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 کیفیت کنترل 

از نکات مهم که در سازمان های تولیدی باید به آن اهمیت فراوانی داده شود، مقوله کنترل 

محصوالت است. به طور کلی می توان سه روش یا سه راهکار برای تصمیم گیری کیفیت 

 در خصوص یک انباشته محصول یا مواد داشت.

 پذیرش بدون بازرسی و کنترل: -1

متاسفانه در برخی از سازمانها و کارخانجات همچنان با همین روش به ارسال بار 

عمال در این سازمان ها کنترل برای مشتری یا خرید مواد اولیه، اقدام می کنند و 

کیفیت معنای خاصی ندارد. در همین سازمان ها مشاهده می کنیم که میزان 

 رضایت مشتریان پایین است و معموالً محصوالت مرجوعی زیاد است.

البته اگر شرکتی بتواند خطوط تولیدی را راه اندازی کند که از سطح باالیی از 

 محصول معیوب تولید نشود، این گزینه کاربرد دارد.کارایی برخوردار باشد که عمالً 

 

 %011بازرسی  -2

در این روشف تمام محصول و همه انباشته، کنترل می شود و هر محصول و قطعه 

معیوبی که مشاهده شود، خارج می گردد. عیب بزرگ این روش زمانبر بودن و 

کارکنان سازمان  هزینه بر بودن آن است، چرا که در تولید انبوه همواره تعدادی از

بایستی مشغول کنترل کیفی باشند و حتی در برخی از تولیدات، این موضوع در 
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واقعیت امکان پذیر نیست. چرا که حجم تولید آنقدر باالست که افراد فرصت 

 کنترل همه محصوالت را ندارند.

البته در مواردی که محصولی بحرانی و مهم تولید می شود، بعنوان مثال ترمز 

 و. اگر این قطعه درست کار نکند، می تواند خطرآفرین باشد.خودر

 

 نمونه گیری جهت پذیرش -3

در این روش با استفاده از استانداردهای تعریف شده، اقدام به نمونه گیری از 

محموله وانباشته می کنند و براساس تعریف مشخص، محموله تایید و یا رد می 

 شود.

وص نمونه گیری جهت پذیرش محصوالت در ادامه این کتاب الکترونیک در خص

 بیشتر توضیح می دهیم.
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 ونه گیری جهت پذیرشنم

هرگاه یک بهر، محموله یا انیاشته از مواد و محصوالت باشد، برای کنترل آنها می توان از 

نمونه گیری استفاده کرد. بهر، محموله و یا انباشته که در ادامه هم زیاد تکرار می شوند، 

صوالت ساخته شده، نیمه ساخته شده و یا مواد اولیه هستند که می تواند در تعدادی از مح

 قسمتی از سازمان نگهداری شود.

 نمونه نیز، مقداری از این انباشته و بهر است که میتواند نشانگر وضعیت کلی انباشته باشد.

نوان بعیکی از موضوعات مهم در نمونه گیری، زمان و هزینه بر بودن انجام کنترل هاست، 

مثال شرکتی که باید بر روی مواد اولیه ورودی یک تست گران قیمت انجام دهد که مدت 

 01روز طول می کشد، دیگر نیاز نیست تعداد  3زمان انجام این تست آزمایشگاهی بیش از 

عدد از مواد اولیه را تست کند، بلکه معموالً به یک یا نهایتاً دو تست آزمایشگاهی کفایت 

 می کنند.

 نکته مهم:

نمونه باید معیار و نماینده واقعی از انباشته یا به زبان آماری، نمونه مناسبی از جامعه آماری 

 باشد.

نمونه باید کامالً تصادفی و از جامعه همگون شده برداشت شود، یعنی احتمال انتخاب تمام 

 قطعات یکسان باشد.
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بدون نقط را روی بسته بندی ها در برخی اوقات ممکن است تامین کننده قطعات خوب و 

 قرار دهد، لذا الزم است نمونه برداری از کل محموله باشد.

 اگر محموله ها دارای کد و عدد هستند، می توان بصورت رندم از اعداد استفاده کرد. 

 در این خصوص می توانید به روش های آماری نیز مراجعه کنید.

 یک مثال کاربردی:

 مواد شیمیایی و پالستیکی، مواد اولیه خود را که قالباً مواد شیمیایییک شرکت تولید کننده 

مانند گرانول هست، دریافت می کند. حجم ورودی معموال بسیار زیاد و چندین تن است. 

این شرکت بر روی مواد اولیه تست های آزمایشگاهی خاصی را انجام میدهد و صرفا می 

، لذا برای اطمینان از اینکه نمونه انتخابی می تواند توانند یکبار این تست ها را انجام دهند

 معیار مناسبی از کل محموله ورودی باشد، از روش زیر استفاده می کند.

