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 ممخص البحث
الينظ  واساياليا التي  تيفير في  تحاييد الايود  والتي  ايي ود ل يا يتناول الباحث في  ذيذا البحيث 

دور  بير في  تحاييد نظيا  السحاايب  كيد ت ياليد الايود  و يصيي  الوهيول ألي  ذي يل فسييل لت ياليد 
اياياكد في  ازالي  فو الحيد سيد الصاقيد  Lean Manufacturingالاود . فالتهنيع الخال  سد الصاقد 

بأدوات ا ُتس يد السنشيأ  سيد تخصييض ال ييوا في  ال س ييا   Six Sigmaباسيع فش اله، وات  اياسا 
وبالتيال   Cost of Qualityت ياليد الايود  والسنتايا  ألي  فقيل حيد سس يد، سسيا ييفير في  تخصييض 

وي دد البحث فاااًا الى دراا  وتح يل فير نظ   .يزيد سد تص يل نظا  السحااب  كد ت اليد الاود 
يييل التهيينيع الخيييال  سييد الصاقييد وايييت  اييياسا ك يي  تحاييييد اييود  س  وسيييا  بيئيي  اسكسييال الحاليييي  س

واكتسييييد  سن اييييي  الدراايييي  ك يييي   .ت يييياليد الاييييود  وبالتييييال  تص يييييل السحااييييب  كييييد ت يييياليد الاييييود 
وتوهيي    .ةختبييار فييروض البحييث SPSSساسوكيي  سييد اسايياليا اةحهييائي  اليائسيي  ك يي  برنيياس  

ل ييل سييد نظيي  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد واييت  اييياسا ك يي   الدراايي  أليي  فد ذنييار تييأيير اييوذري
 سييا  .تحايييد وتخصيييض وترشيييد ت يياليد الاييود  وتحايييد ف الييي  نظييا  السحااييب  ك يي  ت يياليد الاييود 

توه   الدراا  أل  فنه ة تواد اختالفا  اوذري  بيد السنشآ  السخت صي  فيسيا يت  يت بتطبييت ف ايص  
 ،التهنيع الخال  سد الصاقد وسن ايي  ايت  ايياسا وتأييرذيا ك ي  تص ييل السحاايب  كيد ت ياليد الايود 

لتهيينيع الخييال  سييد وفد ذنييار اختالفييا  اوذرييي  بيييد الوظييائد السخت صيي  فيسييا يت  ييت بتطبيييت ف اييص  ا
الصاقيد وسن اييي  ايت  اييياسا وتأييرذيا ك يي  تص ييل السحااييب  كيد ت يياليد الايود  بالشيير ا  الهييناكي  

 ٪ .5سحل الدراا  وذلر كند ساتوى دةل  أحهائي  
 المصطمحات المستخدمة   

Sixات  اياسا  ،Lean Manufacturing (LM)  سد الصاقد ال]التهنيع الخ  Sigma،  ت اليد
  [Cost of Quality (COQ)ود  الا
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 . مقدمة 1
ليييد ترييير  بيئيي  اسكسييال فيي  الوقيي  الحييال  وفهييب  السشيي د السايييطر ك ي ييا ذييو التنييافس 
ال الس  بش ل  بير وس حوظ، وفهبح  الاود  ال اليي  ل سنتايا  والخيدسا  فسير ساي   بيه وة 
ة خرايي  سنشييأ  اسكسييال التيي  ة ت تييز  بييالاود  سييد الاييوت التنافاييي ،  سييا  ييبييل رييير ذليير وات

د الساييت   يد فيي  كييال  اليييو  فهييب  لييدي   الييوك  ال اسييل سييد حيييث الت  صيي  وسييدي تنااييب ا  وات
سييع الاييود  وة ييبييل دفييع سب يي  زييياد  أة سيابييل اييود  حيييييي  فيي  السنييت ، وفهييب  لزاسييًا ك يي  

 Total Qualityسنشآ  اسكسيال تبني  بيراس  ذا  هي   بيالاود  سييل أدار  الايود  الشياس   

Management (TQM)، اسا واييييت  ايييييSix Sigma،  واإلدار  اليائسيييي  ك يييي  الخ ييييو سييييد
 Leanوالتهيييييييييينيع اليييييييييييائ  ك يييييييييي  الخ ييييييييييو سييييييييييد الصاقييييييييييد  ،Lean Managementالصاقييييييييييد 

Manufacturing ،  وريرذييا سييد البييراس  التيي  تحصييز سنشييآ  اسكسييال ك يي  تحييييت ستط بييا
ة تاييد السنشييآ  التيي  تصشييل فيي  تبنيي  ت يير البييراس   الاييود  سييد فاييل اشييباع ورءييا ال سييالل وات

 نصا ا خارج نطات السنافا . 
فصييي  الاييينوا  اسخيييير  تييي  ت يييييد ا يييود السنشيييآ  والسفاايييا  وال يئيييا  حيييول توق يييا  
ال سييالل ل اييود  التيي  يط بون ييا كنييد ساييتويا  سنخصءيي  ل ت  صيي ، حيييث يتسيييل ال ييدد الرئيايي  

صييي  س يولييي . لاسييييع سنشيييآ  اةكسيييال فييي   يصيييي  تييييدي  اييي ع و/فو خيييدسا  بايييود  كاليييي  وبت  
ولتحييييت ذييذا ال ييدد ة بييد سييد تحديييد النيطيي  التيي  كنييدذا يييت  التييوازد بيييد الاييود  السرتص يي  

سييييد خييييالل  (COQ)والت يييياليد السنخصءيييي . وييتييييرح الييييب ض تطييييوير سييييدخل ت  صيييي  الاييييود  
تحدييييييدذا وقيااييييي ا وتحايييييين ا واكتبارذيييييا سيياايييييًا سي هيييييناك  ل وقيييييود ك ييييي  ايييييود  النظيييييا  

 .(Sower, et al., 2007, p. 156)تنصت سد فال توفير ت ر الاود  والت اليد الت  
وقييد يييفدي اذتسييا  أدار  السنشييأ  بت يياليد الاييود  أليي  سنييافع كديييد  س سييا  يياد الاييوت الييذي 
تتوااد فيه، ونشر سص يو  ت  صي  الايود  بييد اسييع أدارا  السنشيأ  ُيس يد سيد تيوفير السزييد سيد 

تايياكد فيي  حييل سشييا ل كديييد  لييصدار . فسييد سهيي ح  اإلدار  الس  وسييا  اس ييير دقيي  والتيي  قييد 
ال  ييييا بالسنشيييأ  الحهيييول ك ييي  بيانيييا  دقييييي  وفييي  الوقييي  السناايييا سيييد اسييييع السايييتويا  
اإلداري  بالسنشأ  سد فال اتخاذ اليرار السنااا لتحييت سزيد سد الاود ، ويتط يا ذلير تحدييد 

 والت رد ك   ت اليد الاود  بش ل ف ير دق .
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هييييبح  الاييييود  احييييد ال واسييييل اةاااييييي  والشييييرل الشييييارل لاسيييييع السنشييييآ  الهييييناكي  وف
والخدسي  إلحراز السزيد سد ط با  ال سالل، وي تبر تحايد الاود  احيد اةايتراتيايا  ال اسي  
لتحيييييت وةل ال سيييالل وايييذا انتبيييام السيييرتيبيد سييين   فييي  بيئييي  تنافايييي  كالسيييي  تتاييي  بالحيييد  

توهيي   س ظيي  الدرااييا  التيي  تناوليي  سوءييوع الاييود  أليي  فد الساييياك  والت ييييد الشييديد. و 
الايياد  نحييو تحايييد الاييود  اييتفدي بالتأ يييد أليي  زييياد  ت  صيي  السنييت  فو الخدسيي  سد تحايييد 
الاود  ل ا ت اليص ا الخاه . وُي د قيياس ت ياليد الايود  فسيرًا س سيًا سنيه ييوفر س  وسيا  حيول 

 .  (Omar & Murgan, 2014, p. 396)س  تحايد الاود  النتائ  السالي  ةكتساد برا
            , Crosby (1979)واكتسيييييد  س ظييييي  الدراايييييا  ك ييييي  النسيييييوذج اليييييذي قدسيييييه  يييييل سيييييد  

التوافييييييت اليييييييائ  ك يييييي  تهيييييينيد ت يييييياليد الاييييييود  أليييييي  ت يييييياليد  Feigenbaum (1993)و 
السطابيييي و فو رقابيييي  الايييود  وت يييياليد كييييد  التوافيييت )كييييد  السطابييييي و فو الصشيييل فيييي  تحييييييت )

 ;Sumanth & Arora, 1992; Purgslove & Dale, 1995)ساييتويا  الاييود  

Burgess, 1996). 

فص  ظل ظرود السنافا  الشديد  بيد سنشآ  اسكسال، يت يد ك    ل سنشيأ  ترييد البييال 
تبنيي  نظييا  ايييد إلدار  الايييود . وقييد ظ يير  ال ديييد سييد فنظسيي  ءيييساد  داخييل دائيير  السنافايي 

الاييييود  التيييي  تف ييييد ك يييي  الاييييود  إلشييييباع  الحااييييا  الشخهييييي  ل سييييديريد وتحايييييد فدائ يييي  
أة فد اسييع   (Hung, et al., 2011; Karthi, et al., 2012)والحهيول ك ي  الس افيآ 

ه نحييو كس يييا  التحايييد الشيياس   والساييتسر  الا ييود التيي  تيييو  ب ييا أدار  السنشييأ  ياييا فد توايي
لألنظسييي  وال س ييييا  والسنتايييا  الن ائييييي  ب يييدد الوهيييول ألييي  الساييييتوي اليييذي ي بييي  ط بييييا  

   .(Shonhadji, 2016-2017, p. 427)ال سالل وذو هصر كيوا  
وتتبن  ال ديد سد السفااا  بش ل ستزايد سن اي  ايت  ايياسا في  سحاولي  لتحاييد ايود  

وسنتاات يا فو خيدسات ا. وقيد تي  تطيوير سن ايي  ايت  ايياسا سيد قبيل شير   سوتيوروة  كس يات ا
اسسري ي  أة فن ا ا تاب  فذسيت ا ب د اكتسادذا سيد قبيل شير   انييرال ألي تيرر في  سنتهيد 

   انيي  ناييب   6002التايي ينا  سييد اليييرد السيييالدي الساءيي ، ف  يي  اييبيل السيييال فيي  كييا  
٪، بينسيا في  كيا  55ستحد  اسسري ي  الت  تبني  سن ايي  ايت  ايياسا السنشآ  ف  الوةيا  ال

شييير    بيييري فييي  الوةييييا  الستحيييد   000شييير   سيييد  26تبنييي  سن ايييي  ايييت  ايييياسا  6002
   .(Crockett & McGregor 2006; Hindo & Grow 2007)اسسري ي  
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يييييرًا سيييد وانتشييير تطبييييت سن ايييي  ايييت  ايييياسا فييي  السنشيييآ  الهيييناكي  الرربيييي  وحييييي   
قهص النااح وسازال  ذنار ال يير سد الصوائد الت  تحيي ا الشر ا ، ورالبًا سيا تنياقش فوائيد 
تطبيت سن اي  ات  اياسا سد يالث وا ا  نظر ذ : قهص الناياح التي  حييت يا شير ا  
طبييي  اييت  اييياسا، فائييد  اييت  اييياسا لدراايي  الت يياليد الساييتتر  وت يياليد الاييود  سييد فاييل 

 يييل الت ييياليد وتحاييييد الايييود ، السزاييييا اةايييتراتياي  التييي  تيييرتبط بتحاييييد الايييود  تحاييييد ذي
 De Koning & De)ورءيا ال سيالل وزيياد  الحهي  الايوقي  وتخصييض حااايي  اةاي ار

Mast, 2006, p. 769). 

  6002وسنذ اةن يارا  الت  حيدي  لس ظي  الشير ا  اةسري يي  ايير اةزسي  ال السيي  كيا  
تزال رير ساتير  حيث حيدث تبياطف في  اةقتهياد ال يالس  وانخصياض في  فاي ار  واةاوات ة

النصط ال السي  سسا اير ك   ال ديد سد اليطاكا  والهيناكا  وبالتيال  انخصياض في  س يدة  
اةاييت الر وبالتييال  ط بييا  ال سييالل، ونييت  كييد ذليير فد فهييبح  احييدي اسولويييا  والشييرل 

اةحتصيياظ بييال سالل وسحاوليي  تحييييت دراييا  كالييي  سييد  الشييارل لس ظيي  سنشييآ  اسكسييال ذييو
رءيييييا ال سيييييالل سيييييد خيييييالل تييييييدي  السنتايييييا  والخيييييدسا  التييييي  ت بييييي  احتياايييييات   وتوق يييييات   

(Chopra & Garg, 2012, p. 498،)  ويسييل سبيدف تحيييت رءيا ال سييل ال سيود الصييري
 ،(Crosby, 1979; Deming, 1986; Drucker, 1993)ل  دييد سيد ت ريصيا  الايود  

وتسيييل الرقابيي  ك يي  الت يياليد الالزسيي  لتهيينيع السنييت  فو تيييدي  الخدسيي  فحييد اةذييداد الرئياييي  
 ,Schiffauerova & Thomson, 2006; Yang, 2008; Chopra & Garg)ل ايود  

ك   فااس فد السوارد الت  ذ  ف  الن اي  تترا  ألي  ت ياليد أذا  اني  ستاحي  بيال .  (2012
 ,Czajkowski)سي سنشيأ  فد تاي   السنيت  بالسواهيصا  التي  يط ب يا ال سييل حدود سس د 

2017, p, 352)،  أة فنييه ة تواييد سنشييأ  لييدي ا سييوارد رييير سحييدود  سد طبي يي  سييوارد في
 سنشأ  تتهد بالسحدودي  والندر  ف  ب ض اسحياد. 

 . اإلطار العام لمبحث 2
 . مشكمة البحث والباعث عمى الدراسة 2-1

فييي  كهيييير السنافايييي  الحييياد  التيييي  يشيييي دذا كيييال  اليييييو  اييييوال فييي  اليطيييياع الهييييناك  فو 
التايياري فو الخييدس ، ي سييد نايياح في سفاايي  فو سنشييأ  فيي  قييدرت ا ك يي  اةاييتااب  الاييري   
ةحتياايييا  كسالئ يييا، ويايييا فد تيييوازد السنشيييأ  بييييد ت بيييي  ذيييذم اةحتياايييا  والحيييد اسدنيييى 
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الخييدسا  التيي  يحتاا ييا ال سييالل، سييع سراكييا  الوقيي  السط ييوا لت يياليد تهيينيع السنتاييا  فو 
لتوهييييل السنتايييا  فو الخيييدسا  ل ايييوت وتحيييييت ففءيييل فدال كيييد السنافاييييد، وسن ايييي  ايييت  

ذيي  فدا  قوييي  تايياكد فيي  تخصيييض الت يياليد الناتايي  سييد سنييع ال يييوا  Six Sigmaاييياسا 
وتحايييييد ال س يييييا  والسنتاييييا  سسييييا يايييياكد السنشييييأ  فيييي  زييييياد  الربحييييي  والحهيييي  الاييييوقي  

(Surange, 2015, p. 282)،   ويتحييت ذلير سيد خيالل سن اييد فيركييد سيد سن ايي  ايت
وسن اييي  تهييسي   ،(DMAIC)الييي  اييياسا ذسييا: سن اييي  تحايييد ال س يييا  فو السنتاييا  الح

السيتبايييد سييد قبييل الباحييث الرربيي   (DMADV)كس يييا  اديييد  فو انتيياج سنتاييا  اديييد  
 و.6000؛ الطيط ،  (Deming Andersson et al., 2006ديسن  

كييياد  تهيييسي  سنتاات يييا  ويتوقيييع كنيييد تبنييي  السنشيييآ  لسن ايييي  ايييت  ايييياسا كنيييد تهيييسي  وات
د  فد تهيل ألي  سنتايا  ذا  ايود  كاليي  سيع تست  يا بييدر  تحسيل وكس يات ا الحالي  فو الادي

سسييا  (Surange, 2015, p. 283)فك يي  و ييذلر تخصيييض فو سنييع حييدوث سنتاييا  س يبيي  
 يفير ف  ت اليد الاود . 

وينبريي  النظيير أليي  ت يياليد الاييود  ءييسد ذي ييل النظييا  الشيياسل إلدار  الاييود  فيي  السنشييأ  
الت  اهدرت ا السنظسي  الدوليي  ل توحييد والييياس،  (ISO 9000) 0000وسن ا: س ايير اسيزو 
دار  الايييود  الشييياس    ونسييياذج ايييوائز الايييود  سييييل ايييائز  سيييال و  باليييدرج الوطنيييي   ،(TQM)وات

 سييا يييت  دراايي  ت يياليد  ،Malcolm Baldrige National Quality Awardل اييود  
الاود  ف  الس ايير اسخرى السواود  باسيع انحال ال يال  سييل الس يايير البريطانيي  واةايترالي  
وريرذييا سييد الييدول، وتنبييع قيسيي  فنظسيي  الاييود  باسيييع السنشييآ  والسفااييا  وال يئييا  كنييدسا 

وليييذلر تيييدرر ت تبييير ت ييياليد الايييود  ءيييسد اسييييع فنظست يييا وبراسا يييا ولياييي  سن زلييي  كن يييا 
 ,Rodin & Beruvides)السنشآ  الييس  الت  تولدذا اةاتيسارا  ف  فنظس  تحايد الاود 

2012, p. 31) ،  حت  فد الب ض اكتبر فد اةذتسا  بت اليد الاود  بشي ل سن يزل كيد بياق
حيييث ة  (Freiesleben, 2005, p. 916)فنظسيي  السنشييأ  ذييو انشييرال رييير ذي اييدوي 

   السرروب  سد تحايد براس  الاود  والت اليد.يفدي أل  النتائ
ويالحييظ فد السنشييأ  اييوال تبنيي  ااييتراتياي  رييياد  الت  صيي  فو ااييتراتياي  تسييايز السنتاييا  
فيي د قءييايا الاييود  تتخ ييل  ييل اانييا سييد اوانييا كس يييا  السنشييأ ، فتبنيي  السنشييأ  ااييتراتياي  

  بالءييييرور  انتيييياج سنتاييييا  باييييود  الت  صيييي  اسقييييل وبالتييييال  البيييييع بأايييي ار سنخصءيييي  ة ي نيييي
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سنخصء  بيل يايا بييدر اةس ياد الوفيال بتوق يا  ال سيالل،  سيا فد ناياح السنشيأ  التي  تتبني  
ااتراتياي  التسايز لد تتحيت أة أذا بني  السنشأ  سنتاات ا ك   قدر سد الايود  التي  يتوق  يا 

لايود ، وي ييود فسييا  اإلدار  اييبيل ال سيالل وي ونييوا ك يي  اايت داد لييدفع سبييال  ف يير سيابييل ت يير ا
 وحيد ذو أدار  ورقاب  الاود  والت اليد الست  ي  ب ا.  

