري
همزمان در حين 
 عمليات ميداني
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طريـق پرسـش از اقـالم مهـم          ارايـه پاسـخ از     بررسي ميداني ميزان دقت پاسخگو در      -4
  .تكميل شده

مطابق چرخه دمينگ، اين اصالحات بايد انجام شده و در اجراي بعدي طـرح، اصـالحات انجـام                  
 نـد فراياين  . شده مورد ارزيابي و كنترل قرار گيرند و در صورت لزوم، اصالحات جديد ارائه شود              

  .بايد بطور مداوم ادامه يابد تا بهبود مداوم در كيفيت كار حاصل شود
  

  » پارتو«و » علت و معلول«استفاده از نمودارهاي  ارزيابي نرخ پاسخ با -3مثال 
در نظر بگيريد كه نرخ پاسخ يك طرح آمـارگيري در چنـد دوره اخيـر محاسـبه شـده اسـت و                       

در ايـن صـورت بـا       . دهد  يك روند كاهشي را نشان مي     اي آن در طي اين چند دوره          نمودار ميله 
 در كـاهش نـرخ پاسـخ مـورد بررسـي قـرار              مؤثرهاي    تمامي علت » علت و معلول  «رسم نمودار   

  .اين نمودار در زير نشان داده شده است. گيرند مي

   نرخ پاسخ-4نمودار 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

نامه  پرسش
 طوالني

مشكل در 
   PDA اجراي

نامناسب 
 بودن زبان

رساني قبلي به پاسخگو در مورد  عدم اطالع
 هاآمارگيري

رساني  تأخير بين اطالع
به  از آمارگيري قبل

آوري  پاسخگويان و جمع
 ها داده

آموزش 
هاي  روش

 مصاحبه

بهنگام 
بودن 
 نمونه

     نرخ پاسخ

 مدت زمان مصاحبه

اطمينان  عدم
ويان به پاسخگ

 آمارگيران

ارتباط بين 
نامناسب   مدرسان

مان بودن ز
 آمارگيري
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نامـه طراحـي و تكميـل شـده       زير در پرسـش سوالاسخي،  پ   علل بي  ترين  مهمبه منظور بررسي    
  :است

  
  
  

  . فوق در نمودار پارتوي زير نشان داده شده استسوالنتايج حاصل از 
  

   نمودار پارتو از بعد فراواني-5نمودار 

  
  

پاسـخي،    پاسخي، عالوه بر اطالعات مربوط به فراواني علل بي          براي انتخاب علت يا علل اصلي بي      
  .عد هزينه و زمان نيز رسم شده استتو از بنمودار پار

  
  

 :نامهسشرپتكميلمدعلت ع        
     امتناع از پاسخگويي                                  غيبت موقت  غير واجد شرايط 
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  پارتو از بعد هزينه نمودار -6نمودار 

  
  
  

   پارتو از بعد زمان نمودار-7 نمودار
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 تـأثير » واحدهاي غيـر واجـد شـرايط      «دهد، رفع مشكل      همانگونه كه نمودارهاي فوق نشان مي     
زيـرا  .  ميسر نيـست مدت كوتاه اما رفع اين مشكل در. پاسخي خواهد داشت زيادي در كاهش بي  

 زيـادي  اگيري و صرف هزينـه و زمـان نـسبت    سازي چارچوب نمونه  انجام اين كار نيازمند بهنگام    
شود كـه   پاسخي است، اما ديده مي      دومين علت بي  » غيبت موقت «همچنين هرچند علت    . است

 مـورد نيـاز بـراي    با مقايسه زمان و هزينـه . تر است برتر ولي كم هزينه    نسبت به علت سوم زمان    
شـود كـه امكـان برطـرف سـاختن هـر دو مـشكل بـه طـور همزمـان و در            ها، ديده مي  رفع آن 
پاسخي و علل آن، نسبت بـه         بنابراين الزم است كه براي كاهش بي      . پذير است      امكان مدت  كوتاه

 البتـه نبايـد ايـن نكتـه را        . رفع اين دو مشكل پيش از اجراي طرح در دوره بعدي اقـدام نمـود              
 از دو علت ديگر است كـه بايـد در           تر  بيش» واحدهاي غير واجد شرايط    «تأثيرفراموش كرد كه    

  .دراز مدت براي برطرف نمودن آن نيز اقدام نمود
 زير براي اصالح و بهبود كيفيـت در زمينـه           هايپيشنهاد» علت و معلول  «با توجه به نمودار         

  :شود پاسخي ارائه مي كاهش بي
 حيح مصاحبه و نحوه برخورد مناسب آمارگير با پاسخگو؛هاي ص آموزش روش -1
 افزايش مدت زمان عمليات ميداني آموزش؛ -2
 درنظر گرفتن زمان آمارگيري مناسب با توجه به موضوع آمارگيري؛  -3
 ؛»حفظ محرمانگي اطالعات پاسخگو«رساني در مورد  اطالع -4
 هاي قبل؛ ي دورهجلب مشاركت پاسخگو با ارسال هدايا و نشريه نتايج طرح آمارگير -5
 مشاركت فعال   تأثيررساني قبلي به پاسخگو در زمينه هدف و زمان آمارگيري و              اطالع -6

 و صادقانه وي در نتايج طرح؛ و
آوري اطالعات و توجه به حجـم         كاهش زمان مصاحبه با استفاده از ابزار مناسب جمع         -7

 ؛ ونامه پرسش
ــ  -8 ــابي توان  مهــارت آمــارگيران و ايي واســتفاده از آمــارگيران مجــرب و اســتمرار ارزي

 .كارگاهي هاي خانواري و بندي مهارت آنان در آمارگيري طبقه
مطابق چرخه دمينگ، اين اصالحات بايد انجام شده و در اجـراي بعـدي طـرح، اصـالحات                  
. انجام شده مورد ارزيابي و كنترل قرار گيرند و در صورت لزوم، اصالحات جديد ارائه شـود                

  . مداوم ادامه يابد تا بهبود مداوم در كيفيت كار حاصل شود بايد بطورفراينداين 
  

  »علت و معلول«استفاده از نمودار ارزيابي كيفيت كدگذاري با  -4مثال 
 ،عالوه بر اين  . دهد   كدگذاري را نشان مي    فرايند بر   مؤثر علت اصلي و علل فرعي       چهار،  8نمودار  

  : فرض شده است كهفراينددر اين  . استتوضيحات و متغيرهاي بالقوه براي هر علت بيان شده
  اند؛ آوري شده نامه جمع ها از طريق پرسش داده •
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ACTRTPكدگذاري به وسيله سيستم كدگذاري اتوماتيك        •

1
PT)     سيـستم كدگـذاري

 .انجام شده است) اتوماتيك از طريق شناسايي متن
   : عامل4در كدگذاري  فرايندكيفيت  بر مؤثرعلل اصلي 

  ها  دادهاستخراجه و نام  پرسش-1عامل 
  ها بندي طبقه  -2عامل 
   كدگذاري ماشيني-3عامل 
   كدگذاري دستي-4عامل 
گـذار در   تأثيرو علـل فرعـي      به عنوان عوامل اصلي     ها    بندي شده است كه علت انتخاب آن        دسته

  :در زير بيان شده است كدگذاري فرايندكيفيت 
  
  ها داده استخراجنامه و  پرسش -1

هـا بـه صـورت        داده. هاي قبلي بـر كدگـذاري اسـت       فرايند تأثير نمودار، ارائه    هدف اين بخش از   
بنـابراين  . شـوند   مـي رايانـه شوند و از طريق صفحه كليد و اسكن وارد  آوري مي   جمع نامه  پرسش
هـايي نيـز      در مواردي ممكن است اديـت و جـانهي        . ها است    ورودي تأثير كدگذاري تحت    فرايند

  .ودار نشان داده نشده استمود اما براي سهولت، اين عامل در نقبل از كدگذاري انجام ش
 سـؤاالت  پاسخ دهنـد و  سؤاالتكند كه به درستي به        وضوح كلمات به پاسخگويان كمك مي         

. دهـد   ترين كد را مي     به پاسخگويان امكان انتخاب مناسب    ) اي  چندگزينه(از قبل كدگذاري شده     
  . يابد بنابراين بار سيستم كدگذاري كاهش مي

 تـأثير  كدگـذاري    فراينـد آيند ممكن اسـت بـر         وجود مي   ها به   دادهدر استخراج   خطاهايي كه       
ورود اطالع اشتباه   . آيد  وجود مي   خطاي ورود اطالعات از طريق صفحه كليد يا اسكن به         . بگذارند

  .دهد  قرار ميتأثير كدگذاري را تحت فرايندمنجر به كد نامناسب شده و 
  
  ها يبند طبقه -2

بـراي مثـال    .  قرار دهد  تأثيرتواند كيفيت كدگذاري را تحت        بندي مي   كيفيت دستورالعمل طبقه  
بندي مشاغل، اگر يك شغل مشخص در دستورالعمل وجـود نداشـته و كـدي نداشـته                   در طبقه 

بنـدي    و شمول دستورالعمل طبقـه ابنابر اين محتو. شود ار مشكل ميگذاري دچ  كد فرايندباشد،  
پـذيري سيـستم     مقايـسه .  در نمودار علت و معلـول ظـاهر شـده اسـت            مؤثرك عامل   به عنوان ي  

در كدهاي مـورد اسـتفاده      ) براي مثال در سطح كشورهاي مختلف يا در طول زمان         (بندي    طبقه
                                                 

١- Automated Coding by Text Recognition 
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عالوه بر اين عوامل، انجام كدگذاري به صورت دستي زماني مناسب اسـت كـه در                . اثرگذار است 
 صريح قابل فهم استفاده شده باشد به طوري كه يـافتن كـد بـه                ، از يك زبان   بندي  طبقهتدوين  

  .راحتي صورت گيرد
  
   ماشيني كدگذاري -3

در اين سيستم از طريق شناسايي متن و انطباق آن با فايل مرجع، كـد مربـوط توسـط ماشـين              
در صورتي كه در تشخيص كد دچار مـشكل شـود، ايـن مـورد بـه كدگـذاران                   . شود  انتخاب مي 
  .ود تا به صورت دستي كدگذاري شودش منتقل مي

ميـزان صـحت    .  و كـدهاي مربوطـه اسـت       )مصاديق (عباراتاي از تمام      فايل مرجع مجموعه      
بهنگام سازي اين فايل به طور همزمان . كدگذاري به ميزان صحت و دقت اين فايل بستگي دارد  

ردي تجربيـات اجرايـي     در مـوا  . گيـرد   ت مـي  ربندي مربوطه صو    سازي يا بازنگري طبقه     با بهنگام 
 كـدي پيـدا     ،)مصداق(عبارت  يك  مواردي كه براي    در  . شود  سازي فايل مرجع مي     موجب بهنگام 

نشود و اين كد توسط كدگذار داده شود، كد جديد و مصداق آن همزمان به فايل مرجع اضـافه                    
دن يا حذف پذيرد و شامل افزو در واقع بهنگام سازي فايل مرجع بصورت پويا انجام مي. شوند  مي

  .شود مصاديق و كدها يا ايجاد تغيير در كد مي
 
   دستي كدگذاري -4

 فرعـي   علـت ها به عنوان      تجربه و استعداد آن   .  زيادي دارند  تأثيركدگذاران در كيفيت كدگذاري     
گذار ساده براي تأثيريك متغير . نشان داده شده استدر نمودار علت و معلول كيفيت كدگذاري      

 ها متغرهايي مانند سرعت كدگذاري يا       براي انعكاس استعداد آن   . دگذار است كدگذاري، تجربه ك  
نيـز در نظـر گرفتـه شـده         » كار و ماهر    كدگذار تازه «دو سطح   . شوند  گيري مي   درستي آن اندازه  

چنين . كار بسيار سخت است براي كدگذار ماهر آسان است          كدهايي كه براي كدگذار تازه    . است
تعـداد  . ي كدگذاري انجـام شـود  تر بيش ماهر سپرده شود تا با صحت        كدهايي بايد به كدگذاران   

 تأثيركار به يك كدگذار ماهر، موارد مهم و           كدگذاران ماهر و زمان ارجاع كد از يك كدگذار تازه         
    .گذار در كيفيت كدگذاري خواهند بود

نفـي در    م آثـار حجم كار سنگين ممكن اسـت       .  عامل بسيار مهمي است    ،باالخره تقسيم كار      
از طرف ديگر آموزش خوب و بازخورد، كيفيت كار كدگـذارها را            . كيفيت كدگذاري داشته باشد   

    . دهد بهبود مي
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   كيفيت كدگذاري- 8نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قوانين تجزيه     

  تغييرات         

 شيوه
  

       وضوح زبان

  محتوا

    ميزان جامعيت

 مناسبت -  بهنگام بودن

 ماشيني كدگذاري

  كدگذارها

     مهارت

   سرعت و دقت-  استعداد  

 كار يا ماهر  تازه-   سطح

 پذيريمقايسه
  

  ستانداردهاا    مطابقت با

  استفاده از كامپيوتر      
     مراجع در دسترس     

  تقسيم كار

  سازماندهي/    حجم كار 

  بازخورد/     آموزش 

 بنديطبقه كدگذاري دستي

  ها استخراج داده 

  خطاي اسكن

   كليدخطاي صفحه

  سواالت

  ستورالعملدو  نامه پرسش وضوح كلمات

اي  هاي چند گزينه پرسش تعداد و درصد

  هاي باز  پرسشيسه بادر مقا
  كيفيت 
     كدگذاري

 هانامه و استخراج دادهپرسش

  تطبيق كامپيوتري

  اي پارامترهاي آستانه

  دقت
ا

  ايل مرجع ف

  بندي تجديدنظر طبقه

  مصاديق جديداضافه كردن 

 سازي بهنگام

  قوانين تجزيه     

 ت    تغييرا
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د كيفيـت در زمينـه    زيـر بـراي اصـالح و بهبـو      هايپيشنهاد» علت و معلول  «با توجه به نمودار     
  :شود افزايش كيفيت كدگذاري ارائه مي

اي كه در حين انجام كدگذاري،  بندي مورد استفاده بهنگام و جامع باشد به گونه         طبقه -1
 ها كدي پيدا كرد، برخورد نكرد؛ به مواردي كه نتوان براي آن

 و بـه    ها بسيار واضح باشند كه كد مناسب به راحتي          نامه و دستورالعمل    كلمات پرسش  -2
 درستي انتخاب شود؛

روش استخراج مناسبي در نظر گرفته شود كـه خطـاي ورود اطالعـات را بـه حـداقل         -3
 برساند؛

روش مورد استفاده در كدگذاري ماشيني دقيق باشد، به طوري كه كدگذاري خودكار              -4
 توسط رايانه به طور صحيح انجام شود؛

بنـدي مربـوط آشـنايي        طبقـه در كدگذاري دستي، كدگذاران ماهر و با تجربه كه بـه             -5
 كار گرفته شوند؛ كامل دارند، به

آموزش كافي و مناسب در مورد نحوه كدگذاري و انتخاب كد مناسـب بـه كدگـذاران                  -6
 .داده شود

مطابق چرخه دمينگ، اين اصالحات بايد انجام شده و در اجراي بعدي، اصالحات انجام شده                   
 بايـد   فراينـد اين  . ورت لزوم، اصالحات جديد ارائه شود     مورد ارزيابي و كنترل قرار گيرند و در ص        

  .بطور مداوم ادامه يابد تا بهبود مداوم در كيفيت كار حاصل شود
  

  هاي ارزيابي كيفيت محاسبه شاخص -5مثال 
توانـد    ها مي   و تحليل آن  هاي ارزيابي كيفيت در مراحل مختلف طرح آمارگيري           شاخصمحاسبه  

به عنوان مثال  .رو است ي روبهتر بيششناسايي كند كه با مشكالت مراحلي از طرح آمارگيري را 
 هـر كـدام را      تـأثير پاسـخي و      توان عوامل مؤثر بر بـي       پاسخي و تحليل آن مي        با محاسبه نرخ بي   

ي هستند، امكـان مقايـسه      هاي كم   هاي ارزيابي كيفيت، مالك     از آنجا كه شاخص   . شناسايي كرد 
  .سازد تر مي ختلف سادههاي م  طي دوره درنتايج طرح را

نـرخ  «هـا مناسـب باشـد،         آوري داده   بي مرحله جمـع   اتواند براي ارزي    شاخص جديدي كه مي       
 به واحد آمـاري     ا، مجدد زماني كه براي نظارت   . است» سازگاري نتايج مصاحبه و مصاحبه مجدد     

آوري  عتوانـد بـراي ارزيـابي مرحلـه جمـ       و تحليل آن مـي اين شاخصشود، محاسبه   مراجعه مي 
 مصاحبه مجدد، مراجعه دوباره به تمام يا برخي از واحدهايي اسـت كـه مـامور                 .بكار رود ها    داده