قطه ین نکارشناسان آزمایشگاه، بصورت رندم و تصادفی از چندین بسته ورودی، در چند

شود. این ظرف به  را برمیدارند و تمام نمونه ها در ظرفی مخلوط می هایینمونه  محموله،

آزمایشگاه رفته و آزمایشهای مختلف روی آن انجام می شود. با این روش، تقریبا از تمام 

 محموله تست صورت گرفته است.
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 ریسک های نمونه گیری

زمانی که صحبت از نمونه گیری می شود، ما با ریسک هم مواجهیم. در نمونه گیری دو 

 نوع ریسک وجود دارد.

 اول: ریسک تولید کننده ریسک )خطا( نوع

 در این ریسک ممکن است یک محموله با محصوالت خوب رد شود.

 ریسک )خطا( نوع دوم: ریسک مصرف کننده

 در این ریسک ممکن است یک محموله با محصوالت معیوب فراوان تایید شود.

 

 بازرسی اصالحی

د، کل محموله را برخی از سازمان ها در صورتی که محموله ورودی در نمونه گیری رد شو

 به مشتری عودت می دهند اما در قالب اوقات، محموله بازرسی اصالحی می شود.

بازرسی اصالحی به این معناست که تمام محصوالت و قطعات محموله ای که در نمونه 

 گیری رد شده است مورد بازرسی قرار میگیرد و مواردی که معیوب هستند جداسازی میشود.

 مواد اولیه ورودی صدق می کند و هم در محصوالت نهایی تولید شده.این موضوع هم در 
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 طرح های نمونه گیری

طرح یا برنامه نمونه گیری، طرحی است که در آن مشخصات پذیرش و یا رد محموله 

مشخص می شود. اینکه تا چه تعداد خرابی مجاز هستیم محموله و انباشته را تایید و تا چه 

 های نمونه گیری مشخص می شود.تعداد رد کنیم در طرح 

 انواع طرح های نمونه گیری رایج:

براساس اطالعات بدست آمده از نمونه دریافتی در خصوص رد یا  طرح یکبار نمونه گیری:

 پذیرش محموله و انباشته تصمیم گیری می کنیم/

 

د وبراساس اطالعات بدست آمده از نمونه اول تصمیم گیری می ش نمونه گیری: دوبارطرح 

 که:

 انباشته پذیرفته شود. -

 انباشته رد شود. -

نمونه دوم انتخاب شود. )در صورت انتخاب نمونه دوم، اطالعات نمونه اول و دوم  -

با یکدیگر ترکیب شده و معیار تصمیم گیری در خصوص رد و یا پذیرش را 

 مشخص می کند.(
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ر نمونه نیاز باشد تا بتوان ددر این طرح ها ممکن است بیش از دو  نمونه گیری: چندبارطرح 

 خصوص رد و یا پذیرش محموله تصمیم گیری کرد.

 

 Military Standard   (MIL-STD 105E) نمونه برداری با روش

آخرین تغییر  0693این روش در جنگ جهانی دوم ارائه شد و پس چندین بار تغییر در سال 

بعنوان یک استاندارد بین المللی در نمونه   ISO 2859را داشت و هم اکنون با عنوان 

 برداری مورد استفاده قرار می گیرد.

( تهیه شده است و هر سه نوع AQLاین استاندارد بر اساس سطح کیفیت قابل قبول )

 نمونه برداری )یکبار، جفت نمونه و چند نمونه( را پوشش می دهد

 چیست؟AQL (Acceptable quality level )تعریف 

ترین سطح کیفیت تامین کننده را نشان می دهد که از دید مصرف کننده می تواند پایین 

بعنوان سطح متوسط کیفیت قابل قبول در نظر گرفته شود. یا بعبارتی دیگر، حداکثر موارد 

 معیوب در انباشته که از نظر مصرف کننده قابل قبول است.

AQL یشود، بعنوان مثالبصورت درصدی است و معوال توسط مصرف کننده مشخص م ،

 را ارائه کرده اند. AQL 1%خودروسازهای کشور، برای قطعه سازمان و تامین کننده ها، 

 و نحوه کار با ان آشنا می شوید.( AQL)در ادامه بیشتر با 
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 MIL-STD 105Eسطوح بازرسی در استاندارد 

 جهت بازرسی در استاندارد، سه سطح مشخص شده است.

 ( ||)سطح بازرسی سطح بازرسی نرمال  -

 .ح نرمال استبازرسی ها با سطشروع 

 ( |||سطح بازرسی تنگتر )سطح بازرسی  -

شرایط  .زمانی که تامین کننده سطح کیفیت محصوالتش پایین می آید استفاده می شود

 پذیرش محموله در این سطح دشوار است.

 ( |سطح بازرسی کاسته شده )سطح بازرسی  -

مطلوبی از محصوالت را ارائه میکند از این سطح جهت  کیفیت زمانی که تامین کننده سطح

 بازرسی استفاده می شود، در این سطح میزان نمونه ها از حالت نرمال کمتر است.