وتحتيياج السنشييآ  الهييناكي  أليي  دراايي  وفحييص وتح يييل ال القيي  التبادلييي  الت ويءييي  بيييد 
كناهيير ت يياليد الاييود  وساييتوي اييود  اليينظ  وال س يييا  والسنتاييا  فو الخييدسا  ل بحييث كييد 

وت ظييي  ايييود  السنتاييا  ودرايي  السويوقييي  في يييا سييد قبييل ال سييالل، وإلس انيييي  تدنييي  الت يياليد 
التهييدي لسشيي    ال القيي  التبادلييي  الت ويءييي  بيييد كناهيير ت يياليد الاييود  وساييتوي الاييود  
ةبيييد سيييد التخطييييط الاييييد ل ت ييياليد والايييود  س يييًا فييي  اد واحيييد، وتيتيييرح فحيييد الدراايييا  اتبييياع 

لتحاييد ايود  كس ييا   Systems Engineering Methodologyسن ايي  ذنداي  الينظ  
التهنيع ودراا  تصهي ي  شاس   لت اليد الاود  داخل  ل خطو  سد خطوا  فنظسي  التهينيع 
والتيي  يييت  تحديييدذا فيي  فرب يي  ساسوكييا  رئياييي  ذيي  ت يياليد السنييع والتييييي  والصشييل الييداخ   

بييياع السنشيييأ  ةايييتراتياي  الصحيييص والصشيييل الخيييارا ، وسيييد النتيييائ  التييي  توهييي   ألي يييا فد ات
الساتسر سنظس  وكس يا  التشيريل والبنيود داخيل ساسوكيا  ت ياليد الايود  وسراا ت يا ُيس  يد 
سد تحييت وفورا  الت اليد ف   ل ساسوك  ويااكد ف  التخ ص فو الحيد سيد س يدة  كيد  

الييذي ي تشييد فيي  تطيابت الوحييدا  السنتايي  التيي  اييت  شييحن ا ل  سييالل ويي ييل الصشيل الخييارا  
 .(Farooq, et al., 2017, p. 164)السنتاا  ب د وهول ا ل  سالل 

وك يييه تنبييع سشيي    الدراايي  سييد البحييث حييول دور وساييئولي  فنظسيي  بيئيي  التهيينيع الحديييي  
سيل التهنيع الخال  سد الصاقد وايت  ايياسا في  تحاييد ف اليي  نظيا  ت ياليد الايود ، و يصيي  

تيييي  تيييييدس ا ت يييير اسنظسيييي  فيييي  خصييييض الت يييياليد السرتبطيييي  بييييالاود ، الت ييييرد ك يييي  الصوائييييد ال
والوهول أل  س  وسا  ت اليصي  ف ير سالئس  لبيئ  التهنيع الحاليي  تزييد سيد ف اليي  السحاايب  
كد ت ياليد الايود ، واختبيار سيدي تيأيير ت ير الينظ  في  تص ييل السحاايب  كيد ت ياليد الايود  

 ف  البيئ  الهناكي  السهري .
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 . هدف البحث 2-2
ي يييدد البحيييث فااايييًا اليييى درااييي  وتح ييييل فيييير نظييي  بيئييي  اسكسيييال الحاليييي  سييييل التهييينيع 
الخييال  سييد الصاقييد واييت  اييياسا ك يي  تحايييد اييود  س  وسييا  ت يياليد الاييود  وبالتييال  تص يييل 

 السحااب  كد ت اليد الاود .
 ية: ولتحقيق هدف البحث يجب اإلجابة عمى األسئمة البحثية اآلت

 ذل بيئ  ويياف  التهنيع الخال  سد الصاقد ذ  الاائد  ف  س ظ  سنشآ  اسكسال؟ (1)
 ذل بيئ  التهنيع الخال  سد الصاقد اود تحاد سد الاود  وت اليد الاود ؟  (2)
 ذل سن اي  ات  اياسا سنتشر  وءروري  ف  اسيع السفااا  وال يئا  والسنشآ ؟  (3)
 الاود  وت اليد الاود ؟ذل سن اي  ات  اياسا اود تحاد سد  (4)
 ذل ذنار فائد  وفذسي  لاسع الس  وسا  كد ت اليد الاود ؟  (5)
 ذل ذنار تأيير لنظ  التهنيع الخال  سد الصاقد وات  اياسا ك   ت اليد الاود ؟ (6)
ذييل اتبيياع سنشييآ  اسكسييال ليينظ  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد واييت  اييياسا ايايياكد فيي   (7)

  ؟     تص يل السحااب  كد ت اليد الاود
 . منهج البحث 2-3

لتحيييييت ذيييدد البحيييث، وسحاولييي  اإلاابييي  ك يييى ساسوكييي  اسايييئ   البحييييي  التييي  وءييي  ا 
 Inductiveالباحييييث، والتيييي  تسيييييل اييييوذر السشيييي   ، ااييييتخد  الباحييييث: السيييين   اةاييييتيرائ 

Approach   ل ت ييرد ك ييى خهييائص بيئيي  التهيينيع الحالييي  وفدوات ييا الحديييي  سيييل التهيينيع
الخال  سد الصاقد وات  اياسا وسدي سالئسي  نظي  الت ياليد السطبيي  بالشير ا  الهيناكي  ل يا 

واختبيار سيدي وسدي التحايد والتص يل الذي يظ ر ك ي  نظيا  السحاايب  كيد ت ياليد الايود ، 
   السحااب  كد ت اليد الاود  ف  البيئ  الهناكي  السهري . تأيير ت ر النظ  ف  تص يل

ساسوكيي  سييد التح يييال  اإلحهييائي  الالزسيي   ولتحييييت سن اييي  الدراايي  تيي  اةكتسيياد ك يي 
، سييييد خييييالل ااييييتخدا  اةختبييييارا  SPSSةختبييييار فييييروض البحييييث باةكتسيييياد ك يييي  برنيييياس  

راض تح يييل سييدى التاييانس بيييد سريي Cronbach's Alpha رونبيياخ   -اآلتييي : اختبييار فلصييا
ل ح ي  ك ييى سيدى قبيول فو رفيض فييروض  Tالبنيود السايتخدس  في  قييياس السترييرا ، واختبيار 

 البحث، واختبارا  اةختالفا  الاوذري  بيد سصردا  كين  الدراا . 
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 . أهمية البحث 2-4
 لمبحث أهمية عممية وعممية:

البحييث ييييو  ك ييى الت ييرد ك ييى بيئيي  اسكسييال الحالييي  والييافيي  الاييائد  لييدي األهميةةة العمميةةة: 
ال ييياس يد بالسفاايييا  وال يئيييا  والسنشيييآ  سييييل التهييينيع الخيييال  سيييد الصاقيييد وايييت  ايييياسا، 
والصوائد التي  ت يود ك ي  ت ير السفاايا  سيد تطبييت ت ير الينظ  سيد تحاييد الايود  وت اليص يا، 

ااب  كد ت اليد الاود ، سسا ي تبرم الباحيث بسيابي  أءياف  ويااكد ف  وءع نظا  ف ال ل سح
ك سييي  ل س تبييا  ال ربييي  ويايياكد البيياحييد ك يي  ااييرال درااييا  فخييري فيي  ذييذا الساييال، سسييا 

 ي طى ل بحث فذسي  ك سي . 
أد دراايي  وتح يييل والت ييرد ك يي  بيئيي  التهيينيع الحالييي  واليينظ  التيي  تطبي ييا األهميةةة العمميةةة: 
كدذا فيي  تحييييت سزايييا كس ييي  سييد اتخيياذ قييرارا  ك يي  فرض الواقييع ي ييود ل ييا السنشييآ  اياييا

تأيير اوذري ك   تحايد وزياد  الاود  وت اليد الايود ، سسيا ياياكد الشير ا  في  الوهيول 
الي  نظيا  س  وسيا  قيوي كيد ت ياليد الاييود  ييدك  وياياذ  في  تص ييل السحاايب  كيد ت يياليد 

ز اليييدر  التنافايييي  الناتايي  سييد تحييييت رءييا ال سيييل فييي  الاييود ، وبالتييال  تايياكدذا فيي  ت زييي
 هور  سنتاا  باود  كالي  وبت  ص  فقل سسا ين  س ك   ا ر السنتاا  السيدس . 

 . حدود البحث 2-5
فيي  ذييذا البحييث يتنيياول الباحييث فييير نظييا  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد واييت  اييياسا ك يي  

ظ  اسخيرى التي  قيد ي يود ل يا تيأيير ك ي  ت ياليد ت اليد الايود ، ولي  يتنياول الباحيث فيير الين
الاييود   ون ييا تييدخل فيي  درااييا  فخييري،  سييا ر ييز  الدراايي  ك يي  السنشييآ  الهييناكي  دود 

 الت رض ال  السنشآ  التااري  والخدسي   ون ا يس د فد ت ود ساال لدرااا  فخري.
 . خطة البحث 2-6

   البحييي ، ولتحيييت ذيدد البحيث، ف  أطيار سحاولي  الباحيث لصاابي  كيد ساسوكي  اسايئ
يييي  بيئييي  التهييينيع الخيييال  سيييد واختبيييار فيييروض البحيييث، يتنييياول الباحيييث: الدراايييا  الايييابي ، 

ي  الت رد ك   سن اي  ات  اياسا، يي  السحاايب  كيد ت ياليد الايود ، يي  بيياد تيأيير الصاقد، 
تنياول الدرااي  السيدانيي ،  بيئ  التهنيع الخال  سد الصاقد وات  اياسا ك   ت اليد الاود ، يي 

 ي  كرض نتائ  وتوهيا  البحث. 
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 . الدراسات السابقة3
يتسيز الص ر السحااب  بواود كدد  بير سد الدرااا  التي  تناولي  ت ياليد الايود  و يصيي  
تحديدذا وقياا ا والينظ  والص ايصا  اإلداريي  والهيناكي  الحاليي  التي  ايي ود ل يا تيأيير واءي  

 الاود . وقا  الباحث الدرااا  الاابي  أل  يالي  ساسوكا  تتسيل ف :ك   ت اليد 
 . مجموعة الدراسات التي تناولت نظام التصنيع الخالي من الفاقد3-1

ليد تناولي  ساسوكي  الدراايا  الايابي  بالدرااي  والتح ييل نظيا  التهينيع الخيال  سيد الصاقيد 
Lean Manufacturing  وسن ا ك ي  ايبيل السييال(Holweg, 2007; Albert, 2009; 

Wang, 2010; Khataie & Bulgak, 2013; Drohomeretski et al., 2014).   
واييال  فيي  س ظس ييا ت ييدد اليي  اظ ييار فذسييي  تحايييد كس يييا  التهيينيع واييود  السنتاييا  
باتباع ذذا النظا  ودورم ف  ااتب اد فو الحد سد الصاقد باسيع فش اله و يذلر اسنشيط  التي  ة 
تءيد قيسي ، والص ير السحاايب  يتط يا ءيرور  الت ييد سيع ذيذا النظيا  والبحيث كيد اسدوا  

 اليصييي  التيي  ياييا تطبيي ييا لتييتالئ  سييع بيئيي  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد، أة فد السحااييبي  والت
ت يير الدرااييا  ليي  تبيييد  يصييي  الح يي  ك يي  سييا أذا  يياد تبنيي  نظييا  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد 
ايحاييد الاييود  وييييد  س  وسييا  ففءييل فيي  تحديييد والت ييرد ك يي  ت يياليد الاييود ، وسييد ييي  

   التالى:يمكن صياغة الفرض األول ك
تطبيةةق نظةةام التصةةنيع الخةةالي مةةن الفاقةةد يسةةاعد ةةةي تحسةةين الجةةودة  الفةةرص األول: نإن

 وتكاليفهان.
       Six Sigmaستة سيجما . مجموعة الدراسات التي تناولت منهجية 3-2 

وسن ييا ك يي    Six Sigmaاييت  اييياسا تناوليي  ساسوكيي  سييد الدرااييا  الاييابي  سن اييي  
ذيدف  ألي  تاي يط الءيول ك ي  التي  ,Kumar & Sosnoski (2009) ايبيل السييال درااي  

 يصيييي  تحيييييت التحاييييد السايييتسر لتخصييييض الت ييياليد وتحاييييد الايييود  سيييد خيييالل فدوا  ايييت  
ايييياسا وسن ايييي  تحاييييد ال س ييييا  والسنتايييا  الحاليييي  الس روفييي  بااييي :  الت رييييد، الييييياس، 

احيييد  سيييد سشيييا ل الايييود  السزسنييي  ور يييز  ك ييي  و  ،(DMAIC)التح ييييل، التحاييييد، الرقابييي  
بالشر   سحل الدراا  الت  تي  التر ييز ك ي يا والتي   اني  تظ ير كييوا في  سنتا يا الرئياي . 
وتوهيييي   الدراايييي  أليييي  فد ااييييتخدا  فدوا  سيييييل اييييت  اييييياسا وسن اييييي  تحايييييد ال س يييييا  

ويا تيريبييًا، دوةر ايين 000000والسنتايا  الحالييي  يترتيا ك ي ييا تحييييت وفير فيي  الت يياليد قيدرم 
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باإلءاف  أل  التخ ص سد ال س ييا  اليانويي  التي  ة تءييد قيسي  وال دييد سيد فشي ال الصاقيد، 
وتتوقييع الشيير   سحييل الدراايي  فد اةاييتسرار فيي  تطبيييت ت يير اسايياليا ايييحيت وفييورا  ايينوي  

 بسالييد الدوةرا .
اليا ا يود تحاييد بدراا  تاريبي  ل ربط بييد فدوا  وفاي Pulakanam (2012)وليد قا  

وبيييييد تحاييييد فدال  Six Sigmaواييييت  اييييياسا  (TQM)الاييييود  سيييييل أدار  الاييييود  الشيييياس   
السنشييأ ، والتيي  تناوليي  سفشييرا  فدال سيييل نسييو السبي ييا  والييدخل التشييري   واسربيياح وس ييدل 
دوراد ال اس يد ورءا السيوظصيد ورءيا ال سيالل. أة فد ذنيار نييص في  الدراايا  التي  تيربط 

فيير الت ياليد والوفيورا  الص  يي  ك ي  تنصييذ بيراس  أدار  الايود . وذيدف  الدرااي  ألي  تيييي   بيد
فير الت اليد السباشير  وال س ييا  التشيري ي  السباشير  ك ي  تنصييذ بيراس  ايت  ايياسا، سيع درااي  
  التيارير الانوي  السنشور  ل دد سيد السنشيآ  التي  تطبيت ايت  ايياسا، وحاي  الوفيورا  الص  يي

فيي  الت يياليد التيي  حييت ييا ذييذم السنشييآ  نتيايي  قياس ييا بتبنيي  سن اييي  اييت  اييياسا. واييال  
٪ سييد 002نتييائ  الدراايي  تشييير أليي  تحييييت وفيير فيي  الت يياليد نتيايي  تبنيي  اييت  اييياسا قييدر  

اإليرادا  خيالل فتير  تنصييذ ايت  ايياسا،  سيا حييي  الشير ا  ستوايط كائيد ف يير سيد دوةرييد 
 ر ف  ات  اياسا.ل ل دوةر ساتيس

فييييير التح يييييل اةقتهييييادي الصنيييي   Rodin & Beruvides (2012) بينسييييا تناوليييي  دراايييي 
ست ييدد اسب يياد النييات  كييد تطبيييت اييت  اييياسا لألنشييط  الهييناكي  والخدسييي  لو اليي  ح وسييي  
فيدرالييي  فسري ييي . وذييدف  أليي  فحييص الت يياليد والوفييورا  التيي  تتحيييت وناييب  ال ائييد/الت اليد 

ك يي   ييل سييد  وتحايييد اسدال التشييري   النييات  سييد تطبيييت اييت  اييياسا خييالل اييب   ايينوا 
اسنشط  الهناكي  ورير الهناكي ، واال  نتائ  التح ييل تشيير ألي  ف اليي  ايت  ايياسا سيد 
ناحييييي  الت يييياليد وتحييييييت ناييييب  كالييييي  ل  ائييييد/الت اليد وتحاييييينا  فيييي  ال س يييييا  ل ييييل سييييد 

 اسنشط  الهناكي  ورير الهناكي . 
سني  لصشيل تاسييع سنيت  سيا واحد  سيد السشيا ل السز  Prashar (2014) وليد تناول  دراا 

بشيير   تهيينيع وهيييان  فا ييز    ربائييي ، وذييدف  أليي  أظ ييار التطبيييت السن ايي  سدوا  اييت  
اييياسا فيي  تخصيييض ت يياليد الاييود . وتوهيي   الدراايي  سييد خييالل دراايي  الحاليي  فد تطبيييت 
فدوا  ات  اياسا ك   السش    سحل الدرااي  فدي ألي  حيل السشي    وتحاييد تهيسي  السنيت  
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سراحل تهني ه وتوفير قدر  بير سد الت اليد وتتوقع الشر   سزييد سيد الخصيض في  ت ياليد و 
 الاود  ف  الانوا  التالي  ل دراا . 

الت يرد ك ي  اس انيي  تطبييت سن ايي  ايت   Cian, et al. (2014) ولييد اايت دف  درااي 
والتيي  تتحييدد سييد اييياسا اليائسيي  ك يي  ت يياليد الاييود  فيي  تييييي  ورقابيي  الاييود  السخطييط ل ييا 

خييالل ف الييي  رقابيي  الاييود  الستب يي  ك يي  فايياس فد ف الييي  رقابيي  الاييود  ذيي  فدا  فاااييي  فيي  
أدار  الايييود  الشييياس  . وتوهييي   الييي  فد تح ييييل الت  صييي  ذيييو اساييي وا السالئييي  لتحدييييد رقابييي  

نيا  الاود  ل سختبرا  الطبيي ، وفد تطبييت سن ايي  ايت  ايياسا اييحدث وفير في  ت ياليد ال ي
 الت  يت  تح ي  ا.

واييال  رالبييي  ت يير الدرااييا  التيي  تناوليي  سن اييي  اييت  اييياسا تف ييد ك يي  فذسيت ييا فيي  
التحايييد الساييتسر لتخصيييض الت يياليد وتحايييد الاييود ، والتييأيير ك يي  اسدال التشييري  ، وفيرذييا 

سنيييت  فييي  تحيييييت نايييب  كاليييي  ل  ائيييد/الت اليد، وحيييل السشيييا ل السزسنييي  السرتبطييي  بتهيييسي  ال
وسراحل تهني ه وتوفير قدر  بير سد الت اليد، والوفيورا  الت اليصيي  التي  تتحييت بيالسختبرا  

 الطبي  كند تطبيت ات  اياسا. 
ويييييري الباحييييث فد الص يييير السحااييييب  يتط ييييا ءييييرور  اةاييييتصاد  سييييد  ييييل فدا  فو فايييي وا 

ي  والت اليصيي ، وفد رياء   اد ف  احهائ  أذا سيا يبي  تيأيير  ك ي  ايود  الس  وسيا  السحاايب
ت ر الدراايا  رري  تر ييز س ظس يا ك ي  دور ايت  ايياسا في  تحاييد الايود  واسدال وخصيض 
الت يياليد أة فن ييا ليي  تبيييد  يصييي  الح يي  ك يي  سييا أذا  يياد تبنيي  سن اييي  اييت  اييياسا اييي ود 

ر سييا الايبا الرئياي  لتحايييد الايود  وخصييض ت اليص يا، لييذلر تييو  الدراايي  الحاليي  ك يي  اختبيا
أذا  انيي  الشيير ا  التيي  تطبييت اييت  اييياسا اييتحيت تحاييد س حييوظ فيي  الاييود  وت اليص ييا ف  
ليس ل ا تأيير وفن ا سارد ف ايص  أداريي  تنظيسيي  لايير وتنظيي  ال س ييا  داخيل السنشيأ . وبنيال 

   يمكن اشتقاق وصياغة الفرض الثانى كالتالي:ك يه 
 سيجما إلى تحسين مستوى الجودة وتكاليفها.تطبيق منهجية ستة الفرض الثانى: يؤدي 

 Cost of Qualityمجموعة الدراسات التي تناولت تكاليف الجودة . 3-3
و يصييييي  التييييأيير ك ي ييييا  Cost of Qualityتناوليييي  ساسوكيييي  الدرااييييا  ت يييياليد الاييييود  

وخصءيي ا والنسيياذج السخت صيي  لت يياليد الاييود  وسييدي تأيرذييا بيينظ  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد 
التي  ذيدف   Khataie & Bulgak (2013)وايت  ايياسا، وسن يا ك ي  ايبيل السييال درااي  
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تبيع تيأيير أل  اقتراح نسوذج لت  ص  الاود  ياياكد في  دكي  الييرارا ، واليذي ُيس يد اإلدار  سيد ت
التريرا  ف   ل اسنشط  الت  تءيد قيس  واسخرى الت  ة تءيد قيسي  ك ي  ت  صي  الايود  

