دور أدواث اجلىدة الشاملت يف ختفيض التكاليف وحتسني النىعيت
م .د .بهاء حسٌن الحمدانً
جامعة بغداد /كلٌة االدارة واالقتصاد/
قسم المحاسبة

الباحثة رإى حسٌن عبد الحسٌن

املستخلص:

ٌهدف البحث الى دراسة مشكلة ارتفاع تكالٌف االنتاج وانخفاض النوعٌة وامكانٌة استعمال أدوات
إدارة الجودة الشاملة للكشف عن مشكبلت ارتفاع تكالٌف الفشل وانخفاض جودة المنتجات وتشخٌصها
ووضع الحلول المناسبة لها .
ولتحقٌق الهدف تم دراسة ادوات الجودة الشاملة وعبلقتها مع الكلف وامكانٌة تحسٌن النوعٌة من
خبلل استخدام هذه االدوات .
وتم حصر هذه االدوات ودراسة عبلقتها بتخفٌض التكالٌف وتحسٌن النوعٌة وتم دراستها تسلسلٌا
حسب امكانٌة التخفٌض .
ولتحقٌق الهدف تم دراسة مفهوم ادارة الجودة الشاملة ودراسة التطور التارٌخً إلدارة الجودة
الشاملة.
ولكً تتم عملٌة الربط بٌن ادوات الجودة الشاملة وتخفٌض التكالٌف تم توضٌح كلف الجودة
ومفهومها وتم تحدٌد مفهوم تخفٌض التكالٌف.
واهم ما توصل الٌه البحث هو أن تحسٌن نوعٌة المنتجات هو عنصر اساسً إلدارة الجودة الشاملة
حٌث ٌإدي الى تخفٌض التكالٌف وتقلٌل االخطاء وعدم تكرارها وتقلٌل وقت االنتاج مما ٌإدي الى االستغبلل
االمثل للوقت والموارد.

المصطلحات الرئٌسٌة للبحث /مفهوم وتعرٌف الجودة -مراحل ادارة الجودة الشاملة -كلف الجودة
ومفهومها -أنواع تكالٌف الجودة -نماذج تكالٌف الجودة -مفهوم وتعرٌف تخفٌض التكالٌف -مداخل العبلقة
بٌن الجودة وتخفٌض التكالٌف -أدوات الجودة الشاملة المفهوم واالهمٌة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحث مستل من رسالة ماجستٌر
جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
اجمللد 91

العدد 07

الصفحات 414 -404
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مقذمت

إذ كانت الوحدة االقتصادٌة لدٌها رغبة فً النمو والتطور والتفوق على بقٌة الوحدات االقتصادٌة فبل
بد من تقدٌم منتجات أو خدمات تلبً احتٌاجات المستهلك المستهدف وان أهم نقطة ٌمكن التركٌز علٌها
لتحقٌق رضا المستهلك هً الجودة.
وان الجودة هً هدف استراتٌجً ومٌزة تنافسٌة ألغلب الوحدات االقتصادٌة وضعت فً مقدمة
أهداف الوحدة االقتصادٌة دلٌبل على نجاحها وتطورها والتحسٌن المستمر ألدائها.وأصبحت مٌزة تتنافس
علٌها اغلب الوحدات االقتصادٌة للحصول على مكانة فً السوق بتقدٌم منتجات ذات جودة عالٌة تلبً رغبات
المستهلك وبعدها تكون قادرة على مواجهة الوحدات االقتصادٌة فً األسواق األجنبٌة.

منهجيت البحث

مشكلة البحث

تعانً الشركات الصناعٌة العراقٌة مشكلة ارتفاع التكالٌف وانخفاض مستوى جودة منتوجاتها مما
ٌإدي الى ضعفها على المنافسة فً الصناعة وفً الوقت نفسه تعانً من ارباح منخفضة بسبب ارتفاع
تكالٌف الفشل الداخلً والخارجً وعدم رضا الزبون وقلة ثقته بالشركة والتفات الزبائن إلى منتجات بدٌلة
ومنافسة وذات اسعار اقل وجودة أعلى وبالتالً انخفاض مستوى ادائها وتبرز مشكلة البحث من خبلل
التساإل اآلتً :هل ان الشركات الصناعٌة قادرة على تخفٌض تكالٌفها وتحسٌن نوعٌة منتجاتها من خبلل
استخدام ادوات الجودة الشاملة.

أهمٌة البحث:
تؤتً اهمٌة البحث من اهمٌة الجودة ومالها من تؤثٌر على العملٌة االنتاجٌة وعلى انشطة الشركات
وان االلتزام بؤنشطة الجودة ٌتطلب تصنٌف تكالٌف الجودة بما ٌنسجم مع بٌئة االعمال التنافسٌة لتحقٌق
االتً-:
 -1أبراز األهمٌة المالٌة لتكالٌف الجودة من خبلل توفٌر المعلومات البلزمة الناتجة من ادوات الجودة الشاملة.
 -2حفاظ الشركات على جودة منتجاتها وعلى مركزها التنافسً بٌن الشركات فً الصناعة .

هدف البحث
ٌهدف البحث إلى ما ٌؤتً
 -1التعرٌف بؤدوات الجودة الشاملة وبمفهوم تكالٌف الجودة .
 -2توضٌح مإشرات ومقاٌٌس األداء بما ٌتناسب مع بٌئة االعمال العراقٌة .
 -3بٌان انعكاسات استخدام ادوات الجودة الشاملة على تخفٌض التكالٌف وتحسٌن نوعٌة المنتجات فً
الشركات الصناعٌة .

فرضٌة البحث
ان التعرف على ادوات الجودة الشاملة فً الشركات الصناعٌة من الممكن أن تسهم فً تخفٌض
التكلفة وتحسٌن نوعٌة المنتجات

اوالا :مفهوم الجودة وتعرٌفها The concept and definition of quality

ٌرى  Hoyleالجودة "عان الجودة ٌجب ان ٌتم تحدٌدها من خبلل مدى نجاح المنتج او الخدمة ،
ومدى خدمة غاٌات المستخدم أثناء االستخدام (ولٌس فقط عند نقطة البٌع )".
وان الجودة كلمة لها معانً كثٌرة منها)Hoyle,2007:10( :
 وجود درجة من التمٌز.
 المطابقة مع متطلبات الزبائن.
 اجمالً ممٌزات الوحدة االقتصادٌة التً تساعد فً تلبٌة االحتٌاجات الظاهرة او الضمنٌة للزبون.
 المبلءمة لبلستعمال.
 المبلءمة للغاٌات.
 التخلص من العٌوب ،او التلوث.
 اسعاد الزبائن.
رواد الجودة

الجدول رقم ) :(1مفاهٌم الجودة
تعرٌف الجودة

موجهة نحو

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية المجلد  19العدد 07

577

دور أدوات الجودة الذاملة في تخفيض التكاليف وتحدين النورية
جوران Juran
دٌمنج Deming
جارفٌن Garvin
كروسبً Crosby
اشٌكاوا Ishikawa
فٌغنباوم Figenbaum
تاكوشً Taguchi
المصدر( :قندٌل)10:2991 ،

المبلءمة لبلستخدام
المبلءمة للغرض
بحسب خصوصٌة المستخدم
المطابقة للمواصفات
بحسب خصوصٌة المستخدم
رضا الزبون عند اقل كلفة
حسب خصوصٌة المستخدم

