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2. Należy pomyśleć o definicji do zastosowania w następujący sposób:
Zastosowanie: Czy wszyscy zgadzamy się, co robić?
Definicja: Czy wszyscy zgadzamy się co do znaczenia każdego słowa?

Diagram relacji między zmiennymi (Scatter Diagram)

Charakterystyka
Diagram relacji między zmiennymi jest narzędziem pomocnym w ocenie potencjal-

nej korelacji między dwoma zmiennymi. Diagram ten jest graficznym przedstawieniem 
korespondujących par danych pochodzących od dwóch zmiennych. Nie określa on pre-
cyzyjnie, jakiego typu są to korelacje, wskazuje jedynie, czy one istnieją i jak bardzo są 
silne. Przy diagramie rozrzutu mamy do czynienia z dwoma zbiorami danych typu x i y, 
pojawiających się parami. Przedstawia on pary jako „chmurę” punktów116.

Zastosowanie
1. Umożliwia graficzną prezentację siły korelacji między zmiennymi.
2. Do identyfikowania potencjalnych źródeł niezgodności.
3. W celu stwierdzenia istnienia związku przyczynowo-skutkowego zawartych w diagra-

mie Ishikawy elementów.
4. Badanie zależności między czynnikami lub parametrami w celu przeanalizowania za-

leżności, stwierdzenia powiązań lub korelacji między nimi117.
5. W celu stwierdzenia, czy dwa skutki mogą być powodowane przez tę samą przyczy-

nę.

Postępowanie
Procedura tworzenia diagramu relacji między zmiennymi zawarta jest w następują-

cych krokach:
1. Należy zebrać pary danych do analizy.
 Sugerowana liczba par danych zawiera się w przedziale od 50 do 100.
2. Zebrane pary danych nanieść na wykres.
 Jedna zmienna powinna zostać umieszczona na osi rzędnych, druga na osi odcię-

tych.
3. Należy spojrzeć na uzyskany wzór na wykresie.
 Jeśli uzyskany wzór formuje wyraźną linię, oznacza to, że istnieje jasna korelacja 

między zmiennymi. Jeśli linia jest lekko rozmyta, oznacza to, że korelacja istnieje, ale 
jest słaba. Istnieją dwa rodzaje korelacji:
– pozytywna – jeśli wzrost wartości jednej ze zmiennych powoduje wzrost wartości 

drugiej,
– negatywna – jeśli wzrost wartości jednej ze zmiennych powoduje spadek wartości 

drugiej.

5.4.2
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116 S. Borkowski, Mierzenie poziomu jakości, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2004, s. 110.
117 A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie, produkcja i usługi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
1997.
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Rysunek 121. Przykład wyraźnej pozytywnej korelacji118

Rysunek 122. Przykład słabej pozytywnej korelacji

y

x

y

x

Rysunek 123. Przykład wyraźnej negatywnej korelacji

y

x
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118 Rysunki 121–125 por. m.in. J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, 
Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 372–374; W. Ignatczyk, M. Chromińska, Statystyka. Teoria i 
zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Pozanń 2004, s. 172; A. Bielecka, Statystyka w Biznesie 
i Ekonomii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005, 
s. 256–257; A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, 279–280.
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Rysunek 124. Przykład słabej negatywnej korelacji

y

x

Jeśli stwierdzono istnienie korelacji – oznacza to, że można zakończyć analizę.
W przypadku nieuzyskania mniej lub bardziej wyraźnej linii można przypuszczać, że 

między dwoma zmiennymi nie zachodzi korelacja:

Rysunek 125. Przykład braku korelacji
y

x

 W przypadku nieuzyskania wyraźnej linii na wykresie należy przeprowadzić dodatko-
we analizy, co opisane zostało w kolejnych punktach procedury.

4. Podzielenie uzyskanego wykresu na cztery kwadranty.
 Przykładowo, gdy na wykresie znajduje się X punktów należy:

– policzyć X/2 punktów od góry do dołu i narysować linię,
– policzyć X/2 punktów od lewej do prawej i narysować linię.

 Po narysowaniu linii oznacza się cztery kwadranty (np. kwadrant I, II, III, IV). Jeśli 
ilość punktów będzie nieparzysta, linia przejdzie przez jeden z nich.

5. Należy policzyć, ile jest punktów w każdym kwadrancie. 
 Nie są liczone punkty znajdujące się na liniach.

Metody wykonywane na etapie oceny działań
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6. Należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia.
 A = liczba punktów w kwadrancie I i kwadrancie III
 B = liczba punktów w kwadrancie II i kwadrancie IV
 Q = porównanie wartości A oraz B i wybór mniejszej
 N = A + B
7. Korzystając z tabeli testu trendu, odnajduje się wartość graniczną dla N.

Tabela 73. Tabela testu trendu

N Limit N Limit

1-8 0 51-53 18

9-11 1 54-55 19

12-14 2 56-57 20

15-16 3 58-60 21

17-19 4 61-62 22

20-22 5 63-64 23

23-24 6 65-66 24

25-27 7 67-69 25

38-29 8 70-71 26

30-32 9 72-73 27

33-34 10 74-76 28

35-36 11 77-78 29

37-39 12 79-80 30

40-41 13 81-82 31

42-43 14 83-85 32

44-46 15 86-87 33

47-48 16 88-89 34

49-50 17 90 35

Źródło: N.R. Taque, The Quality Toolbox, ASQ Quality Press, Milwaukee 2005, s. 249.