 System Dynamicsفيي  الوقيي  السنااييا. وااييتخدس  الدراايي  سن اييي  ديناسي ييي  اليينظ  
 أدا  تتستع بخهائص وسسيزا  سيل اس اني  دسي  كواسيل الايود  وتحدييد ح ييا  الت  يي ، سيع 

وتوهيي   الدراايي  أليي  فد ذنييار سزايييا  .(ABC)ا  الت يياليد ك يي  فايياس النشيياط اايتخدا  نظيي
ةاتخدا  نظا  الت اليد ك   فااس النشاط ف  الرقاب  ك ي  ت ياليد الايود  سيد خيالل سين   

 ديناسي ي  النظ  ف  بيئ  التهنيع الخال  سد الصاقد.
ك   تطوير نظا  ت اليد الايود  سيد  Moschidis, et al. (2018) وليد اكتسد  دراا 

خيييالل رشيييد وادرار ال ييياس يد فييي  أدار  الايييود  فييي  كيييدد سيييد شييير ا  اسرذيييي  والسشيييروبا . 
درار  وذدف  أل  تح يل ال القي  بييد نظيا  ت ياليد الايود  والسترييرا  الخاهي  بسراحيل رشيد وات

ب يياد والتا اييل ال رسيي  ال يياس يد بيي دار  الاييود ، سييع اةكتسيياد ك يي  تح يييل اةرتبيياط ست ييدد اس
لتحييت ذدد الدرااي . وايال  نتيائ  الدرااي  تشيير ألي  فنيه   سيا  ياد ال ياس يد بي دار  الايود  
درار ف بييير   سيييا زاد اةايييتخدا  الص يييال لس  وسيييا  ت ييياليد الايييود ،  سيييا  ك ييي  رشيييد ووكييي  وات

 Preventionواييد  الدراايي  كييد  واييود كالقيي  ذا  دةليي  احهييائي  بيييد ت يياليد السنييع 

Costs . درار ال اس يد ب دار  الاود  وساتوي رشد ووك  وات
اقتراح وتطوير نسيوذج رياءي  لييياس   Omar & Murgan (2014)بينسا اات دف  دراا 

ت  ص  الاود ، سع تطيوير نسيوذج سحا يا  لت ياليد الايود  باايتخدا  بيانيا  واق يي  ل تحييت سيد 
توهيي   الدراايي  أليي  فد النظييا  السحااييب  تييأيير خطييط رقابيي  الاييود  ك يي  ت يياليد الاييود . و 

٪ 5التي يييدي ليي  ي ييد سالئيي  ةكتسييادم ك يي  ال ساليي  السباشيير  التيي  اهييبح  ة تايي   أة بناييب  
تيريبًا سد أاسال  ت اليد الاود ، وقد فظ ر النسوذج الرياء  السيتيرح السبني  ك ي  السحا يا  

 اليد كد  السطابي . فد تخصيض ت اليد الصشل يتحيت بزياد  اةنصات ك   ت 
بدراا  انتيادي  ل نساذج الحالي  لت اليد الايود  والت يرد  Czajkowski (2017)وليد قا  

لت يياليد الاييود   Hybridك يي  سشيي الت ا وقيودذييا. سييع اقتييراح وتطييوير نسييوذج اديييد سخييت ط 
دار  ت  صييي  السنتايييا  بص اليييي ، ووءيييع اطيييار نظيييري قيييائ  ك ييي  ت اسيييل ياليييي  نسييي اذج لتحدييييد وات

لت ييياليد الايييود  سيييد خيييالل درااييي  حالييي  تاريبيييي  اات شيييافي  فييي  بيئييي  هيييناكي . وتوهييي   
الدراايي  أليي  اد النسييوذج السخييت ط السيتييرح لت يياليد الاييود  ايايياكد فيي  تحديييد ت  صيي  الاييود  
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بش ل ف ير دق  سد النساذج التي يدي ، سيع الوهيول ألي  الصايو  بييد الت ياليد النظريي  والص  يي  
سسييا يايياكد اةدار  فيي  اتخيياذ اليييرارا  السنااييب  نحييو تخصيييض ت يياليد الاييود  وتحايييد ل سنييت  
 اسدال. 

افتيراض فد اايتخدا  نظي  أدار  ت  صي   Gheorghe & Florin (2016) وليد ناقش  دراا 
السنتاا  اود يفدي أل  زياد  اود  الس  وسا  السالي  والسحاابي  ف  السنشيآ  واليطاكيا  
الهناكي . وذدف  أل  درااي  الت ياليد السرتبطي  بايود  السنتايا  وتوهي   ألي  فد اايتخدا  

يييير سييد سشييا ل الاييود  نظيي  أدار  الت  صيي  اييود يايياكد فيي  تحديييد ت يياليد الاييود  وحييل ال 
 وتحييت وفورا  ف  الت اليد وتحايد اود  السنتاا . 

دور أدار  الاييود  فيي  الايي   نحييو السايياذس  فيي   Al-Dujaili (2013) وتناوليي  دراايي 
انتيييياج سنتاييييا  فو تيييييدي  خييييدسا  كالييييي  الاييييود  واسدال ت بيييي  توق ييييا  واحتيااييييا  ال سييييالل 

 Quality Control (QC)سص يييو  رقابييي  الايييود   وتصوق يييا، وذيييدف  ألييي  ألييييال الءيييول ك ييي 

  ناهييير اوذريييي  وذا  فولويييي  فييي  بييييال السنشيييآ  فييي  الايييوت.  (COQ)وت ييياليد الايييود  
وحاول  الدراا  تحديد ال الق  بيد بنود وكناهير ت ياليد الايود  سيد خيالل فد زيياد  اةنصيات 

 يياليد الصشييل الييداخ   ك يي  ت يياليد السنييع والتييييي  اييود تايياذ  فيي  تخصيييض اةنصييات ك يي  ت
والخييارا ،  سييا تايي   أليي  قييياس تييأيير تحايييد الاييود  ك يي   ييل سييد اإلنتااييي  والت يياليد. 
وتوهيي   الدراايي  أليي  فد التييياد  الت نولييوا  سة  وس ييدا  السنشييأ  سحييل الدراايي  فدي أليي  

خصييض زييياد  ناييب  السنتاييا  التيي  تحتيياج أليي  أكيياد  تشييريل وبالتييال  زييياد  ت يياليد الصشييل و 
 ساتويا  الاود  واةنتااي .

درااييي  حالييي  لتطبييييت ايييت  ايييياسا فييي  ساسوكييي  سيييد  Surange (2015) وقيييدس  درااييي 
اسنشط  ل بحث كد ت اليد انخصاض الاود  سيل الخاار  الت  تنييل ل  سيالل سيد وقي  شيحد 
سنتايييا  تصتيييير ل ايييود ، واايييتخدس  سن ايييي  ايييت  ايييياسا سيييد خيييالل الت يييرد ك ييي  سزاياذيييا 

يرذيييا اإلياييياب  ك ييي  ت  صييي  الايييود . وايييال  نتيييائ  الدرااييي  تشيييير ألييي  تانيييا ال دييييد سيييد وتأي
السنشآ  الخدسي  تح يل ت اليد انخصاض الاود  ك   فاياس فد ت ياليد السنيع والتيييي  تشيسل 
كناهيييير رييييير س سوايييي  ة اييييدوي ل ييييا أة فن ييييا اتاييييتسر فيييي  البحييييث كييييد سايييياة  فخييييري 

ألي  فد ت  صي  الايود  تشيسل الت  صي  التي  تظ ير الصايو  بييد  ل تحايد. وتوه   الدراا  فيءياً 
اييود  السنييت  فو الخدسيي  السررييوا في ييا والص  ييي  باإلءيياف  أليي  ت  صيي  الصرهيي  البدي يي  الناتايي  
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كد توايه السوارد إلهالح كيوا السنتاا .  سا توه   أل  فد سد سزاييا ايت  ايياسا فن يا 
د فقييل )وفيير ت يياليدو فو انايياز فكسييال ف ييير بيينصس تايياكد فيي  انايياز نصييس ال سييل ب ييدد كيياس ي

كيدد ال يياس يد الستيياحيد )تانييا ت ياليدو سييع تخصيييض ال ديييد سيد اسوقييا  وتانييا ال يييير سييد 
الت ياليد والخايائر وتحايييد ظيرود ال ساليي  بالسنشيأ  وتحاييد هييور  السنشيأ    ييل سسيا ي ييود 

 .ك   السنشأ  بأسوال أة فد ب ء ا قد يه ا تحديدذا  سياً 
اايتخدا  فدوا  تطيوير السنتايا  الادييد  سييل   Alvarez (2015)بينسيا اايت دف  درااي 

لتنصييذ سن ايي  ايت  ايياسا إلنتياج سنتايا  ذا  دراي   Leanتهسي  سص و  الخ يو سيد الصاقيد 
اييييود  كالييييي  وبص الييييي  سييييد ناحييييي  تخصيييييض ت يييياليد التهيييينيع وتيييييدي  السنتاييييا  فيييي  الوقيييي  

أل  فد اتباع السنشآ  لسساراا  الخ يو سيد الصاقيد وتطبيي يا ك ي   السنااا. وتوه   الدراا 
سن اي  ات  اياسا ايود تحايد سيد فدائ يا وتزييد سيد قيدرات ا التنافايي  لتييدي  سنتايا  ف يير 
سويوقييي  ل  سييالل وبايي ر س يييول بنييال ك يي  خصييض ت يياليد التهيينيع التيي  تحييدث كنييد اتبيياع 

 ت  اياسا.  سساراا  الخ و سد الصاقد وتطبيي ا ك   ا
واييال  رالبييي  ت يير الدرااييا  التيي  تناوليي  ت يياليد الاييود  وتأيرذييا بيينظ  التهيينيع الخييال  

 (ABC)سد الصاقد وات  اياسا تر ز ك   فد بنال نساذج ايد لت  صي  الايود  باايتخدا  نظيا  
ونساذج سخت ط  اياياكد في  الرقابي  ك ي  ت ياليد الايود  ودكي  الييرارا ، وسيدي تيأيير دراي  

كيي  ورشييد ال يياس يد ك يي  الس  وسييا  الساس يي  كييد ت يياليد الاييود ، وفذسييي  تطييوير نسييوذج و 
سحا ا  لت ياليد الايود  لرقابي  الايود  وت اليص يا، وفيير اايتخدا  نظي  أدار  ت  صي  السنتايا  في  
حييل سشييا ل الاييود  وتحايييد ت اليص ييا، ودراايي  ال القيي  بيييد بنييود وكناهيير ت يياليد الاييود ، 

اسا ف  خصض ت اليد الاود ، وفد اتبياع السنشيآ  لسسارايا  الخ يو سيد الصاقيد وسزايا ات  اي
 وتطبيي ا ك   سن اي  ات  اياسا اود يحاد سد فدائ ا ويزيد سد قدرات ا التنافاي .

ويييري الباحييث ءييرور  اةذتسييا  بيينظ  الت يياليد والسحااييب  اإلدارييي  التيي  تايياكد فيي  انتيياج 
وتاسيييع وت خيييص وتبويييا الس  وسييا  الت اليصييي  السرتبطيي  بييالاود ، سييع دراايي  نظيي  التهيينيع 
الحديييييي  واسدوا  التيييي  اييييود تييييفير فيييي  تحايييييد الس  وسييييا  الت اليصييييي  ل اييييود  سيييييل نظييييا  

الصاقد وات  اياسا واةاتصاد  سد ت ير الينظ  وسيا أذا  ياد ل يا تيأيير ك ي  التهنيع الخال  سد 
تحايد ت اليد الاود  وتص يل نظا  السحااب  كيد ت ياليد الايود  أة فن يا لي  تبييد اختبيار سيا 
أذا  انيي  ت ييياليد الايييود  وتص يييل نظيييا  السحاايييب  كييد ت ييياليد الايييود  اييود تتحايييد بتبنييي  



 قذ وسزخ سُدوب ػلً رفؼُل......أثش ًظن الزصٌُغ الخبلً هي الفب                     شحاتة خطاب خطاب محمدد/  

55 

 

ومةن ثةم يمكةن صةياغة الفةرص لصاقد وات  اياسا ف  لد تتيأير. ف اصا  التهنيع الخال  سد ا
 الثالث كالتالي:

إن نظم التصنيع الخالي من الفاقد وستة سيجما يسةاعدان ةةي التةرثير عمةي  الثالث: ضالفر 
 تفعيل المحاسبة عن تكاليف الجودة

 . بيئة التصنيع الخالي من الفاقد4
فو سييا يط ييت ك ييييه  Lean Manufacturingانتشيير نظييا  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد 

في  رالبيي    Lean Productionفيءا ف  ب يض الدراايا  نظيا  اإلنتياج الخيال  سيد الصاقيد 
السنشييآ  ك يي  نطييات وااييع ب ييدد تحايييد كس يييا  التهيينيع واإلنتيياج سييد خييالل تي يييل الصاقييد 

نيي  اليذي يييو  ك ي  والنصايا  ف  ال س يا  واسنشط . وقد طور ذذا النظا  بشر   تويوتا اليابا
تحديييييد والت ييييرد ك يييي  اساييييزال والس ونييييا  التيييي  تءيييييد قيسيييي  ل سنييييت  والحييييد سييييد اساييييزال 

 (.  Holweg, 2007, p. 421)والس ونا  رير الءروري  الت  ة تءيد قيس  ل سنت  
فيي ذا  يياد ال ييدد الرئيايي  سييد نظييا  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد ذييو تي يييل الصاقييد باسيييع 

ل ك يي  حييذد اسنشييط  التيي  ة تءيييد قيسيي  فيي د لييه فذييداد فخييري تايياكد فيي  فشيي اله وال سيي
تحايييد الاييود  وخصييض الت يياليد، سسييا ي ييود لييه ان  يياس ك يي  احتيااييا  وستط بييا  ال سييالل 

   (.Albert, 2009, p.12) وبالتال  ت زيز الييس  ل  سيل
اسوكييي  سييييد وي يييرد التهييينيع الخييييال  سيييد الصاقييييد بأنيييه ف اييييص  أداريييي  تيييييو  ك ييي  تبنيييي  س

ال س يا  والسن ايا  الت  ت سل ك   اليءال ك   فو تي يل الصاقيد في  كس ييا  اإلنتياج. وسيع 
بداي  اليرد الحادي وال شريد السييالدي وسنشيآ  اسكسيال ت يت  ب واسيل الناياح الحاايس  ببيئي  

ت ييا اسكسيال الحدييي  والتي  تتسييل في  البحيث كيد اسنشيط  التي  ة تءييد قيسي  وسحاولي  ازال
سييد ال س يييا  الهييناكي  سييع التر يييز ك يي  رربييا  واحتيااييا  ال سييالل وبالتييال  تييفير ف اييص  

 ,Khataie & Bulgak)تيأييرًا اياابييًا سف يدًا ك ي  ت ياليد اإلنتياج  Leanالخ يو سيد الصاقيد 

2013, p. 751) . بسا في ا ت اليد الاود 
سييد الصاقييد ك يي  ف يير  التحايييد  وسييد الناحييي  اةاييتراتياي  تحييافظ ف اييص  التهيينيع الخييال 

الساتسر  ااتراتياي  رئياي  لتحايد الاود. وسد السشيا ل التي  يايا سحاولي  الت يرد ك ي يا 
وح  ا:  يد ينبر  تنصيذ اايتراتياي  تحاييد الايود ؟، و ييد يس يد تحدييد فيير الت ياليد ك ي  
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يس يد قيياس فيير  ل فنشط  تحايد الاود  الت  تءيد قيس  والت  ة تءيد  قيس ؟، و يد 
 .(Khataie & Bulgak, 2013, p. 752)تحاينا  الاود  ك    ل كس ي ؟ 

ك يييي  الحييييد سييييد فو ازاليييي  الصاقييييد ب ييييل فشيييي اله   Leanوتر ييييز ف اييييص  الخ ييييو سييييد الصاقييييد 
(Drohomeretski et al., 2014, p. 806 ،) بااييتخدا  فدوا  سيييل  ييايزيدKaizen 

ا كسييل وريرذييا سييد اسدوا ، وااييتب اد اسنشييط  والتهيينيع فيي  شيي ل خالييي Kanbanو انبيياد 
 لءساد الخ و سد الصاقد. (Holweg, 2007, p. 422)الت  ة تءيد قيس  

فنييواع سييد الصاقييد تتسيييل فيي   2 سييا تر ييز ف اييص  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد ك يي  س الايي  
والوقي  الءيائع الصاقد النات  كد: اإلنتاج ب سيا  ف ير سسا ياا، والسخزود الزائد كد الحد، 

باييبا بييطل ال س يييا ، والتيينيال  رييير السدروايي  ل  يياس يد والس ييدا ، وال س يييا  الزائييد  كييد 
 ,Chugani, et al)السط يوا، ونييص قيسي  السنيت  في  سرح ي  ني يه، وال ييوا في  السنتايا 

2017, p. 22)،  والتي  ينيت  كن يا بنيود كدييد  سيد الت ياليد، وس الاي  ت ير السشيا ل بتطبييت
 اص  الخ و سد الصاقد اود تفير بش ل  بير ك   ت اليد الاود .ف 

و يبيد خهائص التهنيع الخال  سد الصاقد اليذي يييو  ك ي  ءيرور  0والش ل التال  رق  )
ف ييي  الصاقيييد ب يييل فشييي اله سيييع ف ييي  ا اييي   الييسييي  وسراح  يييا السخت صييي  وتحدييييد واءييي  لخريطييي  

 Pushبيدًة سيد نظيا  دفيع اإلنتياج  Pull Systemال س ييا  سيع تبني  نظيا  ايحا اإلنتياج 

System  و ذلر تبن  ف اص  التحايد الساتسرcontinuous improvement. 
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 . منهجية ستة سيجما5
 . طبيعة منهجية ستة سيجما5-1

لييييد تبنييي  ال دييييد سيييد السنشيييآ  سن ايييي  ايييت  ايييياسا  سبيييدف تيييواي   ياييياكد فييي  اايييرال 
تحاييينا  ك يي  السنتاييا  والخييدسا  وال س يييا  السيدسيي  والتيي  تيييو  ب ييا السنشييآ  سييد تطييوير 
السنتاييا  والخييدسا  ال وااييتي  والسبي ييا  والتاييويت والتوزيييع. وت ييرد اييت  اييياسا ك يي  فن ييا 

 يييييا  التيييي  تايييي   أليييي  الت ييييرد ك يييي  فاييييباا حييييدوث ال يييييوا ففءييييل طريييييي  لتحايييييد ال س
واسخطييال وسحاوليي  اليءييال ك ي ييا وتخصيييض زسييد دور  التشييريل وتخصيييض الت يياليد وتحايييد 
اإلنتااي  وت بي  توق ا  ال سالل بش ل ففءل وتحييت فك ي   صيال  ةايتخدا  اسهيول وفك ي  

 ,Evans & Lindsay)لخدسيي  كائيد ك ي  اةايتيسار فيي   يل سيد ال س ييا  التهييني ي  وا

2005, p.15).   وي رف يييا اليييب ض اآلخييير ك ييي  فن يييا اايييتراتياي  شييياس   لت اييييل التحايييينا
وتحييت ساتويا  فدال رير سابوق  ف  السنت  فو الخدس  السيدسي  ل  سيالل سيد خيالل التر ييز 
ك   خهائص فني  في  السنيت  التي  ت ي  ال سيالل وال سيل ك ي  تحدييد وازالي  فايباا اسخطيال 

 .(Blocher, et al., 2010, p. 754)نتاا  فو ال يوا ف  كس يا  تهنيع الس
وييييري اليييب ض فد ايييت  ايييياسا سييين   سييينظ  ل حيييد سيييد ال ييييوا وتييييدي  نتيييائ  ساليييي  قاب ييي  

حييث  ،(Goh, et al., 2003; Anand 2006; Linderman, et al., 2006)ل ييياس 
ل تيييوفر ال ي يييل التنظيسييي  اليييذي يييييود ألييي  التحاييييد سيييد خيييالل سيييا يايييس  باسحزسييي  الايييودا

Black Belts  واسحزس  الخءيرالGreen Belts   سيع تيوفير ساسوكي  سيد اسدوا  اإلداريي
واةحهيييائي  طوي ييي  اسايييل وسن ايييي  حيييل السشييي ال  التييي  ت يييرد بااييي  الت رييييد/ الييييياس/ 

 . (Pulakanam, 2012, p. 39) (DMAIC) التح يل/ التحايد/ الرقاب 
ا ذ  أة برناس  ستصوت ي سل ك ي  ازالي   سا يري الب ض اآلخر فد سن اي  ات  اياسا س

سن يييا ت شيييد كيييد أس انيييي  الناييياح التييي   (TQM)نيييياط الءييي د فييي  أدار  الايييود  الشييياس   
 Antony)تتايياوز ساييتويا  التحايييد التيي  تتحيييت سييد خييالل ا ييود أدار  الاييود  الشيياس   

2004; Pande, et al., 2000; Pfeifer, et al., 2004; Revere & Black, 2003). 

