
  ٢٠١٠ لسنة ٣٢ جملد ١٠٠ العدد الرافدين تنمية                          املوصل جامعة-واالقتصاد اإلدارة كلية
 ]٢٧٤-٢٥٥[ص ص                                                                                                  

 

  
 ٣/٩/٢٠٠٩ النشر قبول تأريخ                                             ١٥/٦/٢٠٠٩ البحث استالم تأريخ

 

  
  السداسي الحيود منهج باستخدام الفشل كلف تخفيض

  العيوب مواجهة في
   الوالدية في الموصلاأللبسةدراسة حالة في معمل 

 
  اليامور حازم علي
  احملاسبة قسم – مساعد مدرس

  جامعة املوصل– واالقتصاد اإلدارةكلية 
a.alihazim@yahoo.com  

  

  
  

  المستخلص
 درجة عاليـة  إلىحدث المناهج المتبعة للوصول أ من )σ6( منهج الحيود السداسي    ديع

 األعمال تحقيق الكمال أو االقتراب من الكمال في كل وجوه           إلىمن درجات الجودة فهو يهدف      
في الشركة من خالل تقليل نسبة الفاقد وفرص ظهور المعيب وتقليل االنحرافات عن المتوسط              

ن الكثير من المنافع المالية يمكـن تحقيقهـا         إونتيجة لذلك ف  ،  كالمقبول وتحقيق رضا المستهل   
هم هذه المنافع هي تخفيض كلف الفشل فكلما زاد مستوى السيكما أو، جراء تطبيق هذا المنهج 

ولغرض التحقق من ذلك    ،  انخفض عدد العيوب مما ينعكس بالنتيجة على تخفيض كلف الفشل         
ل اختيار مصنع األلبسة الوالديـة فـي الموصـل          فقد تم استخدام منهج دراسة الحالة من خال       

 تطبيق منهج الحيود السداسي على كلف الفـشل         أثر إلجراء البحث بهدف تبيان      ليكون ميداناً 
ن أ جملة من االستنتاجات أهمهـا       إلىوالعالقة بين نسبة العيوب وكلف الفشل، وخلص البحث         

 التحـسين  فلسفة على يقوم الذي الجودة في الحديث المدخل مع يتفق السداسي الحيود منهج
 التـصميم  بـسبب  معين حد إلى المنع كلف في زيادة يتطلب تطبيقه نأو،  الجودة في المستمر
 العمل في أخطاء حدوث ومنع العمليات على للرقابة اإلحصائية الوسائل واستخدام للمنتج الجيد
 تطبيـق  جراء المتحققة ةالمالي المنافع أهم من الفشل كلف تخفيض ديع ولذلك ،الجودة لضمان
  . انتهى البحث بجملة من التوصياتوأخيرا المنهج هذا

  .كلف الفشل، الحيود السداسي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 
        The six sigma is of the latest approaches to reach the high degree of quality, it aims 
to achieve a perfect or near of perfection in all facets of business in the enterprise by 
reducing wastes and opportunities for the emergence of defect, reduce the distortions and 
achieve customer satisfaction. As a result of this, much of the financial benefits can be 
achieved by the application of this approach. The most important of these benefits is to 
reduce the cost of poor quality, increase the sigma level cause of decrease the number of 
defects. This leads to reduce the cost of poor quality, to certain from that may used the 
case study approach in Children Wear Factory at Mosul to be the area to conduct research 
to clarify the effect of the application of six sigma approach on the cost of poor quality. 
The relationship between the proportion of defects and the cost of poor quality in factory, 
the research found a number of conclusions that the most important of them, six sigma 
approach in line with the entrance of modern quality, which is based on the philosophy of 
continuous improvement in quality. The application requires an increase in the cost of 
prevention, because the good design of the product. The use of statistical methods to 
control processes, prevent errors in the work to ensure that quality and reduction the cost 
of poor quality. These are the most important financial benefits achieved by the 
application of this approach. The study also concluded several recommendations.   
Key words: cost of poor quality, six sigma 

  
  المقدمة
فالفشل في  ،   عوامل النجاح في الوقت الحاضر     أهم جانب التكلفة من     إلى الجودة   دتع

الرديئة في منتجاتها   لجودة   ا إنكما   إضافية تكاليف   الشركة تحمل   إلىالجودة سوف يؤدي    
 الجودة يركز على تحسين     إلدارةن المدخل الحديث    الذلك ف ،  نعكس على رضا المستهلك   ت

دون مـن   جودة المنتجات والعمليات وبالشكل الذي يؤدي للحصول على منتجات سليمة           
مما ينعكس على تخفيض كلف الجودة ككل بشكل عام وكلـف           ،  األولىعيوب من المرة    

 ولتحقيق هذا الهدف    ،  تيجة عدم حدوث عيوب في المنتجات المقدمة       بشكل خاص ن   الفشل
حدث المناهج المتبعة في مواجهـة العيـوب      أ من   دن استخدام منهج الحيود السداسي يع     إف

ممـا  ،   مـا يمكـن    أقل ض نسبة العيوب في المنتجات لتبلغ      تخفي إلىوالذي يؤدي تطبيقه    
  .الفشل على تخفيض كلف هأثرينعكس 

  
                                                                                      البحث مشكلة

ي ف ةـالوالدي األلبسة معمل ومنها الشركات بعض تركيز في البحث مشكلة تتمثل
 إضافية اًكلف الشركة تحمل إلى يؤدي وهذا ،ضمانها من بدال الجودة فحص على لموصلا
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 المنتجـات  فـي  العيـوب  حدوث منع في الفحص فشل بسبب المنتجات في الفشل تيجةن
  .لمقدمةا

  
   البحثأهمية

 درجة على للحصول المتبعة المناهج ألحدث تناوله خالل من أهميته البحث يستمد
  .الفشل كلف على المنهج هذا إتباع أثر وتوضيح الجودة درجات من عالية

 
 البحث أهداف
  :فهي هاتحقيق إلى البحث يسعى التي األهداف أما 

 جـراء  المتحققـة  الماليـة  الوفـورات و السداسي الحيود لمنهج واضح مفهوم تحديد. ١
  .العيوب مواجهة في منهجال هذا استخدام

 مـستوى  بين والعالقة الفشل كلف على السداسي الحيود منهج استخدام أثر توضيح .٢
  .الجودة وكلف المعياري االنحراف

 
  البحث فرضية

  :اآلتية يةالفرض على البحث يقوم
 إلـى  يؤدي الجودة وضمان العيوب مواجهة في السداسي الحيود منهج استخدام إن
  .الفشل كلف تخفيض
  

  أساليب جمع البيانات
 تـم جمـع البيانـات    إذتم استخدام منهج دراسة الحالة في اختبار فرضية البحـث         

  :الخاصة بالبحث بأسلوبين
الرسائل والدوريات والكتب العربية     البيانات النظرية من خالل االطالع على        األول

  .واألجنبية المتعلقة بالموضوع
تم جمعها عن طريق التقارير والقوائم والـسجالت التـي          و البيانات الميدانية    الثاني

 فـي   ولينؤالمـس أمكن االطالع عليها وعن طريق المقابلة الشخصية مع مجموعة مـن            
  .المعمل

  
  البحث خطة

  :إلى البحث تقسيم تم فقد البحث هدف تحقيق لغرض
  :اآلتية النقاط ويشمل النظري الجانب -أوالً
  .وأنواعهامفهوم الجودة  -
 .مقاييس الجودة -
 .وأنواعهاكلف الجودة  -
 .مفهوم الحيود السداسي -
 .المنهجيات المتعلقة بالحيود السداسي -
 .المنافع المالية نتيجة لتطبيق منهج الحيود السداسي -
 .حيود السداسي ومنهج الالفشلالعالقة بين كلف  -
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   : الوالدية في الموصل ويشملاأللبسةدراسة حالة في معمل  : الجانب الميداني-ثانياً
  . في المعملقياس كلف الجودة -
 . للمعمل تقرير كلف الجودةإعداد -
 .في المعمل الفشل لنشوء كلف الرئيسة األسبابتحديد  -
 .تحديد مستوى السيكما المتبع في المعمل -
 .الفشلكما في المعمل على تخفيض كلف  رفع مستوى السيأثر -
  .  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً

  
  النظري الجانب -والًأ

 وأنواعها الجودة مفهوم
، الـشركات  فـشل  أو بنجاح همتس التي األساسية العوامل حدأ المنتجات جودة دتع

ـ  خاللها من تتمكن عالية جودة ذات وخدمات منتجات تقديم إلى تسعى فهي لذلكو  قتحقي
 مفـاهيم  اقترحت فقد الجودة ماهية توضيح ولغرض المستهلك رضا تحقق تنافسية ميزة
 الحتياجـات  الخدمـة  أو المنـتج  إشـباع  ودرجة لالستخدام مةءالمال منها للجودة عديدة

