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  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

  هاکنترل آماري فرآیندتحلیل داده ها و 

  مقدمه

، که در شود  هاي گرافیکی اطالق می به نمودارها و تکنیککنترل آماري فرایند، 

مورد استفاده قرار  کیفیت مسائل مرتبط با زدایی سایی و عیب شنا راستاي

رایج ترین روش  .قابل انجام است دو روش کنترل کیفیت معموال به. گیرند می

 :انجام می شود سه مرحله است که در بازرسی آن

یک خدمت در فرآیند در اواخر که  از خدمات در حال ارائهبازرسی  .1

 .گیرد صورت میحال ارائه 

به جهت یک خدمت در حال ارائه در حین فرآیند که  بازرسی فرآیند .2

همینطور دستگاه ها و شرایط محیطی، پرسنلی و اطمینان از کیفیت 

 .تجهیزات انجام می پذیرد

 .می شود استفادهیافتن نقاط دقیق مشکل در فرآیند  رايکه ب تحلیل بازرسی .3

معموال در این روش نمونه گیري و  .نسبت به دیگر روش هاست ته ترروش پیشرف است و یک  آماري روشروش دیگر، 

  .احتماالت و همینطور دیگر نقطه نظرها مورد استفاده قرار می گیرند

، خدمات ارائه شدهکه از طریق کاهش تغییرات است مجموعه اي از ابزارهاي قدرتمند براي حل مسئله   ،کنترل آماري فرآیند

  .بهبود می دهد و آنرا تثبیت می بخشدقابلیت یک فرایند را 

به عبارتی، تحلیل داده، . در کنار کنترل آماري فرایندها، ابزاري است براي ارتقاي کیفیت خدماتنیز  Data analysis یا تحلیل داده

  . شود انجام میتصمیم گیري  رايب سودمند  اطالعات هاست که به منظور استخراج سازي و تحلیل داده ، آمادهسازي پاك فرایند فهمیدن،

  مراحل تحلیل داده

جدید و تبدیل آن به اطالعاتی مفید در  ٔتحلیل داده روند به دست آوردن داده. وتحلیل به معناي شکستن کل به اجزاء جداگانه است تجزیه

  .ها باشد ها یا تکذیب نظریه شود تا پاسخگوي سواالت، آزمایش فرضیه آوري و تحلیل می جمع داده،. گیري کاربران است جهت تصمیم

 الزامات داده  

دار یا مشتریانی که از محصول نهایی تحلیل استفاده  نیازهاي جهت الزم به عنوان ورودي جهت تحلیل، بر اساس پیش ٔداده

 شود  آوري خواهد شد، واحد آزمایشی نامیده می اده جمعماهیت کلی که بر مبناي آن د. اند کنند، مشخص شده می

 آوري داده جمع 

، وسایل ماهواره هاي ترافیک، تواند از سنسورهاي داخل محیط مانند دوربین داده می. شود آوري می داده از منابع گوناگون جمع

  .یا خواندن اسناد به دست آید منابع آنالین ها، دانلود از تواند از طریق مصاحبه همچنین می. آوري شود ثبت و غیره جمع

 پردازش داده 

به لحاظ  مراحل چرخه اطالعاتی مورد استفاده براي تبدیل داده خام به هوش عملی یا دانش است کهپردازش داده، 

براي تحلیل . تحلیل، فرآوري یا سازماندهی شودداده اولیه باید براي  .وتحلیل داده است مفهومی شبیه به مراحل تجزیه

 .کنند استفاده می صفحه گسترده افزارهاي آماري یا از نرماغلب 

 سازي داده پاك 

سازي داده هنگام وقوع  نیاز به پاك. انجام شد، داده ممکن است ناقص، داراي تکرار یا خطا باشد سازماندهی زمانی که

سازي داده فرایندي براي اصالح یا جلوگیري از چنین خطاهایی  پاك. شود داده معلوم می ٔمشکل در مسیر ورود یا ذخیره

هاي تکراري و  حذف داده ،موجود ٔثبت تطابق، شناسایی عدم دقت داده، کیفیت کلی داده اهداف رایج شامل. است

 . سازي داده وجود دارد انواع پاك، بسته به نوع داده .بندي ستون است تقسیم
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  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

 وتحلیل داده تجزیه 

چندین روش را به کار ببندد تا گر ممکن است  براي داده اکتشافی، تحلیل. تواند تحلیل شود سازي شد، می زمانی که داده پاك

ها در ذات  بنابراین این فعالیت.سازي دیگري شود تواند شامل پاك خود این بخش می. پیام موجود در داده را بتواند درك کند

آمار توصیفی مانند معدل و میانه ممکن است براي کمک به فهم آن داده تولید . خود ممکن است تکرار داشته باشند

  .دهاي درون داده حاصل آی رود تا دید بیشتري نسبت به پیام نیز به فرمت گرافیکی به کار می مصورسازي داده .شود

 مسازي و الگوریت مدل 

شود، ممکن است بر روي داده به کار بسته شود تا روابط بین  ها الگوریتم گفته می هاي ریاضی که به آن ها یا فرمول مدل

 . متغیرها مانند همبستگی یا نسبت میان علت و معمول شناسایی شود

 محصول داده 

 .گرداند ها را به محیط برمی د و آنکن ها را گرفته و خروجی تولید می محصول داده یک برنامه کامپیوتري است که داده

 ارتباط 

هاي مختلف براي کاربران گزارش شود تا  تواند به فرمت ، میقرار می گیرندها مورد تجزیه و تحلیل  هنگامی که داده

هاي تجسم داده را براي کمک  گر ممکن است که روش هنگام تعیین نحوه انتقال نتایج، تحلیل . شودمرتفع ها  نیازهاي آن

