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يهددد البحدد الددى بيددان دور سددكس سددجما الر دديقة فددي تخفدديا التكدداليف و تعظددير ربحيددة
المنظمات من خالل تطبيد منهجيدة هداا االسدلو مدا يدى ر علدى تخفديا تكداليف الجدودة وتحسدين
الموقف التنافسي .اذ يشكل هاا المفهوم محور اهتمام العديد من المنظمات الصناعية والخدمية سواء
في البلدان النامية او المتطورة وباألخص تلك التي تركز على تعظير االرباح ،ذلك إن هاا االسلو
يختلف عن باقي االساليب من خالل تركيزه على تحديد نسبة العيدو وتشدخيص منداا الخلدل فدي
العملية  ،باإلضافة الى القضاء على التالف والاي يىدي بدوره الى تخفيا تكاليف الجودة  ،بالتالي
فأن هد البح هو التعر على امكانية تطبي اسلو سكس سدجما الر ديقة فدي المصدنم مجتمدم
البحددد ومددددم اسدددهام فدددي تخفددديا التكددداليف .توادددل البحددد الدددى مجموعدددة مدددن االسدددتنتاجات
والتوايات كان من اهر االستنتاجات امكانية تطبي هاا االسلو في المصدنم المبحدو باإلضدافة
الى اسهام في تخفيا التكاليف وزيادة كمية االنتاجية ،وفيما يخص التوايات تطدر البحد الدى
ضرورة اتباع اساليب ادارة الجودة في مراقبة العملية االنتاجيدة كدالك ضدرورة زيدادة االنفدا علدى
انشطة الوقاية.
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Abstract
The research aims to identify the role of Lean Six Sigma in reducing costs and increasing the profitability of
enterprises by applying this approach in order to influence the management/reduction of costs and improve the
competitive situation. This concept has become the focus of many industrial and service organizations in both
developed and developing economies, especially those focused on increasing profitability. This is because this
approach differs in that it focuses on determining the percentage of defective products and diagnosing fault points in
the production process. It also eliminates wastes that are reflected in further reduced quality costs. Thus, the purpose
of the research is to determine the applicability of this approach in the sampling plant by determining its contribution
to reducing quality costs. The research found a number of conclusions and recommendations. One of the most
important conclusions was the possibility of applying this method to the plant in addition to its contribution to
reducing costs and increasing the quantity of product. Regarding the recommendations, the study discussed the need
to follow the methods of quality management in monitoring the production process as well as the need to increase
spending on prevention activities.

المقدمة
يعدد أسدلو سدكس سدجما الر ديقة مدن اهدر االسداليب الحديثدة
التي تسعى المنظمات المعاارة الى تطبيق  ،ذلدك بسدبب اسدهام
بتحسين العمليات االنتاجية من خالل الحد او القضاء علدى التدالف
وتحديد االنحرافدات فدي العمليدة والكشدف عدن منداا الخلدل فيهدا
والعمدددل علدددى معالجتهدددا  ،والددداي يدددنعكس بشدددكل ايجدددابي علدددى

تخفيا التكاليف وزيادة كمية االنتاج كالك ربحيدة المنظمدة ،كمدا
يسدهر فددي تحسددين وضددعها التنافسددي فددي االسددوا  .بالتددالي لددر يعددد
امام المنظمات اال التوجد نحدو تخفديا التكداليف واعدادة هيكلتهدا
وتقددير المنتجدات بمسدتوم جدودة المرغدو فدي السدو .حيد أن
مدن اهددر اولويدات اسددلو سددكس سدجما الر دديقة هدو تقدددير افضددل
منددتل للزبددون باإلضددافة الددى التركيددز علددى العمليددات واالنشددطة
الداخليدددة مدددن اجدددل الحفددداظ علدددى مسدددتوم الجدددودة وتقليدددل عددددد
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الوحدددات المعابددة وتحديددد اسددبا االنحرافددات ومعالجتهددا والدداي
سدددينعكس باإليجدددا علدددى تخفدددديا تكاليفهدددا وتعظدددير االربدددداح
وتحسين وضعها التنافسي في السو المستهدفة.

منهجية البحث
مشكلة البحث
مددن خددالل المعايشددة الميدانيددة لمصددنم ااددارات الديوانيددة يمكددن
تلخيص مشكلة البح من خالل االتي :ـ
أ .ارتفدداع تكلفددة انتدداج الوحدددة الواحدددة وعدددم اتخدداذ االدارة أي
اجراءات تجاه التلف وانخفاض األرباح .
 .عدم قدرة منتجات المصنم على منافسة المنتجات المما لدة فدي
السو المحلي في مستوم السعر بالرغر من تفوق على بعا
االنواع من حي الجودة.
ج .ارتفاع عدد الوحدات التالفدة خدالل المراحدل العمليدة االنتاجيدة
والاي ينعكس على انخفاض مستوم االنتاج .

اساليب جمع البيانات
تر استخدام منهل دراسة الحالة من اجل اختبار فرضية البح
اذ تر جمم البيانات المتعلقة بالبح باستخدام اسلوبين هما -:
االول  :البيانات النظرية من خالل االاالع على الكتب والرسائل
والدوريات المتعلقة بموضوع البح .
الثاني  :من خالل البيانات التي تر جمعها من السدجالت والتقدارير
التددي تددر االاددالع عليهددا فددي اقسددام المصددنم مجتمددم البح د كددالك
المقابالت الشخصية مم المسىولين في قسر االنتاج وقسر السيطرة
النوعية وقسر التخطيط وقسر المالية في المصنم مجتمم البح .
المخطط االجرائي للبحث
كل ( )2المخطط االجرائي للبح

اهمية البحث
تنبم اهمية البح من خالل بيان ا ر سكس سجما الر يقة في
تخفدديا التكدداليف فددي مصددنم ااددارات الديوانيددة والحفدداظ علددى
الجودة بنفس الوقت اذ أن الزبون لر يعد قادراً علدى دراء السدلعة
التددي ينتجهددا المصددنم بسددبب ارتفدداع اسددعارها مقارنددة بالمنتجددات
المما لدة فددي السدو وبالتددالي فدأن تطبيد هداا االسددلو يسدهر فددي
تعزيز مكانة منتجات المصنم في االسوا  ،كما تنبم أهمية البح
فدددي كونددد يعدددر المنظمدددات الصدددناعية المحليدددة بأهميدددة ومددددم
استخدام اسلو سكس سجما الر يقة ومددم اسدهام فدي تخفديا
تكاليف منتجاتها وتحسين عملياتها.
هدف البحث
يسعى البح الى توضدي دور اسدلو سدكس سدجما الر ديقة
فددي تخفدديا التكدداليف وزيددادة القدددرة التنافسددية  ،كددالك ا ددر هدداا
االسددلو فددي زيددادة الكفدداءة االنتاجيددة مددن خددالل القضدداء علددى
التددالف والحددد مددن االنحرافددات ف دي العمليددة  ،كددالك تحديددد مفهددوم
واض اسلو سكس سجما الر يقة والمنافم المالية المتحققة عندد
تطبيق .
فرضيات البحث
تركددز فرضددية البحد بشددكل اساسددي حددول (امكانيددة اسددتخدام
اسلو سكس سجما الر يقة فدي تخفديا تكداليف الجدودة بالشدكل
الدداي يسدداعد المصددنم مجتمددم البحدد علددى زيددادة كميددة االنتدداج
وبالتالي زيادة االرباح).

