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أثر استخدام أسلوب  six sigmaمن خفض التكاليف :

دراسة تطبيقية على الشركة العامة لصناعة األمسدة /معمل خور الزبري


املدرس كفاح جبار حسن
قسم املحاسبة /كلية الادارة والاقتصاد
جامعة البصرة
املستخلص :

تعددد  six sigmaمددن الاسدداليح اثةدالددة العددف تسددا د د الوصددوا ا ددج درجددة اليددة مددن اث ددودة ألنهددا
تهددد إ ددج الاقتدباق قدددر املسددت ات مددن الاوصدداا والوصددوا ا ددج املعيددح الصددفرة مددن د ا وصليد سددبة
الفاقددد ووصلي د وددرد ت ددور وحدددا معيبددة ،ومددن ددم وحصي د رضددا الن،ددوا ،كاددا انهددا وحص د ووددورا
ددف
دددد العيدوق ،و،التددا و فددي التفددالي
ماليددة حيدده الد كلاددا ىاد مسددتوا السدديداا ال فد
ددات ووفددالي اث ددودة ددف دداد .الا اا امل ددفلة وداددن د اا ددددا كبي دبا مددن ال ددركا العراقيددة
السياا الصنا ية منها لم تعتاد هذا الاسلوق ور،اا ليس لديها الوع بأهايت وكيفية ال .
وق ددد و ددم ا تي ددار ال ددركة العام ددة ل س ددادة البتبوكاياوي ددة د د البص ددرة مي دددالا لبي دداا م دددا امفالي ددة
و بيد د ه ددذا الاس ددلوق ووب دديا الد د بت بيد د  six sigmaس ددتفوا س ددبة العي ددوق د د الالت ددا % ...6
و،استوا دقة  % 4..9وسيؤدة ذلك إ ج و في كل إلا فدا أللد ادروبا اروباًدا مباًدرا باسدتوا
اث ودة املتبع بال ركة.
الكلمات الدالة :

و في

الفل  ،وفالي اث ودة ،ال ركة العامة لصنا ة ألاسادة ور الن،يب ،وفالي الرقابة .

E-mail: Kafahjbar56@gmail.com
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املقدمة :

لم تعد لااذ الا اداا التصليدادة مواكبدة لبيادة التنداوس والتاداان السدياا د تد العوملدة والسدو
املفتوحددة ،اذ الملدداا د ت د هددذل البياددة ل ددأ سددوا د وصددايم العاليددا الالتاجيددة أت د مسددتوا
اث د ددودة للانتلد ددا واث د دددما املصدمد ددة العد ددف الد ددح اا ول د ددف ًاد ددوح ور بد ددا الن،د ددوا .و لي د د تس د د ج
ال دركا اليدوت إ ددج ا تاداد ألاسدداليح وال در العددف تعاد مددن ل دا رددج كسدح رضددا الن،دوا و،ال ددف
الذة انعدس إالابا رج ف التفلفة ووحسيا ر،حية ال ركة واملحاوظدة ردج موقع دا التناو دوف او
تسل سدلم التاداان د الادا و،ال دف الدذة ايدان دااومدة بصا هدا ر دم اًدتداد اليدة التنداوس .هدذا
هدو السدبح الدذة جعد د السدنوا ألا يدبة وصدب  Six Sigmaجدن ا مدن صاودة ال دركا العدف تسد ج ا دج
وحصي اوي مستوا جودة و،اق وفلفة مادنة و،اا احص رضا الن،وا.
وتعدد  Six Sigmaهد الرؤيدة العدف تسد ج مدن ل دا ال دركا ا دج وحصيد مسدتوا اث دودة امل لدوق
باقد التفدالي  ،إذ ادتم التبكيد أوال ردج وبداان العاليدة دم العاد ردج وحسديا قددرة العاليدة و،الوقد
لفسد وداا وحصيد مسدتوا داا مدن اث دودة سدو يعاد ردج وصليد ددد الوحددا املعابدة مدن إلالتدا
ماا انعدس رج مستوا اث ودة حيه اصل من كاية املرووض دا ليا وكذلك وصلي املرودوض اث داري
مدن قبد الن،دانن ،كادا اصلد مدن كايدة إلاصد ح للاعداق وا دادة وصدييع ،واسدت دات مدنهج Six Sigma
يعا من ا منه يا معينة مل ) DMAICو  (DMADVرج وصلي املعاق سوا مراح وصدايم
املنتج والعالية أت من ا التحسيا املستار للعاليا الصاناة.
مشكلة البحث :

رج الر م من التغييب املستار بياة ألا ااا العراقية والناوج ن التغيبا املستارة املناوسدة
الددذة ات لددح لو دا مددن السددبا د تلد يب العداددد مددن ألاسدداليح ألج د وحصي د جددودة املنددتج و،تفددالي
من فيددة ،إال الد وداددن امل ددفلة د اا ددددا كبيدبا مددن ال ددركا العراقيددة السددياا الصددنا ية منهددا لددم
تعتاد أسلوق  Six Sigmaور،اا ليس لديها الدوع بأهايتد وكيفيدة الد  .وياددن ووضدي امل دفلة مدن
ا إ ارة التساؤال آلاوية :
 .1ه اادن و بي أسلوق  six sigmaال ركة العامة لصنا ة ألاسادة د البصدرة – معاد دور
الن،يب .
 ..هد وعد اددؤدة اسددت دات  six sigmaا ددج فد التفددالي مددع بددا مسددتوا اث ددودة او وحسددين
من ا ف العيوق؟
 .3ه د احص د  six sigmaالا تيددار ألاوي د ث ف د التفلي د باددا اددنعدس إالاب دا رددج ر،حيددة ال ددركة
ووحصي رضا الن،وا واملحاوظة رج املركن التناو وف لل ركة؟ .
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فرضية البحث :

اسدتند البحده إ دج الفرضدية ألاساسدية العدف مفادهدا " اا اسدت دات أسدلوق  six sigmaيعاد ردج
و ف ددي التفلف ددة م ددن د ا ف د العي ددوق ورو ددع مس ددتوا اث ددودة ما ددا ا ددنعدس إالاب ددا ر ددج ر،حي ددة
ال ركة".
أهمية البحث :

يعددد أسددلوق  six sigmaأحددد ألاسدداليح اثةدالددة ث فد الفلفددة كولد يهددد ا ددج وحصيد الدادداا او
الاقت دباق من د قدددر إلامفدداا ددن ًري د و فددي كل د إلا فددا و،التددا وحصي د رضددا الن،ددوا ،كاددا ال د
يعتبب اسلو،ا إداريا مواج ة العيوق لتبلغ اق ما اادن .
هدف البحث :

يهد البحه إ ج وحصي آلاتي:
 .1ووضي إلاًار النظرة ألسلوق  six sigmaوالتعري باف وم وآلية أ اال و أدواو .
 ..بياا إمفالية و بي  six sigmaاملعا املعنف من دوا إحداث تغيبا جوهرية املعا .

منهج البحث :

ا تاددد الباحلددة املددنهج الوصددفي او الاسددتصرايي د ددرض اث ددن النظددرة مددن البحدده وياددا سددلد
املنهج الاستيباًي التحلير من ا الت بي رج ينة البحه.

عينة البحث :

ا تيددب معا د ددور الن،يددب د ال ددركة العامددة لصددنا ة ألاسددادة كايددداا للدراسددة ألل د مددن املعام د
امل اة العرا  ،إذ ال ااد ك محاوظا العرا بادادة السدااد الدياداوة (اليوريدا) ث دمدة املدنار يا
س ددوا أك ددالوا م ددواًنيا أت دوان ددر وىارة النرا ددة .وق ددد و ددم الاً د ت ر ددج البيال ددا امليدالي دة د الل د
والتصارير املالية والنو ية ولصا ا مع ع املساوليا املعا .
خطة البحث :

لغرض إواات البحه وح م فلت وا تبار ورضيت وم وصسيا وو املباحه آلاوية :
املبحه ألاوا  :إلاًار النظرة .six sigma
املبحه اللا ي  :إلاًار املعر ث ف كل اث ودة.
املبحه اللاله  :أ ر Six Sigmaرج ف وفالي اث ودة.
املبحه الرا ع  :اث الح الت بيصي.
ددة البحدده البددد مددن ددرض اهددم الدراسددا السددابصة العددف
وقبد الددد وا د املباحدده املحددددة د
ل ا صلة باملوضوت ووو آلاتي :
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الدراسات السابقة :

-1

.3

.9

.2

..