 تقـسيم  يمكن وعليه والهندسية، الفنية التصميم لمواصفات المنتج مطابقة درجة لمستهلك،ا
  .)١٢٢١ ،١٩٩٦ رون،واخ هورنجرن (إلى الجودة

 ورغبـات  احتياجـات  الخدمة أو المنتج مواصفات مقابلة كيفية وهي،  التصميم جودة. ١
  .المستهلك نظر وجهة من الجودة وهي المستهلك

 ،والهندسـية  الفنيـة  التصميم لمواصفات وفقاً المنتج تصنيع وتتضمن،  المطابقة جودة. ٢
   .الشركة نظر وجهة من الجودة وهي

 موضـع  المواصـفات  وضع كيفية وتعني المنتج إنتاج قبل تخطط ميمالتص وجودة
 من السوق دراسة على المرتكزة والقرارات المنتج بمواصفات أساساً تتعلق والتي اإلنتاج

 إلـى  يعـود  التصميم جودة في الحاصل واالختالف ،االستعمال في المطلوبة لمواصفاتا
 خـواص  تقيس ألنها،  المستهلك اترغب تلبي وهي الموضوعة المواصفات في االختالف

 المطابقـة  جودة أما التصميم، فشل يعني الرغبات تلك تلبية في والفشل الخدمة أو المنتج
 المحـددة  للمواصـفات  مطابقـة ال غيـر  والمنتجات اإلنتاج عمليات في تحدث التي فهي

 مـؤثرة  إصالحها يمكن ال فاشلة منتجات بمثابة وتعد التشغيل إعادة أو التصليح تستوجب
 .)١٠٠، ٢٠٠٤،الشعباني (اوعائداته الشركة سمعة على بذلك

 عـدم  هو األول،  لسببين حدثي نأ يمكن الجودة فشل نأب القول يمكن نهإف من ثم و
 بـانحراف  يعـرف  ما وهو التصميم،  ومواصفات المستهلكين توقعات بين تطابق حدوث
 وهو،  الفعلية والنتائج يمالتصم مواصفات بين تطابق حدوث عدم والثاني التصميم، جودة

  ).٢٠٠٦،٢٨٣ مرعي، (التماثل جودة بانحراف يعرف ما
  
   الجودة مقاييس

 المعـايير  مـع  المنـتج  تطـابق  خـالل  مـن  الجودة ضمان إلى الشركات تسعى
 ،مـستهدفة  قيمـة  صـورة  في الجودة عن يعبر ما دائماً حيث الموضوعة والمواصفات

 المـستهدفة  القيمـة  هـذه  حول واالنحراف باينللت مقبولة حدود بوجود الشركات وتسمح
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 اإلنتـاج  فـي  لالنحراف حاالت ظهور يفرض العملي فالواقع ،السماح حدود عليها يطلق
  :)٢٦٧ ،٢٠٠٤ جودة، (قسمين علىتقسيمها يمكن

 بطبيعتهـا  العملية في موجودة تكون التي وهي :)الصدفة إلى ترجع (عامة رافاتانح. ١
ـ  أن ويجـب ،  يةئالعـشوا  االنحرافات عليها طلقي محدد سبب دونمن   وتحدث  سلمن

   .السيطرة تحت واقعة تكون العملية نإف االنحرافات هذه حدثت وإذا ،بوجودها
 في موجودة تكون ال التي االنحرافات وهي: معينة ألسباب تعود أو خاصة انحرافات. ٢

ـ  عليهـا  يطلـق  معينـة  ألسباب حدوثها ويمكن ،بطبيعتها العملية  غيـر  اتاالنحراف
  .السيطرة خارج تكون العملية نإف االنحرافات هذه مثل حدثت وإذا، العشوائية

 بحـل  وذلك ،العشوائية غير الخاصة االنحرافات من التخلص إلى اإلدارة وتسعى 
 تتطلـب  والتـي  العشوائية االنحرافات في التقليل إلى تسعى أنها كما لها المسببة المشكلة
) Schonberger and Knod, 1997, 132 (جيـد  بـشكل  مليـة الع أو المنـتج  تصميم إعادة

 المقاييس من مجموعة استخدام تتطلب المستهدفة الجودة عن االنحرافات مستوى ومعرفة
 مـن  يمكن عديدة مقاييس وهناك، ال أم بها المسموح الحدود داخل هي وهل الجودة لقياس
ـ  منتجات من الشركات تقدمه ما جودة مستوى معرفة خاللها  المقـاييس  وهـذه  دماتوخ

 مـن  متنوعـة  مجموعة تستخدم تآالمنش لذلك جودة برنامج أي في اًمركزي اًدور ؤديت
 نسبة المليون، من كجزء المعاب اإلنتاج نسبة منها) Kaplan, 1998, 561 (الجودة مقاييس
ـ  إعادة الخردة، التلف، اإلنتاجية، الكفاية نسبة اإلنتاج، إجمالي إلى الجيد اإلنتاج  صنيع،الت

  .اإلحصائية األدوات رقابة تحت الواقعة العمليات معدل المردودات،
 
  وأنواعها الجودة كلف

 التكلفة مـن    بأنها) Bs6143 (البريطانية للمواصفات طبقاً الجودة تكاليف تعريف تم
 الحـصول   أو الفقدان والخسارة عند عدم انجاز       إلى باإلضافةجل تأكيد وضمان الجودة     أ

 المبالغ المنفقة لمنـع     نهاأكما تعرف على    ،  )forums/com.arabicstat.www(على الجودة   
 ,Kaplan) تحـدث  أن بعـد  إلصـالحها  المبـالغ المنفقـة   أو وحـدات معابـة   إنتـاج 

Atkinson,1998,562) الخـشابي، ( مجموعتين إلى الجودة كلف تصنيف يمكن نهإف وعليه 
٧٥، ٢٠٠٦(:   

 األعمال أن من التأكد في ةأالمنش رغبة عن الناتجة الكلف وهي ،الجودة ضمان كلف. ١
 المطابقـة  تكـاليف  أو الوقائية بالتكلفة وتسمى ،األولى لمرةا من صحيح بشكل تنجز
 .التقييم وتكاليف المنع تكاليف على وتقسم

 وإعـادة  وقوعهـا  بعـد  األخطاء بتصحيح المتعلقة كلفال وهي الجودة ضعف كلف. ٢
 كلـف ب وتـسمى  ،التطـابق  عدم تكاليف أي سليم غير بشكل هاؤأدا يتم التي األعمال
  .الخارجي الفشل وكلف الداخلي شلالف كلف إلى وتقسم الفشل

 التي تعمل علـى     باألنشطة كلف رقابة والتي تتعلق      علىويمكن تقسيم كلف الجودة     
 والذي يتم من خالل الوقايـة  اإلنتاجيالتدفق  الفشل في الجودة من خالل      أو العجز   إزالة

 خالل العملية االنتاجيـة وتـسمى كلـف الفـشل           إماتحصل  التي  وكلف فشل   ،  والتقويم
 الـشعباني، (وتسمى كلف الفشل الخـارجي      ،   المستهلك إلى بعد شحن المنتج     أوالداخلي  
١٠٩، ٢٠٠٤(  

ـ  وفيمـا                       هــامن تتكـون  التـي  والبنـود  الجـودة  كلـف  ألنـواع  توضـيح  يأتي
(Davis and Heineke, 2003, 303).  
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 التي عادة تنفـق  الرديئةوهي التكاليف المرتبطة بمنع حدوث الجودة   : الوقاية كلف   -أوالً

  :اآلتية تقديم الخدمة وتتضمن البنود أوقبل تصنيع المنتج 
  .تخطيط الجودة . ١
 .مراجعة تصميم المنتجات والعمليات . ٢
 .على وظيفة الجودةالتعليم والتدريب  . ٣
 . المنتج لالستخدام المحددمةءمالرقابة العمليات لتحقيق  . ٤
 .جمع بيانات الجودة وتحليلها . ٥
 . تقرير كلف الجودةإعداد . ٦
 .التحسين المستمر للعمليات . ٧
 المواد والمنتجات متطابقة مع     أن وهي التكاليف التي تنشأ للتأكد من        :التقويم كلف   -ثانياً

  :اآلتيةرية وتتضمن البنود متطلبات الجودة المعيا
  .فحص المواد الخام المستلمة . ١
  .اإلنتاجفحص المنتجات في نقاط مختلفة خالل  . ٢
  .فحص واختبار المنتجات النهائية . ٣
  .تكاليف تدقيق ومراجعة الجودة . ٤
 منتجات رديئة يتم اكتشافها قبل وصـولها  إنتاجوهي تكاليف  : كلف الفشل الداخلي  -ثالثاً