االطار النظري
أ .سكس سجما الر يقة
 .2المفهددوم  : Conceptااددب اسددلو سددكس سددجما الر دديقة
اسددتعارة لنظددام التميددز فددي األعمددال والدداي يمكددن مددن خالل د
تحسين واخترا كل جزء من المنظمة باالعتماد علدى تحسدين
العمليددددة وخفددددا التكدددداليف اضددددافة الددددى وزيددددادة األربدددداح
) .(Barnes&Walker,2010:24كمددددا أن تقنيدددددات سدددددكس
سدجما الر دديقة تسددعى إلددى تحسدين تدددف العمليددات ذات القيمددة
المضافة كالك العمل على تقليل التالف الموجدود فدي العمليدات
واألنشطة  ،وهاا التالف قد يكون موجوداً في الوقدت أو العمدل
المعدداد أو االنتظددار أو التفتددي (Roth & Franchetti ,
) 2010:118كالك تركدز تقنيدات سدكس سدجما الر ديقة علدى
إيجاد األنشدطة التدي ال تضديف قيمدة والقضداء عليهدا مدن اجدل
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تحسين أداء العمليات ورفدم مسدتوم الجدودة واإلنتاجيدة فضدالً
عدن تقليددل التكدداليف وخفددا أوقدات دورة االنتدداج بشددكل كبيددر
باإلضددددددددددافة الددددددددددى أنشددددددددددطة خدمددددددددددة الزبددددددددددائن مددددددددددم
تعزيز مستوم الربحية ( .)Summers , 2011:1فيما يشدير
العددددد مدددن البددداحثين والكتدددا الدددى إن اسدددلو سدددكس سدددجما
الر ددديقة يركدددز علدددى القضددداء علدددى التدددالف ادددوال العمليدددة
االنتاجية فضالً عن كون يحقد تددف مسدتمر وانسديابية عاليدة
في كل قسر من اقسام المنظمة مثل قسر التصمير ،المشدتريات،
التصنيم وإدارة التسلير كالك التواال بدين المنظمدة المصدنعة
وزبائنها ،وبالتالي فهو يساهر في تقليل الوقت والتكلفدة وزيدادة
األربدداح وإنتدداج عمليددة تناسددب التصددنيم والنقددل باإلضددافة الددى
تحقيدد التددوازن بددين المفدداهير واألنشددطة وأسدداليب التحسددين
لوضدددددددم المنظمدددددددة فدددددددي االتجددددددداه الصدددددددحي والمالئدددددددر
(.)Suksamarnovng & Jeerapat,2013 :921
ويمكدن تندداول تعريددف سدكس سددجما الر دديقة مدن وجهددة نظددر
عدد من الكتا والباحثين كاالتي:
هدو مددخل اداري لقيدادة عمليدات االبتكدار داخدل المنظمدة مددن
أجددل تحقي د نتددائل متفوقددة ،ينطددوي علددى تحليددل عملددي باالعتمدداد
على الحقائ ويهد الى نمو المنظمدة كدالك كفداءة العمليدات فهدو
عمليددددة اويلددددة األجددددل مددددن التحسددددين التدددددريجي والمسددددتمر
) .)Dumitrescu & Marilena , 2011: 535فدي حدين يشدير
اخددرون علددى أند نهددل يجمددم بددين اإلنتدداج الر ددي وسددكس سددجما
لتحسددين الجددودة والحددد مددن االنحرافددات والقضدداء علددى التددالف،
باإلضافة الى إزالة النفايات الناتجة عن العمليدات وتخفديا وقدت
اإلنتدداج وزيددادة كفدداءة العمليددة وزيددادة رضددا الزبددائن( Chang
 .)Chen&,2012:431ومن وجهة نظر اخرم فقدد عدر بأند
مصطل يشير الى القضداء علدى التدالف فدي العمليدات مدن خدالل
مجموعدددة مدددن المبدددادم التدددي يدددتر تضدددمين العديدددد منهدددا فدددي هددداا
المفهددوم ،وأن الفكددرة الرئيسددة مددن وراءه هددي االسددتخدام الفعددال
للموارد والوقت لتحقي منتجات ذات جدودة عاليدة وضدمان رضدا
الزبائن من خدالل تقليدل االنحرافدات والعيدو ( & Agustiady
 .)Badiru , 2013: 30فددي حددين عرف د اخددرون بأن د منهجيددة
واستراتيجية عمل تزيد مدن أداء العمليدة بحيد تدىدي إلدى زيدادة
رضا الزبائن وتحسين اإلنتاجية وزيادة مروندة النظدام فضدالً عدن
مو وقية العمليات ومن ر خفا مستويات المخزون بين محطدات
العمدل( . )Drohomeretski et al. , 2014:809ومدن وجهدة
نظر اخرم فقد عر على ان استراتيجية األعمال التي تزيد من
أداء العمليددة وتعمددل علددى تعزيددز رضددا الزبددائن وتحسددين النتددائل
كونهددا اداة فعالددة لتطددوير القيددادة باتجدداه تبنددي المنظمددة للمفدداهير
واألسددداليب واألدوات الالزمدددة لتلييدددر العمليدددات وتقليدددل التدددالف
والحد من االنحرافات(.)Antony et al. , 2016 :47