الزبون
الزبون
الزبون والمورد
المورد
المورد
المورد
المورد

ثانٌا ا :مراحل ادارة الجودة الشاملة Stages of Total Quality Management
هناك مراحل عدة مر بها التطور التارٌخً الدارة الجودة الشاملة وهً كاآلتً :
 -1مرحلة فحص الجودة ٌ :Quality Inspection Stageشٌر الفحص الى تلك االنشطة المصممة لتحدٌد
او اٌجاد حاالت عدم التطابق الموجودة فعبل فً المنتجات او الخدمات التامة .اي ان عملٌة الفحص
ألغراض الجودة كانت لمجرد ضمان تطابق المنتج او الخدمة المطابق للمواصفات الموضوعة وذلك قبل
ان ٌتم نقله الى خارج الوحدة فً طرٌقه الى المستهلكٌن ،أي ان الفحص ٌحول دون وصول الوحدات
المعٌبة التً ال تلبً رغبات الزبائن الٌهم ،فالفحص ال ٌمنع وقوع الخطؤ ،بل تنحصر مهمته فً اكتشاف
الخطؤ (المسعودي)31:2919 ،
 -2مرحلة ضبط الجودة  :Quality Control Stageان من ابرز رواد هذه المرحلة ( )Shewhartوالذي
عرف (كؤب رقابة الجودة االحصائٌة) وأول من وظف النظرٌة االحصائٌة فً ضبط الجودة وطور طرائق
تحلٌل مخرجات العملٌات الصناعٌة واٌن ٌكون االجراء التصحٌحً ضروري ،كما ركز على التقنٌة قبل كل
شًء(Stevenson, 2005: 383) .
كما طور فً هذه المرحلة مدخل مستوٌات الجودة المقبولة بدال عن الفحص الشامل باعتماد نظرٌة
االحتماالت ،وتم توظٌفه بشكل واسع من الوحدات االقتصادٌة الغربٌة خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة ،فً الوقت
الذي اعتمدت الوحدات االقتصادٌة الٌابانٌة استراتٌجٌة التحسٌن)Goetsch & Davis،1997:69).
 -1مرحلة توكٌد الجودة Quality Assurance Stage
لقد تم التؤكٌد بشكل اساسً على الجودة وقد تبنت برٌطانٌا هذا االتجاه وقد ركزت على مفهوم
الجودة واالجراءات والتدرٌبات المتعلقة بؤدوات العمل والمواد الخام وغٌر ذلك من الجوانب ذات االهمٌة على
الجودة( .حمود )10:2999،
وٌتضمن هذا المفهوم ثبلث وظائف رئٌسٌة هً)Evans،1993:43) :
 مبدأ المعٌب الصفري.
 ضمان الجودة أو الثقة.
 تحقٌق القٌمة الشاملة للزبون.
 -2مرحلة ادارة الجودة الشاملة Total Quality Management Stage
فً أواخر الثمانٌنٌات وبداٌة التسعٌنٌات ،بدأ االهتمام بمدخل أدارة ألجودة ألشاملة ،الذي ٌشٌر الى
ثقافة جدٌدة فً التعامل مع الوحدات االقتصادٌة االنتاجٌة لتطبٌق معاٌٌر مستمرة لضمان جودة المنتج (سلعة
او خدمة) وجودة العملٌة التً ٌتم من خبللها .وٌتضمن هذا المدخل مبادئ واسس إلدارة الجودة التً تطبق
فً كل فرع ،أو فً كل مستوى فً الوحدة االقتصادٌة ،وهً بمثابة فلسفة ومجموعة مبادئ ارشادٌة إلدارة
الوحدة االقتصادٌة (التمٌمً ،الخطٌب )10:2991،
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وان هناك من ٌضٌف مرحلة خامسة (الزهرانً )11:2919،وهً مرحلة االخذ بالتقنٌات المعاصرة
فً اداء الجودة الشاملة:
وتتمثل هذه التقنٌات بكل من الحٌود السداسً وتقنٌة  Kaizenواالنتاج الرشٌق
 Lean Manufacturingحٌث ٌهدف الحٌود السداسً الى التحقق من الوصول الى اعلى مستوٌات
الجودة واالداء على وفق البٌانات والمعلومات المتوفرة عن مخرجات هذه الوحدة االقتصادٌة من سلع
وخدمات ،والقٌام بتحلٌل هذه البٌانات والمعلومات الجل معرفة مدى توافق هذه المخرجات مع رغبات الزبائن
.
أما تقنٌة  Kaizenفمن شؤن تطبٌقها ان ٌإدي الى تحسٌن مستوى االنتاجٌة ،فضبل عن هدف
تخفٌض مستوٌات الخزٌن ألجل تقلٌص النفقات.
فً حٌن ان تقنٌة االنتاج الرشٌق  Lean Manufacturingتستهدف التركٌز على حاجات
الزبائن لتحدٌد االنشطة الضرورٌة التً تلبً هذه الحاجات والغاء كافة االنشطة غٌر الضرورٌة من طرٌقة
تدفق العمل.

ثالثاا :كلف الجودة ومفهومها Costs quality and concept

ناقش ( 1051 )Juranفً كتابه ( )Quality Control Handbookعلى ان المدٌرٌن
ملزمون بمعرفة كلف الجودة لٌإثروا على اسلوب ادارة الجودة .وقسم كلف الجودة الى كلف صنع Costs of
 Makingلٌإكد على انه اذا وجدت اخطاء فً الجودة فؤن هذه االخطاء لم تحدث صدفة  ،وكلف اصبلح
أخطاء الجودة ( )Costs of Fixing Quality Mistakesوكلف الصنع هً نوعٌن (الوقاٌة ،التقٌٌم)
.)Brown&et.,2001:279(.
وقسم ( )A.V Feigenbaumوالذي كان مدٌر عام شركة جنرال الكترٌك كلف الجودة الى كلف
الوقاٌة وكلف التقٌٌم وكلف الفشل الداخلً والخارجً .وكتب ) 1051 )W.J Massersمقاالا بعنوان "ادارة
الجودة وتكالٌف الجودة " .
وفً بداٌة  )Dr.Harrington( 1069طبق وطور نظرٌة ( )Feigenbaumفً شركة IBM
واضاف الٌها مفهوم تكالٌف الجودة الردٌئة(.)Poor Quality Cost
أن مصطلح كلف الجودة ممكن أن ٌترك انطباع سلبً والذي ٌعكس التفكٌر السائد منذ  1960عندما
كان ٌعتقد أن الجودة االفضل للمنتج تكلف أكثر إلنتاجها،ولكن كلف الجودة ممكن أن تزود االدارة بمعلومات
مفٌدة جداا لتغٌٌر الطرٌقة التً تفكر بها الوحدة االقتصادٌة حول االخطاء ،وأمثلة على ذلك ما ٌلً -:
()IMA,2002:15
 جلب إهتمام المدراء عندما ٌتم استبعاد الجودة عن التلخٌص وتحوٌلها الى صٌغ مالٌة وبذلك تدرج
مع بقٌة التكالٌف وتعطى االولوٌة .
 تغٌر طرٌقة تفكٌر الموظفٌن حول االخطاء .
 تحدٌد وترتٌب مدٌات الفعل التصحٌحً.
 قٌاس أثر الفعل التصحٌحً والتغٌٌرات.
 تعطً تؤكٌد على اداء لعمل صحٌحا ا من المرة االولى وبكل وقت.
اشار ) )Horngren et al,.الى كلف الجودة على انها "هً تلك التكالٌف التً تحدث لمنع ،أو
التكالٌف التً تنشؤ كنتٌجة ،انتاج منتج منخفض الجودة ()Horngren et al., 2000: 677
كما عرفت اٌضا ا على انها "كلف اٌجاد وتحدٌد الجودة،السٌطرة علٌها والتقٌٌم ،والتغذٌة العكسٌة
لمطابقة الجودة ،والمعولٌة ،ومتطلبات االمان ،فضبلا عن كلف الفشل فً تحقٌق المتطلبات داخل المصنع
ولدى الزبائن " ()Feigenbaum,1991:110
وعرفت كلف الجودة من قبل ( )Kaplan &Atkinsonعلى انها "هً تجمٌع كلف عدم المطابقة
محاولة لقٌاس حساب موحد واجمالً لكل الكلف الظاهرة وارجاعها الى المنتوج الذي تم انتاجه وغٌر مطابق
للمواصفات .وهو ٌشمل القٌاس المالً وجودة االداء للمصنع أو للوحدات االقتصادٌة
()Kaplan & Atkinson,1998:380
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وهناك ثبلث آراء عن كلف الجودة وهً كما ٌلً)Ross,1999:364( :
 -1جودة عالٌة تعنً كلفا ا مرتفعة :والجودة تنسب الى ،مثل (االداء ،القسم االكثر كلفة فً نهاٌة العمل،
المواد ،التصمٌم وقٌم ( )Costlyالموارد االخرى .وهذا ٌعنً ان اي تحسٌن فً الجودة ال ٌمكن ان ٌحدث
من دون تكالٌف اضافٌة.
 -2زٌادة تكالٌف المنتجات المعٌبة على تكالٌف تحسٌن الجودة  -:وهذا الرأي ٌتطابق مبدئٌا ا مع أفكار
( )Demingوالتً طبقت فً الوحدات االقتصادٌة الٌابانٌة ،اذ ان تحسٌن الجودة ٌعنً تخفٌض تكالٌف
اعادة العمل  ،السكراب  ،المصارٌف المباشرة االخرى المرتبطة بالمعٌب .
 -3ان كلف الجودة تحدد عادة بتخطٌط انتاج المنتجات أو تقدٌم خدمات مطابقة من المرة االولى -:وهذا ٌتفق
مع ما أشار له مإٌدو فلسفة ادارة الجودة الشاملة ( .)TQMوان الكلف ال تشمل فقط تلك الكلف المباشرة
الناتجة من فقدان الزبائن ،فقدان الحصة السوقٌة  ،وتعدد الكلف المخفٌة ومنع فرص التطور ،وال تحدد
من قبل نظم محاسبة الكلفة.

