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ABSETRACT  
      Shewhart control chart is used to control the quality of a process of a 
variable in a specific stage, if the chart is frequently constructed under 
different stages, we suggested to construct a pooled control charts, the 
aim of the pooling is to compare the path of the observations in the 
different stages. Whenever more than one variable affect the studied 
phenomena, we suggested to construct the quality control chart by using 
the discriminant function. The characters of the suggested methods were 
mentioned and applied study was discussed.        

  

  

  المستخلص
وفي حالـة   .  للسيطرة على نوعية أداء متغير في مرحلة معينة        Shewhart    تستخدم لوحة   

وجود عدة مراحل، نقترح توحيد لوحات تلك المراحل في لوحة واحدة الغاية منها المقارنة بين               

 عند تأثير أكثر من متغير في الظاهرة      . المراحل المختلفة تحت نفس مقاييس السيطرة النوعية      

وقد أشـير إلـى     . المدروسة نقترح تكوين لوحة سيطرة نوعية باالعتماد على الدالة التمييزية         

  .مميزات الطرائق المقترحة، كما نوقشت دراسة تطبيقية
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  المقدمة 
تالحظ  صفة نوعية أو كمية، وة وسيلة تصنيفية أليQuality control     السيطرة النوعية 

 Discriminantئي تـصنيفي يـدعى بالدالـة التمييزيـة      في تحليل إحصاكذلكة يهذه المز

function  ،السيطرة النوعيـة والدالـة      الستفادة من نتائج  امن هذه العالقة بنينا فكرة إمكان       و 

  . في زيادة المعرفة بالسيطرة والتصنيف في الدراسات التطبيقيةالتمييزية

ة بدأ فـي الواليـات المتحـدة        إن استخدام األساليب اإلحصائية في السيطرة على النوعي            

، وساعد ذلك على تطوير الصناعات نحو األفضل وإلى حماية المنتج           1917األمريكية في عام    

تسهيل اتخاذ القرار بشأن عمليـة        دوراً رئيساً في   1924عام   Shewhart ، وأدى والمستهلك

 النوعيـة   بصرية سميت بلوحة الـسيطرة    السيطرة النوعية واإلسراع فيه عندما وضع وسيلة        

   ).2005الراوي،  (بنظرية التوزيعات االحتمالية مستعيناً في ذلك

الـخ،  ..نتاجيـة   وإأساليب السيطرة النوعية إلى مجاالت طبية وتربوية وعسكرية              امتدت  

  . النوعية كافةللداللة على مجاالت تطبيق السيطرة" الخدمة" سنستخدم  صفة ومن ثمة فإننا

المـسافة بـين    عندما عين    األولى للدالة التمييزية     لبنة ال Mahalanobis (1930)وضع       

 على اختبار Hotelling (1931) وساعد، Mahalanobis distance (D2)مجتمعين سميت 

، Hotelling’s T2سمي باختبـار  و متعدد المتغيرات ليشمل  t اختبارأهمية الدالة عندما عمم

 هي الطريقة المثلى فـي التـصنيف فـي    ةالخطيدالة التمييز أن  إلى Fisher (1936)أشارو

ـ لدالة لصيغة  Bryan (1951)وأعطى . المسائل العملية ذات المتغيرات المترابطة  ةالتمييزي

على توليد مجموعة من الدوال التمييزية المتعامدة التـي تعظـم            ألكثر من مجموعتين معتمداً   

  .تنسبة التباين بين المجموعات إلى التباين داخل المجموعا

  :الهدف

اقترحنا أسلوباً  يعتمد على اختيار عدد من المتغيرات ذات األثر ذي الداللة اإلحـصائية                    

في الظاهرة المدروسة الستخدامها في السيطرة على نوعية الخدمة، وذلك من خـالل ثالثـة               

لوحـة متعـارف    (لوحة لكل متغير على نحو منفرد       : أنواع من لوحات السيطرة النوعية هي     

، ولوحة موحدة تشتمل على مشاهدات المتغيرات المتناظرة في         )Shewhartها تدعى لوحة    علي

المراحل المختلفة، واللوحة الثالثة تعتمد على التركيبة الخطية للدالة التمييزية ألكثر من متغير             

  . واحد

  Statistical quality control: السيطرة النوعية اإلحصائية

 بـشأن فها التخـاذ القـرار   ائي في الرقابة على الخدمات وتصنياألسلوب اإلحص     يستخدم  

 خدمـة  وفق المواصفات المحددة لها ابتداًء من مرحلة ما قبل تلـك ال             على  قيد الدراسة  خدمةال
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 الجهـة   التي حددتها  بعد االنتهاء منها بهدف الحد من الخروج عن المواصفات            مرحلة ما  حتى

  .هل وتسرع من عملية اتخاذ القرار بأسلوب إحصائي، إن لوحة السيطرة النوعية تسالمختصة

علم اإلحـصاء   يستعين ب أسلوب   هيو: السيطرة:      تتكون السيطرة النوعية من مقطعين هما     