ومما تقدم يمكن تعريف سكس سجما الر يقة كالتي -:
هدي اسدتراتيجية تهدد المنظمدة مدن ورائهدا الدى تحسدين اداء
العملية وزيدادة رضدا الزبدائن مدن خدالل تحسدين جدودة مخرجدات
العمليددددة وذلددددك باسددددتخدام مجموعددددة مددددن االسدددداليب واالدوات
االحصائية التي تساهر في الحد من االنحرافات وتقليدل التدالف او
القضاء علي (الباحثان).
 .1فوائد استخدام سكس سدجما الر ديقة  :إن تطبيد سدكس سدجما
الر يقة يساهر في تحقي مسدتوم عدا مل مدن الرفاهيدة والرضدا
داخل المنظمدة مدن خدالل تخفديا مسدتوم التكداليف وتحسدين
الجودة وحماية البيئة فضالً عن رفدم مسدتوم رضدا اادحا
المصدددلحة ( .)Pusporini et al.,2013:102كمدددا يشدددير
بعا الباحثين والكتا الدى ان المنظمدات فدي عدالر االعمدال
تواج د ارتفدداع فددي التكدداليف وزيددادة المنافسددة بشددكل متسددارع
وبالتالي فأن سكس سجما الر يقة تسم للمنظمة بالتللب على
هاه المشاكل ويسداعدها علدى النمدو والتوسدم فدي اسدواقها مدن
خالل تطبي مجموعة من الطر هي( Skalle et al, 2009
:):7-8
 زيددادة اإليددرادات  :تسدداهر سددكس سددجما الر دديقة فددي زيددادة
إيرادات المنظمة من خالل تبسديط العمليدات والتدي تدىدي إلدى
منتجات أو خدمات مكتملة بشدكل أسدرع وأكثدر كفداءة دون أي
تكلفددة ،كددالك تعمددل علددى زيددادة اإليددرادات مددن خددالل تمكددين
المنظمددة مددن بددال أقددل الجهددود وتصددنيم وتددوفير المزيددد مددن
المنتجددات أو الخدددمات باسددتخدام مددوارد أقددل ( Koning et
.)De al.,2010:40-42
 تقليل التكاليف  :تعمل سكس سجما الر يقة على تقليل تكداليف
المنظمة من خالل :
أ .إزالة التالف من العمليات مهما كدان حجمهدا والتدالف هدو أي
نشدداا ضددمن أي عمليددة غيددر مرغددو فيدد او خددارج ااددار
المواافات لتصنيم منتل أو تقدير خدمـــــة .
 .حل المشاكل الناجمة عن العمليدة والتدي تحصدل نتيجدة عيدو
فددي المنددتل أو الخدمددة والتددي قددد تكلددف المنظمددة أمددواالً ليسددت
بالقليلة كالك إاالح العمليات الخاائدة ومدا يترتدب عليهدا مدن
تكلفة في موارد المنظمة المالية والمادية (Muthukumaran
. )et al,2013:98
ً
ً
 .3تحسين الكفاءة  :تىدي السكس سجما الر يقة دورا كبيدرا فدي
تحسين كفاءة المنظمة من خالل:
أ .تعظير جهود المنظمدة نحدو تقددير منتجدات أو خددمات مرضدية
للزبائن.
 .السماح للمنظمدة بتخصديص المدوارد  /اإليدرادات الناتجدة عدن
عملياتها المحسنة حديثا نحو تطوير نشاااتها.
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ج -تمكين المنظمة من إنشداء عمليدات فعالدة بحيد تسدتطيم تقددير
المزيدددد مدددن المنتجدددات أو الخددددمات مدددم تحقيددد رضدددا للزبدددائن
بمسدتويات اعلدى مدن أي وقدت مضدى( Byrne et al. , 2007 :
.)1-2
 .4تطوير فاعلية الموظفين  :تطور سكس سجما الر ديقة فاعليدة
الموظفين داخل المنظمة من خالل:
أ .إ راك المدوظفين فدي عمليدة التحسدين ممدا يسداهر فدي تعزيدز
المشاركة الفعالة في فري العمل داخل المنظمة.
 .بناء الثقة والشفافية في جميم مستويات المنظمة وتعزيدز الفهدر
المشدددترك ألهميدددة دور كدددل فدددرد داخدددل المنظمدددة فدددي تحقيددد
مسدددتوم النجددداح المطلدددو ،كدددالك فهدددي تعمدددل علدددى تطدددوير
الشعور بالملكية والمسىولية للموظفين وهاا يزيدد مدن فعاليتهدا
فددي تحقي د النتددائل الدداي يصددب فددي تحقي د النجدداح المسددتمر
للمنظمة (مصدر ساب ذكره .)2007,3
وينظر ( )Franchetti , 2015: 48الى ضرورة ربط نتدائل
مشدددروع سدددكس سدددجما الر ددديقة بفوائدددد أساسدددية ومزايدددا نوعيدددة
وإعطاء األولويدة لالحتياجدات التنظيميدة التدي يجدب التعبيدر عنهدا
من حي المتليرات المرافقة لمخرجات العملية الرئيسة مثل:





.1
أ.

التليير في العملية.
وقت الدورة .
تكلفة الوحدة الواحدة.
رضا الزبائن.
معدالت التالف أو العيب.
مراحل تطبي سكس سجما الر يقة وادوات القياس
مراحددددل تطبيدددد سددددكس سددددجما الر دددديقة  :يعتبددددر نمددددوذج
Analyze- Define- Measure - ( DMAIC
 )Improvement-Controlمن بين اهر النماذج المسدتخدمة
فدي تطبيد نظددام سدكس سددجما الر ديقة والدداي يتضدمن خمددس
مراحل تنطوي تحدت كدل منهدا مجموعدة متنوعدة مدن األدوات
التددي يمكددن اسددتخدامها فضدالً عددن األنشددطة التددي ينبلددي القيددام
بها ،ويمكن توضي هاه المراحل باالتي (:)Snee,2010:10

المرحلة االولى  :مرحلة التحديد Define Phase
فددي هدداه المرحلددة يجددب تحديددد الخطددوا العريضددة للمشددروع
ومقاييس وأهداف بوضوح .وتعد بنود فريد العمدل أداة مفيددة فدي
هاا المجال كونها تصف نطا عمل الفري  ،واألهدا  ،ومقاييس
األداء ،والفوائددد المتوقعددة ( . )Muir , 2006 : 56ويضدديف
( )El-Halk&AL-Aomar,2006:26الدددددى ان بندددددود فريددددد
العمل تعد أكثر الخطوات تحديا ً في دورة ).( DMAIC
المرحلة الثانية :مرحلة القياس Measure Phase

فدددي هددداه المرحلدددة يدددتر جمدددم البياندددات والمعلومدددات التدددي تسدددم
بالمقارنددة مددم الطريقددة او االسددلو الدداي تددىدم ب د العمليددة فيمددا
يتعل بكل من متطلبات الزبون واألعمال ،ر يتر اختيدار مدا يجدب
قياس وتوضم تعريفات تشليلية كالك تحدد مصادر البيانات ومدن
دددر تعدددد الخطدددة الالزمدددة لجمدددم البياندددات وتنفيدددا عمليدددة القيددداس
( . )De Koning et al.,2010:40-42ويكمدن الجدزء األكبددر
مددن العمددل فددي مرحلددة القيدداس فددي تحديددد الجوانددب القابلددة للقيدداس
وتحديد كيفية تقييمها من اجدل تصدمير المنتجدات المطلوبدة, ،وهداا
يعنددي اختيددار الميددزات المناسددبة مددن المنتجددات الجديدددة وتحديددد
الكيفية التي ستقير بها عند تصمير العملية ( Cudney & Kestle
.),2011:15
المرحلة الثالثة  :مرحلة التحليل Analyze Phase
الهددد مددن مرحلددة التحليددل هددو تحديددد األسددبا الجاريددة مددن
خالل تحليل البيانات .واستخدام المعلومدات التدي تدر تطويرهدا فدي
هاه المرحلة لتطوير الحلول والتحسينات للعمليدة ( & Carreira
 .)Trudell , 2006 :7-9وتسدددتخدم عددددة أدوات لتقيدددير البياندددات
لتحديدددد األسدددبا الجاريدددة للعيدددو أو المشدددكلة .وتشدددمل بعدددا
األدوات المسددتخدمة فددي مرحلددة التحليددل الرسددر البيدداني ومخطددط
السدددددبب واال دددددر ومخططدددددات السددددديطرة ومخططدددددات التددددددف
ومخططددات بدداريتو ،و ددجرة الرسددوم البيانيددة وخددرائط العمليددة
).)Shankar ,2009 :47
المرحلة الرابعة  :مرحلة التحسين Improvement Phase
تهددد هدداه المرحلددة الددى اختبددار وتنفيددا الحلددول لمعالجددة أو
القضددداء علدددى األسدددبا الجاريدددة ،ومخرجدددات مرحلدددة التحسدددين
تقضددي أو تقلددل مددن وتيددرة االسددبا الجاريددة للمشددكلة و يحسددن
العملية (.)Cavanagh et.al,2005:29كما ان في هاه المرحلة
يقوم فري العمدل بتنفيدا التحسدينات التدي تدر تحديددها فدي الخطدوة
السددابقة ،بمجددرد ترجمددة البيانددات اإلحصددائية إلددى معلومددات مددن
أنها أن تسم بالتحسينات فدي عمليدة التصدنيم و يتفاعدل الفريد
مم األ خاص الاين يقومون باألنشطة وتنفيا التحسينات المختدارة
من خالل خطة عمل تستهد القضاء على األسبا الجارية التي
تركز على العملية (.)Lucato et al.,2014:5-8
المرحلة الخامسة  :مرحلة الرقابة Control Phase
تهدددد هددداه المرحلدددة الدددى تقيدددير الحلدددول المقترحدددة ووضدددم
الضدوابط التدي مدن دأنها أنتضدمن تحقيد النتدائل المرجدوة ومنددم
حدو العيو والمشداكل فدي المسدتقبل مدن اجدل تجندب التكداليف
اللير الضرورية .ومن األدوات المستخدمة في هداه المرحلدة هدي
خددرائط السدديطرة وخددرائط التدددف ومخطددط الرقابددة علددى الجددودة
ونماذج العينات ،ومراقبة العمليات اإلحصدائية ( Cavanagh et
 .)al.,2005:29تتضمن مرحلة الرقابة في عملية ( ) DMAIC
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وضم ضوابط للحفاظ على اتسا العملية وانجداز مدا هدو مطلدو
للعملية وللزبائن (.)De Koning et al , 2010 : 40-42
.
.2

