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 آماری کنترل فرایند در حوزه بیبلیومتریکاستفاده از روش 

 

بندی شده  تواند بر اساس مقاالت، نویسندگان و مجالت دسته بندی کمی و تعدادی یک مطلب است که می یک نوع دسته بیبلیومتریک -چکیده

است. یکی از موضوعات علمی برجسته قرن  و متون ادبی موضوعات علمی درباره شده چاپباشد. بیشتر کاربرد این روش برای آنالیز مقاالت 

. این روش بیشتر در مورد مقاالت رود میکار ه بهبود دادن کیفیت محصوالت تولیدی و خدمات ب رایب بیستم کنترل کیفیت آماری است که

نیز برای  کاوی دادهبودن مقاالت آن مورد استفاده قرارگرفته است. روش  روز بهبه دلیل مورد اعتماد بودن و  ISIدر دیتا بیس  منتشرشده

در حوزه کنترل کیفیت  کاوی دادهو  بیبلیومتریککاربرد روش . رود میکار ه حجیم ب های دادهدر مورد  ها دادهو بررسی ارتباطات بین  بندی طبقه

در حوزه کنترل کیفیت آماری روندی رو به رشد تا به امروز داشته است، اما در  گرفته انجامآماری نشان داده است که تعداد مقاالت و تحقیقات 

به دلیل قدیمی شدن آن علم کمتر شده است و در برخی دیگر مانند تحلیل چندمتغیره هم  ها آنل تعداد مانند نمودارهای کنتر ها حیطهبرخی 

 چنان روند افزایشی وجود دارد.

 کیفیت محصول(، SPCآماری ) کنترل فرایندکاوی،  روش داده ،بیبلیومتریکآنالیز  واژگان کلیدی:

 مقدمه .1

و « بیبلیو»سنجی، از ترکیب دو واژه  واژه بیبلیومتریک یا کتاب

به معنی کتاب و سنجش به وجود آمده است. « متریک»

کاربردهای  ازجملهبیبلیومتریک، سنجش و ارزیابی است. 

توان به تشخیص مسیرهای تحقیق و رشد  میبیبلیومتریک 

آن اشاره  بینی پیشگوناگون علمی و نیز  های زمینهدانش در 

 [.1کرد ]

حجیم  های داده بندی طبقهو  سازی مرتبفرآیند به  کاوی داده

را  کاوی داده. شود میگفته  ها آنارتباطات بین  و آشکارسازی

سروکار دارند  ها دادهنسل سوم تکنولوژی نامید که با  توان می

موجود بین با استفاده از آن به الگوهای پنهان  توان میکه 

امکان کشف از  عنوان هیچ بهرا کشف کرد که  انبوه های داده

 .[2]وجود ندارد  ها دادهطریق تحلیل سنتی 

 ها و سازمان ها شرکتبرای بسیاری از کنترل و بهبود کیفیت 

کنترل تبدیل شده است.  ها استراتژی ترین مهمیکی از  عنوان به

آماری است که  های روشاز  ای مجموعه( SPC)آماری  فرایند

لید و تو وری بهرهارت و بهبود کیفیت و افزایش برای نظ

آماری شامل  فرایند کنترل .گیرد میخدمات مورد استفاده قرار 

جهت پذیرش، طراحی  گیری نمونهکنترلی مانند  های روش

رآیند، نمودارهای کنترلی قابلیت ف وتحلیل تجزیه، ها آزمایش

دالیل  تواند میتغییرات یک سیستم  که اینتوجه به  با .شود می

داشته باشد، شناسایی دالیل  غیرطبیعیطبیعی و یا 

 SPCغیرطبیعی حائز اهمیت است که این نوع تغییرات در 

 .[3]است  شناسایی قابل

 2نژاد زینال معصومه، 1عباس زادهالمیرا 
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 آمار دانآماری توسط شوهارت که یک  کنترل فرایند های پایه

شد و توسط  گذاری پایه 1221بود در آزمایشگاه بل در سال 

کشور ژاپن( گسترش یافت.  ویژه بهدمینگ در سرتاسر جهان )

متوجه شدند که اگر یک فرایند تحت کنترل باشد،  ها آن

و از یکی از توابع خواهد بود  بینی پیشتغییرات آن قابل 

را که  کنترل نمودارهایاحتمال پیروی خواهد کرد. شوهارت 

یک ابزار ساده گرافیکی است را برای تشخیص تغییرات 

آیا تحت کنترل و  که اینعمومی و خاص یک متغیر مبنی بر 

 .[4]نمود  ارائهیا خارج از کنترل است را 

SPC  و با  فهم قابلیکی از اختراعات مهم قرن بیستم است که

و با  شود می وری بهرهاندک باعث افزایش  گذاری سرمایه

از این روش نیز و کامپیوتر استفاده  افزارها نرمپیشرفت 

 گسترش یافته است.