دراسة ر حاىت اليامور (( و في كل الف باست دات مدنهج اثةيدود السدايدوف د مواج دة
العي ددوق  )) .112ولتحصيد د اث فد د بالفلف ددة و ددم دراسد ددة حال ددة د د مصد ددنع الالبس ددة الوالدا ددة د د
املوص د وو دم التوصددية رددج و بي د  SIX SIGMAات لددح ىيددادة كل د املنددع ا ددج حددد معدديا سددبح
التصايم اث داد للانتج واست دات الوسان الاحصانية للرقابة رج العاليا ليااا اث ودة.
دراسددة يددر ،جددرجيس مص د ف  (( ،وحصي د أهدددا إدارة التفلفددة باسددت دات لاددوذ السدديداا
السد ددتة بد ددالت بي رد ددج ًد ددركة اثةيد دداة للا د ددرو،ا الغاىيد ددة واملعدليد ددة  .)) .11.إذ جد ددا هد ددذل
الدراسددة بددالت بي اايددا رددج ًددركة صددنا ية ،اذ ركددن هددذل الدراسددة رددج اهايددة ادارة التفلفددة
ودوره ددا د د د ددم امليد د ة التناوس ددية لل ددركة والا ع دداد الاساس ددية إلدارة التفلف ددة املتالل ددة ب فد د
التفلفددة ووحسدديا مسددتوا اث ددودة ،ددم و رق د الدراسددة ا ددج مف ددوت السدديداا السددتة ودورهددا د
ف العيوق ومنه ياتها املست دمة .و لص الدراسة ا ج هناك ت اب كبيب بديا اهددا ادارة
التفلفددة و،دديا هددد سدديداا سددتة .واا و بيد سدديداا سددتة رددج ينددة الدراسددة قدداد ا ددج و فددي
الفل بيسبة  ..6من ح م التفلفة الفلية.
دراسددة اثةددديم (( لحددو امفاليددة و بيد  six sigmaواملرودددنة رددج إدارة املعروددة لتحصيد التفددو
التناو ددوف  )) .111حاول د الدراسددة ال ددر،ا بدديا اث وال ددح النظريددة و الت بيصي ددة إلدارة املعرو ددة و
 six sigmaووضددع ددوا لت بي د إدارة املعروددة وأوىددور بيددرورة ىيددادة دددد ألاحنمددة السددودا
واث ي درا ددن ًري د وأهي د الف ددادر املت ص د كا ددا اوى ددور بتأس دديس ادارة مس ددتصلة وح د اس ددم
. sigma
دراس ددة النعي ددف ،محا ددد ب ددد الع دداا SIX-SIGMA (( ،م ددنهج ح ددداه د مواج ددة العي ددوق .و رق د
هد ددذل الدراسد ددة ا د ددج مف د ددوت سد دديداا سد ددتة وكيفيد ددة قياس د د ا احصد ددانيا والفواند ددد املستحصد ددلة م د دن
و بيص ددا ددم بيد دداا مراحد د و بيص د ددا  .)) .116وكالد د ه ددذل الدراسد ددة لظري ددة وصد ددا .وق ددد لصد د
الدراسددة ا ددج اا و بي د سدديداا سددتة يسددا د رددج للاح د ال ددركة مددن د ا التبكي د رددج اللصددة
املتبادلة والصيم امل تبكة والاوصداال الدا ليدة اث يددة والصددرة ردج اثةددم الصدانح ردج ألامدور
وح اليغا ،والاستلابة السريعة وإ ادة التصييم املستار لغرض وصةي ومعاث ة ألا ا .
دراسددةPie-Shih, (2006), "The Effect Of Six Sigma Implementation Practices On ،
 . "Business Performanceس ددع ه ددذل الدراس ددة لبي دداا واق ددع و بد د س دديلاا س ددتة د د عد د
ً ددركا و ددااواا وا ره ددا ر ددج أدا ألا ا دداا ورك ددن الدراس ددة ر ددج املتغيد دبا املس ددتصلة ملد د د ددم
الادارة العلي ددا والتدريد ددح ووفام د ك د م ددارا اث ددودة وك ددذلك وفام د او دداذ الص درارا م ددع الوض ددع
امل ددا لل ددركة .كا ددا و رق د ا ددج املتغي ددب الت ددا ع ألدا إلا ا دداا مل د و ف ددي التف ددالي وو ف ددي
سددبة الا ددا وروددع رض دا الن،ددانن .و لص د الدراسددة إ ددج إا و بي د سدديلاا سددتة ل د أ ددر إالددا ي
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و سدبة ألا دا كادا اا هنداك

قدة االابيدة بديا و بيد سديلاا سدتة و

رج و فدي التفدالي
ىيادة رضا الن،انن..
 .6دراسددة Evaluation of possible SIX SIGMA ،(2004)،Vanhatalo & Lennartsson
 . implementation including a DMAIC projectه ددذل الدراس ددة رك ددن ر ددج وحلي د البيا ددة
الدا لي د ددة للاص د ددنع ،حي د دده اوتبض د د أا منه ي د ددة (.؟) ااد د ددن أا و ب د د ووتفام د د م د ددع م د دددا
التحسدديا الا ددرا وإدارة اث ددودة ال دداملة ويادددن أا تسددت دت ملواج ددة امل ددد ألاك ددب تعصيدددا
بينا ددا تع دداثج العالي ددة ال دداملة م ددد العا د اليومي ددة وك دداا ه ددد الدراس ددة ه ددو وص ددويم و ا د
املصارل ددا م ددع املنه ي ددا الا ددرا .و رجد د الدراس ددة بالاو ددة م ددن التوص دديا ح ددوا م ددا ال ددذة
وحتاج ألا ااا لت بي (.؟) ف كفو ووعاا.

املبحث األول

ا
أول  :مفهوم six sigma

اإلطار النظري six sigma

يع ددد أس ددلوق  six sigmaم ددن أه ددم ألادوا إلاداري دة إلاس ددتباويلية اثةدال ددة ث ف د التف ددالي م ددن
ا وصليد ألا دا إ دج اثةدد الدذة ااددن أا اصلد مدن إلالتدا املعيدح و،ال دف الدذة ادؤدة إ دج رضدا
الن،دوا ،ومدن دم فد التفلفدة دف ددات .إذ يعاد ردج الددر،ا بديا أ ردج جددودة واقد وفلفدة مادنددة
لإللتا أو اث دما با تبارل هدوا أساسيا لد م امليد ة التناوسدية .اة أا  sigma sixوصدوت ردج الر بدة
ف العيوق والتبكي رج بنا ووحسيا اث دودة د املندتج النهدايي ووصدا لر بدا الن،دانن ،ليد تعدد
 six sigmaأسددلو،ا للتحسدديا املسددتار اصددوت رددج وحليد وقيدداس الالحدرا د العاليددة وإىالتد رددج لحددو
منظم بهد الوصوا إ ج مسدتويا مصبولدة ضدان مف دوت املعيدح الصدفرة .وي بد هدذا ألاسدلوق ردج
كد املراحد إلالتاجيددة أو اث دميددة ولدديس رددج املنددتج النهددايي وصددا .وقددد حصصد ًددركة جلدباا إلدتباددك
ومووددوروال و يبهددا مددن ال ددركا العددف اسددت دم أسددلوق  six sigmaلتددانج متصدمددة ،إذ أصددبح مددن
ال دركا الرانددة امليددا .وقدد وددم ددر أسدلوق  six sigmaددف واسددع و د كاوددة امللدداال إلالتاجيددة أو
اث دمية و كاوة الص ا ا الاقتصاداة(.النعي ف)... :.114،
وقدد رود  six sigmaبأنهدا " أسدلوق ًدام يهدد إ دج وحصيد النلداح ود اد وميدا فت د إدارة
ألا ادداا ويصددوت رددج الف ددم الوا د لر بددا الن،ددانن والاسددت دات املددتصن للبيالددا واثةصددان والتحليد
إلاحصايي و،ذا الاهتاات الدؤوق إلدارة العاليا وو ويرها وابتفارها"(Pande & Holpp,2002: 24) .
كادا رود بأنهددا "احدد أسداليح وحسدديا اث دودة ،ووتالد ودرتهددا ألاساسدية د مدددا قددرة ال دركة رددج
وحداد وقياس دد العيوق العالية ،واعر ما وادن من ذلك وادن من إالداد ووحدادد ال ريصدة
العلاي ددة إلىال ه ددا ،ويد د ددن الد د يعتا ددد د د وحدا ددد املس ددتوا امل ل ددوق ث دم ددة معين ددة أو ملن ددتج مع دديا
ووحداددد ال ددد الددذة تس د ج للوصددوا إلي د إلرضددا الن،ددانن ،ومددن ددم وتبددع إلاج درا ا إلاداريددة وأها ددا
46

المدرس كفاح جبار حسن  ..............أثر استخدام أسلوب  six sigmaمن خفض التكاليف
العا د د كفري د د واحد ددد واسد ددت دات مؤً د درا إلاحصد ددا لتحصي د د مسد ددتوا د دداا ل د ددا ود ددوور مد ددن ل د د
املص ددرووا وورو ددع مس ددتوا إلالت ددا د الوق د ال ددذة ورة ددوف وي د الن ،ددوا ووني ددد اثةص ددة الس ددوقية ل ددا
ووروع الر،حية(.الصناى و ا روا)77:2009،