ها و نمودارها  تجسم داده اطالعات را به صورت جدول. به شفافیت و کارایی در انتقال پیام به مخاطب در نظر بگیرد

 . دهد تا پیام کلیدي موجود در داده قابل انتقال شود نمایش می

  وتحلیل داده زیهتجهاي  روش

 :کند که عبارتند از کمی توصیه می ٔها را براي فهم بهتر داده نویسنده جاناتان کومی چند سري از بهترین تمرین

 بررسی کنید  خام را قبل از اجراي تحلیل ٔداده -

 کنید محاسبهمحاسبات مهم، که از فرمول به دست آمده را مجدداً  -

 کنیدرا کنترل ها  زیرمجموعهمنتج از کلیات  -

 چک کنید راروابط بین اعداد  -

 درآوریدیک منوال و قاعده هایی چون تحلیل مقادیر را به صورت  سازي مقایسه، بخش به منظور ساده -

 .شوند، بشکنید مشکالت را به عوامل تحلیلی که منجر به نتیجه می -

  :ابزار هفتگانه کنترل آماري فرایند

شود و توانایی تولید  مجموعه اي توانا از حل مشکل است که باعث ثبات در فرایندهاي تولیدشده می SPCکنترل آماري فرایند   

این . گویند می "ابزار هفتگانه کیفیت"این تکنیک مجموعه اي از هفت ابزار قوي است که به آنها . محصول باکیفیت را باال می برد

  :ابزارها عبارتند از

 نمودار جریان داده -1

 و معلول نمودار علت -2

 نمودار پارتو -3

  برگه ثبت داده ها -4

  هیستوگرامنمودار  -5

 نمودار پراکندگی -6

  نمودار کنترل -7
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  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

DFD  جریان دادهدیاگرام یا 

  مقدمه

DFD  یاData-Flow Diagram جریان  روشی براي نمایش

در نمودارهاي جریان . است سیستم اطالعاتییا یک    فرایند  یک هاي داده

گیري وجود ندارد و تنها  یا قوانین تصمیم کنترل جریان  داده هیچگونه حلقه،

تواند توسط این نمودار نمایش  هاي موجود، می عملیات خاص بر پایه داده

، به عنوان تام دي ماکرو  توسط 1979نمودار جریان داده، در سال . داده شود

  بخشی از یک روش آنالیز ساختاري ارائه گردید 

هاي ورودي و  این اطالعات شامل داده. دهد راه گردش اطالعات را در یک فرآیند یا سیستم نشان می نمودار جریان داده یک

ها براي تحلیل و طراحی سیستم ها استفاده  DFD از. کند در آنها حرکت می  ها است که داده پروسه خروجی، ذخایر داده و زیر

  . دهد می شود، که بر خالف فلوچارت ها چندین عمل و پردازش را به صورت همزمان و شبکه اي نشان می

   نمودار جریان دادهانواع 

 :جریان داده به دو نوع منطقی و فیزیکی تقسیم می شوندنمودارهاي 

به کسب و کار و چگونگی کار آن پرداخته و کاري به روش ساخت و پیاده سازي ) Logical DFD(نمودار جریان داده ي منطقی 

به  .نشان می دهد رویدادهاي اصلی کسب و کار و داده هاي ورودي و خروجی آن ها را DFDاین نوع از نمودارهاي . سیستم ندارد

  :بداند منطقی به طراح کمک می کند تا DFD صورت خالصه

o چه چیزي باید در سیستم باشد. 

o چه اطالعاتی باید وارد سیستم شود.  

o چه پردازشهایی باید در سیستم انجام شود.  

o چه خروجی هایی حاصل می شود.  

  به چگونگی پیاده سازي سیستم که شامل ترکیب سخت افزارها، نرم افزارها، ) Physical DFD(نمودار جریان داده ي فیزیکی 

  :این موارد شامل موارد ذیل می شود. هاي فیزیکی نحوه ي گردش داده را نیز بیان می کند مدل .پرونده ها و افراد می باشد، می پردازد

  دستی، مکانیزه فرم، (نحوه ي پیاده سازي ورود و خروج داده(... 

 ور یا افدام پایگاه داده مانند خواندن، حذف، ایجاد یا به روز آوريدست  

 ورود و خروج داده ها بین سیستم هاي مختلف با استفاده از شبکه 

  DFD مراحل رسم

  .عنصر اساسی هستند و هر عنصر عالمت خاص خود را دارند 4ها داراي  DFD. ها بر وجوه منطقی سیستم استDFD تاکید

  نماد  نوع  نام عنصر

    مستطیل کامل )Entity(موجودیت 

    دایره  )Processes(پردازش 

    مستطیل ناقص  )Data Store(انبار داده 

    پیکان  )Data Flow(جریان داده 
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  :باید توجه داشت که DFD در رسم نمودارهاي

 هر پردازش باید داراي حداقل یک ورودي و یک خروجی باشد . 

  متصل شود و براي اینکار، داده ها باید ) فایل(تواند مستقیما به یک مرکز ذخیره سازي داده یک نهاده ي خارجی نمی

 . انتقال داده شوند ،از طریق یک پردازش

 هر مدل DFD  پردازش داشته باشد، می توان  9در صورتی که یک مدل بیشتر از . پردازش داشته باشد 9نباید بیشتر از

   .قرار داده و به عنوان یک زیر سیستم به یک سطح پایین تر انتقال داد پردازشهاي مشابه را در یک پروه

. کنیم شروع می صفر براي شروع از سطح ابتدایی یعنی سطح. شوند بندي می نمودارهاي جریان داده بر اساس سطوح متعددي طبقه

  :مرحله دارد 5 دهدرست کردن نمودار جریان دا فرآیند. شود تر می با باال رفتن سطوح، نمودار پیچیده