و  بیبلیومتریکروش ابتدا در این مقاله تالش شده است 

توضیح داده شود که یک روش آنالیز  2در بخش  بندی طبقه

و  کاوی دادهروش  3در بخش  کمی اطالعات است و در ادامه

و نیز همبستگی و سری  های دادهاستخراج الگوهای پنهان 

آماری  کنترل فرایند 4در بخش . شده استزمانی توضیح داده 

و  ویگا بر اساس مقاله پدرو 5در بخش . شود میتوضیح داده 

و روش  بیبلیومتریکیز آنالمروری بر استفاده از همکاران 

از  شده چاپریات و مجالت نشبرای  مورداستفاده کاوی داده

شده است و با استفاده  ISIدر دیتا بیس  2113تا  1291سال 

تحقیقات  دهی جهتروند تغییرات  از نمودارها و جداول

توضیح آماری  کنترل فرایندتخصصی  های حیطهدر  شده انجام

 درنهایتنتایج مربوطه و  1در بخش  وداده شده است 

 .[4است ]شده اعالم  پیشنهادها

 بیبلیومتریک وتحلیل تجزیه .2

(Bibliometric Analysis) 

و « بیبلیو»واژه ، از ترکیب دو سنجی کتابواژه بیبلیومتریک یا 

به معنی کتاب و سنجش به وجود آمده است. « متریک»

های کمّی به  ، سنجش و ارزیابی است که جنبهبیبلیومتریک

که  هایی دادهکند.  ارتباطات نوشتاری را ارزیابی می پیوسته هم

، فرایند شوند میگیری  اندازه بیبلیومتریکبر اساس روش 

که در روند انتقال اطالعات مورد استفاده قرار  اند تغییری قابل

 .گیرند می

گیر  به عنوان یک علم، بسیار چشم بیبلیومتریکتوسعه و رشد 

است. گرچه مواد مضبوط این علم، رشد یکنواختی داشته ولی 

آنجا که  به حوزه پژوهشی بارزی تبدیل شده است. از

تر در علوم اجتماعی و  ، مرزی گستردهبیبلیومتریکهای  بررسی

هایش دارای کاربردی وسیع در  ها و شیوه فیزیک دارد، روش

شناسی علوم، مدیریت اطالعات کتابداری،  های جامعه بررسی

از  .مختلف علوم اجتماعی است های شاخهتاریخ علم و نیز 

تشخیص »ن به توا می بیبلیومتریکجمله کاربردهای 

، «گوناگون علمی های زمینهمسیرهای تحقیق و رشد دانش در 

، «تخمین میزان جامعیت نشریات ادواری تخصصی»

میزان مقید بودن خدمات موضعی و اطالعات  گیری اندازه»

نظم بخشیدن به جریان اطالعات و »و « نگر گزینشی گذشته

 [.1اشاره کرد ]« ارتباطات به داخل نظام

کمی و تعدادی یک مطلب  بندی دستهیک نوع یک بیبلیومتر

بر اساس مقاالت، نویسندگان و مجالت  تواند میاست که 

ارزیابی  بیبلیومتریکهدف اصلی از  شده باشد. بندی دسته

روش برای شروع  ترین سادهست. ا و علمیعلمی متون ادبی 

توصیفی که  وتحلیل تجزیه، بیبلیومتریکیک مطالعه 
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، است که یک شود میاصلی آن مورد را شامل  های ویژگی