المواصـفات  بلفعاليات المقدمة في مجال معين ومقارنتهـا        اقياس  ولمراقبة العمليات الخدمية    

هـي صـفة للخدمـة      و: الالزمة، والنوعية والمعايير القياسية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية      

، وهي ال تعني األحسن بمعناها المطلق إنمـا تعنـي           المستفيد منها المقدمة تحدد درجة قناعة     

  .درجة مطابقة الخدمة للمواصفات والمعايير القياسية

  المجمـوع الكلـي للخـصائص والمزايـا        :بأنها     عرفت المنظمة الدولية للتقييس النوعية      

  .)2001العاني، ( على تلبية حاجة معينة ةخدمة القادرلبا الخاصة

  :Quality control chartلوحات السيطرة النوعية 

لوحات السيطرة النوعية تكمـن فـي نظريـة المعاينـة واالسـتدالل             لالفكرة العلمية        إن  

لقـرار   ايتخذثم  نقطة لصفة الخدمة على اللوحة  ) تُسقْطْ(ترسم  التوزيع الطبيعي، و  واإلحصائي  

وهذه العملية تكافئ اختبـار     ،   وفق المسار المحدد لها     على  سير العملية الخدمية   بشأنالمناسب  

  .خاصة بالخدمةفرضية الال

 (Beckford, 2002) رئيسة  للسيطرة النوعية من ثالثة خطوطShewhart لوحة      تتكون

  :هي

خـط  (لنوعية المطلوبـة   ويمثل المعيار المحدد لمستوى اTarget line: (T) خط الهدف -1

، ويمكن الحصول عليه بحساب معدل المعلمة المستخدمة للسيطرة على العملية           )الخدمة األمثل 

  .الخدمية

 يمثل الحد األعلـى المـسموح بـه    Upper control limit: (UCL)  الحد األعلى للوحة2-

 إذ، Tσγ إليـه  اًمضافهو عبارة عن خط الهدف      لالختالفات في المستوى المطلوب بالزيادة، و     

 عـن خـط     Tσعدد مرات بعد    : γ،   يمثل االنحراف المعياري للمعلمة المستخدمة     :Tσ :أن

 بحسب  γالهدف، وتحدد االحتمالية المسموح بها لخروج المشاهدات عن السيطرة، وتعين قيمة            

 زاد التقارب بين مواصفات المشاهدات الواقعـة        γبة، فكلما قلت قيمة     أهمية المواصفات المطلو  

وسـنحدد قيمـة    . تحت السيطرة النوعية واقتربت من المواصفات المثلى لمـستوى النوعيـة          

1.9600=γ      من النقاط المرسومة علـى اللوحـة خـارج         % 5لتعطي احتمالية سماح خروج

  .السيطرة

 يمثل الحد األدنـى المـسموح بـه    Lower control limit: (LCL) الحد األدنى للوحة -3

  .Tσγ  منهاًوحرطقيمته خط الهدف ملالختالفات في المستوى المطلوب بالنقصان، و

  :وسنشير إلى نوعين من لوحات السيطرة هما
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توضح التغير   ألنهااً  وهي من أكثر لوحات السيطرة النوعية استخدام      : )x (لوحة المعدل  -أ

 لمشاهداتليمثل خط الهدف فيها المعدل العام       و،  على نحو سريع  الحاصل في العملية الخدمية     

x بِـيطرة  ـالسويحد حدا    ،)x( جميعاً
x γσ±  ،  المحور األفقي تسلسل العينـات     ويمثل

  .يةالمحور العمودي الخاصية النوعويمثل 

فـي    هو السيطرة على عدد الوحـدات المعيبـة        هاالغرض من  و :(np)  لوحة عدد المعيب   -ب

pnpnوحدي اللوحة) ˆpn( المعدل العام خط الهدفلخدمية، ويمثل ا العملية ˆˆ γσ±أن، إذ :    

    
 

 يجب أن تكون أعداداً صـحيحة      فان قيم حدود السيطرة      اًدد المعيب صحيح  عنظراً لكون        و

  .)Beckford, 2002(اً كسريعدداً كون قيمة خط الهدف ت يمكن أن كذلك، في حين

    : analysis Linear discriminant  ي الخطيالتحليل التمييز

باالعتماد علـى    بين عدد من المجتمعات      منمجتمع   إلى   فرد تستخدم لتصنيف    وهي تقانة      

الجبوري وعبـد،   ( تعرف بالدالة التمييزية     ن المتغيرات ذات العالقة   مجموعة م تركيبة خطية ل  

  :قبل أن تحسب الدالة التمييزية وجب القيام بأمرين، و)2000

  : اآلتيةباختبار الفرضية أهمية الدالة في التصنيف، ويتم :األولاألمر 
H0: µ1=µ2   vs.   H1: µ1≠µ2                                                         …     (1)            