 مـصاحبه،   سـؤاالت اي از     در مـصاحبه مجـدد زيرمجموعـه      . ها مراجعه كرده اسـت      آمارگير به آن  
  .شود  پرسيده ميامجدد
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  شود؛ مصاحبه مجدد براي دستيابي به اهداف زير انجام مي
  نمايند؛ هاي نادرست را وارد مي كنندگاني كه داده يي مصاحبهبراي شناسا -
 كنندگاني كه نياز به راهنمايي مجدد دارند؛ براي شناسايي مصاحبه -
  واريانس پاسخ ساده؛ و براوردبراي  -
  اريبي پاسخبراوردبراي  -

 هـدف  امـا دو . دهـد  كننده را نشان مي    گيري ناشي از اثر مصاحبه      دو هدف اوليه خطاي اندازه        
نامـه، پاسـخگو و      كننـده، پرسـش     منبع مصاحبه  4گيري ناشي از      انتهايي مربوط به خطاي اندازه    

هـا در مـصاحبه       براي بدست آوردن شاخص سـازگاري، پاسـخ       . باشد  ها مي   آوري داده   جمع روش
در .  گزينه پاسخ براي يك سوال وجود داشته باشدnفرض كنيد . شوند اوليه و مجدد مقايسه مي

  . اند  مرتب شدهnها از يك تا  ير جوابجدول ز
  

   جدول مقايسه پاسخ مصاحبه و پاسخ مصاحبه مجدد:1جدول 
  مصاحبه مجدد

  كلn گزينه  ...  2گزينه  1گزينه   سوال
  11x 12x ... nx1  1N 1گزينه
  21x 22x ... nx2  2N 2گزينه
... ... ... ...  ...  ...  
  n 1nx 2nx ... nnx  nNگزينه

 مصاحبه

  1N 2N ... nN  N كل
  

انـد و      تعداد واحدهاي آماري است كه مجددا مورد مراجعه قرار گرفته          Bij BXدر اين جدول مقادير     
در ايـن   . انــد     را پاسـخ داده     j و در مراجعـه مجـدد گزينـه         i در مراجعه مامور آمارگيري گزينه      

 .هاي صحيح است  تعداد پاسخBii BXصورت واضح اسـت كه مقدار 
  :آيد مقدار اين شاخص از عبارت زير بدست مي

  ∑
=

n

i
iiX

N 1

  شاخص سازگاري= 100
  . ها مراجعه شده است  تعداد واحدهاي آماري است كه در مراجعه مجدد به آنNكه 

  
  .شود ري براي يك سوال محاسبه مي است كه شاخص سازگاتأكيدالزم به 
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همچنين فرض بر اين اسـت كـه        . شوند  تيم مصاحبه و مصاحبه مجدد مستقل از هم انتخاب مي         
، كه نيازمند مهارت و استادي مصاحبه       آورد  به دست مي  هاي صحيح را      كننده دوم پاسخ    مصاحبه

  . استگو در هر دو مرحله يك نفر  پاسخنيز  و كننده مجدد است
، يـك سـوال     2002عنوان مثال، در طرح آمارگيري نيروي كار اداره آمار پرتغال در سـال              به      

 پاسـخ دارد كـه در حقيقـت         10ايـن سـوال     . در نظر گرفتـه شـد     » سطح تحصيالت «مربوط به   
نتيجـه سـازگاري    . كنـد   هاي مختلف تحصيلي را از دوره مقـدماتي تـا دكتـرا مـشخص مـي                 رده

  .  ارائه شده است2 مصاحبه مجدد در جدول هاي اين سوال در مصاحبه و پاسخ
تـوان مـشاهده    به عالوه به سادگي مي.  درصد است4/83طبق اين جدول، شاخص سازگاري      

اين احتمال وجود دارد كه ايـن       . هاي ناسازگار به قطر اصلي بسيار نزديك هستند         نمود كه پاسخ  
كننـده از خطـاي    كيك خطاي مصاحبهاما تف. ها باشد   ناسازگاري به دليل خطاي وارد كردن داده      

يك تيم نظارت مشتمل بر    از  توان    اگرچه مي . پذير نيست    مجدد امكان   مصاحبهدر  ورود اطالعات   
مشكالت عمليات ميداني اطالع كامل دارنـد، بـراي مـصاحبه           نسبت به   اي كه     افراد ماهر و حرفه   

  .مجدد، تجزيه و تحليل چنين رويدادهايي استفاده نمود
سـازد و     هاي مختلف، روند تغييرات شاخص را مشخص مـي          اي در طي دوره     نمودار ميله رسم      
ريـزي    توان از آن بـراي ارزيـابي عملكردهـاي اصـالحي كـه تـاكنون اعمـال شـده و برنامـه                       مي

  .عملكردهاي اصالحي آينده استفاده نمود
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   آمار پرتغالهاي سوال سطح تحصيالت طرح نيروي كار اداره  نتايج سازگاري پاسخ:2جدول 

ــطح  مصاحبه مجدد ســ

  كل  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 تتحصيال
1  16015    1              176  
2  16  277 8  4  1  1          307  
3    14  69 9  1            93  
4    1  11  100  8  10  1        131  
5    1  3  9  73  1  1  4      92  
6        3  6  6          15  
7    1      3    8  4      16  
8          1    4  51  5    61  
9                2  1    3  
10                    1  1  

مصاحبه
 

 895  1  6  61  14  18  93  126  91  309 176  كل
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ها  پيوست
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  1پيوست
  فرم نظارت بر مرحله طراحي آمـارگيـري

  )گيري هاي موضوعي و نمونه موارد مشترك در طرح(كليات طرح 
  عنوان طرح

      نه بله       اصلي آمارگيري است؟  آيا عنوان طرح، گوياي موضوع يا زمينه-1

  ضرورت اجراي طرح
  است؟   آيا كاربردهاي نتايج آمارگيري مشخص شده  -2
  اند؟  آيا كاربران نتايج طرح شناسايي و مشخص شده -3

      نه بله 
      نه بله 

هـاي    المللـي و سـاير دسـتگاه        هاي بـين     آيا تقاضايي از سوي سازمان     -4
ت داخلي كشور براي استفاده از نتـايج آمـارگيري          اجرايي و مؤسسا  

  مطرح شده است؟ 
ــر      ــا ذكــ ــاوين آنهــ ــخ، عنــ ــودن پاســ ــت بــ ــورت مثبــ  در صــ

  ..............................................................................................:ودش

      نه بله 

  اهداف كلي و تفصيلي
      نه بله   اند؟  تفكيك اهداف كلي و تفصيلي بيان شده ه آيا اهداف آمارگيري ب-5
   اصلي آمارگيري و نيز   يا زمينه آيا هدف كلي آمارگيري، موضوع-6

      نه بله   سازد؟  هدف را با بياني ساده و روشن مشخص مي جامعه    
      نه بله    آيا اهداف تفصيلي با هدف كلي طرح سازگاري دارند؟ -7
   با اهداف كلي و تفصيلي آمارگيريبراوردآيا پارامترهاي مورد  -8

      نه بله   سازگاري دارد؟      

  ها جامعه هدف و زيرجامعه
طور جامع و مانع تعريف شده  هاي آن به  هدف و زيرجامعه  آيا جامعه  -9
      نه بله   است؟     

    اف آمارگيري هاي آن بر اساس اهد  هدف و زيرجامعه  آيا جامعه-10
      نه بله   تعيين شده است؟        

    هاي آن تعيين   هدف و زيرجامعه  آيا تعلق زماني و مكاني جامعه-11
      نه بله   شده است؟      
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 )دنباله...) (موارد مشترك (كليات طرح 

  جامعه مورد بررسي
  است؟  ارگيري  هدف آم  مورد بررسي متفاوت از جامعه  آيا جامعه-12

در صـــــورت مثبـــــت بـــــودن پاســـــخ، تفـــــاوت آن ذكـــــر  
 ....................................................................................................:شود

.......................................................................................................... ......

      نه بله 

 مورد بررسـي      هدف و جامعه    رود آمارگيري در جامعه      آيا انتظار مي   -13
هاي مشابهي در خصوص پارامترهاي مورد نظـر منجـر            به استنباط 

      نه بله   شود؟

  واحد آماري
      نه بله   وضوح تعريف شده است؟  آيا واحد آماري به -14
ري تعيين شده، دسترسي به اهـداف كلـي و تفـصيلي             آيا واحد آما   -15

      نه بله   سازد؟   پذير مي آمارگيري را امكان
صورت جامع و   هدف را به  تمام واحدهاي آماري، جامعه      آيا مجموعه  -16

      نه بله   دهد؟ مانع تشكيل مي
      نه بله    آيا چارچوب واحدهاي آماري تعيين شده، وجود دارد؟-17

  زمان مرجع
 آيا براي هر يك از اقالم تعيين شده، زمـان مرجـع مـشخص شـده                 -18

      نه بله   است؟ 
   آيا زمان مرجع براي تمام اقالم يكسان است؟ -19

  : در صورت منفي بودن پاسخ، علت ذكرشود
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

      نه بله 

ان  آن تـا زمـ       اي تعيـين شـده كـه فاصـله          گونـه    آيا زمان مرجع بـه     -20
دليل     پاسخي يا افزايش خطاي پاسخ به       آمارگيري منجر به بروز بي    

      نه بله   عدم حضور ذهن پاسخگويان نشود؟
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  )دنباله...) (موارد مشترك (كليات طرح 

  زمان اجراي آمارگيري
 زماني اجراي آمارگيري مشخص شده   آيا در طراحي آمارگيري، بازه  -21

      نه بله   است؟  
 زماني پيش بينـي شـده بـراي اجـرا بـا توجـه بـه موضـوع                    آيا بازه  -22

      نه بله   آمارگيري مناسب است؟
      نه بله    آيا بازه زماني پيش بيني شده براي اجرا قابل تغيير است؟-23
   آيا طرح آمارگيري سابقه اجرايي دارد؟ -24

جـراي  هاي اجراي طرح و نـوع ا  در صورت مثبت بودن پاسخ، زمان 
ــستمر (آن  ــستمر و غيرمــــــ ــود ) مــــــ ــر شــــــ  :ذكــــــ

......................................................................................................
.....................................................................................................  .

    نه   بله 

  هاي گذشته اجرا شده است، آيا    در صورتي كه آمارگيري در سال -25
 هاي اجرايي در خصوص بازه زماني اجراي آمارگيري  از نظرات رده       
      نه بله   استفاده شده است؟        

    در صورتي كه اجراي آمارگيري به صورت مستمر در دوره زماني -26
   زماني اجراي آمارگيري مانند دوره  شود، آيا بازه اجرا ميمورد نظر       
  هاي قبل است؟  يا دوره      
    در صورت متفاوت بودن بازه زماني اجراي آمارگيري نسبت به       
 :هاي قبل، علت ذكر شود دوره      

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

........................................................................................................  

  
  

      نه بله 

اي تعيـين شـده اسـت كـه           گونـه    آيا زمـان اجـراي آمـارگيري بـه         -27
      نه بله   ترين فاصله را با زمان مرجع داشته باشد؟ كوتاه
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 )دنباله...) (موارد مشترك (كليات طرح 

  سازي اطالعات اختصاصي واحدها محرمانه
ي از افــشاي   آيــا اقــدامات و تمهيــدات الزم  بــه منظــور جلــوگير -28

هـا و     اطالعات اختصاصي پاسخگويان، قبل از انتشار مجموعـه داده        
  جداول پيش بيني شده است؟

  
  

      نه بله 

  بندي آمارگيري برنامه زمان
هـاي مراحـل مختلـف طـرح آمـارگيري، مـشخص و                 آيا فعاليـت     -29

      نه بله   اند؟ بندي شده زمان
      نه بله گيرد؟    ه، مورد ارزيابي و كنترل قرار مي  آيا برنامه زماني تهيه شد -30
افزار خاصي براي كنترل برنامـه زمـاني تهيـه شـده مـورد                  آيا نرم    -31

      نه بله   گيرد؟   استفاده قرار مي
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   طرح موضوعي
  تعاريف و مفاهيم

طور مـشخص بيـان       مارگيري به كار رفته در آ      آيا تعاريف و مفاهيم به     -1
      نه بله   اند؟   شده

 آيا براي تعاريف و مفاهيم مورد نياز آمارگيري با كاربران اصلي نتايج -2
      نه بله   آمارگيري مشورت شده است؟ 

    كار رفته در راهنماي آمارگيري،   در ارتباط با تعاريف و مفاهيم به-3
   شده است؟ منابع مورد استفاده مشخص     

: در صورت مثبت بودن پاسخ، منبع يا منابع استفاده شده مشخص شود
  

  
      نه بله 

    تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران 
    المللي تعاريف و مفاهيم استاندارد بين 
    هاي اجرايي تعاريف و مفاهيم مربوط به ساير دستگاه 

تاندارد مركـز آمـار ايـران وجـود     در مواردي كه تعاريف و مفاهيم اسـ    -4
  است آيا از اين تعاريف و مفاهيم استفاده شده است؟  داشته

ــود   ــر شــ ــت آن ذكــ ــخ، علــ ــودن پاســ ــي بــ ــورت منفــ : در صــ
.................................................................................. 

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................  

  
       نه بله 

 در صورتي كه تعاريف و مفاهيم مورد استفاده بـا تعـاريف و مفـاهيم                -5
المللي متفاوت است، آيا در اين        هاي بين   مركز آمار ايران يا سازمان    

  گيرد؟  رساني صورت مي ، به كاربران اطالع زمينه

  
  

       نه بله 
ـ        در صورتي كه تعاريف و مفـاهيم بـه         -6  قبلـي    ه دوره كاررفتـه نـسبت ب

آمــارگيري تغييــر كــرده اســت، آيــا در ايــن زمينــه، بــه كــاربران  
  گيرد؟ رساني صورت مي اطالع

  
  

       نه بله 
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 )دنباله(طرح موضوعي 

  ها بندي طبقه
  است؟  بندي خاصي استفاده شده  آيا در طرح موضوعي از طبقه-7

ــود    ــر شــ ــت آن ذكــ ــخ، علــ ــودن پاســ ــي بــ ــورت منفــ : در صــ
....................................................................................................... 

................................................................................................................  

       نه بله 

هـاي    بنـدي   ، نوع مرجـع طبقـه     7  در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال       -8
    :استفاده شده  برحسب مورد مشخص شود 

بندي و شـماره   عنوان طبقه(بندي استاندارد مركز آمار ايران   طبقه 
 ): ويرايش

..................................................................................................................  
  

المللــي، عنــوان  نــام ســازمان بــين(المللــي  بنــدي اســتاندارد بــين طبقــه
ــه ــرايش  طبقـــــــــ ــماره ويـــــــــ ــدي و شـــــــــ ): بنـــــــــ

................................................................................................................
................................................................................................................  

  

 ): بندي بندي و عنوان طبقه با ذكر نوع مرجع طبقه(ساير  

................................................................................................................
................................................................................................................  
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  )دنباله(طرح موضوعي 

  ها الگوي جداول و راهنماي استخراج آن
هاي تفصيلي طـرح را       ، هدف )نهايي( جداول طراحي شده       آيا مجموعه  -9

       نه بله   دهد؟   طور كامل پوشش مي به
طراحي الگـوي جـداول بـا كـاربران اصـلي نتـايج آمـارگيري                آيا در    -10

       نه بله   مشاوره شده است؟  
 نام كاربران  طرف مشاوره 10 در صورت  مثبت بودن پاسخ سوال-11

: ذكر شود
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................ 

  

ــ -12 ــوط ب ــا در طراحــي جــداول از اســتانداردهاي مرب جــداول و «ه  آي
  مركز آمار ايران استفاده شده است؟ » نمودارهاي آماري

در صورت منفي بودن پاسخ، عنوان و مشخصات راهنماي اسـتفاده شـده             
  .......................................................................: ...............ذكر شود

........................................................................................................
........................................................................................................  

  
       نه بله 

 جداول به صورت كامل و گويـا          آيا راهنماي استخراج براي مجموعه     -13
  ده است؟  تهيه ش

  
       نه بله 

هـاي زيـر       براي برقراري ارتباط با واحد آمـاري از كـداميك از روش            -14
  استفاده شده است؟ 

  

    حضوري 
    تلفني     
    پستي    
    اينترنتي 

 علت استفاده از روش و همچنين در مورد مناسب بودن يا نبودن آن به 
 :طور مختصر ذكر شود

.................................................................................................................
.................................................................................................................  
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 )دنباله(طرح موضوعي 

  عاتآوري اطال روش و وسيله جمع
هاي زير استفاده شده  آوري اطالعات از كداميك از روش  براي جمع-15

  :  است؟ علت  ذكر شود
 

 CATI    (Computer Assisted Telephone 
Interviewing ) ها از طريق تلفن   روش جمع آوري داده 

 CASI  (Computer Assisted Self Interviewing) 
دهي با   خود پاسخها به صورت آوري داده روش جمع

 استفاده از رايانه 
  

 E-Survey  ( Electronic Survey )  آوري  روش جمع
 هاي الكترونيكي  ها از طريق فرم داده

  

 CAPI  ( Computer Assisted Personal 
Interviewing )  ها با استفاده از  آوري داده روش جمع

 رايانه و مصاحبه حضوري 
  

 PAPI   ( Pen & Paper Interviewing)    روش
 ها با استفاده از قلم و كاغذ  آوري داده جمع

  

 :علت استفاده  
.................................................................................................................