 هاي اصلی در سیستم ها و خروجی تشخیص ورودي .1

شود و با خروجی داده به دیگر  یا سیستمی با یک ورودي از یک شخص یا نهاد شروع می  تقریباً هر فرآیند و پروسه

می هایی  تشخیص چنین ورودي و خروجی ،واقع وظیفه مهم سیستم شما در. شود شخص یا نهاد و یا پایگاه داده تمام می

 شود،  باقی نمودار شما بر روي این عناصر ساخته می. باشد

 .یا نمودار محدوده سیستم  (Context Diagram)صفریک نمودار سطح  رسم .2

در این . شود بسیار ساده می ساخت نمودار سطح صفر هاي اصلی را پیدا کردید، به محض اینکه ورودي و خروجی

از این رو این سطح را . ست DFD شود به همین دلیل از سخت ترین مراحل رسم محدوده سیستم مشخص مینمودار 

در این مرحله جریان داده نمودار . ترین سطح این نمودار است پایه ،سطح صفر نمودار جریان داده. نمودار پدر می نامند

تحلیلگر می تواند درك درستی از جریان کلی اطالعات با اینکار . تقسیم می شود) زیر سیستم(پردازش اصلی  9تا  3ه ب

 . دهد که درك راحتی دارد و با جزئیات اندك ارائه می  این نمودار اطالعات بسیاري ساده  .در سیستم داشته باشد

 

 
  

  

 
  یک به نمودار سطح صفر نمودار سطحتوسعه  .3

براي رسم این نمودار از . هاي عمده سیستم استنمایانگر ارتباطات بین واحد هاي اصلی و بخش این سطح نمودار، 

بازهم یک نمودار ساده است، اما نسبت  نمودار جریان داده یکسطح . توان استفاده کرد نمودارهاي سازمانی شرکت می

ان شوند، نمودار به جری ها و فرآیندها اضافه می طور که پروسه همان. دهد جزئیات بیشتري را ارائه می صفربه نمودار سطح 

  .نیاز دارد تا آنها را به هم متصل کند  ذخیره داده داده و
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 دوبه سطح سطح یک نمودار گسترش  .4

شان دهنده فعالیت هاي عمده اي و ن هاي عمده انجام شده در هر واحد اصلی است نمایانگر فعالیتاین سطح نمودار، 

ها را به  خیلی ساده فرآیندها و پروسهدو،  نمودار جریان داده سطح.پذیرد است که در واحد هاي فرعی آن صورت می

 . کند ها تقسیم می زیرپروسه

 

 دقت نمودار نهایی را بررسی کنید .5

به دقت توجه کنید؛ آیا منطقی است؟ آیا همه اطالعات  جریان اطالعات به. ، دوباره به آن نگاه کنیدشدوقتی نمودار تکمیل 

  . را درك کنند  کنند باید بتوانند عملکرد سیستم الزم در آن گنجانده شده است؟ وقتی افراد دیگر به نمودار نگاه می

  :چند کنترل ساده وجود دارد

 هر پردازش باید حداقل یک ورودي و خروجی داشته باشد 

  داده و موجودیت خارجی باید یک نام منحصربه فرد و با معنی داشته باشدهر جریان، پردازش، مخزن. 

  .با اسامی واقعی را نشان می دهد DFD شکل زیر نمونه ي یک مدل
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ICEBERG  یا دیاگرام توده یخ  

  مقدمه

ندارند بلکه باید با شناخت و در جهت حل مسایل خود هاي ما امروز مشکل ابزار  سازمان

هایی که یکی از روش. تمامی ابعاد مسائل خود را بررسی و حل نمایند تر، بینش عمیق

تواند در راستاي ایجاد دید چند بعدي و سیستمی نسبت به مسائل پیچیده امروزي  می

رویکردي آگاهانه و   ICEBERG. است ICEBERG  کمک کند روش موسوم به

در . کند مسائل پیشنهاد میهدفمند بوده و در عین حال روشی سیستماتیک را براي حل 

شود که در چهار سطح مختلف قرار  این روش براي هر مشکل چهار الیه تعریف می

. ها توجه شوداي یک مشکل باید بطور همزمان به تمام این الیه دارند و براي حل ریشه

باشند که ما تنها بین  دارد که مشکالت ما به مثابه یک کوه یخی می این رویکرد بیان می

جالب اینجاست که تمام مشاهدات ما از واقعه، . کنیم درصد آنها را مشاهده می 20تا  15

طی کردن هر یک از این مراحل .دهد را به خود اختصاص می ICEBERG تنها الیه اول

  . هاي مربوطه و مهارت کافی در بکارگیري آنهاست مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و تکنیک

  سطوح دیاگرام توده یخ

  :ختلفی است که در ذیل به آن اشاره شده استمداراي سطوح   ICEBERGاز طریق دیاگرام مسئله تحلیل 

غم در این الیه علیر.اي که در هنگام بروز یک مشکل مشهود هستند وقایع و رخداد هاي قابل مشاهده   بررسی و ثبت -1

  . کننده باشد که باید به آن توجه شود   معرض دید بودنش، ممکن است گاهی به دالیل مختلف گمراه

سازند که  الگوهاي رفتاري این واقعیت را براي ما آشکار می. و سوابق روند آن در گذشته استمشکل الگوهاي رفتاري  -2

شبه و بصورت ناگهانی بوجود نیامده و  شوند، یک  مشکالت ما با وجود اینکه بصورت یکباره و غیر منتظره درك می

  .تدریجی هستندحاصل یک روند 

  .اند هایی که بر یکدیگر اثر گذاشته و مشکل را ایجاد کرده بررسی ساختارهاي مسئله و توجه به مجموعه علت و معلول -3