  .ن عناصرهما متوسطات المتغيرات في المجتمعينا متجهµ2وµ1  : أنإذ

   :، وكاآلتيHotelling T2 هو المختبر اإلحصائي )1 (ق اختبار الفرضيةائأحدى طر     إن 

)()( 21
1

21
21

212 xxSxx
nn

nn
T −−

+
= −                                             …     (2)                              

 Xj المأخوذتين على نحو عشوائي، وتحتوي كـل عينـة علـى     حجم العينتينn2و n1 : أنإذ

(j=1,2,..,p)   1، من المتغيرات المؤثرةx 2وx ن عناصرهما متوسطات المتغيـرات    ا متجه 

  . معكوس مصفوفة التباين المشترك المدمج للعينتينS-1،ٍ توالي على ال في العينتينالمؤثرة

  :يه) 2(إن القيمة الحرجة للمختبر اإلحصائي في المعادلة 
T2(α,p,n1+n2-p-1)=[(n1+n2-2)p/(n1+n2-p-1)]F(α,p,n1+n2-p-1)            …     (3)            

 عندئذ ال يمكـن اسـتخدام     و واحد    أن المتغيرات في العينتين تعود إلى مجتمع       H0قبول  يعني   

يعطـي للدالـة الميـزة        في األقـل    متغير واحد  وجود H0رفض  ويعني  . في التصنيف الدالة  

  .التصنيفية

إذ يـستبعد    إلدخالها إلى الدالـة،      ة اإلحصائي الداللةالبحث عن المتغيرات ذات     : اآلخراألمر  

 Roy-Bose confidence(بوص  -حدود الثقة لرويالمتغير عند وقوع قيمة صفرية ضمن 

m

pn
pnppn

m

i
i

pn

∑
==−= 1

ˆ

ˆ
ˆ&)ˆ1(ˆσ
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interval) (لذلك المتغير، أي عندما يكون الحد األعلى لحدود الثقة للمتغير موجباً            )4معادلة  ال 

  .(Morrison, 1976)والحد األدنى سالباً أو احتواء أحدهما على الصفر 

                     …      (4)[ ][ ][ ])1,,(.)( 21
21

21
21 −−+

+′−′ pnnpT
nn
nnSaaxxa αm  

a:واحداًساويي  الذير عدا موقع المتغير المختاراصفأجه عناصره  مت .  

  :Discriminant function يةالة التمييزالد

من كـل  ، أخذت  العشوائيةن المتغيراتـمXj لهما ) i=1,2(لنفرض أن لدينا مجتمعين      

ـ   من خالل المعلومات في العينتين يمكن     ،  n2 و n1مجتمع عينة عشوائية بحجم      ى  الحصول عل

  :، إذ أن(Johnson, 1998) (L) توليفة خطية تعرف بالدالة التمييزية

xSxxL 1
21 )( −−=                                                               …      (5) 

x :كاآلتي) 5(لمعادلة اتكون نتيجة متجه لقيم المتغيرات المؤثرة للفرد المراد تصنيفة، و:   
L=b1X1+b2X2+…+bpXp                                                                                        …     (6)  

           

  :هيقيمتها  وCut point (C.P.) لتصنيف فرد ما نحتاج إلى نقطة فصل

C.P.= )()(2/1 21
1'

21 xxSxx +− −                                            …    (7) 
  :كاآلتيولتكون نقطة الفصل هي الصفر، ) 5(من قيمة المعادلة ) 7(طرح نقطة الفصل      ت

])()'(
2
1[)( 21

1
2121

1 xxSxxxxxSW −+−−= −−                                  …     (8)          

 W>0 ←المجتمع األول  ،W<0 ←المجتمع الثاني  ،W=0تصنيف غير حاسم .  

  : هما)1987الراوي،  (هنالك نوعان من األخطاء في التصنيف: Error rateخطأ نسبة ال

 نسبة الخطـأ فـي تـصنيف البيانـات     هو:  Apparent error rate نسبة الخطأ الظاهر-أ

عدد األفراد التي تغير تصنيفها إلى عدد أفراد المجموعة التي          نسبة   وهو عبارة عن     ،المدروسة

  . انتمت إليها

 تـصنيف أي فـرد  دالة فـي  وهو نسبة خطأ ال: True error rate أ الحقيقي نسبة الخط-ب

فـق  على   الطبيعي، و  ى، وهو عبارة عن المساحة تحت المنحن      ليس ضمن عينة الدالة    خارجي

  :العالقة اآلتية
True error rate = ƒ [- (D2)1/2/2]                                                    …     (9) 

  :ب لوحات السيطرة باستخدام الدالة التمييزيةاحتسا

سحبتا مـن    n2 و n1 تمثالن عينتين عشوائيتين بحجم      B و Aلدينا مجموعتين    أن     لنفرض  

، Σi ومـصفوفة تبـاين مـشترك        µiمجتمعين يتوزعان توزيعاً طبيعياً بمتجه أوساط حسابية        
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، ليرمز مشاهدات من الkلى  منها ع ل من المتغيرات المؤثرة يحتوي ك     pتحتوي كل عينة على     