.................................................................................................................  

 

 هدف  هاي جامعه آوري اطالعات، به ويژگي  آيا در انتخاب روش جمع-16
 توجه شده است؟        

  
       نه بله 

آوري اطالعـات، چـارچوب مناسـبي بـراي           آيا با توجه به روش جمع      -17
       نه بله   سي وجود دارد؟   مورد برر  هدف يا جامعه پوشش جامعه

آوري اطالعـات، قابليـت كنتـرل و           انتخاب شده براي جمع      آيا روش  -18
       نه بله   آوري اطالعات دارد؟ اديت را در زمان جمع
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   )دنباله(طرح موضوعي 

  ها  ها و پرسشنامه فرم
يج  آيا براي تعيين اقـالم آمـاري پرسـشنامه  بـا كـاربران اصـلي نتـا                  -19

       نه بله   آمارگيري، مشورت شده است؟  
    آيا در طراحي پرسشنامه، موارد زير رعايت شده است؟  -20

      نه بله   بيني محل مربوط به نام سازمان مجري پيش •
بيني محل مربـوط بـه درج عنـوان طـرح و زمـان اجـراي            پيش •

      نه بله   آمارگيري
      نه بله   فظ محرمانگي اطالعاتبيني محل مربوط به اصل ح پيش •
      نه بله   ها بندي پرسش بندي و گروه اولويت •
      نه بله   الگوهاي پرش •
      نه بله   ها گذاري پرسش شماره •
هـاي    بيني محل مناسب و انـدازه كـافي بـراي درج پاسـخ              پيش •

      نه بله   هاي باز مربوط به پرسش
      نه بله   رنگ پرسشنامه  •
      نه بله   قطع و اندازه پرسشنامه  •
هـا    هاي مناسب براي تايپ پرسش      استفاده از نوع، اندازه و فونت      •

       نه بله   ها و عناوين بخش
       نه بله   )استفاده از تصاوير يا طرح هاي مناسب(نوع طراحي روي جلد  •
ين و درج بيني محل مناسب براي توضيحات آمارگير، بـازب      پيش •

       نه بله   نظرات پاسخگو
هاي مناسب براي ثبـت مشخـصات پاسـخگو و            بيني محل   پيش •

       نه بله   آمارگير 
ــا در تهيــه و تــدوين محتــواي پرســشنامه  مــوارد زيــر رعايــت   -21   آي

    است؟ شده

       نه بله   هاي مربوط به اطالعات چارچوب بيني پرسش پيش •
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  )الهدنب(طرح موضوعي 

  ها  ها و پرسشنامه فرم
هاي مربوط به تعيين وضعيت واحد نمونـه از           بيني پرسش   پيش •

       نه بله   نظر تعلق به جامعه هدف
       نه بله   ها با اهداف كلي و تفصيلي طرح ارتباط پرسش •
       نه بله   ها ساده، روان و قابل فهم بودن پرسش •
       نه بله   ها پرسشدار بودن  روز بودن و معني به •
       نه بله   ها امكان برداشت واحد و يكسان از پرسش •
       نه بله   ها دار نبودن پرسش جهت •
       نه بله   ها برانگيز نبودن پرسش حساسيت •
       نه بله   توجه به كاهش بار پاسخگو •
هاي مربوط به تعيـين علـل تكميـل نـشدن             بيني پرسش   پيش •

       نه بله    پرسشنامه
سـازي مشخـصات    هـاي مربـوط بـه بهنگـام       بيني پرسـش    پيش •

در مـواردي كـه بـراي تهيـه فهرسـت           (چارچوبي واحد آمـاري     
واحدهاي آماري مستقيماً از اطالعات چارچوبي موجود استفاده        

       نه بله   )شده است
هاي مربوط بـه ثبـت مشخـصات پاسـخگو و             بيني پرسش   پيش •

       نه بله   از براي تماس با پاسخگواطالعات مورد ني
خـانوادگي آمـارگير،      هاي مربوط به نام و نـام        بيني پرسش   پيش •

       نه بله   بازبين و كارشناس مسئول اجراي طرح
شود يا داراي تغييرات   آيا در صورتي كه طرح براي اولين بار اجرا مي     -22

رسشنامه  طرح   هاي اجرا شده قبلي است، پ       اي نسبت به طرح     عمده
       نه بله   آزمون شده است؟

       نه بله بيني شده است؟         آيا متوسط مدت زمان تكميل پرسشنامه پيش-23
هاي گذشته اجرا شده است، آيا در          در صورتي كه آمارگيري در سال      -24

هاي   مورد بهبود طراحي و تدوين محتواي پرسشنامه، از نظرات رده         
       نه بله   ايي آمارگيري استفاده شده است؟  اجر
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   )دنباله(طرح موضوعي 

  ها ها و پرسشنامه راهنماي تكميل فرم
      نه بله    آيا راهنماي تكميل پرسشنامه تهيه شده است؟  -25
 آمارگيري براي اولـين بـار تهيـه           چنانچه راهنماي تكميل پرسشنامه    -26

      نه بله    مقدماتي قرار گرفته است؟  شود، آيا مورد آزمون مي
هاي گذشته اجـرا شـده باشـد، آيـا            كه آمارگيري در سال     در صورتي  -27

درخصوص بهبود كيفيـت راهنمـاي تكميـل پرسـشنامه از نظـرات             
      نه بله   هاي اجرايي آمارگيري استفاده شده است؟   رده

شنامه، در خـصوص هـر        آيا در تدوين محتواي راهنماي تكميل پرس        -28
  يك از موارد زير توضيحات كافي ارائه شده است؟   

  

      نه بله   )              گيري سرشماري، نمونه(نوع آمارگيري  •
      نه بله    هدف و پوشش جغرافيايي   جامعه •
      نه بله   اهداف  •
      نه بله   موارد استفاده از نتايج آمارگيري   •
      نه بله   هاي آن   آوري اطالعات و ويژگي معروش ج •
      نه بله  هاي مناسب كار رفته و ارائه مثال تعريف مفاهيم و اصطالحات به •
جامع و مـانع بـودن تعـاريف و مفـاهيم، روان و سـليس بـودن                  •

      نه بله   هاي ارائه شده در راهنما مطالب و مثال

      نه بله   كار رفته هاي آماري به بندي طبقهمعرفي  •
      نه بله   تبيين وظايف مأمور آمارگيري  •
      نه بله   ها، لوازم و ابزار كار   معرفي فرم •
      نه بله   ها   ها و پرسشنامه توضيحات مربوط به نحوه تكميل فرم •
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  )دنباله(طرح موضوعي 

   نامه به موارد زير   آيا در طراحي و تنظيم راهنماي تكميل پرسش -29
  توجه شده است؟        

  

      نه بله   بندي مناسب راهنما  فصل •
ــه   اســتفاده از عناصــر  • ــوط ب ــصاوير مرب ــشه، ت ــر نق ــصري نظي ب

       نه بله   ...هايي از پرسشنامه، جداول خالصه، نمودار و  قسمت

       نه بله   قطع و اندازه راهنما •
     نه   بله   تايپ صحيح مطالب •
       نه بله   چاپ و صحافي مناسب •

 ها  ها و پرسشنامه راهنماي بازبيني فرم
 آمـارگيري،    هـاي تكميـل شـده        هـا و پرسـشنامه       آيا براي كنترل فرم    -30

  راهنماي بازبيني پرسشنامه تهيه شده است؟  
       نه بله 

    ه است؟   آيا در تدوين راهنماي بازبيني به موارد زير توجه شد-31

       نه بله   روان، سليس و جامع و مانع بودن توضيحات راهنماي بازبيني •
هـاي     الزم براي وجود برخي از اطالعات كليدي در قسمت         تأكيد •

       نه بله   مختلف پرسشنامه 
       نه بله    بر معقول بودن اطالعات مندرج در پرسشنامه  تأكيد •
ي ميـان اطالعـات درون بخـشي و          بر وجود روابـط منطقـ      تأكيد •

       نه بله   برون بخشي پرسشنامه 
هاي مـورد نيـاز بـراي انجـام محاسـبات مـورد نظـر               ارائه فرمول  •

       نه بله   ) برحسب مورد(
       نه بله   هاي مناسب و واضح  ارائه مثال •

هاي گذشته اجـرا شـده اسـت، آيـا             در صورتي كه آمارگيري در سال      -32
وص بازنگري و بهبـود كيفيـت مطالـب راهنمـاي بـازبيني، از              خصدر

هاي مختلف ستادي و اجرايـي آمـارگيري اسـتفاده شـده              نظرات رده 
       نه بله   است؟
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 )دنباله(طرح موضوعي 

  ها راهنماي اديت داده
       نه بله   آيا راهنماي اديت با توجه به استانداردهاي مربوط تهيه شده است؟  -33
       نه بله   گيرد؟ مي هاي آزمايشي مورد آزمون قرار ها با داده  آيا برنامه اديت داده-34
       نه بله   روشني بيان شده است؟  اصالح خطاها به  آيا روش-35

  راهنماي جانهي
       نه بله   پاسخ تهيه شده است؟    آيا راهنماي جانهي با توجه به اقالم بي-36
       نه بله   گيرد؟   هاي آزمايشي مورد آزمون قرار مي  آيا برنامه جانهي با داده-37

  
   گيري طرح نمونه

  گيري روش نمونه
شود از كدام     اي اجرا مي     در صورتي كه طرح آمارگيري به صورت نمونه        -1

  يك از روش هاي زير استفاده خواهد شد؟ 
  

    گيري احتمالي  نمونه 
   ير احتمالي گيري غ نمونه 

: داليل استفاده از روش انتخاب شده ذكر شود
......................................................................................................................................  

.................................................................................................................... 

  

گيري انتخاب شده براي اهداف كلي و تفصيلي  آيا روش نمونه -2
  آمارگيري مناسب است؟ 

: در صورت منفي بودن پاسخ، علت آن ذكر شود
....................................................................................... ............................ 

....................................................................................................................  

  
       نه بله 
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  )دنباله (گيري طرح نمونه
   آماري چارچوب و جامعه

 نمونه در آمـارگيري،      در صورت وجود چارچوب براي انتخاب واحدهاي       -3
عنوان و مشخصات چـارچوب مـورد اسـتفاده،           آيا اطالعات مربوط به   

       نه بله   ارائه شده است؟  
ــه  -4 ــارگيري از جامع ــراي آم ــا ب ــورد بررســي    آي ــه م ــا جامع ــدف ي  ه

هاي مركز آمار ايران براي انتخاب واحدهاي نمونه اسـتفاده            ازچارچوب
  شده است؟ 

سخ نوع چارچوب استفاده شده و علت اسـتفاده از          در صورت منفي بودن پا    
  : آن ذكر شود

....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

....................................................................................................................
....................................................................................................................  

  
  

       نه بله 

اي  گيري انتخاب شده به صـورت چندمرحلـه      در صورتي كه روش نمونه     -5
       نه بله   است آيا جامعه چارچوب مربوط به هر مرحله مشخص شده است؟ 

       نه بله    آيا تعداد واحدهاي جامعه چارچوب آمارگيري مشخص شده است؟  -6
 چـارچوب مـورد اسـتفاده در هـر           آيا گزارشي در مورد ارزيابي پوشـش       -7

       نه بله   مرحله وجود دارد؟ 
 در صورت تهيه گزارش مربوط به ارزيابي چارچوب، آيا موارد زير مطرح             -8

  شود؟   مي
  

       نه بله   نرخ واحدهاي تكراري  •
       نه بله   نرخ پوشش   •
      نه بله   بندي   نرخ خطاي طبقه •
       نه بله    مورد بررسي      از جامعه هدف با جامعهنرخ واحدهاي خارج  •

  
  



 ارزيابي، كنترل و بهبود مداوم كيفيت   -هاي آمارگيري استاندارد طرح

 

55

 ) دنباله(گيري  طرح نمونه

اي   چارچوب تا زمان اسـتفاده بـراي آمـارگيري، برنامـه      آيا از زمان تهيه  -9
سازي  بهنگامتهيه طرح «سازي آن مطابق با استانداردهاي  بهنگامبراي  

       نه بله   ت؟ بيني و انجام شده اس پيش» چارچوب آمارگيري
 آيا براي حداكثر كردن پوشـش چـارچوب، مطـابق بـا اسـتانداردهاي               -10

       نه بله   فعاليتي انجام شده است؟» حداكثر كردن پوشش چارچوب«
  گيري واحد نمونه

شود، آيا واحد     اي استفاده مي    گيري چند مرحله     در صورتي كه از نمونه     -11
       نه بله   ه مشخص شده است؟ گيري در هر مرحل نمونه

 آمارگيري، بـراي     گيري تعيين شده براي آخرين مرحله        آيا واحد نمونه   -12
       نه بله   آوري اطالعات مورد نياز در مورد واحد آماري مناسب است؟ جمع

  هاي اصليبراوردگيري قابل قبول براي  حداكثر خطاي نمونه
هـاي  براوردگيـري قابـل قبـول بـراي          نـه  آيا ميزان حداكثر خطاي نمو     -13

هاي موجود در نظر گرفته شـده   اصلي، بر اساس امكانات و محدوديت    
      نه بله   است؟
   نمونه و روش محاسبه آن اندازه

       نه بله  اجراي آمارگيري توجه شده است؟    نمونه به هزينه  آيا در تعيين اندازه-14
 نمونه، وضعيت چـارچوب از نظـر بهنگـام بـودن و               آيا در تعيين اندازه    -15

       نه بله   ريزش مورد انتظارتعداد نمونه در نظر گرفته شده است؟
   روش انتخاب واحدهاي نمونه

 گيري مشخص   در هر مرحله از نمونه  آيا روش انتخاب واحدهاي نمونه-16
       نه بله   شده است؟       

   نمونهالگوي فهرست واحدهاي
   آيا الگوي فهرست واحدهاي نمونه براي مراجعه به اين واحدها، تهيه -17

       نه بله   شده است؟       
  وجود  منظور جبران ريزش نمونه   آيا امكان معرفي نمونه جايگزين به-18

       نه بله   دارد؟      
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 )دنباله(گيري  طرح نمونه

  هاي اصليبراوردارائه  سطح
ي اصلي از نظر جغرافيايي مطابق با اهداف كلي      هابراورد   آيا سطح ارائه   -19

      نه بله   و تفصيلي است؟
ي اصلي از نظر موضوعي مطابق با اهداف كلـي            هابراورد   آيا سطح ارائه   -20

      نه بله   و تفصيلي است؟

   پارامترهابراوردهاي  فرمول
  ها مطابق با اهداف كلي و تفصيلي طرح  پارامتربراوردهاي   آيا فرمول-21

       نه بله    است؟     بيان شده       
   ، معرفي شده براوردهاي  كار رفته در فرمول  آيا عالئم و نمادهاي به-22

       نه بله   است؟           
  جبران خطاي  پاسخي و هاي تعديل بي  مؤلفهبراوردهاي   آيا در فرمول-23

       نه بله   ش لحاظ شده است؟پوش      

  گيري  روش محاسبه خطاي نمونه
گرهـاي مـورد نظـر و روش        براورد واريـانس    بـراورد هـاي      آيا در فرمول   -24

       نه بله   گيري ارائه شده است؟  محاسبه خطاي نمونه
گيـري، فرمـولي بـراي       دليـل پيچيـدگي روش نمونـه         در صورتي كه به    -25

هـاي تقريبـي      گيـري وجـود نـدارد آيـا از روش           محاسبه خطاي نمونه  
گيـري    بـراي تقريـب خطـاي نمونـه       ) اسـترپ   نايف يا بوت    مانند جك (

  استفاده مي شود؟  

  
  

       نه بله 
       نه بله   هاي اصلي تعيين و ارائه شده است؟براورد آيا دقت يا اعتبار -26
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  طرح اجرايي

  مالحظات مربوط به سازمان اجرايي طرح  
     آيا در طرح اجرايي آمارگيري موارد زير در نظر گرفته شده است؟   -1

       نه بله   سازمان اجرايي •
       نه بله   هاي سازماني  شرح وظايف رده •
       نه بله   هاي جذب نيرو شرايط و ويژگي •
       نه بله   هاي اجرايي طراحي فرم •

    د زير مورد توجه قرار گرفته است؟  آيا در تعيين سازمان اجرايي موار-2
       نه بله   هاي مشابه   تجارب قبلي در مورد سازمان اجرايي طرح •
       نه بله   هاي اجرايي    هاي رده شرح وظايف و فعاليت •
       نه بله   مدت زمان اجراي آمارگيري    •
       نه بله   ها   ها و پرسشنامه محتواي فرم •
       نه بله   ها   آوري داده مراجعه به هر واحد نمونه و جمعمتوسط زمان  •
       نه بله   شرايط خاص و زمان اجراي آمارگيري        •

هـاي    هاي زير در انتخاب نيروي انساني مـورد نيـاز بـراي رده               آيا ويژگي  -3
  نظر قرار گرفته است؟   مختلف و به ويژه مأموران آمارگيري، مد

  

تعـاريف و مفـاهيم و راهنمـاي آمـارگيري و ميـزان      توانايي درك    •
       نه بله   )حداقل مدرك تحصيلي ديپلم(تحصيالت 

       نه بله   توانايي انجام عمليات ميداني از نظر فيزيكي و توان جسمي    •
توانــايي برقــراري ارتبــاط مناســب بــا واحــدهاي آمــاري از نظــر   •

   ه     نبله   خصوصيات اجتماعي و فرهنگي  
       نه بله    اجراي آمارگيري دارا بودن سابقه •
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  طرح آموزش
  مالحظات مربوط به آموزش طرح 

       نه بله    آيا طرح مشخصي براي آموزش تهيه شده است؟  -1
    در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال يك، آيا در تهيه طرح آموزش، -2

  مراحل زير پوشش داده شده است؟      
  

       نه بله   يات ميداني  عمل •
       نه بله   استخراج •
       نه بله   نظارت •
 : ساير مراحل با ذكر نوع  •

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................ 