   .یا الیه اصلی است گام 4در حل مسئله رویکردي سیستمی و کاربردي است که طبق آن تحلیل یک مسئله شامل  ICEBERG روش

  کشف و فهم مساله -

با ارائه روش هاي مختلف باید سعی شود تا حد امکان مدل  مرحله که به شناخت الگوهاي ذهنی نیز موسوم استدر این 

تنها از این طریق امکان ارائه راهکارهایی که مقبول همه . هاي ذهنی افراد درگیر با مشکل و تصمیم گیرندگان شناسایی شود

  .کنند، وجود خواهد داشت بوده و تمام افراد درگیر بصورت جمعی با آن همراهی

  حل انتخاب راه -

باید به سراغ کشف الگوهاي رفتاري مشکل حاضر در گذشته و سوابق  ICEBERG در گام دوم از حل مسئله به روش

هدف از انجام این مرحله دانستن اینکه اساساً زمینه هاي بروز مشکل از چه زمانی ظهور یافته اند و چگونه    آن بپردازیم؛

در این گام گاهی الزم است که حتی روند فرآیندهاي مرتبط با موضوع . اند، می باشددر طول زمان گسترش یافته 

آنست که بالفاصله پس از اتمام مرحله وجود دارد  ی که در اینمشکل شایع . شناخته شده و تحت بررسی قرار گیرند

پرداختن به . ردازیمپ حل می   کنیم اطالعات ما در مورد مسئله کامل است، عجوالنه به ارائه راه چون فکر می ،مرحله قبل

   .شود دالیل ایجاد مشکل پیش از اتمام این گام به هیچ عنوان توصیه نمی
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  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

  اجراي راه حل -

هایی از نحوه بوجود آمدن مشکل در ذهن ما ایجاد  به درستی طی کرده باشیم به طور معمول فرضیهاگر دو گام قبلی را 

این موضوع مطرح شده که باید ساختارهاي علت و در انتخاب علت مشکل، براي پیشگیري از انحراف . خواهند شد

وجود، مطابقت و میزان درستی هاي مختلف مطرح شده با ساختارهاي م معلولی حاکم بر مسئله مشخص گردد و فرضیه

  . آنها با توجه به ساختارها آزموده شود

 بازخورد و اصالح یافته ها -

و  باشد ذهنیات افراد درگیر با آنها می ،گیرد که دالیل اصلی بروز مشکالت گام این موضوع مورد توجه قرار میاین در 

فهم و بدینگونه،   .ساختارهاي فعلی را ایجاد کرده اندشود که افراد بر پایه چه ذهنیاتی  به این موضوع پرداخته می

علل و ساختارها که گام چهارم از گام هاي عمومی حل مسئله است نیز با درکی  "بازخوردها و اصالح"شناسایی 

   .رسد تر به انجام می  بینانه تر و واقع   روشن

تا حد امکان مدل هاي ذهنی افراد درگیر با در این سطح از بررسی مسئله با ارائه روش هاي مختلف باید سعی شود 

تنها از این طریق امکان ارائه راهکارهایی که مقبول همه بوده و تمام افراد . مشکل و تصمیم گیرندگان شناسایی شود

   .درگیر بصورت جمعی با آن همراهی کنند، وجود خواهد داشت

به عنوان مثال ابزار طوفان . گردد هاي خاصی باید استفاده  و تکنیک در هر یک از مراحل حل مسئله از ابزارهاالزم به ذکر است که 

ها باشد اما تا زمانی که افراد ندانند که پیدایش یک مسئله تنها  هاي ذهنی براي ارایه ایدهتواند مانع محدودیت فکري با اینکه می

پس در کنار این ابزار . ی از این ابزار استفاده کنندتوانند به درست شود، نمی محدود به مکان و زمان به وجود آمدن آن مسئله نمی

  توان گفت  می. یک بینش دیگر نیز مورد نیاز است و آن داشتن تفکر سیستمی است
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  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

 Fishbone diagram نمودار استخوان ماهی

  مقدمه

و  مواجه می شوید که علت اصلی آن براي تان مشخص نیست چه اقدامی انجام می دهید؟ چگونه به بررسی زمانی که با مساله اي 

آیا تا به حال عوامل دخیل در بروز مساله را دسته بندي کرده اید؟ آیا ابزار   شناسایی علل به وجود آمدن آن مساله می پردازید؟ 

ناسید؟ وقتی که در سازمان یک اشکال یا مساله شناسایی می شود، باید علل مفیدي براي شناسایی و تعیین علل بروز مساله می ش

  .ریشه اي آن تعیین شود

نمودار   که به نام هاي)  Ishikawa diagram( نمودار ایشیکاوا

شود، یکی از  نیز شناخته می  علت و معلولنمودار  و استخوان ماهی

مختلف به وجود   هاي علتاین نمودار نشان دهنده . است  هفت ابزار کنترل کیفیت

توسط پروفسور کائورو ایشیکاوا از دانشگاه توکیو در آمدن یک رویداد است و 

  .با هدف قاعده مند کردن پروسه کنترل کیفیت طراحی شد 1960سال 

 مودار استخوان ماهی چیست؟ن

هاي کوچک و بزرگی است که دست به دست یکدیگر داده و  مودار استخوان ماهی، ابزاري براي ترسیم گرافیکی انواع علتن

 .کنند آورند یا آن را تشدید می وجود می را به مسئله یا مشکل یک

این نمودار با نگاهی به گذشته، براي . تکنیک ایده پردازي با نمودار استخوان ماهی، روشی بسیار سودمند براي شناسایی مسائل است

هدف اصلی این تمرین، شناسایی و تهیه ي فهرستی از کلیه ي علل احتمالی مساله ي مورد نظر است که . آینده برنامه ریزي می کند

 . می شودررسی طی بیش از یک جلسه، از طریق طوفان فکري بدر نمودار استخوان ماهی  .توسط افراد به تنهایی نیز قابل استفاده است

 کاربرد و مزیت هاي نمودار استخوان ماهی 

ها توجه داشته باشید، احتماالً این نمودار را به یکی از  اش، چند کارکرد مهم دارد که اگر به آن نمودار استخوان ماهی با ظاهر ساده

 :نمودار استخوان ماهی به چند دلیل براي شناسایی مسائل سودمند است .ابزارهاي استاندارد خود تبدیل خواهید کرد

 ها بندي علت سطح 

 .هاي احتمالی را در یک سطح نبینیم ي علت کند که همه نمودار استخوان ماهی، ما را وادار می .