  :لكل عينة
Xajk={xa1k, xa2k, …, xapk}                                                               …     (10) 
  
Xbjk={xb1k, xb2k, …, xbpk}                                                      …     (11)  

  :نوعية باستخدام الدالة التمييزية نقترح اآلتيالسيطرة التكوين لوحة ول     

  .  كل مجموعةفي  تحديد متوسط كل متغير1-

  : جموعة، للحصول علىعند متوسطات المتغيرات لكل م) 6( الدالة التمييزية إيجاد 2-

  appaA XbXbXbL
a

+++= ...
2211    

bppbbB XbXbXbL +++= ...2211    

ABليكون  LL   .كل مجموعة هدف فيخط ال,

  :  المجموعتين، أيفي Xj يحسب المتوسط العام للمتغير 3-

       
2

bjaj
j

XX
X

+
=   

  :للحصول على،  المتناظرةعند المتوسطات العامة للمتغيرات) 6( الدالة التمييزية إيجاد -4

pp XbXbXbL +++= ...2211     

  .لتمييز بين المجموعتين ل(.C.P)  الفصلنقطة Lدإذ تع

  : ، على أساس أنA الحد األعلى للرقابة على مواصفات المجموعة إيجاد 5-

           LLLLLL AAAupperA −=−+= 2)()(   

  :  على أساس أن،B الحد األدنى للرقابة على مواصفات المجموعة إيجاد

LLLLLL BBBlowerB −=−+= 2)()(   

  :، ويتخذ القرار كاآلتي)1(وبذلك تنشأ لوحة سيطرة نوعية كما في الشكل 

1- )(upperAA LLL   . تحت الرقابة اإلحصائيةA المجموعة ←>>

2- LLL BLowerB   . تحت الرقابة اإلحصائيةB المجموعة ←)(>>

3- )(upperAA LL   .ارج الرقابة اإلحصائية خA المجموعة ←<

4- )(LowerBB LL   .. خارج الرقابة اإلحصائيةB المجموعة ←>

5- LLA   .B يعود إلى مواصفات المجموعة Aن ما تعطية المجموعة إ ←>

6- LLB   . Aيعود إلى مواصفات المجموعة  Bن ما تعطية المجموعة إ ←<
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  . باستخدام الدالة التمييزية النوعيةمناطق القبول والرفض في لوحة السيطرة: 1الشكل 

  :جمع البيانات

 حياة المواليـد    في تأثير تسعة متغيرات     تناوال فيه بحثاً  ) قيد النشر ( دبدوب ويونس    ى   أجر  

، وللمـساهمة فـي      تتماشى مع أسلوب بحثنا     بتحليلها ا التي قام  لكون طبيعة البيانات  و ،خدجال

 Trevino andخاصة وأن  نتائجهما واالستفادة مما توصال إليه،إضافة معلومات جديدة إلى 

Vall (1992) تحـسين األداء ورفـع مـستوى    لأهمية السيطرة النوعية في مجال الطب  بينا

جمعـت  : "ذكـرا اآلتـي   ، وقد    أنفسها هما المشار إليه  ينا استخدام بيانات بحث   فقد ارتأ ،  الخدمات

استعين  بالسجالت   والعراق،  -البيانات في مستشفى البتول التعليمي للوالدة في محافظة نينوى        

الخدج من شعبة الخـدج،     ب الخاصةالخاصة بحديثي الوالدة واالستمارات الخاصة بالمعلومات       

وفـي  ) 1990-89(قبل الحصار   : حقبل سنتين تقويميتين لثالث     سجلت بيانات كل شهر خال    

، أخذت عينة   )2000-99(وبعد مذكرة التفاهم    ) 1995-94 ()قبل مذكرة التفاهم  (ظل الحصار   

  .حقبةكل من  100عشـوائية بحجم 

، أما المتغيـرات التـسعة      Responseمتغير استجابة   ) متوفياًحياً أو   ( حياة الخديج    عدت     

 األطبـاء  عدد من بعد مراجعة دت حدPredictor variablesهي متغيرات مؤثرة األخرى ف

، )غرام(وزن الخديج عند الوالدة :  X1:اآلتيأمراض األمومة والطفولة وهي كالمتخصصين ب

X2: أسبوع(عمر الخديج(،X3  : عمر األم)سنين(،X4  :البقاء بالحاضنة مدة ) أيـام( ،X5 :

أمراض الجهاز  : D1( نوع المرض الذي يعاني منه الخديج        :X6،   )1=، ذكر 0=أنثى(الجنس  

التـشوهات  : D4أمراض الجهاز الهـضمي،   :  D3أمراض جهاز الدوران،: D2التنفسي، 

 األم قبل والدتها  الذين أنجبتهمعدد األوالد :  X7،)واألمراض الوراثية وأمراض نادرة أخرى

