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 في خفض كمف جودة التعميمsix sigma منهجية اعتماد
دراسة تطبيقية في كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة االنبار

Six sigma methodology to adopt in reducing the quality of education cost
A Case Study in the Faculty of Management and Economics at the University of Anbar
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الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية

الجامعة التقنية الشمالية

المستخمص

 إذ أن التنافسية والتمايز لم تترك أي مجال لمخطأ،لم تعد نماذج األعمال القديمة مالئمة لبيئة أعمال الحديثة

 فيجب عمى إدارة الشركات كسب رضا الزبائن والبحث عن طرق جديدة.والعيوب في تقديم المنتجات أو الخدمات
 كجزءSix Sigma  وعميو ظير منيج.تتجاوز توقعاتيم وبالشكل الذي يضمن تحقيق أىداف الشركة من ربحية وبقاء

من ثقافة الشركات حيث أن تحقيق مستوى عال من الجودة سوف يعمل عمى تقميل عدد الوحدات المعابة من اإلنتاج
كمف الجودة حيث يقمل من كمف المرفوض داخميا وكذلك تقميل المعاد أو المرفوض الخارجي

مما ينعكس عمى

( تعمل عمى تقميلDMADV وDMAIC (  منيجيات معينة مثلSix Sigma ويحصل ذلك من خالل استخدام منيج،
 وبناءا عمى ما تقدم.المعاب سواء في مراحل تصميم المنتج والعممية أو من خالل التحسين المستمر لمعمميات القائمة

وطريقة عمميا ومنيجيات، باعتبارىا منيج عممي متطورSix Sigma جاء ىذا البحث ليسمط الضوء عمى ماىية
استخداميا في مجاالت تحسين مستوى الجودة مما ينعكس إيجابا عمى رفع مستوى األداء المتميز لمشركة وتحقيق
استراتيجييا بشكل عممي ورشيد وانعكاس ذلك عمى خفض الكمف بالشكل الذي يحسن من ربحية الشركة ويعزز من

 ومن ثم عرض مدخل نظريsix sigma  وبناءا عمى ذلك تضمنت محاور البحث اإلطار المعرفي لـ.قدرتيا التنافسية

. بالجودة وكمفيا ليختتم البحث بجانبو التطبيقيSix Sigma إلى خفض كمف الجودة ومن بعدىا بيان عالقة

Abstract
Is no longer the old business models suitable for the modern environment business, as
the competitiveness and differentiation did not leave any room for error and defects in the
products or services. Should be to manage the companies win customers satisfaction and
search for new ways to exceed their expectations and that will ensure the achievement of
the company's goals of profitability and survival. accordingly approach Six Sigma,
therefore, as the back of a corporate culture where a high level of quality will tend to reduce
the number of units defective merchandise from production, which is reflected in the
quality cost as reduce the cost of internally failure, as well as reduce the recycled or
external rejected, and gets through the use of curriculum Six Sigma specific methodologies
such as (DMAIC and DMADV )working to reduce defects in both phases of product and
process design or through the continuous improvement of existing processes. based on the
foregoing came this research to shed light on the nature of Six Sigma as a sophisticated
scientific approach, and the way they work and methodologies used in the areas of
improvement the level of quality, which is reflected positively on the outstanding
performance of the company and achieve the strategy in a scientific and rational level, and
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its impact on reducing costs in the form that improves the profitability of the company and
enhance their competitiveness. based on that included themes cognitive frame six sigma for
and then display the entrance to my reduce cost quality, and later statement relationship
Six Sigma quality and entrusted to wind up next to the applied research.

المقدمة :

كل من العولمة والوصول الفوري إلى المعمومات والمنتجات والخدمات قد غيرت طريقة التعامل مع الزبائن ،فنماذج
األعمال القديمة لم تعد تعمل حيث اليوم بيئة التنافسية والتمايز لم تترك أي مجال لمخطأ .فيجب عمينا كسب رضا
الزبائن والبحث بال ىوادة لطرق جديدة تتجاوز توقعاتيم وبالشكل الذي يضمن تحقيق أىداف الشركة من ربحية وبقاء.
ىذا ىو السبب الذي جعل في السنوات األخيرة تصبح Six Sigmaالجودة جزءا من ثقافة الشركات الرائدة ،فيعد منيج

 Six Sigmaىو الرؤية التي تسعى نحو تحقيقيا الشركات والفمسفة التي ىي جزء من إستراتيجية وثقافة إدارة األعمال
الحديثة،فالزبائن ال تحكم بموجب المعدل أو المتوسط لإلنتاج بل ىم يشعرون بالتباين في كل معاممة أو كل منتج لذا

يتم التركيز أوال عمى  Six Sigmaلمحد من تباين العممية ثم العمل عمى تحسين قدرة العممية وبنفس الوقت فان تحقيق
مستوى عال من الجودة سوف يعمل عمى تقميل عدد الوحدات المعابة من اإلنتاج مما ينعكس عمى كمف الجودة حيث
يقمل من كمف المرفوض داخميا وكذلك تقميل المعاد أو المرفوض الخارجي أي من قبل الزبائن ،كما يقمل من كمف

اإلصالح لممعاب واعادة تصنيعو،فاستخدام منيج  Six Sigmaيعمل من خالل منيجيات معينة ( DMAIC
و (DMADVعمى تقميل المعاب سواء في مراحل تصميم المنتج والعممية أو من خالل التحسين المستمر لمعمميات
القائمة.
هدف البحث:

ييدف البحث إلى تسميط الضوء عمى ماىية  Six Sigmaوطريقة عمميا ومنيجيات استخداميا في مجاالت تحسين

مستوى الجودة وانعكاس ذ لك عمى خفض الكمف بالشكل الذي يحسن من ربحية الشركة ويعزز من قدرتيا التنافسية.
أهمية البحث:

يستمد البحث أىميتو من خالل تعرضو إلى احد أىم المناىج الجديدة وىو Six Sigma

الذي يسعى إلى رفع

مستويات الجودة بالشكل الذي يحقق طرفي المعادلة المتناقضتين وىما كسب رضا الزبائن من خالل إنتاج منتجات

وتقديم خدمات بأعمى درجات الجودة وبأقل التكاليف من جية وتحقيق زيادة في ربحية الشركة والمحافظة عمى مركزىا
التنافسي أو تطويره من جية أخرى مما ينعكس إيجابا عمى رفع مستوى األداء المتميز لمشركة وتحقيق استراتيجييا بشكل

عممي ورشيد.
مشكمة البحث:

تعاني معظم الشركات صناعية وخدمية عمى حد سواء من مشاكل تدني مستويات الجودة وفقدان الحصة السوقية في

ظل المنافسة الشديدة ،وان حاولت تفادي ذلك فيكون عمى حساب تحمل كمف إضافية لم تؤخذ بالحسبان مؤثرة عمى
ربحية الشركة أو تنعكس سمبا عمى كمفة المنتج أو الخدمة المقدمة مما يسبب فقدان الكثير من الزبائن أو حصول
تضجر لدييم فيما يعزف البعض اآلخر عن القبول بمستوى جودة اقل من توقعاتو ،كل ىذا حدى بالشركات لمبحث عن

سبل ومناىج مالئمة تعمل عمى تقديم منتجات ذات عيوب قميمة أو بمستوى العيب الصفري وبأقل الكمف الممكنة.
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فرضية البحث:

يقوم البحث عمى فرضية أساسية مفادىا" استخدام منيج  Six Sigmaيعمل عمى تقديم المنتج أو الخدمة بأقل العيوب

وأعمى مستويات الجودة وبنفس الوقت يقود إلى خفض كمف الجودة"
منهجية البحث:

اعتمد الباحث المنيج الوصفي االستقرائي في بناء األرضية النظرية لمبحث من خالل الرجوع إلى الكتب والبحوث

والنشريات ذات العالقة بالموضوع.
خطة البحث:

لغرض تحقيق أىداف البحث وحل مشكمتو واختبار فرضيتو فقد تم تقسيمو إلى محاور يختص البعض منيا في بناء

القاعدة لمنظرية لمبحث بينما افرد البعض اآلخر إلى الجانب التطبيقي الذي سيبنى في ضوء معطيات القاعدة النظرية.