       نه بله 

 آيا در تهيه طرح آموزش براي هر يك از مراحل آموزش، به نكـات زيـر                 -3
  توجه شده است؟  

  

       نه بله   گيرنده    هاي آموزش تعيين رده •
       نه بله   )بيني ريزش با احتساب پيش(گيرندگان  تعداد آموزش •
       نه له ب  تعيين شرايط انتخاب مدرسان  •
       نه بله   تعداد مدرسان           •
       نه بله    راهنماي آموزش براي ايجاد هماهنگي بين مدرسان     تهيه •
       نه بله   مدت زمان آموزش  •
       نه بله   هاي آموزشي مورد نظر تهيه بسته •
       نه بله   تهيه وسايل كمك آموزشي  •
       نه بله    زماني آموزشبيني برنامه پيش •
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  )دنباله (طرح آموزش

       نه بله   تعيين امكانات و شرايط فضاي آموزشي  •
       نه بله   بيني آموزش عملي      پيش •
       نه بله   برگزاري آزمون و شرايط اعطاي گواهي قبولي  •
       نه بله   هاي ارزيابي آموزش   فرم تهيه •
     نه   بله    بازآموزي  امهبيني برن پيش •

هـاي     آيا مدت زمان آموزش بر اساس مفاد و محتواي راهنماها و ويژگي            -4
  تفكيك هر رده تعيين شده است؟ گيرندگان به آموزش

       نه بله 

  
  طرح نقشه 

  سازي و استفاده از نقشه  مالحظات مرتبط با تهيه، آماده
  شود؟  نقشه استفاده مي  آيا براي اجراي طرح آماري از  -1

........................................................: در صورت منفي بودن پاسخ، علت ذكر شود
........................................................................................................................................

       نه بله 
  

     درصورت استفاده از نقشه براي اجراي طرح آماري كداميك از انواع  -2
   نقشه موردنظر است؟      

       نه بله   هاي بزرگ مقياس شهري و آبادي  نقشه •
       نه بله   )  كوچك مقياس(هاي روستايي  نقشه •

    هاي بزرگ مقياس شهري و آبادي   مقياس مورد نظر براي نقشه-3
 چيست؟     

  1:2000نقشه  
  1:5000نقشه  
  1:1000نقشه  
: ساير با ذكر نوع 

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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  )دنباله(طرح نقشه 
 هاي روستايي چيست؟   مقياس مورد نظر براي نقشه-4

  1:25000نقشه  
  1:50000نقشه  
  1:100000نقشه  
: وعساير با ذكر ن 

..................................................................................................................... 

  
  
  
 
 
  

  هاي بزرگ مقياس شهري كدام است؟   منبع تأمين نقشه-5
 برداري  سازمان نقشه 
 مركز آمار ايران  
: ساير با ذكر نام  

............................................................................................................ 

  
  
 
 
  

  هاي بزرگ مقياس آبادي كدام است؟   منبع تأمين نقشه-6
 برداري  سازمان نقشه 
 مركز آمار ايران  
: ساير با ذكر نام  

............................................................................................................ 

  
  
 
 
  

  هاي روستايي كدام است؟   منبع تأمين نقشه-7
 برداري  سازمان نقشه 
 مركز آمار ايران  
: ساير با ذكر نام  

............................................................................................................ 

  
 
 
 
  

  هاي مورد استفاده به چه صورتي تهيه مي شود؟    نقشه-8
 ) كاغذي(خطي  
 رقومي  
: ساير با ذكر نوع 

............................................................................................................ 
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  )دنباله(طرح نقشه 
   در صورت استفاده از نقشه رقومي، فرمت نقشه كداميك از انواع زير -9

  است؟     
 DWG  
 DGN 
 Shape  
: ساير با ذكر نوع 

 .....................................................................................................................

  
  
 
 
  
  

ها چيست؟   از نقشه رقومي سيستم مختصات نقشه در صورت استفاده-10
 UTM  
 جغرافيايي  
 محلي  
: ساير با ذكر نوع 

............................................................................................................ 

  
  
 
 
  

 

 بودن گامبهنهاي بزرگ مقياس شهري و آبادي از لحاظ   وضعيت نقشه-11
  چگونه است؟ 

  هستند  بهنگام كامال 
  سازي آنها گذشته است بهنگام سال از 1حداكثر  
  سازي آنها گذشته است بهنگام سال از  2 تا 1 
   سازي آنها گذشته است بهنگام سال از 2بيش از  

  
  

  
 
  
  

   بودن چگونه است؟ بهنگامهاي روستايي از لحاظ   وضعيت نقشه-12
  هستند  بهنگامكامالً  
  سازي آنها گذشته است بهنگام سال از 1حداكثر  
  سازي آنها گذشته است بهنگام سال از 2 تا 1 
  سازي آنها گذشته است      سال از بهنگام 2بيش از  

  
  
 
  
  
  

 كدگذاري مكاني يكسان تبعيت  هاي مورد مراجعه از سيستم  آيا مكان-13
       نه بله  كنند؟  مي
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  )دنباله(طرح نقشه 

   در صورت استفاده از سيستم كدگذاري مكاني، منبع كدگذاري كدام -14
  سازمان است؟        

 مركز آمار ايران  
 دستگاه اجرايي ذيربط  

: ساير با ذكر نام
.......................................................................................................................................  

  
 
  
  
  

    بيني   آيا تهيه پوشه نقشه به همراه برچسب مشخصات نقشه پيش-15
       نه بله   شده است؟        

    اي براي ارائه نتايج طرح با استفاده از سيستم اطالعات   آيا برنامه-16
       نه بله   بيني شده است؟  مكاني پيش      

  
  ستخراجطرح ا

  مالحظات مرتبط با گردش عمليات استخراج و ورود اطالعات
       نه بله   بيني شده است؟   آيا طرح مشخصي براي استخراج پيش -1
     آيا در طرح استخراج موارد زير تعيين شده است؟  -2

       نه بله   سازمان اجرايي •
       نه بله   هاي مورد نياز  رده •
       نه بله   نساني مورد نياز در هر ردهتعداد نيروي ا •
       نه بله   ها وظايف رده •
       نه بله   بيني شده  هاي پيش شرايط احراز براي تعيين رده •
       نه بله   با توجه به روش انتخابي ورود اطالعات گردش عمليات استخراج •
برقراري تناسب الزم ميـان گـردش عمليـات اسـتخراج بـا روش               •

       نه بله   استخراج

       نه بله   بيني زمان استخراج پيش •
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  )دنباله (طرح استخراج
   : شود؟ علت آن ذكر شود   از كدام روش براي ورود اطالعات استفاده مي-3

     كليد ورود از طريق صفحه 
 OMR    
 PDA  

 ICR   
: ساير با ذكر نوع 

...................................................................................................................... 

  : علت استفاده
........................................................................................................................................   

   مانند (هاي انجام شده  بيني ياتي مطابق با پيش آيا نيازهاي عمل-4
       نه بله   تأمين شده است؟ ...) تجهيزات، نيروي انساني، هزينه و      

       نه بله    آيا مستندات مربوط به گردش كار عمليات استخراج ارائه شده است؟ -5
    بيني شده است؟ افزارهاي زير در طرح استخراج پيش   آيا نرم-6

       نه بله   )چارچوب(ها  تهيه نمونه •
       نه بله   ها ورود داده •
       نه بله   ها كنترل و بازبيني داده •
       نه بله   اديت آدرس •
       نه بله   اديت موضوعي •
       نه بله   جانهي •

       نه بله   گيري جدول •
       نه بله   دهي وزن •
       نه بله   كنترل مراحل استخراج •
       نه  بله   توليد نشريات •
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  )دنباله(طرح استخراج 

       نه بله    آيا راهنماي اديت آدرس تهيه شده است؟ -7
   افزارها از فرم استاندارد مربوط   آيا در تحويل و تحول مدارك و نرم-8

       نه بله   شود؟  استفاده مي     
  رد نظر مطابق با برنامه زمانبندي تهيه شده است؟ افزارهاي مو  آيا نرم-9

..............................................: در صورت منفي بودن پاسخ داليل آن ذكر شود
......................................................................................................................................

       نه بله 

ــا -10 ــه روش آي ــا توجــه ب ــراي ورود اطالعــات  ب  هــاي انتخــاب شــده ب
)Key Entry، ICR، PDA ( نه بله   استانداردهاي مربوط رعايت شده است؟       

   هاي آزمايشي براي كنترل مراحل مختلف استخراج،  يه داده آيا ته -11
       نه بله   بيني شده است؟  پيش       

هاي آزمايشي مورد  بيني شده زير براساس داده افزارهاي پيش   آيا نرم -12
    گيرد؟ آزمون قرار مي        

      نه بله   ها افزار ورود داده نرم 
       نه بله   ها كنترل و بازبيني داده 
       نه بله    اديت آدرس 
       نه بله    اديت موضوعي 
       نه بله    جانهي 
       نه بله   گيري  جدول 

   آمايي   داده براي مرحله) وريف(ي ممكن هاي كم  آيا تمام كنترل-13
       نه بله   بيني شده است؟  پيش      

   ورود اطالعات  ها در مرحله راي كنترل داده كداميك از موارد زير ب-14
  رود؟   كار مي به      

  

     ها              كنترل اقالم اصلي در تمام پرسشنامه 

    ها                     كنترل تمام اقالم در تمام پرسشنامه 
  )  به صورت نمونه(ها  كنترل اقالم اصلي در تعدادي از پرسشنامه 
  )   به صورت نمونه(ها  كنترل تمام اقالم در تعدادي از پرسشنامه 
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  )دنباله(طرح استخراج 

افـزار    هاي مورد نظر براي مرحله اديت آدرس در نرم            آيا تمام كنترل     -15
       نه بله   بيني شده است؟ مربوط پيش

هـاي مربـوط بـه         نـرخ    اطالعات، امكان محاسـبه    افزار ورود    آيا در نرم   -16
       نه بله   بيني شده است؟    ها پيش خطاي ورود داده

  بيني شده  هاي اديت پيش  نرخ  آيا در نرم افزار اديت، امكان محاسبه-17
       نه بله   است؟      

   بيني هاي جانهي پيش  نرخ افزار جانهي، امكان محاسبه  آيا در نرم-18
       نه بله   شده است؟      

  هاي آماري  مالحظات فني مرتبط با داده
ها استفاده  هاي رمزنگاري براي رمزكردن داده  آيا از الگوريتم-19

      نه بله   شود؟   مي

       نه بله   افزار تعبيه شده است؟    آيا مديريت سطوح دسترسي در نرم-20
راي حفظ امنيت پايگاه داده درنظر گرفته شده  آيا مكانيزم مناسبي ب-21

       نه بله   است؟       
، FTPانتقال فيزيكي، (ها به پايگاه مركزي   آيا روش انتقال داده-22

HTTP       نه بله    مشخص شده است؟  ...)  و       
  شود؟   ها استفاده مي  از كدام روش براي نگهداري داده-23

 Flat) Text ،XML ،Binary و  (... 
 DBMS    

  
  

شود؟ درصورت  استفاده مي) داده مشخص( آيا از پايگاه داده انتخابي -24
  : مثبت بودن پاسخ       
     اطالعات براورد آيا پايگاه داده انتخابي متناسب با حجم -24-1     

  انتخاب شده است؟                
  نجام شده است؟  آيا تنظيمات مورد نياز ا-24-2     

       نه بله 
  

       نه بله 
       نه بله 

   سازي انجام شده   آيا در طراحي پايگاه داده مراحل استاندارد نرمال-25
       نه بله   است؟       

       نه بله    آيا در طراحي پايگاه داده ارتباطات بين جداول پياده شده است؟ -26
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  )بالهدن(طرح استخراج 

 بيني شده است؟ درصورت مثبت   پيشLog آيا در طراحي پايگاه داده -27
  :  بودن پاسخ      
   دارد؟ User Log آيا -27-1    
   دارد؟ Data Log آيا -27-2    

       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 

     نه   بله    دارد؟  Backup/Restore آيا سيستم، مكانيزمي براي -28
  بيني شده   آيا كنترل ترتيب مراحل كار براساس گردش عمليات پيش-29

       نه بله   شود؟  به طور خودكار انجام مي       
   "اي فايل داده" اي مطابق با استاندارد  آيا براي هر فايل، شناسنامه-30

       نه بله   تهيه شده است؟       
    تهيه شده "اي فايل داده" اي مطابق با ناسنامه آيا براي هر متغير، ش-31

       نه بله   است؟          
 

  طرح انتشار
  مالحظات مرتبط با مرحله انتشار

  بيني شده است؟  اي پيش   آيا براي ارائه نتايج طرح آمارگيري، نشريه -1
  بيني شده داراي شناسنامه انتشاراتي است؟   آيا نشريه پيش-2
  شود؟   مثبت بودن پاسخ، آيا به موارد زير توجه مي در صورت-3

 شابك  •
 نويسي پيش از انتشار  فهرست •
هاي مـورد اسـتفاده       استفاده از تعاريف مرتبط براي عالئم و نشانه        •

 در نشريه 
  شمارگان نشريه  •

       نه بله 
       نه بله 

  
       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 

  
      نه بله   بيني شده است؟   پيشگفتار يا مقدمه پيش،  آيا براي نشريه -4
       نه بله    آيا نشريه داراي مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است؟ -5
       نه بله   بيني شده است؟   فهرست مندرجات پيش، آيا براي نشريه-6
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 )دنباله (طرح انتشار
خواهد شد؟  و ارائه  هاي زير تهيه فراداده آمارگيري ا در نشريه نتايج طرح آي-7

 تعاريف و مفاهيم  •
 :         مشخصات كلي طرح شامل

 هدف كلي طرح  •
 جامعه هدف  •
 واحد آماري  •
 چارچوب آماري  •
 زمان آماري  •
 زمان آمارگيري  •
  پوشش جغرافيايي  •

 
       نه بله 

  
       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 

  گيري است آيا  موارد زير در   در صورتي كه اجراي طرح به صورت نمونه-8
  شود؟  مشخصات كلي طرح ارائه مي     

 گيري  روش نمونه •
 گيري  چارچوب نمونه •
 روش تعيين اندازه نمونه  •
 ها و خانوارهاي نمونه  روش انتخاب بلوك •
  ها براورد •

  
  

       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 
       نه بله 

       نه بله    آيا نشريه داراي خالصه يافته است؟ -9
    آيا شاخص و نماگرهاي ارزيابي كيفيت در نشريه نتايج طرح ارائه -10

   ه     نبله   شود؟   مي       
  آيا جداول ارائه شده در نشريه مطابق با استانداردهاي اعالم شده براي -11

       نه بله    است؟ »طراحي جداول      «
  شود؟  آيا در تهيه نشريه از نمودار استفاده مي-12
 آيا نمودارهاي تهيه شده مطابق      12 در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال        -13

در (   اسـت؟  "طراحـي نمودارهـا   "ه بـراي    با استانداردهاي اعالم شـد    
  )هاي آماري مورد نتايج طرح

       نه بله 
  
  

       نه بله 
   آيا نشريه داراي نمايه موضوعي است؟ -14
 آيا نمايه موضوعي براساس دستورالعمل مركز آمـار ايـران تهيـه شـده               -15