ا
ثانيا  :مبادئ six sigma

 Sixرد د د د د د ددج ملاو د د د د د د ددة مبد د د د د د دداد منهد د د د د د ددا آلاتد د د د د د ددي
اصد د د د د د ددوت و بي د د د د د د د أسد د د د د د ددلوق Sigma
((  ،www.manhal.net/articlesا لتبكي د د رد ددج الن،د ددانن ويتسد ددع مف د ددوت الن،د ددانن هند ددا لي د ددا
املستلارين واملوتفيا واملستفيدان من املنتج أو اث دمة وامللتاع كف .
 .1او دداذ الصدرارا رددج ضددو اثةصددان واملعلومددا الدقيصددة ،إذ يسددت دت أسددلوق  six sigmaأدوا
إحص ددانية منه ددا امل دددرجا التدراري ددة و ري ددة ب دداريتو وم ددا الس ددبح والنتيل ددة و درانا الرقاب ددة
ليبا اث ودة.
 ..التبكي رج العاليا والي اًا الدا لية.
 .3إلادارة الفا لددة املبييددة رددج الت دديا املسددب ،إذ يعا د اسددلوق  six sigmaرددج وحوي د إلادارة
من او اذ قرارا كرد وع رج ما احدث إ ج إدارة وصوت بدالت يا ووت دذ الاحتياًيدا ال ىمدة
قب وقوت امل د .
 .9التعاوا يب املحددود بديا العدامليا جايعدا غيدة وحصيد ألاهددا املي دودة والا تاداد ردج العاد
اث ااع .
 .2التحسيا املستار باست دات أدوا لاية مع التبكي رج ألاولويا واملبادرا ألاك ب وا لية.
 ..امل د دداركة الفاملد ددة ،أة م د دداركة ك د د ود ددرد د د العا د د ويؤكد ددد رد ددج أهايد ددة الاوصد دداال ال مركنيد ددة
والاوصاال ألاوصية.
 .6الوقااة بدال من التفتيش الذة يستل املوارد الب رية واملالية.
ا
ثالثا  :أهداف six sigma

رددج ال در م مددن أا  six sigmaتهددد إ ددج روددع مسددتوا اث ددودة للانتلددا أو اث دددما املصدمددة
والعاد د رد ددج الت ددأ يب د د العد ددامليا وىي ددادة صد دداو هم إلالتاجي ددة ووحصيد د الناد ددو ود ددم امليد د ة التناوسد ددية
لل ددركة ،إال أا ال ددد ال ددرنيس لد د  six sigmaه ددو الس د لتحس دديا أدا العالي ددا الع ددف م ددن ل ددا
وحدداوا ال ددركة وحصيد رضددا الن،ددوا الددذة اددنعدس ددف االددا ي رددج اثةصددة السددوقية ولاددو الددد
الد ددذة اصد ددود إ د ددج الد ددر ، ،ووحصي د د هد ددذا ال د ددد مصتد ددبا بد ددالت ات إلادارة بالتحسد دديا .وقد ددد بيي د د ع د د
الدراسددا أا  six sigmaقددد أضدداو أك ددب مددن ( ).مليددار دوالر رددج أر،دداح ًددركة جل دباا إلدتباددك ددات
 .1444وووددر ًددركة موودوروال ( )12مليددار دوالر د السددنوا الع ددر ألاو ددج السددت دام ا هددذا ألاسددلوق،
ويادا ووددر ًددركة ال اددد سدديلناا مبلددغ ( )2،1مليددار دوالر ندددما اسددت دمت ومددن اهددم التحددداا العددف
العصد الا يب من الصرا املاةوف  (:الدنا ي)39:2008،
واج ادارة ال ركا
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 تسارت التغيب الد ف و النوع

بياة الا ااا .

 ىيادة حدة املناوسة .


وملة الا ااا .

 التغيب التدنولوي .
و لي تس ج  six sigmaإ ج وحصي آلاتي) www.arabsgta.com( :
 .1تغييب صاوة ال ركة باولال االا ي وتس ج ألدا العا الصةي من املرة ألاو ج.
 ..التحسينا اث وهرية العف احدثها ألاسلوق العاليا الدا لية لل ركة.
 .3إا و بي د هددذا ألاسددلوق سدديؤدة إ ددج روددع مسددتوا إلالتاجيددة ماددا اددنعدس إالابددا رددج أر،دداح أك ددب أو
جودة أ رج إلالتا أو اث دما املصدمة.
 .9روع مستوا رضا الن،انن وىيادة وال هم لل ركة .