ويأت  سهط   ات  اياسا سد ك   اةحهال حيث ف  التوزيع الطبي ي  نايد فد السنطيي  
حيييول الستوايييط تييييل   سيييا ابت يييدنا كيييد الستوايييط وتسييييل ايييت  انحرافيييا  س ياريييي  كيييد الوايييط 

 .Coronado & Antony 2002, p)كييا في  س ييود وحيد  503الحااب  وت تبير ال ييوا 
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92; Evans & Lindsay, 2005, p. 3; Blocher, et al., 2010, p. 754)   وذذا ي ني
 ٪. 00000022فد س دل الوحدا  الايد  تسيل 

 00فاةنتيال سد يالي  اياسا أل  فرب   ايياسا يحيدث تحاينًا في  سايتوي الايود  بسييدار 
فء اد، بينسا اةنتيال سد فرب   اياسا أل  خساي  ايياسا يحيدث تحاينًا في  الايود  بسييدار 

اةنتيال سد خسا  اياسا أل  ايت  ايياسا يحيدث تحاينًا في  الايود  بسييدار  ء د، فسا 50
ويهيب  ذيدد رالبيي  السنشيآ   ،(Blocher, et al., 2010, pp. 754-755)ءي د  20

الوهييول أليي  اييت  اييياسا فيي   ييل كس يات ييا سييع سراكييا  الت يياليد الستوق يي  كنييد اةنتيييال سييد 
 ساتوي اياسا الحال  أل  الساتوي اسك  .

واييييت  اييييياسا ذيييي  سن اييييي  قائسيييي  ك يييي  البيانييييا  برييييرض أزاليييي  ال يييييوا فيييي  ال س يييييا  
الهناكي  والسنتاا  فو الخدسا  سد خالل ا ود تحايد تيو  ب ا السنشيأ ، وتحايا ال ييوا 

فو  سيا يط يت  Defects per Million Opportunities (DPMO)ف   ل س يود فرهي  
 Non- Conformance per Millionفرهي  ك ي يا فيءيًا كيد  التوافيت في   يل س ييود 

Opportunities (NPMO)  والتي  تيياس بال القي  الرياءيي  التاليي :(Surange, 2015, 

p. 282) . 
 

 كدد الوحدا  الس يب ×  0000000 ال يوا ف   ل س يود فره  =
       كدد الصرص ل ل وحد × كدد الوحدا  

وُت يير د ال يييوا بأن ييا كييد  توافييت خاهييي  سييا ل اييود  السط وبيي  سيييل خاهييي  الستانيي  فيي  
سنييييت  س يييييد وزسييييد اةاييييتااب  فيييي  الوقيييي  السحييييدد. وتسيييييل ال يييييوا فيييي   ييييل س يييييود فرهيييي  

(DPMO)   فرص ظ ور كيوا ف   ل س ييود وحيد  اي يس  فو فيرص وايود كييوا في   يل
ت  اياسا ياا فة يظ ر كييوا في  السنتايا  فو س يود كس ي  ذا   صال  كالي . ولتحييت ا

وحد   ل س يود وحيد  سنتاي ، وك ييه تاي   ايت  ايياسا ألي  تحاييد  503الخدسا  ف ير سد 
اييود  سخراييا  ال س يييا  سييد خييالل ازاليي  فاييباا ال يييوا وتخصيييض الترييييرا  فيي  ال س يييا  

ي ا اةاياليا اةحهيائي  الهناكي  سد خالل ااتخدا  ساسوك  سد فااليا أدار  الاود  بسا ف
 سسا يخ ت بني  تحتي  ذا  طبي   خاه  بال اس يد داخل السنشأ .
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 . مجاالت تطبيق منهجية ستة سيجما5-2
يييري الييب ض فد سييد فسي يي  التحاييينا  التيي  تايياكد اييت  اييياسا ك يي  تحيييي ييا فيي  الواقييع 
ال س  : الحد سد الصاقد ف  السهيانع وسحطيا  التشيريل، وتخصييض السخيزود ريير الءيروري 
سييد قطييع الريييار والس سييا ، وتخصيييض ال يييوا فيي  السنتاييا ، وتخصيييض وقيي  التنصيييذ ال  يي  

Lead Time، ظيار، وازالي  اختبيارا  سنتايا  ريير ءيروري ، وتخصييض وتخصييض وقي  اةنت
فو سنع اةخطال ف  الصواتير، والحد سد فخطيال الشيحد، وزيياد   صيال  اآلة ، وتخصييض كيدد 
اةخطييال فيي  فواسيير الشييرال وخدسيي  ال سييالل، وتبايييط كس ييي  ط ييا اكتسييادا  الحهييول ك يي  

لباحيث يتصيت سيع ذلير وييري فد وا ،(Rudisill & Clary, 2004, p. 36)ت نولواييا ادييد  
ت ييير التحايييينا  ايييود تيييفير فييي  كناهييير ت ييياليد الايييود  وت يييود فييي  الن ايييي  ك ييي  خصيييض 

 الت اليد سع الحصاظ ك   ساتوي الاود  السط وا وبالتال  زياد  تدكي  اليدر  التنافاي .
تحاييد ايالس  وحدد الب ض فذ  سااة  تطبيت ات  اياسا ف  هناك  الاييارا  وسن ا:

ويوقي  الاييارا  السنتاي  في  هيورت ا الن ائيي ، والحيد سيد كييوا التهينيع في   يل سرح ي ، وس
واايييتخدا  نسيييوذج تح ييييل فيييير وءيييع تهيييسي  فاشيييل لص ييي  وسنيييع في تهيييسي  سحتسيييل فد يحييييت 
فشييل، وتخصيييض حييد  التبييايد بيييد اسيييع الس  سييا  ال اسيي  التيي  تييفير فيي  السنتاييا  الن ائييي ، 

ساييزال التيي  تشييتري ا السنشييأ ، وتحايييد ساييتويا  السخييزود لاسيييع وتحايييد اييود  السييواد فو ا
اسازال الرئياي ، وتخصيض زسد التهنيع، وتخصييض وقي  التنصييذ ال  ي ، وت زييز الايود  ليدي 

   .(Surange, 2015, p. 283)السورديد 
فاييت  اييياسا أطييار سنااييا لتحايييد الاييود  والتيي  ت ييرد ك يي  فن ييا النظييا  الييذي يءييسد 

تحيييييت الناييياح فييي  كس يات يييا التشيييري ي  والسحافظييي  ك ييي  ذلييير الناييياح وال سيييل ك ييي  ل سنشيييأ  
وتزاييد  فذسيي  ايت  ايياسا في  اسييع قطاكيا   (،Pande et al., 2000, p. 20) ت ظيسيه

اسكسيييال الهيييناكي  والتااريييي  والخدسيييي  نتياييي  تأييرذيييا ك ييي  خصيييض الت ييياليد وزيييياد   صيييال  
وت سيل ايت  ايياسا ك ي  (. Walsh et al., 2000; Shand, 2001)وتحاييد ال س ييا  

تحدييد اسخطيال فو ال ييوا التي  قيد تيفير ك ي  ال س ييا  سيد خيالل التر ييز ك ي  الخهيائص 
 .(Garza-Reyes et al., 2014, p. 28)والهصا  الحرا  ل سنتاا  الت  ت   ال سالل 
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 . مستويات السيجما5-3
و يبيد ال يوا ف   ل س ييود فرهي  وسايتوي الايود  ونايب  ت ياليد 0الادول التال  رق  )

 :(Surange, 2015, p. 283)الاود  أل  السبي ا  كند  ل ساتوي سد ساتويا  الاياسا 
 

 ( مستويات السيجما1جدول رقم )
 

مستويات 
 سيجما

العيوب ةي كل مميون 
الجودة نسبة تكاليف  مستوي الجودة (DPMO)ةرصة 

 إلي المبيعات
1 σ 
2 σ 

3 σ 

4 σ 

5 σ 

6 σ 

200000 
500000 
22000 
2600 
650 
503 

500000٪ 
200000٪ 
050500٪ 
000300٪ 
000020٪ 
000002٪ 

 
 ٪30ف بر سد 

65 - 30٪ 
05 - 65٪ 
5 - 00٪ 
0 - 5٪       

وذنييار ال ديييد سييد الصوائييد التيي  تحيي ييا السنشييأ  كنييد تطبيييت سن اييي  اييت  اييياسا  واييي   
لس الايييي  اليءييييايا والسشييييا ل سن ييييا: التر يييييز ك ييييى ال سييييالل، وتحايييييد درايييي  وةل ال سييييالل، 
دار  الوقي ، وتيدكي  وتحاييد الس اايا التي   وتخصيض زسد دور  التشريل، والحد سيد الصاقيد، وات

حيييل السشيييا ل بشييي ل سن اييي ، وتحصييييز ال ييياس يد، وتح ييييل البيانيييا  بشييي ل تحيي يييا السنشيييأ ، و 
ففءيييل قبيييل اتخييياذ الييييرار، واةكتسييياد ك ييي  ال سيييل  صرييييت، وتحاييييد ال القيييا  سيييع ال سيييالل، 
ظ ار فذسي  اةكتساد ك   التخطيط اةاتراتيا ، والحد سد وقيوع حيوادث بالسنشيأ ، وقيياس  وات

دار  ا اييي   التورييييد الييسييي  ل  سييييل، وتحيييييت فدال اسيييد ل س نتايييا ، وف ييي  ففءيييل ل  س ييييا ، وات
كييياد  تهيييسي  السنتايييا  فو الخيييدسا  ب صيييال  فك ييي ، وف ييي  فكسيييت  بص اليييي  ف بييير، وتهيييسي  وات
لظيييرود السنافاييي  والسنافاييييد، وكيييدد فقيييل سيييد شييي اوي ال سيييالل، وتخصييييض الت ييياليد، وكيييد  

وتيفير ذيذم الصوائيد بشي ل  .(Surange, 2015, p. 283)الاساح بال يوا وريرذيا سيد الصوائيد 
سباشيير فو رييير سباشيير فيي  ت يياليد الاييود  بأنواك ييا اسرب يي  )ت يياليد السنييع والتييييي  والصشييل 

 الداخ   والصشل الخارا و سسا يفير ف  تص يل نظا  السحااب  كد ت اليد الاود .  
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 . المحاسبة عن تكاليف الجودة 6
 . أهمية المعمومات عن تكاليف الجودة 6-1

يظ ر الدور السحااب  ف  سايال أدار  ورقابي  الايود  سيد خيالل تزوييد اإلدار  بالس  وسيا  
التيي  تت  ييت بييالاود  وت اليص ييا اييوال السالييي  سن ييا ورييير السالييي  وفيي  الوقيي  السنااييا لتييدكي  
السبادرا  والبيراس  التي  تتخيذذا اإلدار  نحيو تحيييت ايود  شياس   ك ي  سايتوي اسييع سنتايا  

 وكس يا  ونظ  السنشأ    ل. وخدسا  
وك ي  اليرر  سيد هيي وب  ت رييد ت ياليد الايود  أة فد ذنييار سيداخل سخت صي  تايتخد  فيي  
تحديد وقياس ت اليد الاود ، وا د اليب ض ك ي  فذسيي  تييدير ت ياليد الايود  ك ي  فاياس فد 

سييا فد التيييدير رييير الييدقيت لت يياليد الاييود  ايييفدي أليي  انشييال بييراس  اييود  رييير سالئسيي ،  
تييوفير س  وسييا  ف ييير دقيي  كييد ت يياليد الاييود  اتاييتخد  فيي  تحديييد اةاييرالا  التهييحيحي  

 ,Johnson, 1995, p. 88)الالزس  لتحييت سزايا خاه  ل سنشأ  وتييي  نااح بيراس  الايود  

Roden & Dale, 2001, p. 398). 

سييد السنيياذ  اساااييي  لتيييدير  Schiffauerova & Thomson   (2006)وت تبيير دراايي 
ت ييياليد الايييود  سيييد خيييالل نظييي  س  وسيييا  سحاايييب  الت ييياليد، وي تبييير سيييدخل ت ييياليد السنيييع 

اس ييير شييوكًا لييياس ت يياليد الايود ، والسشي    الرئياييي  التي  توااييه  (PAF)والتيييي  والصشيل 
ايب  الت ياليد السنشآ  سد فال تحديد وقيياس ت ياليد الايود  ذي  تحدييد نظيا  س  وسيا  سحا

اليذي ايي ود اساياس في  درااي  ت ياليد الايود  وُيس  يد سيد دكي  احتياايا  التهينيع الخييال  
 .(Khataie & Bulgak, 2013, p. 752)سد الصاقد 

وواا   نظ  سحااب  الت اليد التي يدي  الت  تطبي ا سنشآ  اسكسيال الهيناكي  والخدسيي  
يير الس سواي  لييياس ت ياليد الايود ، وفهيب  ذنيار قيود  بير  كنيد تنياول س ونيا  الت ياليد ر

ءرور  س ح  لتطوير وتحايد وتحديث قيياس الت ياليد التي  تحيدث نتياي  التطيوير والتحاييد 
اليذي يايري ك ي  ال س يييا  الهيناكي ، حييث ي تسيد اليييياس اةقتهيادي لت ياليد الايود  ك يي  

 يياليد الاييود   سييدخل فااايي  السويوقييي  واس انييي  اةكتسيياد ك يي  الس  وسييا  الساس يي  كييد ت
 .(Chiadamrong, 2003, p. 1002)لتحايد كس ي  اليياس 

وفهيب  لنظيا  الت ياليد في  في سنشيأ  فذسييي   بيير  ايوال  اني  سنشيأ  هيناكي  فو خدسييي  
فو تااري ، وتء  ااال  الت اليد اسيع بنيود اةنصيات التي  تنصي يا السنشيأ  خيالل فتير  س يني  
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بطريييي  تسييد اإلدار  بالس  وسييا  السالئسيي  ةتخيياذ اليييرارا  التشييري ي   سبوبيي  وسح  يي  وس خهيي 
والت تي يييي  واةايييتراتياي ، وتءييي  اييياال  الت ييياليد ال دييييد سيييد البنيييود الت اليصيييي  التييي  يط يييت 
ك ي ييا ت يياليد الاييود . وتتسيييل الهيي وب  التيي  توااييه سنشييآ  اسكسييال فيي  الوقيي  الييراذد فيي  

اليد لس الايي  ت يياليد الاييود  وتييوفير البيانييا  السالئسيي  فيي  كييد  ساللسيي  نظيي  سحااييب  الت يي
شيي ل سنااييا، وقييد ي ييود الاييبا الرئيايي  ل ييد   صاييي  وسالئسيي  نظيي  الت يياليد ذييو كييد  تييوافر 

 النظ  السالئس  لتحديد النتائ  السالي  ةنخصاض الاود  السرتبط  بسخت د فنشط  الاود . 
والتاريبيييي  فييي  سايييال الايييود  سيييداخل وطيييرت وتناولييي  ال دييييد سيييد الدراايييا  اس اديسيييي  

تاييتخد  لتيييدي  سنتاييا  وخييدسا  باييود  كالييي  ترءيي  وت بيي  رربييا  ال سييالل، أة فنييه باييبا 
سحدودييي  السييوارد والرشييد اإلداري لألكسييال اييود يييفير ك يي  اةختيييار الايي ي  ل سييدخل اس ييير 

ييييرارا  الهيييحيح  سالئسييي  ليييألدال ك ييي  السيييدي الطوييييل، حييييث ي يييود سيييد الهييي ا اتخييياذ ال
الست  ييي  بييالاود  وت اليص ييا دود تييوافر س  وسييا  تتهييد بالحداييي  والسالئسيي  ل سنتاييا  والتيي  

وبالتيال  ة بيد سييد ، (Czajkowski, 2017, p. 352)تتط يا أدار  الت  صي  وذياسش اليرب  
يي  التي  اةذتسا  بوءع نظيا  سحاايب  لت ياليد الايود  يييد  إلدار  السنشيأ  الس  وسيا  الت اليص

تايياذ  فيي  الوهييول أليي  الحايي  اسسيييل لت يياليد الاييود  سوزكيي  بيييد بنييود ت يياليد الاييود  فيي  
 ساسوكا  ت اليد الاود  اسرب  . 