  :اآلتيةالبنود  المستهلك وتتضمن إلى
  .لتلف والعادما . ١
  . التصنيعإعادة . ٢
  .الوقت الضائع . ٣
  . الجدولة واالختبارإعادة . ٤
 وهي التكاليف التي تحدث بعد وصول المنتجات الرديئـة  : كلف الفشل الخـارجي   -رابعاً

  :اآلتيةالجودة بيد المستهلك وتتضمن البنود 
  .الزبائنشكاوي  . ١
 .الضمان والصيانة بعد البيع . ٢
 .المسموحات . ٣
يـستخدم  و،   لجهود تحسين الجودة   اً مفيد اً التقرير عن كلف الجودة يوفر ملخص      نإ
مـدى  وكـذلك توضـيح     ،   المنفقة على الجودة   الكلف إلى العليا   اإلدارة انتباه   إلثارةكأداة  
 تخفيض كلف الجودة الكلية عن طريق التوزيع الرشيد والعقالني للكلف بين البنود             إمكانية

تهتم بـالجودة   فالشركات التي ال، )Drury, 1999, 903  ( الجودةلكلفالمختلفة  واألنواع
نتيجة فشل   تكاليف عالية    إلىوهذا يؤدي   ،   من تصميمها  أكثر فحص الجودة    تختار ضمنياً 

 كبيرة تتعلـق بـالفحص     اًوكذلك تبذل جهود  ،   الوحدات المعابة  إصالح عن طريق    الجودة
 حدوث مشاكل حقيقيـة فـي       إلىا يؤدي   وهذ،  التقويم كلفمما يزيد من    ،  التقويم وأنشطة

 ,Kaplan, Atkinson, 1998) ارتفاع كلف الجـودة ككـل   إلىمما يؤدي ، جودة المنتجات
 الشركات التي تبذل جهودا كبيرة لتحسين جودة منتجاتها فهي تركز جهودهـا             أما،  (563
 ومثل هذه الشركات يكـون عـادة لـديها         ،األخرى األنشطة من   أكثر المنع   أنشطةعلى  

 يزيـد مـن القيمـة     أنمكـن   م المنع   أنشطة التركيز على    نأ إذ،  تكاليف جودة منخفضة  
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 الفشل وبالـشكل الـذي      وأنشطة الفحص   إلى تخفيض الحاجة    إلىوهذا يؤدي   ،  للمنتجات
 التـي  الدراسـات  أظهـرت  وقد ،)Hilton, Maher, Selto, 2000, 452(يخفض الضياع 

 للمنـتج  األخطاء كلفة نأ فوجدت مختلفةال اإلنتاج كلف بخصوص )IBM (شركة أجرتها
 خالل إصالحها جلأ من اًدوالر وعشرين التصميم مرحلة في واحد بدوالر قدرت الواحد
 الحيلولة تكاليف نإف وعليه،  المستهلك إلى وصولها بعد اًدوالر وخمسين اإلنتاجية العملية
 الجـودة  لمـشاك  الكتـشاف  تنفـق  التـي  التكاليف من أقل الجودة مشاكل وقوع دون

 كـل  إنتاج يتم أن األوفر من سيكون نهأ شك فال) ١٥٣ ،٢٠٠٤،  ريحاوي( وتصحيحها
 عناصـر  إنتـاج  في الموارد ضياع من بدالً مرة أول من سليماً صحيحاً إنتاجاً العناصر

 تخريدها أو أمكن إن العيوب إصالح ثم ،أوالً اًعيوب هافي أن اكتشاف يتم أن يستلزم معيبة
 إلـى  باإلضـافة  زبـون لل ثمنها ورد استبدالها أو الزبون مكان في الحهاإلص الذهاب أو

 منتجات خالية من    تنتجفالشركة عندما   ) ٢٠٠٣،٣٠٠ حسين، (الشركة سمعة على التأثير
  :)Slack, et. al., 2004, 731 (ناتأثيرن هذا سوف يكون له إالعيوب ف
نعكس على زيادة مـستويات     الوحدات المنتجة سوف تكون ذات جودة عالية مما ي         :األول

  ).إنتاجه إعادةبسبب عدم (الطاقة 
 إنهـا ن كلف الفشل سوف تقل كمـا        تخفيض في كلف الوحدات المنتجة وذلك أل       :الثاني

معابة فعلى سبيل المثال لو     الكبر من الوحدات الجيدة غير      أسوف توزع على عدد     
 وحـدة   ١٥ك   هنا نأ ووجد   األطفالوحدة من لعب    ١٠٠ الشركة قامت بتصنيع     أن

 إذاولكـن  ،  وحدة جيدة٨٥ن كلف هذه الوحدات المعابة سوف تحمل على      إمعابة ف 
ن كلف الفشل سـوف تحمـل       إف،   وحدات معابة  ٥ هناك   أنتحسنت الجودة وتبين    

  . خفض كلفة الوحدة الواحدة المنتجةإلىدي ؤمما ي،  وحدة جيدة٩٥على 
  

  مفهوم الحيود السداسي
 األداءهج الحيود السداسي الذي يقوم علـى مراقبـة       تطبيق من  إلى الشركاتتسعى  

 درجة عالية من درجات الجودة يتم فيها تقليـل          إلى اليومية للوصول    األعمالو واألنشطة
 نأويرى البعض    ، تلبية احتياجات المستهلك   إلىالفاقد وفرص المعيب بالشكل الذي يؤدي       

 ،إسـماعيل ( ثالثـة هـي    أجزاءالحيود السداسي عبارة عن مركب مفاهيمي يتكون من         
١٨ ،٢٠٠٦(:  

  . المتعلق بالعمليات وتصنيع المنتجاتلألداء إحصائيمقياس  . ١
 . على المستوى العاليواألداءلتحقيق الريادة في القيادة  إدارينظام  . ٢
 .منهجية لتحسين العمليات . ٣

   :ي توضيح لكل مفهوم من هذه المفاهيمأتوفيما ي
 للداللة على االنحـراف   Sigmaدام مصطلح حيث يتم استخ :لألداء إحصائيمقياس . ١

 لقياس مدى تشتت القيم عن وسطها الحـسابي         إحصائيةالمعياري والذي هو طريقة     
 على تـصنيع منتجـات مطابقـة        الشركة لمدى قدرة    اً مقياس دوفي مجال الجودة يع   
 االنحراف عن المواصـفات  أو يستخدم لقياس التباين   ألنهوذلك  ،  للمواصفات المحددة 

 ارتفـاع  إلىيؤدي Sigma  مستوى االنحراف المعياري أي مستوى وارتفاعدة المحد
 النعيمي،( اإلنتاجيةوذلك من خالل تقليل عدد العيوب في العمليات         ،  مستويات الجودة 

 عدد الوحدات المعيبـة سـوف       نأيعني   3sigma مستوى   فاستخدام مثالً ) ٤،٢٠٠٧
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هـو لتقليـل     6sigmaاستخدام  ن  إوبالتالي ف ،   عيب لكل مليون فرصة    ٦٧٠٠٠يكون  
 النقطة التي يصبح عندها عدد الوحدات المعابـة         إلى في العمليات    االنحرافمستوى  

 Sigma ـال   بـين مـستوى    يوضح العالقة    ١لكل مليون فرصة والجدول     وحدة   ٣,٤
 إننـه يمكـن القـول    إولتوضيح ذلـك ف  ،  وعدد الوحدات المعابة لكل مليون فرصة     

حيث يتم وضع   ،  اإلنتاجيةلب وضع حدود لمواصفات العملية      استخدام هذا المنهج يتط   
ويستفاد منها  كما يتم وضع حدود عليا ودنيا للرقابة        ،  أعلى للمواصفات وحد    أدنىحد  

تقـع   نقطة   وأي اإلنتاجية في العملية    في تحديد مستوى االنحراف الذي يكون مقبوالً      
 يأ نأأي  ،  ير عـشوائية   غ أوعشوائية  خارج هذه الحدود يمكن اعتبارها انحرافات       

أي  ،وحدة منتجة تقع خارج هذه الحدود يمكن اعتبارها غير مطابقـة للمواصـفات            
تقليـل عـدد    إلى يؤدي  sigmaـال  وبالتالي فان رفع مستوى ، ضمن الوحدات المعابة

 .الوحدات التي تقع خارج هذه الحدود وبالتالي رفع مستويات الجودة
  

  ١جدول ال
  العيوب لكل مليون فرصةلسيكما وعدد االعالقة بين مستوى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(davis,aquilan,chas,2003,273)  
 