ا
رابعا  :طريقة تطبيق أسلوب six sigma

يعتاد و بي أسلوق  six sigmaألاساليح آلاوية :
 .1أسدلو،ية التحسديا املسدتار( Define Measure Analyze Improve Control)DMAICووصدوت هدذل
رج اسة مراح ه :
أ .التحدا ددد ( :)Defineأة وحدا ددد مس ددتوا دداا م ددن ألاه دددا للا ددروت والعالي ددة اثةالي ددة ،إذ اص ددوت
قانددد الفري د با تيددار امل ددروت ووضددع ملاو ددة ألاهدددا ألاوليددة وو ددوير معدداايب امل ددروت أو بيالددا
العاد د ووحليد د كلد د الف د د للعالي ددة اثةالي ددة ووص دددارها للعالي ددة اث دا دددة حي دده ال ب ددد د د ه ددذل
املرحلددة مددن تشد ي الدليددب مددن العناصددر ملد وحداددد امل ددفلة و وحداددد املتغيدبا و العيددوق ووصددا
لرؤيا الن،دانن ،و هد العدف وايد م دروت  six sigmaدن يدبل مدن م داريع و فدي الفلفدة .وال بدد هندا
من وضع ارًة للوضع اثةا للعاليدا و الع قدا الدا ليدة بديا الوتدان و هدذا ات لدح ادوا
منها  ، ISQصيا ة امل فلة ،وحلي الوتان  ،النتيلة امللالية . IFR
ق .الصي د دداس ( :)Measureباعن د ددر قي د دداس اث وال د ددح ألاساس د ددية للعالي د ددة اثةالي د ددة وجا د ددع البيال د ددا ذا
الصدلة .وفددي هدذل املرحلددة ادتم وحداددد العاليددا الدا ليدة العددف ودؤ ر د اث صدان اثةرجددة ل ددودة
العاليدة ووحويل دا إ دج
وقياس العيوق املروب ة بتلك العاليا ودراسة املفولا ألاساسدية ملدد
يسددا د
ردااددة ويددتج م رجددا ردااددة ،لددذلك ودداا قيدداس املددد
م رجددا  ،وددكذا كال د املددد
رج التعر ردج امل دفلة ويلدح التبكيد ردج قيداس الادا اثةدا مصارلدة بادا هدو م دم للن،دوا و هدذا
ات لح معروة اهدم املصداايس املناسدبة للعاليدة ؟ وهد هدذل املصداايس مدةيحة ومو دو بهدا ؟ وهد
هناك بيالا كاوية ن العالية ( اثةديم .).91 : .112
جد .التحليد ( :)Analysisأة وحدادد ألاسدباق املحتالدة والا ت ودا والعيدوق العدف ودؤ ر د لداوج العاليدة
،وعالية وحلي البيالا هد للتحصد مدن قدا السدبح والنتيلدة ووحدادد ماهيدة ولدك الع قدا .
)(http://ar.wikipedia.org/
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وويه ددا وو د الاولي ددا و وحل د لتحدا ددد و ددرد التحس دديا ب دأكبب الاحتا دداال و و ددوير اثةل ددوا باعن ددر
التسد دداؤا مد ددا الوضد ددع الصد ددانم ؟ ومد ددا اث د ددود املناسد ددبة لتغييد ددب الف د د و مد ددا العصبد ددا و املحد ددددا
الرنيسة العف وص انصا ضد اة م روت  ( .الت ف ومرع ) 124:.113
د .التحسيا ( :)Improveوحسيا العالية اثةالية رج ضو لتانج التحلي اث دوة السدابصة ،حيده
اصوت وري  sigmaباس هدا املتغيبا العدف ودؤ ر ردج امل دفلة والعدف تسدبح آلا دار السدلبية والعاد
ر ددج وصليصد د ا أو حد ددذو ا أو معاث ه ددا حيد دده و ددورا مراحد د ادارة اث ددودة مد ددن مرحل ددة الفحد د
وضددبا اث ددودة ا ددج مرحلددة الوقااددة و العددف تسددتند ا ددج دداًا ضددان اث ددودة و التبكيد رددج العاليددة
بدددال مددن املنتددو النهددايي و اا ونفيددذل ات لددح م دداركة اقسددات و وتددان م تلفددة الكت ددا اسددباق
امل ددد و م حص ه ددا اة اا اث ددودة ال و دددا كاي د ة للانت ددو وص ددا و الا ددا لف د الي ددا املنظا ددة (
السعد  : .112 ،د . ) 194-139
ه د .الرقابددة ( :)Controlالرقابددة أو الددتحدم ه د ليددااا أا أة الح درا ددن ال ددد اددتم وصددةيح قب د
أا ا ددؤدة إ ددج ي ددوق .والصي ددات بتل ددارق مبدني ددة للنظ ددات للتحص د م ددن الص دددرة العالي ددة والالتص دداا إ ددج
إلالتا  ،م إ ا آليا للاراقبة م رصد مستار للعالية.
أا ددأا  DMAICال وتع دددا كونه ددا ملاو ددة م ددن اث ددوا ه دددو ا اثة ددد م ددن العي ددوق د س دديب العالي ددا
الصاناة .وتعر أسلو،ية ( )DMAICردج أنهدا اليدة لتحسديا املنتلدا اثةاليدة والبحده دن التحسديا
ألت اادددة (املركددح) ،إذ ووص د رددج أنهددا إسددتباويلية للتحسدديا املتسددارت د وصدددام وحسددينا حصيصيددة
ولتد د د ددانج ملاوسد د د ددة وتعا د د د د د د د د إًد د د ددار معد د د دداايب التبد د د دداان ووق د د د د الد د د دددورة والعاند د د ددد والتصد د د ددايم ومد د د ددا
إليهاا(.إساا ي )32 :.111،
وتس ددت دت أس ددلو،ية  DMAICمانوج ددة بأسد ددلو،ية  PDCAلتعظ دديم النت ددانج املحتال ددة ،و PDCAهد د
ا تصددار للعبددارة إلالللي اددة ( )plan–do–check–actوالعددف تعنددف ددا – لفددذ -وحص د  -م د ووال د
ه ددذل ألاس ددلو،ية إح دددا أه ددم أدوا إدارة ألا ا دداا لت ددوير اث ددودة وو ف ددي الفل د  .ا ل د ر ددج ه ددذا
املف وت أايا ر،ا ية داانج أو ر،ا ية ًويهار  .اثةرو املستعالة ورمن للعبارا آلاوية:
 -Pا للتحسيا .plan the improvement
 -Dلفذ وابدأ التغييب Do and start the change
 -Cوحص من لتانج التحسيا Check the results of improvement
 -Aم وتعنف إما املحاوظة رج النلاح أو ابدأ من جدادAct to hold the gain or start again.
 ..أسدلو،ية وصدايم ( )DFSSأو( Define Measure Analyze Design Verify )DMADVأة التحدادد
والصياس والتحلي والتصايم والتحص  ،والعدف ادتم اسدت دام ا إل دا وصداميم املنتلدا اث داددة
أو وصدداميم العاليددة .أة أا ه ددذل ألاسددلو،ية ه د وصنيددة منظا ددة تسددت دت أدوا لاي ددة للعا د ر ددج
وصددايم املنتلددا واث دددما والعالي ددا العددف ول ددف ووقعددا الن ،ددوا مددن حيدده مسددتويا اث دودة،
وإا الفد ددرة الع ددف وص ددوت ليه ددا ه د أا  six sigmaال ددح أا وبن ددر د بداا ددة و ددوير املن ددتج أو اث دم ددة
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اث دادة ،وهذا اؤدة إ ج أا املندتج أو اث دمدة سديتاتع بلصدة كبيدبة د السدو وقبدوا إالدا ي واثةدد
مددن العيددوق د هددذا املنددتج أو اث دمددة .وأسددلو،ية  DMADVاملعرووددة أايددا باسددم  DFSSا تصددار ل د
"وصايم من أج معاايب سيداا" .واملراح اث اس أسلو،ية م روت  DMADVه وو آلاتي :
أ .وحداددد أهدددا التصددايم العددف وتفد مددع احتياجددا العاد وامل دداريع إلاسددتباويلية للانظاددة .حيدده
ادتم د هددذل املرحلدة التعددر رددج ر بدا الن،ددانن ومت لبدداتهم ،ووحدادد مت لبددا املنددتج أو اث دمددة،
وكذلك وحدادد اث صدان اثةرجدة ل دودة ،والت ديا الدوتيفي وال نديدوف للات لبدا  ،ووصدايم
الع ق د ددة ب د دديا مت لب د ددا الن ،د ددوا والتصني د ددة امل لو ،د ددة ،وك د ددذ لك وحدا د ددد ال د ددد لف د د اص د ددية م د ددن
اث صددان اثةرجددة ل ددودة .وونظدديم التحلددي إلاحصددانية العددف وا ددد ال ري د للوصددوا إ ددج جددودة
مس ددتويا  six sigmaد د كد د م ددن ه ددذل املراحد د  ،وورك ددن اث ددود لح ددو إال دداد التص دداميم اث دا دددة
والعاليا ذا مستويا ألادا ألا رج.
ق .قيد دداس ووحداد ددد اث صد ددان اثةاس د داة ل د ددودة مل د د قد دددرا املند ددتج وقد دددرا العاليد ددة إلالتاجيد ددة
وامل دداًر .ويددرا الغبدداا اا ال ددد مددن الصيدداس هددو للتحص د مددن البيالددا ووضددع امل ددفلة ب ريصددة
ااد ددن حس ددابها ب ددالتبكي ر ددج اثةص ددان د د اس ددتيتا اس ددباق امل ددفلة و دراس ددة املفول ددا الاساس ددية
للنظات ( الغباا. ) .2 : .111 ،
.د التحلي من أج و وير ووصايم البدان  ،و ل وصايم رويع املسدتوا دم وصيديم قددرة التصدايم
من أج ا تيار أوي وصايم .ويتيان وصايم التفاصدي ووحليلد  ،وونفيدذ التصدايم ومتغيباود
الرنيسددة ووضددع التصدداميم البدالددة واسددت دات و بيصددا هندسددية واسددتيتا م دداًر الف د  .و ويهددا
وو د د الاولويد ددا و وحليل د ددا لتحداد ددد ود ددرد التحسد دديا بد ددأكبب الاحتاد دداال و و د ددوير اثةلد ددوا باعند ددر
التس دداؤا م ددا الوض ددع الص ددانم ؟ وم ددا ج ددود املناس ددبة لتغيي ددب الف د ؟ وم ددا ه د العصب ددا و املح ددددا
الرنيسية العف وص انصا ضد اكااا امل روت (الت ف  ،ومرع . ) 124 ، .113 :
د .التصايم ،حيه اتم ا تيدار التصدايم ألاويد ووضدع دة للتحصد مند وقدد وت لدح هدذل املرحلدة
املحاكاة.
ه  .التحصد د م ددن التص ددايم وإ ددا ول ددارق ،وونفي ددذ الي ددة إلالت ددا وتس ددليا ا إ ددج أم ددةابها الصد درار د د
العاليد ددة .ويسد ددايها عي د د م باملصد ددداقية أو املو وقيد ددة  ،وه د د املرحلد ددة النهانيد ددة إذ اد ددتم الرقابد ددة رد ددج
العالي دة بالفام د ووتيددان للتحص د مددن أا التصددايم ال ددف مت لبددا الن،ددوا ووصددويم ألادا وو ددوير
ة للسي رة رج الا ت وا ل صان اثةرجة ل دودة .تعاد هدذل ألاسدلو،ية ردج لفدس لادا
ألاسددلو،ية السددابصة إذ تسددت دت السددتحداث اليددا أو و ددوير منتلددا جدادددة أو لت ددوير اليددا
معينة من ا املرور باملراح اث اسة ألفة الذكر.
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املبحث الثاني

ا
أول  :كلف اوجودة

اإلطار املعريف خلفض كلف اوجودة

د السددنوا ألا يددبة أصددبح اث ددودة مددن املفدداهيم إلاداريددة العددف تهددد إ ددج وحسدديا ألادا وولبيددة
ر بة الن،وا ،ود مف وت اث ودة ال املة )  (Total Qualityأة أا ال ركة كف تعا ردج التعداوا
م ددن اج د إلت ددا من ددتج ذة ج ددودة الي ددة .وق ددد حظي د اث ددودة د العص ددود ألا ي ددبة باهتا ددات الب دداحليا .
وأصددبح اث ددودة د العددالم الصددناع اليددوت معلاددا مددن معددالم املبيعددا  ،وقددد وروددح رددج اث ددودة ونااددد
د د الفلد د العد ددف أ د ددذ ت د ددف سد ددبا اليد ددة مد ددن كايد ددة املبيع د دا  ،وتد دباوح بد دديا ( % ).1-12د د الد دددوا
املتصدمة( .ال ريفي  .) .6: .112 ،وقد رو اث ودة رج إنها" درجة م ابصة املنتو لتحصيد ر بدا
املس د هلك" أو " م دددا م ابص ددة املع ددالم واث ص ددان الفلي ددة للانت ددو وقابلي ه ددا لتحصي د حاج ددة املس د هلك
امل لو،ة".(Juran&Gryna1979:3).
و دف ددات و دداا اث ددودة تعن ددف الرض ددا الت ددات للن ،ددوا أو امل ابص ددة م ددع املت لب ددا املتوقع ددة ل د والع ددف
انظ ددر إليه ددا الن ،ددوا م ددن د ا املصارل ددة م ددا ب دديا املتوق ددع امل ل ددوق م ددن أدا املن ددتج أو اث دم ددة و ،دديا ألادا
الفعر  .أة أا اث ودة ونصدح ردج دة محداور أساسدية ،ألاوا اتعلد بالريدادة د ولبيدة حاجدة الن،دوا
واللددا ي اتعلد بالدقددة والدادداا أة إلاوصدداا د العا د  ،وياددا اتعلد املحددور اللالدده بالفلفددة املن فيددة،
أة إا اث ودة تسود ك ألا ة من معروة حاجة الن،وا إ ج تسدليا املندتج التدات ومعرودة رأاد ويادا
إذا كدداا راضدديا (.السددالم  .) 2. ، .111،ووحص د الدليددب مددن الفل د سدداي بفل د اث ددودة وه د وال د
الفلد املروب دة باأل د ة العددف و ددت أهددا وحصيد ووحسديا مسدتوا اث ددودة أو العدف وحددث سددبح
ضع جودة التواو أو امل ابصة مع التصايم أو مع ر با الن،وا.وقدد رود ردج إنهدا " الفلد العدف
وحصد د لوقاا ددة و د د اث ددودة م ددن اثة دددوث " ،) Horngren;2003:655) .وي حد د عيد د م أا وروي ددح
وفالي اث ودة ابنر رج اساس  111 : 11 : 1كاا ال ف رقم ( .)1
الشكل رقم ( ) 1
 1وق د دداا د ددة
 11رق د دداب ددة
 111و د د د
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ويظ ددر د ال ددف اا الفددا دانددار واحددد رددج وفددالي الوقااددة سددو اددوور ددرة دلدداليب مددن وفددالي
الرقابة و ماة دانار من وفالي الف ( البدرة  . )1.1 : .111 ،ووصن كل اث ودة وو آلاتي:
 .1كلف ظاهرية :