وعميو جاءت محاور البحث وفق األتي:

المحور األول :اإلطار المعرفي لـ six sigma
المحور الثاني :مدخل نظري إلى خفض كمف الجودة
المحور الثالث:عالقة  Six Sigmaبالجودة وكمفيا
المحور الرابع :الجانب التطبيقي
المحور الخامس :االستنتاجات والتوصيات

المحور األول

اإلطار المعرفي لـsix sigma
أوال :نشأة Six Sigma

قدم لممرة األولى منيج  Six Sigmaمن قبل موتوروال في أوائل التسعينات ثم اعتمد في وقت الحق في منتصف

التسعينيات من قبل جنرال إلكتريك بتوجيو من" لجاك ويمش" الرئيس التنفيذي لشركة جن ارل إلكتريك باعتبار Six
 Sigmaاإلستراتيجية األكثر تحدي وقد حقق ىذا المنيج في تقرير شركة إلكتريك السنوي في عام  1997الفوائد
اآلتية(Hemant, 2000: 1) :
 -1زيادة  10أضعاف في إنتاج أنابيب األشعة السينية لمماسح الضوئي في األجيزة الطبية.

 -2تحسين اإلنتاجية والعوائد نتيجة الزيادة في الطاقة دون الحاجة إلى استثمارات إضافية .
 -3تخفيض  ٪62من وقت ورش الصيانة.
 -4إضافة  300مميون باوند كطاقة جديدة وىذا يعادل إضافة مصنع جديد.
وعميو فان  six sigmaأدت إلى خمق بيئة تعميمية وتضمين جودة التفكير في كل مستوى وفي كل عمل لدينا

والسعي لزيادة النجاح وتسريع التغيير في تحسين العممية واعتماد التحسين المستمر واعادة ىندسة اإلنتاجية كأفضل
الممارسات.
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ثانيا :مفهوم six sigma

 Sigmaىو الحرف الثامن عشر في األبجدية اإلغريقية ورمزه)  ، ( Ơوقد اسـتخدم اإلحصـائيين ىـذا الرمـز لمداللـة

عمى االنحراف المعياري .واالنحراف المعيـاري طريقـة إحصـائية ومؤشـر لوصـف االنحـراف أو التبـاين أو التشـتت أو عـدم

التناسق في عممية معينة بالنسبة لألىداف المنشودة.

وييـدف مـنيج  six sigmaلخفـض الكمـف مـن خــالل تقميـل األخطـاء إلـى الحـد الــذي يمكـن أن يقمـل مـن اإلنتــاج
المعيب وبالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق رضا الزبـون .حيـث يعمـل مـنيج  six sigmaعمـى الـربط بـين أعمـى جـودة واقـل
تكمفة ممكنة لإلنتاج أو الخدمات فيحقق ضالة كل الشـركات التـي تسـعى إلـى خفـض الكمـف باعتبـاره ىـدف أساسـي لـدعم

الميزة التنافسية(Averboukh, 2006: 1).

فمصطمح "معايير  " six sigmaتأتي من فكرة أنو إذا كان أحد الست انحرافات المعيارية من بين متطمبات العممية
وأقرب حد من حدود المواصفات ،فعمميا لن يكون ىناك أي بنود ال تفي بالمواصفات بناء عمى طريقة الحساب
المستخدمة في عممية دراسة القدرة .إذ في دراسة القدرة يتم التعرف عمى عدد االنحرافات المعيارية بين المتطمبات وأقرب

حد لمموا صفات عن طريق وحدات سيكما .فكمما ارتفعت عممية االنحراف المعياري ،أو ابتعدت متطمبات العممية عن
متوسط نقطة المركز سيسمح ىذا بعدد أقل من االنحرافات المعيارية التي تستطيع االلتقاء بين المتطمبات والحدود
المواصفات وبذلك تنخفض عدد نقاط سيكما وترفع من احتمال خروج ىذه المنتجات عن المواصفات المطموبة كما ىو
مبين في الشكل رقم (.)1
الشكل رقم ()1

)(http://ar.wikipedia.org/wiki
وطالما أن  six sigmaىي فمسفة قائمة عمى الرغبة في خفض العيوب والتركيز عمى بناء وتحسين الجودة في المنـتج
النيــائي وفقــا لرغبــات وتوقعــات الزبــائن ،عميــو تعتبــر six sigma

منيجـاً لمتحســين المســتمر يقــوم عمــى تحميــل وقيــاس

االنح ـراف فــي العمميــة وازالتــو عمــى نحــو مــنظم وبيــدف الوصــول إلــى مســتويات مقبولــة ضــمن مفيــوم المعيــب الصــفري.

ويطبــق ىــذا المــنيج عمــى كــل الم ارحــل اإلنتاجيــة أو الخدميــة ولــيس عمــى المنــتج النيــائي فقط.وقــد حققــت شــركة جن ـرال

إلكتريك وموتوروال وغيرىا من الشركات التي استخدمت منيج  six sigmaنتائج متقدمـة وأصـبحت مـن الشـركات ال ارئـدة
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عالميــا .فيمثــل ىــذا المــنيج احــد أســاليب تحســين الجــودة وتتمثــل فكرتــو فــي مــدى قــدرة الشــركة عمــى تحديــد وقيــاس عــدد
العيوب في العممية وعمى ضوء ذلك تتمكن من إيجاد وتحديد الطريقة العممية إلزالتيا ،فضال عمى انـو يعتمـد عمـى تحديـد
المستوى المطموب لخدمة معينة أو لمنتج معين لموصول إلى إرضاء الزبائن وتزيد الحصة السوقية وتزيد الربحية.
وتعرف  six sigmaبأنيا "منيج منضبط لمغاية يستخدم لمحد من اختالفات العممية إلى حد أن مستوى تخفيض
العيوب بشكل كبير بحيث يصل إلى أقل من  3.4لكل مميون عممية أو منتج أو خدمة وىو منيج يعتمد بشكل كبير

عمى األدوات اإلحصائية المتقدمة"(Hemant, 2000: 2) .

وقد عرفـت  six sigmaعمـى أنيـا "مـنيج شـامل شـديد المرونـة ييـدف إلـى تحقيـق النجـاح ودعمـو ومضـاعفتو فـي إدارة
األعمــال ،يقــوم عمــى الفيــم الواضــح لحاجــات الزبــائن واالســتخدام المــتقن لمبيانــات والحق ــائق والتحميــل اإلحصــائي وب ــذل
االىتمام الدءوب إلدارة عمميات األعمال وتطويرىا وابتكارىا")Pande&Holpp,2002: 24( .

وكذلك عرفت عمى انيا" ىي إستراتيجية إدارة األعمال التي تعمل عمى تحسين جودة مخرجات العممية من خالل

تحديد وازالة أسباب العيوب والتقميل من التباين في عمميات األداء"(http://blog.naseej.com) .
كما تعرف عمى أنيا" عممية أو إستراتيجية تمكن الشركات من التحسن بصورة كبيرة فيما يخص عممياتيا األساسية من
خالل تصميم ومراقبة أنشطة األعمال اليومية بحيث يتم تقميل الفاقد واستيالك المصادر(الوقت،الطاقات الذىنية،الطاقات
المادية) وفي نفس الوقت تمبية احتياجات العميل وتحقيق القناعة لديو".

) (http://kenanaonline.com/users/space/posts/87115
يالحظ مما تقدم أن  Six Sigmaىي غاية عممية منضبطة حيث تساعد في التركيز عمى تطوير وتقديم منتجات

وخدمات شبو مثالية .وىي مصطمح اإلحصائية التي تقيس مدى معين النحراف عممية عن حالة الكمال .فالفكرة
األساسية وراء Six Sigmaىو أنو إذا كنت تستطيع قياس مدى العديد من العيوب في عممية ما يمكنك عندئذ معرفة
منيجية كيف القضاء عمى تمك العيوب والوصول إلى " العيب الصفري" .أي أن  six sigmaىي رؤية لمستوى الجودة

وىو ما يعادل فقط  3.4من العيوب لكل مميون فرصة لكل منتج أو خدمة تسعى لتحقيق الكمال.
ثالثاً :المفاهيم األساسية لـ Six Sigma

 Six Sigmaفي جوىرىا تدور حول بعض المفاىيم األساسية وفق اآلتي:
 .1حرجة أو حاكمة لمجودةCritical to Quality :

الصفات األكثر أىمية بالنسبة لمزبون تكون حاكمة لتحقيق مستوى معين من الجودة بحيث يمبي تمك الصفات.