 مجموعة مـن  إتباع األمر يتطلبة أ في أي منش   Sigma ـال  ولغرض تحديد مستوى    
 العيوب لكـل مليـون      ظهورالمقاييس المرتبطة مع بعضها والتي تستخدم لتحديد فرص         

  .(Slack, et. al., 2004, 625) ومن هذه المقاييس اإلنتاجيةفرصة في المنتجات والعمليات 
  
  
  
  
  
  

  

Sigma Level 
  مستوى سيجما

DPMO  
  العيوب لكل مليون فرصة

٦٩١٥٠٠  ١  
٥٠٠٠٠٠  ١,٥  
٣٠٨٣٠٠  ٢  
١٥٨٦٥٠  ٢,٥  
٦٧٠٠٠  ٣  
٢٢٧٠٠  ٣,٥  
٦٢٢٠  ٤  
١٣٥٠  ٤,٥  
٢٣٣  ٥  
٣٢  ٥,٥  
٣,٤  ٦  

                         كمية العيوب               
   x١٠٠=                                 نسبة العيوب. ١

          كمية الوحدات المنتجة                 
  
   نسبة العيوب-١=   نسبة الدقة في العمليات.٢
  عدد العيوب                                                   
  =  العيوب لكل فرصة .٣

  )عدد انواع العيوب( عدد فرص ظهور العيوبx كمية الوحدات المنتجة                             
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  x١٠٠٠٠٠٠  العيوب لكل فرصة = العيوب لكل مليون فرصة .٤
  
 إلـى حيث ينظر ، نظام إداري لتحقيق الريادة في القيادة واألداء على المستوى العالي     .  ٢

حيث يتم التركيز علـى الهياكـل االرتكازيـة         ،  إدارةنظام  بوصفه  الحيود السداسي   
ق المستعملة في تعريف الجودة كجزء من مجمل الخطة         ائ والطر واألدواتوالقيادات  
ة لتحقيق مستويات جـودة     ـ المطلوب األداء مستويات   نأ إذة  ـرك للش ةـاإلستراتيجي

 للشركة ومعتمدة ومطبقـة ومتـصلة وواضـحة         األساس تصبح المعيار    6sigmaـ  ال  
 ،٢٠٠٦ ،إسـماعيل ( ويشمل جميع مستويات الشركة       الشركة أنحاءالمعالم في كافة    

١٨(.  
 والتي تعنـي   DFSS و  DMAICوذلك باعتماد مفهومي  :منهجية لتحسين العمليات.  ٣

DESIGN FOR SIX SIGMA   إذ ،  لمواجهـة المـشاكل  وأدواتكخريطة عمليـات
 تلك  السيما كنظام ومنهجية للتحسين لتطوير العمليات القائمة و       األول المفهوم   يستخدم

 Defineذلك من خالل مراحل التعريفو، المحددة للعملياتالتي تتجاوز المواصفات 
 أمـا  .Control  والمراقبة  Improve والتحسينAnalyze والتحليل Measure والقياس

الثاني فيستخدم كمنهجية لتطوير عمليات ومنتجات جديدة ضمن مـستويات الحيـود            
عمليـة كاملـة    أو   تصميم منـتج     إعادة أولتصميم   فهي تستخدم ،  السداسي المرغوبة 

مـة للمزيـد    على حاجة العمليات القائأيضاًوتعتمد ،  والتي تحقق احتياجات المستهلك   
وبالتـالي  ،  )١٠٢،  ٢٠٠٥ النابلسي،(اً  الحق المناهج هذه توضيح وسيتم،  من التحسين 

 تـستخدم  منتظمة  منهجيةبأنهوتعريفه نه يمكن تحديد مفهوم شامل للحيود السداسي إف
للمنشأة من خالل تحديد  التشغيلي األداء وتحسين لقياس اإلحصائي والتحليل المعلومات

جل تجاوز توقعـات    أ والخدمات ذات العالقة بالعمليات من       إلنتاجاومنع العيوب في    
 االقتراب من الكمـال     أوتحقيق الكمال   على  المستهلكين لتحقيق الفعالية وهو يساعد      

 كل العيوب في المنتجات وتقليص االنحرافات       إزالة من خالل    األعمالفي كل وجوه    
ـ    أنوايجاد معايير يمكن   www.vrds.com/six)ا  يثمنهـا المـستهلك ويعتمـد عليه

sigma/dmaic ) .  
  

  المنهجيات المتعلقة بالحيود السداسي 
باستخدام منهج الحيود السداسي يـتم      القائمة   تحسين جودة المنتجات والعمليات      إن

 باالعتمـاد   تأسيسها خطوات والتي تم      خمس تتكون من  التي   DMAICمن خالل منهجية    
 صـويص، و النعيمـي ( ضيح لهذه الخطـوات   ي تو أت وفيما ي  ،على دورة ديمنك للتحسين   

٤٨، ٢٠٠٨(:   
 يقـوم فريـق      إذ ، خالل هذه المرحلة يتم تحديد الهدف الرئيس من التحسين         :التعريف. ١

 المنـشأة   أهداف على   الحيود السداسي بتحديد المشروعات التي تحتاج للتحسين اعتماداً       
 علـى   تأثير لهالتي   وتحديد خصائص الجودة الحرجة ا     واحتياجات ومتطلبات المستهلك  

 تحـسن   أن للعمليات المطلـوب    خلق صورة  إلىمما يؤدي    ،جودة المنتجات والعمليات  
هو تخفيض العيوب عن طريق حل المشاكل المـسببة          6sigma ل ـ ا الهدف من    نأوبما  

 وبالتالي  ، مهم لنجاح تطبيق منهج الحيود السداسي      أمر التعريف بالمشكلة    دلذلك يع  ،لها
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 .لهذه المرحلة التعريف بالمشكلة والتغيرات التي لها تأثير على المشكلةفالسبب الرئيس 
asp.a070319c/content/com.realinnovation.www://http  

لمـشروعات   لتقييم النجاح في ا    حيث يتم اختيار مقياس مناسب يكون مطلوباً       :قياسال. ٢
وهذه المرحلة تتطلب اختيار خصائص الجودة المناسبة للعمليـات          ،المحددة والمصممة 

ـ          ة عـن العمليـات     والمخرجات التي تحقق رغبات المستهلك وتحديد العيـوب الناتج
 الدقيق لتخفـيض وحـذف   ثراألهم في حدوث هذه العيوب ومعرفة    والمدخالت التي تس  

 خصائص  فيوقياس العيوب التي تؤثر      ،التكاليفة وتخفيض   أ المنش أرباحالعيوب على   
 ن يحسب اعتمـاداً   أوبالتالي يمكن تحديد مستوى السيكما للعمليات الذي يجب         ،  الجودة

وهـذه  ،   للمقارنة مع مـشروعات التحـسين      كأساسعلى عدد العيوب والذي يستخدم      
م حيـث يـت   ،  المرحلة تتطلب جمع البيانات لحل المشكلة وقياس ما حدث بشكل دقيـق           

 يكون لدى الشركة    أن وخالل هذه المرحلة يجب       دالة لقياس العيوب   إلىتحويل المشكلة   
   .القدرة على قياس مخرجات العمليات

 الحقيقيـة  األسباب هذه المرحلة كفرصة لتطوير الفرضيات المحددة حول         تبدأ :التحليل. ٣
ة لرئيـس  ا األسـباب  من خالل تحليـل      تدحض أو تثبت   إماوهذه الفرضيات   ،  للمشكلة
 وجود مشكلة في الشركة     إلىسباب العامة التي تؤدي      هناك بعض األ   نأحيث  ،  للمشكلة

ييس والبيئـة الطبيعيـة      والمواد والمقا  واآلالتق  ائ وهي الطر  6Msوالذي يطلق عليها    
  .واألشخاص

ـ   إذ ، العمل لتحسين العمليـات    يبدأة للمشكلة    الرئيس األسباببعد تحديد   : التحسين. ٤ تم ي
 ة للمشكلة حيث تختبر الحلول     الرئيس األسباب للتخلص من    األفكارجموعة من   تطوير م 
 أنتتعلق هذه المرحلة بالخصائص المختارة ألداء المنتج التي يجـب           وتنفذ و  المصاغة

ص علـى تـشخيص وكـشف المـصادر         وتعمل الخصائ  ، الهدف إلىتحسن للوصول   
 .ةية الرئيسالكشف عن متغيرات العمل وبعد ذلك يتم الختالفلة الرئيس

 أهـم  إن  إذ ،ن تحت رقابة وسيطرة مستمرة    أن تكو إن عملية التحسين تحتاج      :الرقابة. ٥
 إلى أدتالتي  ممارسات التقليدية القديمة     ال إلى هو ضمان عدم العودة      مالحظتهيجب   ما