 .دهد میاطالعات سریع و حتی تصویری از آن موضوع را ارائه 

یک موضوع باید سال انتشار و نیز تعداد  وتحلیل تجزیهبرای 

 ازآن پسدر آن مبحث را داشته باشیم و  منتشرشدهمقاالت 

گرافیکی ترسیم کنیم.  صورت بهروند آن را  توانیم می

 در مورد ویروس منتشرشدهمقاالت  توان می مثال وانعن به

HIV عالقه چندانی به آن  1291کرد که تا سال  را عنوان

 توجه قابل شده چاپنشان داده نشده است و تعداد مقاالت 

یک انفجار در تعداد مقاالت  1293نیست ولی در سال 

رخ داده است و با این واقعیت  در مورد این ویروس شده چاپ

 آن سال ویروس ایدز شناخته شد منطبق است. که در

 ISIمقاالت موجود در دیتا بیس  بر اساسبیشتر  بیبلیومتریک

اخیر  های سالاست. در  گرفته انجامکه مورد اعتماد تر است 

 غیرمتخصصتوسط افراد  بیبلیومتریکاستفاده تجاری از آنالیز 

 [.5رو به افزایش بوده است ]

 کاوی داده تعریف .3

 مقادیر عظیمبه معنای استخراج یا کاوش دانش از  کاوی داده

مرحله در فرایند کشف دانش  ترین مهم عنوان بهاست و  ها داده

معرفی شده است. جایگاه اصلی استخراج دانش و کاوش 

  [.1شده است ] ( نشان داده1)ی  شمارهدر شکل  ها داده

 

 [.1] کاوی داده جایگاه و دانش کشف فرایند مراحل: 1شکل

 های روشاساس تحقیق علی محمد احمدوند و همکاران  بر

: توصیفی و پیش شوند میبه دو دسته کلی تقسیم  کاوی داده

توصیفی، هدف توصیف یک رویداد یا یک  های روشبینانه. در 

 بینی پیش، هدف بینی پیش های روشاما در ؛ واقعیت است

کارکرد  (2آتی است. شکل شماره ) های دادهمتغیر ناشناخته از 

توضیح مختصری در ادامه . دهد میرا نشان  کاوی دادهو وظایف 

 .شود می ارائه ها آندر مورد هر یک از 
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 .[1] کاوی دادهکارکردها و وظایف  :2ل شک

 بینی پیشبرای  بندی دسته های تکنیک: بینی پیش

 که درحالی، گیرند میگسسته مورد استفاده قرار  های مشخصه

. کنند میتوابع پیوسته را مدل  بینی پیش های روش

، غیرخطیشامل رگرسیون خطی و  بینی پیش های تکنیک

 بردار پشتیبان است. های ماشینشبکه عصبی و 

: فرایند یافتن مدلی که با تشخیص طبقات یا یافتن بندی دسته

 بینی پیشطبقه ناشناخته اشیاء دیگر را  تواند میمفاهیم داده 

 :از اند عبارت بندی دستهمتداول  های روشکند. برخی از 

( بیزی های شبکهبیز ساده و بیز ) بندی طبقه، 3تصمیم  درخت

 بردار پشتیبان و... های ماشینعصبی،  های شبکه

 متغیرهای تواند میرگرسیون: رگرسیون بهترین مدلی است که 

 ترین سادهخروجی را با متغیرهای ورودی متعدد ارتباط دهد. 

حالت آن، مدل برازش خطی است یعنی ارتباط بین متغیرهای 

 . کند میخطی برقرار  صورت بهورودی و خروجی را 

از  شده مرتب ای دنبالهسری زمانی  یک زمانی: های سری

فواصل زمانی زمان )مشاهدات است. سری زمانی برحسب 

مساوی( و بر اساس ابعاد دیگری مانند فاصله نیز مرتب 

الکتریکی، یک سری  های پالس. یک سری زمانی مانند شود می

تابعی  عنوان بهپیوسته است. هر سری زمانی ارزش یک شیء را 

 .کند میتوصیف  شده آوری جمع های دادهاز زمان در مجموعه 

قوانین باهم آیی: استخراج قوانین باهم آیی یک حالت غیر 

ارتباط  افتنبرای ی وجو جستکه به  است کاوی داده نظارتی

 دیگر عبارتی به. پردازد می ها دادهدر مجموعه  ها ویژگیمیان 

که با  استیاتی صیا خصو ها ویژگی، مطالعه ها وابستگیتحلیل 

نام دیگر روش تحلیل وابستگی، تحلیل  .یکدیگر همراه هستند

سبد بازاراست که به دنبال استخراج قوانین از میان این 

به دنبال استخراج  ها روش، این دیگر عبارت بهخصوصیات است. 