.1

.3

ادوات القياس
مخطددط بدداريتو  :يىكددد البدداحثين ان مخطددط بدداريتو ل د عدددة
استعماالت في مجال حدل المشداكل مدن خدالل التركيدز علدى
الحدداالت الحرجددة المددى رة علددى سددير العمليددة والعمددل علددى
ترتيبهددا حسددب اهميتهددا وتكرارهددا (الطددائي و قدددادة2008،
 .)283:باإلضدددافة الدددى إن هددداا المخطدددط يسددداهر مسددداهمة
فاعلددة فددي خفددا نسددبة المنتجددات المعيبددة مددن خددالل احكددام
ضددبط جددودة المنددتل ا ندداء تنفيددا العمليددات االنتاجيددة(القزاز
واخددرون  ) 57: 2009،كمددا ان د عن ددما يسددتطيم المدددراء
السيطرة على ( )% 20من العوامل المسببة للمشاكل يصدب
بإمكددانهر السدديطرة علددى ( )% 80مددن مشدداكل الجددودة التددي
تى ر على المنتل(محمد.) 239: 2006،
مخطددط السددبب  -اال ددر  :هددو اداة مرئيددة تسددتخدم الترتيددب
المنطقي لألسدبا المحتملدة لمشدكلة مدا ،مدن خدالل العدرض
البياني لها بمزيد من التفصيل ( Krajewski et al.,2013
 .): 133ويستخدم مخطط السبب واال در الكتشدا االسدبا
الحقيقية للمشكلة بطريقة منظمة وتشخيص االسبا الجارية
لهدداه المشددكلة ( .)Krajewski et al.,2016: 92ويبددين
مخطط السبب واال ر العالقة بين نتيجة ما (مشكلة ) وجميدم
االسبا المحتملة المى رة فيها(.)Foster, 2013 : 252
خددددرائط السدددديطرة  :تكمددددن الفائدددددة االساسددددية لألسدددداليب
االحصائية وخدرائط السديطرة علدى وجد التحديدد فدي كونهدا
مى ر لبداية خروج العملية عن مسارها الصحي  ،من اجل
التعر على اسدبا هداا الخدروج او اسدبا التليدرات التدي
ارأت على نوعية المنتل والعمل على معالجة هاه االسدبا
بسرعة ( .)Krajewski et al.,2013:170لدالك تسدتخدم
هاه الخرائط بشكل كبير لضبط سير العمليدة االنتاجيدة حيد
انها تمثل عرض بياني لسدير العمليدة التصدنيعية خدالل فتدرة
زمنيددة محددددة ،وقددد تكددون االسددبا الناتجددة عددن انحددرا
العمليددة عددن مسددارها تعددود الددى اسددبا عرضددي مثددل (عدددم
كفاءة المكدائن ،عددم االهتمدام بتطدوير الجدودة ) او قدد تكدون
اسدبا غيدر ابيعيدة مثدل عددم ضدبط الماكندة بشدكل ادحي
،عدددم اتبدداع اددر االنتدداج الصددحيحة او اسددتخدام المعددايير
المالئمدددة ( .)Krajewski et al.,2016:126ويشدددير
(النعيمددي واخددرون )112: 2009 ،الددى انهددا خددرائط بيانيددة
تهد الى تحديد الجدودة وفقدا ً للمواادفات المعتمددة للدرض
التعر على التليرات التي حد ت على المنتل ا نداء العمليدة
التصنيعية.