 .2العيبDefect :
يعني الفشل في تحقيق ما يريد الزبون والعيوب ىي مصادر تضجر الزبائن .وتمثل العيوب تكمفة إلى كل من الزبائن
والشركات المصنعة أو مقدمي الخدمة فالقضاء عمى العيوب يوفر فوائد التكمفة.
 .3قدرة العمميةProcess Capability :

ما الذي يمكن أن تحققو العممية من نتائج تحقق رشا الزبون.

 .4االختالفVariation :
ىو ما يرى ويشعر بو الزبائن ،والتباين ىو تغيير في عممية أو ممارسة األعمال قد تعمل عمى تغيير النتيجة المتوقعة.
 .5عمميات مستقرةStable Operations:
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التأكد من مضامين وعمميات التنبؤ لتحسين ما يراه ويشعر بو الزبائن.
 .6التصميم لـ Design for Six Sigma :Six Sigma
أي التصميم لتمبية احتياجات الزبائن وفق قدرة العممية
رابعا :أهمية وأهداف six sigma

رغـم أن six sigmaتيـدف إلـى رفـع مسـتوى الجـودة لممنتجـات أو الخـدمات المقدمـة والعمـل عمـى التـأثير فـي العـاممين

وزيــادة ثقــافتيم اإلنتاجيــة وتحقيــق النمــو ودعــم الميـزة التنافســية لمشــركة إال أن اليــدف الـرئيس ل ـ  six sigmaىــو الســعي
لتحســين أداء العمميــات التــي مــن خالليــا تحــاول الشــركة تحقيــق رضــا الزبــون الــذي يــنعكس بشــكل ايجــابي عمــى الحصــة
السوقية ونمو الدخل الذي يقود إلى الربح ،وتحقيق ىذا اليدف مقترن بالتزام اإلدارة بالتحسين .وقد بينـت بعـض الد ارسـات

أن  six sigmaقــد أضــافت أكثــر مــن ( )2مميــار دوالر عمــى أربــاح شــركة جن ـرال إلكتريــك عــام  .1999ووفــرت شــركة
موتــوروال( )15مميــار دوالر فــي الســنوات العشـرة األولــى الســتخداميا ىــذا األســموب ،فيمــا وفــرت شــركة الاليدســيجنال مبمـ
( ) 5،1مميار دوالر عندما استخدمتو وعميو تسعى  six sigmaإلى تحقيق اآلتي) www.arabsgta.com( :
 .1تغيير ثقافة الشركة باتجاه ايجابي فتسعى ألداء العمل الصحيح من المرة األولى.
 .2التحسينات الجوىرية التي يحدثيا األسموب في العمميات الداخمية لمشركة.

 .3إن تطبيــق ىــذا األســموب ســيؤدي إلــى رفــع مســتوى اإلنتاجيــة ممــا يــنعكس إيجابــا عمــى أربــاح أكثــر أو جــودة أعمــى فــي
اإلنتاج أو الخدمات المقدمة.
 .4رفع مستوى رضا الزبائن وزيادة والئيم لمشركة .
خامسا :مبادئ six sigma

يقـوم تطبيـق مـنيج  Six Sigmaعمـى مجموعـة مبـادئ ىـي وفـق اآلتـي(http://mbagroup.ibda3.org/t118-:

)topic

 .1التركي ــز عم ــى الزب ــائن ويتس ــع مفي ــوم الزب ــائن ىن ــا ليش ــمل المس ــتثمرين والم ــوظفين والمس ــتفيدين م ــن المن ــتج أو الخدم ــة
والمجتمع كافة.
 .2اتخــاذ الق ـ اررات عمــى ضــوء الحقــائق والمعمومــات الدقيقــة ،حيــث يســتخدم اســموب  six sigmaأدوات إحصــائية منيــا
المدرجات التك اررية ومخطط باريتو ومخطط السبب والنتيجة وخرائط ضبط الجودة.
 .3التركيز عمى العمميات واألنشطة الداخمية.

 .4اإلدارة الفاعمة المبنية عمى التخطيط المسبق،إذ يعمل اسموب  six sigmaعمى تحويل إال دارة من اتخاذ ق اررات كـرد
فعل عمى ما يحدث إلى إدارة تقوم بالتخطيط وتتخذ االحتياطيات الالزمة قبل وقوع المشكالت.
 .5التعاون غير المحدود بين جميع العاممين بغية تحقيق األىداف المنشودة واالعتماد عمى العمل الجماعي.
 .6التحسين المستمر باستخدام أدوات عممية مع التركيز عمى األولويات والمبادرات األكثر فاعمية.

 .7المشاركة الكاممة،أي مشاركة كل فرد في العمل ويؤكد عمى أىمية االتصاالت الالمركزية واالتصاالت األفقية.
 .8الوقاية بدال من التفتيش الذي يستنزف الموارد البشرية والمالية.
سادسا:طريقة تطبيق منهج six sigma
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لغرض تحقيق اليدف الرئيس من تطبيق أسموب  six sigmaوالمتمثل بخفض العيوب في العمميات والمنتجات يجري
استخدام كل من المنيجيات اآلتية(http://ar.wikipedia.org/wiki):
 .1منهجية التحسين المستمر( )DMAIC
وتعني الخمسة مراحل Define Measure Analyze Improve Controlىو مختصر

DMAIC

اآلتية:

أ .التحديــد ( :) Defineأي تحديــد مســتوى عــال مــن األىــداف لممشــروع والعمميــة الحاليــة ،إذ يقــوم قائــد الفريــق باختيــار

المشروع ووضع مجموعة األىداف األوليـة وتطـوير معـايير المشـروع أو بيانـات العمـل وتحميـل كمـف الفشـل لمعمميـة الحاليـة
وتقديرىا لمعممية الجديدة.
ب .القياس( :) Measureبمعنى قياس الجوانب األساسية لمعممية الحالية وجمع البيانات ذات الصمة .ففي ىذه المرحمة
يتم تحديد العمميات الداخمية التي تؤثر في الخصائص الحرجة لمجودة وقياس العيوب المرتبطة بتمك العمميات ودراسة

المكونات األساسية لمدخالت العممية وتحويميا إلى مخرجات ،فإذا كانت المدخالت رديئة تنتج مخرجات رديئة ،لذلك
فان قياس المدخالت يساعد عمى التعرف عمى المشكمة.
جـ .التحميل( :) Analysisأي تحديد األسباب المحتممة واالختالفات والعيوب التي تؤثر في ناتج العممية ،فعممية تحميل
البيانات ىي لمتحقق من عالقات السبب والنتيجة وتحديد ماىية تمك العالقات.

د .التحســين( :) Improveتحســين العمميــة الحاليــة عم ــى ضــوء نتــائج التحميــل ف ــي الخط ــوة الســابقة  ،حيــث يقــوم فريــق
 sigmaباســتيداف المتغي ـرات التــي تــؤثر عمــى المشــكمة والتــي تســبب اآلثــار الســمبية والعمــل عمــى تقميصــيا أو حــذفيا أو
معالجتيا.
ىـ .الرقابة( :) Controlالرقابة أو التحكم ىي لضمان أن أي انحراف عن اليدف يتم تصحيحو قبل أن يؤدي إلى
عيوب.والقيام بتجارب مبدئية لمنظام لمتحقق من القدرة العممية واالنتقال إلى اإلنتاج ،ثم إنشاء آليات لممراقبة ثم رصد

مستمر لمعممية.