رابعاا :أنواع تكالٌف الجودة Types of Quality Costs

ولتكالٌف الجودة انواع قسمها ) (Feigenbaumالى ثبلث انواع رئٌسة وكما ٌلً -:
أ -تكالٌف الوقاٌة (المنع) Prevention Costs
وهً التكالٌف التً ترتبط بؤنشطة الحفاظ على عدم حدوث فشل فً االداء ،والمحافظة على حد ادنى
لكلف التقٌٌم ()Jaju&Lakhe, 2009: 546
وكما عرفت تكالٌف الوقاٌة على انها "هً الكلف التً تتحقق لوقاٌة العملٌات من حدوث جودة
ردٌئة" )Reid &Sanders, 2002: 117(.
ب -تكالٌف التقٌٌم Appraisal Costs
وهً التكالٌف المرتبطة بتقٌٌم أو مراجعة وفحص المنتجات أو الخدمات لجعلها مطابقة لمعاٌٌر
الجودة ومتطلبات االداء ()Olso & Partner, 2007: 28
وكما تم تعرٌف تكالٌف التقٌٌم على انها "كلف الفحص ،االختبار واالعمال االخرى التً تكفل
منتجات او عملٌات مناسبة")(Jacobs & Chase, 2008: 143
ج -تكالٌف الفشل Costs of Failure
وتسمى اٌضا ا بتكالٌف الجودة الردٌئة  The Cost of Poor Qualityوتسمى بتكالٌف عدم
المطابقة  Costs of nonconformanceوتم تعرٌفها على انها " هً التكلفة المتعلقة بتصحٌح االخطاء
بعد وقوعها واعادة االعمال التً ٌتم ادائها بشكل غٌر سلٌم اي تكالٌف عدم التطابق "( .الٌامور )5:2990،
و أن الفرق مابٌن التكالٌف الحقٌقٌة النتاج السلعة او ارسال الخدمة وبٌن التكالٌف فً ظل عدم
وجود اي فشل  ،تشكل هذه التكالٌف اعلى تكالٌف تتعلق بتحقٌق الجودة فً الوحدات االقتصادٌة (.النعٌمً
واخرون)14:2990 ،
وتم تعرٌف تكالٌف الفشل من قبل ( )Hilton et al,.على انها "تحدث بسبب انشطة الفشل الداخلً
و الخارجً وبشكل عام تعدها الوحدات االقتصادٌة انشطة ال تضٌف قٌمة ،وٌرتبط هذا النوع من التكالٌف
بالمإشرات الرئٌسٌة التً ٌمكن ان تحصل فً المستقبل نتٌجة النخفاض المبٌعات الناتجة عن الفشل".
()Hilton et al,.,2003:266
وٌمكن القول ان مشكلة تكالٌف الفشل هً ان غالبٌة تكالٌفها تكون غٌر ظاهرة وغٌر واضحة فً
التقارٌر لدى االدارة  ،وان االدارة الناجحة ٌجب ان تؤخذ فً االعتبار تلك التكالٌف التً تإثر علٌها ولكنها
غٌر ظاهرة  .وان تكالٌف الفشل تكالٌف انتاج منتجات معٌبة وان هذه المنتجات لم ٌتم اكتشافها فً انشطة
الوقاٌة والتقٌٌم فتظهر اما فً انشطة الفشل الداخلً او الفشل الخارجً
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مع

نتائج

الفشل

الحاصلة

وٌوجد خٌارٌن للتعامل
()James & Bayley, 2006: 2
 توظٌف موارد اضافٌة إلصبلح الفشل االولً (إعادة العمل).
 التخلص من المخرجات المعٌبة والبدء من جدٌد (الخردة).
وتنقسم تكالٌف الفشل الى
 -1تكالٌف الفشل الداخلً .
 -2تكالٌف الفشل الخارجً .

وارتفاع

التكالٌف

وهً:

خامسا ا :نماذج تكالٌف الجودة Quality Cost Models

وٌمكن تحدٌدها بؤنه تقارٌر للجودة اي تعد التقارٌر على اساس النموذج هناك ثبلث نماذج لتكالٌف
الجودة ٌمكن تقدٌم تقارٌر الجودة على ضوئها وهً نموذج الوقاٌة ،التقٌٌم،الفشل (،)PAFونموذج تكلفة
العملٌة (، )PCMونموذج الكلفة (كلف االموال المستثمرة)(،(CAIوان اكثر النماذج شٌوعا ا هو نموذج
الوقاٌة،التقٌٌم ،الفشل ()PAF

اوالا :نموذج الوقاٌة ،التقٌٌم ،الفشل Prevention-Appraisal-Failure Model

وٌرجع الى ( )Dr. Armand V. Feigenbaumلتطوٌر مفهوم قٌاس تكالٌف الجودة عندما كان
ٌعمل فً شركة جنرال الكترٌك فً عام  .1059اقترح نظام "تقارٌر تكالٌف الجودة " حٌث تم تصنٌف جمٌع
التكالٌف ذات الصلة الى اربع مجاالت رئٌسٌة وهً ()Antonaras&et,al,.,2006:3
 -1تكالٌف الوقاٌة
 -2تكالٌف التقٌٌم
 -3تكالٌف الفشل الداخلً
 -4تكالٌف الفشل الخارجً