ردج

وويدم الفلد الظاهريدة ل دودة كلد الرقابدة )  ( Control Costsردج اث دودة والعدف ت دتا
كلد الوقااددة أو املندع )  ( Prevention Costsوكلد التصدويم )  ( Appraisal Costsوكددذلك كلد
الف د )  (Failure Costsالعدف ت دتا ردج كلد الف د اث داري وكلد الف د الددا ر  .أة إا
كل د الرقابددة ( الوقااددة والتصددويم ) وحص د مددن اج د منددع حدددوث جددودة م ابصددة ردااددة ،إمددا كل د
الف د وحص د لتيلددة حدددوث جددودة م ابصددة ردااددة .ويادددن التعبيددب ددن كل د اث ددودة باملعادلددة
آلاوية:
إجاا كل اث ودة = كل الرقابة  +كل الف .
أما ث نة كل اث ودة أمريديا وصد صنف كل اث ودة وو آلاتي( :ال ريفي) 9. : .112 ،
أ .كل وقااة Prevention Costs
ووال بنود الفل العف وحص ملنع إلتا منتلا يدب م ابصدة للاواصدفا  ،ملد كلد هندسدة
اث د ددودة وصد دديالة املعد دددا وهندسد ددة التصد دداميم والتد دددريح رد ددج اث د ددودة وكل د د و د ددوير مصد دداايس
ومعدا اث ودة.
ق .كل التصويم Appraisal Costs
وال د بن ددود الفل د الع ددف وحص د ألج د اكت ددا الوح دددا املعاب ددة د املن ددتج ،مل د كل د وح د
امل د ددواد املس د ددتلاة وكل د د امل تب د دبا والفحوص د ددا للان د ددتج س د ددوا الت د ددات أت وح د د الص د ددنع وكل د د
املصادقا اث ارجية ووح العاليا ومواد الفح .
جد .كل الف الدا ر Internal Failure Costs
وتال هذل ال انفة بالفل العف وحصد نددما ادتم اكت دا مندتج ودات يدب م داب للاواصدفا
ويحصد د ه ددذا الاكت ددا قبد د ز ددةن املن ددتج إ ددج الن ،ددوا ،وت ددا كلد د إ ددادة الت ددغي وكلد د
التد د ددال وإ د د ددادة اث دولد د ددة لإللتد د ددا أو إص د د د ح املعد د دداق .أة وال د د د الفل د د د املروب د د ددة بد د دداإلجرا ا
التصةيحية لعدت م ابصة املواصفا امل لو،ة أوا مرة.
د  .كل الف اث اري External Failure Costs
وي ددم ه ددذل ال انف ددة الفلد د الع ددف وحصد د ن ددد اكت ددا املن ددتج ي ددب امل دداب للاواص ددفا ع ددد
تسليا إ ج الن،وا أو زةن  ،وت ا كل إ دادة ووىيدع املنتلدا املعدادة وكلد التسدوي للف د
اث اري وكل السفر والتعوييا والد اوا واليااا وكل املردودا ووصداا الساعة.
 ..الكلف اخلفية للجودة Hidden Quality Costs

وتعل د الفل د اث في ددة ل ددودة ع دددت كف ددا ة ألالظا ددة إلالتاجي ددة وكل د و ددنين امل ددواد الفاني ددة ددن
اثةاج ددة وو ددوور آال وأو دراد أك ددب م ددن الاحتي ددا الفعر د  ،أة وج ددود ًاق ددا اًل ددة ي ددب مس ددتغلة و ددذل
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الفلد د الناجاد ددة د ددن د دددت الاسد ددت دات ألامل د د للاد ددوارد املتاحد ددة وكد ددذلك الفلد د املروب د ددة بتعد دددا
العاليا إلالتاجية وإ ادة هندس ها .أة وال كل جودة فية باعنر أنهدا يدب مباًدرة ردج اث دودة،
وي د ددن التف ددالي الناجا ددة ددن س ددو و دديا إدارة اث ددودة .و به ددذا و دداا ج ددواق الصي دداس اث دداد
بتف ددالي اث ددودة و ا عفاس د ا ر ددج الالتاجي ددة تس ددا د الادارة ر ددج و ددم اول ددال الادا د املس ددتصب م ددن
د ا مددا ورسددا الادارة ومددا ويددع مددن واب د وادنهددا مددن رسددم الاوددا املسددتصبلية اة ال د اال د جالبددا
م اا و رنيسا الصياس املحاس ف ( السالم ) 94 :.111،

ا
ثانيا  :خفض التكاليف

تعد التفلفة جوهر العالية إلالتاجية أاة ًركة كونها من مت لبا مناولة الي دا واسدتارارل ،
ل ددذلك ال ااد ددن الاس ددتغنا نه ددا إال د د حال ددة ووقد د الي ددا بأكالد د (حع ددر د د حال ددة التوقد د هن دداك
وف ددالي ارق ددة ووف ددالي مغ ددادرة املوق ددع ووف ددالي بي ي ددة إلرج ددات املف دداا ر ددج م ددا ك دداا لي د قب د وج ددود
ال ددركة) ،ولغددرض ىيددادة ر،حيددة ال ددركة ود ددم موقف ددا التناو ددوف اددتم ال ددو إ ددج فد هددذل التفلفددة
ق دددر إلامف دداا دوا املس دداس بل ددودة املن ددتج ،وذل ددك م ددن د د ا ولن ددح ال دددر وال ددت ل أو التصليد د م ددن
ألا ة العف ال ويي قياة والس املستار والددؤوق للوصدوا إ دج اقد وفلفدة مادندةو مدن املددا
التصليدا ددة ث ف د التف ددالي ا تا دداد نص ددر العا د مل دداال ث ف د التف ددالي حي دده ووص ددل دراس ددة
هاً ددم ا ددج اا و ف ددي التف ددالي ر ددج امل دددا ال ويد د االد د اولوي ددة الاس ددتباويلية تعاد د ر ددج وفامد د
ملاو ة استباويليا وكاا اث دوا رقم ( .) 1
الجدول رقم ()1
تكامل مجموعة استراتيجيات
الصفا

وصليداة

الاستباويلية

الاهدا

اصة

وناوسية

الاًار

محدود

واسع

النمن

مدا قصيب

مدا ًوي

التبدد

دورة

مستار

الداوع

رد وع

الالتا

امللاا

نصر العا

سلسلة الصياة

املصدر ( :هاًم ) 11-2 : .111 ،
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البياة اثةدالة إ ج اىداداد حددة املناوسدة واروفدات مسدتوياتها ،مادا
وقد أد التغيبا العف حد
دودع ال دركا إ دج وبنددف إلاسدتباويليا العدف وددد م الصددرا التناوسدية ووصددوة مراكنهدا التناوسدية ،مددن
هنددا كدداا التبكيد رددج التفلفددة وكيفيدة إدارتهددا وإمفاليددة فيد ا .إذ إا إدارة وو فددي الفلد أصددبح
الي ددوت واح دددة م ددن املرود دنا الرنيس ددة د دلي ددا ألا ا دداا.إذ و ددرا أوي د ال ددركا العاملي ددة أا و ف ددي
التفلفددة هددو ال ريصددة الوحيدددة لتحسدديا أدا هددا املددا  ،لددذلك ودداا مددا وحتاج د ال ددركا وع د هددو إدارة
وفاليف ددا وو د املدددا اثةدالددة وال د راا دا يعتاددد رددج ملدداا ًدداو اتف د وأدا ألا د ة والتصددايم
امللا للعاليا التصييعية واملنتج ودقة إلتا النااذ ألاولية .و يعتادد مف دوت فد التفدالي ردج
الاسباق املباًرة ث في ا الا ة العف وفوا ذا صوصية و قاناد بدذاتها  ،و ات لدح اا افدوا
متناسصا مع املسبح باللبا و التلدد ( البدارة ) 31 : .119 ،
ووال د إدارة التفلف ددة إح دددا امل دددا اثةدال ددة للاحاس ددبة إلاداري ددة ،إذ اف ددوا دوره ددا م ا ددا ج دددا د
بياة التصدييع اثةدالدة ،وياددن الصدوا بوجدود قدة و يصدة بديا "إلادارة" و"التفلفدة" أو باعندر أد بديا
الص د درار إلادارة املت د ددذ والتفلفد ددة املتبوب د ددة ر د ددج هد ددذا الص د درار(.باسد ددير  .)11. :.111 ،و ف د د التفلف د ددة
اتيددان وحصيد ووددورا د م تل د لددواا ألا د ة و،نددا رددج ذلددك قامد دراسددا لايددة وواقعيددة
لبحه ًر ووسان أدا هذل ألا ة سبي وحداد املنداً أو امللداال العدف ااددن فد كلف دا
(البددارة  .) .4 : .119 ،و،كوبددات أسدداليح مناسدبة ث فد وفلفددة أدا هدا ومددن ددم فد وفلفددة الوحدددة
املنتل ددة ،ويل ددح أا و ددتم الي ددة ف د التفلف ددة دوا املس دداس بل ددودة ومواص ددفا الس ددلعة املنتل ددة أو
اث دمددة املصدمددة ،واددل اسددت دات مددواد ردااددة اث ددودة (ذا كلفددة أقد ) د إلتددا سددلعة معينددة ال يعددد
فيددا للفلد لفددوا املددادة ألاوليددة املسددت دمة د إلتددا السددلعة أد إ ددج ت ددور منددتج باواصددفا اقد
من امل لوق  ،حيه ال بد من إدارة ألا ة بدفان الية  ( .الصاةوف ووووي . ) .11-.11 : .111 ،
ويعد ف التفلفة احد الاستباويليا امل اة العف قد تعتاددها إدارة ال دركة دن ًريد ووجيد
إدارة التفلفددة لحددو البحدده ددن إلاج درا ا العددف اادددن مددن ل ددا اث ف د املسددتار للفل د لدددا ولددك
ال ددركة وأا فد التفلفددة لدديس قدرارا سد و رددج إدارة التفلفددة أا وددواىا مددا بدديا التفلفددة مددن لاحيددة
واث ودة من لاحية أ را .واا فد التفلفدة ال يعندف ملدرد الدت ل مدن إلالفدا ولددن افدوا التبكيد
مددن ل د رددج اث ف د  ،باعنددر في دا و إىالددة ملدداال إلاس درا واليدديات يددب اثةت ددف.وإا وحصي د
املي د ة التناوسددية ات لددح مددن ال ددركة وضددع الاسددتباويليا العددف اادددن أا ودس د ها د الت بي د العار د
دوات التفو والتاي من ا و في كلف ا ووحسيا مستوا جودة املنتلا .