في إدامـة التـأثيرات      وبالتالي فان الهدف النهائي ينحصر       واإلعاقاتحدوث المشاكل   
 ,slack)  قياس ومراقبة النتائج بشكل متوازمان االلتزام بها مع ضرورة االيجابية وض

et., al., 2004, 65).   
 تصميم عمليـات  أو تصميم إلعادةعمليات معينة  إلىعندما تكون هنالك حاجة      أما

بهدف تخفيض العيوب والحفاظ على مستوى جودة عالية فيتم         بداية  الومنتجات جديدة من    
 والتي تتطلب فهـم احتياجـات المـستهلك ومتطلبـاتهم      DFSS ـب  عن طريق ما يسمى 

وهناك العديد من المنهجيات الممكن     ،  والمواصفات المطلوبة قبل إتمام أو انجاز التصميم      
 والقيـاس   Define  وهـي التعريـف    DMADV  هي أهمهافي عملية التصميم    استخدامها  

Measure والتحليل  Analyze والتصميم  Design والتحققVerify،   ففي مرحلة التعريـف
يتم تحديد احتياجات المستهلك وتحديد مواصفات المنتج والعمليـات التـي تحقـق هـذه               

،  عن طريق القيـاس    باألرقامويتم التعبير عن هذه االحتياجات والمواصفات        ،االحتياجات
 تحقق رغبات المستهلكين    أنمكن  يفرة التي   اثم تأتي عملية تحليل خيارات العمليات المتو      

 بنظـر  األخـذ مة لكي يتم اعتمادها في مرحلة التصميم مع    ء مال أكثرهاوالتي يتم اختيار    
 األداءوالخطوة الخيرة هي التحقق من العملية المختارة من ناحية          ،  االعتبار فعالية التكلفة  

  . لمقابلة رغبات المستهلكين المحددةواإلمكانية
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                          )articles/articlelive/org.sixsigmaonline.www://http(  
  نتيجة لتطبيق منهج الحيود السداسيالمتحققة المنافع المالية 

 المنافع المالية المتحققة من جراء تطبيق منهج الحيـود الـسداسي مـن أهـم                دتع
                                    : تطبيق هذا المنهج ومن هذه المنـافع       إلىلعالمية الكبرى   األسباب التي دفعت الشركات ا    

)com.isixsigma.www(  
  .اإليراداتارتفاع في مستويات  . ١
  .ة من خالل تجنب الضرائبأ التي تتحملها المنشالكلفتخفيض في  . ٢
  .الفشلتخفيض في كلف  . ٣
  . الوحدة الواحدةإنتاجتخفيض في كلف  . ٤
  .لألسهمارتفاع في القيمة السوقية  . ٥
  .االستثمارارتفاع في معدل العائد على  . ٦

   ومنهج الحيود السداسيالفشلالعالقة بين كلف 
 المنافع المالية المتحققة    أهمبشقيها الداخلي والخارجي من      الفشل تخفيض كلف    ديع

 بمـستوى   اً مباشـر  اًارتباط الفشلحيث ترتبط كلف     ،جراء تطبيق منهج الحيود السداسي    
 ترتبط بعدد الوحدات المعابة لكل مليـون        فإنها أخرىوبعبارة   ،الشركةالسيكما المتبع في    

 عدد الوحدات المعابة سـوف      نإ ف 3sigmaلو كان مستوى السيكما المتبع بدرجة       و فرصة
تتـراوح   أنممكن   شلالففان كلف    وحدة لكل مليون فرصة وبالتالي       ٦٧٠٠٠ إلىتصل  
 في حالة تطبيق منهج الحيود السداسي أي        أما،   المبيعات إجمالي من   %٤٠-%٢٥ مابين

ي لوبالتا،   وحدة لكل مليون فرصة    ٣,٤ن عدد الوحدات المعابة يبلغ      إ ف 6sigma ـال  مستوى  
ن هذه الكلف سـوف تـنخفض       أ  بمعنى    %١-%٥ تتراوح مابين  سوف   الفشلن كلف   إف

 يوضح العالقة بين تيآلوالجدول ا  (/www.sixsigmaonline.org)بارتفاع مستوى السيكما
     .ومستوى السيكما المتبع في مواجهة العيوب الفشلكلف 

  

  ٢ جدولال
   المتبع في مواجهة العيوبالسيكماومستوى الفشل العالقة بين كلف 

      
  
  
  
  
  

  ٦ ،٢٠٠٧  النعيمي،:مصدرال

 منه مثالً  أعلى مستوى سيكما    إلى 3sigma نتقال من مستوى سيكما معين مثل     ال فا
6sigma  اآلتيةسيحقق الفوائد) Kazmierski,1995,54(:   
  .منتجات غير المطابقة للمواصفاتتخفيض نسبة ال . ١
  . وقناعاتهمالزبائنتحقيق مستويات عالية من رضا  . ٢
  .فير فرص مالئمة لتخفيض كلف الفشلتو . ٣

   اجمالي المبيعاتنسبة كلف الجودة من  مستوى سيكما
  %٤٠أكثر من   ٢
  %٤٠ – ٢٥من   ٣
  %٢٥ – ١٥من   ٤
  %١٥ – ٥من   ٥
١  ٦%  
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نـه فـي   أبمعنى  ،الوقاية خير من العالج منهج الحيود السداسي يقوم على مبدأ  إن
 أداء إلـى يهـدف   حيث   ، الرغبة في منع العيوب قبل نشوئها      تتركزالعمليات التصنيعية   

 على قياس عدد العيوب الموجودة فـي         كنت قادراً  فإذا،   بشكل صحيح منذ البداية    األعمال
 ٣,٤ إلـى  بهدف الوصـول      هذه العيوب  تخفيضكيفية  معرفة   قادر على    فأنتالعمليات  

التي تقـوم   وهذا ما يتفق مع النظرة الحديثة للجودة        ،  اإلمكانقدر  عيب لكل مليون فرصة     
مستمر في الجودة مع مرور الزمن وبالتالي يمكن االستمرار فـي           على فلسفة التحسين ال   
 التكاليف الكليـة    تصل للجودة عندما    األمثل المستوى   إلىحتى تصل   تخفيض كلف الفشل    

وفـي   للمطابقة بين الكلـف      األمثل المستوى   إلىللوصول  و،   حد ممكن  أدنى إلىللجودة  
الموازنـة فـي كلـف الجـودة أي     يتم و ما يمكن أقلكلف الجودة فيه الوقت نفسه تكون    

 مـن جهـة     والخـارجي  الفشل الداخلي    كلف الوقاية والتقويم من جهة      كلفبين  الموازنة  
 يقابلهـا   أن حالة الالفـشل يجـب       إلىفعند زيادة كلف الوقاية والتقويم للوصول       ،  أخرى

كبـر مـن    أ األخيرة تكون نسبة االنخفاض في الكلف       أن يجب الفشل و  كلفانخفاض في   
 نسبة الزيـادة فـي كلـف الوقايـة          نأ الوقاية والتقويم مع مراعاة      كلفلزيادة في   نسبة ا 

 تكون فيه كلف الفشل غيـر       الذي تقف عند الحد     أن بل يجب    ،والتقويم هي ليست متناهية   
 الشركة تركز   أنلذلك يجب   ،  )١١٢ ،٢٠٠٤الشعباني،(  تخفيض في فقراتها   أليمستجيبة  

 أي  نأحيـث    ،الفشلحتى يمكن تدنية كلف     ) الجودة  ضمان  ( والتقويمجهودها على المنع    
 ارتفـاع كلـف     إلىؤدي  يصفات المستهدفة للمنتجات والعمليات سوف      اانحراف عن المو  

حيـث تـصل    عيوب  لل مستوى للجودة يتحقق عند مستوى صفر        أفضل نأ بمعنىالجودة  
ي حالـة    ف تنخفض )الداخلي والخارجي ( الفشلفتكاليف  ،   حد ممكن  أدنى إلى الجودة   كلف

 سوف  فإنها) والتقويمالمنع  ( كلف ضمان الجودة     أما ،نسبة العيوب في المنتجات    انخفاض
 أقـل ن إ نسبة العيوب في المنتجات وبالتالي ف   انخفاضترتفع بعض الشيء ثم تنخفض مع       

  .(Hilton, 1999, 499) كلف للجودة تتحقق عند مستوى صفر عيوب
 وكلف الجـودة    الفشلة وتدنية كلف     للجود األمثل المستوى   إلىالوصول  ولغرض  

 على التحسين   الشركات تركز    وتحقيق الهدف من تطبيق منهج الحيود السداسي       بشكل عام 
 وهذا يتطلـب    ،األولى العمل بشكل صحيح من المرة       أداءالمستمر في عملياتها من خالل      