ج .تكاليف الجودة
 .2المفهوم  :عملية المنافسدة بنجداح وعلدى أسداس عدالمي تتطلدب
ار جديدة ومبتكرة لتحديد التكاليف الالزمة والحد منها على
اول سلسلة التجهيز من اجل الحصول علدى المزايدا التنافسدية
 ،كالك تتطلب مراقبة التكداليف التركيدز علدى عناادر التكلفدة
المرتبطدددة بإنتددداج السدددلعة أو الخدمدددة (Monczka,2003:2-
 .)Trent &3ويشددير جددوران إلددى أن وظيفددة اإلدارة الماليددة
تتكددون مدددن الميزانيددة ومراقبدددة الميزانيددة وخفدددا التكددداليف،
وبصدددفة عامدددة فدددإن هددداه الوظدددائف الدددثال تتعلددد بدددالتخطيط
والمراقبة والتحسين ،واقترح أيضدا أن تدنظر إدارة الجدودة فدي
دال وظدائف متسداوية األهميددة هدي تخطديط الجدودة ومراقبددة
الجددودة وتحسددين الجددودة( . )Bisgaard,2008:394ويشددير
بعدا البداحثين بددأن التكداليف ذات الصدلة بددالجودة تمثدل نسددبة
كبيرة من إجمالي تكداليف المنظمدة ،اذ تىكدد معظدر المنظمدات
بأن متوسط تكاليف الجودة يصل الى  ٪1-1,1من عائدات من
عائدددددددددددددددات المبيعددددددددددددددات و  %20-2مددددددددددددددن نفقددددددددددددددات
التصددددنيم( .)Jafari&Suhansa,2013:2ويمكددددن تعريدددددف
تكدداليف الجددودة مددن وجهددة نظددر عدددد مددن البدداحثين والكتددا
كاالتي:
حي د عرفددت بأنهددا احددد أدوات المحاسددبة المسددتخدمة لتقيددير
العواقب االقتصادية بسبب الجودة الرديئدة والتدي قدد تختفدي إذا لدر
تكن هناك مشداكل فدي الجدودة( .)Bisgaard , 2008 : 393كمدا
عرفددت علددى الددى أنهددا تلددك التكدداليف الناتجددة عددن الفددر بددين مددا
يمكدددددددن توقعددددددد مدددددددن األداء المتميدددددددز والتكددددددداليف الحاليدددددددة
الموجدودة( .)Jacobs& Chase , 2008 : 143فدي حدين يبدين
اخدددرون بأنهدددا مجمدددوع التكددداليف الليدددر ضدددرورية عندددد انجددداز
االعمددال بصددورة اددحيحة(الخطيب .)218 :1008،وقددد عرفهددا
بعا الباحثين والكتا بأنها تلك التكداليف التدي تتحملهدا المنظمدة
لمنم القصور في الجودة وعدم تلبية متطلبدات الزبدائن فضدال عدن
التكدداليف التددي تتحملهددا عندددما تفشددل الجددودة فددي تلبيددة متطلبددات
الزبددائن( .)Yang,2008:177ويددرم اخددرون بأنهددا واحدددة مددن
األدوات المفيدددة جدددا لتقيددير مبددادرات الجددودة فددي المنظمددة والتددي
غالبدا مدا تشدير إلدى المجداالت التدي تحتداج إلدى تحسدين( Tye et
 .)al.,2011:1300كما عرفها البعا منهر الى انها التكلفة التدي
تتحملها المنظمدة مدن اجدل تحقيد الجدودة الجيددة و تكلفدة ضدمان
الجودة و تكلفة المنتجات ذات الجودة الرديئة او تكلفة عدم مطابقة
المواادددفات ( .)Krajewski et al.,2013:117ويعرفهددددا
أخددرون بأنهددا إاددار لقيدداس التكلفددة اإلجماليددة للجهددود ذات الصددلة
بدالجودة وأوجد القصدور ( .)Swink et al.,2014:176ويدرم
الددبعا مددنهر بأنهددا تلددك المبددالا التددي تنفقهددا المنظمددة مددن اجددل
الحصدددول علدددى مندددافم الجدددودة سدددواء كاندددت اقتصدددادية او غيدددر
اقتصادية ( بلي . )12 : 1024،في حين يوضد (النجدار وجدواد
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 )18 :1022،الددى تلددك التكدداليف التددي تتحملهددا المنظمددة لضددمان
تقدير المنتل للزبون وفقا ً الحتياجات ورغبات
ممدا تقددم يمكدن تعريدف تكدداليف الجدودة علدى انهدا -:التكدداليف
التددي تتحملهددا المنظمددة مددن اجددل الواددول الددى مسددتوم الجددودة
المطلوبة من وجهدة نظدر الزبدائن والناجمدة عدن اكتشدا المعيدب
خالل العملية االنتاجيدة وكدالك مراقبدة انشدطة العمليدات مدن اجدل
التعددر علددى مندداا الضددعف ومعالجتهددا قبددل واددول المنددتل
المعيب الدى الزبدون ،وبالتدالي تمكدين المنظمدة مدن تقددير منتجدات
سددواء كانددت سددلعة او خدمددة خاليددة مددن العيددو وضددمان رضددا
الزبون وتلبية احتياجات (الباحثين).
 -1انواع تكاليف الجودة  :ترتبط بعملية تحسين مستويات الجدودة
مجموعة من الفوائد وقد حدد جوران ) ) Juranالاي قام بتحريدر
دليدل مراقبدة الجدودة ( )Quality Control Manualالمعتدر
ب على نطا واسم والاي ا ار فيد الدى ان هنداك أربعدة تكداليف
ذات الصددلة بددالجودة هددي  :تكدداليف الفشددل الددداخلي Internal
 ،failure costsوتكاليف الفشل الخارجي External Failure
 ،Costsوتكدداليف التقيددير ،Appraisal Costsوتكدداليف الوقايددة
.)Rosenfeld , 2009 : 109( Prevention Costs
ويمكددددن اسددددتعراض تكدددداليف الجددددودة بشددددكل مفصددددل كددددا تي
(- :)Krajewski et al.,2016:117
أ .تكاليف الوقاية :وهي التكاليف التي تتحملها المنظمة للحيلولدة
دون وادددول المنتجددددات ذات الجددددودة الرديئدددة الددددى الزبددددون
ويمثل هاا النوع من التكاليف هدد ادارة الجدودة الشداملة مدن
خددددددددددددددددددددالل عمددددددددددددددددددددل اال ددددددددددددددددددددياء بالطريقددددددددددددددددددددة
الصدحيحة ( .)Peimbert et al., 2016 :6كمدا إن تكداليف
الوقايددة ترتفددم بشددكل كبيددر عنددد االقتددرا مددن مسددتوم العيددب
الصدددفري( .)Greasley,2008:97ومدددن االمثلدددة علدددى هددداا
النوع من التكاليف االتي (النعيمي واخرون - : )23: 1009،
 .2تكاليف التخطيط للجودة  :ممثلة بتكاليف تطوير برنامل ادارة
الجودة الشاملة وتنفياه.
 .1تكاليف تصمير  :ممثلة بتكاليف وضدم تصدمير لمنتجدات تمتداز
بخصائص الجودة .
 .3تكاليف العمليدة  :وهدي التكداليف التدي تتحملهدا المنظمدة للتأكدد
مددن مالئمددة العمليددة االنتاجيددة علددى وفدد موااددفات الجددودة
المحددة سلفاً.
 .4تكدداليف التدددريب  :ممثلددة بتكدداليف تدددريب المددوظفين واالدارة
على برامل الجودة.
 .1تكاليف المعلومدات  :وهدي تكداليف الحصدول علدى المعلومدات
واالحتفاظ بها.
 .تكدداليف التقيددير  :هددي التكدداليف التددي تتضددمن فحددص وقيدداس
وتحليل المواد المشترات والمنتجات والعمليدة االنتاجيدة بهدد

ج.

.2
.1
.3
.4
.1

الواول الدى المواادفات المحدددة ومدن امثلدة هداا الندوع مدن
التكاليف تكلفة فحص ومراقبة المواد المشدترات والمندتل ا نداء
العملية وبعد نهاية العملية ،كالك تكلفدة المحافظدة علدى ا الت
والمكدائن المسدتخدمة فددي فحدص جدودة المنددتل ،باإلضدافة الددى
تكاليف التشليل والتي تشمل الوقت الاي يقضدي العداملون فدي
جمددم وتحليددل البيانددات بهددد فحددص جددودة المنددتل او اجددراء
التعدددديالت علدددى ا الت مدددن سدددبيل المحافظدددة علدددى الجدددودة
المطلوبدة(النعيمي واخدرون  . )24 : 1009،إن هداه التكداليف
تشددمل ايض دا ً النفقددات التددي تنددتل عددن عمليددات فحددص وقيدداس
وتحليددل خصددائص المددواد واالجددزاء باإلضددافة الددى الخدددمات
والعمليات والفعاليات التي يتر توجيهها للتأكد مدن إن العمليدات
االنتاجية تتف مم المواافات المحددة مسدبقا ً (العلدي :1020،
 .)18في حين ذكر بعا الكتا ان المنظمة تتحمل هاا النوع
مددددددددددن التكدددددددددداليف عندددددددددددما تقددددددددددوم بتقيددددددددددير مسددددددددددتوم
عملياتهدددا( .)Martínez &Manuel,2015:2كمدددا أنددد مدددم
زيددادة تكدداليف الوقايددة وتحسددين األداء سددو تددنخفا تكدداليف
التقيددير ألن المددوارد الالزمددة إلجددراء عمليددات التفتددي علددى
الجدددودة سدددتكون اقدددل كمدددا تدددىدي عمليدددات البحددد المسدددتقبلي
والبحدددددددد الالحدددددددد الددددددددى كشددددددددف أسددددددددبا المشدددددددداكل
ومعالجتها.(Krajewski et al .(,2013:179
تكدداليف الفشددل الددداخلي  :تتحمددل المنظمددة هدداه التكدداليف قبددل
وادددول المندددتل  /الخدمدددة الدددى الزبدددون أي قبدددل ارحهدددا فدددي
االسوا ومن هاه التكاليف (النعيمي واخرون .)21 ، 1009:
تكددداليف المنتجدددات ذات الجدددودة الرديئدددة التدددي يجدددب علدددى
المنظمة التخلص منها .
تكاليف العمل المعاد وتشمل تكاليف ااالح المنتجدات المعيبدة
او تعديلها من اجل مطابقتها من المواافات المحددة مسبقاً.
تكاليف فشل العمليدة وهداه التكداليف تحددد لمداذا العمليدة تدىدي
الى منتجات ذات جودة رديئة .
تكدداليف توقددف العمليددة للددرض ااددالح المشددكلة فددي العمليددة
االنتاجية .
تكاليف خفا سعر المنتجات بسبب الجودة الرديئة .

ويدددرم بعدددا البددداحثين والكتدددا إن تكلفدددة الفشدددل الدددداخلي
تتحملهدددددا المنظمدددددة قبدددددل تسدددددلير المنتجدددددات للزبدددددائن وتشدددددمل
(:) Bass & Barbara ،2009:3




د.