 گیر مفید در مسیر حل مسئله یک سرعت 

 .شویم بیشتر به صورت مسئله بپردازیم ل حرکت کنیم و وادار میح دهد به سرعت به سمت راه نمودار استخوان ماهی اجازه نمی

 کمک به تقویت نگاه سیستمی 

 .هاي متعدد فکر کنید کند که به علت این شکل نمودار شما را وادار می

 کمک به تبدیل مشکل به مسئله 

ا بر عهده بگیرند، از چارت هاي پروژه ر توان در طی فرآیند، براي تعیین اینکه چه کسانی باید مسئولیت کدام بخش می

 .نموداستفاده 

 یک چارچوب براي بحث و گفتگوهاي گروهی  

. هر کس فرصتی براي اظهارنظر داشته باشدتا آورد  تالش براي تکمیل نمودار استخوان ماهی، ناگزیر فرصتی فراهم می

 ابزاري مفید براي بهبود مهارت ارائه

  .هاي خود را بهتر سامان دهید  کند که منطق پشت حرف استفاده از نمودار استخوان ماهی کمک می
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 یادگیري چگونگی ایجاد تمودار استخوان ماهی امري ساده است. 

 ابزاري بصري براي سازمان دهی به تفکرات انتقادي گروه می باشد. 

 رکنان سازمان در حل مساله ،به آموزش و رشد ایشان آماده سازي نمودار استخوان ماهی با دخیل ساختن تمامی کا

 .کمک می کند

 جلسات مباحثه اعضاي تیم را به گونه اي سازمان دهی می کند که از پرداختن به موضوعات و علل نا مرتبط پرهیز کنند. 

  در اعضاي گروه می شود“تفکر سیستمی”نمودار استخوان ماهی موجب توسعه ي. 

 در اقدامات اصالحی و تحلیل بیشتر خود مساله باشد ،عث می شود الویت افراد گروهنمودار استخوان ماهی با. 

 مراحل رسم نمودار استخوانی ماهی

تیمی که قرار است از ابزار نمودار استخوان ماهی استفاده کند باید . هر نمودار استخوان ماهی فقط براي یک مساله ایجاد می شود

 :مراحل زیر را به ترتیب انجام دهد

o اشتباهی را که می خواهید رفع نمائید مشخص نمائید اشکال ، عیب یا( .اصلیهدف و تعیین مساله شناسایی و  :مرحله اول.( 

o یک خط و رسم  با یک دایرهمحصور نمودن آن در قسمت راست کاغذ و  نوشتن مساله اصلی در قسمت سر ماهی :مرحله دوم

 مستقیم به سمت چپ که همان ستون فقرات است

o این استخوان ها همان علت هاي ( درجه نسبت به ستون فقرات 45با زاویه  )تیغ هاي ماهی(رسم استخوان هاي بزرگ  :مرحله سوم

بر اساس مستندات واقعی و مدارك صحیح و و  Brainstormingکه با کمک طوفان فکري یا  هستنددخیل در بروز مسئله اصلی 

 :توجه داشته باشد رهبر گروه می بایست به این نکات، فکريدر مورد ابزار طوفان  )تعیین شده اند دقیق

 همه افراد گروه باید در جریان طوفان مغزي، شرکت و اظهار نظر کنند. 

  نمایندو ثبت وده د بیان نمنو بدون رودربایستی آنچه را که فکر می کنکرده فکر  مسئلهبه علل بوجود آمدن. 

  سوي دیگر اعضاي گروه مورد انتقاد قرار بگیرد، بلکه باید تمامی نظرات را به صورت عبارت کوتاه و هیچ نظري نباید از

 .خالصه روي تخته نوشت

  موارد ذکر شده را به علت هاي متعارف مثل نیروي انسانی، مواد اولیه، پس از آنکه لیستی از عوامل تهیه شد می بایست

  .نموددسته بندي کرده و در نمودار استخوان ماهی وارد  اندازه گیري، ماشین ها، روش ها و محیط

o و   )و در صورت نیاز بر روي هر استخوان فرعی( هر استخوان بزرگدر قسمت انتهایی رسم استخوان هاي فرعی  :مرحله چهارم

ساده تر در قسمت علل پیچیده تر در قسمت دم ماهی و علل فهرست بندي ( طوفان فکري اتجلسمنتج از  ثبت عوامل موثر جزیی

 .کمک گرفتچرا  5یا  5Whaysدر این مرحله می توان از ابزار . )سر ماهی

o و عدم از قلم افتادگی براي اطمینان از ثبت کلیه علل و عوامل بررسی مجدد عوامل ثبت شده :مرحله پنجم 

o بعد از تعیین علل اصلی، بهتر است . براي رفع آنهاو برنامه ریزي  از سایر عوامل لمتمایز ساختن مهم ترین و اصلی ترین عل :مرحله ششم

را عملیاتی   برنامهیک کنند تا  ها به شما کمک می این اولویت .نماییدمرتب ، اي به ترتیب اهمیت یا وقوع ي جداگانه روي برگهآنها را 