ونظيرًا لسيا تأخيذم الايود  سيد فذسيي   بيير  في  الوقي  اليراذد اليذي تتزاييد فييه حيد  السنافاي  
اإلدارييي  فيي  تحديييد سص ييو  واءيي   بيييد الشيير ا  يوسييًا ب ييد يييو ، تزايييد دور وفذسييي  السحااييب 

وس الاييي  اييي يس  لت ييياليد الايييود . وفشيييار اليييب ض ألييي  تايييافل رئياييي  حيييول سيييا ذييي  ت  صييي  
الاييود ؟ وفد تحديييد الت  صيي  اإلاسالييي  ل اييود  يوايييا ءييرور  واييود سحااييا ي تنيي  بتايييايل 

د الواقييع وكييرض اسيييع البيانييا  السرتبطيي  بييالاود  لتحديييد ت  صيي  الاييود  بدقيي ،  سييا فوءييحوا ف
ال س ييي  يظ ييير فد النظيييا  السحاايييب  ل سنشيييأ  ة ييييوفر س  وسيييا   افيييي  كيييد ت ييياليد الايييود  
بالش ل السط وا، ليذلر يايا اةذتسيا  بالسحاايب  اإلداريي  والييال ال يال اساااي  ك ي يا في  

 .(Ionescu, et al., 2014, p. 47)توفير ت ر الس  وسا  كد ت اليد الاود  
نظا  الت اليد التي يدي ة يوفر س  وسيا  كيد ت ياليد الايود  والايبا وقد ف د الب ض فد 

فييي  ذليييير فد نظييييا  الت يييياليد التي ييييدي ياييييتند أليييي  تهيييينيد السهيييروفا  بييييدًة سييييد تهيييينيد 
اسنشييط ، وك يي  السحااييب  اإلدارييي  بسييا لييدي ا سييد فدوا  وفايياليا كديييد  تاسيييع الس  وسييا  
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ناي   بير  وتيديس ا لصدار  ف  شي ل تييارير ف الي ، سيع الت  ترتبط بت اليد الاود  واختيارذا ب 
كطييال فذسييي  لت يياليد الاييود  سييد فاييل تحاييين ا ودراايي  أس انييي   الييربط بيييد تحديييد وتيييدير وات
تخصيءيي ا، وياييا تحديييد ساسوكيي  سييد الس ييايير واةاييرالا  الخاهيي  بييالاود  ك يي  فد تطبييت 

دارا  وفنشط  السنشأ  حت  يس د  حااا ت ياليد الايود  وتاياي  ا بالشي ل ف  اسيع فقاا  وات
 .(Ionescu, et al., 2014, p. 46)الهحي  

ويييري الييب ض فد كييدد  بييير سييد سنشييآ  اسكسييال سييازال فيي  السراحييل اسوليي  سييد حيييث 
تطبيييييت ت يييياليد الاييييود  حيييييث قييييد ة تيييينا  فيييي  تحديييييد كالقيييي  ايييي يس  بيييييد ت يييياليد التوافييييت 

Conformance Cost  وت اليد كد  التوافتNon-conformance Cost  السرتبط  بتنصييذ
نشاط سا،  سا توااه السنشآ  بحال  كيد  التأ يد الخاهي  بالبيانيا  التي  يايا فد ت يود ك ي  
دراي  كاليي  سيد السويوقيي ، و يذلر سيدي الدقيي  التي  ييت  ب يا اايرالا  تحدييد وتايايل وتح يييل 

د ال القيي  بيييد ت يياليد الاييود  اسرب يي  )السنييع والتييييي  وتحايييد أاسييال  ت يياليد الاييود ،  سييا ف
 .Ionescu, et al., 2014, p)والصشيل اليداخ   والصشيل الخيارا و ذي  كالقي  س ييد  ل رايي  

وتتط ييا السحااييب  كييد ت يياليد الاييود  تحديييد دقيييت ل ت يياليد السترتبيي  ك يي  انخصيياض  .(48
 يييياليد )سترييييير تييييابعو نتيايييي  ةاييييرال الاييييود  ييييي  تحديييييد اةشيييي ال السخت صيييي  لايييي ور ذييييذم الت

التحاييييييييييينا  فيييييييييي  الاييييييييييود  )سترييييييييييير ساييييييييييتيلو حتيييييييييي  يس ييييييييييد قياايييييييييي ا والتيرييييييييييير كن ييييييييييا 
(Hussein,1997)،    ليييذلر فيييالت رد ك ييي  س ونيييا  ت ييياليد الايييود  اسرب ييي  وال القييي  بيييين

 بش ل دقيت يااكد أدار  السنشأ  ف  اتخاذ اليرارا  بش ل ففءل.
  . مفهوم تكاليف الجودة6-2

ييييرتبط سص يييو  ت ييياليد الايييود  بيييالت رد ك ييي  سص يييو  الايييود  حييييث ييييري فحيييد الُ تييياا فد 
: فد ت رييد الايود  ذيو التطيابت سيع ستط بيا  المحةور األولالاود  تت ود سد فرب ي  سحياور 

: فد نظييييا  الاييييود  ذييييو السنييييع والوقاييييي  وليييييس ا تشيييياد اسخطييييال المحةةةةور الثةةةةانيال سيييييل، 
هييييالح ا،  : فد س يييييار الاييييود  وساييييتوى فدائ ييييا ذييييو التوهييييل ألييييى ان ييييدا  المحةةةةور الثالةةةةثوات

: أد سييييياس الايييود  ذيييو ت  صييي  المحةةةور الرابةةةعاسخطييال وال ييييوا واسدال الاييي ي  سيييد البدايييي ، 
الاود  الناشيئ  كيد اسخطيال يي  الت  صي  السترتبي  ك يى أكياد  أهيالح ا وسنيع حيدوث اسخطيال 

 و.6006سالل )حاد، سر  فخرى ب دد التوافت سيع ستط بيا  ال 
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ويييري الييب ض اسخيير فد ت يياليد الاييود  تييرتبط بتحديييد س نيي  الاييود  والصييرت بين ييا وبيييد 
ايود  التهييسي  واييود  اسدال ك يي  فايياس فد الاييود  ذي  درايي  رءييا ال سييالل كييد الايي    فو 
 الخدسيي  كنييد تاربت ييا، وتسيييل الصييرت بيييد توق ييا  ال سييالل واسدال الص  يي  ل ايي    فو الخدسيي ،
بينسيييا ايييود  التهيييسي  تسييييل الصيييرت بييييد توق يييا  ال سيييالل )خهيييائص وهيييصا  السنيييت  واسدال 
الوظيص  ل سنت و وتهسي  السنيت ، فسيا ايود  اسدال تسييل الصيرت بييد سواهيصا  تهيسي  السنيت  

 .(Blocher, et al., 2010, p. 750)واسدال الص    له 
 صيي  فيي  الخساييينا  سييد اليييرد السيييالدي فسنييذ ادخييال سص ييو  ت  صيي  الاييود  وكناهييرذا السخت

الساء  وتتوال  الا يود سيد فايل تيوفير ت رييد سوحيد لت ياليد الايود  أة ان يا لي  تهيل الي  
ورريي  ذليير يس ييد  (،Machowski & Dale, 1998, p. 86) ت ريييد شيياسل سوحييد ل ييا

  ل سنييت  فو اةتصييات حييول تصاييير سهييط   ت يياليد الاييود  بانييه الصييرت بيييد ت  صيي  الحاليي  السيالييي
والتي  قيد تشيسل ت ياليد التوافيت وت ياليد ( Yang, 2008, p. 177)الخدسي  والت  صي  الص  يي  

كيد  التوافيت التيي  ييت  تحسي  يا ك يي  السنيت  فو الخدسي  طييوال فتير  حييا  السنييت  كنيدسا يهيي ا 
 .Czajkowski, 2017, p)تحدييد السواهيصا  السط وبي  في  السنيت  كنيد تيديسيه سول سير  

352). 

سيد فوائيل اليذيد كس يوا ك ي  تطيوير سص يو  ت ياليد الايود  وييري  Juran (1951)وي تبير 
 Feigenbaumبييييأد اسيييييع الت يييياليد ايييييتختص  أذا ليييي  تنييييت  وحيييييدا  س يبيييي ، بينسييييا توايييييع 

فييي  ذيييذا السص يييو  وتنييياول تهييينيد ت ييياليد الايييود  ألييي  كيييد  ساسوكيييا  تتسييييل فييي   (1956)
وذيو النسيوذج  ،(Farooq, et al., 2017, p. 156)نسيوذج ت ياليد السنيع والتيييي  والصشيل 

 الذي رالبًا سا ت تسد ك يه س ظ  الدرااا  الت  تتناول ت اليد الاود . 
ت ياليد  British Standard Institute (BSI)وقيد كيرد الس  يد البريطيان  ل س يايير 

الايييود  بأن يييا النصييييا  التييي  يتحس  يييا الُسنيييتس  تايييام سايييتخدس  الاييي    والساتسيييع نتياييي  تحيييييت 
اود  في  السنيت  فو الخدسي  والتي  تتسييل في  الت ياليد التي  تتحس  يا السنشيأ  في  فنشيط  لسنيع 

 Khataie)ليداخ   والخيارا  ال ييوا وفنشيط  التيييي  والخايائر الناتاي  كيد فنشيط  الصشيل ا

& Bulgak, 2013, p. 751) . 

ويري الب ض اآلخر فد ت  صي  الايود  ذي  الت  صي  التي  تتحس  يا السنشيأ  في  ايبيل تهيسي  
 ,Youngdahl & Kellogg, 1997) وتنصييذ وتشيريل وهييان  نظيا  أدار  الايود  بالسنشيأ 
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p. 20) ، فو ذيي  ت يير الت يياليد الست اقييد ك ي يياCommitted   برييرض التحايييد الساييتسر
ل س يييا  السنشييأ  وت  صيي  نظيييا  أدار  الاييود  وت  صيي  الصشييل فييي  أنتيياج وتيييدي  خييدسا  بالشييي ل 

 & Pursglove) السط وا وت  ص  اسنشط  الت  ة تءيد قيس  والصاقد ب ل فش اله السخت ص 

Dale, 1995, p. 567)  . 

فو سيا تط يت ك ييه ب يض  Cost of Quality (COQ)وت دد  ت ريصيا  ت ياليد الايود  
فيي  ال ديييد سييد  Cost of Poor Quality (COPQ)الدرااييا  ت يياليد ءيي د الاييود  

الدرااا  الت  تناول  ت اليد الاود ، واسي  ا تندرج تحي  ساسيوكتيد: ت ريصيا  قائسي  ك ي  
 ,Rodin & Beruvides)التوافييت سييع السواهييصا  وت ريصييا  ت تسييد ك يي  رءييا ال سييالل

2012, p. 31)  ، وت يرد ت ياليد الايود  بأن يا ت ير الت ياليد التي  تختصي  أذا اختصي  اسييع
 ,Juran)ال يوا، فو ذ  ساسوع الت اليد الت  تختص  أذا ل  ت يد ذنيار سشيا ل في  الايود  

 ,Pyzdek)فو ذيي  ت يير الت يياليد التيي  ة تنصييت أذا  انيي  الاييود  تاسيي  فو سيالييي   ،(1989

2003)  . 

ويهييد اخييرود ت يياليد الاييود  بأن ييا ت يير الت يياليد التيي  تحييدث نتيايي  تهييسي  وتطبيييت 
وتشيييريل وهييييان  نظيييا  أدار  الايييود  والتييي  تشيييسل ت  صييي  السيييوارد الس زسييي  ل تحاييييد السايييتسر 
وت  ص  النظا  والت  ص  الناتا  كد الصشل في  تييدي  السنيت  فو الخدسي  وت  صي  اسنشيط  التي  ة 

وةحيظ اليب ض فد فحيد فايباا تتبيع ت ياليد   .(Dale & Plunkett, 1999)تءييد قيسي  
الاود  ذو تراس  ال ر  السادي  التي  يايتخدس ا الستخههيود في  الايود   الوحيدا  وال ييوا 
وريرذا أل  لر  ساليي  نيديي  تايتخدس ا اإلدار   الت ياليد فو النصييا  فو السهيروفا  فو اسدال 

   .(Sower & Quarles, 2003)السال  
 سيييا ييهيييد بت ييياليد الايييود  الت  صييي  اإلاساليييي  السترتبييي  ك ييي  قييييا  السنشيييأ  ببيييذل الا يييود 
الالزسي  لتحيييت الايود  في  ال س ييا  والسنتايا  و يذلر س الاي  الخ يل واليهيور اليذي يحيدث 

ف ي  اسييع الت ياليد التي  تتحس  ييا (، Surange, 2015, p. 282) في  ال س ييا  والسنتايا 
سد فال ءيساد تييدي  السنتايا  فو الخيدسا  أليى كسالئ يا بيأك ى سايتوى سس يد سيد السنشأ  

 و.6005الاود  وبش ل يتالل  سع ستط بات   واحتيااات   )أبراذي ، 
فت  ص  الاود  ليا  اي ر سنيت  فو خدسي  ذا  ايود  وانسيا ذي  ت  صي  كيد  أنتياج سنيت  فو 

ييييي  إلنتيييياج السنييييت  فو الخدسيييي  والت  صيييي  خدسيييي  باييييود  كالييييي  وتسيييييل الصييييرت بيييييد الت  صيييي  الص  
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السنخصء  الت  تتحس  ا السنشأ  بصرض كد  تحس  ا لرفع ساتوي السنتايا  فو الخدسي  ووايود 
 .(Surange, 2015, p. 283)فشل وكيوا ف  تهنيع ت ر السنتاا  

 . تبويبات تكاليف الجودة 6-3
والصشييييل  Appraisalي  والتيييييي Preventionتيايييي  ت يييياليد الاييييود  أليييي  ت يييياليد السنييييع 

وكييييرد اييييوبر فيييييل  ، External Failureوالصشييييل الخييييارا   Internal Failureالييييداخ   
واخرود ت اليد السنع بأن ا ت ر الت اليد الت  تت بدذا السنشأ  ف  ابيل سنع حيدوث ال ييوا، 
وت اليد التييي  بأن يا ت ير الت ياليد التي  تت بيدذا السنشيأ  في  تحدييد السنتايا  التي  ة تتوافيت 

تت بييدذا السنشييأ   سييع السواهييصا  السحييدد ، وت يياليد الصشييل الييداخ   بأن ييا ت يير الت يياليد التيي 
كند ا تشاد سنتاا  رير سطابي  ل سواهصا  قبيل شيحن ا ل  سييل، وت ياليد الصشيل الخيارا  
بأن ا ت ر الت اليد التي  تت بيدذا السنشيأ  كنيد ا تشياد سنتايا  ريير سطابيي  ل سواهيصا  ب يد 

ابيي  وت ير الت ياريد تيرتبط بسص يو  ايود  السط. (Superville, et al., 2003)شحن ا ل  سيل 
نسيياذج ت يياليد الاييود  أليي   Schiffauerova & Thomsonلت يياليد الاييود ، وقييد هييند 

 ,Schiffauerova & Thomson, 2006)و التال  6كد  نساذج كرء ا ف  الادول )رق  

p. 650)  ،  دال  تااوش  لخاار  الاود :سع اءاف 
 
 

 ( يبين النماذج العامة لتكاليف الجودة2جدول رقم )
 

 ةئات التكاليف العامالنموذج 

 P-A-Fنماذج 
 نموذج كروسبي

 نماذج تكمفة الفرصة البديمة
 نماذج تكمفة العمميات

 ABCنماذج 
  دالة تاجوشي لخسارة الجودة

 السنع + التييي  + الصشل
 التوافت + كد  التوافت

 السنع + التييي  + الصشل + الصره  البدي   الس سوا  + رير الس سوا 
 التوافتالتوافت + كد  

 تءيد قيس  + ة تءيد قيس 
ايييراد السبي ييا  السصيييود باييبا انخصيياض الاييود  + كييد   صييال  ال س يييا  + الخاييائر الناتايي  

       كد انحراد اود  الخهائص كد السات دد
 

 Cost of سا ييا  الب ض اآلخر الت اليد السرتبط  بالاود  الي  ت ياليد الايود  الاييد  

Good Quality (COGQ)  وت يياليد الاييود  الرديئيي Cost of Poor Quality 

(COPQ) (Ali, et al., 2012)،  ك ي  فايياس فد ت ياليد السنييع والتييييي  ذي  التيي  تييرتبط
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بيييالاود  الاييييد ، بينسيييا ت ييياليد الصشيييل اليييداخ   والصشيييل الخيييارا  ذييي  التييي  تيييرتبط بيييالاود  
بأنواك ييا السخت صيي  وتتخييذذا اةايياس الرديئيي ، وك يي  أدار  السنشييأ  ءييرور  ف يي  ت يياليد الاييود  

فييي  بنيييال اايييتراتياي  تحاييييد الايييود  ب يييدد البييييال والحصييياظ ك ييي  الاييي ع والخيييدسا  بيييالاود  
 و التال  يبيد ت اليد الاود :6ال الي . والش ل رق  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ك   فااس فد قبل نيط  التياطع ي يود س يدل الينيص في  ت ياليد الصشيل ف بير سيد س يدل 
الزييييياد  فيييي  ت يييياليد التوافييييت وبالتييييال  انخصيييياض الت  صيييي  ال  ييييي  ل اييييود  سسييييا يتط ييييا اسسيييير 
اةاتسرار ف  التحايد، وب د نيط  التياطع ي يود س يدل الزيياد  في  ت ياليد التوافيت ف بير سيد 

يد الصشييل وبالتيييال  زييياد  الت ييياليد ال  ييي  ل اييود  سسيييا ي نيي  ءيييرور  س ييدل اليينيص فييي  ت ييال
التوقد كد التحاييد، فسيا كنيد نيطي  التيياطع ي يود س يدل الينيص في  ت ياليد الصشيل ساياوي 
لس ييدل الزييياد  فيي  ت يياليد التوافييت وبالتييال  تهييب  الت  صيي  ال  ييي  ل اييود  كنييد حييدذا اسسيييل 

ذنييييار سشيييي  تيد رئيايييييتيد اسوليييي  تت  ييييت بدقيييي  و. أة فد 056-050، ص. 6000)حايييييد،
اليياس نتيا  واود ت اليد ساتتر  ل اود  ة تظ ر في  الاياال  السحاايبي  سييل اسيير ك ي  

 انتكانُف

يستىٌ 

 انجىدج

 

 انتكانُف انكهُح نهجىدج =

تكانُف انًُغ + تكانُف انتمُُى + 

انفشم انذاخهٍ + تكانُف  تكانُف

 انفشم انخارجٍ

تكانُف انفشم 

 انذاخهٍ انخارجٍ 

تكانُف انتىافك 

 )انًُغ وانتمُُى(

 

 (555، ص. 5555الوصذس: )حسُي،  ( َثٍُ تكانُف انجىدج   2شكم رلى )

انًستىٌ 

 تىلف استًرار انتحسٍُ األيثم 

 :100 :90-:85 صفر
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اييس   الشيير   وبالتييال  ك يي  سبي ات ييا الساييتيب ي ، واليانييي  تت  ييت بتحديييد نيطيي  التييوازد )نيطيي  
 س ييي  ل نيطييي  التييي  يايييا كنيييدذا اييييياد فدنييي  ت  صييي    يييي  ل ايييود و نتياييي  لهييي وب  التحدييييد ال

 & Kaplan)اةنصيييييات ك ييييي  انشيييييط  التوافيييييت سيابيييييل الوفيييييورا  فييييي  ت ييييياليد كيييييد  التوافيييييت 

Atkinson, 1989). 

ويهييند الييب ض ت يياليد السنييع والتييييي  ك يي  فن ييا ت يياليد ة يس ييد تانب ييا بينسييا تهييند 
ت اليد الصشل الداخ   والصشل الخارا  ك   فن يا ت ياليد يس يد تانب يا، وقييا  السنشيأ  بزيياد  
اإلنصات ك   ت اليد السنيع والتيييي  ايود ييفدي ألي  تخصييض فو أزالي  ت ياليد الصشيل اليداخ   

في   (Lou Magritzer & Xu, 2002)ا يزييد سيد قيدر  السنشيأ  ك ي  البييال والخيارا  سسي
 ظل السنافا  الشديد  الت  يش دذا كال  اسكسال ف  الوق  الراذد.  

 Traditional P-A-Fالنظيييييير فييييي  النسييييييوذج التي ييييييدي لت يييييياليد الايييييود    Yangواكييييياد
د  ذسييييا ت  صييي  السحهيييي   والت ييياليد السايييتتر  ل اييييود  ب ءييياف  نيييوكيد اديييييديد لت ييياليد الايييو 

 Estimated Hiddenوالت  صيي  الساييتتر  السيييدر   Extra Resultant Costاإلءييافي  

Cost،  ووءييع تهيينيد سخت ييد لت يياليد الاييود  يتسيييز بأنييه ف ييير تصهييياًل ل ناهيير ت يياليد
الايود  سيع اقتييراح قائسي  شيياس   سنشيط  الاييود  ك ي  سييدار دور  حييا  السنييت  وحاياا اسنييواع 

 Cost of Qualityدييد  ل ت يياليد اةاساليي  سييد خيالل سهييصوف  حاياا ت  صيي  الايود  ال 

Account Matrix   تراك  الت اليد السشتر   بيد اسقاا(Yang, 2008, p. 175)  . 
وك يه تتصت س ظ  الدرااا  ك   تياي  ت اليد الايود  ألي  فرب ي  ساسوكيا  ذي  ت ياليد 

صشل الداخ   وت اليد الصشل الخيارا ، وتشيير ت ياليد السنيع السنع وت اليد التييي  وت اليد ال
فو الوقايييي  ألييي  اسييييع الت ييياليد التييي  تتحس  يييا السنشيييأ  فييي  ايييبيل قياس يييا بسنيييع كيييد  سطابيييي  
الوحدا  السنتا  ل اود  السط وب  وسن ا ت ياليد هييان  الس يدا  واايتبدال ا وتيدريا ال ياس يد 

اليد التييي  أل  الت ياليد السترتبي  ك ي  سحاولي  ال شيد وت اليد براس  الاود ، بينسا تشير ت 
كد وحدا  أنتاج رير سطابي  ل سواهصا  وسن يا ت ياليد الصحيص وت ياليد اةختبيار، وتشيير 

ألي  الت ياليد السترتبي  ك ي  ا تشياد وحيدا  أنتياج س يبي  قبيل شيحن ا  ت اليد الصشيل اليداخ  
بينسيييا تشيييير ت ييياليد الصشيييل الخيييارا  ألييي   ل  سيييالل وسن يييا ت ييياليد أكييياد  التشيييريل والخيييرد ،

الت ياليد التيي  تحييدث كنييد ا تشياد ال سييالل لوحييدا  رييير سطابيي  ل سواهييصا  وسن ييا ت يياليد 
 أهالح الوحدا  ف  فتر  الءساد والت اليد الناتا  كد سبي ا  سصيود  والش ر  السصيود .