كـز  فالـشركة عنـدما تر   ،األخـرى  باألنشطة مقارنة   الوقاية أنشطةزيادة التركيز على    
هذا سوف يؤدي   و،   التحسينات المستمرة في عملياتها    وإجراء الوقاية أنشطةجهودها على   

  :)(feigenbaum, 1991, 113 إلى
اإلحـصائية   األدوات بسبب التصميم الجيد للمنتج واستخدام بعض        الوقايةزيادة كلف    . ١

 العيوب وعدم التطـابق فـي       نسبة انخفاض   إلىفي الرقابة على الجودة سوف يؤدي       
  .  تخفيض كلف الفشل بنوعيها الداخلي والخارجيفي هأثرمما ينعكس ، لمنتجاتا

 علـى    فعاالً اًتأثيرن لهذا   إ وبالتالي انخفاض مستوى العيوب ف     الوقايةعند زيادة كلف     . ٢
 نأ االختبار كما    وأنشطة الفحص الروتيني    إلى بسبب انخفاض الحاجة     التقويمتكاليف  
 التعلم ومما يترتب على ذلك من تحـسين         آلثار سوف تنخفض نتيجة     التقويمتكاليف  

 األكفـاء  تركيز الجهود على الفاحصين      نأكما  ،  أيضاًمستوى العاملين والممارسات    
 بأنـشطة  تخفيض ايجابي في الكلف المرتبطة   إلىوتقليل عدد الفاحصين سوف يؤدي      

  .التقييم
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ة على شـكل     يوفر عائدات مهم   الوقاية أنشطة على   اإلنفاقن زيادة   إوبشكل عام ف  
 والفشل بشقيها الداخلي والخارجي وعلى تخفيض كلف الجـودة          يموالتقتخفيض في كلف    

 تنخفض نتيجة التحسين المستمر في العمليات التـي         أن كلف الجودة يمكن     نأكما  ،  ككل
 الوقايـة والتقـويم   من عدد العيوب في المنتجات وكـذلك كلـف          تخفيض كالً  إلىتؤدي  

(Slack, et., al., 2004, 730) ، الوقاية لكلف متزايدا  اهتماماًاإلدارة تعطي أنلذلك ينبغي ،
 لن يظهر   الوقاية كلف زيادة   نأ تدرك   أن اإلدارة وعلى   األمد ذات تأثير طويل     كلف ألنها

 والنتـائج   األسباب فشل الجودة بسبب البعد الزمني بين        كلفلها تأثير مباشر في تخفيض      
 تطبيق هذا المنهج سوف لـن       نأ إلى اإلشارةه يجب   نإوبالتالي ف ) ٦٠ ،٢٠٠٥ الزيدي،(

  . يتطلب بعض الوقتوإنماتظهر نتائجه بصورة مباشرة 
 كلـف  تطبيق منهج الحيود السداسي يتطلب زيادة في نأنه يمكن القول   إمما سبق ف  

 للرقابة على العمليـات     اإلحصائية نتيجة للتصميم الجيد للمنتج واستخدام الوسائل        الوقاية
وذلك عن طريق تحديد المشاكل      ، في العمل  واألخطاء على منع حدوث المشاكل      والتركيز

الموجودة ووضع الحلول المناسبة لها وبالتدريب الفعال والمكثف للعاملين علـى بـرامج             
 فـي  هأثر تخفيض نسبة العيوب في المنتجات مما ينعكس         إلىوهذا سوف يؤدي    ،  الجودة

 الفحـص الروتينـي واالختبـار       إلـى لحاجـة    نتيجة النخفاض ا   التقويمتخفيض تكاليف   
 إعادة سوف تنخفض وذلك لتخفيض تكاليف التلف وتكاليف         الفشل كلف   نأ كما   ،للمنتجات

ن هذا سـوف    إوبالتالي ف  ، الفحص واالختبار  إعادةالتصنيع ومطالبات الضمان وتكاليف     
   .إجمالي تخفيض في كلف الجودة بشكل إلىيؤدي 

  

   الوالدية في الموصلاأللبسةدراسة حالة في معمل : الجانب الميداني– ثانياً
ـ           أنشطةيتم ممارسة     د الجودة في المعمل من خالل قسم السيطرة النوعية الذي يع

ويتكون هذا القـسم    ،   التي تحدث في هذا القسم     الكلفمركز تكلفة تجمع فيه كافة عناصر       
ـ             ات والعمليـات   من عدة شعب تقوم بمهام الفحص والرقابة على المواد الخـام والمنتج

 أدناهالمبينة في    اإلجراءات إتباع هدف البحث فسوف يتم      إلىالوصول  لغرض   و اإلنتاجية
   .على البيانات التي تم الحصول عليها من المعمل

  

  قياس كلف الجودة
 كلف الجودة التالية في المعمل باالعتماد على البيانات الفعلية          وأنواع بنود   تحديدتم  

  :تيآلاعلى النحو و
  :تية التي تضمنت العناصر اآلالوقايةكاليف ت . ١

 ورقابة  تأكيدالمستخدمة في   عاملين  ة لل  المدفوع باألجور ومراقبة الجودة وتتمثل     تأكيد
  . دينار٤٠١٥٠٠٠٠ قدره االجودة وقد بلغت مبلغ

  . دينار٧٨٥٠٠٠ مبلغ وقدره التي تمثلت فيبحاث واستشارات أ
 .ار دين٣٤١٠٠٠تقارير مراقبة الجودة بلغت 

   :تيةاآل البنود وتتكون من :التقويمتكاليف . ٢
  . دينار ٣٥٠٠٠٠٠٠ وقدره افحص واختبار المواد الواردة والتي بلغت مبلغ

 . دينار٢٠٢٥٠٠٠٠ تحت التشغيل بلغ مبلغ قدره اإلنتاجفحص واختبار 
 . دينار٣٦٤٦٨٠٠٠ التام اإلنتاجفحص واختبار 

 . دينار٦٢٣٧٠٠ الفحص واالختبار أنشطةمستلزمات 
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 .اً دينار٣٠٥٨٨٤ معدات االختبار إهالك
 . دينار٣٥٠٠٠٠صيانة معدات االختبار 

  :تيةاآلوتتكون من البنود ) الفشلكلف ( كلف الفشل الداخلي .٣
  . دينار٤٢١٥٩٠٤٠ التلف 

  .ا دينار٣٣٠٤٠٠٠٠ التصنيع إعادة 
  . دينار٥١٧١٠٠٠  تحليل الفشل 

  . دينار ٢٠٢٦٥٠٠٠ الفحص إعادة 
 تقرير كلـف    إعداد يمكن   أعاله على البنود المحددة     اعتماداً : تقرير تكاليف الجودة   ادإعد

  . ٣الجودة والذي يظهر في الجدول 
  

  ٣ جدولال
  تقرير كلف الجودة

   المبيعاتإلىالنسبة   الكلفة   كلف الجودةأنواع
      الوقاية كلف –أوالً
  %٤,٦٠  ٤٠١٥٠٠٠٠   ومراقبة الجودةتأكيد

  %٠,٠٩  ٧٨٥٠٠٠  ات واستشارأبحاث
  %٠,٠٤  ٣٤١٠٠٠  تقارير مراقبة الجودة

  %٤,٧٣  ٤١٢٧٦٠٠٠  المجموع
    %١٧,٥٧   المجموع الكلي لكلف الجودةإلىالنسبة 
      التقويم كلف –ثانياً

  %٤  ٣٥٠٠٠٠٠٠  فحص واختبار المواد الواردة
  %٢,٣٢  ٢٠٢٥٠٠٠٠   تحت التشغيلاإلنتاجفحص واختبار 
  %٤,١٨  ٣٦٤٦٨٠٠٠   التاماإلنتاجفحص واختبار 

  %٠,٠٨  ٦٢٣٧٠٠   الفحص واالختبارأنشطةمستلزمات 
  %٠,٠٤  ٣٠٥٨٨٤  االختباراندثار معدات 

  %٠,٠٤  ٣٥٠٠٠٠  صيانة معدات االختبار
  %١٠,٦٦  ٩٢٩٩٧٥٨٤  المجموع

    %٣٩,٥٨   المجموع الكلي لكلف الجودةإلىالنسبة 
  %١٥,٣٩  ١٣٤٢٧٣٥٨٤  )التقويم كلف +الوقايةكلف (كلف ضمان الجودة 

 المجموع الكلـي لكلـف      إلىنسبة كلف ضمان الجودة     
  الجودة

٥٧,١٥    

      )الفشلكلف ( كلف الفشل الداخلي–ثالثاً
  %٤,٨٤  ٤٢١٥٩٠٤٠  التلف
  %٣,٧٨  ٣٣٠٤٠٠٠٠   التصنيعإعادة