کردن ارتباط میان دو یا چند خصوصیت می ک منظور بهقوانین 

 .هستند

توصیفی است که به  های روشیکی از  بندی خوشه: بندی خوشه

این  درواقعمشابه است.  های گروهبه  ها دادهمعنای تقسیم 

تحلیل  هایی گروهبدون برچسب را در قالب  های دادهروش، 

داخل هر  های دادهاست که  ای گونه به بندی تقسیم. این کند می

خوشه بیشترین شباهت نسبت به یکدیگر و بیشترین اختالف 

 دیگر دارد. های خوشهرا با 

است که برای دستیابی به  هایی روش: شامل همه سازی خالصه

و  گیرند میمورد استفاده قرار  ها دادهیک توصیف فشرده از 

مانند به ؛ گیرند میمعموالً در تولید گزارش مورد استفاده قرار 

 موردنظردست آوردن میانگین و انحراف معیار برای فیلدهای 

چند متغیره و کشف روابط تابعی بین  فنون مصورسازی

 متغیرها.

کشف توالی: کاوش الگوهای متوالی به معنای کشف حوادثی 

. افتند میاز دیگری اتفاق  و یکی پس درپی پیاست که مکرراً و 

احتمال خرید پرینتر رنگی توسط کسی که در  مثال عنوان به

همان ماه دوربین دیجیتال خریداری نموده است، بسیار زیاد 
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این روش در بازاریابی، حفظ مشتری،  چنین هماست. 

یگر کاربردهای بسیار هوا و بسیاری از صنایع د بینی پیش

 .[1]زیادی دارد 

 (SPCآماری ) فرایندکنترل  .4

که شامل مهندسی، آمار  ای رشته میانتعریف کیفیت: یک علم 

 کالًاقتصاد است که کلیه مشخصات و خصوصیات محصول )و 

یا خدمات( که توانایی برآوردن نیازهای الزم و تعین شده را 

 دارد.

یفیت است کنترل کای از  شاخه (CQSکنترل کیفیت آماری )

ها برای استفاده در  ، تحلیل و تفسیر دادهآوری جمعه شامل ک

و  (SPC) نترل فرآیند آماریک. استیفیت کنترل کهای  فعالیت

اند  یفیت آماریکنترل کگیری برای پذیرش دو بخش اصلی  نمونه

[2]. 

Statistical Process Control  (SPC) فرآیند آماری کنترل 

مشتری را دارا باشد  موردنظرمحصول مشخصات  کگر قرار باشد ی:

رارپذیر تولید کفرایند پایدار یا ت کی وسیله بهآنگاه این محصول باید 

می در حول کتولید باید از تغییرپذیری  فرآیند دیگر عبارت بهگردد. 

یفی محصول یا خدمت کمقدار هدف یا ابعاد اسمی مشخصات 

قدرتمند و توانا از  ای مجموعهنترل فرآیند آماری ک برخوردار باشد.

از  کاراییه در ایجاد ثبات در فرآیند و بهبود کل است کابزار حل مش

هر فرآیند مقدار  در .گردد میاهش تغییرپذیری مفید واقع کطریق 

ذاتی وجود دارد. این تغییرپذیری ذاتی در  طور بهخاصی تغییرپذیری 

و  کوچک انحرافاتاثر انباشته شدن مجموعه زیادی از 

یفیت آماری این کنترل ک در .آید میبه وجود  اجتناب ابلغیرق

. شود میشناخته  سیستم پایدار کی عنوان به معموالًتغییرپذیری 

ند را فرآیند که فقط در حضور انحرافات تصادفی عمل کفرآیندی 

ه در حضور انحرافات با دلیل کفرآیندی  .نترل آماری نامندکتحت 

 گویند.نترل کند را فرآیند خارج کعمل 

نترل، نمودار ک برگه هیستوگرام، از: اند عبارت SPC گانه هفتابزار 

ندگی، ک، نمودار پراها نقصز ک، نمودار تمرو معلولپارتو، نمودار علت 

 -1یفیت به زبان آماری:ک کردن یکنترل ک است. نترلکنمودار 

زیت آن منطبق بر هدف کمر -2نرمال( باشد.طبیعی )توزیع، 

یفیت آماری، استفاده از کنترل ک م باشد.کندگی توزیع کپرا -3باشد.

