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  چکیده 

 برايي بهداشت و درمان شده در حوزههاي اخیر استفاده از نمودارهاي کنترل تعدیل ریسک در سال    

معموال براي مورد توجه قرار گرفته است.  ،هاي سالمت با توجه به حساس بودن این حوزهپایش سیستم

- نمودار کنترل معلوم فرض می ارزیابی عملکرد نمودارهاي کنترلی در حوزه بهداشت و درمان، پارامترهاي

، طول زمان فرآیند در پارامترها نامعلوم بوده و براي پایشاین هرچند که در عمل و اغلب مواقع  شوند؛

تخمین زده شوند. زمانی که از تخمین پارامتر به جاي مقادیر معلوم آنها  1پارامترهاي فرآیند باید در فاز 

ابتدا اثر خطاي تخمین  مقاله. در این گیردعملکرد نمودار کنترل تحت تأثیر قرار می شود،استفاده می

مورد بررسی قرار گرفت و برنولی روي عملکرد نمودار کنترل تعدیل ریسک شده جمع تجمعی پارامتر 

سازي نشان  . نتایج شبیهشداستفاده اثر خطاي تخمین پارامتر کاهش  براياز روش بوت استرپ سپس 

به رویکرد بوت استرپ به میزان قابل توجهی میانگین و انحراف معیار طول دنباله را دهد که استفاده از می

  .کندمقدار این معیارها در حالت معلوم بودن پارامترها نزدیک می

  

   آماري فرآیند کنترل ،استرپ بوت رویکرد ریسک، تعدیل پارامتر، تخمین خطايواژگان کلیدي: 
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  مقدمه  

هـاي پـایش   شـود. اسـتفاده از روش  به طور گسترده استفاده می بخش سالمتیندهاي کنترل فرآیند آماري در فرآمروزه از ا     

 ,.woodall et al هاي صنعتی است (آماري در عرصه هاي کنترل فرآیندحاصل توسعه روش ،بهداشت و درمانآماري در حوزه 

2006.(   

تـه  ي متخصصین حوزه بهداشت و درمـان قـرار گرف  نمودارهاي کنترل مورد توجه ویژهکنترل فرآیند آماري،  درمیان ابزارهاي    

 ها حوزهزیرا هزینه ناشی از اشتباهات در حوزه بهداشت و درمان نسبت به سایر  ي مختلف اجرایی شده استها قسمتو در  است

یی هسـتند تـا   هـا  روشي پیشـرفته بـه دنبـال    اکشورهو مراکز بهداشت و درمان در  ها مارستانیبلذا است  جبران رقابلیغزیاد و 

مجـدد   را کـاهش داده و از رخـداد   هـا  آني سیستم را شناسایی کنند و به دنبال آن با اقدامات اصالحی و پیشگیرانه اثـر  خطاها

  جلوگیري کنند. ها آن

یی نیز وجـود دارد کـه   ها تفاوت در حوزه بهداشت و درمان شده است؛ ی که موجب کارایی نمودارهاي کنترلتشابهاتدر کنار     

فرآینـدهایی در ایـن   شود نمودارهاي کنترل معمول نیازمند تغییراتی براي بهبود عملکردشان در ایـن حـوزه باشـند.     یمموجب 

توانـد   یمـ مقدار متغیر تاثیر می گذارد. ایـن متغیرهـا    وط به بیمار است و شرایط بیمار برحوزه وجود دارد که متغیرهاي آن مرب

هـاي   یـک تکنیر این متغیرها بر روي متغیرهـاي خروجـی بـا اسـتفاده از     تأثسن، جنس، وزن، میزان قند خون و ... باشد.  شامل

ــاظ    ــک لح ــدیل ریس ــف تع ــمختل ــو یم ــک،       د.ش ــدیل ریس ــراي تع ــهولت در اج ــردن س ــراهم ک ــور ف ــه منظ ــل، ب  در عم

  ).parsonnet, 1989( شوندترکیب می ثیر عوامل ریسک مختلف در یک عدد ریسک مانند عدد پارسونتأت

 اسـت.  ارائه شــده  مختلفـی از سوي محققیـن هايروش، هادرمـانی بیمارستـانجراحی و  یـش آمـاري فـرآینـدهايبـراي پا   

1شوهارت نمـودارهاي
2ايدنباله نسبـت احتمال آزمون،  

3، میانگین متحرك موزون نمایی 
4و جمع تجمعی 

 هاییمهمترین روش 

، (آتشـگر و النچـري   بهداشـت و درمـان پیشـنهاد شـده اسـت      بخش از سوي محققین براي کنترل فرآیند آماري درهستند که 