أي أن  DMAICال تتعدى كونيا مجموعة من الخطوات ىدفيا الحد من العيوب في سير العمميات القائمة وتشتمل عمى
خمس مراحل وتظير كما في الشكل رقم 2

408

اجمللد  8العـدد 51

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة6152/م

الشكل رقم ()2
خطوات DMAIC

)(http://blog.naseej.com
فتعــرف منيجيــة ()DMAICعمــى أنيــا عمميــة لتحســين المنتجــات الحاليــة والبحــث عــن التحســين ألت ازيــدي (المركــب) ،إذ

توصــف عمــى أني ـا إســتراتيجية لمتحســين المتســارع فــي تقــديم تحســينات حقيقيــة ونتــائج ممموســة وتعمــل فــي إطــار معــايير
التباين ووقت الدورة والعائد والتصميم وما إلييما(.إسماعيل)35 :2011،

وتستخدم منيجية  DMAICممزوجة بمنيجية  PDCAوىي اختصار لمعبارة اإلنجميزية ()plan–do–check–act
والتي تعني خطط – نفذ -تحقق -صحح وتمثل ىذه المنيجية إحدى أىم أدوات إدارة األعمال لتطوير الجودة وتخفيض
الكمف وتعظيم النتائج .يطمق عمى ىذا المفيوم أيضا رباعية ديمنج أو رباعية شوييارت .الحروف المستعممة ترمز

لمعبارات التالية:

  Pخطط لمتحسين .plan the improvement  Dنفذ وابدأ التغيير Do and start the change  Cتحقق من نتائج التحسين Check the results of improvement A -صحح وتعني إما المحافظة عمى النجاح أو ابدأ من جديدAct to hold the gain or start again.
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أي التحديد والقياس والتحميل

والتصميم والتحقق ،والتي يتم استخداميا إلنشاء تصاميم المنتجات الجديدة أو تصاميم العممية.أي أن ىذه المنيجية ىي

تقنية منظمة تستخدم أدوات عممية لمعمل عمى تصميم المنتجات والخدمات والعمميات التي تمبي توقعات الزبون من حيث
مستويات الجودة  ،وان الفكرة التي تقوم عمييا ىي أن  six sigmaيجب أن تبنى في بداية تطوير المنتج أو الخدمة

الجديدة ،وىذا يؤدي إلى أن المنتج أو الخدمة سيتمتع بثقة كبيرة في السوق وقبول إيجابي والحد من العيوب في ىذا
المنتج أو الخدمة.ومنيجية  DMADVالمعروفة أيضا باسم  ، DFSSاختصار لـ "تصميم من أجل معايير سيكما".

والمراحل الخمس في منيجية مشروع  DMADVىي وفق اآلتي :

أ .تحديـد أىــداف التصــميم التــي تتفــق مـع احتياجــات العمــالء والمشــاريع اإلســتراتيجية لممنظمـة.حيث يــتم فــي ىــذه المرحمــة
التعـ ــرف عمـ ــى رغبـ ــات الزبـ ــائن ومتطمباتيم،وتحديـ ــد متطمبـ ــات المنـ ــتج أو الخدمـ ــة ،وكـ ــذلك تحديـ ــد الخصـ ــائص الحرجـ ــة
لمجودة،والتخطيط الوظيفي واليندسي لممتطمبات ،وتصميم العالقة بين متطمبات الزبون والتقنيـة المطموبة،وكـذلك تحديـد اليـدف

لكل خاصية من الخصائص الحرجة لمجودة .وتنظيم التحميالت اإلحصائية التي تميد الطريق لموصول إلى جودة مستويات six
 sigmaفي كل من ىذه المراحل،وتركز الجيود نحو إيجاد التصاميم الجديدة والعمميات ذات مستويات األداء األعمى

ب .قياس وتحديد الخصائص الحاسمة لمجودة مثل قدرات المنتج وقدرات العممية اإلنتاجية والمخاطر.
جـ .التحميل من أجل تطوير وتصميم البدائل ،وخمق تصميم رفيع المستوى ثم تقييم قدرة التصميم من أجل اختيار أفضل
تصميم.ويتضمن تصميم التفاصيل وتحميل م ،وتنفيذالتصميم ومتغيراتو الرئيسة ووضع التصاميم البديمة واستخدام
تطبيقات ىندسية واستنتاج مخاطر الفشل.
د .التصميم ،حيث يتم اختيار التصميم األفضل ووضع خطة لمتحقق منو وقد تتطمب ىذه المرحمة المحاكاة.
ىـ .التحقق من التصميم وانشاء تجارب،وتنفيذ عممية اإلنتاج وتسميميا إلى أصحابيا القرار في العممية .ويسمييا البعض

ب المصداقية أو الموثوقية  ،وىي المرحمة النيائية إذ يتم الرقابة عمى العممية بالكامل وتتضمن لمتحقق من أن التصميم
يمبي متطمبات الزبون وتقويم األداء وتطوير خطة لمسيطرة عمى االختالفات لمخصائص الحرجة لمجودة.
أي تعمل ىذه المنيجية عمى نفس نمط المنيجية السابقة إذ تستخدم الستحداث عمميات أو تطوير منتجات جديـدة أو
لتطوير عمميات معينة من خالل المرور بالخمسة مراحل أنفة الذكر.
وتجدر اإلشارة انو رغـم أن كـال المنيجـين يؤكـد عمـى اسـتم اررية التقـويم والتحسـين والتحقـق لتحقيـق الحـد األقصـى مـن
المنتجات والخدمات المتميزة إال أن ىناك فرق في استخدام المنيجيتين حيث أن :
 DMAICيستخدم لمشاريع تيدف إلى تحسين العمميات القائمة.
 DMADVيستخدم لمشاريع تيدف إلى خمق منتجات جديدة أو عمميات التصاميم المستقبمية.
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المحور الثاني

مدخل نظري لخفض كمف الجودة
أوال :مفهوم الجودة
في السنوات األخيرة أصـبحت الجـودة مـن المفـاىيم اإلداريـة التـي تيـدف إلـى تحسـين األداء وتمبيـة رغبـة العميـل ،ودخـل

مفيوم الجودة الشاممة)  ( Total Qualityأي أن الشركة ككل تعمل عمى التعاون من اجل إنتـاج منـتج ذو جـودة عاليـة.
وقــد حظيــت الجــودة فــي العقــود األخيـرة باىتمــام البــاحثين  .وأصــبحت الجــودة فــي العــالم الصــناعي اليــوم معممـاً مــن معــالم
المبيعات ،وقد ترتب عمى الجودة تزايد في الكمف التي أخذت تشكل نسباً عالية من كمية المبيعات ،تتراوح بين (20-15
 )%في الدول المتقدمة( .الشعباني)106 ،2004 ،

وقد عرفت الجودة عمى إنيا " درجة مطابقة المنتوج لتحقيق رغبات المستيمك " أو " مدى مطابقة المعالم والخصـائص

الكمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لممنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج أو الخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وقابميتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لتحقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق حاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيمك المطموب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة"
)(Juran & Gryna, 1979: 3
كما عرفت عمى إنيا " المالئمة أو المطابقة لالستخدام " )(Schroeder, 1985 : 563

وبشكل عام فان الجودة تعني الرضا التام لمزبـون أو المطابقـة مـع المتطمبـات المتوقعـة لـو والتـي ينظـر إلييـا الزبـون مـن

خالل المقارنة ما بين المتوقع المطموب من أداء المنتج أو الخدمـة وبـين األداء الفعمـي.أي أن الجـودة تنصـب عمـى ثالثـة
محــاور أساســية ،األول يتعمــق بالريــادة فــي تمبيــة حاجــة الزبــون والثــاني يتعمــق بالدقــة والكمــال أي اإلتقــان فــي العمــل ،فيمــا
يتعمق المحـور الثالـث بالكمفـة المنخفضـة ،أي إن الجـودة تسـود كـل األنشـطة مـن معرفـة حاجـة الزبـون إلـى تسـميمو المنـتج
التام ومعرفة رأيو فيما إذا كان راضيا(.الشعباني)118: 2007،
ثانيا :العناصر الرئيسية لمجودة