ثانٌا ا :نموذج تكلفة العملٌة (Process Cost Model )PCM
وتم تطوٌره من قبل ) 1977 )Rossوالذي استخدم ألول مرة للحصول على كلف الجودة من قبل
) 1989 (Marshألنها تمثل نظم تكلفة الجودة التً ترتكز على العملٌة بدالا من المنتجات أو الخدمات .
((Sehiffauerova &Thomson, 2006: 2
وٌستند نموذج تكلفة العملٌة على مفهوم ان كل نشاط فً الوحدة االقتصادٌة ٌشكل جزء من العملٌة
 .ونموذج تكلفة العملٌة ٌعكس التكلفة االجمالٌة لكل نشاط أو لكل عملٌة بشكل منفرد  .وتعرف العملٌة على
انها " اي نشاط ٌقوم بتحوٌل المدخبلت الى مخرجات ،باستخدام الموارد وٌخضع الى ضوابط معٌنة".
((Antonaras&et.,2006:3

ثالثا :نموذج التكلفة (كلف االموال المستثمرة) )Cost amount investment (CAI
وٌستند هذا النموذج الى فصل تكالٌف الجودة الى صنفٌن وهما -:
 -1االموال المستثمرة  ،أو األموال التً تنفق من قبل الوحدة االقتصادٌة بشكل مدروس  .وٌمكن ربطها مع
تكلفة وانشطة الوقاٌة والتقٌٌم أو تكالٌف المطابقة .
 -2خسارة األموال ،أو إنفاق األموال كرها ا من قبل الوحدة االقتصادٌة وهذا ٌرتبط بكلف الفشل الداخلً
والخارجً أو كلف عدم المطابقة وتتضمن هذه النقطة اٌضا ا تكالٌف الفرصة الضائعة  ،وهً فقدان ثقة
الزبائن وذهابه الى وحدات اقتصادٌة بدٌلة فً المرة القادمة (Antonaras&et.,2006:4( .
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سادساا :مفهوم وتعرٌف تخفٌض التكالٌف The concept and definition of reducing
costs
عادة ما تإدي الجودة الردٌئة الى زٌادة انواع معٌنة من التكالٌف التً تتحملها الوحدة االقتصادٌة
حصرا وتشمل تلك التكالٌف المتعلقة بالوحدات المعٌبة  ،وتكالٌف اعادة االنتاج وتكالٌف الفحص والنقل
وتكالٌف التعامل مع شكاوي الزبائن والتكالٌف المتعلقة بالخصم الذي ٌمنح للمنتجات ذات الجودة الردٌئة.
(البكري)166:2999،
وان نجاح الوحدات االقتصادٌة ٌتم من خبلل التركٌز على تخفٌض التكالٌف وتحسٌن الجودة ،وان
عملٌة تخفٌض التكالٌف لها تؤثٌر ملحوظ على نجاح الوحدات االقتصادٌة ودٌمومتها .
ٌجب ان ٌدل مفهوم تخفٌض التكالٌف على تخفٌض دائم وحقٌقً فً كلفة وحدة االنتاج او الخدمات
دون تقلٌل الفائدة من المنتج او الخدمة مع المحافظة على النوعٌة والجودة  ،ان مفهوم تخفٌض التكالٌف
ٌجب ان ٌشمل التخفٌض الجوهري فً كلفة التصنٌع واالدارة والتسوٌق عن طرٌق استبعاد العناصر غٌر
الضرورٌة فً التكالٌف ( .توما )29:1014،
وتم تعرٌف تخفٌض التكالٌف على انه "ذلك االسلوب المخطط الذي ٌهدف الى تحسٌن الكفاءة من
خبلل االستخدام االمثل لعناصر التكالٌف والسرعة فً انجاز العملٌات  ،او زٌادة االنتاج  ،بما ٌإدي الى خفض
تكلفة الوحدة المنتجة دون ان ٌإثر ذلك على جودتها او وظائفها "(.الغبان )14:1001 ،
وعرف تخفٌض التكلفة من قبل معهد محاسبً التكالٌف بانه "تحقٌق وفورات حقٌقٌة ومستمرة فً
كلفة الوحدة من البضاعة المصنعة او الخدمة المقدمة دون التؤثٌر على مبلئمتها لبلستخدام المطلوب"
(.الكعبً )14:2990 ،
وتم تعرٌف تخفٌض التكالٌف من قبل الجزار على انه "خطة اٌجابٌة موضوعة لتحسٌن الكفاءة عن
طرٌق استبعاد الضٌاع او االسراف فً االنتاج وزٌادة الكفاءة فً جمٌع المجاالت باستخدام وسائل متطورة
لتقلٌل هذا االسراف"( .السامرائً )14:1000،
وهناك تعارٌف لخمسة قواعد فً تخفٌض التكالٌف بشكل مستمر وهً:
()Brierley&et.,2007,34
 -1تخفٌض الوقت والجهد المطلوب لتنفٌذ العمل.
 -2استبعاد االنشطة غٌر الضرورٌة.
 -3اختٌار االنشطة التً تكون منخفضة الكلفة.
 -4اعادة توزٌع الموارد غٌر المستعملة.
 -5تقسٌم االنشطة فً اي وقت ممكن.
ا
ا
ومما تقدم ٌمكن القول انه ٌنبغً ان ٌكون تخفٌض التكالٌف تخفٌضا حقٌقٌا اي ٌحقق وفورات ،وٌتم
استبعاد اي نشاط غٌر ضروري واسباب العٌوب واالخطاء ألنه سٌكون عبء على الوحدة االقتصادٌة ،ان
تخفٌض التكالٌف مع عدم التؤثٌر على جودة المنتج سوف ٌكون افضل اسلوب للحفاظ على موقع الوحدة
االقتصادٌة التنافسً.
وتتجلى مظاهر خفض التكلفة بؤحدى البدائل االتٌة( -:الدلٌمً)22:1014،
 -1زٌادة كمٌة المخرجات مع بقاء كمٌة المدخبلت ثابتة.
 -2زٌادة كمٌة المخرجات بنسبة اعلى من نسبة الزٌادة فً المدخبلت.
 -3انخفاض كمٌة المدخبلت مع بقاء كمٌة المخرجات ثابتة.
 -4انخفاض كمٌة المدخبلت بنسبة اعلى من نسبة انخفاض كمٌة المخرجات.
 -5زٌادة كمٌة المخرجات وانخفاض كمٌة المدخبلت.
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سابعاا :مداخل العبلقة بٌن الجودة وتخفٌض التكالٌف Entrances to the relationship
between quality and reduction costs

هناك مدخلٌن لدراسة العبلقة بٌن الجودة وتخفٌض التكالٌف وهما كما ٌلً -:
(الدرادكة( )16:2991،عبد السٌد)116:2990،
 -1المدخل التقلٌدي :اذا تطلب االمر رفع مستوى الجودة عن طرٌق نوع المواد الخام المستعملة ،او
مستوى التكنولوجٌا ،أو مستوى مهارة العمال المطلوبة ،أو الوقت البلزم لبلنتاج ،أو نوع االالت
المستخدمة  ،أو نظام الفحص  ،فكل ذلك من شؤنه ان ٌرفع من (تكلفة االنتاج) وهكذا تتم مبادلة التكالٌف
بالجودة .
 -2التجربة الٌابانٌة :اما فً التجربة الٌابانٌة فؤن الجهود تتركز على ما قبل االنتاج (الشراء،التورٌد،
التصمٌم ،الهندسة) وعلى االنتاج بما ٌإدي الى جودة جٌدة مع تقلٌص واضح فً انشطة الفحص واعادة
العمل وما ٌترافق مع ذلك من تخفٌض كبٌر فً التكالٌف.