1396.(  

 لی همچون حساسیت باال نسبت به کشف تغییـرات کوچـک و متوسـط   به دالی جمع تجمعی نمودار هاي مذکور،بین روشدر     

)Montgomery, 2009(، مقطع زمانیهاي قبلی در هر استفاده از داده )Woodal et al., 2012(،  و  در ادبیات بخش بهداشـت

  ت.اس ، بیشتر مورد توجه قرار گرفتهدرمان

عملکـرد   ،هاي کنترلباشد که با استفاده از نمودار، حوزه جراحی قلب میي سالمت زمینه ردهاي شناخته شده یکی از حوزه    

 یندهايآبین پایش عملکرد فر زیاديتفاوت  ؛همان طور که بیان شد. دهدمی زمان مورد ارزیابی قرار در طولرا  جراحان مختلف

یندهاي پزشکی، بیماران موجودیت مورد بررسی هستند آاین است که در فر و آن وجود دارد یندهاي صنعتیآحوزه پزشکی با فر

                                                           
1 Shewhart Chart 
2 Sequential Probability Ratio Test : SPRT 
3 Exponentially Weighted Moving Average : EWMA 
4 Cumulative Sums : CUSUM 
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ورودي به  دي در ریسک اولیه بیمارانیري زیاهمگن نیستند. به طور کلی، تغییرپذ ،استفاده در صنعت برخالف مواد خام موردو 

 در طراحی نمـودار  موفقیت جراحی و نادیده گرفتن آن ثیر این عامل بر احتمالأتقلب وجود دارد و غافل شدن از  بخش جراحی

توان ایـن مشـکل را حـل کـرد و     می لجستیک رگرسیون مدل از استفاده بابرد. یند را از بین میآفر امکان پایش مناسب ،کنترل

  .)Steiner et al., 2000( دکرفراهم جمع تجمعی  لنترر کنمودا طراحی در بیماران را عمل از پیش ریسک امکان دخیل کردن

براي تعیین حدود کنترل باال و پایین در نمودارهاي کنترلی الزم است تا مقدار مشخصی براي پارامترهاي نمـودار کنتـرل در       

، پارامتر(هـاي)  د در طـول زمـان  فرآینـ این پارامترها نامعلوم بـوده و بـراي پـایش    اغلب مواقع  دست باشد. هرچند که در عمل و

هدف این است که انحرافات ایجاد شده  1افتد. در فاز کنترل فرآیند اتفاق می 1فرآیند باید تخمین زده شود. این تخمین در فاز 

و در این مرحله، پایش فرآیند با هدف  انجام شده 1پس از فاز  2از ف در پارامترهاي فرآیند با احتمال باالیی تشخیص داده شوند.

 1بستگی به دقت تخمـین در فـاز    2افتد. بنابراین واضح است که صحت پایش فاز کشف سریع شرایط خارج از کنترل اتفاق می

  ). Woodall and Montgomery, 2014( دارد

پردازند، بر این فرض استوارند که پارامترهـاي نمـودار   می 2ي کنترلی در فاز بیشتر مطالعاتی که به ارزیابی عملکرد نمودارها    

رها به فرآینـد  که از طریق تخمین پارامت منبع ایجاد تغییر دیگري شناخته شده است با وجود اینکه اخیراً کنترل، معلوم هستند.

 کرد نمودارهاي کنترل بررسی شده استبر روي عملا د. اما متأسفانه در مطالعات اندکی، اثر تخمین پارامترهشوکنترل اضافه می

)Jensen et al., 2006.(  

شود. امـا در  سازي ارزیابی نمودارهاي کنترل می، باعث سادهکه پارامترهاي تحت کنترل معلوم باشند گرفتن این فرضدر نظر    

شـوند،  معموال بر اساس تخمین پـارامتر سـاخته مـی   واقع، به ندرت مقدار پارامترهاي فرآیند معلوم هستند و نمودارهاي کنترل 

 Jensen( گیردار کنترل تحت تأثیر قرار میعملکرد نمودشود، زمانی که از تخمین پارامتر به جاي مقادیر معلوم آنها استفاده می

et al., 2006.(  

 شـود. فرآینـد اسـتفاده مـی    هايپارامتر بهتر براي رفع این مشکل در حالت پارامتر نامعلوم از روش بوت استرپ براي تخمین    

اي از توزیـع   توان تقریباً هـر آمـاره   با یک روش خیلی ساده می ین تکنیکبوت استرپ یک تکنیک آماري است که با استفاده از ا