 

و میزان مورد و میزان انباشته، تعداد نمونه  AQLبا استفاده از  MIL-STDروش ر د

 ص میشود.قبول حرابی مشخ
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سطح  4ان که در ادامه در خصوص آن صحبت می کنیم، داول این استاندارد و در جدر 

 S4و  S1. S2, S3 بازرسی ویژه نیز تعیین شده است.

که از این سطوح استفاده می شود تعداد نمونه ها کوچک خواهد بود و برای مواردی زمانی 

 د.است که نمی توان نمونه های بزرگ را مورد استفاده قرار دا

از این حروف صرفا در زمان هایی که نیاز است استفاده می شود و در حالت عادی پس 

 کاربرد ندارند.

 

 

 ادامه جداول را مرور می کنیم و نحوه کار با جداول را توضیح می دهیم:در 

 :0شماره جدول 

باشته مشخص می از یکی از ردیف ها میزان ان این جدول در ستون اول از سمت چپدر 

 شود.

 قطعه است. 872له ما حاوی مثال محموبعنوان 

 .است (050-821) 7در ردیف  872، عدد 0جدول شماره در 
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حالت بازرسی ویژه تعریف نشده نکرده ایم ولذا قسمت دوم جدول برای که گفتیم، همانطور 

 ما کاربردی نیست.

بازرسی را نرمال انتخاب می . سطح سراغ قسمت سوم که سطوح بازرسی است می رویمبه 

 (Gرا یادداشت می کنیم )حرف  (050-821و حرف مقابل تعداد محموله ما ) (||کنم )

 توجه به انتحاب سطح نرمال به سراغ جدول بعدی می رویم:با 

با توجه به انتخاب سطح کاسته شده  ویا تنگ تر ، جداول متفاوت می شوند. ) این البته 

 جداول در انتهای کتاب قرارداده می شوند.(
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کنار یکدیگر قرارداده شده دقت بفرمایید در جدول دوم ) در تصویر باال هر دو جدول اگر 

را می یابیم. در   Gحرف  اند.( در ردیف اول از سمت چپ، حروف ها نوشته شده است.

رای محموله ای عدد میزان نمونه گیری را بنوشته شده است. این   37عدد  Gمقابل حرف 

عدد از محصوالت را مورد بازرسی قرار  37ما باید تعداد یعنی  عدد نشان میدهد. 872با 

 دهیم.
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بازرسی انجام شود. از مقابل جدول همانطور   AQL 0.4فرض کنید قرار است با حال 

مورد  0یعنی، اگر  0عدد  مشخص است. 0و  1در تصویر نشان داده شده، عدد های که 

 خرابی مشاهده شد، محموله رد می شود.

 

)در باکس مربعی شکل . جدول فلش هایی وجود دارد د درکه مشاهده نموده ایهمانطور 

 قرمز رنگ، نشان داده شده اند.(

که به این فلش ها برخورد می کنیم، هم تعداد نمونه و هم معیارپذیرش تغییر می زمانی 

باشد یعنی با نمونه کمتر هم می شود محموله را اندازه گیری کرد  فلش رو به باالکند. اگر 

 ری شود.ا نمونه بیشتری اندازه گیو اگر به فلش رو به پایین بر بخورد، یعنی باید محموله ب

 

 0استفاده می کردیم، زمانی که به مقابل عدد  AQL 1%مثال قبل فرض کنید در 

عدد نمونه برای این  03تعداد رو به باال را مشاهده می کردیم، یعنی میرسیدیم، فلش 

 محموله با این شرایط کفایت می کند.
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 مربوط به سطح بازرسی کاسته شده:جدول 

 

 

 مربوط به سطح تنگ تر یا سختگیرانه:جدول 
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 Zero Defectجدول معرفی 

جدول روشی برای بازرسی ویژگی های کیفی و وصفی محصوالت است که مورد  این

این روش صرفا تعداد نمونه مشخص می شود و هیچ محصول در  استفاده قرار می گیرد.

 معیوبی نباید مشاهده شود.

 فی از این جدول استفاده می کنند.خودرو سازها برای بررسی مشخصه های کیمعموالً 
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که گفتیم الزام خودروساز های برای تامین کنندگان استفاده از این جدول برای مانطور ه

 م است.الزا AQL 65%بازرسی موارد وصفی است و 

 AQL 65%عدد و  551که در جدول مشخص است برای محموله ای با تعداد همانطور 

 نمونه  کنترل شود. 47تعداد باید 

 روش دیگر سطوح مختلف بازرسی ندارد.این 

 

 

این کتاب الکترونیک کوتاه توانسته باشد به شما کمک کند تا با اصول امیدواریم 
 کنترل کیفیت و نمونه برداری آشنا شوید.

 گذارید.بتاب را با دوستانتان به اشتراک می شویم اگر این کممنون 

 .ی پیروزی و موفقیت داریمهمه شما آرزوبرای 
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