 قذ وسزخ سُدوب ػلً رفؼُل......أثش ًظن الزصٌُغ الخبلً هي الفب                     شحاتة خطاب خطاب محمدد/  

40 

 

 يف الجودة . ترثير بيئة التصنيع الخالي من الفاقد وستة سيجما عمي تكال7
ف يييد اليييب ض ك ييي  حيييدوث طصيييرا  ت نولوايييي  وسنافاييي  شيييديد  تسييييز  ب يييا بيئييي  اسكسيييال 
الحديي  فد  لءيرور  تيدي  سنتاا  اديد  لألاوات ف  فارع وق  بأقيل ت  صي  سس ني  وبيأك ى 
اييود  سس نيي ، ويتط ييا ذليير ءييرور  البحييث كييد فاييئ   حييول سييا ذيي  كناهيير ت يياليد الاييود  

لتهيينيع الس اهيير ؟، وسيييا ذييي  اآليييار السترتبيي  ك ييى كييد  قياايي ا فو اليييياس ال  ييي  فيي  بيئيي  ا
ريير الايي ي  ل ييا؟، وسييا ذييو فييير ذييذا اليييياس السحااييب  لت يياليد الاييود  ك ييى ستخييذي اليييرار؟، 
وسييا ذييو ان  يياس كس ييي  اليييياس ك يييى نظيي  الت يياليد اليائسيي  وسيييدرت ا ك ييى تييوفير سييدخال  

  التطوير لتوفير الس  وسا  ليياس ت  ص  اسنشيط  الراسيي  لتحييييت اليرارا ؟، وسا ذي  اتااذيا
ايييود  السنتايييا  وال س يييا  باإلءيياف  لسحاوليي  ترشيييد ت يياليد الاييود  لتدنييي  الت يياليد ال  ييي  

 و.6000ل نشاط )سنهور، 
اةاييتيسار سييد فاييل تحايييد اييود  السنتاييا / الخييدسا  يييفدي سفقتييًا أليي  انخصيياض   فزييياد
ئد أة فنه ياياكد في  تخصييض ت ياليد الءيساد ونصييا  اةهيالح وفي  نصيس الوقي  س دل ال ا

سييد حيييث اةحتصيياظ  (JIT)يايياكد السنشييأ  فيي  فد تتساشيي  سييع ف اييص  الشييرال/ اإلنتيياج اآلنيي  
بسخزود فقل سد السواد اسولي  واإلنتاج تح  التشريل واإلنتاج التا ،  سا فنيه ييفدي ألي  زيياد  

ا ال سيل سسا يااكد ك   رفع فا ار الا ع وبالتال  زيياد  اييرادا  السنشيأ ، الييس  الت  يتا س 
 سيا فد تحاييد الاييود  النيات  كيد زييياد  اةايتيسار في  الاييود  ياياكد ك ي  اييرك  زسيد كائييد 

سسا يفدي أل  تا ي  فايرع ل اي ع والخيدسا   Faster Throughput Timeال س يا  الداخ ي  
سسا يزيد سد درا  رءا ال سالل وبالتال  زياد  الحه  الايوقي  ل سنشيأ  سسيا ياياكد في  زيياد  
اإلييييرادا ، وذيييذا يايييبا فييي  الن ايييي  زيييياد  هييياف  اليييدخل وبالتيييال  ارتصييياع س يييدل ال ائيييد ك ييي  

لاود  ايابا ف  الن ايي  تحاييد وك يه ف د ا   السنشآ  نحو تحايد ا .(ROI)اةاتيسار 
اسدال السال  ل سنشأ  ف  ش ل انخصاض الت اليد وسن ا ت اليد الاود  وارتصاع هياف  اليدخل 
وس دل ال ائد ك   اةاتيسار، ويااكد ف  ذلير اتبياع السنشيأ  لينظ  بيئي  التهينيع الخيال  سيد 

ك ييي  ت ييياليد الايييود   الصاقيييد وسن ايييي  ايييت  ايييياسا التييي  ايييي ود ل يييا فيييير  بيييير فييي  التيييأيير
 وتحاين ا.

-Transactionوت تبر سحاايب  الت ياليد بشي   ا التي ييدي سيدخل سوايه نحيو الس ياسال  

oriented Approach  فيي  حيييد فد ف اييص  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد(LM)   تيييو  ك يي
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وت يت   ،Activity-oriented Cost Informationس  وسا  الت  صي  السوايه نحيو اسنشيط  
دار   Lean Accountingسحااب  كد الخ و سيد الصاقيد ال بت يديل فنظسي  سحاايب  الت ياليد وات

وقييييد فوءيييي  الييييب ض فد  .(LM)الت  صيييي  بطريييييي  تييييدك  ف اييييص  التهيييينيع الخييييال  سييييد الصاقييييد 
هييي وب  تحدييييد اايييتراتياي  سناايييب  لتحاييييد الايييود  انسيييا ي يييود بايييبا كيييد  وايييود اساييياليا 

ائ  السالي  ل اود  الرديئي  سسيا  ياد الايبا نحيو التص يير في  اقتيراح السنااب  لتحديد وقياس النت
 سدخل سالئ  لييياس وتحدييد اسيير السيال  النيات   (ABC)نظا  الت اليد ك   فااس النشاط 

 .(Ittner,1999)سد انخصاض الاود  
وت تسد س ظ  سنشيآ  اسكسيال في  كيال  الييو  ك ي  برنياس  ايت  ايياسا سيد فايل تحاييد 

لييدي ا، ورالبييًا سييا يت ييرض برنيياس  اييت  اييياسا سي سنشييأ  لسخيياطر كالييي  سسييا يتط ييا   الاييود 
سيد  ييل سنشييأ  سحاوليي  اةاييتصاد  سييد دروس الساءيي  لتانييا ت يير السخيياطر، وحايير اةايياس 
اليييالز  لتانيييا ت ييير السخييياطر لتحاييييد برنييياس  ايييت  ايييياسا يتط يييا كدييييد سيييد اسايييس سن يييا: 

ونظييا  اإلدار  الست اسييل الص ييال  ، S House-Keeping-55-برنيياس  التييدبير الييداخ   اس
Effective Integrated Management System (IMS)  اليذي ير يز ك ي  التخطييط

ووءع خطي  تدريبيي   ،Voice of Customer (VOC)ل اود  ل ت رد ك   هو  ال سيل 
 Lou)ه ك يي  نطييات السنشييأ ، ونظييا  لت يياليد الاييود  فو ت  صيي  انخصيياض الاييود   سويييوت فييي

Magritzer & Xu, 2002)  . 

وفوءي  دي ساايي  بيأد الوظيصيي  اسولي  لسن اييي  اييت  ايياسا ذيي  خصيض ت يياليد الاييود  
الء يص ، وفد ال دد سن ا يتااوز التر يز ك   الايود  حييث ييت  التر ييز ك ي  تخصييض زسيد 

ال صيال  سيد دور  التشريل، وتحايد اإلنتااي  سد خيالل تحاييد ال س ييا  التشيري ي ، وتحاييد 
خالل أكاد  تهسي  ال س يا ، وتخصيض الت اليد سيد خيالل أحيداث تحايينا  ل يل سيا ايبت، 

 De)وف د ك   فد ات  اياسا ت سل ك   التر يز ك   تحايد ال س يا  بدًة سيد السنتايا  

Mast, 2006) ، ك ي  فاياس فد تحاييد ايود  ال س ييا  ايود ييفدي بالءيرور  ألي  تحاييد
اود  السنتاا ، وبالتيال  ة ينبري  درااي  ت ياليد الايود  ونسياذج ت ياليد الايود  بس يزل كيد 
ات  اياسا واسذداد الت  تا   لتحييي ا لتأييرذا ال بير ك   ت اليد الايود . وييري اليب ض 

 & Sower) ياليد الايود  ذي  التي  تيفدي ألي  التحاييد فد فنظسي  الايود  ولياي  فنظسي  ت
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Quarles, 2003)،  أة فنه بدود اتباع سدخل سنظ  لتتبع ت اليد الايود  ي يود سيد الهي ا
      .(Rodin & Beruvides, 2012)تحديد السااة  السس ن  ل تحايد وتتبع النتائ  

اياسا لتحاييد الايود  ول يا وسد الءوابط ال اس  الت  تااذ  بش ل  بير ف  برناس  ات  
الرقابيي  ك يي  التوريييد  :(Lou Magritzer & Xu, 2002)تييأيير اييوذري ك يي  الت يياليد 

Control of Supplies  والتي  ايود تيفير في  ت ياليد السنيع والوقايي  كنيدسا ييت  التأ يد سيد
يد ة ايود  اسايزال السشييترام سيد السييورديد والت ياود فيي  ذيذم النيطيي  ايود ي بييد السنشيأ  ت ييال

سيد خيالل أح يا  الرقابي  ك ي   Control of Processesداكي  ل يا، الرقابي  ك ي  ال س ييا  
ال س ييا  التهييني ي  بخطييوط اإلنتياج ووءييع س ييايير لاييود  ال س ييا  وءييساد أنتيياج سنتاييا  
باود  كالي  وخالي  سد ال ييوا لتانيا السنشيأ  ال دييد سيد الت ياليد التي  تظ ير نتياي  اكياد  

سييد خييالل  Control of Quality Costsحييدا ، الرقابيي  ك يي  ت يياليد الاييود  تشييريل الو 
أكيييداد تيريييير كيييد ت ييياليد الايييود  بصئات يييا السخت صييي  خيييالل كيييد  فتيييرا  ل ت يييرد ك ييي  ال يييال 

 الص    الذي تتحس ه السنشأ  نتيا  التواه نحو الاود . 
الايود  وال س ييا   أد  ل سد التهنيع الخال  سد الصاقد وايت  ايياسا سيد فاياليا تحاييد

وتيي  تيييدي  اييت  اييياسا اليائسيي  ك يي   ،(TQM)التيي  تايياذ  فيي  تطييوير أدار  الاييود  الشيياس   
  سييد قبييل شيير   ذندييي   0002سول سيير  فيي  كييا   Lean Six Sigmaالخ ييو سييد الصاقييد 

(Atmaca & Girenes, 2013, p. 2019)  .لياسع بيد النظاسيد 
قييد يايياكد فييي  الحييد سييد الصاقييد ب ييل فشيي اله فيي د ايييت  فيي ذا  يياد التهيينيع الخييال  سييد الصا

اييياسا تايياكد فيي  تخصيييض ال يييوا وتحايييد الاييود ، وذنييار كالقيي  تبادلييي  بين سييا حيييث فد 
تخصيييض ال يييوا ذييو السصتيياح الرئيايي  لت زيييز ال س يييا ، ودسا سييا س ييًا يا ييل سن سييا طريييي  

التهيييينيع ويحيييييت نتييييائ   ت بيييي  احتيااييييا  ال سييييالل نتيايييي  تحايييييد الاييييود  وتخصيييييض ت يييياليد
 اياابي  ل سنشأ .

واييت   Leanفال ديييد سييد فايياليا تحايييد الاييود  وال س يييا  سيييل ف اييص  الخ ييو سييد الصاقييد 
ايود  Lean Six Sigmaوات  اياسا اليائسي  ك ي  الخ يو سيد الصاقيد  Six Sigmaاياسا 

  تيوفير اايتخدا  تفير ك   اسدال البيئ  ل سنشآ  وتا ل البيئ  السحيط  خءرال، وتاياكد في
الطاقيييي  والسييييوارد الطبي ييييي ، ويييييفدي أليييي  تحايييييد اسدال التشييييري   ل سنشييييآ  وتحايييييد اييييود  
ال س يييا  والسنتاييا  والوفييال بييال وائ  البيئييي  سسييا اييي ود لييه تييأيير ك يي  الحصيياظ ك يي  السييوارد 
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 ,.Chugani, et al)وتوفير الطاق  والحد سد  يل السظياذر التي  تا يل البيئي  ريير خءيرال 

وذيييذا التيييأيير ايييي ود ليييه دور فييي  تحاييييد الت ييياليد التييي  تيييرتبط بايييود  السنتايييا  ، (2017
وال س ييييا . والايييفال  ييييد يس يييد لييينظ  أدار  الت  صييي  تيييدكي  السبيييادرا  والبيييراس  ذا  الهييي   
بيييالاود ؟ بس نييي   ييييد يس يييد تطيييوير سييين   شييياسل إلدار  ورقابييي  الايييود ، سيييد خيييالل اظ يييار 

السحااب  أل  سنشآ  اسكسيال سيد خيالل تزوييد سيديري ا بس  وسيا  تيدك   الييس  الت  تءيص ا
 .(Blocher, et al., 2010, p. 746)السبادرا  ذا  اله   بالاود  الت  تتبناذا السنشأ  

فبيئيي  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد تتسيييز بسالسيي  كديييد  ترييير سييد طريييي  التهيينيع باييود  
اييت  اييياسا ت يير البيئيي  فيي  ا تشيياد وتهييحي  انخصيياض فك يي  وبت  صيي  فقييل، وتايياكد سن اييي  
التيي  ت ييرض سالحظييا  ستتالييي   Control Chartsالاييود ، حيييث تاييتخد  خييرائط الرقابيي  

حول كس ي  سا ك   سدار فترا  زسني  يابت  ل ساياكد  في  الت يرد ك ي  سيا أذا  اني  ال س يي  
ابت ا سد خالل خيرائط الرقابي  ذي  الي  ت  رقابت ا بش ل ا ي  ف  ة، وقد ت ود ال س ي  السراد رق

فو سحطي  كسييل فو كاسييل فو خ يي  كسييل فو اييزل سيد كس ييي  فو قايي ، ك ي  فد تشييسل ت يياليد 
السييواد وال ساليي  والطاقيي  السرتبطيي  بت يياليد الاييود  الخاهيي  بال س ييي  السحييدد ، سييع تحديييد حييد 

 فك   وحد فدن . 
وبساييرد فد ت شييد سخططييا  رقابيي  الاييود  اةحهييائي  كييد واييود نييياط خييارج السييدي في 
ا تشييياد انخصييياض الايييود  ييييت  البحيييث كيييد اساييياليا السصييييد  فييي  تشيييخيص سشيييا ل الايييود  
والح ول السس ن  ل ا   ارال تهحيح . وسد ذيذم اساياليا: سخطيط الرايو  البيانيي  الت راريي  

Histograms وسخطيط بيياريتو ،Pareto Charts،   وسخطييط الاييبا والنتياييCause-and-

Effect Diagrams.  دف يييي  ذا  اييييود  رديئيييي ، تيييي   600فصيييي  سهيييينع الشيييي وةت  تيييي  تحديييييد
 و التال :5ف  الش ل رق  ) Histogramsتسيي  ا ف  سخطط الراو  البياني  الت راري  
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)بيياريتو ذييو اقتهييادي  ،Pareto Chartsوكنييد تسييييل السشيي    بااييتخدا  سخطييط بيياريتو 
٪ سيد الييرو  في  سديني  سيالنيو 20ايطيال  شي ير سيد الييرد التاايع كشير السييالدي ةحيظ فد 

٪ سييد ايي ان او، يييت  التسييييل البيييان  لت ييرارا  الاييسا  والهييصا  التيي  تت ييرر 60 يياد يس   ييا 
قيييل فيي  السنيييت  لساسوكيييا  سيييد البيانيييا  الستاحييي  كيييد ذييذا السنيييت  سرتبييي  سيييد اس يييير ألييي  اس

 و التال  يبيد سخطط باريتو ف  هناك  الش وةت :3ت رارًا، والش ل رق  )
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و ال يييدد الترا سييي  سايييباا 3وي يييرض سخطيييط بييياريتو  سيييا ذيييو فييي  الشييي ل الايييابت رقييي  )
انخصيياض الاييود  فيي  شيي ل سنحنيي  باإلءيياف  أليي  ت ييرار ال واسييل السرتبطيي  بسشييا ل الاييود ، 
وذذا السخطط ُيس د اإلدار  سيد الصهيل بييد اسايباا الرئيايي  لسشيا ل الايود  ووءيع اذتسيا  

ايط  لسشا ل الاود ، فتر يز ا ود اإلدار  ك ي  اسايباا الرئيايي  ف بر ل ا وبيد اساباا الب
لسشا ل الاود  قد ي ود ل يا اسيير اس بير ك ي  تحاييد الايود  وقيد يحيل ال دييد سيد السشيا ل 
البايييط  فينييال حييل السشييا ل الرئياييي . والسنحنيي  الترا سيي  يوءيي  فد سشييا ل الاييود  الناتايي  

  الخ ط  يسيالد الناب  اس بير سيد اسايباا الرئيايي  كد تصاو  حا  البيض وتصاو  س ونا
لنيص الاود ، لذا قيد تط يا اإلدار  سيد سيوردي البييض فد ي يود ستاياوي في  الحاي  وفد ييت  
ت ييييد الرقابيي  ك يي  ال يياس يد لتنظييي  س ونييا  الخ طيي  وذييذا قييد يحييل  يييير سييد سشييا ل نيييص 

 الاود  ويفدي ف  الن اي  أل  تحايد الاود . 
 Cause-and-Effect Diagramتسييل السش    بااتخدا  سخطيط الايبا والنتياي  وكند 

الذي ييو  ك   تنظي  وتحدييد ساسوكي  الحياة  واآلييار التي  تسييل اسايباا الاذريي  لسشي    
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 يخطط تارَتى نتصحُح اَخفاض انجىدج فٍ صُاػح انشىكىالتح( 4شكم رلى )
 (Blocher, et al., 2010, p. 769)الوصذس:               
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و ويحيييدد Fish-Boneنييييص الايييود  فييي  شييي ل ا اييي  ، )ويط يييت ك ييييه فيءيييًا كظييي  الايييس   
ا اييي   سيييد اسايييباا والتيييأييرا  ل ت يييرد ك ييي  ايييذور سشييي    نييييص الايييود ، وي تبييير تطيييوير 
ل راييو  البيانييي  ل ييرض سشييا ل نيييص الاييود  فيي  شيي ل اييبا ونتيايي  ك يي  اايياس فد ذنييار 
ب ض الحياة  التي  قيد ي يود ل يا كواسيل ة حهير ل يا تايبا سشيا ل الايود  وبالتيال  يايا 

   تفير فو تابا سشا ل نيص الاود . التر يز ك   ال واسل الت
وال ظيييا   Ribsواسءيييالع  Spineويت يييود سخطيييط الايييبا والنتياييي  سيييد ال سيييود الصييييري 

Bones فصيي  ن ايييي  ال سييود الصييييري )رفس الاييس  و ييييت  وءييع سشييي    الاييود  الرئيايييي ، فسيييا ،
بينسيا ك ي  ك   اسء ع )ال سود الصييريو ييت  وءيع اسايباا الرئيايي  لسشي    نييص الايود ، 

ال ظا  اسفيي  الستصرك  سد اسءي ع ييت  وءيع اسايباا الصركيي  فو اليانويي  التي  اياذس  في  
 و التال  يبيد ال ي ل ال ا  لسخطط الابا والنتيا : 5سش    نيص الاود ، والش ل رق  )

 
 
 
 
 
 
  

وكنييد تطبيييت سخطييط الاييبا والنتيايي  فيي  هييناك  الشييو وةت  ناييد فد اساييباا الرئياييي  
لسشييييا ل نيييييص الاييييود  ذيييي : اآلة  والس ييييدا ، السييييواد الخييييا ، الطييييرت واسايييياليا، اسيييييدي 
ال اس ييي ، وذيييي  تسييييل الصئييييا  اسرب ييي  الرئياييييي  التييي  ينبييييع سن يييا سشييييا ل الايييود  فيييي  رالبييييي  

في ذا حيدد  أدار  السنشيأ  سشي     ،4M (Blocher, et al., 2010)الهيناكا  ويشيار ألي يا 
٪ والتي  ايود تسييل رفس 60الاود  ف  فد س دل رفض الوحدا  نتيا  انخصاض الاود  ذو 

وأن األسباب الرئيسةية األربعةة لهةذل المشةكمة واألسةباب الاس   ف  سخطط الابا والنتيا ، 
 :  الفرعية من كل سبب رئيسي هي عمي النحو التالي

، ويتصيييرع سن يييا اساييييباا اليانويييي  التاليييي : فحييييص السةةةبب الرئيسةةةي األول: اآلالت والمعةةةةدات
 اآلة  والس دا  ت  بش ل رير هحي ، وكداد ءبط الوق  ستيطع ورير سنتظ .