این کار را می توانید با برنامه . برنامه ریزي نمائید ،براي حذف هر کدام از استخوان هاي اصلی .ترتیب دهید که به سرعت اجرایی شود

ضمناً می توانید . با کاهش هر کدام از استخوانها می توانید مشکالت را کاهش دهید.شروع کنیدکوچک  يحذف استخوان ها ریزي

   .پارتو استفاده نمائیدنمودار  براي برنامه ریزي مناسب تر و انتخاب این مسئله که باید کدام استخوان را اول حذف نمود از

  : دو تکنیک کلی و اساسی براي دسته بندي عوامل وجود دارد

     دسته بندي بر اساس عملکرد)الف

 دسته بندي براساس توالی)ب

o عنوان، شماره، تاریخ، مکان و نام شخص و گروه تهیه کننده( ثبت اطالعات و مشخصات ضروري براي نمودار :مرحله هفتم( 
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  Pareto Chart نمودار پارتو

  مقدمه

 هاعلل مشکالت بوجود آمده را با فراوانی آننمودار میله اي است که نمودار پارتو 

یک اصل بسیار زیبا در دل این نمودار نهفته است که آنرا به عنوان . مقایسه می کند

 : اصل پارتو بیان می کند که. یکی از اصول زندگی می توان مد نظر قرار داد

 ها بوجود می آیند مشکالت تنها توسط بیست درصد از علتهشتاد درصد 

در بعضی جوامع اکثریت ثروت برخی از مهندسین کیفیت با توجه به این اعتقاد که 

به این نتیجه رسیده اند که  ،%)80 -% 20قانون ( در اختیار درصد کمی از مردم است 

یعنی اگرچه براي مشکالت بوجود آمده علل بسیاري وجود .می باشنددرصد زیادي از نقص ها و مشکالت، ناشی از درصد کمی از علل 

در مورد نمودار پارتو همین .دارد ولی تعداد کمی از این علل اهمیت داشته و با رفع آنها می توان بخش اعظمی از مشکالت را حل نمود

نمودار فراوانی از علت هاي  ،در اصل نمودار پارتو .باشدنمودار پارتو اولین قدم براي بهبود کیفیت در شرایط مورد نظر می  جمله بس که

و با توجه به آن باید ابتدا براي رفع . می باشد که از بیشترین فراوانی به کمترین مرتب شده استارائه یک خدمت  مشکالت ممکنه در

  )اصل پارتو(عیوبی برنامه ریزي کرد که باعث بیشترین تاثیر می گردند 

هایی  و یک ابزار ضروري براي شناخت صحیح هدف و کوشش عنـوان اولین گام در ایجاد بهبود کیفیت تـوان بـهایـن نمـودار را می

ا یـک نگـاه بـه نمـودار پـارتو میتوان مهمترین مشکالت را شناسایی نمود. که براي رفع نقص الزم است بـه کـار بـرد تجربه نشان . ـب

باید توجه داشت که نمودار  .اثـر اسـت روي بهبود کیفیت، بسیار بیشتـر از یـک عامـل کم داده است که تأثیر اصالح مهمترین عامل

براي رفع این مشکل می توان از دو . پارتو نقایص مهمتر را نشان نمی دهد و تنها نقایصی که بیشتر مشاهده شده اند را نشان می دهد

  :روش استفاده کرد

 فراوانی داده ها استفاده از یک روش وزن دهی براي اصالح -1

اینگونه می توان علل نقص مهمتر را شناسایی و . در این روش نقصی که ضرر بیشتري برایمان دارد وزن بیشتري اختیار می نماید

 . آنها را رفع نمود

 در کنار تجزیه و تحلیل نمودار پارتو  (Cost Pareto Chart)استفاده از نمودار پارتو هزینه -2

 .هایی که هزینه بیشتري به ما تحمیل می کند را مشخص سازد هزینه نیز مانند روش اول سعی می کند نقصاستفاده از نمودار 

  پارتو مراحل رسم نمودار 

 :و سپس مراحل رسم آن طی شود قبل از رسم نمودار، موارد ذیل باید مدنظر قرار گیرد

  ، و یا دوباره کاري ها را شناسایی نمائید خطاهاموارد عدم انطباق. 

 موارد شناسایی شده را دسته بندي نمائید. 

 مقدار هر یک از عدم انطباقات را مشخص نموده و در برابر نوع آن قرار دهید. 

 موارد را از بیشترین به کمترین مرتب نمائید ،با توجه به تعداد یا مقدار. 

 موارد را در نمودار قرار دهید. 

 اول مر حله:  

نوع، سپس  .با استفاده از طوفان فکري، کلیه مشکالت و به ترتیب اهمیت براي رفع آن، تعیین می شوددر این مرحله، 

  .مشخص می شود دنالزم است جمع آوري شوکه داده هایی روش و دوره زمانی جمع آوري 

 مرحله دوم: 

 .مناسب طراحی کنید )برگه ثبت اطالعات(یک برگه کنترل  
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  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

  سوم مرحله:  

 .فراوانی آنها رابه دست آورید ، بعد از عالمت گذاري و ثبت موارد مشاهده شده در برگه کنترل

  مرحله چهارم:  

هاي فراوانی ، فراوانی تجمعی ، درصد فراوانی و  یک جدول توزیع فراوانی شامل تمام موارد فهرست شده، ستون

 .درصد فراوانی تجمعی تهیه کنید

 مرحله پنجم:  

را  هالزم به ذکر است که مورد سایر، یا غیر. توزیع فراوانی را برحسب تعداد به ترتیب غیرنزولی مرتب کنید جدول 

دسته بندي سایر نباید . دسته بندي کنیددر آن اقالمی را که کمترین تاثیر را داشته و  در آخرین سطر جدول قرار دهید