  است؟ 
       نه بله 
       نه بله 

جز نـشريات مربـوط بـه         به(شود ؟     در نشريه ارائه مي    آيا منابع و مĤخذ      -16
  ) هاي آماري نتايج طرح

 آيا منابع و مĤخذ مندرج در نشريه براسـاس دسـتورالعمل مركـز آمـار                -17
  شود؟   ايران تهيه مي

       نه بله 
       نه بله 
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  ها و نماگرهاي ارزيابي كيفيت شاخص

  مالحظات مربوط به گزارش ارزيابي 
       نه بله   يا گزارش ارزيابي كيفيت نتايج آمارگيري ارائه خواهد شد؟   آ-1
هـا     آيا در گزارش ارزيابي كيفيت نتايج طرح آمارگيري، محاسبه شاخص          -2

 گيرد؟ بيني شده صورت مي و نماگرهاي زير براساس استانداردهاي پيش
  

    )اجباري(آموزش 
       نه بله   ازبينان  سهم آموزش عملي به مأموران آمارگيري و ب •
       نه بله   نرخ تحقق مدت زمان آموزش   •
      نه بله   گيرندگان ميانگين و انحراف معيار نمرات آموزش •

    )اجباري(اجرا 

      نه بله   هاي اجرايي   نرخ تحقق نيروي انساني در هر يك از رده •

   نه    بله   ميانگين خطاي مأمور آمارگير و بازبين  •

    )تشويقي(گيري  چارچوب نمونه

      نه بله   نرخ واحدهاي تكراري   •

      نه بله   بندي واحدها  نرخ تغيير در طبقه •

      نه بله    نرخ واحدهاي غير واجد شرايط •

    )اجباري(گيري و واريانس  نمونه

       نه بله   اثر طرح  •
       نه بله   نرخ تحقق نمونه  •
      نه بله   گيري  ر نمونهكس •

      نه بله   واريانس و انحراف استاندارد   •
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  )دنباله (ها و نماگرهاي ارزيابي كيفيت شاخص

    )اجباري(پاسخي  نامه و بي تكميل پرسش

     نه بله   نامه نرخ تكميل پرسش •

     نه بله   نرخ پاسخ  •

     نه بله   نرخ پاسخ موزون •

     نه بله   پاسخي واحد به تفكيك علت ينرخ ب •

     نه بله    پاسخي واحد سهم هر يك از علل در بي •

     نه بله   نامه متوسط تعداد مراجعه براي تكميل پرسش •

     نه بله   )قلم(پاسخي جزئي  نرخ بي •

    )اجباري(وريف 

 ه     نبله     كليدهها از طريق صفح نرخ خطاي ورود داده

    )تشويقي(كدگذاري 

     نه بله   نرخ خطاي كدگذاري  •

    اديت

     نه بله   )تشويقي( صفت مورد نظر براوردسهم مقادير تغييريافته در  •

     نه بله   )تشويقي(نرخ تغيير در صفت مورد نظر پس از اديت  •

     نه بله   )تشويقي(سهم اديت ماشيني  و كارشناسي  •

     نه بله   )تشويقي(طاهاي مشاهده شده بر اساس اديت آدرس نرخ خ •

     نه بله   )اجباري(هاي مشاهده شده  نرخ ناسازگاري •

بينـي    هاي مشاهده شده به تفكيك خطاهاي پـيش         نرخ ناسازگاري  •
     نه بله   )تشويقي( شده

   نه   بله   )تشويقي(سهم هر يك از خطاها از كل خطاهاي مشاهده شده  •
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 )دنباله (ها و نماگرهاي ارزيابي كيفيت شاخص

    جانهي

       نه بله   )تشويقي(نرخ جانهي اقالم كليدي  •
       نه بله   )تشويقي( صفت مورد نظر براوردسهم مقادير جانهي شده در  •
       نه بله   )اجباري(نرخ جانهي واحد  •
       نه بله   )تشويقي( صفت مورد نظر براوردسهم جانهي واحد در  •

    )اجباري(موقع بودن  بودن و به بهنگام
       نه بله   موقع بودن نتايج   شاخص به •
       نه بله    بودن نتايج  بهنگامشاخص  •
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  2ستپيو
  گيري براي پذيرش نمونه

  
ش كيفيـت را چـه در        كيفيت آشنا هستند و كمتر كـسي اسـت كـه ارز             امروزه همگان با مقوله   

هـاي    كاالهاي صنعتي و چه در امور خدماتي نداند به همين دليل توليدكنندگان حاضرند هزينه             
ي   هـا   هـايي در حقيقـت هزينـه        قابل توجهي را صرف كنترل كيفيت كننـد زيـرا چنـين هزينـه             

شوند و جهت جلوگيري از ايجاد مشكالت كيفيت در مراحل بعدي عمـر               پيشگيري محسوب مي  
  .اند ل صرف گرديدهمحصو

ــه     ــال    نقط ــت در س ــرل كيفي ــاز كنت ــوهارت   1924 آغ ــر ش ــال وال ــن س ـــه در اي ــود ك             ب
(Walter A. Shewhart)پس از آن در اواخـر دهـه  .  كرد گذاري  اساس نمودار كنترل را پايه  

 (Harold F. Dodge and Harry G. Romig)روميـگ  جي داج و هري  هـارولد اف1920
 پذيرش آماري را بجاي بازرسي صددرصد معرفي نمودنـد كـه هنـوز              برايگيري    هاي نمونه   روش

لذا در اين   . يابند  پس از گذشت حدود يك قرن مورد استفاده قرار گرفته و روز به روز تكامل مي               
 پـذيرش بـه عنـوان يكـي از          بـراي گيـري     مقاله سعي شده است ضمن آشنايي اوليـه بـا نمونـه           

ــرل كيف  روش ــاي كنتــ ــتاندارد  هــ ــاريف آن، اســ ــطالحات  و تعــ ــاري  و اصــ ــت آمــ                                  يــ
(Military Standard 105E) MIL STD 105E  كه يكي از استانداردهاي مورد اسـتفاده 

  . شود كارگيري آن نيز معرفي مي  پذيرش است، همچنين نحوه بهبرايگيري  در نمونه
 
  گيري براي پذيرش   نمونه-1

شده همـواره يكـي از موضـوعات مـورد اهميـت توليدكننـدگان و        يت كاالها و خدمات ارائه     كيف
تـوان يكـي از انـواع       هـا، مـي     به منظور ارزيابي و توصيف كيفيـت آن       .  است  كنندگان بوده   مصرف
انتصاب نوع بازرسي، به نـوع محـصول، ويژگـي كيفـي مـورد              . هاي عمومي را به كار برد       بازرسي
بازرسي براي  . گيري و يا بررسي، بستگي دارد       ا روشي مناسب براي اين نوع اندازه      گيري و ي    اندازه

گيري براي     به يكي از سه روش نمودارهاي كنترلي، بازرسي صددرصد و يا نمونه            معموالپذيرش  
شود، قـضاوت براسـاس نتـايج     كه از نمودارهاي كنترلي استفاده مي  زماني. شود  پذيرش انجام مي  

 كه در مراحل مختلف توليد تهيه شده است در حاليكه در            گيرد  ايي صورت مي  نمودارهحاصل از   
منظور . گيرند  دهنده انباشته مورد بازرسي قرار مي       همه قطعات تشكيل   ،روش بازرسي صددرصد  

 از چنانچـه محـصول     .اي اسـت كـه قـرار اسـت بررسـي روي آن انجـام شـود                  از انباشته جامعـه   
گيـري از هـر انباشـته و بازرسـي            يل شـود و پـس از نمونـه        هايي با اندازه مشخص تـشك       انباشته
. شـود   گيري بـراي پـذيرش گفتـه مـي          ها، در خصوص كيفيت انباشته قضاوت گردد، نمونه         نمونه
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هاي انباشته به انباشته، پيوسـته و يـا متـوالي صـورت               گيري براي پذيرش به يكي از شيوه        نمونه
هـاي    ين كـاربرد را در ميـان روش       تـر   بيشنباشته   پذيرش انباشته به ا    برايگيري    نمونه. گيرد  مي

 يـا يـك كارخانـه وارد        فراينددر اين روش محصوالتي كه از يك        .  پذيرش دارد  برايگيري    نمونه
پـس از آن    . گردنـد   بنـدي مـي     هايي كه تعداد محدودي قطعه دارنـد، دسـته          شود، در انباشته    مي

شـود و همـه قطعـات         ها گرفتـه مـي      اشتهاي تصادفي با اندازه مشخص از هر يك از اين انب            نمونه
گيرند سپس براساس اطالعات حاصل از اين نمونه، انباشته پذيرفته            نمونه مورد بازرسي قرار مي    

   .شود و يا رد مي
 يا ايجاد   براوردهايي براي ارزيابي انباشته هستند نه          پذيرش روش  برايگيري    هاي نمونه   روش    

بـه عبـارت    . كنند    پردازند، كيفيت ايجاد نمي     ه بازرسي مي  همچنين چون فقط ب   . كيفيت انباشته 
ها فقط به عنوان ابزار مميزي جهت كسب اطمينان از انطباق خروجي فرايند بـا                 ديگر، اين روش  

 .شوند هاي مورد نظر استفاده مي خواسته
     ردگيـرد، اسـتاندا     اده قــرار مـي    ـ استانداردهايي كه در ايـن زمينـه مـورد استفـ           ترين  مهماز      

MIL STD 105E   ـــه س ـــوجه بـ ــا تـ ـــه ب ـــت، ك ـــ اسـ ــول ـ ـــل قب ـــيفيت قاب           طح كـ
(AQL-Acceptance Quality Level)طراحي شده است  .  

 بـراي گيـري      پـذيرش، نمونـه    بـراي گيـري      ذكر است در كل اين مقاله منظور از نمونه         شايان    
ها همگن نباشند آنگـاه درصـد ضـايعات           شته زيرا اگر انبا   .هاي همگن است    پذيرش براي انباشته  

 پـذيرش و بـه      برايگيري    هاي نمونه   كند و روش     ديگر تغيير مي    اي به انباشته    محصول از انباشته  
 تـر  بـيش براي اطالعات . ( كارايي الزم را نخواهد داشت MIL STD 105Eصوص استاندارد خ

  .)در اين زمينه به مرجع دوم مراجعه شود
  
  گيري براي پذيرش هاي نمونه   انواع طرح-1-1

يكـي از  .  پـذيرش وجـود دارد  بـراي گيـري   هاي نمونه بندي طرح  هاي مختلفي براي تقسيم   روش
هـاي    در طرح . گيري است   بار، دوبار و چند بار نمونه       هاي يك   ها شامل طرح    بندي  انواع اين تقسيم  

 مـشخص   صادفي بـا انـدازه   نتـايج تنهـا يـك نمونـه تـ      گيري معيار پذيرش انباشته،    بار نمونه   يك
تواند براساس بازرسي دو يا چنـد   گيري مي هاي دوبار يا چند بار نمونه  كه طرح   باشد، در حالي    مي

گيري، روشي براي ارزيابي كيفيـت انباشـته          بار نمونه   واقع يك طرح يك    در. نمونه صورت پذيرد  
ين روش ابتدا يك نمونه     از طريق ا  . شود   مشخص مي  c و عدد پذيرش     nاست كه با اندازه نمونه      

n        شود و اگر تعداد        تايي از انباشته به صورت تصادفي انتخاب ميc       يا كمتر محصول معيـوب در 
 محـصول معيـوب در نمونـه مـشاهده شـد،            cنمونه مشاهده شد، انباشته پذيرش و اگر بيش از          

  .شود انباشته رد مي



 ارزيابي، كنترل و بهبود مداوم كيفيت   -هاي آمارگيري استاندارد طرح

 

73

گيري روشـي را ارائـه        ح دوبار نمونه  يك طر . تر هستند     گيري قدري پيچيده    هاي دوبار نمونه    طرح
كند كه تحت شرايط خاصي نمونه دوم انتخاب و سپس براسـاس دو نمونـه تـصميم گرفتـه                     مي
  :گيري داراي چهار پارامتر است يك طرح دوبار نمونه. دشوشود كه آيا انباشته رد يا پذيرش  مي
nB1 B :اول  نمونه اندازه   
nB2 B :نمونه دوم اندازه   
c B1 B :ذيرش براي نمونه اولعدد پ  
c B2 B :عدد پذيرش براي نمونه دوم  

c به عنوان مثال فرض كنيد مقادير B2 B    nB1,B c B1,B nB2,Bصـورت يـك    در اين.  در نظر گرفته شده اند
nB1  نمونه تصادفي به اندازه B از انباشته انتخاب و تعداد اقالم معيوب نمونه  (dB1 B)شود شمارش مي .

c اگر B1 B ≤ dB1 B گاه انباشته براساس نمونه اول پـذيرش و اگـر             شد، آن  با>c B2 B dB1 B      باشـد انباشـته رد 
c  شود اما اگر مي B2 B≤c B1 B< dB1 Bباشد، نمونه تصادفي دوم به اندازه     n B2 B   از انباشته انتخـاب و تعـداد

dB2)اقالم معيوب آن     B)   و در اين مرحله از مجمـوع اقــالم معيــوب در هــر د            . شود  شمارش مي
dB1(ونه ـنم B+dB2 B(اگـر  . شـود  ورد انباشتـه استفـاده ميـگيـري در م هـ جهـت نتيجـc B2 B ≤dB1 B+dB2 B 

c باشد، انباشته پذيرش و اگر B2 B >  dB1 B+dB2 Bشود  باشد، انباشته رد مي.  
گيري به علت نياز به بيش از دو نمونـه جهـت اتخـاذ تـصميم در مـورد         هاي چند بار نمونه     طرح

. شـوند   گيري محـسوب مـي      هاي دوبار نمونه    اي از طرح     حالت تعميم يافته   ،رد انباشته پذيرش يا   
گيري تعداد اقـالم معيـوب    ها به اين صورت است كه اگر در هر مرحله از نمونه      عملكرد اين طرح  

 تـر  بـيش كمتر يا مساوي عدد پذيرش آن مرحله باشد انباشته پذيرفته و اگر تعداد اقالم معيوب               
. شـود   ديگـري انتخـاب مـي       رحله بعدي باشد انباشته رد و در غير اينـصورت نمونـه             از عدد رد م   

 نهـايي بـراي       دلخـواه مـوردنظر كـه مرحلـه         توانند تـا مرحلـه      گيري مي   هاي چند بار نمونه     طرح
 در  بازرسي صد  معموالها نمونه اول      در اين طرح  . گيري در مورد انباشته است ادامه يابند        تصميم
در نتيجه  . گيرند  ي قرار مي  تر  كوچك مورد بازرسي در سطح      معموالها    ير نمونه شود و سا    صد مي 
بـار و دوبـار    هـاي يـك    از انـدازه نمونـه در طـرح   تـر  كوچـك ها در هر مرحله      نمونه   اندازه معموال
 .گيري هستند نمونه

  
   MIL STD 105Eمعرفي استاندارد   -2

 پـذيرش مـورد اسـتفاده قـرار         بـراي گيـري     ههاي نمون    طرح  هايي كه در زمينه     ترين روش  از مهم 
اولـين  . هاي كيفي وصفي اسـت      گيري استاندارد براي بازرسي مشخصه      هاي نمونه   طرحگيرد،    مي

ــد  ــدوين گرديدن امــروزه يكــي از . اســتانداردها در ايــن زمينــه در دوران جنــگ جهــاني دوم ت
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        اسـتاندارد  ، كيفـي  هـاي    مشخـصه  در زمينـه   پذيرش   برايگيري    هاي نمونه   ترين سيستم   متداول
MIL STD 105Eتحـت عنـوان  1950اين استاندارد براي اولين بـار در سـال    . است  MIL 

STD 105A      منتشر گرديد كه تا به حال چهار بار مورد بازنگري قرار گرفتـه اسـت و آخـرين
ايـن اسـتاندارد بـا     .منتشر شـد  MIL STD 105E و تحت عنوان 1989بازنگري آن در سال 

  . طراحي شده است (AQL)به سطح كيفيت قابل قبول توجه 
  ]1[: دستورالعمل استفاده از اين استاندارد شامل مراحل زير است

 (AQL)سطح كيفيت قابل قبول انتخاب  .1
 انتخاب سطح بازرسي .2
  انباشته تعيين اندازه .3
  1اندازه نمونه از جدول تعيين حرف كُد  .4
 )بار، دوبار، چندبار يك(فاده  استبرايگيري مناسب  تعيين نوع طرح نمونه .5
  2 تعيين طرح موردنظر با استفاده از جداول برايانتخاب جدول مناسب  .6

   AQL انتخاب  -1-2
گـذاري   پايه (AQL) ذكر شد، اين استاندارد براساس سطح كيفيت قابل قبول         قبالمطابق آنچه   