املبحث الثالث

أثر  Six Sigmaعلى خفض تكاليف اوجودة

تس د ج ال ددركا إ ددج و بي د أس ددلوق اثةيددود السدايددوف ال ددذة اصددوت ر ددج مراقبددة ألادا وألا د ة
وإلا اداا اليوميدة للوصدوا إ دج درجدة اليدة مدن درجددا اث دودة ادتم ويهدا وصليد الفاقدد وودرد املعيددح
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بال ددف ال ددذة ا ددؤدة إ ددج ولبي ددة احتياج ددا املسد د هلك (.إس دداا ي  ،)14، .11.،و ليد د ااد ددن بل ددورة
الع قة ما بيا Six Sigmaواث ودة وو آلاتي:
 .2سابصا كال برامج اث ودة وركن رج ولبية احتياجا العاي غ النظر ن التفلفدة واسدت ا
ولك ال ركا إلتا منتلا ذا جودة الية رج الر م من قلة كفا ة العاليا الدا لية.
 ..د ت د املناوسددة ال دددادة وهددد الر،حيددة سدداد مف ددوت أا اث ددودة وفل د الدليددب مددن اث ددد واملدداا
والوق .
 .6ت ور  Six Sigmaكابادرة لت وير مستويا اث ودة.
 .4أا  Six Sigmaبددارة دن هددد لد دا اددتم و بيصد رددج كد نصددر مددن ناصددر اث ددودة ولدديس رددج
املنتج بأق وفلفة.
 .4ال اادددن أا تعاد  Six Sigmaباعددنا ددن اث ددودة حيدده وددوور إدارة اث ددودة ل د  Six Sigmaألادوا
والت بيصا ال ىمة إلحداث التغييبا اللصاوية وو ور العاليا دا إلادارة.
 .11أا  Six Sigmaليسد موضددو ا اددور حددوا اث ددودة مدن اجد اث ددودة لفسد ا وإلاددا ودددور حددوا
وصدام قياة أوي للعا واملوتفيا واملستلارين.
وت بيد د  Six Sigmaسد دديعا رد ددج فد د الوحد دددا املعابد ددة وكاد ددا مبد دديا د د اث د دددوا رقد ددم ().
مستويا اث ودة ضان مف وت .Six Sigma
الجدول رقم ()2
خفض الوحدات املعابة بحسب تطبيق
Sigma Level

العيوق لف مليوا ورصة

1

.41211

.

314311

3

.6111

9

...1

2

.33

.

3.9

املصدر( - :اساا ي )32 :.111،
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ا حد أا ال فدداض سددبة املعيددح سددو اددنعدس إالابددا رددج كلد اث ددودة ويعاد رددج في د ا،
صيها الدا ر واث اري من أهدم املنداوع
ويعتبب و في كل اث ودة الردااة املتاللة بفل الف
املاليددة املتحصصددة ج درا و بي د أسددلوق اثةيددود السدايددوف ،حيدده وددروبا كل د اث ددودة الردااددة اروباً دا
مباًددرا باسددتوا السدديداا املتبددع د ال ددركة و عبددارة أ ددرا وكنهددا وددروبا عدددد الوحدددا املعابددة لف د
مليددوا ورصددة ولددو كدداا مسددتوا السدديداا املتبددع بدرجددة  3سدديداا ودداا دددد الوحدددا املعابددة سددو
وصد إ دج  .6111وحددة لفد مليدوا ورصدة و،التدا ودداا كلد اث دودة الرداادة ماددن أا وتدباوح مدا بدديا
 %91-%.2م ددن إجا ددا املبيع ددا أم ددا د د حال ددة و بيد د أس ددلوق اثةي ددود السداي ددوف أة مس ددتوا اا .
س دديداا و دداا دددد الوح دددا املعاب ددة ابل ددغ  3.9وح دددة لفد د ملي ددوا ورص ددة و،الت ددا و دداا كلد د اث ددودة
الردااة سو وتباوح مابيا  %1-%2باعنر أا هذل الفل سدو ودن ف باروفدات مسدتوا السديداا(.
اليددامور ،)11 :.111،واث دددوا رقددم ( )3او د الع قددة بدديا كل د اث ددودة الردااددة ومسددتوا السدديداا
املتب ددع د د مواج ددة العيد ددوق الع قد ددة ب دديا كلد د اث ددودة الردااد ددة ومسد ددتوا  Sigmaاملتب ددع د د مواج د دة
العيوق.
الجدول رقم ()3
كلف الجودة الرديئة ومستوى  Sigmaاملتبع في مواجهة العيوب
مستوا sigma

سبة وفالي اث ودة من إجاا املبيعا

.

أك ب من %91

3

من %91 – .2

9

من %.2 – 12

2

من %12 – 2

.

%1

املصدر ( - :النعي ف). :.116،

وااللتصاا من مستوا سيداا معيا مل  3سيداا إ ج مستوا أ رج مند مدل  .سديداا سدو يعاد
رددج و فددي سددبة املنتلددا يددب امل ابصددة للاواصددفا ووحصي د مسددتويا اليددة مددن رضددا العا د
وووويب ورد م ناة لت في كل اث ودة الردااة .أة إا أسلوق اثةيود السدايدوف اصدوت ردج املبددأ
ددو ها حي دده يه ددد إ ددج أدا ألا ا دداا ددف م ددةي من ددذ
الوقاا ددة أو الر ب ددة د د م ن ددع العي ددوق قبد د
البدااة .وهذا ما اتف مع النظرة اثةدالة ل ودة العف وصوت رج ولسفة التحسيا املسدتار د اث دودة
ماددا اددنعدس إالابددا رددج كل د اث ددودة مددن د ا الاسددتارار د و فددي كل د اث ددودة الردااددة حعددر
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وصد د إ ددج املس ددتوا ألاويد د ل ددودة و ن دددها وصد د التف ددالي الفلي ددة ل ددودة إ ددج أد د د ح ددد ماد ددن.
ولغرض وحداد مستوا ال د  Sigmaات لح الامر اوبات التا )Slack al , 2004: 625 (:
سبة العيوق =

× 111

سبة الدقة العاليا =  -1سبة العيوق
العيوق لف ورصة =
العيوق لف مليوا ورصة = العيوق لف ورصة × 1111111