مشکالت را در بر گرفت، الزم است آن را به % 25بقه بیش از در صورتیکه این ط .خیلی بزرگتر از سایر موارد باشد

را به صورت درصد محاسبه کنید و فراوانی تجمعی دسته بندي ها اطالعات هر یک از  .قسمت هاي کوچکتر بشکنید

  . را به دست آوریدآنها و درصد تجمعی 

  مرحله ششم :   

  :یک محور افقی و دو محور عمودي رسم کنید

 .فواصل یکسان تقسیم بندي کنیددسته بندي ها در  این محور را به تعداد: افقی محور  -الف 

  .مدرج کنید "جمع کل داد ها"این محور را از صفر تا :محور عمودي سمت چپ-ب

 .مدرج کنید 100%تا% 0این محور را از : محور عمودي سمت راست  -ج 

  مرحله هفتم :  

براي اینکار ابتدا اطالعات ثبت شده . ها و منحنی نمودار را رسم کنید  تونبا استفاده از اطالعات جمع آوري شده ، س

را براساس مقوالت مرتب شده در روي محور افقی و درجه بندي محور عمودي سمت چپ ، به صورت نمودار 

سپس براساس درصد تجمعی و با توجه به درجه بندي محور عمودي سمت راست منحنی مربوط . ستونی رسم کنید

  .درصد اقالم را ترسیم کنیدبه 

 مرحله هشتم:   

با توجه به نمودار رسم شده نقش هر کدام از اقالم را در کل عیوب و اشکاالت شناسایی کرده ، مورد بررسی و  

 . تفسیر قرار دهید

  نمودار پارتو  مزایاي 

 پی بردن به مشکالت و مسائل اساسی که باید حل شوند -1

   تصمیم گیري سریع و صحیحطبقه بندي مسائل به منظور  -2

 . ، اجراي راه حل واندازه گیري بهبود ایجاد شدهاطمینان از نتایج -3

 .ریشه اي مشکالت و مسائل جهت کشف علت اصلی و موثر بروز مشکل ''علتها''تجزیه و تحلیل عوامل  -4

 مشخص کردن مشکالت عمده از بین انبوه مشکالت  -5

 .براساس اهمیتامکان رتبه بندي اطالعات  -6

 معایب نمودار پارتو 

 .باشد 70/30یا  10/90کامالَ تقریبی است و می تواند  80/20ین روش یک روش تجربی است به عبارت دیگر نسبت  -1

   در بعضی موارد تنها رسم یک نمودار براي رسیدن به علت اصلی کافی نیست و باید نمودارهاي مختلف را از جوانب -2

 .اصلی دست پیدا کنیمبه مشکل مختلف رسم کنیم تا بتوانیم 

 .مشکالت را ایجاد می کندد دشوار است% 80عوامل که % 20در بعضی مواقع مشخص کردن  -3
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  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

 دادهفراوانی برگ ثبت 

  مقدمه

غالباً جمع آوري فرایند کنترل آماري،  در مراحل اولیه اجراي

در  .اطالعات مورد نیاز درباره فرایند مورد مطالعه، ضروري است

یکی از ابزار هاي مفیدي است که  ،برگه کنترلاین گونه موارد 

برگه ثبت داده ها براي شکل دادن به داده  . می توان استفاده نمود

هاي جمع آوري شده در قالبی معین استفاده می شوند تا بتوان به 

برگه ثبت . سادگی از داده ها استفاده و آنها را تحلیل کرد

ایفا  رل آماري فرایندهاکنت فراوانی داده ها نقش بسزایی دراجراي

اطالعات این برگه ها به عنوان ورودي، براي تجزیه و . می کنند

  .تحلیل داده ها و رسم نمودار مورد استفاده قرار می گیرد

شود، تولید یا جمع آوري و ثبت  از آنجایی که هر گونه تصیم گیري، نیازمند به اطالعات است و اطالعات از داده ها حاصل می

نوع داده هایی است که باید جمع آوري  ،نکته حائز اهمیت در زمان طراحی برگه کنترل. از اهمیت خاصی برخوردار استداده ها 

نامطلوب نقش داشته باشد باید عملکرد به گونه اي در تعیین علل که تاریخ، تحلیل گر و هرگونه اطالعات دیگر نوع خدمت، . شود

توانند تعاریف، تصاویر و یا توصیف وضعیتی را در بر گیرند هدف  و میبوده ها فراتر از اعداد و ارقام  این داده. در نظر گرفته شود

و از آنجا که این داده ها باید . مشخص بوده و اطالعات مستتر در آنها منعکس کننده واقعیات موجود باشدجمع آوري داده ها باید 

ها که  بنابراین، نحوه ثبت داده. که تحلیل بعدي آنها آسان باشد شوندمورد تحلیل نیز قرار گیرد باید به طریقی جمع آوري و ثبت 

این . اي برخوردار است شود از اهمیت فوق العاده رعایت می لت جمع آوريسهوو  سرعت، دقت، صحتدر آن مالحظاتی مانند 

  .مهم به وسیله انواع برگ هاي ثبت داده امکان پذیر است

، باید قبل از شودو یا اگر از آن براي وارد کردن داده ها به رایانه استفاده می  بودهاساس و پایه ي محاسبات بعدي  ،اگر برگه کنترل

  . وداز مناسب بودن ساختار برگه کنترل اطمینان حاصل نم ها،جمع آوري داده 
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  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