د عدم تشابهات قابل    يا ماكزيمم تعدا  ( حداكثر عدم تطابق قطعات قابل قبول         AQL. شده است 
توجـه بـه ايـن نكتـه حـائز        . شـود   باشد كه با هدف بازرسي تعيين مـي         مي)  قطعه 100قبول در   

گيـري بـستگي نـدارد بلكـه سـطحي از         اهميت است كه سطح كيفيت قابل قبول به طرح نمونه         
  .شود گيري تعيين مي  معموال توسط مسئول نمونهدهد كه كيفيت انباشته را نشان مي

 10%  تـا  01/0% از AQL  شوند دامنه  ها براساس نسبت اقالم معيوب طراحي مي        ي طرح وقت    
 تعيـين   AQLها، مقـادير مختلـف        الزم به ذكر است براي انواع نقص      . در نظر گرفته خواهد شد    

هـاي كوچـك مقـدار         و بـراي نقـص     1%مقدار  ) بزرگ(هاي اصلي      براي نقص  شود كه معموال    مي
  . يابد  اختصاص مي%5/2
  
   انتخاب سطح بازرسي-2-2

گيري و با توجه به ميزان اهميت بازرسي اقالم تعيين            سطح بازرسي معموال توسط مسئول نمونه     
تـر شـده و كاسـته         گيري سه روش بازرسي نرمال، تنگ       هاي نمونه   براي هر يك از طرح    . شود  مي

هـاي بازرسـي      ت، در ابتـداي فعاليـ     IIاز بازرسي نرمال يا سـطح       . شده در نظر گرفته شده است     
شـود كـه سـطح         زماني استفاده مـي    IIIتر شده يا بازرسي سطح       بازرسي تنگ . شود  استفاده مي 

 دو  اميزان بازرسي در اين سـطح حـدود       . كننده، پايين آمده باشد     كيفيت محصوالت اخير تامين   
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 تـر از   تـر شـده بـه مراتـب مـشكل          بازرسي تنگ .  است IIنياز در سطح     برابر ميزان بازرسي مورد   
  .بازرسي نرمال است

 كيفيـت محـصوالت     شود كه سابقه     زماني استفاده مي   Iبازرسي كاسته شده يا بازرسي سطح           
به طـور كلـي انـدازه نمونـه تحـت           . اي بهبود يافته باشد     كننده به طور قابل مالحظه     اخير تأمين 

ي نرمال استفاده   اي است كه تحت شرايط بازرس        نمونه  شرايط بازرسي كاسته شده كمتر از اندازه      
در اين استاندارد، چهار سطح بازرسي مخصوص  ). II نصف ميزان بازرسي سطح احدود(شود  مي
S1  ،S2  ،S3، S4   هاي حاصل از سطوح بازرسـي مخـصوص خيلـي            اندازه نمونه . نيز وجود دارد

شـوند كـه اسـتفاده از انـدازه      كوچك هستند و بدين علت اين سطوح بايد زماني بـه كـار بـرده              
  . هاي خيلي كوچك ضرورت داشته باشد نمونه

  
   انباشته  تعيين اندازه-3-2

  .اندازه انباشته در واقع حجم جامعه مورد بررسي است
  
  اندازه نمونه تعيين حرف كُد -4-2

 1 اندازه نمونه را از جدول توان كُد  انباشته و دانستن سطح بازرسي مورد نظر مي با داشتن اندازه
   .استخراج نمود

  
  گيري مناسب  تعيين نوع طرح نمونه -5-2

بار، دوبـار يـا چنـد بـار           يك(گيري مناسب     در اين قسمت با توجه به موارد ذكر شده طرح نمونه          
  . انتخاب شود) گيري نمونه

  
   انتخاب جدول بازرسي مناسب-6-2

فتـه  گيري مورد استفاده قـرار گر       براساس اينكه سطح بازرسي چه سطحي است و چه نوع نمونه          
كننـده انـدازه نمونـه        در واقع اين جدول مشخص    . شود  است، جدول بازرسي مناسب انتخاب مي     

 و مقدار 1مورد نياز و سطح پذيرش يا رد كيفيت كاالست كه براساس كد بدست آمده از جدول 
دراينجـا  . (شـود     ترين سـطح پـذيرش تعيـين مـي          سطح پذيرش مشخص شده، باالترين و پايين      

بـه منظـور    . اسـت   جدول كد اندازه نمونه آورده شده      گيري و   ال، يك بار نمونه   جدول بازرسي نرم  
  .)استفاده از بقيه جداول به فصل سيزدهم مرجع اول مراجعه شود
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   در طرح آمارگيريMIL STD 105E كاربرد استاندارد -3
ت زماني كه حجم زيادي از اطالعات وجود دارد، ارزيابي و كنترل كيفيـت صـد در صـد اطالعـا                   

اي از اطالعات موجود و بررسي آن ارزيـابي           در اين شرايط با استفاده از نمونه      . امكان پذير نيست  
 توصـيه  MLE STD 105E در اين زمان اسـتفاده از اسـتاندارد   .پذير خواهد بود كيفيت امكان

بـا  اين استاندارد اندازه نمونه الزم و سطح پذيرش يا رد كيفيـت اطالعات مورد نظـر را              . شود  مي
  .كندتوجه به حجم آن مشخص مي

هاي آمارگيري خصوصا در مراحـل بررسـي          استفاده از اين استاندارد در بررسي كيفيت طرح           
ايـن  . آمـايي و كدگـذاري بـسيار مفيـد اسـت            آمارگير و بـازبين، مرحلـه داده       ماموركيفيت كار   

نامه و حجم كار مشخص شده      گويد كه با توجه به تعداد اقالم اصلي پرسش        استاندارد به ناظر مي   
 آمـارگير يـا     مـامور هـاي تكميلـي     نامـه  يا بازبين، بر اساس چه تعدادي از پرسش        ماموربراي هر   

همچنين در مراحل داده آمايي نيز بـا توجـه          . بازبين به قضاوت در مورد كيفيت كار وي بپردازد        
ريـق آن كيفيـت مرحلـه       و از ط  ) وريـف ( وارد شده    ا مجدبه حجم كار، ميزان اطالعاتي كه بايد        

در اين حالت ديگر نيازي به ورود مجدد تمام اطالعـات    . گرددداده آمايي بررسي شود تعيين مي     
بـا ورود مجـدد     . پذير است بررسي كدگذاري نيز از اين طريق امكان      . نيست) وريف صدر در صد   (

 مجـددا ه بايـد  هايي كشود كه تعداد كد تعدادي از كدها، كنترل كيفيت كار كدگذاري ميسر مي   
  .شودوارد شوند و سطح پذيرش يا رد كيفيت آن توسط اين استاندارد تعيين مي

هـاي     نحوه استفاده از آن در ارزيابي طرح       خصوصا با اين استاندارد،     تر  بيشآشنايي  به منظور       
  آمـارگير توضـيح داده     مامورآمارگيري، دستورالعمل استفاده از آن در زمينه بررسي كيفيت كار           

  .شود مي
ذكر شد اولين قدم در جهت استفاده از اين استاندارد، تعيين اندازه انباشته قبال همانگونه كه     

هاي تكميل شده باشـد، در ايـن     نامه  چنانچه در يك طرح آمارگيري هدف، ارزيابي پرسش       . است
سـي كيفيـت بـر       برر از طرفـي   .اقالم مورد بازرسي در ارتباط است      انباشته با تعداد      صورت اندازه 

 ، الزم است كه براي تعيين سطح كيفيت قابل قبول         شود بنابر اين    انجام مي ها    اساس تعداد نقص  
  . تعداد نقص ها در صد واحد محاسبه شود

فرض كنيد در يك طرح آمارگيري براي كنترل كيفيت كار آمارگير، بررسي كـار              به عنوان مثال    
 25هاي تكميل شده او مـد نظـر باشـد و              ش نامه وي از طريق مراجعه مجدد و نيز بازبيني پرس        

 مورد براي بـازبيني     5قلم اصلي پرسشنامه براي مراجعه و دريافت پاسخ مجدد از واحد آماري و              
چـون بررسـي    ).  مورد در هر پرسشنامه براي بررسـي         30در مجموع   (در نظر گرفته شده باشد      

كه براي تعيين سطح كيفيت قابل      ها طراحي شده است، الزم است         كيفيت بر اساس تعداد نقص    
 3000بنابراين اندازه انباشته پرسش نامه برابـر        . قبول تعداد نقص ها در صد واحد محاسبه شود        



 ارزيابي، كنترل و بهبود مداوم كيفيت   -هاي آمارگيري استاندارد طرح

 

77

گيـري    بـار نمونـه     هـاي يـك     مورد خواهد بود كه با استفاده از مقدار اندازه انباشته مذكور و طرح            
 نمونـه    انـدازه وان حـرف كُـد       بـه عنـ    H، كـد    1تحت شرايط بازرسي نرمال و با توجه به جدول          

همچنين با استفاده از جدول  و با فرض انتخاب مقدار يك درصد بـراي سـطح                 . شود  انتخاب مي 
گيري تحت شرايط بازرسي نرمال، طرح بازرسي         هاي يك بار نمونه     كيفيت قابل قبول، براي طرح    

ايـن  . گـردد   حاصـل مـي    r=4 و عدد رد     c= 3، عدد پذيرش    n= 125 نمونه      گيري با اندازه    نمونه
 125   اول يـك نمونـه    بدان معني است كه به منظور كنترل كيفيت كار مأمور آمارگير در هفتـه             

 مـورد اشـتباه باشـد    3 مـورد،  125اگـر از ايـن   . شود  مورد، انتخاب و بازرسي مي   3000تايي از   
                                           .شود آمارگير رد مي برسد، كار 4شود اما اگر اين تعداد به  كيفيت كار مأمور آمارگير پذيرفته مي

  
  گيري   نتيجه-4

  پذيرش انباشته يك روش سيستماتيك بهبود كيفيت است كـه يكـي از             برايگيري   روش نمونه 
اين اسـتاندارد بـر اسـاس    . باشد  ميMIL STD 105Eهاي آن استاندارد  ترين سيستم متداول

ريزي شده است و در آن پس از انتخاب سطوح بازرسي             طرح (AQL)سطح كيفيت قابل قبول     
اي كـه بايـد مـورد بازرسـي قـرار        نمونـه   انباشته با توجه به جداول موجود، اندازه و تعيين اندازه  

همچنين حد باال و پايين سطح پذيرش نمونه تعيـين گـشته و در نهايـت انباشـته رد يـا                ،  گيرد
  .دشو قبول مي

هاي همگن    ارد كاربردهاي فراواني دارد اما داراي شرط اوليه داشتن انباشته         اگرچه اين استاند      
 پـذيرش  برايگيري  هاي نمونه هايي، از روش است كه در صورت عدم دسترسي به چنين انباشته      

  . شود هاي ناهمگن استفاده مي انباشته
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  )MIL STD 105E(  جدول حروف كد اندازه نمونه- 1جدول     
General 

Inspection 
Levels 

Special Inspection 
Levels  

III II I S-4 S-3 S-2  S-1 

Lot or Batch size  

B A A A A A A 
C B A A A A A 

D C B B B A A 

2 to   8 
9  to 15 

16   to    25  
E D C C B B A 
F E C C C B B 

G F D D C B B 

26 to   50 
51 to   90 
91 to 150 

H G E E D C B 
J H F E D C B 

K J G F E C C 

151 to 280 
281 to 500 

501  to 1200  
L K H G E D C 
M L J G F D C 

N M K H F E C 

1201 to 3200 
3201 to 10000 
10001 to 35000 

P N L J G E D 
Q P M J G E D 

R Q N K H E D 

35001 to 150000 
150001 to 500000 
500001 and over  
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Acceptable  Quality  Levels (normal inspection) 
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     =Use First sampling plan below arrow. If sample size equale, or exceeds. Lot or batch size, do 100 percent inspection  

       
       =Use First sampling plan above arrow.   

      AC = Acceptance number           RE =Rejection number 
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  3پيوست

   pي با استفاده از نمودارگيرهاي آمار كنترل كيفيت طرح
    

هـاي آمـارگيري اسـتفاده از نمودارهـاي           هاي كنترل كيفيت مراحل مختلف طـرح        يكي از روش  
ست كه در حين اجـراي طـرح         يكي از اين نمودارهاي كنترلي ا      pنمودار  . كنترل كيفيت است  

  .كند شود و مشكالت احتمالي موجود را در طول اجرا مشخص مي استفاده مي
  . هاي زير ضروري است  به منظور رسم اين  نمودار، تعيين شاخص

σµ
µ

σµ

k

k

−=
=

+=

LCL
CL
UCL

 
  . نسبت خطا درمرحله موردنظر استp=µدر روابط فوق 

nو 
pp )1(2 −

=σ
  

  . فاصله حدود كنترل از خط مركز استk و 

n
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)1(UCL

−
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=

−
+=

 
توان براي كنترل كيفيت مراحل مختلـف طـرح، نظيـر عمليـات ميـداني و                  اين نمودار را مي       

آمايي و مرحلـه كدگـذاري        نامه، مرحله داده     آمارگير در تكميل پرسش    ماموربررسي كيفيت كار    
  .استفاده نمود

حاصل از اجـراي همـان طـرح يـا          (براي يافتن حدود فوق، الزم است كه از تجربيات گذشته               
هــاي  در صــورتي كــه بــا اســتفاده از روش.  بدســت آوردPي بــراي بــراورد) هــاي مــشابه طــرح
ادي  قابل قبول و قابل اعتم     براورداي انتخاب شده و        مقدار خطا، نمونه   براوردگيري با هدف      نمونه
  .  براي رسم نمودار كنترل كيفيت استفاده كردبراوردتوان از اين  به دست آمده باشد مي Pبراي 
 بـراورد چه اطالعي در اين زمينه در دسترس نباشد، بايد در اولين اجراي طرح، اين نسبت              چنان

فرض كنيد هدف، تعيين حدود كنترل براي خطاي تكميـل          . شده و حدود كنترل محاسبه شود     
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نامه، ميزان خطاي مـشاهده شـده در اقـالم            منظور از خطاي پرسش   . نامه در استان باشد     شپرس
تعـداد عنـاوين    . نامه در مراجعه مجدد به واحد آماري و در مرحله بازبيني اسـت              كليدي پرسش 

اقالم كليدي براي مراجعه مجدد و براي بـازبيني در ابتـداي طـرح توسـط طراحـان آمـارگيري                    
. شود نامه تكميل شده از استان مورد نظر انتخاب مي          پرسش mين صورت   در ا . شود  مشخص مي 
 از بـين آمـارگيران      تاحـد امكـان   ها با توجه به حجم نمونه و تعـداد آمـارگيران،              نامه  اين پرسش 

 تـا   20 بـين    m مقدار   معموال. ( قلم كليدي هستند   nشود كه هر يك داراي          مختلف انتخاب مي  
DBiام، تعداد  iنامه  ر در بررسي پرسشاگ). شود  در نظر گرفته مي25 B هم در بازبيني ( مورد خطا

نامـه را بـه صـورت زيـر      توان نسبت خطا در پرسـش  مشاهده شود، مي) و هم در مصاحبه مجدد   
  :تعيين نمود

n
Dp i

i =ˆ
 

  : برابر است بانامه در سطح استان انتخابي  پرسشmدر اين صورت ميانگين خطاي 
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خـط مركـز و حـدود كنتـرل         . زنـد   ها را تخمين مـي      نامه   نسبت خطاي تكميل پرسش    pآماره  

  :شود نسبت خطا به صورت زير محاسبه مي
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ي آتـي طـرح مـورد    نامـه در اجـرا      دست آمده براي كنترل خطـاي تكميـل پرسـش           حدود به     

  .استفاده قرار خواهد گرفت
)  و چـه از طريـق اولـين اجـراي طـرح            بـراورد چه با استفاده از     (پس از تعيين حدود كنترل          

  :نامه به صورت زير خواهد بود بررسي كيفيت نحوه تكميل پرسش

ها و حدود كنتـرل،     ip̂نامه با توجه به       براي بررسي كار يك استان نمودار نسبت خطاي پرسش        
 نقـاط  تمـامي اگـر  . شـود  بار و بصورت مداوم رسم مي     در فواصل زماني كوتاه مثال هر دو روز يك        
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ip̂        گونه رفتار سيـستماتيكي از خـود نـشان ندهنـد،              در داخل حدود كنترل واقع شوند و هيچ

 خـارج از    ip̂يا چند مقـدار از آمـاره        اگر يك   . نشان دهنده تحت كنترل بودن كار استان است       
حدود كنترل قرار گيرند، آنگاه نتيجه اين است كه كار استان در طرح مورد نظر خارج از كنترل                  

مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و پس از تـشخيص    ) هاي(ماموراست و براي كنترل آن بايد كار        
كه تعـداد زيـادي از نقـاط اوليـه            زماني. اسي صورت گيرد   رفع مشكالت، اقدام اس    براي ،علت آن 