يشكهح َمص 
 انجىدج

األسثاب  انسثة انرئُسٍ
 انثاَىَح 

 انسثة انرئُسٍ
األسثاب 
 انثاَىَح 

 ( انهُكم انؼاو نًخطط انسثة وانُتُجح نًشكهح َمص انجىدج5شكم رلى )

 (Blocher, et al., 2010, p. 770)انًصذر:                     
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، ويتصرع سن ا اساباا اليانوي  التاليي : البييض اليوارد سيد السبب الرئيسي الثاني: المواد الخام
دخل فيي  التهيينيع ستصيياو ، وخيا  الشييو وةت  السييورد سيينخصض الاييود ، وسيياد  السيورديد الييذي ييي

 ال ي يور السورد  والت  تاتخد  ف  التهنيع رير سطابي  ل سواهصا .
، ويتصيييرع سن يييا اسايييباا اليانويييي  التاليييي : تبرييييد السةةةبب الرئيسةةةي الثالةةةث: الطةةةرق واألسةةةاليب
تءاد ف  الوقي  السناايا فو بالتتيابع السحيدد، الس ونا  يت  بش ل رير ا ي ، والس ونا  ة 

 كس ي  التاخيد تت  بش ل رير سنااا.
، ويتصيرع سن يا اسايباا اليانويي  التاليي : توظييد كسالي  السبب الرئيسي الرابع: القةوي العاممةة

 اديد  دود خبر ، وكد  تدريا ال اس يد التدريا ال اد، وكد  اتباع ال اس يد ل ت  يسا .
 و التال  ي رض ت ر الس  وسا  ف  سخطط الابا والنتيا : 2)والش ل رق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

و 3: فييييد ورد فييي  بيييياد السحاايييب  اإلداريييي  رقييي  )وةةةةي مجةةةال التقريةةةر عةةةن تكةةةاليف الجةةةودة
  شيي ل تيرييير ت يياليد الاييود  فيي  شيير   بييال   0005والخيياص بيييياس تحاييينا  الاييود  كييا  

Bally Company   0وذيي  شيير   هييناكي  هييرير  الحايي  تب يي  سبي ات ييا الايينوي  حييوال 
س يود دوةر، وت سل ف  بيئي  شيديد  السنافاي  وت يان  سيد ءيروط ستزاييد  سيد قبيل السنافاييد 
الحيييالييد وسنافاييييد ايييدد سيييد ناحيييي  الايييود  والت  صييي  اسقيييل، ويظ ييير التيريييير التيييال  لت ييياليد 

يد الصشييل الخييارا  سيييل سطالبييا  الءييساد وكييد  رءييا الاييود  ل ييذم الشيير   فد كناهيير ت ييال

معدل رةض 
الوحدات نتيجة 
انخفاض الجودة 

 :20هو 

 اِالخ وانًؼذاخ انًىاد انخاو

 انطرق واألسانُة انمىٌ انؼايهح

ةحص غير 
 صحيح

عداد ضبط 
 الوقت متقطع

 البيض الوارد متفاوت

خام الشوكوالتة 
 الجودةمنخفض 

 مادة الميكيور غير مطابقة

عمالة جدد 
 بدون خبرة

 عدم اتباع التعميمات

 عدم التدريب الكاةي

 تبريد غير سميم

المكونات ال 
تضاف ةي وقت 

 مناسب
التسخين غير 

 مناسب

 
 ( يخطط انسثة وانُتُجح نًشكهح َمص انجىدج فٍ صُاػح انشىكىالتح6شكم رلى )

 (Blocher, et al., 2010, p. 770)انًصذر:          
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٪ سيييد أاسيييال  ت ييياليد الايييود  فييي  اييين  25ال سيييالل وفييييداد الحهييي  الايييوقي  تسييييل حيييوال  
٪و،  سيييا فييي  6005÷ ٪ 66005و فو )6520000÷  0220000اساييياس )الاييين  هيييصرو )

  (IMA, 1993, p. 24)و التال :  5تصاهيل تيرير ت اليد الاود  بالادول رق  )
  ( تقرير تكاليف الجودة بشركة بالي األمريكية3جدول رقم )

 السنة 
نسبة من 
 المبيعات

 2السنة 
نسبة من 
 المبيعات

نسبة تغير 
 التكمفة

 تكاليف المنع
 انتذرَة ػهٍ يُغ انؼُىب 

 انتخطُط نهجىدج 

  تحسُُاخ انجىدج األخري 

 ٍَتمُُى انًىرد 

 اإلجًانٍ

 

55555 

55555 

75555 

55555 

555555 

 

 

 

 

 

5354٪ 

 

45555 

45555 

55555 

75555 

545555 

 

 

 

 

 

5354٪ 

 

505٪ 

555٪ 

05٪ 

55٪ 

505٪ 

 تكاليف التقييم
 انتذرَة ػهٍ تمُُى انجىدج 

 لُاس جىدج األداء 

 ٍَيرالثح انًىرد 

 استطالػاخ انؼًالء 

 اإلجًانٍ

 

555555 

45555 

55555 

55555 

555555 

 

 

 

 

 

530٪ 

 

555555 

555555 

55555 

55555 

555555 

 

 

 

 

 

5377٪ 

 

55٪ 

50٪ 

055٪ 

555٪ 

00٪ 

 تكاليف الفشل الداخمي
 إػادج انتشغُم وانرفط 

 إػادج انفحص واالختثار 

 تؼطم اِالخ وانًؼذاخ 

 أولاخ انتىلف 

 اإلجًانٍ

 

505555 

55555 

05555 

05555 

545555 

 

 

 

 

 

530٪ 

 

00555 

50555 

55555 

55555 

575555 

 

 

 

 

 

5305٪ 

 

(55)٪ 

55٪ 

(75)٪ 

(55)٪ 

(05)٪ 

 تكاليف الفشل الخارجي
 ظًاٌ انًسؤونُح انماَىَُح 

 ٌإصالحاخ فٍ فترج انعًا 

 )خسائر فمذ ػًالء )تمذَر 

 اإلجًانٍ

 

505555 

555555 

5755555 

5445555 

 

 

 

 

55355٪ 

 

45555 

555555 

555555 

445555 

 

 

 

 

4300٪ 

 

(45)٪ 

(54)٪ 

(04)٪ 

(05)٪ 

 ٪(54) ٪55355 5745555 ٪5430 5555555 إجمالي تكاليف الجودة

  ٪555 4555555 ٪555 4555555 إجمالي المبيعات
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وقييد قاسيي  الشيير   با ييود  بييير  سييد فاييل ت زيييز قييدرت ا التنافاييي  وزييياد  حهييت ا الاييوقي  
سع زياد  اإلنصيات ك ي  ت ياليد السنيع  ،(TQM)سد خالل تطبيت كس ي  أدار  الاود  الشاس   

والتييي  سد خالل توايه اايتيسارا   بيير  تاياكد في  تحيييت سنيع ال ييوا وتيييي  الايود  والتي  
ينييييت  كنييييه انخصيييياض ت يييياليد الصشييييل الييييداخ   والخييييارا  والت يييياليد اإلاسالييييي  ل اييييود ، فيييييد 

خصءييي  ت ييياليد ،  سيييا ان0300000ألييي   6200000انخصءييي  ت ييياليد الصشيييل اليييداخ   سيييد 
سسيا فيير ك ي  الت ياليد اإلاساليي  ل ايود   2200000ألي   002200000الصشل الخيارا  سيد 

 .003020000أل    605200000وانخصء  سد 
وتاييياكد تييييارير ت ييياليد الايييود  بسيييرور الوقييي  فييي  أظ يييار التحايييينا  التييي  تطيييرف ك ييي  

ت ياليد الايود  سيد اينوا   ت اليد الاود  وتويييت ت ير التحايينا  كنيد السيارني  بييد كناهير
كييد  لبييدل أاييرالا  التحايييد سييع الايين  الحالييي ، وسيارنيي  السبييال  السنصييي  ك يي  تحايييد الاييود  
سييع ت يير السبييال  السدرايي  فيي  سيزانييي  السنشييأ  التخطيطييي  فو السرنيي  واسذييداد طوي يي  اساييل 

رير ت ياليد الايود  الاابت وء  ا. ويس د ل سحاايا اإلداري فد ي يرض البيانيا  اليوارد  بتييا
في  شيي ل راييو  بيانييي  ف ييير توءيييحًا تس ييد اإلدار  سييد تييييي  ال القيي  التبادلييي  الت ويءييي  بيييد 
كناهر ت اليد الاود  بأد تزيد اإلنصيات ك ي  السنيع والتيييي  لتخصييض ت ياليد الصشيل اليداخ   

فيءيييًا  والخيييارا ، وك ييييه لييي  ت يييد تييييارير ت ييياليد الايييود  سايييرد خطييي  سحاايييبي  فحايييا بيييل
فهييبح  فدا  لتبرييير اةاييتيسار السييال  فيي  كناهيير س ينيي  سييد فاييل تخصيييض ف بيير لت يياليد 

 كناهر فخري. 
 . الدراسة الميدانية8

اكتسييييد الباحييييث فيييي  الدراايييي  السيدانييييي  ك ييييى ااييييتخدا  قائسيييي  اةاتيهييييال  واييييي   لاسييييع 
البيانييا  الالزسيي  لدراايي  ال القييا  التبادلييي  والتييأيير السباشيير ليينظ  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد 
وات  ايياسا ك ي  تص ييل السحاايب  كيد ت ياليد الايود  لتحاييد نوكيي  الس  وسيا  التي  تنيت  

  -اود ، ولتحييت كد  فذداد ذ :كد ت اليد ال
 التأ د سد سدى س رف  ال اس يد بالشر ا  بص اص  التهنيع الخال  سد الصاقد.   (1)
 التأ د سد سدى س رف  ال اس يد بالشر ا  بسن اي  ات  اياسا. (2)
التأ يد سييد س رفي  ال يياس يد بأذسيي  وءييرور  تيوافر نظييا  س  وسيا  سحااييب  كيد ت يياليد  (3)

 الاود . 
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التأ د سد التزا  الشر ا  بتطبيت اسنظسي  الحدييي  ل تهينيع والرقابي  سيد ف ايص  التهينيع  (4)
 الخال  سد الصاقد وات  اياسا.   

 . التعريف بمتغيرات بيئة الدراسة   8-1
تتسييييل السترييييرا  اسااايييي  لبيئييي  الدرااييي  فييي  سترييييرا  سايييتي   )التهييينيع الخيييال  سيييد 

التيييابع ذوتحاييييد ت ييياليد الايييود . وسيييد خيييالل اةايييتبياد  الصاقيييد، وايييت  ايييياساو والستريييير
اإلل ترون  الذي ت  توزي ه ك يى كيني  البحيث ييت  تحدييد السترييرا  الصركيي  التي  يايتخدس ا 

 و التال :3الباحث ف  ايبا  هح  فو كد  هح  فروض البحث سد خالل الادول رق  )
 

 ومتغيرات الدراسةرمز  يبين (4)جدول رقم    
 

 يتغُراخ انذراسح انريز

X1 .اسن الصٌبػخ 

X2 .ػذد الوحبسجُي 

X3  .ػذد الؼبهلُي 

X4  .ٍالوسوً الىظُف 

X5  .سٌىاد الخجشح 

X6  .الزسدُل فٍ الجىسصخ 

X7 .َىخذ وػً وإدساك لذي الؼبهلُي فٍ الششكخ ثفلسفخ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ 

X8  اإلداسَخ الزٍ رقىم ػلٍ القضبء ػلٍ الفبقذ ثدوُغ أشكبله.َقصـذ ثبلزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ الفلسفخ 

X9 .هي أهذاف الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ رحسُي ػولُبد الزصٌُغ واإلًزبج 

X10 .َسبػذ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ ػلٍ حزف األًشطخ الزٍ ال رضُف قُوخ 

X11 .َسبػذ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ فٍ رحسُي الدىدح 

X12 .للزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ اًؼكبط ػلٍ احزُبخبد وهزطلجبد الؼوالء 

X13 .َسبػذ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ فٍ رؼضَض القُوخ للؼوُل 

X14 .للزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ رأثُش اَدبثٍ هؤكذ ػلٍ ركبلُف اإلًزبج 

X15 .َسبػذ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ فٍ خفض الزكبلُف 

X16  الزطجُق السلُن لفلسفخ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ فهن هشاحل سلسلخ القُوخ.َزطلت 

X17 .َزطلت الزطجُق السلُن لفلسفخ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ رحذَذ واضح لخشَطخ الؼولُبد ثبلششكخ 

X18 .َزطلت الزطجُق السلُن لفلسفخ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ ارجبع ًظبم سحت اإلًزبج 

X19 ع فلسفخ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ ػلٍ فكشح الزحسُي الوسزوش.رحبف 

X20 .رجٌٍ فلسفخ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ رؤثش فٍ ثٌىد ػذَذح هي ركبلُف الدىدح 

X21 .َىخذ وػً وإدساك لذي الؼبهلُي فٍ الششكخ ثوٌهدُخ سزخ سُدوب 

X22  واألخطبء وهحبولخ القضبء ػلُهب.رقىم سزخ سُدوب ػلٍ الزؼشف ػلٍ أسجبة حذوس الؼُىة 

X23 
سزخ سُدوب روثل اسزشارُدُخ شبهلخ لزؼدُل الزحسٌُبد ورحقُق هسزىَبد أداء غُرش هسرجىقخ فرٍ الوٌرزح أو الخذهرخ 

 الوقذهخ للؼوالء.
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 يتغُراخ انذراسح انريز

X24 ( رقىم سزخ سُدوب ػلٍ هٌهدُخ حل الوشكالد الزٍ رؼشف ثبسن الزؼشَف والقُبط والزحلُل والشقبثخDMAIC.) 

X25 .رقىم سزخ سُدوب ػلٍ فكشح الزىصَغ الطجُؼٍ فٍ ػلن االحصبء 

X26  ٌػُت فٍ الولُىى وحذح. 537رؼزوذ سزخ سُدوب ػلٍ فكشح أى الؼُىة َدت اال رزؼذ 

X27 .رسبػذ سزخ سُدوب فٍ رحسُي الدىدح 

X28 .رسبػذ سزخ سُدوب فٍ صَبدح كفبءح الؼولُبد ورحسٌُهب 

X29  لوٌهدُخ سزخ سُدوب َسبػذ فٍ رحسُي سالهخ وهىثىقُخ الوٌزح.الزطجُق السلُن 

X30 .الزطجُق السلُن لوٌهدُخ سزخ سُدوب َسبػذ فٍ رحسُي خىدح الوىاد أو األخضاء الزٍ رشزشَهب الوٌشأح 

X31 .الزطجُق السلُن لوٌهدُخ سزخ سُدوب َسبػذ فٍ رحسُي هسزىَبد الوخضوى لدوُغ األخضاء الشئُسُخ 

X32 جُق السلُن لوٌهدُخ سزخ سُدوب َسبػذ فٍ رخفُض صهي الزصٌُغ.الزط 

X33 .ٍالزطجُق السلُن لوٌهدُخ سزخ سُدوب َسبػذ فٍ رخفُض وقذ الزٌفُز الكل 

X34 .الزطجُق السلُن لوٌهدُخ سزخ سُدوب َسبػذ فٍ رؼضَض الدىدح لذٌ الوىسدَي 

X35  الفشل فٍ اًزبج هٌزح ال َشضٍ الؼوالء.الزطجُق السلُن لوٌهدُخ سزخ سُدوب َسبػذ فٍ رقلُل 

X36 .رسبػذ سزخ سُدوب فٍ رخفُض الزكبلُف 

X37 .الزطجُق السلُن لوٌهدُخ سزخ سُدوب َسبػذ فٍ الزأثُش ػلٍ ركبلُف الدىدح 

X38 .ال ثذ هي رىافش إداسح هسزقلخ للزكبلُف 

X39 .هٌبك أهوُخ إلػذاد رقبسَش ػي ركبلُف الدىدح 

X40  ركبلُف الدىدح ػلٍ أًهب ركبلُف الوطبثقخ وغُش الوطبثقخ.رؼشف 

X41 .خوُغ ركبلُف الدىدح سزخزفٍ إرا لن رٌزح وحذاد هؼُجخ 

X42 .رشرجط ركبلُف الدىدح ثزكبلُف رصوُن ورٌفُز وصُبًخ ًظبم إداسح الدىدح الشبهخ 

X43  الوٌشأح.الهذف هي رزجغ ورحلُل ركبلُف الدىدح الزحسُي الوسزوش لؼولُبد 

X44 .هي أهن أسجبة رزجغ ركبلُف الدىدح رشخوخ اللغخ الوبدَخ للوزخصصُي فٍ الدىدح إلٍ لغخ هبلُخ 

X45 .ٍرقسن ركبلُف الدىدح الٍ ركبلُف الوٌغ والزقُُن والفشل الذاخلٍ والفشل الخبسخ 

X46 اخلٍ والخبسخٍ.صَبدح الصشف ػلٍ ركبلُف الوٌغ والزقُُن َؤدٌ الٍ رخفُض ركبلُف الفشل الذ 

X47 .صَبدح االسزثوبس فٍ أدواد رحسُي الدىدح َؤثش فٍ الٌهبَخ ػلٍ رخفُض الزكبلُف 

X48 .أى رحسُي الدىدح الٌبرح ػي صَبدح االسزثوبس فٍ الدىدح َسبػذ ػلٍ سشػخ صهي ػبئذ الؼولُبد الذاخلُخ 

X49 .الشقبثخ ػلٍ الزىسَذ سىف رؤثش فٍ ركبلُف الوٌغ والىقبَخ 

X50 .الشقبثخ ػلٍ الؼولُبد ردٌت الوٌشأح الؼذَذ هي الزكبلُف الزٍ رظهش ًزُدخ اػبدح رشغُل الىحذاد 

X51 .الشقبثخ ػلٍ ركبلُف الدىدح ركشف ػي الؼتء الفؼلٍ الزٌ رزحوله الوٌشأح ًزُدخ الزىخه ًحى الدىدح 

X52 الطبقخ والوىاسد الطجُؼُخ. رسبػذ سزخ سُدوب القبئوخ ػلٍ الخلى هي الفبقذ فٍ رىفُش اسزخذام 

X53 .ًظن الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ وسزخ سُدوب َؤثشاى فٍ رحسُي الدىدح واألداء الوبلٍ للوٌشأح 

X54 .ًظن الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ وسزخ سُدوب َؤثشاى فٍ رحذَذ وقُبط الٌزبئح الوبلُخ للدىدح الشدَئخ 

X55 سُدوب َؤثشاى فٍ رخفُض صهي دوسح الزشغُل. ًظن الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ وسزخ 

X56 .ًظن الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ وسزخ سُدوب َؤثشاى فٍ رحسُي اإلًزبخُخ 

X57 .ًظن الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ وسزخ سُدوب َؤثشاى فٍ ركبلُف الدىدح 

X58  ركبلُف الدىدح.ًظن الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ وسزخ سُدوب َؤثشاى فٍ رفؼُل الوحبسجخ ػي 
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 . منهجية الدراسة   8-2
اكتسد الباحث ك ى قائس  اةاتيهيال  وايي   لاسيع البيانيا  الالزسي  لتحيييت كيد  فذيداد 
تييفدي اليي  اةاابيي  ك يي  ساسوكيي  اةاييئ   البحيييي  والتيي  اييتفدى ألييى اختبييار فييروض البحييث 
وسييد ييي  تحييييت ذييدد البحييث، وتيي  تهييسي  ااييتسار  اةاتيهييال ك ييى فايياس سيييياس لي يير  

سيد فايل تحدييد أاابيا  ففيراد كيني  البحيث بحييث  Five- Point Likert Scaleالخساايى 
و أليييى سحاييييد، 5و أليييى سوافيييت، والدراييي  )3و أليييى سوافيييت بشيييد ، والدراييي  )5تشيييير الدراييي  )

 و ألى ة اوافت بشد .   0و ألى ة اوافت، والدرا  )6والدرا  )
فيي  تح يييل  SPSS Version (16)واييي تسد الباحييث ك ييى حزسيي  البييراس  اإلحهييائي  

 ،البيانييا  الساس يي  سييد ااييتسارا  اةاتيهييال ةختبييار فييروض البحييث ولتحييييت ذييدد البحييث
   -سد خالل ااتخدا  اةختبارا  اآلتي :

سريييراض تح ييييل سيييدى التايييانس بييييد  Cronbach's Alpha رونبييياخ   -اختبيييار فلصيييا (1)
 البنود الساتخدس  ف  قياس الستريرا . 