ىناك ثالثة عناصر رئيسية لمجودة ىي(الزبائن،العممية ،العاممين) وكل ما نقوم بو ىو البقاء عمى مستوى عممي عالي

بحيث يحقق الشركة بين تمك العناصر ويركز عمى نوعيتيا  ،ىذه العناصر األساسية الثالثة ىي وفق اآلتي:
 .1رضا الزبائن

الزبائن ىم محو ار لنوعية ،أنيم يتوقعون األداء األفضل والموثوقية وبأسعار تنافسية ويجري التسميم في الوقت المحدد

وتكون الخدمة واضحة وصحيحة فاإلنتاج الجيد ليس كافيا بل رضا الزبائن ىو الضرورة.
 .2العممية

التفكير بالنوعية تتطمب أن ننظر إلى أعمالنا بمنظار الزبون،أي يجب أن ننظر إلى عممياتنا بنظر من ىم في

الخارج ،فيمكننا اكتشاف ما ىي الرؤية والشعور ،مع ىذه المعرفة يمكننا تحديد المجاالت التي ممكن أن تضيف قيمة
كبيرة أو إجراء تحسين مرضي من وجية نظرىم.
 .3العاممين

إن إشراك جميع الموظفين أمر أساسي لنيج الجودة والتركيز عمى مواىبيم وطاقاتيم ،ومن الضروري تدريب جميع

العاممين عمى إستراتيجية وأدوات وتقنيات  Six Sigmaإذ أن الجودة ىي مسؤولية كل موظف .فكل موظف يجب أن
يشارك بدافع ومعرفة حتى يتحقق النجاح.
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ثالثا :كمف الجودة

تمثل الكمف المرتبطة باألنشطة التي تخدم أىداف تحقيق وتحسين مستوى الجودة أو التي تحـدث بسـبب ضـعف جـودة

التوافق أو المطابقة مع التصميم أو مع رغبات الزبون.

وقد عرفت عمى إنيا " الكمف التي تحصل لوقاية فشل الجودة من الحدوث "(Horngren, et al, 2009; 655) .

ويمكن تصنيف كمف الجودة إلى مجموعتين (:الخشابي )75، 2006،
 . 1تكاليف ضمان الجودة وىـي التكـاليف الناتجـة عـن رغبـة المنشـاة فـي التأكـد مـن أن اإلعمـال تنجـز بشـكل صـحيح مـن
اإلى تكاليف وتسمى بالتكمفة الوقائية أو تكاليف المطابقة وتقسم إلى تكاليف المنع وتكاليف التقييم .

 .2تكاليف ضعف الجالخارجي.لجودة الرديئة) وىي التكمفة المتعمقة بتصحيح األخطاء بعد وقوعيـا واعـادة األعمـال التـي
يتم أدائيا بشكل غير سميم أي تكاليف عدم التطابق وتسمى بتكاليف الفشل وتقسم إلى كمف الفشل الداخمي وكمـف الفشـل
الخارجي .
وىناك من يصنف كمف الجودة وفق األتي( :الشعباني)121 : 2007،
.1

كمف ظاهرية

وتضم الكمف الظاىرية لمجودة كمف الرقابـة )  ( Control Costsعمـى الجـودة والتـي تشـتمل عمـى كمـف الوقايـة أو

المنـع )  ( Prevention Costsوكمـف التقـويم )  ( Appraisal Costsوكـذلك كمـف الفشـل ) (Failure Costs
التي تشتمل عمى كمف الفشل الخارجي وكمف الفشل الداخمي.

أي إن كمف الرقابة ( الوقاية والتقويم ) تحصل من اجل منع حدوث جودة مطابقة رديئة ،إما كمف الفشل تحصـل نتيجـة
حدوث جودة مطابقة رديئة .ويمكن التعبير عن كمف الجودة بالمعادلة اآلتية:
إجمالي كمف الجودة = كمف الرقابة  +كمف الفشل.

أما لجنة كمف الجودة في أمريكيا فقد صنفت كمف الجودة وفق اآلتي:
( .)1كمف وقاية Prevention Costs

وتمثــل بنــود الكمــف التــي تحصــل لمنــع إنتــاج منتجــات غيــر مطابقــة لممواصــفات ،مثــل كمــف ىندســة الجــودة وصــيانة

المعدات وىندسة التصاميم والتدريب عمى الجودة وكمف تطوير مقاييس ومعدات الجودة.
( .)2كمف التقويم Appraisal Costs

تمثل بنود الكمـف التـي تحصـل ألجـل اكتشـاف الوحـدات المعابـة فـي المنـتج ،مثـل كمـف فحـص المـواد المسـتممة وكمـف

المختبرات والفحوصات لممنتج سواء التام أم تحت الصنع وكمف المصادقات الخارجية وفحص العمميات ومواد الفحص.
( .)3كمف الفشل الداخمي Internal Failure Costs

تتمثل ىذه الطائفة بالكمف التي تحصل عندما يتم اكتشاف منتج تام غير مطابق لممواصـفات ويحصـل ىـذا االكتشـاف

قبل شحن المنتج إلى الزبـون ،فتشـمل كمـف إعـادة التشـغيل وكمـف التـالف واعـادة الجدولـة لإلنتـاج أو إصـالح المعـاب.أي
تمثل الكمف المرتبطة باإلجراءات التصحيحية لعدم مطابقة المواصفات المطموبة في أول مرة.
( .)4كمف الفشل الخارجي External Failure Costs
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تضم ىذه الطائفة الكمف التي تحصل عند اكتشاف المنتج غير المطابق لممواصفات بعد تسميمو إلى الزبون أو شـحنو،
وتش ــمل كم ــف إع ــادة توزي ــع المنتج ــات المع ــادة وكم ــف التس ــويق لمفش ــل الخ ــارجي وكم ــف الس ــفر والتعويض ــات وال ــدعاوى
والضمان وكمف المردودات وفقدان السمعة.
 .2الكمف الخفية لمجودة Hidden Quality Costs

تتعمق الكمف الخفية لمجودة بعدم كفاءة األنظمة اإلنتاجية وكمف تخزين المواد الفائضة عن الحاجة وتـوفر آالت وأفـراد

أكثر من االحتياج الفعمي ،أي وجود طاقات عاطمة غير مستغمة فيذه الكمف الناجمة عن عـدم االسـتخدام األمثـل لممـوارد
المتاحــة وكــذلك الكمــف المرتبطــة بتعــديالت العمميــات اإلنتاجيــة واعــادة ىندســتيا .أي تمثــل كمــف جــودة خفيــة بمعنــى أنيــا

غير مباشرة عمى الجودة ،فضال عن التكاليف الناجمة عن سوء تخطيط إدارة الجودة.
رابعا :خفض كمف الجودة

تعد التكمفة جوىر العممية اإلنتاجية في أية شركة كونيا تعد من متطمبات مزاولة النشاط واستم ارره  ،لذلك ال يمكن
االستغناء عنيا إال في حالة توقف النشاط بأكممو ،ولغرض زيادة ربحية الشركة ودعم موقفيا التنافسي يتم المجوء إلى
خفض ىذه التكمفة قدر اإلمكان دون المساس بجودة المنتج  ،وذلك من خالل تجنب اليدر والتخمص أو التقميل من
األنشطة التي ال تضيف قيمة والسعي المستمر والدءوب لموصول إلى اقل تكمفة ممكنة ( .الكسب )28 : 2004 ،
وقد أدت التغيرات التي حدثت في البيئة الحديثة إلى ازدياد حدة المنافسة وارتفاع مستوياتيا ،مما دفع الشركات إلى
تبني اإل ستراتيجيات التي تدعم القدرات التنافسية وتقوي مراكزىا التنافسية ،من ىنا كان التركيز عمى التكمفة وكيفية
إدارتيا وامكانية خفضيا.إذ إن إدارة وتخفيض الكمف أصبحت اليوم واحدة من المرتكزات الرئيسة في دنيا األعمال.إذ
ترى أفضل الشركات العالمية أن تخفيض التكمفة ىو الطريقة الوحيدة لتحسين أدائيا المالي ،لذلك فان ما تحتاجو
الشركات فعال ىو إدارة تكاليفيا(.الدقاف)72 :2004 ،