وسيله ايـن   يافته به شوند، شايد بهتر است كه روند شكل       خارج از حدود كنترل آزمايشي واقع مي      
 انحرافـات   معمـوال .  هميشه يك چنين رونـدي وجـود خواهـد داشـت           اتقريب. نقاط بررسي شود  

بررسـي ايـن   . سادگي شناسـايي كـرد   توان به ا مي مربوط به روند نقاط خارج از كنترل ر      دار  دليل 
كنند و برطـرف كـردن اينگونـه از مـشكالت،      نقاط خارج از كنترل كه از روند خاصي پيروي مي   

  . كند  ايجاد ميفرايندبهبود قابل توجهي در 
در صورت خارج از كنترل بودن كـار اسـتان، حـدود كنتـرل بدسـت آمـده از ايـن طـرح را                            
هـاي   هاي آتي مورد استفاده قرار داد و بايد حـدود كنتـرل آن را براسـاس داده              راتوان در اج    نمي

اين كار پس از خاتمه مرحلـه عمليـات         .  محاسبه نمود  مجددا تحت كنترل،    فرايندحاصل از يك    
ميداني و رسم همه نمودارها كنار هم و به وسيله بررسي نقاط خارج از كنترل و تعيين انحرافات 

اگر انحراف با دليلي مشاهده شود نقطه مربوطـه بايـد از مجموعـه نقـاط                . شود  يبا دليل انجام م   
 محاسـبه شـوند، سـپس تحـت       مجـددا مانـده    حذف و حدود كنترل با در نظر گرفتن نقاط باقي         

كار بايد آنقدر تكرار شود تا همه        اين.  مورد بررسي قرار گيرند    مجدداكنترل بودن نقاط باقيمانده     
توان حدود كنترل را براي كنتـرل   نترل رسم شوند، كه در آن صورت مي    نقاط در داخل حدود ك    

  . كار برد هها و اجراهاي بعدي ب نامه پرسش
توان انحراف با دليلي براي رسم يك نقطه خارج از حدود كنترل تعيين               در بعضي موارد، نمي         

مجموعه نقاط با فرض    كه نقطه مورد نظر از       اول اين . تحت اين شرايط دو روش وجود دارد      . نمود
در ايـن صـورت بـدون هـيچ منطـق           . كه انحراف با دليلي براي آن وجـود دارد حـذف شـود             اين

توان انجام داد اين اسـت كـه نقطـه، حـذف              كار ديگري كه مي   . مستدلي حذف انجام شده است    
نامه مناسب است، كه در اين صـورت          نشده و فرض شود كه حدود كنترل آزمايشي براي پرسش         

با ايـن حـال اگـر       . است حدود كنترل محاسبه شده خيلي از يكديگر فاصله داشته باشند          ممكن  

ها بر روي نمودار كنتـرل قابـل          چنين شرايطي داشته باشند، اثر آن     ) ip̂(فقط يك يا دو نقطه      

 تحت كنترل باشند، شـايد بتـوان     بيانگر وضعيت ) ip̂ساير(ها    اگر ساير نمونه  . توجه نخواهد بود  

ها، برروي  ip̂در بعضي مواقع، وقتي كه مقادير       . نقاطي را كه وضعيت روشني ندارند حذف كرد       
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شوند،   اند رسم مي    نموداري كه داراي حدود كنترل آزمايشي است و براي اولين بار محاسبه شده            
گونه نقاط بدون دليـل حـذف شـوند،            اگر اين  امسلم. گردند  خيلي از نقاط خارج كنترل واقع مي      

 مجـددا وجود خواهد آمد، زيرا ديگر تعـداد نقـاط زيـادي كـه بتـوان                  آنگاه وضعيت نامطلوبي به     
كـاري   عـالوه، انجـام چنـين      هب. حدود كنترل قابل اطميناني محاسبه نمود، وجود نخواهد داشت        

د حين اجراي طرح و رسم نمودارها به        پس باي . باعث از دست دادن اطالعات مفيدي خواهد شد       
  . نقاط خارج از كنترل توجه شود و تعداد اين نقاط بدون دليل، افزايش نيابند
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  4پيوست
  »علت و معلول«و » پارتو«نمودارهاي 

 
   نمودار پارتو-1

پاسـخي واحـدها بـه تفكيـك          پاسخي، پس از محاسـبه ميـزان بـي          هاي بي   به منظور تحليل نرخ   
  .ها را رسم نمود توان نمودار پارتو اين علت ظر، ميهاي موردن علت
نمـودار  ) 1907(سـپس لـورنز   . تئوري اوليه نمودار پارتو را ارائـه نمـود     ) 1897(ويلفرد پارتو       

روش نموداري لـورنز را بـه عنـوان    ) 1954(مشابهي را معرفي كرد كه بعدها دكتر ژوزف جوران   
مشكالت اساسي معدود و مشكالت جزيي بسيار، بـه         بندي مسائل كيفي به       فرمولي براي تقسيم  

  .كار گرفت
سازي فنون آماري در راستاي مديريت كيفيت جامع و           يكي از مشكالت عمده كاربرد و پياده          

SPCTP)هاي آمافرايندكنترل 

1
PT)  آوري  يـابي مـشكالت موجـود در مـسير جمـع      ، شناخت و علـت

اي اسـت كـه علـل مـشكالت           پارتو، يك نمودار ميلـه    نمودار  . هاست  ها و تجزيه و تحليل آن       داده
نمايـد تـا      بنـدي مـي      دسـته  سپس اطالعات موجود را   . كند  ها مقايسه مي    موجود را با فراواني آن    

ايـن نمـودار را     . نـد كنگيري معلـول دارنـد، مـشخص          ين نقش را در شكل    تر  بيشكه  هايي    علت
با يك نگاه بـه نمـودار       . رگيري به كار برد   توان به عنوان اولين گام در ايجاد بهبود كيفيت آما           مي

اند و تعـداد زيـادي عامـل كـه نقـش               عواملي كه مشكالت را ايجاد كرده      ترين  مهمتوان    پارتو مي 
تجربه نشان داده است كه به نصف رساندن . بسيار كمي در ايجاد مشكالت دارند، شناسايي نمود   

 است، در حـالي كـه       تأثير ن يك عامل كم   تر از كاهش اندك در ميزا        عامل، بسيار ساده   ترين  مهم
  . استتأثير  از يك عامل كمتر بيش عامل روي بهبود كيفيت، بسيار ترين مهم اصالح تأثير

  
   نحوه رسم نمودار پارتو-1-1

هاي آمارگيري، نحوه رسم آن با ارائه مثالي          به منظور آشنايي با نحوه كاربرد اين نمودار در طرح         
  .ها توضيح داده شده است پاسخي داده در زمينه بي

براسـاس  . آوري شد  جمع پاسخي  كه مجموعه اطالعات عددي در مورد انواع بي          پس از اين   )مثال
  :توان نمودار پارتو را رسم نمود مراحل زير مي

  . صورت نزولي  براساس فراواني به پاسخي مرتب كردن انواع بي: مرحله اول
                                                 

١- Statistical Process Control  
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اند، با عنـوان سـاير و جمـع اطالعـات              را داشته  تأثيرن  تري بندي اقالمي كه كم     دسته: مرحله دوم 
  .ها  با هم آن

محاسبه اطالعات هر يك از اقـالم بـه صـورت درصـد و بـه دسـت آوردن فراوانـي                     : مرحله سوم 
  .ها تجمعي و درصد تجمعي آن

  :رسم نمودار پارتو به صورت زير: مرحله چهارم
آوري شـده   ت اصـلي جمـع  محور عمودي سمت چپ نمودار براي نـشان دادن اطالعـا      -1

  .رود پاسخي به كار مي مانند فراواني انواع بي
اين محور با توجـه بـه تعـداد         . باشد  پاسخي مي   هاي بي   محور افقي شامل عناوين علت     -2

شـود و عنـاوين       هاي مساوي تقـسيم مـي       به فاصله ) شامل موارد اصلي و ساير    (ها    علت
شـوند، بـه      ير اين محور ثبـت مـي      پاسخي به ترتيب نزولي در ز       هاي بي   مربوط به علت  

 .گيرد در انتهاي سمت راست نمودار قرار مي» ساير« طوري كه 
محور عمودي سمت راست نمودار از نقطه انتهايي محور افقي رسـم شـده و برحـسب             -3

 .شود بندي مي درصد درجه
  . آوري شده ها و منحني نمودار با استفاده از اطالعات جمع رسم ستون: مرحله پنجم

منحنـي تجمعـي را نيـز       . باشـد   پاسخي موردنظر مي    ها نشان دهنده فراواني علت بي       ستونطول  
  .توان در اين نمودار رسم نمود مي

  :نكته

  )ها پاسخي به طور مثال انواع بي. (نوع اطالعات به كار گرفته شده بايد يكسان باشد -1
ورد باشـد،    مـ  10 تـا    5بايستي طوري انتخاب شود كه تعداد كل اقالم         » ساير« گزينه   -2

 . از ساير موارد باشدتر بزرگهمچنين نبايد خيلي 
پاسـخي را بـه سـه مقولـه           براي مثال، اداره آمار پرتغال در آمـارگيري نيـروي كـار، عوامـل بـي               

پـس از   . تقـسيم نمـود   » امتناع از پاسخگويي  «و  » غيبت موقت «،  »واحدهاي غير واجد شرايط   «
پاسخي مشاهده شد كه از اين مقـدار،    مورد بي1307، 2003پايان آمارگيري در فصل اول سال  

 مـورد بـه امتنـاع از        94 مورد بـه غيبـت موقـت و تنهـا            507 مورد به واحدهاي نامناسب،      706
پاسخي به صورت زيـر       بنابراين اطالعات نمودار پارتو اين عوامل بي      . پاسخگويي اختصاص داشت  

   :رسم شد
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  ري نيروي كار اداره آمار پرتغالپاسخي آمارگي نمودار انواع بي: 1شكل 
  

واجـد   واحـدهاي غيـر   «پاسخي مختص عامـل        درصد بي  54توان دريافت كه      با نگاهي ساده مي   
واجـد   واحـدهاي غيـر   «هـا مربـوط بـه دو عامـل            پاسخي   درصد بي  90همچنين  . است» شرايط
 در كـاهش    هاي پيشگيرانه   است، بنابراين اولين اقدام بكارگيري روش     » غيبت موقت «و  » شرايط

  .پاسخي است عوامل وقوع اين دو عامل بي
  
  اي پاسخي با استفاده از نمودار ميله هاي بي تحليل شاخص-2-1

هاي كنترل اعمـال شـده، بـراي     پاسخي، به بررسي نتايج روش ترين موارد بي  پس از يافتن عمده   
پاسـخي،    د در بـي   بنابراين براي ارزيـابي ميـزان بهبـو       . شود  پاسخي پرداخته مي    بهبود مشكل بي  

هاي متوالي آمارگيري، با اسـتفاده از نمـودار      پاسخي در طي دوره     هاي بي   اطالعات مربوط به نرخ   
  .اي ترسيم خواهد شد ميله
اي را بـراي دو عامـل نـرخ     به طور مثال اداره آمار پرتغال به عنوان گام بعـدي، نمـودار ميلـه          

هاي    فصل سال  4در آمارگيري نيروي كار   » ايطواحدهاي غيرواجد شر  «و  » امتناع از پاسخگويي  «
  . رسم نموده و مورد بررسي قرار داده است2002 و 2001
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  »واحدهاي غيرواجد شرايط« و » امتناع از پاسخگويي« نمودار تغييرات نرخ : 2شكل  

  2002 و 2001 فصل 4در آمارگيري نيروي كار اداره آمار پرتغال طي 
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توان مشاهده نمود كه در طـي         اي مربوط به نرخ امتناع از پاسخگويي، مي         با توجه به نمودار ميله    
هـاي   بـودن روش مؤثردهنـده    اين نرخ به مروركاهش يافته اسـت، كـه نـشان      ،دوره مورد بررسي  

اي مربوط به نرخ واحدهاي غير واجد شرايط، يـك            اما نمودار ميله  . اصالحي بكار برده شده است    
 فراينـد تـر در جهـت اصـالح     بـيش د كـه گويـاي نيـاز بـه تـالش      دهـ  روند افزايشي را نشان مي   

   .باشد گيري مي سازي چارچوب نمونه بهنگام
  
   نمودار علت و معلول-2

 صورت بايد عوامـل مختلفـي    در اين .آيد هاي آماري، مشكالتي به وجود مي   فرايندگاهي در طي    
هـا    اين كار بهتر است علـت براي. كه در بروز اين مشكل دخيل هستند، مورد بررسي قرار گيرند    

زماني كه يك اشـكال و يـا اشـتباه شناسـايي     . ها رسم شود بندي شده و نموداري براي آن       دسته
از تـوان   مـي ند، علـل واضـح نيـست   ايـن  مواقعي كه در . شود، بايد علل بروز آن مشخص شود        مي

TPنمودار علت و معلول   

1
PT  آماري  فرايندرهاي كنترل   جمله ابزا   نمودار علت و معلول از     .داستفاده نمو 

 جملـه نمـودار از    ايـن   . رود  براي استفاده جهت حل مشكالت عيني و واقعي به كـار مـي              و است
گاهي آن را   . هايي است كه از ژاپن سرچشمه گرفته و براي بهبود كيفيت به كار رفته است                روش

TPيا نمودار استخوان ماهي» ايشي كــــاوا «نمودار  

2
PT اولـين بـار توسـط پرفـسور     ازير. نامند مي نيز 

طرفي ديگر شـكل آن شـبيه اسـتخوان اسـكلت مـاهي اسـت كـه                  د و از  شمطرح  » ايشي كاوا «
  . گيرد ميمشكل، عيب يا معلول در سر آن قرار 

  
  رسم نمودار علت و معلول -1-2

 ارتباط بين ويژگي كيفي و عوامـل و فاكتورهـاي مـرتبط بـه آن را نـشان                   ،نمودار علت و معلول   
تـوان گفـت كـه        اي نيست و حتـي بـا اطمينـان مـي            كار چندان ساده  اين نمودار   رسم  . دده  مي

موفقيت در ساختن يك نمودار علت و معلول نيازمند موفقيت درحل يك مسئله كنترل كيفيت، 
  :ساختار كلي اين نمودار به شرح زير است. است

                                                 
1-Cause and Effect Diagram  
 
٢- Fish Bone   
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  ختار يك نمودار علت و معلولسا -3شكل

  
  ودار علت و معلولمراحل رسم يك نم -1-1-2

 معلول همان عيـب يـا       ).مشخص ساختن معلول يا مشخصه كيفي     (رسم سر ماهي    : مرحله اول 
  :هاي زير تعلق دارد  به يكي از دستهونقصي است كه به عنوان هدف بهبود مطرح شده است 

تعداد محصوالت معيوب، عيوب محـصوالت، تعـداد اشـتباهات، انـدازه            : كيفيت 
 ... .محصول، وزن، ضخامت و

 ... .كاري، انبار، گارانتي و مصرف برق، آب، گـاز، مواداوليه، دوباره: هزينه 
 ... .زمان بازرسي، ساعت كار، زمان تعميرات و: كارآيي 
، كاري، تعهدكاري، تخـصص، مـشاركت در كـار         غيبت كاركنان، وجدان  : روحيه 

 . كاري عالقه
 .. . .بارگيري، بسته بندي، كاالهاي برگشتي و: زمان تحويل 
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 يك محور باريك و بلند از چپ به راست به طرف مـستطيل              .رسم استخوان پشت  : مرحله دوم 
  .شود ميمرحله اول رسم 

  
هـاي بـزرگ بـه        استخوان.  )ها و فاكتورهاي اصلي     علت (هاي بزرگ   رسم استخوان : مرحله سوم 

، هريـك از    شـوند   مـي صورت پيكان مورب از سمت چپ شكل به طرف اسـتخوان پـشت رسـم                
  .ها هستند هاي بزرگ معرف يك دسته از علت استخوان

  
 و  مـؤثر هـاي     ها و فاكتورهاي اصلي نوبت به شناسايي عامـل           پس از تعيين علت    :مرحله چهارم 

و ) اسـتخوان متوسـط   ( هـاي فرعـي     براي اين كار استخوان بزرگ به اسـتخوان        .رسد  ميتر    يئجز
و به همين ترتيب    ) هاي كوچك   ستخوانا( هاي فرعي ديگر     به استخوان  مجددااستخوان متوسط   

هاي متوسط، كوچك و مويي معـرف سلـسله           استخوان. شود  بندي مي  هاي مويي تقسيم    استخوان
ذكر اين نكته مهم است كه سلسله مراتـب         .  در بروز معلول يا عيب هستند      مؤثرهاي    مراتب علت 

ارائـه داد،  ها راه حل  ورد رفع آنم  دراًهايي كه بتوان مستقيم تا علتيابد  ميقدر ادامه  ها آن  علت
   .مشخص شوند