ثامناا :أدوات الجودة الشاملة المفهوم واالهمٌة Tools TQM concept and importance
ان االهتمام بالجودة ٌإدي الى خفض الكلف االجمالٌة من خبلل إمكانٌة خفض تكالٌف الفشل الداخلً
والخارجً كلف (عدم المطابقة) وكذلك تقلٌل كلف المنع وكلف التقٌٌم (كلف المطابقة) من إجمالً
التكالٌف(.البلمً والبٌاتً )540:2008،وان التحسٌن فً االساس هو وسٌلة لحل المشاكل،واذا لم ٌكن هناك
مشكلة ظاهرة أو كامنة،فبل حاجة الى التحسٌن )www.al-madina.com).
هناك سبع أدوات للجودة الشاملة متفق علٌها تساعد على تحسٌن عملٌات الجودة وتجعل العملٌات
تواصل التحسٌن بؤسلوب نظامً ،وتستعمل أغلب الوحدات االقتصادٌة أدوات ادارة الجودة الشاملة لتحلٌل
وتحدٌد مقدار البٌانات الكمٌة والنوعٌة المرتبطة بالعملٌات (Aichouni&Benchicou,2004:2) .وتم
تعرٌف أدوات ادارة الجودة الشاملة بؤنها "هً تقنٌات لتحدٌد وتحلٌل مشاكل الجودة".
) (Horngren,2012,675وهذه االدوات كما ٌلً -:
أ -خرائط السٌطرة (ضبط الجودة احصائٌاا) Control chart
تستعمل خرائط السٌطرة لمعرفة مدى كون هذه العملٌات تحت السٌطرة فؤن كانت مطابقة لما خطط
له مسبقا ا ٌعنً ان العملٌات تحت السٌطرة لذا فهً تساعد العاملٌن على اخذ االجراءات الوقائٌة فً الوقت
المناسب تبلفٌا ا لبلخطاء (العٌوب)( .البلمً والبٌاتً)540:2991،
قام ( )Shewhartسنة  1024وألول مرة بؤستخدام الطرائق االحصائٌة المعروفة آنذاك فً ضبط
جودة االنتاج من خبلل تصمٌم لوحات عرفت فً البداٌة بؤسم لوحات شوهارت لضبط الجودة وبعد التوسع
الكبٌر فً استعمالها من قبل المصانع أختصر أسمها الى لوحات الضبط التً تتكون حسب تعرٌف المنظمة
االوربٌة لضبط الجودة من حد أعلى وحد أدنى للضبط وخط مركزي لكً ٌحدد اتجاه قٌم القٌاسات االحصائٌة
لسلسلة من العٌنات أو المجموعات الفرعٌة نحو أي من الحدٌن بغٌة الوقوف على المسببات المرجعٌة
(النظامٌة) للتغٌر فً العملٌة االنتاجٌة ( .القزاز وآخرون)00:2990،
الغاٌة من خرائط السٌطرة هو قٌاس االنحراف من جمٌع االتجاهات وٌرمز بإشارة عندما ٌكون هناك
انحراف واحد أو اكثر ألسباب خاصة .وتحدث االسباب الخاصة عندما ٌحدد شًء ما الظهار العملٌة التً ٌجب
ان تتحقق .والحٌود لسداسً ٌنفع خرائط السٌطرة بتزوٌدها ادلة واسعة لبلشارة لها عندما ٌكون هناك اثار
النحراف العملٌة)WWW.iGrafx.com(.
أما فوائد خرائط السٌطرة  ،Advantages of Control Chartفهناك عدة فوائد تنتج عن
استخدام خرائط السٌطرة وهً كما ٌلً ( -:العانً وآخرون)19:2992،
 -1تعد نتائج التحلٌل االحصائً اداة للتحكم على جودة االنتاج واستقرارٌة العملٌة االنتاجٌة اذ ٌمكن معرفة
فٌما اذا كانت العملٌة منضبطة ام ال.
 -2تساعد على تحدٌد االسباب المإدٌة لخفض الجودة ونوع التغٌٌرات المإثرة على العملٌة االنتاجٌة .
 -3ان تطبٌق برنامج احصائً لضبط الجودة ٌإدي الى خفض التكالٌف وٌساعد على اكتشاف االخطاء
وتصحٌحها فً وقت مبكر .
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ان اتباع االسالٌب االحصائٌة لخرائط السٌطرة وبشكل خاص نماذج العٌنات تعد عملٌة اقتصادٌة
وغٌر مملة للمفتشٌن قٌاسا ا بؤسلوب فحص االنتاج الكلً .
ب -مخطط بارٌتو Pareto Diagram
مخطط بارٌتو عبارة عن مخطط أعمدة ٌقطع المجموعات عن طرٌق التصنٌفات ومقارنتها من االكبر
الى االصغرٌ .ستعمل عادة لمعرفة االجزاء الكبرى من المشكلة أو مسببات حدوثها .وٌساعد مخطط بارٌتو
على تصور ماهً القضاٌا القلٌلة التً لها تؤثٌر أكبر من غٌرها وبذلك تستطٌع أن تركز مشروعك على
مواجهتهاٌ .زود مخطط بارٌتو بتوضٌح "قاعدة "20-80وهً تعنً ان (أغلب المشكبلت ( )%80تحدث
بسبب ( )%20من االسباب ) (النعٌمً وصوٌص)125:2991،
ان بناء مخطط بارٌتو بسٌط جداا،وٌتم توضٌحه من خبلل ست خطوات وهً:
()Besterfield,2009:78-80
 تحدٌد طرٌقة تصنٌف البٌانات من خبلل المشكلة،السبب،العوامل المإثرة وغٌرها .
ٌ قرر على ان هناك االساس ٌستخدم كمقٌاس للتكرار،أو التكرار الستخدام سلسلة من الخصائص .
 جمع البٌانات المبلئمة فً مدة محددة .
 تلخٌص البٌانات الى أصناف ذو أهمٌة عالٌة وبسٌطة األهمٌة .
 إحتساب نسبة مئوٌة متراكمة لبلستخدام .
رسم المخطط وإٌجاد القلة المإثرة  .والشكل رقم )ٌ (1وضح مخطط بارٌتو
شكل رقم ( )1مخطط بارٌتو
400