  ." )1= ، قيصرية0=طبيعية (:نوع الوالدة: X9عدد حاالت اإلجهاض، : X8للخديج، 

 Aمنطقة قبول للمجموعة

 Aمنطقة قبول للمجموعة

 Bمنطقة قبول للمجموعة

 التسلسل
  Bمنطقة رفض للمجموعة

 Bمنطقة قبول للمجموعة

ة متييز بني اموعتني منطق

  Aمنطقة رفض للمجموعة

LLB −2 

BL 

L 

AL 

LLA −2 
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  :اختيار المتغيرات

اختبرت أهمية المتغيرات في تأثيرها في حياة المواليد الخدج في كل حقبة مـن خـالل                     

 :النتـائج اآلتيـة  ) 2المعادلـة   (Hotelling T2، أعطى المختبر اإلحـصائي  )1(الفرضية 

تبـين أن   ) 3(بالمـساواة   ، وباالستعانة    على التوالي  318.1769 و 271.2834 و 215.9702

 وهذا يعني أن كل حقبة تحتوي       ، في الحقب الثالث   α=0.01 إحصائية عند  داللة   ا ذ اًأثرهنالك  

 )4معادلة  ال(بوص  -حدود الثقة لروي  على متغير واحد في األقل له تلك األهمية، وعند وضع           

  : اآلتية المتغيراتاختيرت

  .مر المولود الخديجع: X2وزن المولود الخديج و: X1: 1990-89عامي 

  .نوع المرض المصاب به المولود الخديج: X6وزن المولود الخديج و: X1: 1995-94عامي 

  .عمر المولود الخديج: X2وزن المولود الخديج و: X1: 2000-99عامي 

  : للمتغيرات المختارة في الحقب الثالثلوحات السيطرة النوعية

ين من اليسار وإلى مجموعة الباقين علـى قيـد               سنشير في كل لوحة إلى مجموعة المتوف      

الحياة في اليمين، تفصل بينهما عملية انتقال من أقل وزن للمتوفين إلى أعلى وزن للباقين على                

  . قيد الحياة

  : وزن المواليد الخدج-أ

  .22=المتوفينو 78=األحياءعدد  89-1990: يعام -1

من المشاهدات كان ضـمن الحـدين       % 93يتضح أن    ،)2الشكل   (X-من خالل لوحة       

إن خروج سـت    . خرجت مشاهدة ذات وزن أعلى من كون المولود خديجاً        ، و األعلى واألدنى 

كما . عن الحد األدنى يعني أن أوزانهم كانت أقل من كونهم خدجاً           مشاهدات تعود إلى المتوفين   

  .   العام لهذه الحقبة وقد بقوا على قيد الحياة مولوداً عن المعدل22يالحظ حدوث انخفاض وزن 

  
  .1990-89 لوزن المولود الخديج في عامي X-لوحة: 2الشكل 
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  .56=المتوفينو 44=عدد األحياء :1995-94عامي -2

، وقد خرجت   من المشاهدات تقع بين حدي السيطرة     % 99أن  ) 3الشكل   (X-لوحة     تبين  

كما يالحظ حدوث انخفاض في وزن اثنين من الباقين على قيد الحياة            . عن الحد األدنى   مشاهدة

  .عن المعدل العام، وقد زاد عن المعدل العام أحد عشر مولوداً ولكنهم توفوا

  
  .1995-94 لوزن المولود الخديج في عامي X-لوحة: 3الشكل 

  . 40=المتوفينو 60=عدد األحياء :2000-99 عامي -3

من المشاهدات كان ضمن حدي لوحة السيطرة، وخرجت        % 98إلى أن   ) 4(     يشير الشكل   

عن الحد األدنى مشاهدتان، وهنالك مشاهدة أعلى من المعدل إذ توفي المولود، وكانـت سـتة                

 .  أوزان أقل من المعدل بقي المواليد على قيد الحياة

  
  .2000-99 لوزن المولود الخديج في عامي X-ةلوح: 4الشكل 

     إن اللوحة في كل حقبة توضح مدى السيطرة ضمن معطيات تلك الحقبة من وسط حسابي               

الخ التي تؤثر في حدي لوحة السيطرة النوعية، ويمكن الحكم على الحالـة             ..وانحراف قياسي 

  . اللوحةالصحية من خالل إسقاط المشاهدات على
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     اقترحنا توحيد لوحات الحقب الثالث بدمج قيم عيناتها، وبذلك نحصل على لوحة سيطرة             

نوعية بمقاييس موحدة، وال يمكن التكهن من خالل هذه اللوحة بوضع الحالة الـصحية علـى                

نحو منفرد في كل حقبة، ولكن هنالك مزية مهمة لها وهي إمكان المقارنة بين مـسار النقـاط                

قطة على اللوحة والتوصل إلى قرار بشأن األفضلية العامة للحالة الصحية فـي الحقـب               المس

  :يالحظ فيها اآلتي) 5الشكل (الثالث، ومن هذا المفهوم رسمت لوحة سيطرة نوعية موحدة 

 ارتفاع األوزان قبل الحصار على نحو عام، حتى أن النقاط الست التي خرجت عن الحـد                 -1