تكلفة إعادة اياغة المنتجات التي فشلت في التدقي .
تكلفة التسوي السيئ.
تكلفة الخردة.
تكلفة االنشطة التي ال تضيف قيمة.
تكاليف الفشل الخارجي  :هي التكداليف التدي تتحملهدا المنظمدة
نتيجة واول المنتل ذي الجودة الرديئة الى الزبدائن (النعيمدي
واخدددرون  .) 21: 1009،كدددالك فأنهدددا التكددداليف النا دددئة بعدددد
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.2

.1

.3

.4

استالم الزبون للمنتل بمسدتوم جدودة متددني وقدد يتعلد االمدر
بخدددمات مددا بعددد البيددم ومددن االمثلددة علددى ذلددك االتددي (العلددي
-: )19 : 1020،
كلدددف دددكاوم الزبدددائن  :وهدددي المصددداريف التدددي تتحملهدددا
المنظمددة لالسددتجابة المرضددية لشددكوم الزبددائن بسددبب سدددوء
الجودة.
تكدداليف اعددادة المنددتل  :وتشددمل المصدداريف الناتجددة مددن نقددل
ومناولة المنتجات ذات الجودة المتدنيدة التدي يدتر ارجاعهدا مدن
قبل الزبون للرض االستبدال .
ً
تكاليف القضدايا القانونيدة  :والتدي تسدمى احياندا بكلدف الحمايدة
والضمان الناتجة من جراء فشل المنتل في اداء وظائف بسدبب
الجودة الرديئة .
تكاليف خسارة المبيعات  :وتنتل من خالل عددم رضدا الزبدون
بجودة المنتل  ،وعزوف عدن الشدراء والتحدول الدى مندتل اخدر
او الددى منظمددة اخددرم تنددتل نفددس المنددتل او تقدددم نفددس الخدمددة
وهاا يمثل خسارة فرص السو .

 -3قيدداس تكدداليف الجددودة  :يسددتخدم مددنهل سددكس سددجما الر دديقة
عدددداً مددن اإلجددراءات ذات العالقددة بتقيددير أداء العمليددات وكدداالتي
(-:) Slack et al., 2013: 594
 .2العيو  -:هو الفشل في تلبية األداء المطلو من قبل الزبون
(يعد تحديد معايير األداء مدن منظدور الزبدون جدزءاً مهمدا ً مدن
منهل سكس سجما الر يقة).
 .1الوحدات التالفة  -:هي الوحدات المعابة مقارنة بعدد الوحددات
الصالحة .
 .3نسددبة المعيددب -:هددي النسددبة المئويددة لعدددد الوحدددات التددي بهددا
عيب واحد أو أكثر وكاالتي -:
نسبة العيو =

كمية العيو
كمية االنتاج

× 200

 .4إنتاجية العمليدة (دقدة العمليدة)  -:هدي النسدبة المئويدة أو جدزء
من إجمالي الوحدات التدي تنتجهدا العمليدة الخاليدة مدن العيدو
وكاالتي (-: )Slack et al., 2016: 550
نسبة الدقة في العملية =  -2نسبة العيو
 .1العيو لكل وحدة  -:هو متوسط عدد العيو فدي المخرجدات
(عدد العيو مقسوما ً على عدد العناار المنتجة).
 .1العيو لكدل فرادة  -:هدي نسدبة العيدو مقسدوماً علدى العددد
اإلجمالي الفرص وكاالتي -:
العيو لكل فراة =

كمية العيو
عدد انواع العيو × كمية االنتاج

 .2العيو لكل مليون فرادة  -:هدي عددد العيدو التدي سدتنتجها
العملية خالل المليون فراة وكاالتي -:
العيو لكل مليون فراة = العيو لكل فراة × 2000000

االطار العملي
أ .نبذه تعريفية عن مجتمع البحث
يعد مصنم ااارات الديوانيدة احددم تشدكيالت الشدركة العامدة
للصناعة المطاا واالاار والواقم فدي محافظدة الديوانيدة اذ اسدس
المصددددنم عددددام ( )2924وبا ددددر بالعمددددل واالنتدددداج فعليدددداً عددددام
(  )2928وبسبب انفتاح االسوا بعد التحول السياسي واالقتصداد
عددام ( )1003وبسددبب المنافسددة الشددديدة للمنتجددات المما لددة فددي
االسددوا المحليددة وانخفدداض اسددعارها مقارنددة بمنتجددات المصددنم
وخصواددا ً االاددار مددن نددوع ( )14-2100لددالك تسددعى االدارة
العليا في المصنم الى تخفيا تكاليف االنتاج.
ب .جمع البيانات المتعلقة بتكاليف الجودة
يدددتر تسدددجيل البياندددات المتعلقدددة بالتكددداليف فدددي قسدددر السددديطرة
النوعيددة والدداي يعددد مركددز الكلفددة كددون تجمددم فيد كافددة العنااددر
المتعلقة بالكلفة التي تحد في والاي يتكون مدن عددد مدن الشدعب
تقددوم بعمددل الفحواددات للمددواد االوليددة واال ددرا والرقابددة علددى
المنتل خدالل مراحدل تصدنيع باإلضدافة الدى الكلدف المسدجلة فدي
قسددر االنتدداج والمتعلقددة بكلددف التلددف المسددجل فددي كددل مرحلددة مددن
مراحل العملية االنتاجيدة قسدر االنتداج فدي المصدنم مجتمدم البحد
حي تر جمم البيانات المتعلقة بدراسة وتحليل تكاليف الجدودة مدن
خددالل الزيددارات الميدانيددة لمصددنم ااددارات الديوانيددة لمدددة ال ددة
ا هر وللفترة من (  1022/20/21وللاية  )1028/2/21حي تر
تسددجيل المعلومددات وجمددم البيانددات الخااددة بهدداه التكدداليف مددن
خدددالل االادددالع علدددى و دددائ وسدددجالت قسدددر السددديطرة النوعيدددة
باإلضددافة الددى و ددائ قسددر االنتدداج والخااددة بإنتدداج االاددار عينددة
البحدددد نددددوع ( )14-2100وللفتددددرة مددددن ( 1022/2/2وللايددددة
 )1022/1/30وكاالتي :
 .2تكاليف الوقاية والتي تضمنت العناار االتية :
أ .تكاليف االجدور المدفوعدة للعداملين والتدي تهدد الدى مراقبدة
وتأكيدددد الجدددودة قبدددل وا نددداء العمليدددة االنتاجيدددة والتدددي بللدددت
 21723990دينار عراقي.
 .التكاليف المتعلقة بأعداد تقارير الجودة والتي بللت3209475
دينار عراقي.
 .1تكاليف التقيير والتي تضمنت العناار االتية :
أ .التكاليف المتعلقة بفحص المواد االولية الداخلة واختبارها قبل
البددددء بعمليدددة االنتددداج والتدددي بللدددت 10202701.16دينددددار
عراقي.
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 .تكلفة فحص االنتاج في كل مرحلدة مدن مراحدل االنتداج والتدي
بللت 9500000دينار عراقي.
ج .التكدداليف المتعلقددة بتلبيددة المددواد الخااددة بنشددااات الفحددص
واالختبار حي بللت 2460000دينار عراقي.
د .التكاليف المتعلقة بتقادم معددات واجهدزة الفحدص والتدي بللدت
 2093000دينار عراقي .
ه .التكاليف المتعلقدة بصديانة اجهدزة الفحدص والرقابدة المختبريدة
حي بللت  3171111دينار عراقي .
 .3تكاليف الفشل الداخلي والتي تضمنت العناار االتية :
أ .تكدداليف الوحدددات التالفددة فددي كددل مرحلددة مددن مراحددل العمليددة
االنتاجية والتي بللت 143212313دينار عراقي.