وبناء عمى ذلك قامت دراسات عممية وواقعية
فخفض التكمفة يتضمن تحقيق وفورات في مختمف نواحي األنشطة
ً
لبحث طرق ووسائل أداء ىذه األنشطة في سبيل تحديد المناطق أو المجاالت التي يمكن خفض كمفيا  ،وبإتباع أساليب

مناسبة لخفض تكمفة أدائيا ومن ثم خفض تكمفة الوحدة المنتجة  ،ويجب أن تتم عممية خفض التكمفة دون المساس
بجودة ومواصفات السمعة المنتجة أو الخدمة المقدمة ،فمثالً استخدام مواد رديئة الجودة(ذات كمفة أقل )في إنتاج سمعة
معينة ال يعد خفضا لمكمف لكون المادة األولية المستخدمة في إنتاج السمعة أدت إلى ظيور منتج بمواصفات اقل من

المطموب .ويعد خفض التكمفة احد االستراتيجيات الميمة التي قد تعتمدىا إدارة الشركة عن طريق توجيو إدارة التكمفة
نحو البحث عن اإلجراءات التي تّمكن من الخفض المستمر لمكمف لدى تمك الشركة وأن خفض التكمفة ليس ق ار ار سيال
وعمى إدارة التكمفة أن توازن ما بين التكمفة من ناحية والجودة من ناحية أخرى( .الحديدي)20 :2006،
وعميــو فــان خفــض التكمفــة ال يعنــي مجــرد الــتخمص مــن اإلنفــاق ولكــن يكــون التركيــز مــن خاللــو عمــى الخفــض ،بمعنــى
خفـ ــض أو إ ازلـ ــة مجـ ــاالت اإلس ـ ـراف والضـ ــياع غيـ ــر الحتمـ ــي.وإن تحقيـ ــق المي ـ ـزة التنافسـ ــية يتطمـ ــب مـ ــن الشـ ــركة وضـ ــع
االستراتيجيات التي يمكن أن تكسـبيا فـي التطبيـق العممـي دوام التفـوق والتميـز مـن خـالل تخفـيض كمفيـا وتحسـين مسـتوى

وجودة المنتجات (.الشعباني)3: 2010،
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المحور الثالث

عالقة  Six Sigmaبالجودة وكمفها
تسعى المنشآت إلى تطبيق منيج الحيود السداسي الذي يقوم عمى مراقبة األداء واألنشطة واإلعمال اليومية لموصول
إل ى درجة عالية من درجات الجودة يتم فييا تقميل الفاقد وفرص المعيب بالشكل الذي يؤدي إلى تمبية احتياجات
المستيمك (.إسماعيل )18، 2006،
وعميو يمكن بمورة العالقة ما بين  Six Sigmaوالجودة وفق اآلتي:
 .1سابقا كانت برامج الجودة تركز عمى تمبية احتياجات العميل بغض النظر عن التكمفة واستطاعت تمك الشركات
إنتاج منتجات ذات جودة عالية عمى الرغم من قمة كفاءة العمميات الداخمية.

 .2في ظل المنافسة الشديدة وىدف الربحية ساد مفيوم أن الجودة تكمف الكثير من الجيد والمال والوقت.
 .3ظيور  Six Sigmaكمبادرة لتطوير مستويات الجودة .
 .4أن  Six Sigmaعبارة عن ىدف لألداء يتم تطبيقو عمى كل عنصر من العناصر الجودة وليس عمى المنتج بأقل تكمفة.

 .5ال يمكن أن تعمل Six Sigmaبمعزل عن الجودة حيث توفر إدارة الجودة لـ  Six Sigmaاألدوات والتطبيقات
الالزمة إلحداث التغييرات الثقافية وتطور العمميات داخل اإلدارة.
 .6أن  Six Sigmaليست موضوعا يدور حول الجودة من اجل الجودة نفسيا وانما تدور حول تقديم قيمة أفضل
لمعمالء والموظفين والمستثمرين.

فتطبيق Six Sigmaسوف يعمل عمى خفض عدد الوحدات المعابة وكما مبين في الجدول رقم ()1
جدول ()1
العالقة بين مستوى السيكما وعدد العيوب لكل مميون فرصة
Sigma Level

العيوب لكل مميون فرصة

1

691500

1.5

500000

2

308300

2.5

158650

3

67000

3.5

22700

4

6220

4.5

1350

5

233

5.5

32

6

3.4
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)chas ،aquilan،(Davis,2003:273
يالحظ أن انخفاض نسبة المعيب سوف ينعكس إيجابا عمى كمف الجودة فيعمل عمى خفضيا ،فيعتبر تخفيض كمف
الجودة الرديئة المتمثمة بكمف الفشل بشقييا الداخمي والخارجي من أىم المنافع المالية المتحققة جراء تطبيق منيج الحيود
السداسي حيث ترتبط كمف الجودة الرديئة ارتباط مباشر بمستوى السيكما المتبع في المنشأة وبعبارة أخرى فإنيا ترتبط
بعدد الوحدات المعابة لكل مميون فرصة فمو كان مستوى السيكما المتبع بدرجة  3سيكما فان عدد الوحدات المعابة

سوف تصل إلى  67000وحدة لكل مميون فرصة وبالتالي فان كمف الجودة الرديئة ممكن أن تتراوح مابين -%25
 %40من إجمالي المبيعات أما في حالة تطبيق منيج الحيود السداسي أي مستوى ال  6سيكما فان عدد الوحدات
المعابة يبم  3.4وحدة لكل مميون فرصة وبالتالي فان كمف الجودة الرديئة سوف تتراوح مابين  %1-%5بمعنى أن
ىذه الكمف سوف تنخفض بارتفاع مستوى السيكما (.اليامور)11 :2011،

والجدول رقم ( )2يوضح العالقة بين كمف الجودة الرديئة ومستوى السيكما المتبع في مواجية العيوب
جدول()2
العالقة بين كمف الجودة الرديئة ومستوى السيكما المتبع في مواجية العيوب
مستوى سيكما

نسبة تكاليف الجودة من إجمالي المبيعات

2

أكثر من %40

3

من %40 – 25

4

من %25 – 15

5

من %15 – 5

6

%1

المصدر ( :النعيمي)6 :2007،
فاالنتقال من مستوى سيكما معين مثل ثالثة سيكما إلى مستوى أعمى منو مثال ستة سيكما سوف يعمل عمى
تخفيض نسبة المنتجات غير المطابقة لممواصفات وتحقيق مستويات عالية من رضا العمالء وتوفير فرص مالئمة

لتخفيض كمف الجودة الرديئة.

أي إن مــنيج ال حيــود السداســي يقــوم عمــى المبــدأ الوقايــة أو الرغبــة فــي منــع العيــوب قبــل نشــوئيا حيــث ييــدف إلــى أداء
األعمال بشكل صحيح منذ البداية.وىذا ما يتفـق مـع النظـرة الحديثـة لمجـودة التـي تقـوم عمـى فمسـفة التحسـين المسـتمر فـي
الجــودة ممــا يــنعكس إيجابــا عمــى كمــف الجــودة مــن خــالل االســتمرار فــي تخفــيض كمــف الجــودة الرديئــة حتــى تصــل إلــى
المستوى األفضل لمجودة وعندىا تصل التكاليف الكمية لمجودة إلى أدنى حد ممكن.
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الجانب التطبيقي
وصف متغيرات البحث و تشخيصها :

جاءت محاولة الباحثان لتناول موضوع  6σفي التعميم العالي من خالل تحديد الخطوات الالزمة لمتطبيق وتحميل

مستويات الجودة والتعرف عمى كيفية حساب قيمة سيكما( ) σفي التعميم  ،وعميو تم اختيار طمبة المرحمة األولى لألقسام
العممية في كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة االنبار في الدراسة الصباحية وتم تحديد عدد الطمبة الموجودين فعال وعدد
الناجحين لمعام الدراسي  ، 2013-2012والموضحة أعدادىم وأقساميم كما في الجدول رقم (.)3
الجدول رقم ()3
عدد الطمبة الممتحنين والناجحين في أقسام الكمية
القسم