هاي ديگر  تواند معلول علت  خود مي،اي است كه علت يك معلول رابطه علت و معلول به گونه    
 اسـت   ) الـف  -4( يك علت در شكل      Aعامل  .  نشان داده شده است    4اين حالت در شكل     . باشد

  . است) ب-4 (ولي خود آن يك معلول در نمودار علت و معلول شكل
  

  . تا هيچ عاملي فراموش نشده باشدگيرند ميبررسي قرار   مورداها مجدد علت: مرحله پنجم
  

 و در   شدهاز ميان ساير عوامل انتخاب      » ها  علت«يا  » علت «ترين  مهمترين و   مؤثر: مرحله ششم 
  .شوندها مشخص   تا نسبت به ساير علتگيرند مييك شكل بيضي قرار 

  
 بـه طـوركلي رسـم نمودارهـا         .شود  ميطالعات ضروري روي نمودار ثبت       ا تمامي: مرحله هفتم 

بدون ثبت اطالعات فاقد هويت و ارزش است، اطالعات ضروري يـك نمـودار هماننـد اطالعـات                  
اي يك شخص است؛ يعني هر نمودار بايد حداقل داراي عنوان، شماره، تاريخ، مكان و                 شناسنامه

   .كننده باشد نام شخص يا گروه تهيه
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  تجزيه و تحليل فاكتورها -4شكل 

  
  انتخاب روش تجزيه و تحليل براي رسم نمودار -2-2

TPتوفان فكـري  «اغلب روش    ،روش انتخابي 

1
PT«  در يـك گـروه متـشكل از نماينـدگان و             كـه   اسـت 

 مطـرح  بالقوه با آن مشكل ارتباط دارنـد،         صورت   به هاي مختلف و افرادي كه      كارشناسان قسمت 
 بتواند جلـسه  تااي انجام شود      تجربه نمودار بايد توسط رهبر گروه يا شخص با       كار رسم   . شود  مي

يك از اعـضاي گـروه       كردن ذهن هر    فعال ،اي هدف   در چنين جلسه  . توفان فكري را هدايت كند    
 موضـوع يـا مـشكل     . كار است  جهت ارائه راه حل براي مشكالت يا ارائه پيشنهاد براي بهبود           در

در ايـن روش توجـه بـه نكـات زيـر            . نمايندباشد و همه اعضا اظهارنظر       از قبل تعيين شده      بايد
  :ضروري است
 انتقاد قرار گيرد؛ هيچ نظري نبايد مورد 
نظرها بايد بر روي تابلو به طوري نوشـته شـود كـه همـه بتواننـد آن را                     همه نقطه  

 مشاهده كنند؛
 ه باشند؛ همه بايد بر روي طرح موضوع يا مشكل تعيين شده، اتفاق نظر داشت 
 و از قطـع كـالم گوينـده    ،جمالت روي تابلو بايد براساس كلمـات گوينـده نوشـته        

 اجتناب شود؛
 د؛شو بيان مختصرموجز و صورت  و بهها در قالب عبارات  علت 

                                                 
١- Brain Storming 
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 ؛شودبندي   دستهو   كشف،مؤثرهاي احتمالي  علت 
ده يـا چـرا؟ چـرا؟ اسـتفا       » WHY 5«ها از تكنيك      مراتب علت  بـراي تعيين سلسله   

 شود؛
 معلـول قـرار   و در ايجاد مشكل بر روي نمودار علـت   مؤثرهاي احتمالي     تمامي علت  

هـاي    ها به ترتيب درجه نزديكي در ايجاد مسئله بر روي اسـتخوان             ، علت اده شوند د
 اده شوند؛نمودار علت و معلول نمايش د... بزرگ، متوسط، كوچك، مويي و

بررسـي قـرار    ي درك كامل مسئله مورد در بروز مشكل  برا  مؤثرهاي احتمالي     علت 
 نشود؛ تا هيچ علتي فراموش گيرند

 معلول براساس دانش فني و نمودار علت درشده گنجانده هاي احتمالي  تمامي علت 
موردشـان   هـايي كـه بايـد در        و علـت   گرفتهبررسي قرار    و تجربه كارشناسان مورد   

 شوند؛، از بقيه متمايز شودآوري  اطالعات جمع
مدارك   بلكه براساس مستندات واقعي و     ، واقعي نه براساس حدس و گمان      هاي  علت 

 ؛شوندشناسايي ) آمار و اطالعات(صحيح و دقيق 
ها همبستگي وجـود دارد؟ رابطـه         ها و معلول     كه آيا بين هريك از علت      شودتحقيق   

 ؛بررسي شودها نيز  بين علت
  .شود انتخاب نمود،حذف  راها   آنبايدهايي كه   علت يا علتترين مهمترين و مؤثر 

  
  Why5 روشمعرفي  -1-2-2

توان به ترتيـب     اصوال در هنگام برخورد با مشكالت مي      .  بسيار ارزشمندي است   واژه،  »چرا«  واژه
توانـد ذهـن را بـا         ايـن خـود مـي     مطرح نمود كه    شود    پنج بار سؤاالتي را كه با واژه چرا آغاز مي         

دبليو  اين تكنيك است، تكنيك پنج         تقريبا مشابه  تكنيك ديگري كه  . حقايق جديدي آشنا سازد   
TPو يك اچ  

1
PT دهند كـه      كليدي را شكل مي    واژه كليدي ديگر شش     واژه همراه با پنج     » چرا« . است

:  واژه عبارتنـد از    پـنج ايـن   . توان به دنبال علت واقعي مشكل گشت        با بكار بردن آنها هميشه مي     
زير ارائـه    هاي  مثالبراي روشن شدن اين تكنيك      . يكس  موقع، چه    كدام، كجا، چه    چرا، ي،كس  چه

  .شده است
 نـسبت   1385رساني در شش ماه اول سال         مشتري خدمات يك سازمان اطالع     :مشكل )1مثال  

   .ستا  شده  كمتر1386به سال 
 .شود ها پوشش داده نمي اند؟ چون اطالعات مورد نياز آن چرا مشتريان كمتر شده -

                                                 
١- Five Ws and H (Who? Why? What? Where? When? How?)  
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 .شود  دير بروزرساني مي،ها در دسترس نيست؟ چون اطالعات چرا اطالعات مورد نياز آن -
 .ت ندارنداشود؟ چون كاركنان فرصت كافي براي تهيه اطالع  دير بروزرساني مي،چرا اطالعات -
 ت جديد ندارند؟ چون كارمند با تجربه در مركز اچرا كاركنان فرصت كافي براي تهيه اطالع -

  .نيست   
   بوده و در سال گذشته   نيست؟ چون كارمندان با تجربه ناراضيچرا كارمند با تجربه در مركز -

  .اند مركز را ترك كرده   
  پس مسئله اصلي ما اين است كه چرا كارمندان ما ناراضي هستند؟

  مدتي است كه چندين كتاب كتابخانه گم شده است؟  :مشكل )1مثال 
 .به عمل نيامده استها گم شده است؟ چون دقت الزم در نگهداري آن  چرا اين كتاب -
 .ها است  مسئول نگهداري كتاب)الف(چه كسي كوتاهي كرده است؟ خانم  -
 .ور نداشته درب كتابخانه باز مانده استضچگونه اتفاق افتاده است؟ در بعضي از مواقعي كه ح -
 بعد از ظهـر بـه       2مانند؟ اغلب موارد از ساعت        هايي درب كتابخانه باز مي       در چه زمان   تر  بيش -

 .وده استبعد ب
  .ها او كجا بوده است؟ دبستان فرزندش كه نزديك محل كار قرار دارد  در اين زمانتر بيش -

توان نگراني مـادران كارمنـد را هنگـام تعطيلـي             تواند اين باشد كه چگونه مي        ما مي  مسئلهپس  
  مدارس فرزندانشان در محل كار، كاهش داد؟

  
  كاربرد نمودار علت و معلول-3-2

  :بندي كرد توان در پنج مورد زير دسته صه، كاربرد اين نمودار را ميبه طــــورخال
 دهد به آساني ارتباط بين عوامـل مـورد           اجازه مي  افراد است كه به     مؤثريك ابزار    

  را ببينند؛فرايندمطالعه در يك 
در مواقعي كه علل بروز مـشكل واضـح نيـست ايـن نمـودار ابـزار مفيـدي بـراي                  

 ت؛شناسايي علل بالقوه اس
 هاست؛  ابزاري سودمند براي استفاده در جلسات توفان فكري يا ميزگرد انديشه 
سـاده و   مـسائل   هاي اصلي در مسائل پيچيده و يا حتي          ابزاري براي تعيين ريشه    

 ابتدايي است؛
هـاي ايجـاد      هاي مختلف افراد را براي كشف علت       توان ايده   با استفاده از اين نمودار به خوبي مي       

   .نمود بيان KAIZENي طرح بهبود مشكل و اجرا
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   راه حلتأثيرآناليز  -3
بسياري از مشكالت و مسائل امروز، حاصل تصميماتي هستند كه در گذشته براي رفع و بهبـود                 

 بسيار پـيش آمـده كـه در هنگـام اتخـاذ يـك               .اند استفاده قرار گرفته   مسائل موجود ديگر مورد   
سـازي ايـن تـصميم و سياسـت در آينـده             ا پيـاده   كه آي  شود  مطرح مي تصميم جديد اين سوال     

 ،تواند در چنـين شـرايطي        يكي از ابزارهايي كه مي     .آورد يا خير    به وجود مي   را   يمشكالت ديگر 
  . راه حل استتأثيرمدير را در اتخاذ تصميماتي با ريسك كمتر ياري كند، آناليز 

 زمـاني استفـــاده     ايـن آنـاليز     از . راه حل، معكوس نمودار علـت و معلـول اسـت           تأثيرآناليز      
توافـق رسـيده امـا      بـه   شود كه فرد يا گروه در خـصوص راه حلـي بـراي رفـع يـك مـشكل                      مي
بـراي  . شـد  خواهند مطمئن شوند كه با اجراي اين تصميم، مشكل جديـدي ايجـاد نخواهـد               مي

ه در مرحلـه  افـرادي كـ  : استفاده از اين ابزار به طور معمول به حضور دو گروه از افراد نياز اسـت      
 بسته بـه    .اند اند و افرادي كه در مرحله اتخاذ تصميم شركت نداشته          اتخاذ تصميم شركت داشته   

بـين  و زمان اختـصاص يافتـه        نفر   10 تا   2 بين   تعداد اعضاي گروه  موضوع،  اهميت و پيچيدگي    
ان اين روش نيز همانند نمودار علت و معلول يك توف         . استچند دقيقه تا چند ساعت در نوسان        

و » اورهـد «فكري است و تنها وسايل الزم براي يك كارگروهي، شامل اتـاق مناسـب، تختـه يـا         
  .  احتياج است،وسايل يادداشت برداشتن

  
  روش كار -1-3

 پس از تشكيل جلسه مطمئن شويد تمامي افراد تصوير شفافي از راه حـل مـورد                
ز آن پيكـاني بـه   توافق دارند، عنوان راه حل را در سمت چـپ تـابلو بنويـسيد و ا          

 ). استخوان پشت(سمت راست صفحه رسم كنيد 
 هــــاي اصـلي را كـه راه حـل مـورد            واقع حوزه  ها و فاكتورهاي اصلي يا در       علت 

ها اثر داشته باشد به عنـوان اسـتخوان بـزرگ بـه صـورت       روي آن تواند  توافق مي 
 .كنيدپيكاني مورب رسم 

تواند  عضاي گروه بپرسيد اين راه حل مياكنون با استفاده از تكنيك چرا، چرا، از ا 
هـا را بـه صـورت     پاسـخ . ها و فاكتورهاي اصلي داشته باشد   ي روي حوزه  تأثيرچه  

 ،تر و مويي همانند نمودار علت و معلـول روي نمـودار            هاي مياني، باريك    استخوان
 .ات اعم از منفي يا مثبت بايد مشخص شوندتأثير تماميدقت كنيد . ثبت كنيد

 آثار احتمـالي راه حـل، اسـتخراج و روي           تمامي را آنقدر تكرار كنيد كه       3مرحله   
 .نمودار ثبت شوند
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ات مـشخص شـده     تـأثير فهرست به دست آمده را مشخص كنيد كه كدام يك از             
 .ي داشته باشدتر بيشتواند عوارض  مي

برنامه عملياتي الزم براي به حداقل رساندن آثار نامطلوب تصميم را تهيه كنيد و               
 و  هبينيـد راه حـل ارائـه شـد         مورد آن به تـــــوافق برسيد و درصورتي كه مي        در

شـود    ي را حل كند به مشكالت ديگري منجر مـي         ل پيش از آنكه مشك    ،پيشنهادي
  . توانيد راه حل را مورد بازنگري قرار دهيد مي

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                      
               

                  
                
               

                
  

   استفاده از نمودار علت و معلول در بهبود كيفيت طرح آمارگيري -4
بـراي  . توان در مراحل مختلف طرح آمارگيري مورد استفاده قرار داد           نمودار علت و معلول را مي     

هد اصورت زير خو    فيت طرح آمارگيري به   اين منظور مراحل رسم نمودار علت و معلول بهبود كي         
  .بود

  : مشخص ساختن معلول كه يكي از موارد زير خواهد بود :مرحله اول
  ...نامه، تعداد خطاها و  عيوب پرسش: كيفيت
  ...نامه، حجم نمونه و   پرسشسؤاالت تعداد آمارگير، تعداد :هزينه

 كاركنان تجهيزات

 افزايش انگيزه

 سترساكاهش 

 سالمتيارتقاي سطح

 نياز به سرويس رفت و آمد
نياز به وسايل

 ورزشي

 راه حل

 روش

نياز به زمان رفتن به 
 ورزشگاه 

 هدر رفتن زمان كاري
نياز به طوالني شدن

 زمان كار 

سترسافزايش ا

 نياز به وسايل ورزشي

 منابع
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  ... زمان آمارگيري، ساعت كار مامور آمارگير و :كارايي
  ... كاري و   غيبت كاركنان، وجدان كاري، تعهدكاري، تخصص، عالقه:وحيهر

  ...رساني و  انتشار و اطالع: زمان تحويل
  .است) 2-1-1(مراحل بعدي رسم نمودار، مشابه بند 

  
  :اند  معلول زير در راستاي بهبود كيفيت طرح آمارگيري مورد بررسي قرار گرفته3

 آموزش آمارگيران .1
 ليات ميدانيكنترل كيفيت عم .2
 رابطه سازماني بين آمارگيران و سازمان .3

از آنجايي كـه اغلـب ايـن    .  مشخصه با استفاده از نمودار علت و معلول تحليل خواهند شد3اين  
 به راحتي به شكل عددي قابل نمـايش نيـستند، ايـن ابـزار بـراي نمـايش توصـيفي          ها  مشخصه

  :مذكور در زير ارائه شده استنمودارهاي . اطالعات به خواننده، مفيد خواهد بود
  

   آموزش آمارگيران ‐١نمودار 

  

                                                                                                                      
                                                                                                                  

                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                                                                                                  
                                                                                                                

                                                                                                                  
                                                                                                                     

                                                                                                                    
                                                                                                                  

                                                                                                                   
  
  
  

  ارتباط بين مدرسان )هامحتواي برنامه(هاي آموزشيبرنامه

راهنماي آموزشي 
  مدرسان ويژه

هاي آموزشي بابرنامه
هاي عملي درباره  مثال

  موارد استثنايي

 آموزش آمارگيران

 وسايل كمك آموزشي

  ريزي آموزشي برنامه

  هاي آموزشيتركيب گروه
 زمان آموزش
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  كيفيت در عمليات ميدانيكنترل  ‐٢نمودار 

  

                                                                                                                      
                                                                                                                  

                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                                                                                                  
                                                                                                                

                                                                                                                  
                                                                                                                     

                                                                                                                    
                                                                                                                  

                                                                                                                   
              

  
   رابطه بين آمارگيران و سازمان  ‐٣نمودار 

                                                                                                                      
                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                                                                                                
                                                                                                                  

                                                                                                                     
                                                                                                                    

                                                                                                                  
                                                                                                                   

              
                                                                                                                                                               

  نظارت عمليات ميداني فرايندهاي داخلي براي كنترل كيفيت در عمليات ميداني

تعداد آمارگيران 
  هر ناظر 

هايتعداد آمارگيري
هم زمان در حين 
  عمليات ميداني

كنترل كيفيت
  عمليات ميداني

رعايت فاصله زماني 
بين مصاحبه و 
  مصاحبه مجدد

 فرايند مصاحبه مجدد

آگاهي در مورد
  هاي مصاحبه  روش

گيري و تحليلاندازه
  حبه مجدد نتايج مصا

 الزحمه حق

 پاداش
  آموزش آمارگيران 

 دفعات پرداخت

رابطه بين آمارگير
  و سازمان 

  بازخورد عملكرد

كاري  رضايت
  )  آمارگيران(

حمايت و پشتيباني
  ناظر 

 دستمزد