دخلت ضمن حـدود الـسيطرة عنـد توحيـد     ) 2الشكل  (وحة المنفردة   األدنى للسيطرة في الل   

 22اللوحة، كما انخفض عدد المشاهدات الواقعة تحت خط الهدف للباقين على قيد الحياة مـن                

  .مشاهدة في اللوحة المنفردة إلى خمس مشاهدات في اللوحة الموحدة

 تحت خط الهدف    1995-94في عامي    إلى خروج أحدى عشرة مشاهدة    ) 5( يشير الشكل    -2

، وخرجت سبع مشاهدات عن الحد األدنى       )3(للباقين على قيد الحياة وكانت اثنتان في الشكل         

للمتوفين وكانت واحدة في اللوحة المنفردة، وهذا يعطي صورة واضحة عن انخفاض الـوزن              

  . في هذه الحقبة

) 4الـشكل   (منفـردة   بعد مذكرة التفاهم لم يحدث تغيير في إسقاط النقاط بـين اللوحـة ال              -3

، وأخذت هذه الحقبة موقعاً وسطاً بين الحقبتين األخـريين، فقـد            )5الشكل  (واللوحة الموحدة   

تحسنت الحالة الصحية عن الحقبة التي قبلها ولكنها لم تصل إلى تلك الدرجـة مـن الرعايـة             

  .الصحية التي كانت قبل الحصار

  
  .المواليد الخدج في الحقب الثالث من اليسار على التوالي لوزن X-لوحة: 5الشكل 
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  : العمر الرحمي للخديج-ب

وجود ثالث مشاهدات ألصحابها عمر رحمي أقل من        ) 6(يبين الشكل   : 1990-89عامي  -1

 مولوداً أقل من المعدل العام وقد بقوا على قيـد           24أقرانهم المتوفين، وكان العمر الرحمي لِـ       

  .الحياة

  
  .1990-89 للعمر الرحمي للمولود الخديج في عامي X-لوحة: 6كل الش

ولمولـودين  ). 7الشكل  (إن نقاط المشاهدات كافة تقع تحت السيطرة        : 2000-99 عامي   -2

اثنين عمر رحمي أكبر من المعدل وقد توفيا، وبقي تسعة عمرهم الرحمي أقل من المعدل على        

  .قيد الحياة

-89أسقطت مشاهدات العمر الرحمي على لوحة موحدة جمعت فيها مشاهدات العـامين                  

، وذلك بسبب شيء من التحسن الذي طرأ على )8( والموضحة في الشكل     2000-99 و 1990

الرعاية الصحية بعد تطبيق مذكرة التفاهم أدى إلى تقارب في قيم مقـاييس المتغيـرات بـين                 

 عن عـامي    1990-89مع ارتفاع قليل للنقاط في عامي       ) 7 و 6(الحقبتين بالمقارنة بالشكلين    

99-2000  .  
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  .2000-99 للعمر الرحمي للمولود الخديج في عاميX-لوحة: 7الشكل 

  
 من اليسار على 2000-99 و1990-89 للعمر الرحمي للحقبتين X-لوحة: 8الشكل 

  .التوالي

سـجلت  قـد   وكان أفراد عينات البحث كافة مصابين بمرض مـا أو تـشوه،              :راض األم -ج

إلى ظهور العديـد    ) 2001(  العاني أشار، و  بأنها إصابة  ةحياالالمجموعة األكثر خطورة على     

 ه عبـدالفتاح   وهذا ما أيـد    ،من األمراض والتشوهات خالل الحصار لم تكن موجودة من قبل         

   بالضرورة فليس) 2002(

  . مع نقصان الدواء الشديدةالتشـوهات حياة الخديج أكثر من تهديد األمراض أن تهدد 

 قـد اعتمـدت فـي تكوينهـا علـى رمـوز            (np)     وبما أن لوحة السيطرة لعدد المعيب       

المجموعات المرضية، فإن اللوحة ستوضح أعداد المشاهدات العائدة لكل مجموعة، وألن كـل         

عات، فإن اللوحة ستعد أفراد العينة كافة تحت السيطرة         فرد في العينة يعود إلى إحدى المجمو      

  .    γ=1.9600 عند قيمة 
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، أي عندما ينطبق حدا اللوحة على رمـزي         γ     سنكون لوحة سيطرة عند أصغر قيمة لِـ        

 لعـدد   ة، لتكون المشاهدات كافة تحت السيطرة، فأشارت لوحة السيطر        D4 و D1المجموعتين  

مـن المـشاهدات    % 33.68 لتسمح بخروج    γ= 0.9605ن قيمة   إلى أ ) 9(المعيب في الشكل    

  .خارج السيطرة

  
  .1995-94 لمجموعات األمراض للعامين npلوحة : 9الشكل 

  : باستخدام  الدالة التمييزيةلوحات السيطرة النوعية

     بعد أن عينت المتغيرات ذات الداللة اإلحصائية لتكون في الدالة التمييزيـة مـن خـالل                

  :، ستستخدم الدالة لتكوين لوحات السيطرة النوعية في كل حقبة، وكاآلتي)4(ة المعادل

  : اآلتيةالدالة التمييزية) 5( أعطت المعادلة :1990-89عام  -1
ŷ = 0.7700X1 + 0.0100X2                                                          …    (12)                              