  %٠,٥٩  ٥١٧١٠٠٠  تحليل الفشل
  %٢,٣٢  ٢٠٢٦٥٠٠٠   الفحصإعادة

  %١١,٥٣  ١٠٠٦٣٥٠٤٠  المجموع
    %٤٢,٨٥   المجموع الكلي لكلف الجودةإلىالنسبة 

  %٢٧  ٢٣٤٩٠٨٦٢٤  مجموع كلف الجودة
   الباحث إعدادمن : المصدر 
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  بلغـت تقريبـاً    إذ،   نسبة أقلوقاية شكلت    كلف ال  نأ يمكن القول    أعالهمن البيانات   
 ، %٤٠ تقريبـاً  كلف التقويم فقد بلغت نسبتها       أما،  من المجموع الكلي لكلف الجودة    % ١٧

 في كلف الفشل فقد بلغـت  أما من ضمانها    أكثروهذا يؤشر اهتمام المعمل بفحص الجودة       
 وفـي   األداء وهذه داللة على وجود ضعف فـي      ،  تقريباً %٤٣نسبة كلف الفشل الداخلي     

 تأشـير المنتجات المقدمة بسبب الفشل في تصنيع منتجات ذات مواصفات جيدة ولم يـتم              
مما يدل على عدم اهتمام المعمل بخدمات مـا بعـد           ،   نوع من كلف الفشل الخارجي     ألي

 مـن   أيـضاً  لتخفيض كلف الفشل والتقويم      إمكانية هناك   إننه يمكن القول    إالبيع، وعليه ف  
  .كبر على كلف الوقاية لضمان الجودةأكل خالل التركيز بش

  
  الفشلكلف  لنشوء ةرئيس الاألسبابتحديد 

 نشأت المتمثلة بكلف الفشل الداخلي الظاهرة في تقرير كلف الجودة           الفشل كلف   إن
ن أ منتجات مطابقة لمجموعة مـن المواصـفات المحـددة و          إنتاجبسبب فشل المعمل في     

 إذ الجوهرية لنشوء هذه الكلـف       األسبابري عن   تخفيض هذه الكلف يتطلب البحث والتح     
 السبب الجوهري في نشوء هذه الكلف في المعمل هي العيـوب التـي تحـدث فـي                  نأ

وسوف يتم تحديدها من واقع استمارة تحليل المعـاب         ،  المنتجات المقدمة من قبل المعمل    
 األولـى ،  اءاألخط والتي تحدد مجموعتين من      في قسم السيطرة النوعية والتي تعد شهرياً      

 الخياطة والتي تتكون    أخطاء من العيوب والثانية     أنواعمن خمسة    القماش وتتكون    أخطاء
 وكميات العيـوب الحاصـلة فـي        أنواع يوضح   ٤نواع من العيوب والجدول     أ أربعةمن  

 السبب الجوهري فـي نـشوء       دلمقدمة من قبل المعمل والتي تع      المنتجات ا  أنواعمختلف  
  .ي المعملالجودة الرديئة فكلف 

  

  ٤جدول ال
  أنواع وكميات العيوب

  لكل وحدة منتجة/كمية العيوب بالوحدات  أنواع العيوب
     عيوب القماش-أوال

  ٢٧٠  تمزق
  ٢٥٠  بقع

  ٤٢٠٠  خطأ نسيجي
  ٨٢٠٥  تلون
  ٤١٠  تلوث

  ١٣٣٣٥  المجموع
  لكل وحدة منتجة/كمية العيوب بالوحدات  أنواع العيوب

    يوب الخياطة ع-ثانيا
  ٢٠٠٠  تمزق بسبب الخياطة

  ٢٩٠٠  خطأ تنسيق
  ٣٧٥٠  تلوث بسبب الخياطة
  ٧٠٠  قياسات غير مطابقة

  ٩٣٥٠  المجموع
  ٢٢٦٨٥  المجموع الكلي ألنواع العيوب
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  )العتماد على بيانات قسم السيطرة النوعيةمن إعداد الباحث با (:المصدر
ري ه هي السبب الجو   أعاله العيوب المحددة في الجدول      نأنه يمكن القول    إوعليه ف 

الجـودة  ن نصيب الوحدة المعابة من تكاليف       إوبالتالي ف ،  في حدوث كلف الجودة الرديئة    
  :تيةاآلدها من خالل  العالقة  يمكن تحديالرديئة

  وحدة / دينار٤٤١٧ =        ١٠٠٦٣٥٠٤٠  =          فشل الجودةكلف      
  ٢٢٧٨٥                كمية العيوب          

 
   درجة السيكما المتبع في المعملأوتحديد مستوى 

 األمـر نـه يتطلـب     إف،  لغرض تحديد مستوى السيكما الذي يعمل في ظله المعمل        
لمعابة لكل مليون فرصة ثم تحديـد        كمية الوحدات ا   إلىللوصول   تيةاآلاستخدام المقاييس   

  .هذه العيوبكمية مستوى السيكما من خالل 
  

   ١٠٠× ٢٢٧٨٥         ١٠٠×كمية العيوب   = بة العيوب  نس.١
                                            =  

  ٢٠٥٩٢٨كمية اإلنتاج                                         
                 = ١١%  

  %٨٩%  = ١١ -١=  نسبة الدقة في العمليات .٢
   كمية العيوب                                                  

  =  العيوب لكل مليون فرصة .٣
  ) العيوبأنواععدد (عدد فرص ظهور العيوب ×  اإلنتاجكمية                             

                                                          ٢٢٧٨٥              
                          =                          =  ٠,٠١٢٢٩٣   

                                     ٩× ٢٠٥٩٢٨    
  
  ١٠٠٠٠٠٠ ×العيوب لكل فرصة =  العيوب لكل مليون فرصة .٤

   عيب١٢٢٩٣ = ١٠٠٠٠٠٠ × ٠,٠١٢٢٩٣ = العيوب لكل مليون فرصة 
 مستوى السيكما وكميـة العيـوب    نمن مالحظة الجدول والذي يوضح العالقة بي      و

  مستوى السيكما الذي يعمل في ظله المعمـل هـو   نأنه يمكن القول  إفلكل مليون فرصة    
  . العملياتأداءفي % ٨٩ دقة ىوبمستو% ١١بنسبة عيوب   تقريبا٣,٨ً

  
   الفشللف  تخفيض كفي رفع مستوى السيكما في المعمل أثر

تـتم مـن خـالل     الفشل تطبيق منهج الحيود السداسي على كلف      تأثير معرفة   إن 
 أراد المعمـل لـو   نأحيث ، الفشل رفع مستوى السيكما في المعمل على كلف   أثرمعرفة  

 لتخفيض نسبة العيـوب     الوقاية أنشطةن هذا يتطلب التركيز على      إرفع مستوى السيكما ف   
ـ  العمليات مع مالح   أداءبة الدقة في    وبالتالي رفع نس  ،  في المعمل   األنـشطة  لهـذه  نأة ظ

 ذلك فـي المعمـل      تأثير لتبيان   األجل فترة طويلة    األمر حيث يتطلب    األجل طويل   اًتأثير
 تخفـيض   إلـى سوف يؤدي    رفع مستوى السيكما في المعمل       نأنه يمكن القول    إف،  وعليه

 فـان كميـة   5sigmaى  مـستو إلـى  فللوصول مثالً، الفشلكلف كمية العيوب وتخفيض    

  ٢٠٥٩٢٨  ٢٠٠٧كمية اإلنتاج في سنة 
  %١١   كمية اإلنتاجإلىالنسبة 
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 بغـض النظـر عـن الكلـف التـي       وحدة لكل مليون فرصة٢٣٣العيوب سوف تكون  
وبتطبيق ،  لكل فرصة  ٠,٠٠٠٢٣٣  أي بنسبة   هذا الهدف  إلىسيتحملها المصنع للوصول    

  :ن كمية العيوب في المعمل سوف تكونإف السابقة ٣في النقطة المعادلة 
                             س

١٨٥٣٣٥٢ × ٠,٠٠٠٢٣٣ =                         = ٠,٠٠٠٢٣٣  
                     ٩ × ٢٠٥٩٢٨   

   عيب فقط٤٣٢=          س 
 في المعمـل    الفشلوبضرب عدد العيوب في نصيب الوحدات المعابة من تكاليف          

  ا دينار١٩٠٨١٤٤ = ٤٤١٧ × ٤٣٢ سوف تبلغ الفشلن تكاليف إ فالمحددة مسبقاً
 تخفيض كمية العيـوب     إلى سوف يؤدي    5sigma إلىتوى السيكما    رفع مس  انأي  