. در هـاي آمـاري باشـد   گیـري توزیـع  تواند روش مؤثري براي تخمـین نمونـه  روش بوت استرپ می هاي نمونه را تخمین زد. داده

د، بـوت اسـترپینگ   نباشـ   طور مسـاوي توزیـع شـده   به ها از جمعیتی مستقل و اي از مشاهده که بتوان فرض کرد مجموعهحالتی

گـذاري از  هایی تصـادفی بـا جـاي    ها، در واقع نمونه سازي شود که هرکدام از این بازنمونه تواند با ساخت تعداي بازنمونه پیاده می

  .)Saleh et al., 2015 ( دهاي اصلی هستن مجموعه داده

هـاي  ي جمع تجمعی برنولی با استفاده از دادهدر این پژوهش ابتدا اثر تخمین پارامتر روي نمودار کنترل تعدیل ریسک شده    

سپس با استفاده از  .شود، نشان داده می)Steiner et al., 2000( گرفتبیمار انجام  6994صل از عمل جراحی قلب که روي حا

ي جمـع تجمعـی   شود تا اثر تخمین پارامتر روي عملکرد تحت کنترل نمودار تعدیل ریسک شـده بوت استرپ تالش میرویکرد 

 کاهش داده شود.
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  نمودار تعدیل ریسک شده جمع تجمعی

  

  .در نمودار جمع تجمعی آزمون فرض ذیل بررسی می شود

0 0

1 1

:

:

H

H

θ θ
θ θ

=
 =

     )1(  

 مقدار خارج از کنترل است. 1θو قدار تحت کنترل م 0θپارامتر مدل تعدیل ریسک است و θکه

  به صورت زیر خواهد بود.جمع تجمعی یک طرفه  نمودار تعدیل ریسک شده آماره

1max(0, )
t t t

C C W−= +                          )2   (  

t
W  امتیاز جمع تجمعی نسبت داده شده به مشاهدهt  ام است. مقدار این امتیاز از روش نسبت درستنمایی فرض هاي

   دست می آید.هآزمون فرض ب
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  تابع درستنمایی براي مدل تعدیل ریسک است. براي یک توزیع برنولی داریم:

)4(                                                                                                   1( | ) (1 )t ty y

t
L yθ θ θ −= −           

  :، داریممدل رگرسیون پیروي می کند از که برنولیبراي پایش یک متغیر 

11
( | ) ( ) ( )

1 1
t ty yt t

t

t t t t

Rp p
L y

p Rp p Rp
θ −−

=
− + − +

)5(                                                                                        

    

5نسبت شانس Rپارامتر     
و  

t
p  احتمال مرگ بیمارt براي پایش نرخ  یسک شدهجمع تجمعی تعدیل ر ام است. نمودار کنترل

   ).Steiner et al., 2000( مرگ در سی روز بعد از جراحی قلب به کار گرفته شد

بنابراین      
t
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5
 Odd ratio 



 

5 

 

 1معموال مقدار  شود.طراحی می aRبه  0Rنمودار جمع تجمعی تعدیل ریسک شده براي پایش تغییر نسبت شانس از 

شود. در نظر گرفته می aRبراي  2و مقدار  0Rبراي 
t

p  از طریق یک روش تعدیل ریسک مانند رگرسیون لجستیک محاسبه

  شود.می

  

0 1log ( )
t

it p X
t

β β= + )7(                                                                                                                   
 

tX  امتیاز ریسک بیمارt شود.ام است که به عنوان امتیاز پارسونت شناخته می  

  

  جمع تجمعی با رویکرد بوت استرپ اي طراحی نمودار کنترل تعدیل ریسک شدهالگوریتم پیشنهادي بر

  

با  ریسک شدهتعدیل جمع تجمعی  ارامترها و با استفاده از آمارهي حد باالي کنترل با فرض معلوم بودن پمحاسبه .1

  دست آید.دلخواه به )0ARLتحت کنترل (سازي تا متوسط طول دنباله شبیه

 هاي واقعی و تخمین پارامترهاي مدل رگرسیون لجستیکگیري از دادهنمونه .2

مدل رگرسیون  با استفاده از پارامترهاي تخمین زده شده و سپس تخمین پارامترهاي بوت استرپیي نمونه Bتولید  .3

 ي بوت استرپیبراي هر نمونه لجستیک

 ي میانگین پارامترهاي تخمین زده شدهمحاسبه .4

 استفاده از میانگین پارامترهاي تخمین زده شده در محاسبه آماره جمع تجمعی تعدیل ریسک شده .5