 .تكلفة اعادة الفحص للمواد االوليدة واالجدزاء النصدف مصدنعة
حي بللت  35120000دينار عراقي.
ج .التكاليف المرتبطة بتحليدل اسدبا الفشدل الحاادل فدي العمليدة
االنتاجية والباللة  30953683.84دينار عراقي.
 .4تكاليف الفشل الخارجي والتي تضمنت العناار االتية :
أ .التكدددداليف المتعلقددددة باسددددتبدال المنتجددددات المعابددددة والباللددددة
 2220105.4دينار عراقي.
 .التكدداليف المتعلقددة بمتابعددة القضددايا القانونيددة ومعالجددة ددكاوي
الزبددائن حي د بللددت 4013261دينددار عراقددي .والجدددول ()2
يوض تقرير تكاليف الجودة في المصنم باالعتماد على البنود
الماكورة اعاله.

جدول ( )2تقرير تكاليف الجودة في مصنم ااارات الديوانية
انواع تكاليف الجودة

الكلفة  /بالدينار العراقي

نسبة الى تكاليف النوع

نسبة الى تكاليف الجودة

تكاليف الوقاية
تكلفة االجور المدفوعة للعاملين

21723990

0.871

0.059

تكلفة تقارير مراقبة الجودة

3209475

0.128

0.008

اجمالي تكاليف الوقاية

24933465

%200

0.067

تكاليف التقيير
تكلفة فحص المواد االولية الواردة

10202701.16

0.371

0.027

تكلفة فحص االنتاج ا ناء التشليل

9500000

0.346

0.025

تكلفة متطلبات نشااات الفحص واالختبار

2460000

0.089

0.006

تكلفة تقادم معدات واجهزة الفحص

2093000

0.076

0.005

تكلفة ايانة اجهزة الفحص

3171111

0.115

0.008

اجمالي تكاليف التقيير

27426812.16

%200

0.074

تكاليف الفشل الداخلي
تكلفة التلف المتحق

143212313

0.79

0.661

تكلفة اعادة الفحص

35120000

0.11

0.095

تكلفة تحليل اسبا الفشل

30953683.84

0.10

0.084

اجمالي تكاليف الفشل الداخلي

309225036.8

%200

0.840

تكاليف الفشل الخارجي
تكلفة استبدال المنتجات المعيبة

2220105.4

0.36

0.006
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تكلفة متابعة معالجة كاوي الزبائن

4013261

0.64

0.010

اجمالي تكاليف الفشل الخارجي

6233366.4

%200

0.016

اجمالي تكاليف الجودة

367818680.4

نالحظ من الجدول ( )2إن تكاليف الجودة في المصنم مجتمدم
البحددد بللدددت ( )367818680.4ديندددار فدددي حدددين إن اجمدددالي
تكاليف االنتاج بللت ( )2138311000ديندار وبالتدالي فدأن نسدبة
تكاليف الجودة الى اجمالي تكاليف االنتاج قد بللت ( )%14وعند
مقارنتهدددددا بمبيعدددددات المصدددددنم للمددددددة مدددددن( 1022/2/2وللايدددددة
 )1022/1/30والباللة ( )2114910000دينار عراقدي عدن بيدم
( )3984ااار من نوع ( )14-2100وبسعر ( )321000لالاار
الواحد فأن تكاليف الجودة تمثل مدا مقدداره) )%29.3مدن اجمدالي
المبيعات وهي نسبة مرتفعة مقارنة بقطداع الصدناعة والتدي بللدت
بحسب دراسات (الزيدي  80 :1001،واللبان  )121 :1023،ما
نسبت (،)%15.85كما نالحدظ بدأن كلدف الوقايدة بللدت ()0.067
مددن اجمددالي تكدداليف الجددودة وإن انخفدداض االنفددا علددى انشددطة
تكاليف الوقاية أ ر سلبا ً علدى تكداليف الفشدل الدداخلي فدي حدين إن
تكاليف التقيير قد بللدت ( )0.074مدن اجمدالي تكداليف الجدودة امدا
تكدداليف الفشددل الددداخلي فقددد بللددت ( )0.84مددن اجمددالي تكدداليف
جدول ( )1انواع العيو وكميات التلف المتحق جراء كل عيب
انواع العيو

%200
الجددودة ممددا يدددل علددى ضددعف االداء فددي المنتجددات المقدمددة وهدداا
يدعو الى االهتمام بتكاليف الوقاية والتقيير من اجل تخفديا كلدف
الفشل الداخلي في حين سجلت تكاليف الفشل الخارجي مدا مقدداره
( )0.016مدن اجمدالي تكدداليف الجدودة وهدي نسددبة جيددة لكددون إن
اغلب مبيعات المصنم هي للقطاع الحكومي .
ج .تحديد االسباب الرئيسة لحدوث التلف
إن النسبة االكبر في تكاليف الجودة تمثلدت فدي تكداليف الفشدل
الددداخلي فددي المصددنم والناتجددة عددن عدددم مطابقددة المنتجددات مددم
الموااددفات المحددددة مسددبقاً والدداي ترتددب عليدد تحمددل المصددنم
تكددداليف بللدددت ( )309225036.8ديندددار مدددن اجمدددالي تكددداليف
الجودة الباللة ( )367818680.4دينار ،ومدن اجدل تخفديا هداه
الكلف يتعين على االدارة العليا في المصنم معالجة االسدبا التدي
تددىدي الددى حددددو العيددو فددي العمليدددة االنتاجيددة والتددي يمكدددن
تلخيصها بالجدول (.)1
يبين الجدول ( )1انواع العيو والوحدات التالفة جراء كل عيب
في االقسام االنتاجية في المصنم وهي كل من ( قسر التحضير
وقسر التشكيل وقسر التجميم وقسر التثبيت) علماً إن كمية االنتاج
خالل المدة من  1022/2/2وللاية  1022/1/30قد بللت
( ) 1241ااار من نوع ()14-2100عينة البح وبالتالي يمكن
حسا نصيب الوحدة الواحدة المعابة من تكاليف الجودة الرديئة
من خالل -:

عدد الوحدات
التالفة

كمية االنتاج
خالل الفترة

التيار الكهربائي

356

1241

العاملين

200

1241

جودة المواد

149

1241

قدم المكائن

244

1241

نصيب الوحدة المعابة من اجمالي كلف الجودة = اجمالي كلف
الجودة ÷ كمية المعيب = = 1161 ÷309225036.8
266343.7دينار هو نصيب الوحدة الواحدة من كلف الجودة

اخطاء القياسات

29

1241

تحديد مستوى سكس سجما الرشيقة الذي يعمل به المصنع

اخطاء االدارة

5

1241

وجود نسب وائب

25

1241

توقددددددددف ضدددددددداغطات
الهواء

105

1241

قياسات االاار

48

1241

= %11 =200×1241 ÷ 2212

2212

1241

 -1نسبة دقة العملية =  -200نسبة العيو = %28

المجموع

يتطلب تحديد مستوم سكس سجما الر يقة في المصنم معرفة
عدد الوحدات المعابة لكل مليون فراة والاي يكون كاالتي -:
 -2نسبة العيو = كمية العيو ÷ كمية االنتاج ×200
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 -3العيو لكل فراة = كمية العيو ÷ عدد انواع العيو ×
كمية االنتاج
0.0110218813 =1241×9 ÷ 2212