متغير بمرتبط بعالقة طردية  (X2) عمر الرحميال و(X1)وزن ال     يالحظ أن كال المتغيرين 

، فكلما زاد وزن الخديج عند الـوالدة وزاد عمـره الرحمـي زادت              )حياة الخديج (االستجابة  

ن للوزن التأثير األكبر فـي      ، كما أ  احتمالية تصنيفه مع مجموعة الخدج الباقين على قيد الحياة        

  .2β̂ و1β̂حياة المولود الخديج من عمره الرحمي ويتبين ذلك من قيمة

نسبة خطأ ظـاهري فـي      و ،0.0556خطأ تصنيف حقيقي مقداره       احتمالية      أعطت الدالة 

 مجموعة المتـوفين فـي   ضمنرداً حد عشر ف  أ صنفت الدالة    إذ 3\1مقداره   مجموعة المتوفين 

لباقين علـى    نسبة الخطأ الظاهري في مجموعة ا      توكان باقين على قيد الحياة،   كانوا  حين أنهم   

وعلى وفق المفهـوم  . من توفي وله صفات هذه المجموعةساوي صفراً إذ ال يوجد ت قيد الحياة 

خدام الدالـة التمييزيـة     باست) 10الشكل  (نفسه ولكن بأسلوب آخر تبين لوحة السيطرة النوعية         

وخرج عن السيطرة أحد عشر فـرداً        أن المتوفين تحت السيطرة ولهم صفاتها،      )12المعادلة  (
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وخرجت مشاهدتان عن الحد األعلى ليتضح أنهمـا         بقوا على قيد الحياة لهم صفات المتوفين،      

  .ليسـا خديجين فيما لو استخدم المتغيران سوية في الحكم على ذلك

مقارنـة  ) 10الـشكل   (وضوح استخدام لوحة السيطرة باستخدام الدالة التمييزيـة              يتبين  

  ).6الشكل (والعمر الرحمي ) 2الشكل (باللوحتين ذات ذواتي المتغير المنفرد للوزن 

  
  .1990-89لوحة السيطرة النوعية باستخدام الدالة التمييزية للعامين : 10الشكل 

  :لهذه الحقبة هيالدالة التمييزية : 1995-94عام -2
ŷ = 0.0110X1 - 1.6300X6                                                              …     (13) 

 6β̂قيمة ارتفاعحياة الخديج إذ أن      في (X6) إلى التأثير الكبير لنوع المرض        الدالة تشير     
، كما قـَل     مجموعة المتوفين  ضمنة تعمل على زيادة احتمالية تصنيف األفراد         السالب اإشارتهو

 0.0110 إلى  0.7700 من   1β̂تأثير الوزن عما كان علية في الحقبة السابقة إذ انخفضت قيمة          

.  

ن من الخـدج صـنفا   يأي أن اثن 54\2نسبة الخطأ الظاهري في مجموعة المتوفين    كانت       

مجموعة المتوفين في حين أنهما بقيا على قيد الحياة، وكانت نسبة الخطأ الظاهري فـي                ضمن

 لهم   كانت  توفوا في حين   أفراد على أن أربعة      ذلك ليدل 46\4 لباقين على قيد الحياة   مجموعة ا 

احتمالية خطأ تصنيف حقيقي D2=8.9832  وأعطت .صفات تصنيفية كالباقين على قيد الحياة

  .0.0670مقداره 



  عمر فوزي الراوي    و   مروان عبد العزيز دبدوب 
 

 217

  
  .1995-94لوحة السيطرة النوعية باستخدام الدالة التمييزية للعامين : 11الشكل 

التي اختلف  ) 11الشكل  (فقد أعطت لوحة السيطرة النوعية      ) 13(     أما فيما يخص المعادلة     

، وكان السبب فـي هـذا االخـتالف         )3الشكل  (إسقاط مشاهداتها عن اللوحة المنفردة للوزن       

  .رض في حياة المولود الخديجاشتراك تأثير الم

أن أحد عشر فرداً توفوا وقد تجاوزت أوزانهم المعدل العـام، ويـشير             ) 3(     يبين الشكل   

إلى أن أربعة أفراد هم الذين توفوا ولهم صفات الباقين على قيد الحياة، والفـرق               ) 11(الشكل  

 وعاد نوع المرض    ،)3الشكل  (هو سبع مشاهدات كان مسببها المرض الذي غاب عن اللوحة           

ليعطي صورة واضحة عن حالة المولـود الخـديج،         ) 11الشكل  (مع الوزن في لوحة واحدة      

  .   وللسبب نفسه زاد عدد المشاهدات الخارجة عن الحد األدنى

  : هي)5( التي أعطتها المعادلة الدالة التمييزية: 2000-99عام -3
ŷ = 0.0100X1 + 0.7550X2                                                                                              …     (14) 