تا  های آماری در همه مراحل تولید، مونتاژ و خدمات است کنیکت

و مطابق با مشخصات مطلوب  باکیفیتبدین طریق بتوانیم محصولی 

رده و باعث جلب رضایت مشتری کنندگان تولید ک مصرف موردنظرو 

ها، ابزار، فرآیند و شرایط  مهارتیفیت چیزی فراتر از ک شویم.

تولیدی است. باید توجه داشت اگر در حین تولید به فرآیند تولید 

ان ایجاد بسیاری کتوجه نشود و بازرسی بر روی آن اعمال نشود، ام

را داریم و محصولی خارج از شرایط  ها کاری دوبارهاز ضایعات و 

رقابت  شود. می باعث نارضایتی مشتری درنهایتو  تولیدشدهنترلی ک

دهد و  نندگان را میک ان انتخاب به مصرفکدر بازار جهانی ام

یفیت که کنند ک نندگان نیز بالطبع محصولی را انتخاب میک مصرف

یفیت باعث افزایش که مقوله کنید کر کبهتری داشته باشد، شاید ف

، مساوی باکیفیته محصول کبه نظر برسد  طور اینها شده و  هزینه

باید به  در اینجاباالتر، ولی  شده تماماست با قیمت  با محصولی

توجه فرمایید. باید این  ها کاری دوبارههای ضایعات و  هزینه مسئله

 نماییم: کنار گذاشته و این واقعیت را درکهای سنتی را  دیدگاه

ها و نه افزایش آن همراه  اهش هزینهکتواند با  یفیت میکبهبود » 

 «باشد

ها را افزایش  یفیت فرآوردهکتوانیم  با استفاده از فنون آماری می 

 شده تماماهش قیمت کار باعث کنیم و این کم کداده و ضایعات را 

 رضایت مشتری را به همراه خواهد داشت و این درنهایتو  شود می

 .[3]رضایت به معنای افزایش فروش است 

و  بیلیومتریکاستفاده از روش بی .5

 در حوزه کنترل کیفیت آماری کاوی داده
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 ذکرشده های روشبا استفاده از  در مقاله پدرو ویگا و همکاران

آماری و کمی نشریات  وتحلیل تجزیهقبلی  های بخشدر 

 در است. شده انجامآماری  کنترل فراینددر مورد  شده چاپ

منتشر شده  2115[ که در سال 4مقاله پدرو ویگا و همکاران ]

 برحسبآنالیز شده است  ISIدر  منتشرشدهمقاله  3441است 

مربوط به  متغیرهایاطالعاتی در مورد نویسندگان اثر و 

اشاره شده است و نیز نام  ها آنکلمات کلیدی که در مقاله 

 .ها آنو سال انتشار  ها ژورنال

 های چاپ مقاالت آنالیز تعداد و سال 1-5

 5است به  شده چاپ[ بازه زمانی که مقاالت 4]بر اساس مقاله 

 دوره زمانی تقسیم شده است به ترتیب زیر:

 1221،112تا  1291از سال  -2 مقاله 1291،44تا سال  - 1

از سال  -4 مقاله 2111،948تا  1221از سال  - 3 مقاله

 2113،1131تا  2119از سال  -5 مقاله 211، 2118تا  2111

دوم )بلوغ(، دوره  دوره دوره اول )تولد(، :های دورهکه به عدد مقاله 

 ( آمار و کاربرد کیفیت است.5و  4سوم )رشد( و آخرین دوره )

 بود، ربط بی عمالًدر این فیلد  شده چاپمقاالت  1291تا اوایل سال 

مقاله  231به  2112که در سال  ها مقالهبا افزایش ساالنه تعداد 

(. اولین مقاله 3رسید و یک سیر همواره صعودی داشته است. )شکل 

ناشناس منتشر گردید که یک یادداشت  صورت به 1243در سال 

 بوده است. متحده ایاالتآماری در  کنترل فرایندمربوط به 

 

  

 (2112-1291در هر سال ) شده چاپتعداد مقاالت  :3 شکل

[4]. 