عدد الممتحنين

عدد الناجحين

اقتصاد

120

105

إدارة أعمال

128

63

محاسبة

140

112

المجموع

388

280

المصدر  :سجالت شعبة التسجيل الصباحي في كمية اإلدارة واالقتصاد لمعام الدراسي .2013-2012
وبيدف تحديد مستوى الجودة وحساب قيمة  σفقد استخدم الباحثان المعادالت الخاصة بيذا الجانب وكاالتي.
 .1تحديد إجمالي عدد الطمبة الممتحنين وعدد الطمبة الناجحين في السنة محل البحث.وكما في الجدول رقم (.)4
الجدول رقم ()4
إجمالي عدد الطمبة الممتحنين وعدد الطمبة الناجحين
280

388

إجمالي عدد الطمبة الناجحين

إجمالي عدد الطمبة الممتحنين

المصدر:من إعداد الباحث باالستفادة من سجالت الكمية
 .2تحديد نسبة الطمبة الناجحين :
مجموع الطمبة الناجحين
نسبة الطمبة الناجحين = %100× ----------------------------
إجمالي عدد الطمبة الموجودين فعال
280
= %100× ---------------
= %22

333
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.3تحديد نسبة العيوب ( الطمبة غير الناجحين )
نسبة العيوب = 0.28 = 0.72 – 1

أو نسبة العيوب = %28 = %72 - %100
 .4تحدي د معدل العيوب لكل خاصية (فرص ظيور العيوب) ولنفرض أن خصائص الجودة الحرجة في عممية التدريس
كانت  10منيا مثال (تغطيتو لممنيج العممي  ،عدد المواد التي درسيا الطالب  ،المستوى العممي لمطالب ،النشاطات
الصفية والالصفية  ،درجة االمتحان النيائي  ،معدل النجاح ،وتسمسل الطالب عدد سنوات رسوبو  ،درجة التزامو بحضور

المحاضرات  ،وغيرىا من الفرص.).وعميو سيحسب معدل العيوب لكل فرصة وفق المعادلة اآلتية:
معدل العيوب لكل خاصية أو فرصة = 11 ÷ 0. 28
= 1.123

 .5حساب عدد العيوب لكل مميون فرصة DPMO

عدد العيوب لكل مميون =  28000= 0.028 ×1000000عيب (طالب فاشل)

 .6تحويل عدد العيوب في المميون فرصة إلى قيمة سيكما ()σ
باستخدام الجداول الخاصة بسيكما ( )σيتضح أن عدد العيوب ىو ضمن مستوى( σ )3.4تقريبا ،معنى ىذا أن أداء
الطمبة في ىذه الكمية عمى مقياس سيكما  σجيد الن عدد العيوب بم ( 28000طالب/مميون ) ،ولكنو بعيد عن مستوى

ستة سيكما ( ،) 6σويوضح الجدول رقم ( )5نسب العيوب (عدد حاالت فشل الطمبة أو الرسوب في المميون).
الجدول رقم ( )5عدد حاالت فشل الطمبة أو الرسوب في المميون

Source : Gupta ،Praveen ، 2004 ، Six Sigma Business Scorecard، Ensuring
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ومن مالحظة الجدول أعاله والذي يوضح العالقة بين مستوى  σوكمية العيوب لكل مميون فرصة فانو يمكن القول
إن مستوى الجودة الذي تعمل في ظمو الكمية ىو( )3.4بنسبة عيوب أو نسبة رسوب  %28وبمستوى نجاح  % 72في
أدائيا.

وعند وصولنا إلى مستوى  4σفان عدد الطمبة غير الناجحين سيبم

 6210طالب فاشل/مميون طالب مشارك في

االمتحان  ،واذا وصمنا المستوى  5σفان عدد الطمبة غير الناجحين سيكون  233طالب فاشل/مميون طالب مشارك.
وحتى نصل إلى مستوى  6σيجب أن يكون عدد الطمبة الفاشمين ال يتعدى أربعة طالب لكل مميون طالب مشارك في
االمتحانات.
وعميو البد من دراسة األساليب المؤدية لتحسين حاالت نجاح الطمبة وتقميل حاالت الفشل التي تسببت في الوصول

إلى مستوى معين من سيكما  ، σومن ىذه األسباب قد يكون صعوبة المنيج الدراسي ،الظرف األمني الذي تمر بو

محافظة االنبار،عدم إتباع بعض التدريسيين طرق التدريس السميمة والحديثة ،وغيرىا من األسباب التي يمكن لعمادة
الكمية أن تشخصيا وتسعى عمى تذليميا.
إذ أن تقميل نسب العيوب واالقتراب من مستوى  6σأو تحقيقو سيعمل عمى تقميل حالة الفشل مما يقود إلى خفض

كمف الفشل التي ىي احد أنواع كمف الجودة،أي بمعنى أخر االقتراب مستوى  6σأو تحقيقو سوف يعمل عمى خفض
كمف الجودة وىنا تتحقق فرضية البحث التي مفادىا" استخدام منيج  Six Sigmaيعمل عمى تقديم المنتج أو الخدمة
بأقل العيوب وأعمى مستويات الجودة وبنفس الوقت يقود إلى خفض كمف الجودة".
فمو افترضنا أن كمفة الطالب السنوية في كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة االنبار ىي ( )1000000دينار سنويا،فسوف

يعرض لنا الجدول رقم ( )6كمف الفشل أو كمف الجودة حسب مستويات سيكما .
الجدول رقم ()6

كمف الفشل(كمف الجودة) لطمبة كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة االنبار حسب مستويات سيكما
عدد حاالت الفشل

كمفة الفشل الكمية

كمفة الفشل/طالب

691462000000

1000000

655422000000

1000000

655422

617911000000

1000000

617911

1.2

579260000000

1000000

579260

1.3

4

539828000000

1000000

539828

1.4

5

500000000000

1000000

500000

1.5

6

460172000000

1000000

460172

1.6

7

420740000000

1000000

420740

1.7

8

382088000000

1000000

382088

1.8

9

344578000000

1000000

344578

1.9

10

308537000000

1000000

308537

2

11

691462

418
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1

1

1.1

2
3
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274253000000

1000000

274253

2.1

12

241964000000

1000000

241964

2.2

13

211856000000

1000000

211856

2.3

14

184060000000

1000000

184060

2.4

15

158655000000

1000000

158655

2.5

16

135666000000

1000000

135666

2.6

17

115070000000

1000000

115070

2.7

18

96800000000

1000000

96800

2.8

19

80757000000

1000000

80757

2.9

20

66807000000

1000000

66807

3

21

54799000000

1000000

54799

3.1

22

44565000000

1000000

44565

3.2

23

35930000000

1000000

35930

3,3

24

28717000000

1000000

28717

3.4

25

22750000000

1000000

22750

3.5

26

17865000000

1000000

17865

3.6

27

13904000000

1000000

13904

3.7

28

10724000000

1000000

10724

3.8

29

8198000000

1000000

8198

3.9

30

6210000000

1000000

6210

4

31

4661000000

1000000

4661

4.1

32

3467000000

1000000

3467

4.2

33

2555000000

1000000

2555

4.3

34

1866000000

1000000

1866

4.4

35

1350000000

1000000

1350

4.5

36

968000000

1000000

968

4.6

37

686000000

1000000

686

4.7

38

483000000

1000000

483

4.8

39

337000000

1000000

337

4.9

40

233000000

1000000

233

5

41

159000000

1000000

159

5.1

42

108000000

1000000

108

5.2

43
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72000000

1000000

72

5.3

44

48000000

1000000

48

5.4

45

32000000

1000000

32

5.5

46

21000000

1000000

21

5.6

47

13000000

1000000

13

5.7

48

9000000

1000000

9

5.8

4.9

5000000

1000000

5

5.9

50

3400000

1000000

3.4

6

51

المصدر :من إعداد الباحثين
من خالل الجدول أعاله يتضح أن كمفة الفشل عندما تكون بمستوى  1σىو  691462000000دينار  ،بينما عندما

تصل إلى مستوى  3.4 σفان كمفة الفشل تنخفض إلى  2555000000دينار .واذا ما اردنا الوصول إلى مستوى 6σ
فان كمفة الفشل سوف تنخفض إلى  3400000دينار فقط.وىذا يعني انو كمما ارتفع مستوى سيكما كمما قمت عدد
العيوب وبالتالي انخفضت كمف الجودة وخاصة المترتبة عمى حالة الفشل.
المحور الخامس
االستنتاجات والتوصيات

 . 1يقوم منيج ستة سيكما عمى المبدأ الوقاية أو الرغبة في منع العيوب قبل نشوئيا حيث ييدف إلى أداء األعمال بشكل
صحيح منذ البداية.