Jeśli obliczona wartość Q jest mniejsza od wartości granicznej, dwie zmienne są sko-
relowane. Jeśli wartość Q jest większa – można stwierdzić brak korelacji, a uzyskanie 
wzoru przypominającego linię można wytłumaczyć przypadkowością.

Przykład
Szef firmy handlującej samochodami pewnej marki postanowił sprawdzić, czy rzeczy-

wiście cena samochodu spada wraz z jego wiekiem. W tym celu zebrał dane odnośnie do 
ceny i wieku 50 oferowanych samochodów danej marki i umieścił je w tabeli:

5.4.4
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Tabela 74. Cena i wiek samochodu

Wiek 
samochodu

Cena 
(tys. euro)

Wiek 
samochodu

Cena 
(tys. euro)

2 10 11 1

2 11 12 1

3 8 4 6

6 5 2 9

4 6 4 8

9 3 3 7

11 2 5 7

3 7 7 4

1 12 4 7

5 8 3 9

7 5 6 6

3 8 5 5

5 5 6 6

8 4 7 5

5 7 8 4

11 2 9 3

10 3 10 3

9 3 12 1

7 5 11 2

4 7 2 9

2 10 1 11

7 6 3 10

5 5 5 7

6 7 6 6

9 3 6 5

Źródło: Opracowanie własne.

Zebrane dane zostały przekształcone w wykres:

Rysunek 126. Diagram relacji między zmiennymi dla ceny auta w zależności od wieku

Źródło: Opracowanie własne.
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Po przeanalizowaniu wykresu stwierdzono istnienie silnej korelacji o charakterze 
negatywnym. Badanie potwierdziło, że ze wzrostem wieku samochodu spada jego war-
tość.

Zasady
1. Jeśli dzięki zastosowaniu diagramu relacji między dwoma zmiennymi stwierdzono 

istnienie korelacji, nie można zakładać, że jedna ze zmiennych powoduje powstanie 
drugiej – na obie może mieć wpływ inny, trzeci czynnik.

2. Jeśli po zbudowaniu wykresu i naniesieniu par danych uzyskano wyraźną linię – ozna-
cza to istnienie ścisłej korelacji między tymi zmiennymi.

3. Jeśli linia jest rozmyta, używa się narzędzi statystycznych (N, Q) do stwierdzenia 
korelacji.

4. Należy być kreatywnym w posługiwaniu się diagramem.
5. Warto posługiwać się programami komputerowymi, np. arkuszami kalkulacyjnymi.
6. Diagram korelacji jest nie tylko narzędziem SPC, ale również swego rodzaju symbo-

lem pewnych grup metod statystycznych, które są wykorzystywane w zarządzaniu 
jakością.

Kaizen (KAIZEN)

Charakterystyka
Nic lepiej niż KAIZEN nie odzwierciedla kultury organizacji ukierunkowanej w całości 

(procedury, rutyna dnia pracy, motywacja pracowników) na dążenie do poprawy rea-
lizowanej drobnymi krokami, każdego dnia, w ramach wszystkich procesów. KAIZEN 
to słowo pochodzące z języka japońskiego, które oznacza stopniowe i uporządkowane 
oraz ciągłe ulepszanie, podnoszenie wartości, poprawę, postęp, udoskonalanie. Jest to 
ciągłe ulepszanie zarówno w życiu osobistym, życiu domowym, życiu społecznym, jak 
i w pracy. Ta koncepcja zarządzania wciąga wszystkich uczestników organizacji gospo-
darczej do procesu jej udoskonalania. KAIZEN koncentruje się na eliminacji strat we 
wszystkich systemach i procesach. Pracownicy zobowiązani są do doskonalenia swoich 
kwalifikacji, aby sprostać wymaganiom wysokiej jakości, niskich kosztów i dostaw na 
czas119. KAIZEN nie bazuje na nowych technologiach, rewolucyjnych i kosztownych inwe-
stycjach; w tym przypadku sukcesy osiągane są dzięki nieustannym drobnym zmianom.
U podstaw założeń filozofii wymienić należy sukcesywną ewolucję przedsiębiorstwa, któ-
ra umożliwi osiągnięcie stabilnej pozycji konkurencyjnej na rynku, na którym operuje. 
Przy zastosowaniu koncepcji KAIZEN przełomowe zmiany i sukcesy wynikają nie z grun-
townej reorganizacji przedsiębiorstwa czy z przełomowych inwestycji, lecz z synergii 
efektów – sukcesywnych drobnych przemian120. KAIZEN to ciągłe usprawnienia poprzez 
wprowadzanie małych zmian bez gwałtownych ingerencji, w przeciwieństwie do innowa-
cji, która diametralnie zmienia istniejący stan.

5.5

5.5.1

5.4.5

119 www.biznesplan.com.pl
120 K. Wach, Kaizen jako filozofia pracy wspierająca restrukturyzację przedsiębiorstwa, www.eduskrypt.pl, 2005, 
s. 2–4.
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