100
نسبة75
مئوٌة
50

300
200

200

100 25
ارقام
O
العٌوب

I

F

C

L

)Source: (Schroeder, 2009: 170
وٌمكن القول ان هذا المخطط سوف ٌوضح لنا اسباب المشكلة التً تإثر على المنتج او الخدمة
للتمكن من إدراك المشكلة وحلها بؤقصى سرعة.
ج -مخطط السبب واالثر Cause and Effect Diagram
وٌسمى اٌضا بمخطط  Ishikawaنسبة الى  Kaoru Ishikawaالذي قام بتطوٌره  ،وكما
ٌسمى اٌضا بمخطط عظم السمكة ) (Fish-Boneالن الشكل المتكامل للمخطط ٌشبه الهٌكل العظمً للسمكة ،
ٌساعد مخطط عظم السمكة على تشخٌص اسباب عدم مطابقة المنتجات المعٌبة للمواصفات  ،وٌمكن ان
ٌستعمل هذا المخطط بعد خرائط التدفق او مخططات بارٌتو لتشخٌص اسباب مشاكل الجودة.
()Summers,1997:78
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وٌمكن ان ٌكون سبب المشكلة ٌرتبط بالقوى العاملة او بتطوٌر الموارد البشرٌة،أو مرتبط
بالبرمجٌات أو المكائن ،أو ترتبط بالمواد أو بالشراء من خارج الوحدة االقتصادٌة ،أو ترتبط بطرٌقة إداء
العمل،أو بالتسهٌبلت المتاحة أو مرونة االدارة أو بالسٌاسة وغٌرها ،فؤنه ٌمكن بناء مخطط السبب واالثر
(عظم السمكة) آخذ فً الحساب هٌئة زعنفة السمكة فً االسباب واالثار والغرض منه اٌجاد تحلٌبلت مفصلة
ألسباب حدوث المشكلة)Suhas,2000:65(.
حٌث تعد من االدوات االساسٌة للجودة الشاملة ،وٌساعد مخطط السبب واالثر فً تسهٌل معرفة
المشكبلت المعقدة وتحوٌلها الى مشكبلت صغٌرة ٌمكن اٌجاد حلول لها ،كما ٌهدف هذا المخطط فً تركٌز
االنتباه على االثر االٌجابً وتعظٌمه) tools.nethttp://Class( .
فرضٌات مخطط السبب واالثر هً كما ٌلً)WWW.12Manage.com(:
 تتكون اي مشكلة من عدد محدود من االسباب ،والتً تتكون من اسباب ثانوٌة اٌضا ا تباعا ا .
 التمٌٌز بٌن هذه االسباب واالسباب الفرعٌة عبارة عن خطوة واحدة وتفٌد التعامل مع المشكلة.
والشكل رقم (ٌ )2وضح مخطط السبب واالثر
الشكل رقم ( :)2مخطط السبب والنتٌجة
المعدات

المشغلين

تهٌئة خاطئة

المواد
قلة الحوافز

التأخر فً
استالم
منتجات رديئة الجودة

المواد
التدرٌب الرديء

عدم االدامة
التقادم

قدوم

مواد ردٌئة
النوعٌة
تقادم تصمٌمات العملٌات

قلة المشرفٌن
أشخاص غٌر متمرسٌن
االدارة
االدارة الم طلقة

انظمة تصنٌع ردٌئة
العمليات
تصمٌم رديء للمنتوج

)Source: (Atkinson & Kaplan, 2007: 12
د -دالة تاكوشً (دالة خسارة الجودة) The Quality Loss Function
لقد عمل تاكوشً مستشار لعدد كبٌر من الوحدات االقتصادٌة الكبرى ،وأسهم فً مساعدة هذه
الوحدات االقتصادٌة على تطوٌر الرقابة االحصائٌة على جودة العملٌات االنتاجٌة ،وقد بٌن تاكوشً ان الضبط
المستمر لآلالت من أجل تحسٌن نوعٌة المنتج الٌعد فعاالا ،وٌتطلب هذا االمر ان ٌتم تصمٌم المنتجات بحٌث
تكون قادر على تحمل االداء الشاق برغم التباٌنات على خط االنتاج ( .الدرادكة)50:2991،
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فً هذا الدالة ٌ،تم تحدٌد العٌوب من خبلل عملٌات الفحص التً تجري على المواد والمنتجات .مع
وجود حدٌن اعلى واسفل للجودة ،وٌعبر كل ما الٌدخل ضمن هذه الحدود عن وجود عٌوب.وٌمكن تلخٌص
فلسفة تاكوشً بما ٌلً )http://maaw.info( -:
 ال ٌمكننا تخفٌض التكالٌف دون التؤثٌر على الجودة .
ٌ مكننا تحسٌن الجودة دون زٌادة فً التكالٌف .
ٌ مكننا تخفٌض التكالٌف عن طرٌق تحسٌن الجودة .
ٌ مكننا تخفٌض التكالٌف عن طرٌق تخفٌض االنحرافات .عند فعل ذلك سٌكون تحسٌن االداء والجودة
تلقائٌا ا .
ه -مخطط التـبعثر (االنتشار) ( Scatter Diagramمحسن ،النجار)412:2994،
ٌسمى بمخطط االنتشار اٌضا وٌعرف بانه مخطط ٌوضح العبلقة السببٌة بٌن متغٌرٌن احدهما ٌكون
مقٌاس الجودة الحد المنتجات واالخر هو العنصر الذي ٌعتقد انه هو السبب لقٌمة هذا المقٌاس .
ٌربط مخطط التبعثر بٌن نوعٌن من البٌانات وٌوضح العبلقة بٌن :
 سبب وتؤثٌر.
 سبب وسبب اخر.
 سبب من جهة وسببٌن من جهة اخرى.
تبرز فائدة مخطط التبعثر فً النقاط االتٌة ( : Advantages scatter diagramنفس المصدر)
 تقلٌص النفقات والوقت البلزم إلجراء الفحص واالختبار.
 استبعاد الفحوصات غٌر المجدٌة واستبدالها بؤخرى فعالة.
 القٌام بضبط العملٌات الفعالة على أساس النتائج المتحققة فً ضوء العبلقة بٌن الجودة وخصائص
المخرجات .والشكل رقم)ٌ (4بٌن مخطط التبعثر
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الشكل رقم ) :(3مخطط تاكوشً (دالة خسارة الجودة)
غٌر مقبول

-1دالة خسارة
الجودة

ضعٌف
وسط

أعلى
خسارة

جٌد
أفضل

الجودة
المستهدفة

أقل

الجودة
بالمطابقة

خسارة

-2توزٌع
خصائص
المنتجات
االعلى
المصدر( :النعٌمً وآخرون)121:2990 ،

الهدف
التخصٌص

منخفض

546
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إستخدامات مخطط التبعثر(Shahin et al,2010:189) :
ٌ ساعد فً جمع بٌانات المشاكل واسبابها.
 تحدٌد طبٌعة العبلقة بٌن المدخبلت والمخرجات وقٌاسها .
ٌ ساعد فً تحدٌد اثر التغٌرات على مخرجات العملٌات.
ٌ قاس مدى االرتباط بٌن نوعٌن مختلفٌن من البٌانات فً مخططات التبعثر باحدى الطرائق االتٌة:
 oحساب معامل االرتباط Coefficient of Correlation
 oورقة االحتمالٌة Binomial Probability Paper
 oاسلوب القٌم الوسطٌة  Media Methodوالتً تعتبر االكثر شٌوعا.
الشكل رقم ( :)4مخطط التبعثر
Y