املبحث الرابع

اوجانب التطبيقي

نبذة عن الشركة العامة لألمسدة البرتوكيمياوية يف البصرة

لتيلددة اثةاجددة إ ددج سددااد اليوريددا د التنايددة النرا يددة و الصددنا ية د الع درا وصددرر د ددات 1464
ا ددا مص ددنعيا إللت ددا س ددااد اليوري دا و بفلف ددة  14.ملي ددوا دان ددار راة د و ،اق ددة إلتاجي ددة  ً 3.11ددن
س ددااد اوري ددا اومي ددا ،ددم اص دديح املعا د بكض درار وو ددم وأهيل د ددات  ،.119ووي ددتج ال ددركة س ددااد اليوري ددا
باملواصفا آلاوية :
لتددبوجيا كحددد اد د  % .4الرًو،ددة كحددد اق ددور  % 1.13البددااورين كحددد اد د  % 1وىلددا الامولي ددا
اثة درة كحددد اق ددور  %1.13ح ددم اثةبيبددا  ..9-1ملددم  %4.كحددد اد د  .ووددتم اليددة وصددييع املنددتج
ن ًري لا وي ااوة للانتج باليسح املحدددة امليدا وملعاث دة العيدوق ادتم ا دادة وصدييع املندتج اة
ا دادة التدا التددال ب ل دة وي ااويدة عددد وحدادد الف د بددامل تببا دن ًريد معدداارة املنتدو و وفددوا
مراح صنع املنتو كاآلتي :
 .1مرحلة است ت وتل يا ووفديك.
 ..مرحلة إلتا اى  CO2ومعاث ت مع  N2إللتا الاموليا . NH4
 .3معامل ددة الامولي ددا م ددع امل ددا وحد د ض ددغو الي ددة ج دددا ووور،ين ددا ب اريد د إللت ددا اليوري ددا وق ددد
وحص م دد كالتحبدح د بدر التحبدح مادا يسدتدع الاولدال ا دج الي داًا البدالدة و هدو
ا التا اوريا . .
ويتم قياس أدا ال ركة العامة ل سدادة البتبوكياياويدة د البصدرة لفد مرحلدة التاجيدة و مصارل هدا
بات لبا الن،انن ن ًري معاايب الدفا ة اث اصة بانتوج ا ( سااد اليوريدا ) تعتبدب م لو،دة و ددة
لصياس النظات املا حيه ي ا هذا الصياس ار عة ناصر ضان وفالي اث ودة و بالاليا هاا -:
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امللاا الاوا  :ضبا اث ودة اة كلفة اث ودة اث يدة و ت ا :
 .1وفدالي الوقاادة وهد العدف وصددر مدن البدااددة ملندع حددوث يددوق او منتلدا معيبددة ودد ضددان
اسد د ددت دات مد د ددواد ذا جد د ددودة اليد د ددة او اص د د د ح تد د ددرو الت د د ددغي و العد د ددف والل د د د بالاو د د ددا
 114.161.4دانددار ووال د  ،% 19.4وددم احتسددابها مددن مصددرووا مراكددن الفلفددة د قسددم اث ددودة
والسي رة النو ية وث اا است ت ووصييم املواد وقسم البحه و الت وير .
 ..وف ددالي التصي دديم وهد د الع ددف وص ددر ر ددج الي ددا الا تب ددار والد د د لتصي دديم مس ددتوا املنتل ددا
ووددد ضدانها وحد وضددبا مسددتارين ،ويعتبددب هددذا إلاجدرا مددن إلاجدرا ا ألاساسددية لت فددي
التف ددالي والع ددف بلغ د  9.111....دان ددار واحتس ددب م ددن كلف ددة مراك ددن كل د جنني ددة وال د كل د
العامليا وال اا العف وؤدة هدذل الفحوصدا  ،ويد دن الدد ار وصديالة معددا الا تبدار وت دف
.% 1.119
امللاا اللا ي  :وفالي الا فا ضبا اث ودة ،وه وفالي اث ودة الردااة و وتيان آلاتي:
 -1وفدالي إلا فدا أو الف د الدددا ر والعدف وحصد لتيلددة يدوق د املنتلددا دا د ال دركة و قددد
بلغ د  1.6111111دان ددار وه د وف ددالي ا ددادة اث ل ددا الفي ا دداوة للان ددتج حي دده ا ددتم ا ددادة ل ددا
مادة اليوريا لت في سبة (البلورااد) أة سدبة (سداية اليوريدا) الا املسداوح بد وصدا % 1.11
كحد أ رج ليسبة الساية و هذل التفالي ت ف سبة  % ....من وفالي اث ودة.
 -.وف ددالي إلا ف ددا اث دداري وه د الع ددف وحص د لتيل ددة ي ددوق د املنتل ددا ع ددد وص ددول ا للاس د هلك
وهذل صعح جدا قياس ا  .ويادن رض وفاصي ولك التفالي كاا اث دوا رقم ( .) 3
الجدول رقم () 3
تكاليف الاخفاق في ضبط الجودة (املبالغ بالدينار العراقي)
ألوات كل اث ودة
أوال  :كل

الفلفة

اليسبة إ ج كلفة
إلالتا %

اليسبة إ ج كلفة
اث ودة %

الوقااة
.6961991

0.29 %

3.72 %

وأكيد ومراقبة اث ودة

312.2191

0.32 %

4.14%

وصارير و مراقبة اث ودة

21..1994

0.54 %

7.00 %

امللاوت

114.161.4

1.16 %

14.86%

كلفة الوقااة إ ج ملوت كلفة اث ودة

% 19.4

أبحاث واست ارا
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اليا  :كل التصويم
و ا تبار املواد الواردة

6..3.2.3

0.81 %

10.39 %

وح

و ا تيار إلالتا وح الت غي

.1.4.42.

0.22%

2.89 %

و ا تبار إلالتا التات

1.11142..

1.70%

21.83 %

31443931

0.33%

4.20 %

الد ار معدا الا تبار

1.1921.39

1.69%

21.75%

صيالة معدا الا تبار

11.31111

0.11%

1.44 %

امللاوت

9.111....

4.86%

62.50%

كلفة ضااا اث ودة(كلفة وقانية
+كلفة التصويم )

261..3.42

6.02%

77.36 %

وح

وح

مستلنما أ

اللا  :كل

ة الفح

الف

و الا تبار

الدا ر التل

إ ادة التصييع

1.2111111

1.32%

16.95%

وحلي الف

.6111111

0.28%

3.66 %

إ ادة الفح

12111111

0.16%

2.03%

امللاوت

1.6111111

1.76%

22.64%

ملاوت كلفة اث ودة

636..3.42

7.78%

100.00%

املصدر - :من إ داد الباحه
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ستيتج من ذلك اا ال ركة وركن رج وح اث ودة اك ب من وصدايا ا وهد مدن ال دركا العدف ال
وددو اهتاامددا د اث ددودة و هددذا الامددر سدديؤدة ا ددج وحال ددا وفددالي اضدداوية إلص د ح الوحدددا املعابددة.
ول ددذا و دداا اس ددت دات  six sigmaيعتب ددب منه ي ددة منتظا ددة تعاد د ر ددج وصليد د الالحراو ددا ووحس دديا
املواصددفا مددن د ا ضددبا وتعدددا سدديب العاليددا الالتاجيددة باددا اتواو د مددع املواصددفا املوضددو ة
با تاددادل رددج الاسدداليح الاحصددانية .ويتددو ج قسددم السددي رة النو يددة د املعاد مراقبددة ا د ة اث ددودة
حي دده اتف ددوا ه ددذا الصس ددم م ددن ً ددعح دددة وص ددوت بفحد د امل ددواد اث ددات والرقاب ددة ليه ددا ،ويد د ددن
املنتلددا والعاليددا إلالتاجيددة الا ددرا .اة اا ال ددركة ا تاددد أسددلوق التحسدديا املسددتار ()DMAIC
 Define Measure Analyze Improve Controlد وصليد املعداق والدذة يعدد احدد اسدلو ي Six Sigma
آلفة الذكر.
وق ددد ت ددر د د وص ددارير اث ددودة كلد د الف د د ال دددا ر ال ددذة ددأ لتيل ددة و د د املعاد د د د الت ددا
منتلد ددا م ابصد ددة للاواصد ددفا املحد ددددة مسد ددبصا ،اة اا هند دداك يو ،د دا قد ددد حصد ددل د د املند ددتج و اد ددتم
وحدادددها مددن واقددع اسددتاارة اوميددة تعددد عددد كد اليددة وحليد لإللتددا د قسددم السددي رة النو يددة د
معاد الاسددادة و العددف وحدددد ار عددة الددوات مددن الا ددا أو العيددوق وهد  :ىيددادة البددااروا ،و يددح اث لددا
الفي اددايي يددب الصددةي و يددح ياًددة الددديس يددب مددةيحة وو ددر املنتددو ويبدديا اث دددوا ادلددال ألددوات
العيوق وكاياتها وكاا اث دوا رقم (.)9
الجدول رقم ()4
أنواع العيوب و كمياتها وكما
الوات العيوق

الداية ( ًن )

ىيادة البااروين

11111

لا وي اايي يب مةي

2111

ياًة الديس يب مةيحة

1111

ر املنتو

9111

و

.1111

امللاوت
املصدر:
 -من إ داد الباحه
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و ليد اادددن الصددوا بدداا العيددوق املحددددة د اث دددوا ا د ل وأ ددرا يبهددا ه د السددبح اث ددوهرة د
ح دددوث كلد د اث ددودة الرداا ددة ،و،الت ددا و دداا لص دديح الوح دددة الواح دددة املعاب ددة م ددن وف ددالي اث ددودة
الردااة اادن وحدادها من ا الع قة آلاوية :
=

=  4321دانار للوحدة

و ج وحداد درج  six sigmaمعا ألاسادة  /البصرة ال بد من وحداد مستوا السديداا sigma
الذة يعا تل املعا  ،للوصوا ا ج كاية الوحدا املعابة لف مليوا ورصة وكاآلتي :
=

سبة العيوق =

× % 9 = 111

سبة الدقة العاليا = % 4. = % 9 -1
العيوق لف مليوا ورصة =

=

× 1111111

=

= 1111111 × 1.11

= 11111
سددتيتج مددن ذلددك اا مسددتوا السدديداا الددذة يعا د د تل د املعا د هددو  1.19بيسددبة يددوق  % 9و
باستوا دقة  % 4.ادا العاليا .
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ا
أول  :الستنتاجات

الستنتاجات والتوصيات:

-1

يعددد أسددلوق  six sigmaاحددد اسدداليح قيدداس و وحسدديا الادا العددف اادددن اسددت دام ا د و فددي
التفالي بف ملاالتها ومراحل ا .
هناك دة مدا لت بي  six sigmaمسا دة ال دركة نددما وصدب متدأ رة دن السدو اة
وصدام سلع ومنتلا جدادل ماا اؤدة ا ج سانر ماداة.
وف
قد ال وفوا ال ركة بفامل ا متأ رة وإلاا وحددا ونظيايدة معيند د ذا ال دركة مادا يسدتوجح
دراسة لصا اليع بها و الاولدال الهدم الفدرد املتاحدة للتغيدب ردج اا ادتم ت ددي وريد مددرق
رج است دات  six sigmaللبد عالية التغييب .
وبيا أا قسم السي رة يعد و ف اومي استاارة وحدد ويها العيوق العف وتال بنيدادة البدااروا
او لا وي ااوة يب مةي او يوق ياًة كيس التعباة ،وي ن و ر منتو اليوريا .
اا ال ركة تعا باستوا  % 9لسيداا ستة وهذا يعنف انها وتحا اق سح املعاق باإللتا
اا كل د اث ددودة د ال ددركة قددد بلغ د  636..3.42دانددار والعددف ت ددف سددبة  % 6764مددن كل د
الالتا الفلية وه سبة معصولة.