 شده چاپآنالیز نوع مقاالت  5-2

مجله  35)دوره اول  اند شدهمجله علمی چاپ  952مقاالت علمی در 

و دوره  349دوره چهارم  – 318دوره سوم  –مجله  15دوره دوم  –

 مجله 5. دهد مییک روند افزایشی را نشان  مجله( که 415 پنجم

 Journal of از: اند عبارت شده چاپاصلی با بیشترین مقاالت 

Quality Technology (181 مقاله )مجله و Quality and 

Reliability Engineering International (112  و )مقاله

 International Journal of Production Researchمجله 

 International Journal of Advancedمجله  و (مقاله 124)

Manufacturing Technology (95 مقاله )و مجله IIE 

Transactions (88 مقاله). ( 4شکل) 

 مقاالت دتعدا

 

چاپ در مجالت با بیشترین تعداد  شده چاپتعداد مقاالت : 4 شکل

[4]. 

 
تعداد 

مقاالت 

شده چاپ  

یه
ر
ش
ن

ها
 

 سال
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 آنالیز تکرار کلمات کلیدی 5-3

تا  های )مقالهتوصیف کلمات کلیدی در مقاالت نوظهور  در این بخش

بر روی  ها مقالهاین  اساساً که چون نشده استرا استفاده  1221سال 

کلمات کلیدی  اصالًیا اینکه  اند کردهفوکوس  کنترلی نمودارهای

تعداد تکرار  1 در جدول. اند قرارگرفتهمورد بررسی  اند( نداشته

 کلمات کلیدی طبق دوره انتشار مقاالت ارائه شده است.

 .[4] ها دورهبیشترین فراوانی کلمات کلیدی مطابق با  :1 جدول

* p
1
<0.5; **p<0.1                                A آزمون مجذور کای 

1. P مقدار احتمال شانسی بودن نتایج است 

آماری  های تکنیککاربرد  در کلماتکلمات کلیدی بیشترین تکرار  

 222چندمتغیره ) وتحلیل تجزیهمرجع(،  418کنترل ) نمودارهایدر 

 ابزارهای (،مرجع 131اساسی ) های مؤلفه وتحلیل تجزیه (،مرجع

 مرجع( 111زمان ) همبستگی / های سریو  (مرجع 122) کاوی داده

 است.

 تکرارهایرین بیشت 3: در دوره ها دورهبا استفاده از  وتحلیل تجزیه

 های سرینمودارهای کنترلی،  به ترتیب زیر است: ذکرشده

 های مؤلفه، آنالیز ها متغیرهچند  وتحلیل تجزیههمبستگی / زمان، 

 .است CUSUM نمودارهایو  اساسی

 های تکنیک دربارهبه ترتیب بیشترین تکرار کلمات  4در دوره 

در نمودارهای کنترل و تجزیه تحلیل چند متغیره و  مورداستفاده

P 5 4 3 دوره
a  

 14142* 418 %(4242)128 %(3342) 155 %(2441)115 نمودارهای کنترل/ نمودارهای کنترل شوهارت

 14111** 222 %(5141)118 %(3441) 89 %(1449)34 تحلیل چند متغیره

 14151 131 %(4142)58 %(31) 42 %(2241)31 های اساسی تحلیل مؤلفه

های بردار  های عصبی، ماشین کاوی )شبکه ابزارهای داده

 پشتیان و الگوریتم ژنتیک(

11 (1341)%  41 (3341)%  15 (5343)%  122 **14111 

%(3341) 32 های همبستگی / زمانی سری  32 (3341)%  39 (3249)%  418 *14142 

CUSUM 21 (2341)%  41 (3143)%  41 (4148)%  113 14293 

EWMA 12 (1244)%  33 (3348)%  41 (4142)%  29 14181 

%(2143) 21 خطای آزمون  31 (33)%  43 (4548)%  24 14122 

%(2248) 21 سازی مونته کارلو زنجیره مارکوف و شبیه  32 (3144)%  31 (4142)%  99 14351 

%(2145) 15 شاخص قابلیت اطمینان  23 (3145)%  35 (4842)%  83 14189 

%(1144) 12 نظارت بر روند  32 (4349)%  12 (1144)%  83 *14121 

%(2549) 18 متوسط طول دنباله  12 (1942)%  38 (5141)%  11 *14111 

%(2242) 14 بهبود  21 (3343)%  29 (4444)%  13 14441 

%(1143) 9 نمودارهای کنترلی چندمتغیره  8 (1443)%  34 (1244)%  42 **14111 

%(241) 4 نمایی نسبت بزرگ  11 (2248)%  31 (1942)%  44 **14111 
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 CUSUM و نمودار کاوی داده ابزارهای، اساسی های مؤلفهآنالیز 

 .است

 ها،چندمتغیره  وتحلیل تجزیهاغلب به نمودارهای کنترل،  5در دوره 

 نمودارهایاساسی و  های مؤلفه، آنالیز کاوی داده ابزارهای

CUSUM/EWMA اشاره شده است. 