 سازيشبیه) با استفاده از RL( ي طول دنباله محاسبه .6

 ) و انحراف معیار طول دنبالهARLبار و محاسبه ي متوسط طول دنباله ( 10000به تعداد  6تا  2تکرار گام  .7

)SDRL(  

  

  هایافته

  

ي جمع تجمعی شدهي رویکرد بوت استرپ با روش کالسیک در طراحی نمودار تعدیل ریسک در این پژوهش براي مقایسه    

   .)Steiner et al., 2000(شده بود، استفاده ارائه شد ب که قبالحی قلهاي حاصل از عمل جرااز دادهبرنولی 

شد که مدل رگرسیون محاسبه %  6/6حدود بیمار  6994روز پس از عمل جراحی قلب روي  30ومیر طی نرخ مرگ    

  لجستیک آن به صورت زیر است :

  

log ( ) 3.63 0.074
t

it p X
t

= − + )8(                                                                                                          

     
ان مدل صحیح در نظر گرفته دهد، به عنوروزه را نشان می 30ومیر ) که ارتباط میان امتیاز پارسونت و نرخ مرگ8ي (رابطه

 .)Zhang and Woodall, 2014(دش

بار  10000اي با استفاده از ریسک شده، حد باالي نمودار کنترل به گونهبا استفاده از این مدل و آماره جمع تجمعی تعدیل     

روي  1دست آید. سپس به منظور نشان دادن اثر خطاي تخمین پارامتر در فاز دلخواه به 0ARLسازي محاسبه شد که شبیه

الزم به  استفاده شد. 3800، 3040، 2280، 1520، 760، 600، 400، 200هاي ، از اندازه نمونه2نترل در فاز عملکرد نمودار ک
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ها پارامترهاي مدل بیمار به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس با استفاده از این نمونه 6994ها از ذکر است که این نمونه

استفاده از پارامترهاي معلوم در طراحی آماره نمودار کنترل استفاده شد رگرسیون لجستیک تخمین زده شده و از آنها به جاي 

از  ، ذیل عنوان روش کالسیک گزارش شد.1ها در جدول هاي حاصل از این نمونهبر اساس تخمین 0SDRLو  0ARLو مقادیر

محاسبه و نتایج  0SDRLو  0ARL هاي ذکر شده مجدداًي و بر اساس نمونهرویکرد بوت استرپ بر اساس الگوریتم پیشنهاد

  ذیل عنوان روش بوت استرپ گزارش شد.

  

 هاي مختلفاندازه نمونه هاي کالسیک و بوت استرپ به ازايمقایسه روش. 1 جدول

  کالسیک روش  روش بوت استرپ
  اندازه نمونه

0SDRL  
0ARL 0SDRL  

0ARL 

24/236  18/249  01/294  59/312  200  

10/223  64/237  39/245  25/264  400  

50/210  55/221  87/220  94/242  600  

79/201  10/213  21/209  09/218  760  

13/197  32/209  89/202  14/213  1520  

17/195  66/206  06/199  11/208  2280  

68/191  43/203  44/196  96/205  3040  

51/189  60/201  85/192  81/202  3800  

  

شود، مقدار شود؛ زمانی که از تخمین پارامترها به جاي پارامترهاي معلوم استفاده میمشاهده می 1گونه که در جدول همان    

0ARL 0در حالت تخمین پارامترها از مقدارARL،فاصله دارد. لیکن با افزایش اندازه نمونه مقدار   در حالت پارامترهاي معلوم

0ARL  دهد که در روش بوت استرپ با اندازه نشان میروش بوت استرپ و کالسیک  2. مقایسه شودنزدیک می 200به عدد

تري برخوردار است. نزدیک کرد. لذا روش بوت استرپ از عملکرد مناسب 200را به عدد 0ARLتوان مقدار می هاي کمترهننمو

ي عملکرد بهتر روش بوت استرپ است دهندهنشاندر دو روش کالسیک و بوت استرپ  0SDRLي مقادیر همچنین مقایسه

  شود.زیرا منجر به مقادیر کوچکتري می

  

بررسی و گزارش شده  0ARLمقدار  3به ازاي  1520عملکرد دو روش بوت استرپ و کالسیک با اندازه نمونه  2در جدول     

  است.