X
المصدر( :حمود ،الشٌخ)21022212 ،
و -المخطط االنسٌابً (( )Flow chartالقزاز وآخرون )35:2990،
 -1االستخدامٌ :ستخدم المخطط االنسٌابً فً
 وصف عملٌة قائمة
 تصمٌم عملٌة جدٌدة
 -2ا لوصف :مخطط االنسٌابً تمثٌل تصوٌري لخطوات العملٌة وٌساعد على تحدٌد فرص التحسٌن من
خبلل التفهم العمٌق لو اقع العملٌة بكشف مصادر المشاكل الكامنة فٌها وعبلقة بعضها ببعض وٌمكن
تطبٌق المخطط االنسٌابً بجمٌع اوجه اي عملٌة من انسٌاب المواد الى خطوات البٌع والخدمات .
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ز -الحٌود السداسً Six Sigma
أحد أغلب التطورات االبداعٌة تبرز من داخل الجودة الشاملة من خبلل تعاقب االحداث فً التطور
وهو الحٌود السداسً ) (Goetsch&Davis,2006:27وٌرجع الحٌود السداسً تارٌخٌا ا الى عالم االحصاء
( )Carl Frederick Gauss 1777-1855والذي قدم منهجٌة التوزٌع الطبٌعً ،ذلك ان الحٌود السداسً
هو مقٌاس للمعاٌرة فً تغٌرات المنتج والتً ترجع اٌضا ا الى  1029حٌنما اظهر ))Walter Shewhart
ان ثبلثة سٌجما من المتوسط هً النقطة االساسٌة التً ٌتطلب عندها تصحٌح العملٌة (.رفاعً )2911:0،
تشكل منهج الحٌود السداسً فً منتصف الثمانٌنات فً شركة ( .)Motorolaمن قبل مهندس
الشركة الذي ٌدعى ( .)Bill Smithحٌث جمعت النظرٌات الجدٌدة واالفكار مع المبادئ واالسالٌب االحصائٌة
التً كانت موجودة فً دوائر الجودة الهندسٌة منذ عقود وكانت النتٌجة زٌادة مذهلة فً مستوٌات الجودة
لعدة منتجات فً شركة موتوروال ،وحصول الشركة على جائزة مالكولم بالدرٌج القومٌة للجودة ( Malcolm
.
1011
عام
فً
)Baldrige
National
Quality
Award
(القزاز وآخرون)15:2990،
الحٌود السداسً هو عملٌة او استراتٌجٌة تمكن الوحدة االقتصادٌة من التحسن بصورة كبٌرة فٌما
ٌخص عملٌاتها االساسٌة وهٌكلها من خبلل تصمٌم ومراقبة انشطة االعمال الٌومٌة بحٌث ٌتم تقلٌل الفاقد
واستهبلك المصادر(الوقت -الطاقات الذهنٌة – الطاقات المادٌة ) وفً نفس الوقت تلبٌة احتٌاجات الزبائن
وتحقٌق القناعة لدٌهم ،وٌدل مفهوم الحٌود السداسً على ان الوحدة االقتصادٌة تقدم خدمات او سلعا ا خالٌة
من العٌوب تقرٌبا ا الن نسبة العٌوب فً الحٌود السداسً  3,4عٌب لكل ملٌون فرصة ،أي ان نسبة كفاءة
وفاعلٌة العملٌات )http:// Kenanaonline.com( .%00،0001
الجدول رقم (ٌ :)2بٌن مستوٌات أداء سٌجما
مستوى سٌجما االخطاء فً كل ملٌون النسبة المئوٌة %
66,807
3.0
%93
22,750
3.5
%96
6,210
4.0
%99
1,350
4.5
%99,87
233
5.0
%99.977
3.4
6.0
%99.9997
المصدر( :باند وآخرون)6:2005،
وعرف ) )Schroederالحٌود السداسً على انه "طرٌقة نظامٌة لتحسٌن العملٌات التً تستخدم
غالبا ا بخمس خطوات تعرف من االحرف االولى)Schroeder,2009:173( DMAIC :
 -1عرف  :Defineالعملٌات هً مختارة للتحسٌن ورسم المشروع بالتفصٌل .
 -2القٌاس  : Measureقٌاس قٌمة تغٌرات الجودة هً مدروسة من الزبائن  ،وانشاء اهداف للتحسٌن .
 -3تحلٌل  : Analyzeتحلٌل السبب الذي ٌنشؤ مستوٌات العٌوب الحالٌة ومعرفة البدائل واالخذ بها فً تغٌٌر
االعمال .
 -4تحسٌن  :Improveتغٌٌرات االعمال هً محصورة بالتحسٌنات .
 -5السٌطرة  :Controlهذه الخطوة تتضمن تحسٌن االعمال دون خسارة وقت اضافً.
وان منهج الحٌود السدسً ٌمكن ٌطبق بالعملٌات الصناعٌة والخدمٌة او المجاالت االدارٌة.
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شكل رقم ( :)5مستوى العٌوب فً الحٌود السداسً

كلف من سيطرة الجودة

نسبة العيوب

 4سيجما
 5سيجما

6سيجما

الفشل
الكلف

)Source: (Arora,2008:1217
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االستنتاجاث
-1
-2
-3
-4
-5

تبٌن أن الجودة قد نالت درجة كبٌرة من االهتمام فً مختلف الشركات وذلك بوصفها وظٌفة دفاعٌة
ولٌس فقط سبلح تنافسً لزٌادة الحصة السوقٌة.
ابتداء من مسإولٌة الحرفً الى مرحلة اسعاد الزبون باعتبارها وسٌلة
شكلت مراحل تطور الجودة
ا
لضبط وفحص المنتوج ومنع الخطؤ والوقاٌة من الوقوع فٌه اي إداء العمل بشكل صحٌح من المرة
االولى .
تبٌن أن إدارة الجودة الشاملة هً مفهوم له نتائج كثٌرة حٌث تساعد فً تطوٌر وتحسٌن كل مكونات
الشركة ولٌس فقط لئلنتاج او الخدمة المقدمة وهدفها هو اشباع حاجات الزبائن وتقلٌل التكالٌف لنٌل
رضاهم ومشاركة جمٌع العاملٌن بالشركة فً تحقٌق ذلك .
تظهر أن تحسٌن النوعٌة هو عنصر اساسً إلدارة الجودة الشاملة ،حٌث أن الجودة المحسنة تإدي الى
تكلفة منخفضة من خبلل تقلٌل االخطاء وعدم تكرارها وتقلٌل وقت االنتاج مما ٌإدي الى االستغبلل
االمثل للوقت والموارد .
توضح أن أدوات إدارة الجودة الشاملة السبعة هً أدوات للسٌطرة على االنتاج ولمعرفة اسباب العٌوب
فٌه والعمل على معالجة تلك العٌوب لتقلٌلها وتحسٌن نوعٌة المنتجات