انتشار مقاالت  و دورهبا توجه به آمار فراوانی کلمات کلیدی 

بین این دو در  (p<0.5) داری معنیارتباط آماری  منتشرشده

 ابزارهای، چند متغیره وتحلیل تجزیه، کنترل نمودارهایارتباط با 

ار کنترل چند ، نظارت بر روند، متوسط طول دنباله، نمودکاوی داده

کنترلی تکرار  نمودارهایوجود دارد. و نسبت درست نمایی  متغیره

را  3بیشتری را نسبت به کل تکرارهای کلمات کلیدی در دوره 

 چند متغیره، نمودارهایچند متغیره شامل  های روش .دهد مینشان 

تکرار  و متوسط طول دنبالهنسبت درست نمایی  ،کاوی داده ابزارهای

نظارت بر  و دارد 5را در دوره  رفت میبیشتری ازآنچه که انتظار 

 .[4] را دارد 4حد انتظار در دوره  بیشتر ازروند، تکرار 

 نتایج .6

اهمیت کاربرد آمار با توجه به مباحث قبلی مشخص شده است که 

برای کنترل فرایند و کیفیت روند رو به رشدی دارد. با توجه به 

 وتحلیل تجزیه توان میآماری  کنترل فرایند دربارهموجود  های داده

 توان می این حیطه انجام داد و همچنین دربارهجامع و علمی 

 کرد. بینی پیشتحقیقات آینده در این مورد را  های گرایش

 که این، نمودارهای کنترل با ها تکنیکاز نظر تکامل نشریات در 

نسبی کمتر مورد عالقه محققان  طور به استاز تحقیقات  قسمتی

یره شامل نمودارهای چند متغ های روشدیگر  از طرفیبوده است. 

و متوسط طول  نمایی بزرگنسبت ، کاوی داده ابزارهای چند متغیره،

. گرایش تحقیقات اند آورده به دستدنباله ارزش تحقیقاتی خود را 

، CUSUMو  EWMAآینده به سمت نمودارهای کنترل شامل 

اساسی و نمودارهای چند  های مؤلفهالیز چندمتغیره شامل آنالیز آن

 های مدل، سری همبستگی/زمانی، کاوی داده ابزارهایمتغیره، 

مونته کارلو و شاخص  سازی شبیهبا  مارکوف، زنجیره یابی عیب

 .بودقابلیت خواهد 

در حال ظهور در فیلد  که یک پدیده دهد میاین سیر تکاملی نشان 

علمی  در حوزهکه به دنبال روند موجود  فرآیند آماری استکنترل 

مجبور به تمرکز  حقیقت در .است یعنی مدیریت عملیات ،تر گسترده

 margin ،وری بهرهبر روی نتایجی مانند اثربخشی، 

enhancement  ریزی برنامهمجبور به استفاده از  درنتیجهو 

 ویژه به، تأمیننجیره مدیریت ز سازی بهینهبرای  ها حل راهاستراتژیک 

 یکپارچه است. های سازمانبرای 

که بین موضوعات مرتبط رابطه وجود دارد، یک رابطه بین  طور همان

 و متوسط نمایی بزرگ نسبت نمودارهای کنترل، آنالیز چند متغیره،

 طول دنباله پیدا شده است.

استفاده کرده است که مانع  ISIدیتابیس آنالین  تنها ازاین مطالعه 

به اطالعات چندین مقاله مهم دانشگاهی در این زمینه  یابی دستاز 

شامل مقایسه این نتایج  تواند میبنابراین مطالعات آینده ؛ شده است

و گوگل اسکالر  اسکو پوسبا تحقیقات پژوهشگرانی که از دیتابیس 

 خاص آنالیز اطالعات برخی مجالت باشد. طور بهو 

مربوط به این باشد که کدام یک  تواند میآتی  از تحقیقاتی دیگر یک

اقتصادی داشته  ٔ  زمینه دربیشتری  تأثیرآماری  های تکنیکاز 

 است.
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