-1

ضرورة اسدت دات ادوا وأسداليح إحصدانية للرقابدة ردج اث دودة حيده ال بدد مدن ودواور معلومدا
ن كل اث ودة املعا و وحداد الاهاية اليسبية مل د اث ودة ومتا ع ها .
لغرض الوصوا ا ج وحصي ال د البدد مدن التبكيد ردج التحسديا املسدتار د العاليدا الالتاجيدة
و هد ددذا ات لد ددح التبكيد د رد ددج الا د د ة الوقانيد ددة و اصد دة التد دددريح والتعلد دديم وإجد درا الفحوصد ددا
للاواد الدا لة العاليا الالتاجية ومدا م ابص ها للاواصفا امل لو،ة.
متا عة الادارة ل ا أو العيوق واو داذ الاجدرا ا التصدةيحية د الوقد املناسدح للوصدوا ا دج
درجددة اليددة مددن درجددا اث ددودة حيدده اا املندداعج الاداريددة اومددا وصددوت رددج ولسددفة التحس دديا
املستار اث ودة وذلك بكىالة ال در والعيوق لتصةي ألا ا رج أسس إحصانية .
رج ال ركة اا تس ج ا ج وصلي العيوق ث ف كل اث ودة امل ار اليها آلفا.

-.
-3

-9
-2
-.

ا
ثانيا  :التوصيات

-.

-3

-9
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ا
أول  :املصادر العربية

قائمة املصادر

 .1 -1إساا ي ادر رد  ،).11.(،وصالدة  six sigmaوإمفاليدة و بيص دا د ال دركة العامدة لصدنا ة
ألادويددة واملسددتلنما ال بي ددة د لين ددوا ،رسددالة ماجس ددتيب يددب مي ددورة ،كليددة إلادارة والاقتص دداد،
جامعة املوص .
 .. -.البد دددارة ،جاسد ددم حايد ددد ى ب د د  ،).119( ،و د ددوير مد ددد سلسد ددلة الصياد ددة كي د ددا لت في د د
التفلفة ،أًروحة دكتورال كلية الادارة و الاقتصاد ،جامعة البصرة .
 .3 -3البدددرة ،ريدداض حاددنل  " ،).111(،اسددت داما لظددم الفلفددة النو يددة د ال ددركة الصددنا ية "
مللددة العلددوت الاقتصدداداة و الاداريددة  ،كليددة الادارة و الاقتصدداد  /جامعددة غددداد  /املللددد السددا ع ،
ت . ..
 .9 -9التاي دف ال ددد دداىة  ،مرع د من ددر س ددالم حس دديا " ،).113( ،ووتي د مف ددوت )  ( TRIZد
منه يدة اثةيدود السيايدوف )  (SIX SIGMAودورهدا د و فدي التفدالي دراسدة لظريدة ووحليليدة،
مللة كلية الادارة والاقتصاد ،جامعة املوص  ،ت . 4.
 .2 -2اثةد دديم لي دده ر د اوس د  " ،).112( ،لح ددو امفالي ددة و بي د  six sigmaاملرود ددنة ر ددج إدارة
املعروة لتحصي التفو التناو وف " مللة الفلية الاس مية  ،العدد  ، 33النل .
 .. -.الس ددالم مناضد د ب ددد اث ب ددار ب دددالرىا " دور لظ ددم املعلوم ددا املحاس ددبية د د قي دداس كلف ددة
اث ددودة و رقاب ه ددا و وأ يبه ددا ر ددج فد د كلف ددة إلالت ددا " أًروح ددة دكت ددورال د د املحاس ددبة ،جامع ددة
البصرة. .111 ،
 .6 -6السدعد مسددلم د وة  ،حدداوة ااادداا سددر " ،).112( ،بنددا وريد حلصددة اث ددودة و قتد
بتحسيا اث ودة " مللة التصنف هياة التعليم التصنف  ،ت . 9
 .4 -4ال ددريفي لد دداتم حس ددن بد ددد السد دديد ،).112( ،ق ددة و ا د ددر لتد ددانج قي دداس و وحليد د وفد ددالي
اث ودة الادا املا  ،أًروحة دكتورال ولسفة املحاسبة ،جامعة البصرة .
 .4 -4الغبد دداا ،د ددانر صد ددببة محاد ددود " ،).113( ،املنه يد ددة الدا اد ددة السد ددتعااا اليد ددا وصند دديا الفلفد ددة
املس د د هدوة واثةيد ددود السداسد ددية املرودد ددنة رد ددج اث د ددودة ال د دداملة إلدارة وفاليف د ددا ،رؤيد ددة مصتبح د د
لل ركة العامة لصنا ة الاًارا " مللة كلية غداد للعلوت الاقتصاداة ،ت . 39
 .11 -11الصاةوف حسيا  .وووي مأموا ، ).111(،النظرية املحاسبية .
دادا بدد املالدكsix ،).114( ،
 -11الصدناى اسداا ي ابدراهيم  ،اثةددايف رامدن حداد  ،كوريد
 sigmaوأساليح حدالة أ را إدارة اث ودة املسيبة للي ر و التوىيع و ال با ة ،ااا .
 -1.الدنددا ي مليددد مويددور حايددد ،).114( ،و في د التفددالي باسددت دات مددد التوريددد اث دداري
الاستباويج  ،لفا اث نوق ،أًروحة دكتورال كلية الادارة و الاقتصاد ،جامعة البصرة .
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 -13النعي د ددف محاد ددد بد ددد العد دداا الصد ددوي  ،ليد دده جلي د د الد ددح جلي د د  ،).114(،ادارة اث د ددودة
املعاصددرة مصدمددة د إدارة اث ددودة ال دداملة لإللتددا والعاليددا واث دددما  ،دار اليدداىورة العاليددة
للي ر والتوىيع  ،ااا .
 -19النعي دف محاددد بدد العدداا  six sigma "،أسددلوق حدداه د مواج دة العيددوق "  ،بحده مصدددت إ ددج
مؤوار النيتولة العل ف ألاردا. .116
 -12اليدامور رد حداىت اددو س " ،).111( ،و فدي كلد اث دودة الردااددة باسدت دات أسدلوق اثةيددود
السدايدوف د مواج دة العيدوق دراسددة حالدة د معاد ألالبسدة الوالداددة د املوصد " ،مللدة ونايددة
الراودان ،كلية إلادارة والاقتصاد ،جامعة موص .
 -1.باسددير  ،مدددرت بددد املسددي  ، ).111 (،املحاسددبة إلاداريددة مددد معاصددر د الت دديا والرقابددة
ووصويم ألادا  ،3 ،املدتبة العصرية ،الصاهرة..
 -16يددر ،جددرجيس مص د ف  ،).11.( ،وحصي د أهدددا إدارة التفلفددة باسددت دات لاددوذ السدديداا
السددتة بددالت بي رددج ًددركة اثةيدداة للا ددرو،ا الغاىيددة واملعدليددة .مللددة بحددوث مسددتصبلية،كلية
اثةدبا اث امعة ،املوص .
 -14هاًم  ،هاًم ر  " ،).111(،املد الاستباويج ث فد الفلفدة " بحده مصددت ا دج مدؤوار كليدة
الادارة و الاقتصاد ،جامعة البصرة .
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The Impact of Using Sigma on Reducing Cost :
A Case Study in the Public Company for Fertilizer Industry
– Khor Al Zubair Plant
Lecturer . Kifah Jabbar Hassan
Department of According / Faculty of Management and Economics
University of Basrah
Abstract :
Six sigma is a modern approach that helps to achieve high quality because it aims to get
as close as possible to workmanship and reach the zero defect by reducing the percentage
of loss and reduce the chances of the appearance of defective units thus it Working on
verification to satisfaction of the customer, The increase in the level of sigma decreased the
number of defects thus reduced costs in general and quality costs in particular. However,
the problem lies in the fact that a large number of Iraqi companies, especially industrial
ones, have not adopted this method and may not have an awareness of its importance and
how it works.
The general company for petrochemical fertilizers in Basra was selected as a field to
demonstrate the feasibility of applying this method. It was found that by applying six
sigma the percentage of defects in production will be 6.67% and 92.4% accuracy. This will
reduce the cost of failure because it is directly related to the company's sigma .
Key words :
Six sigma, Reducing Costs, Quality Costs, Fertilizer Company, Control Costs
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