التوصٌات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-1
-0
-19
-11

صٌاغة خطط للجودة تتناسب مع ثقافة الشركة ومع المنافسة التً تواجهها الشركة .
توفٌر تخصٌصات مالٌة خاصة لفعالٌات الجودة وهذا ٌإدي الى مساعدة الشركة فً العمل وفق تحسٌن
الجودة وبالتالً على تخفٌض التكالٌف .
توفٌر مكائن ومعدات انتاج تضمن تحقٌق الجودة المطلوبة لبلنتاج .
تنفٌذ برامج صٌانة متقدمة لمكائن ومعدات االنتاج واجهزة الفحص واالختبار .
تشجٌع االدارة العلٌا للعاملٌن على دخول دورات تدرٌبٌة خاصة بتحسٌن جودة المنتوج .
إتخاذ االجراءات البلزمة للقضاء على مشاكل الجودة ومنع تكراراها وذلك من خبلل معرفة االسباب
ومعالجتها بؤسرع وقت .
توعٌة العاملٌن فً الشركة من خبلل تحفٌز العاملٌن (مادٌا ا ومعنوٌاا) والسٌما فً االقسام االنتاجٌة وذلك
لتقدٌم منتجات عالٌة الجودة ومطابقة للمواصفات المطلوبة .
التنسٌق مع أقسام الشركة المختصة بفحص المنتوج وهً قسم السٌطرة النوعٌة بإدارة العمل بشكل
ٌتضمن تقلٌل االنحرافات والتباٌنات فً المنتوج .
زٌادة التخصٌصات المالٌة النشطة التدرٌب على تحسٌن الجودة واستغبلل الموارد والوقت بالشكل االمثل
لهما .
السعً نحو تطبٌق أدوات إدارة الجودة الشاملة للمساعدة فً السٌطرة على جودة االنتاج وتفعٌل ماٌقوم
به قسم السٌطرة النوعٌة .
التؤكٌد على أهمٌة استعمال أدوات إدارة الجودة الشاملة فً توضٌح أهمٌة أستعمال كل أداة من االدوات
(حٌث أن أهمٌة أداة خرائط السٌطرة هً فً تحدٌد االنتاج الخارج عن حدود السٌطرة ،مخطط بارٌتو
فهو ٌوضح أسباب خروج االنتاج عن حدود السٌطرة،مخطط السبب والنتٌجة ٌساعد فً تحلٌل تلك
االسباب الى مسبباتها ،دالة خسارة الجودة فهً توضح مى االنحراف عن القٌمة المستهدفة لكل مواصفة
وكذلك تحدد خسارة التكالٌف لكل وحدة من وحدات االنتاج المعاب،والمخطط االنسٌابً فٌحدد كلف المواد
االولٌة المشتراة والمصنعة والكلفة النهائٌة للمنتج فٌمكن عن طرٌقه معرفة التكالٌف المرتفعة ومحاولة
تخفٌضها ،اما الحٌود السداسً فهو ٌحدد نسب العٌوب فً المعمل ومستوى الدقة فً العملٌات من خبلل
تحدٌد مستوى السٌجما للمعمل) .
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باند ،بٌت ،هولب ،الري (الٌكس سٌجما رإٌة متقدمة فً ادارة الجودة) ترجمة د.اسامة احمد سالم،دار
المرٌخ2995 ،
البكري ،سونٌا محمد (إدارة االنتاج والعملٌات مدخل النظم) الدار الجامعٌة للطبع .2999،
التمٌمً ،فواز ،الخطٌب ،احمد (ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات التؤهٌل لؤلٌزو " ، )"0991مطبعة
جدارا للكتاب العالمً للنشر والتوزٌع وعالم الكتب الحدٌث للنشر ،الطبعة االولى.2991 ،
حمود ،خضٌر كاظم ،الشٌخ ،روان منٌر( ،ادارة الجودة فً المنظمات المتمٌزة ،دار صفاء للنشر
والتوزٌع ،الطبعة االولى.2919،
الدرادكة ،مامون سلٌمان (ادرة الجودة الشاملة وخدمة العمبلء) دار صفاء للنشر ،الطبعة االولى
.2991
رفاعً ،ممدوح عبد العزٌز (منهجٌة ستة سٌجما :مدخل تحسٌن العملٌات،الطبعة االولى.2911،
العانً ،خلٌل ابراهٌم محمود ،القزاز ،اسماعٌل ابراهٌم وكورٌل ،عادل عبد المالك (ادارة الجودة الشاملة
ومتطلبات االٌزو )2999:0991بغداد الطبعة االولى .2992،
القزاز ،اسماعٌل ابراهٌم ،الحدٌثً ،رامً حكمت ،كورٌل،عادل عبد الملك( Six sigmaواسالٌب حدٌثة
اخرى فً ادارة الجودة الشاملة ) دار المسٌرة للطباعة،الطبعة االولى .2990
البلمً ،غسان قاسم داود ،البٌاتً ،امٌرة شكر ولً(،ادارة االنتاج والعملٌات مرتكزات كمٌة ومعرفٌة)
دار الٌازوري العملٌة للنشر الطبعة االولى.2991 ،
محسن ،عبد الكرٌم ،النجار ،صباح مجٌد (ادارة االنتاج والعملٌات) كتاب محكم من قبل لجنة علمٌة فً
جامعة بغداد دار وائل للطباعة ،الطبعة االولى .2994
النعٌمً ،محمد عبد العال وصوٌص،راتب جمٌل ( Six sigmaتحقٌق الدقة فً إدارة الجودة:مفاهٌم
وتطبٌقات) مطبعة اثراء ،الطبعة االولى .2991،
الٌامور  ،علً حازم ٌونس (تخفٌض كلف الجودة الردٌئة بؤستخدام منهج الحٌود السداسً فً مواجهة
العٌوب دراسة حالة ) مإتمر جامعة العلوم التطبٌقٌة .2990
توما ،فاروق طوبٌا(تخفٌض التكالٌف وعبلقته بكفاءة إداء المنشؤة الصناعٌة) رسالة للحصول على
درجة الدبلوم العالً /مراقبة الحسابات،كلٌة االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.1014،
الدلٌمً ،نوري محمود أحمد(تخفٌض التكالٌف فً المنشآت الصناعٌة) رسالة للحصول على درجة دبلوم
عالً/مراقبة الحسابات،كلٌة االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد.1014،
الزهرانً ،محمد بن صالح محمد( ،امكانٌة تطبٌق اسلوب سٌجما ستة فً نادي ضباط قوى االمن بمدٌنة
الرٌاض) رسالة ماجستٌر،السعودٌة.2919،
السامرائً ،أحمد عبد الدائم عمر(تخفٌض تكالٌف المنتوج باستخدام أسلوب تحلٌل القٌمة) رسالة
للحصول على درجة الدبلوم العالً/محاسبة تكالٌف ،كلٌة االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.1000،
الغبان ،فائزة ابراهٌم محمود (تخفٌض التكالٌف بؤستخدام اسلوب التحلٌل الشبكً) رسالة ماجستٌر،كلٌة
االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.1001 ،
قندٌل ،باسل فارس (اثر تطبٌق نظام ادارة الجودة الشاملة على السٌاسات التنافسٌة فً المنشؤت
الصناعٌة ،رسالة ماجستٌر ،الجامعة االسبلمٌة ،فلسطٌن.2991 ،
الكعبً ،عمار صبٌح محسن (تخفٌض التكالٌف بؤستخدام اسلوب التحلٌل الشبكً) رسالة للحصول على
شهادة المحاسبة القانونٌة ،المعهد العربً للمحاسبٌن القانونٌن.2990،
المسعودي ،حٌدر علً جراد( ،امكانٌة تطبٌق تقنٌات ادارة الكلفة االستراتٌجٌة الدارة تكالٌف الجودة
واثرها فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة) قدمت الى مجلس المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة ،جامعة
بغداد.2991 ،
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Role of Total Quality tools to reduce costs and improve quality

Abstract
The research aims to study the problem of high production costs and low
quality and the use of total quality management tools to detect problems of the
high cost of failure and low quality products, diagnosis, and developing
appropriate solutions.
To achieve the goal, we studied the overall quality tools and its relationship
with the costs and the possibility of improving quality through the use of these
tools.
Was limited to these tools and study the relation to the reduction of costs
and improving quality have been studied serially by the possibility of the
reduction.
To achieve the goal, the study of the concept of total quality management and
study of the historical development of total quality management..
In order to be a link between the overall quality tools and reduce costs were
clarified commissioned and concept of the quality concept was determined to cut
costs.
The most important findings of the research is to improve the quality of
products is an essential component of total quality management which leads to
lower costs and reduce mistakes and do not repeat and reduce production time,
which leads to the best use of time and resources.

Keywords: The concept and definition of quality ،S
،Stages of Total Quality
Management Costs quality and concept ،T
،Types of Quality Costs ،Q
،Quality
Cost Models ،T
،The concept and definition of reducing costs ،E
،Entrances to the
relationship between quality and reduction costs ،T
،Tools TQM concept and
importance.