 .2يسـعى مـنيج  six sigmaإلـى خمـق بيئـة تعميميـة وتضـمين جـودة التفكيـر فـي كـل مسـتوى وفـي كـل عمـل والسـعي
لزيادة النجاح في تحسين العممية واعتماد التحسين المستمر واعـادة ىندسـة اإلنتاجيـة كأفضـل الممارسـات وبالتـالي خفـض
الكمف من خالل تقميل األخطاء إلى الحد الذي يمكن أن يقمل من اإلنتاج المعيب وبالشـكل الـذي يـؤدي إلـى تحقيـق رضـا
الزبون من خالل الربط بين أعمى جودة واقل تكمفة ممكنة لإلنتاج أو الخدمات.

 .3يقوم منيج  six sigmaعمى تحميل وقياس االنحراف في العممية وازالتو بشكل منظم بيدف الوصول إلى مستويات
مقبولة ضمن مفيوم المعيب الصفري .ويطبق ىذا المنيج عمى كل المراحل اإلنتاجية أو الخدمية وليس عمى المنتج
النيائي فقط .
 .4لغرض تحقيق اليدف الرئيس لمنيج  six sigmaوالمتمثل بخفض العيوب في العمميات والمنتجات يجري استخدام
كل من منيجية التحسين المستمر( )DMAICومنيجية تصميم ( )DFSSأو.DMADV
 .5بما أن الجودة تعني المالئمة أو المطابقة لالستخدام إذا البد من تحمل كمف ألجل الوصول إلى تمك األىداف سميت
بكمف الجودة .فانخفاض نسبة المعيب سوف ينعكس إيجابا عمى كمف الجودة فيعمل عمى خفضيا ،إذ يعتبر تخفيض
كمف الجودة ا لرديئة المتمثمة بكمف الفشل بشقييا الداخمي والخارجي من أىم المنافع المالية المتحققة جراء تطبيق منيج
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ستة سيكما ،حيث ترتبط كمف الجودة الرديئة ارتباط مباشر بمستوى السيكما المتبع في الشركة ،وبعبارة أخرى فإنيا ترتبط
بعدد الوحدات المعابة لكل مميون فرصة.
 .6يجب دراسة األساليب المؤدية لتحسين حاالت نجاح الطمبة في الكمية محل الدراسة وتقميل حاالت الفشل التي تسببت
في الوصول إلى مستوى  ، 3.4 σمما يتطمب تحميل األسباب التي أدت إلى تمك النتيجة والتي يمكن لعمادة الكمية أن
تشخصيا وتسعى عمى تذليميا.

.7تبين من خالل الجانب العممي أن كمفة الفشل عندما تكون بمستوى  1σىو  691462000000دينار  ،بينما عندما

تصل إلى مستوى  3.4 σفان كمفة الفشل تنخفض إلى  2555000000دينار .وعند مستوى  6σفان كمفة الفشل
سوف تنخفض إلى  3400000دينار .وىذا يعني انو كمما ارتفع مستوى سيكما كمما قل عدد العيوب وبالتالي انخفضت
كمف الجودة وخاصة المترتبة عمى حالة الفشل.
 . 8عمى الشركات بشكل عام والوحدات التعميمية بشكل خاص اعتماد المناىج الحديثة ومنيا منيج ستة سيكما التي
تعمل عمى رفع مستوى جودة التعميم إلى أفضل المستويات وبنفس الوقت تخفض من كمف الجودة إلى اقل حد ممكن .
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المصادر:
أوال :المصادر العربية
 .1إسماعيل  ،عمر عمي  - Six Sigma ، 2011 ،مدخل متميز لتحسين جودة التعميم العالي بالتطبيق عمى طمبة
كمية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة الموصل .

 .2إســماعيل  ،عمــر عمــي ،2006،تقانــة  sixsigmaوامكانيــة تطبيقيــا فــي الشــركة العامــة لصــناعة األدويــة والمســتمزمات
الطبية في نينوى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة الموصل ،العراق.
 .3الكســب ،عمــي إبـراىيم حســين"2004 ،المعمومــات المحاســبية الالزمــة العتمــاد أســموب التحســين لمســتمر –الكــايزن-فــي
الشركات الصناعية بالتطبيق عمى مصنع الغزل و النسيج في الموصل" ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة فـي المحاسـبة.كمية

اإلدارة و االقتصاد.جامعة الموصل.
.4

الحديدي ،ىشام عمر ،( 2006(،اإلستراتيجية المالئمة إلدارة التكمفة بيدف التخفيض بالتطبيق عمى الشـركة العامـة

لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية في نينوى،رسالة ماجستير غير منشورة،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .5الدقاف ،عبده احمد محمد  ،2004 ،مـدخل مقتـرح إلدارة الكمـف فـي المنشـات الصـناعية بيـدف دعـم قـدراتيا التنافسـية
في ظل البيئة االقتصادية والصناعية الحديثة ،أطروحة دكتوراه غير منشورة في فمسفة المحاسبة ،كمية التجارة باالسماعمية،

جامعة قناة السويس ،مصر.
.6الخشابي شاكر جار اهلل  ، 2006 ،إدارة الجودة الشاممة في البنوك التجارية األردنية دراسة تحميمية مقارنة في البنك
العربي وبنك اإلسكان لمتجارة والتمويل ،مجمة اإلداري ،العدد ، 106السنة ، 28مسقط .
 .7الشعباني ،صالح إبراىيم يونس ،الكمف النوعية ،المسببات وأسموب إدارتيا بيدف التخفيض ،مجمـة بحـوث مسـتقبمية،
العدد التاسع ،كمية الحدباء الجامعة ،الموصل.2004 ،

 .8الشعباني ،صالح إبراىيم يونس ،كمف الجودة واستراتيجية التوازن مع قيمة الجودة ،مجمة بحوث مستقبمية ،العـدد ،19
كمية الحدباء الجامعة ،الموصل2007. ،
 .9الشعباني ،صالح إبراىيم يونس ،التغير في استراتيجيات خفـض الكمـف وآثارىـا ،مجمـة تنميـة ال ارفـدين العـدد ، 98كميـة
اإلدارة واالقتصاد –موصل 2010.،
 .10النعيمي ،محمد عبد العال  )six sigma) ،2007،منيج حديث في مواجية العيوب  ،بحث مقدم إلى مؤتمر
الزيتونة العممي في األردن .

 .11النعيمي  ،محمد عبد العال والصويص  ،ليث جميل وغالب جميل  ، 2009 ،إدارة الجودة المعاصرة مقدمة في إدارة
الجودة الشاممة لإلنتاج والعمميات والخدمات ،دار الياوزي العممية لمنشر والتوزيع  ،عمان – األردن.
 .12اليامور،عمي حازم يونس ،تخفيض كمف الجودة الرديئة باستخدام منيج الحيود السداسي فـي مواجيـة العيـوب د ارسـة
حالة في معمل األلبسة الوالدية في الموصل ،مجمة تنمية الرافدين ،كمية اإلدارة واالقتصاد –موصل 2011.،
 .13باسيمي،مكرم عبد المسـيح  ،2001 ،المحاسـبة اإلداريـة مـدخل معاصـر فـي التخطـيط والرقابـة وتقـويم األداء ،ط،3
المكتبة العصرية ،مصر.
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