  

هاي کالسیک و بوت استرپ به ازاي مقادیر مختلف مقایسه روش .2 جدول
0ARL  تحت پارامترهاي معلوم 

  روش کالسیک  روش بوت استرپ
0ARL تحت

  پارامترهاي معلوم
0SDRL  0ARL 

0SDRL  0ARL 

65/95  96/103  14/102  28/107  100  

13/197  32/209  89/202  14/213  200  

93/287  47/311  88/304  75/316  300  
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 0ARLهاي مختلف برخوردار است زیرا 0ARLتر به ازاي مجدداً روش بوت استرپ از عملکرد مناسب 2نتایج جدول طبق     

  کمتري دارد. 0SDRLتر بوده و همچنین با پارامترهاي تخمین زده شده نزدیک 0ARLآن به 

  

با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک  % 5/3طاي تخمین پارامتر بررسی شد. نرخ ومیر روي خاثر نرخ مرگدر ادامه     

log ( ) 4.36 0.074
t

it p X
t

= − logستفاده از مدل رگرسیون لجستیک با ا % 5/12 و نرخ + ( ) 2.88 0.074
t

it p X
t

= − به  +

ایج نت .بیمار به صورت تصادفی گرفته شده است 6994است که از  1520اندازه نمونه  .عنوان مدل صحیح در نظرگرفته شد

  شده است.گزارش  3حاصل از روش کالسیک و بوت استرپ در جدول 

  

  

  ومیرنرخ مرگسه سطح از هاي کالسیک و بوت استرپ به ازاي مقایسه روش. 3 جدول

  روش کالسیک  روش بوت استرپ
  ومیر(%)نرخ مرگ

0SDRL  0ARL 
0SDRL  0ARL 

71/195  68/208  08/200  92/211  5/3  

13/197  32/209  89/202  14/213  6/6  

52/196  14/207  34/199  87/212  2/12  

  

  

ه شده از روش بوت محاسب0ARLمقدار ومیر، شود به ازاي مقادیر مختلف نرخ مرگمشاهده می 3گونه که در جدول همان    

تر است. همچنین نزدیکدر حالت معلوم بودن پارامترها  0ARL در مدل کالسیک کمتر و به مقدار 0ARL استرپ از مقدار

به  گفت روش بوت استرپتوان می لذا در روش کالسیک است. 0SDRLدر روش بوت استرپ کمتر از مقدار  0SDRL مقدار

  کند.نسبت به روش کالسیک بهتر عمل می میروازاي مقادیر مختلف نرخ مرگ

  

  تحقیقات آتی وپیشنهاد براي گیري نتیجه

  

با  2روي عملکرد نمودار کنترل تعدیل ریسک شده جمع تجمعی در فاز  1در این مقاله اثر خطاي تخمین پارامتر در فاز     

پذیرد. ي مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد نمودار کنترل از خطاي تخمین پارامتر اثر میسازاستفاده از شبیه

روش بوت استرپ براي کاهش اثر تخمین همچنین کاهش داد. را توان اثر خطاي تخمین پارامتر لیکن با افزایش اندازه نمونه می

روش کالسیک و بوت  2تحت عملکرد نمودار کنترل تعدیل ریسک شده جمع تجمعی  طی الگوریتمی پیشنهاد شد و ،پارامتر

  مقایسه شد. 0SDRLو  0ARLاسترپ بر اساس معیارهاي 

با پارامترهاي معلوم و مقادیر مختلف  0ARLمقادیر مختلف هاي مختلف و به ازاي به ازاي اندازه نمونهنتایج نشان داد که     

در حالت  0ARLتر به مقدار نزدیک 0ARLکند زیرا منجر به ومیر، روش بوت استرپ بهتر از روش کالسیک عمل مینرخ مرگ

، در هر دو روش و در صورت افزایش اندازه نمونه دهد.را نتیجه می کمتري 0SDRLپارامتر معلوم خواهد شد و همچنین 
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- لذا پیشنهاد می ؛ندشوبا پارامترهاي معلوم نزدیک می 0ARLسریعتر به مقادیر  0ARLمخصوصاً روش بوت استرپ، مقادیر 

   اندازه نمونه استفاده کرد تا اثر خطاي تخمین پارامتر کاهش یابد. شود که همزمان از روش بوت استرپ و روش افزایش

به  .در این مقاله تنها عملکرد نمودار کنترل تعدیل ریسک شده جمع تجمعی تحت حالت کنترل مورد بررسی قرار گرفت    

شده تحت حالت خارج از کنترل به بررسی عملکرد نمودار با پارامترهاي تخمین زده  توانعنوان پیشنهاد براي مطالعه آتی می

و بررسی عملکرد نمودار با استفاده از این معیارها  SDARLو  AARLاشاره کرد. همچنین استفاده از سایر معیارها همچون 

  تواند به عنوان یک زمینه تحقیقاتی مد نظر قرار گیرد.می
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