يالحظ أن للعمر الرحمي التأثير األكبر في التصنيف، في حين كانت األهمية األكبر قبـل            

  .الحصار للوزن ولنوع المرض قبل تطبيق مذكرة التفاهم

، ونسبة  D2=10.4836 عند   0.0527تمالية خطأ تصنيف حقيقياً يساوي      اح      أعطت الدالة 

 ضـمن فـرًد   أ سـتة  صنفت    أي أن الدالة   45\6خطأ ظاهري في مجموعة المتوفين مقدارها       

، وهذا مؤشر على تحسن ملمـوس        باقين على قيد الحياة     كانوا مجموعة المتوفين في حين أنهم    

 مذكرة التفاهم، ويؤيد هذا التحسن انخفـاض        في الخدمات الصحية عما كانت عليه قبل تطبيق       

نسبة الخطأ الظاهري في مجموعة الباقين على قيد الحياة عما كانت عليه في الحقبة الـسابقة                

، مما يدل على وفاة خديج واحد يحمل صفات المجموعة، وتوضح هذه النتـائج              55\1لتصبح  

مما يعطي صـورة    ) 14المعادلة  (ة  باستخدام الدالة التمييزي  ) 12الشكل(لوحة السيطرة النوعية    

واضحة عن مسار نقاط المتوفين والباقين على قيد الحياة مقارنة باللوحـات ذات المتغيـرات               

  ).7الشكل (والعمر الرحمي ) 4الشكل (للوزن  المفردة
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  .2000-99لوحة السيطرة النوعية باستخدام الدالة التمييزية للعامين : 12الشكل 

دالة تمييزية خاصة بها، فال يمكن دمج الحقب الثالث في لوحة موحـدة،                  وألن لكل حقبة    

كما حدث في لوحات السيطرة المنفردة للمتغير، إن اللوحة الموحدة تحتاج إلى دمـج بيانـات                

الحقب الثالث مما قد يؤدي إلى إدخال متغيرات غير مهمة إلى الدالة التمييزيـة، وعندئـذ ال                 

  .   ة الصحيحة بين الحقبيعطي إدماج اللوحات المقارن

      إن الصورة الواضحة التي تعطيها لوحة السيطرة النوعية باسـتخدام الدالـة التمييزيـة              

تجعلها متميزة عن تلك النتائج التي تعطيها لوحات السيطرة النوعية ذات المتغيرات المنفردة،             

 قيد الحياة وتلـك النقـاط   والتي الحظنا فيها حصول التداخل بين النقاط المنخفضة للباقين على   

هل الحالة التي تعرضـها لوحـة       : المرتفعة للمتوفين، ليطرح هذا التداخل مجموعة أسئلة هي       

السيطرة النوعية ذات المتغير الواحد فعالً تعود مباشرة إلى تأثير المتغيـر المـدروس؟ أو أن                

 إن ارتفاع نقطة تعود     ؟هنالك تأثيراً من متغير آخر؟ أو إنها تعود إلى مستوى الرعاية الصحية           

أو وجود متغير أو متغيـرات أخـرى سـببت          /إلى متوفى يعني سوءاً في الرعاية الصحية و       

الوفاة، والعكس صحيح كذلك فانخفاض نقطة في اللوحة تعود إلى فرد من الباقين علـى قيـد                 

اً أو وجود متغير أو متغيرات أخـرى أكثـر تـأثير   /الحياة يعني مستوى رعاية صحية جيداً و 

  . عملت على بقائه حياً

     ويالحظ في الحاالت المتوقعة كلها كفاءة استخدام الدالة التمييزية في دراسـة الـسيطرة              

النوعية والتوصل إلى قرارات صائبة من خالل إدخال المتغيـرات المـؤثرة فـي الخدمـة،                

  .والقضاء على أي قرار يعتمد على االجتهاد والتكهن 
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  ياتاالستنتاجات والتوص

 كفوءة في تفسير السيطرة النوعية للخدمة، وتضعف مهمـة           ذات المتغير الواحد   ةاللوحإن  -1

هذه اللوحة عند وجود متغير أو متغيرات أخرى مؤثرة في الخدمة إذ يؤدي ذلك إلـى عـدم                  

 .صحة إسقاط نقاط مشاهدات ذلك المتغير على اللوحة

عانة بخطوات الدالة التمييزيـة لتكـوين       عند تأثير أكثر من متغير في الخدمة تصبح االست        -2

 .لوحةالسيطرة النوعية هي األسلوب الصحيح للتوصل إلى قرارات صائبة، وهذا ما نوصي به

عند تكوين لوحة سيطرة لمتغير واحد وتكرار هذه اللوحة في عدة مراحل، يمكـن دمـج                -3

تكوين لوحـة موحـدة     البيانات التي كونت منها اللوحات وعدها بيانات عينة واحدة، ومن ثم            

  .تستخدم للمقارنة بين مسار السيطرة النوعية في المراحل
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