مـع   اً دينـار  ١٩٠٨١٤٤لتبلغ  الفشل   وتخفيض كلف    ، فقط اً عيب ٤٣٢في المعمل لتصبح    
ن هذا االمر يتطلب زيادة في كلف ضمان الجودة الذي لم يؤخذ بنظر االعتبار              أمالحظة  

توى  لكل مس  الفشل كلف   معرفة يمكن   ةوبهذه الطريق بسبب التركيز على كلف الفشل فقط،       
  ٣,٨ رفع مستويات السيكما من      نأيوضح   ٥والجدول   سيكما يرغب المعمل الوصول اليه    

  .الفشلكلف  كمية العيوب وتخفيض  تخفيضإلى سوف يؤدي أعلى مستويات إلى
  

  ٥جدول ال
  كلف الجودة الرديئة  في المعملمستوى السيكما وكمية العيوب والعالقة بين 
  )دينار (الفشلكلف   )وحدة(كمية العيوب   لسيكما مستوى ا

١١٠٥١٣٣٤  ٢٥٠٢  ٤,٥  
١٩٠٨١٤٤  ٤٣٢  ٥  
٢٦٥٠٢٠  ٦٠  ٥,٥  
٣٠٩١٩  ٧  ٦  

   الباحثإعدادمن : المصدر
  

 سوف يقلل عـدد العيـوب فـي         6sgmaن تطبيق منهج الحيود السداسي      إ ف هوعلي
ة الرديئة فـي     تخفيض كلف الجود   إلىوهذا سوف يؤدي     ، وحدات فقط  ٧المعمل لتصبح   

 كبيرة في المعمل بمقدار      مالية  هذا المنهج سيحقق وفورات    نأأي   ،٣٠٩١٩المعمل لتبلغ   
الفشل نتيجة للفرق بين مستوى     مثل مقدار التخفيض في كلف      يالذي   اً دينار ١٠٠٦٠٤١٢

  .ليهإ الذي يرغب الوصول  6sigma مستوى إلىالسيكما الذي يعمل في ظله المصنع 
  

  لتوصياتاالستنتاجات وا
  االستنتاجات 

تطـابق بـين توقعـات      ال هو عدم حـدوث      األول الجودة الرديئة تحدث لسببين      إن.  ١
 حدوث تطابق بين مواصفات التـصميم       مالمستهلكين ومواصفات التصميم والثاني عد    

ت مقاييس عديدة لمعرفة مستوى جـودة       آ المنش تستخدمونتيجة لذلك   ،  والنتائج الفعلية 
 مـن  كجـزء  المعاب اإلنتاج  نسبةالمقاييسهم هذه   أت وخدمات و  ما تقدمه من منتجا   
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 العمليـات  معدل المردودات، التلف، اإلنتاج، إجمالي إلى الجيد اإلنتاج نسبة المليون،
  .اإلحصائية األدوات رقابة تحت الواقعة

 ال التي الشركات من تصميمها من أكثر الجودة فحص على تركز التي الشركات دتع.  ٢
 للجـودة  عاليـة  تكاليف ةأالمنش تحمل إلى يؤدي األمر وهذا،  بالجودة مامااهت تولي

 كمـا  ،المعابة الوحدات إصالح بسبب إضافية تكاليف ةأالمنش تحمل عن تنتج الرديئة
 ضـمان  علـى  تركـز  التي تآالمنش أما ،يموالتق تكاليف من تزيد الفحص جهود نأ

 الجـودة  كلف انخفاض بسبب ذلكو أقل جودة تكاليف تتحمل فإنها وتصميمها الجودة
  .الرديئة

 تعمـل  الخطـوات  من مجموعة على تعتمد منتظمة منهجية هو السداسي يودالح إن.  ٣
 وتعـديل  ضبط استمرار خالل من اإلنتاجية العمليات وتحسين االنحرافات تقليل على
 علـى  كبير بشكل يعتمد وهو ،الموضوعة المواصفات مع يتوافق بما العمليات سير
 الوحـدات  عـدد  تكـون  بحيث الجودة وقياس العيوب لتقليص اإلحصائية ساليباأل

   .وحدة مليون لكل وحدة ٣,٤ المعابة
 فلسفة على يقوم الذي الجودة في الحديث المدخل مع يتفق السداسي الحيود منهج إن.  ٤

 التصميم بسبب المنع كلف في زيادة يتطلب تطبيقه وان ،الجودة في المستمر التحسين
 أخطاء حدوث ومنع العمليات على للرقابة اإلحصائية الوسائل واستخدام للمنتج جيدال

 المنـافع  هـم أ من الرديئة الجودة كلف تخفيض ديع ولذلك،  الجودة لضمان العمل في
   .المنهج هذا تطبيق جراء المتحققة المالية

 تأشـير  يـتم  مل  إذ ،فقط الداخلي الفشل بكلف المعمل في الرديئة الجودة كلف تتمثل.  ٥
 التقيـيم  لكلـف  كبيرة نسبة تحديد تم كما ،الخارجي الفشل كلف من نوع أي وتحديد
 وهـذا ،  ضمانها من أكثر الجودة بفحص المعمل اهتمام يؤشر مما،   %٣٩,٥٨ بلغت

 في الرديئة الجودة كلف لنشوء الجوهري السبب كانت والتي األخطاء وقوع يمنع لم
 المعـاب  تحليل استمارة واقع من واألخطاء العيوب مجموعة تحديد تم حيث المعمل

 الرديئـة  الجـودة  كلف من المعابة الوحدة نصيب بلغ وقد ،النوعية السيطرة قسم في
 .معابة وحدة /اًدينار ٤٤١٧ قدره امبلغ

 حيـث  الرديئـة  الجودة كلف تخفيض إلى يؤدي المعمل في السيكما مستوى رفع إن.  ٦
 ٤,٥ ليبلغ المستوى هذا ورفع ٣,٨هو   المعمل ظله يف يعمل الذي المستوى نأ تبين

ما عند مستوى   أ ، دينار ٨٩٥٨٣٧٠٦ تخفيض الكلف الرديئة للجودة بمقدار       إلىيؤدي  
 ١٠٠٣٧٠٠٢٠ يبلـغ    أنمكـن   ين التخفيض في كلف الجودة الرديئة       إ سيكما ف  ٥,٥
 ١٠٠٦٠٤١٢ن تخفيض كلف الجودة الرديئة يبلـغ        إ سيكما ف  ٦ وعند مستوى    اًدينار
  .اًدينار

  
  التوصيات

 للرقابة على   اإلحصائية والوسائل   األدوات المعمل باستخدام بعض     إدارةضرورة قيام    . ١
 من دور كبير في اكتشاف مواطن االنحرافات واالختالفات         األدوات لهذه   االجودة لم 

  . التصحيحية لمعالجتهااإلجراءات واتخاذ أسبابها والبحث عن اإلنتاجفي 
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 المعمل بتوفير معلومات عن كلف الجودة في المعمل من خالل           إدارةضرورة اهتمام    . ٢

 األهميـة  تقارير عن كلف الجودة والتي من خاللها يتمكن المعمل من تحديـد              إعداد
 . التصحيحيةاإلجراءات واتخاذ األخطاءومتابعة النسبية لمشاكل الجودة 

نافع الماليـة لهـذه      سيكما وتحقيق الم   ٥ او   ٦ مستويات السيكما العالية     إلىللوصول  .  ٣
ز علـى ضـمان     ي المعمل الترك  إدارةعلى  المستويات وتخفيض كلف الجودة الرديئة      

مـن خـالل     من فحص الجـودة      بدالً المنع   أنشطةوالتركيز على   الجودة وتصميمها   
وتشجيع العمل الجماعي والتصميم الجيد للمنتجات       اتالمنتجو جودة العمليات    تحسين

 أكفاءللعاملين على برامج الجودة والتركيز على فاحصين        والتدريب الفعال والمكثف    
 تخفيض نسبة العيوب وتحسين الوضع التنافسي للمعمـل         إلىوالذي يؤدي في النهاية     
 .ورفع معدالت الربحية 

ـ          .  ٤ حـدث  أ مـن    دضرورة االهتمام من قبل الباحثين بمنهج الحيود السداسي الذي يع
 درجة عالية مـن درجـات       إلىوالوصول  ت  آالمناهج المتبعة لتحسين صورة المنش    

الجودة واالطالع على دراسات وتجارب عديدة في هذا المجال كونه له عالقة بجميع             
ت سـواء   آ متعددة من المنش   أنواع هذا المنهج مطبق في      إن ة خصوصاً أنواحي المنش 

 . كبيرة الحجمأوت صغيرة آ منشأو خدمية أو إنتاجيةكانت 
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