 هیستوگرامنمودار 

  مقدمه

هیستوگرام نوعی نمودار میله اي است که به کمک آن می توان داده ها 

در هیستوگرام، تعداد زیادي از داده ها در قالب خاصی . را تشریح کرد

بدیهی . درك و تحلیل کرد طبقه بندي می شود تا بتوان آن ها را ساده تر

است گروه بندي و نمایش ترسیمی داده ها به اخذ تصمیم منطقی و مؤثر 

هیستوگرام، تصویري از داده ها ارائه می کند که توسط . کمک می کند

توزیع فراوانی، پراکندگی و مکان مرکزي توزیع داده ها را می توان   آن

مودار هیستوگرام باید نکاتی در رسم ن. مشاهده کردو را ساده تر درك 

 :رعایت کرد عبارتند از

  . شوندمی گروه دسته بندي  20تا  4داده ها بین در هیستوگرام،  -1

در هیستوگرام هرگز نباید ستونی با فراوانی صفر وجود داشته باشد زیرا در این صورت تشخیص صحیح شکل توزیع امکان پذیر  -2

  .کمتر کرد تا مشکل بر طرف شودنخواهد بود، در این مورد باید تعداد طبقات را 
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  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

  نمودار پراکندگی

  مقدمه

. شود براي پی بردن رابطه بالقوه بین دو متغیر استفاده میاین نمودار، 

. شوند ها به صورت زوجی تهیه می براي رسم این نمودار داده

طریقه . شود روي این نمودار رسم می   xiبر حسب مقدار  yiمقدار

رسم نقاط روي نمودار نشان دهنده نوع رابطه موجود بین دو متغیر 

براي تحت کنترل . کند است و میزان همبستگی آن را تعیین می

الزم است که عوامل وابسته در آن فرایندها , درآوردن فرایندها

کند که بدانیم در  کاربرد این نمودار آنجا معنی پیدا می  .شناسایی شود

صورت تحت کنترل درآمدن یکی از متغیرها، دیگري نیز تحت کنترل 

این نمودار، .. به عبارت دیگر، اگر یکی از متغیرها تحت کنترل باشد به علت همبستگی با متغیر دیگر، آن متغیر نیز تحت کنترل است درخواهد آمد

  .و یا فاقد ارتباط با یکدیگر هستندد این ارتباط سیر نزولی یا صعودي ارتباط بین دو عامل را باهم در فرایند توضیح می ده

در هر بار نمونه گیري . تعیین می شودحدود تلرانس روي محور عمودي و نیز زمان نمونه گیري از فرایند بر روي محور افقی در نمودار پراکندگی، 

  ، تعداد آن را در کنار نقاط مینویسیم دمساوي بودن ر،و اگر این مقادی نقاط حداقل و حداکثر ثبت شده را روي نمونه به هم متصل می کنیم

هش در صورتیکه با افزایش یک متغیر دیگري نیز افزایش یابد همبستگی مثبت بین دو متغیر برقرار است و در صورتیکه با افزایش یکی، دیگري کا

  .نها صفر خواهد بودآچنانچه رابطه غیر خطی بین دو متغیر برقرار باشد همبستگی خطی .یابد، همبستگی بین دو متغیر منفی خواهد بود
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  انواع دیاگرام هاي تحلیل داده

 لنمودار کنتر

  مقدمه

 .یکی از روش هاي کنترل فرایند در حین تولید جهت جلوگیري از تولید تعداد زیادي محصول معیوب نمودارهاي کنترل هستند

  .همچنین از نمودار هاي کنترل براي تخمین پارمترهاي یک فرایند نیز می توان استفاده نمود 

براي پی بردن رابطه بالقوه بین دو متغیر استفاده این نمودار، 

. مهمترین و پیچیده ترین ابزار هفتگانه کنترل است. شود می

توان نوسانات فرایند را  با استفاده از نمودارهاي کنترل می

ارائه تحت کنترل درآورد و با اقدامات پیشگیرانه از 

   .جلوگیري کرد خدمات نامطلوب و ناقص 

از . دهد را نشان میخدمت گیري شده از خصوصیات  محور افقی شماره نمونه و محور عمودي مقدارهاي اندازه ،کنترلنمودار در 

کران "و " کران باالي کنترل"هاي  این حدود به نام. هایی این نمودار نمایش حدود پراکندگی مجاز براي مشاهدات است ویژگی

 «خط مرکزي«همچنین . شود گفته می LCL و کران پایین UCL به کران باال معموال به اختصار. معروف هستند" پایین کنترل

(Center Line)  به  ،خارج حدود طابا مشاهده نقدر این نمودار . ها است ، همان میانگین اندازهمی شودکه با رنگ سبز نشان داده

با عامل (را از روند عادي خدمت اشیم که فرآیند برده و باید به دنبال عاملی غیرتصادفی ب پیخدمت خارج از کنترل بودن فرآیند 

 .خارج کرده است) تصادفی

در یک جامعه آماري نرمال احتمال قرار گرفتن یک متغیر در محدوده 

AB  در محدوده %68معادل ،CD  بین و در محدوده % 95معادل

UCL  وLCL  می باشد درصد 99.73معادل.  

  

و حد کنترل ) UCL(متشکل از خط مرکز، حد کنترل باال  ،نمودار

  . محاسبه شده و روي نمودار رسم می شود  بر اساس نتایج بدست آمده   آمارها  ،می باشد که در هر مرحله نمونه گیري) LCL(پایین 

  . اگر این نقطه بین دو حدود کنترل باال و پایین باشد فرایند تحت کنترل است و در غیر اینصورت فرایند خارج از کنترل است

همچنین ممکن است تمامی نقاط بین حدود کنترل باشند اما به جهت وجود روند غیر تصادفی میان نقاط، فرایند خارج از کنترل 

  .تشخیص داده شود

ر این روش قوانینی به صورت توافقی تعیین شده تا نمودارهاي کنترل شبیه به یکدیگر بوده و پارمترهاي تخمینی از به همین جهت د 

  این روش یکسان باشند 
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