تشير النتائل اعاله الى ان دقة العملية في المصنم مجتمم البح
بللت ( )28%وبنسبة عيو بللت ( )%11ومن اجل معرفة
دور السكس سجما الر يقة في تخفيا عدد العيو فأن الجدول
( )3يبين ذلك

العيو لكل مليون فراة =× 0.0110218813
 11021.9=2000000عيباً
دور سكس سجما الرشيقة في تخفيض تكاليف الجودة
جدول()3
العالقة بين مستوى السجما والعيوب لكل مليون فرصة
العيو لكل مليون فراة

مستوم السجما Sigma Level

691,462

2

308,770

1

66810

3

6210

4

133

1

3.4

1

Source:- Cudney, Elizabeth A., and Sandra, L, Furterer. ( 2012)." Design for six sigma in product and
service development": Applications and case studies. CRC Press, Edited by Taylor & Francis Group
.United States of America.pp.39
ومددن خددالل الجدددول ( )3نالحددظ إن المصددنم يعمددل بمسددتوم
( ) 3.3سددجما تقريبددا ،وبالتددالي فددأن رفددم مسددتوم السددجما يتطلددب
من االدارة العليا زيادة التركيز على انشطة الوقاية بهد تخفيا
الفشل الداخلي والاي ينعكس بشكل ايجابي على رفم مستوم دقة
العملية وبالتالي تخفيا تكداليف الجدودة فدي المصدنم ،فلدو ارادت
االدارة الوادددول الدددى مسدددتوم ( ) Sigma 1نالحدددظ ان كميددددة
المعيب سو تنخفا الى ( )133وحدة لكل مليون فراة بلا
النظر عن الكلف التي سو يتحملها المصنم ومدن خدالل تطبيد
المعادلة االتية ستكون كمية العيو في المصنم كاالتي -:
 22 = 41301 × 0.000233 =1241×9 ÷ 0.000233وحدة
معابة تقريبا ً

وعند ضر عدد الوحدات المعابة في نصيب الوحدة الواحدة مدن
تكاليف الفشل يكون لدينا
 2929780.7 =266343.7 × 22دينار
وبالتالي فأن رفم مستوم السجما في المصنم مجتمم الدراسدة
مدن ) Sigma 3.3الدى  )5 Sigmaسديىدي الدى تخفديا عددد
المعيددددب مددددن ( )2212وحدددددة معابددددة الددددى ( )22وحدددددة معابددددة
باإلضافة الى إن تكاليف الفشل ستنخفا مدن ()309225036.8
دينددار الددى ( )2929780.7دينددار باإلضدددافة الددى إن هدداا االمدددر
يتطلدب زيددادة االنفددا علددى كلددف الوقايددة  ،بالتددالي يمكددن التعددر
على كلف الفشل الداخلي عند كدل مسدتوم مدن مسدتويات السديجما
المرغو الواول الي  ،كما هاا االمدر يتطلدب ايضداً مدن االدارة
العليا في المصنم معالجة مسببات التلف من اجل الحد من حددو
االخطاء خال العملية االنتاجية .
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االستنتاجات والتوصيات
اوالً :االستنتاجات
.2

.1

.3

.4

.1

السدديطرة الددى المسددببات التددي تددىدي الددى حدددو التلددف فددي
العمليددة االنتاجيددة والتددي مددن اهمها(انقطدداع التيددار الكهربددائي
وجودة المواد االولية وإهمال العاملين وانعدام بدرامل الصديانة
الوقائيددة) حي د ان السدديطرة علددى هدداه المسددببات يددىدي الددى
خفددا نسددب التلددف خددالل العمليددة االنتاجيددة فمعالجددة مشددكلة
انقطاع التيدار الكهربدائي تكمدن مدن خدالل ربدط المصدنم علدى
احدد خطدوا الطددوارم كمدا هدو الحددال فدي مستشدفى الديوانيددة
العام وغيرها من باقي الدوائر الحكومية االخرم .
من خدالل االادالع علدى المكدائن فدي المصدنم تدر مالحظدة إن
اغلبها يعود الى عام ( )2928م االمر الاي يدى ر بشدكل سدلبي
علددى زيددادة نسددبة العيددو  ،باإلضددافة الددى اعتمدداد االدارة مددن
المعايشة الميدانية على الصيانة العالجية وليس الوقائيدة االمدر
الاي يتسبب في توقفات مفاجأة في عمل المكائن .
مدددن خدددالل االادددالع علدددى آليددد الرقابدددة والسددديطرة فدددي قسدددر
السدددديطرة النوعيددددة ال يوجددددد اسددددتخدام ألدوات ادارة الجددددودة
لمراقبددة معدددالت الفشددل الددداخلي وتحسددين العمليددة االنتاجيددة
ومراقبتها .
إن تطبي د منهجيددة سددكس سددجما الر دديقة سدديىدي الددى خفددا
نسدبة المعيدب والداي يدنعكس علدى زيدادة كميدة االنتداج بالتدالي
زيادة ربحية المصنم حي إن عدد الوحدات المعابة ستنخفا
مددن ( )2212وحدددة معابددة عنددد مسددتوم السدديجما ( )3.3الددى
( )22وحدة معابة عند مستوم (..)1 Sigma
إن سكس سديجا الر ديقة يعدد احدد المدداخل المهمدة التدي تعتمدد
بشددكل كبيددر علددى تقليددل االنحرافددات والقضدداء علددى التددالف ،
باإلضدددافة الدددى تحسدددين االنتاجيدددة وذلدددك باسدددتخدام االسددداليب
االحصائية لتقليل العيو وقياس مستوم الجودة .

التوصيات
 .2العمددل علددى تطبي د منهجيددة سددكس سددجما الر دديقة بمسددتويات
عاليددة والتددي سددتمكن المصددنم مددن تعزيددز حصددت السددوقية فددي
األسوا المحليدة وتقليدل التدالف وتخفديا التكداليف واالرتقداء
بمستويات الجودة واإلنتاجية.
 .1ضدرورة التأكيدد علدى جددودة المدواد االوليدة (جدودة المصدددر )
واالعتمداد علددى مجهدز واحددد دون اعتمداد التنددوع فدي مصددادر
التجهيدددز بدددالمواد االوليدددة وبالتدددالي تخفددديا او القضددداء علدددى
المعيب المتحق بسبب ردائد جدودة المدواد االوليدة والداي مدن
أن تخفيا تكاليف الجودة .
 .3زيادة االنفا على انشطة الوقاية والتقيير بهدد تقليدل مسدتوم
التلف المتحق من خالل الكشدف عدن العيدو فدي وقدت مبكدر
خالل العملية االنتاجية وبالتالي تقليل كلف الفشل الداخلي .

 .4على ادارة المصنم العمل على ربط خط نقل التيدار الكهربدائي
بخط الطوارم كما معمول ب في العديد من الددوائر الحكوميدة
او تجهيز المصنم بمولدة كبيدرة لضدمان تدوفير انسديابية للتيدار
الكهربي خدالل سداعات العمدل والداي يسدهر فدي القضداء علدى
التلف المتحق نتيجة االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي .
 .1العمددل علددى اقامددة دوارات تدريبيددة وتطويريددة للعدداملين فددي
المصنم بهد تنمية قدراتهر وبالتالي يسدهر فدي تقليدل مسدتوم
التلددف المتحق د نتيجددة اهمددال العدداملين او نقددص الخبددرة لددديهر
والاي يسهر في خفا تكاليف الجودة .
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