 وض البحث. ل ح   ك ى سدى قبول فو رفض فر  Tاختبار  (2)
 اختبارا  اةختالفا  الاوذري  بيد سصردا  كين  الدراا .  (3)
 . عينة البحث 8-3

يتسييييل ساتسيييع الدرااييي  فييي  ساسوكييي  سيييد الشييير ا  الهيييناكي  باس وريييي  سهييير ال ربيييي  
بال ديييد سييد السنيياطت والسييدد الهييناكي  الاديييد  وب ييض السحافظييا ، وقييد تيي  تهييسي  ااييتبياد 

الشيير ا  التيي  ت سييل فيي  هييناك  السناييواا  وهييناك  اساييسد   أل ترونيي  اراييل ل ينيي  سييد
وهييييناك  اسا ييييز  ال  ربائييييي  وهييييناك  اةاييييسن  وهييييناك  اسدوييييي ، سييييع ااييييرال سيييييابال  
شخهيييي  واتهييياة  سيييع كيييدد سيييد ال ييياس يد بالشييير ا  سحيييل الدرااييي  بييييدر سيييا ايييس  الوقييي  

وفد  Unbiased ستحييز  والظرود، وليد روك  ف  اختييار كيني  البحيث فد ت يود كيني  ريير
 ل ساتسع الذي احب  سنه  Representativeت ود سسي   

رد تيي  تح يييل بيانات ييا بااييتخدا  برنيياس  حزسيي  البييراس   602وقييد ب ريي  الييردود اةل ترونييي  
سنشييأ  لهييناكي  السنايييواا   22، وشييس   كينيي  البحيييث SPSSالايياذز  ل   ييو  اةاتساكيييي  

٪ سييد أاسييال  0205سنشييأ  لهييناك  اساييسد  تسيييل  30٪ سييد أاسييال  الييردود، 5005تسيييل 
سنشيأ   50٪ سيد أاسيال  اليردود، 0505سنشيأ  لهيناك  اسا يز  ال  ربائيي  تسييل  60الردود، 
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ناك  اسدوييييي  تسيييييل سنشييييأ  لهيييي 56٪ سييييد أاسييييال  الييييردود، 0306لهييييناك  اةاييييسن  تسيييييل 
 و.5٪ سد أاسال  الردود،  سا ف  الادول التال  رق  )6500
 

 يبين عينة البحث 5جدول رقم  
 

 عينة البحث حسب الوظيفة عينة البحث حسب نوع الصناعة

 النسبة  العدد  الوظيفة  النسبة العدد  نوع المنشرة 

 المنسوجات 
 األسمدة 

 األجهزة الكهربائية
 االسمنت 

 األدوية
 

22 
30 

60 

50 

56 

 

5005 
0205 

0505 

0306 

6500 

 

 محاسب تكاليف 
 محاسب مالي
 مراجع داخمي 

 رئيس قسم
 مدير انتاج وعمميات 

 مدير عام
 أخري 

50 
55 
62 
62 

62 

02 

05 

6503 
6506 
0603 
0000 
0000 

205 

200 

        00000 602  00000 602 اإلجمالي
٪ سد أاسيال  اليردودو 6503و سد السشار يد ف  اةاتيهال )50وتادر اإلشار  ألى فد )

٪ سيييد 6506و سيييد السشيييار يد فييي  اةاتيهيييال )55 يييانوا ي س يييود  سحاايييبيد ت ييياليد، وفد )
و سييد السشييار يد فيي  اةاتيهييال 62أاسييال  الييردودو  يياد ي س ييود  سحااييبيد سييالييد، بينسييا )

 السشييييار يدو سيييد 62 يييانوا ي س يييود  سيييراا يد داخ يييييد، و ) ٪ سيييد أاسيييال  اليييردودو0603)
٪ سد أاسال  الردودو  انوا ي س يود  رفايال فقايا  ونصيس النايب  سيد السشيار يد  يانوا 0000)

٪ سيد أاسيال  205و سد السشيار يد في  اةاتيهيال )02ي س ود  سديري أنتاج وكس يا ، و )
٪ سيد 200سد السشيار يد في  اةاتيهيال ) و05الردودو  انوا ي س ود  سديريد كسوسييد، و )

أاسال  الردودو  انوا ي س يود في  وظيائد فخيري. وسيد يي  ف نيه يس يد الييول بيأد كينيه البحيث 
 ت د كين  سسي   ل  ي ل الوظيص  ف  السنشآ  السهري  سحل الدراا . 

 . تحميل نتائج الدراسة الميدانية 8-4
  Reliability Analysis. اختبار تحميل المصداقية 8-4-1

 Cronbach's Alpha رونبيياخ   -ويييت  ذييذا اةختبييار كييد طريييت ااييتخدا  اختبييار فلصييا
اليذى يبييد سييدى تايانس بنيود الستريييرا  السايتخدس  في  قييياس ظياذر  س يني ، وفييى ءيول ذييذا 



 قذ وسزخ سُدوب ػلً رفؼُل......أثش ًظن الزصٌُغ الخبلً هي الفب                     شحاتة خطاب خطاب محمدد/  

44 

 

اةختبيييار تتيييوافر السهيييداقي  سدام اسيييع البيانيييا ، وي يييود ذنيييار تايييانس واتايييات  بيييير بييييد 
سييد الواحييد الهييحي ، بينسييا ي ييود ذنييار كييد  تاييانس  Alphaريييرا    سييا اقتربيي  قيسيي  الست

 سد الهصر. Alpha  سا اقترب  قيس  
ساسوكيييا  اسولييي  سن يييا تيييرتبط بيييالستريرا  ال اسييي  وتتسييييل سترييييرا  الدرااييي  فييي  فرب ييي  

 (LM)صاقيد ستريرا ، والساسوك  الياني  سن ا ترتبط بص ايص  التهينيع الخيال  سيد ال 2وكددذ  

وكيددذ   (Six Sigma)ستريير، والساسوكي  الياليي  تيرتبط بسن ايي  ايت  ايياسا  03وكيددذ  
وتأيرذيييا بييينظ  التهييينيع  (COQ)ستريييير، فسيييا الساسوكييي  الراب ييي  تيييرتبط بت ييياليد الايييود   02

ستريير  52سترير، تهب  أاسال  كيدد السترييرا   60الخال  سد الصاقد وات  اياسا وكددذ  
     و:2 رونباخ، واال  نتيا  اةختبار بالادول التال  رق  )-اخءاك   ةختبار فلصايت  

 كرونباخ  لممتغيرات ككل -يبين نتائج اختبار ألفا 6جدول رقم 
 

 
   

و تدل نتيا  اختبارا  ساسوك  ستريرا  الدرااي  فد ذنيار دراي  كاليي  2سد الادول رق  )
٪ سسيا ييدل ك يى حايد اختييار 0202والت  تب    Alphaسد التاانس واةتاات ت  ا ا قيس  

 ساسوك  ستريرا  الدراا    ل.
 . اختبار ةروض البحث8-4-2

  الايابي  واشيتيات ساسوكي  فيروض ب د تناول اةطار النظيري ل بحيث واايت راض الدراايا
 البحث سن ا يت  اختبارذا ك   النحو التال :

 . اختبار الفرض األول8-4-2-1
تطبيييييت نظييييا  التهيييينيع الخييييال  سييييد الصاقييييد يايييياكد فيييي  تحايييييد الاييييود   أد الفةةةةرض األول 

ااييتسار  اةاتيهييال يس ييد ل باحييث اختبييار ذييذا الصييرض سييد خييالل وحاييا تهييسي   وت اليص ييا.
سترييير  03والتيي  تت ييود سييد  (LM)الستريييرا  السرتبطيي  بص اييص  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد 

وألغةراض االختبةارات اإلحصةائية يةتم صةياغة هةذا  ،X20الي   X7تتسيل ف  السترييرا  سيد 
   يمى:الفرض ةي شكل الفرض العدمى والفرض البديل كما 

 ألفا كرونباخ عدد المتغيرات

52 00022 
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تطبييييت نظيييا  التهييينيع الخيييال  سيييد الصاقيييد ة ياييياكد فييي  تحاييييد  : أد H0الفةةةرض العةةةدمى 
 الاود  وت اليص ا.
تطبيييت نظييا  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد يايياكد فيي  تحايييد الاييود   : أد Haالفةةرض البةةديل 

 وت اليص ا.
يايييا رفيييض و بسالحيييت البحيييث ك ييي  فنيييه 2وقيييد ايييال  نتيييائ  ذيييذا اةختبيييار بالايييدول رقييي  )

فرض ال يد  وقبيول الصيرض البيديل، حييث ايال  سترييرا  الدرااي  كنيد سايتوى س نويي  فقيل سيد 
وب يييذا فييي د نتيييائ  اةختبيييار اإلحهيييائ  تيييفدى هيييح  الصيييرض اسول ل يييذا البحيييث، وك ييييه  0005

تطبيييت الشيير ا  الهييناكي  سحييل الدراايي  لنظييا  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد  ياييتنت  الباحييث فد
 .د ف  تحايد اود  السنتاا  وال س يا  وت اليد الاود  لدي ااود يااك

 . اختبار الفرض الثاني8-4-2-2
بيييفدي تطبييييت سن ايييي  ايييت  ايييياسا الييي  تحاييييد الايييود  وت اليص يييا. وحايييا  الفةةةرض الثةةةاني 
سيد خيالل السترييرا  السرتبطي  ةاتيهيال يس يد ل باحيث اختبيار ذيذا الصيرض تهسي  اايتسار  ا

ستريير تتسييل في  السترييرا  سيد  02والتي  تت يود سيد  (Six Sigma)سا بسن ايي  ايت  اييا
X21   اليييX37،  وألغةةةراض االختبةةةارات اإلحصةةةائية يةةةتم صةةةياغة هةةةذا الفةةةرض ةةةةي شةةةكل

   الفرض العدمى والفرض البديل كما يمى:
 .: ة يفدي تطبيت سن اي  ات  اياسا ال  تحايد الاود  وت اليص ا H0الفرض العدمى 
 .: يفدي تطبيت سن اي  ات  اياسا ال  تحايد الاود  وت اليص ا Haالفرض البديل 

و بسالحيييت البحيييث ك ييي  فنيييه يايييا رفيييض 2وقيييد ايييال  نتيييائ  ذيييذا اةختبيييار بالايييدول رقييي  )
فرض ال يد  وقبيول الصيرض البيديل، حييث ايال  سترييرا  الدرااي  كنيد سايتوى س نويي  فقيل سيد 

اإلحهييائ  تييفدى هييح  الصييرض اليييان  ل ييذا البحييث، وك يييه وب ييذا فيي د نتييائ  اةختبييار  0005
تطبيييت الشيير ا  الهييناكي  سحييل الدراايي  لسن اييي  اييت  اييياسا يييفدي اليي   ياييتنت  الباحييث فد

 .تحايد اود  السنتاا  وال س يا  وت اليد الاود  لدي ا
 . اختبار الفرض الثالث8-4-2-3

اييت  اييياسا يايياكداد فيي  التييأيير ك يي  أد نظيي  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد و  الفةةرض الثالةةث 
تص ييييل السحاايييب  كيييد ت ييياليد الايييود . وحايييا تهيييسي  اايييتسار  اةاتيهيييال يس يييد ل باحيييث 

وتأيرذييا بيينظ   (COQ)اختبييار ذييذا الصييرض سييد خييالل الستريييرا  السرتبطيي  بت يياليد الاييود  
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سترييرا  سيد ستريير تتسييل في  ال 60التهنيع الخال  سد الصاقد وات  اياسا والت  تت ود سيد 
X38   اليييX58 ، وألغةةةراض االختبةةةارات اإلحصةةةائية يةةةتم صةةةياغة هةةةذا الفةةةرض ةةةةي شةةةكل

   الفرض العدمى والفرض البديل كما يمى:
: أد نظييي  التهييينيع الخيييال  سيييد الصاقيييد وايييت  ايييياسا ة ياييياكداد فييي   H0الفةةةرض العةةةدمى 

 .التأيير ك   تص يل السحااب  كد ت اليد الاود 
: أد نظيي  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد واييت  اييياسا يايياكداد فيي  التييأيير  Haالفةةرض البةةديل 

 .ك   تص يل السحااب  كد ت اليد الاود 
و بسالحيييت البحيييث ك ييي  فنيييه يايييا رفيييض 0وقيييد ايييال  نتيييائ  ذيييذا اةختبيييار بالايييدول رقييي  )

فرض ال يد  وقبيول الصيرض البيديل، حييث ايال  سترييرا  الدرااي  كنيد سايتوى س نويي  فقيل سيد 
وب ييذا فيي د نتييائ  اةختبييار اإلحهييائ  تييفدى هييح  الصييرض اليالييث ل ييذا البحييث، وك يييه  0005

تطبييييت الشييير ا  الهيييناكي  سحيييل الدرااييي  ل يييل سيييد نظييي   يايييتنت  الباحيييث سيييد ذيييذم النتيييائ  فد
التهييينيع الخيييال  سيييد الصاقيييد وسن ايييي  ايييت  ايييياسا ايييود ياييياكداد فييي  تص ييييل السحاايييب  كيييد 

 .ت اليد الاود 
 . اختبارات االختالف بين مفردات عينة الدراسة 8-4-3
 . اختبارات االختالف بين مفردات عينة الدراسة عمى أساس نوع الشركة 8-4-3-1

و بسالحيييت البحيييث فنيييه ة توايييد اختالفيييا  اوذريييي  بييييد السنشيييآ  00يوءييي  الايييدول رقييي  )
ن اييي  اييت  اييياسا وتأييرذييا السخت صيي  فيسييا يت  ييت بتطبيييت ف اييص  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد وس

ك   تص يل السحااب  كيد ت ياليد الايود  بالشير ا  الهيناكي  سحيل الدرااي  وذلير كنيد سايتوى 
درار ليييدى ال ييياس يد فييي   (X7)الستريييير٪، أة فيسيييا يت  يييت بييييييي : 5دةليي  أحهيييائي   يوايييد وكيييى وات

  التهينيع الخيال  سيد تحيافظ ف ايص (X19)الشر   بص ايص  التهينيع الخيال  سيد الصاقيد، والستريير 
 الصاقد ك   ف ر  التحايد الساتسر.

 . اختبارات االختالف بين مفردات عينة الدراسة عمى أساس نوع الوظيفة 8-4-3-2
ولييييد فظ ييير  نتيييائ  الدرااييي  وايييود اختالفيييا  اوذريييي  بييييد الوظيييائد السخت صييي  فيسيييا يت  يييت 

اسا وتأييرذييا ك يي  تص يييل السحااييب  بتطبيييت ف اييص  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد وسن اييي  اييت  اييي
٪، 5كيد ت يياليد الاييود  بالشير ا  الهييناكي  سحييل الدرااي  وذليير كنييد سايتوى دةليي  أحهييائي  

 :و بسالحت البحث 00)ادول رق  والخاه  بيييالستريرا  
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(X8)  ييهيد بالتهنيع الخال  سد الصاقد الص اص  اإلداري  التي  تييو  ك ي  اليءيال ك ي  الصاقيد
 باسيع فش اله.

 (X9) .سد فذداد التهنيع الخال  سد الصاقد تحايد كس يا  التهنيع واإلنتاج 
 (X11). يااكد التهنيع الخال  سد الصاقد ف  تحايد الاود 
 (X12) ان  اس ك   احتيااا  وستط با  ال سالل.ل تهنيع الخال  سد الصاقد 
 (X13).يااكد التهنيع الخال  سد الصاقد ف  ت زيز الييس  ل  سيل 
(X15) .يااكد التهنيع الخال  سد الصاقد ف  خصض الت اليد 
(X18) .يتط ا التطبيت الا ي  لص اص  التهنيع الخال  سد الصاقد اتباع نظا  احا اإلنتاج 
(X20) هنيع الخال  سد الصاقد تفير ف  بنود كديد  سد ت اليد الاود .تبن  ف اص  الت 
(X21) .درار لدى ال اس يد ف  الشر   بسن اي  ات  اياسا  يواد وكى وات
(X22)   تييييو  ايييت  ايييياسا ك ييي  الت يييرد ك ييي  فايييباا حيييدوث ال ييييوا واسخطيييال وسحاولييي

 اليءال ك ي ا.
(X25)  ك   اةحهال. تيو  ات  اياسا ك   ف ر  التوزيع الطبي   ف 
(X26)  كيييا فيي  الس يييود  503ت تسييد اييت  اييياسا ك يي  ف يير  فد ال يييوا ياييا اة تت ييدي
 وحد .

(X28) .تااكد ات  اياسا ف  زياد   صال  ال س يا  وتحاين ا 
(X29) . التطبيت الا ي  لسن اي  ات  اياسا يااكد ف  تحايد االس  وسويوقي  السنت 
(X33)   ات  اياسا يااكد ف  تخصيض وق  التنصيذ ال   .التطبيت الا ي  لسن اي 
(X34) .التطبيت الا ي  لسن اي  ات  اياسا يااكد ف  ت زيز الاود  لدي السورديد 
(X35)  التطبييييت الاييي ي  لسن ايييي  ايييت  ايييياسا ياييياكد فييي  تي ييييل الصشيييل فييي  انتييياج سنيييت  ة

 يرء  ال سالل.
(X37) التأيير ك   ت اليد الاود .التطبيت الا ي  لسن اي  ات  اياسا يااكد ف   
(X38) .ة بد سد توافر أدار  ساتي   ل ت اليد 
(X41) . اسيع ت اليد الاود  اتختص  أذا ل  تنت  وحدا  س يب 
(X42) . ترتبط ت اليد الاود  بت اليد تهسي  وتنصيذ وهيان  نظا  أدار  الاود  الشاس 
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(X44) ريي  السادييي  ل ستخههيييد فيي  الاييود  سييد فذيي  فاييباا تتبييع ت يياليد الاييود  تراسيي  ال 
 أل  لر  سالي .

(X45) . تيا  ت اليد الاود  ال  ت اليد السنع والتييي  والصشل الداخ   والصشل الخارا 
(X46)    زياد  الهرد ك   ت اليد السنع والتييي  يفدي الي  تخصييض ت ياليد الصشيل اليداخ

 والخارا .
(X47)  الاود  يفير ف  الن اي  ك   تخصيض الت اليد.زياد  اةاتيسار ف  فدوا  تحايد 
(X50)   الرقابيي  ك يي  ال س يييا  تانييا السنشييأ  ال ديييد سييد الت يياليد التيي  تظ يير نتيايي  اكيياد

 تشريل الوحدا .
(X53)  نظييي  التهييينيع الخيييال  سيييد الصاقيييد وايييت  ايييياسا ييييفيراد فييي  تحاييييد الايييود  واسدال

 السال  ل سنشأ .
(X54)  سد الصاقد وات  اياسا يفيراد في  تحدييد وقيياس النتيائ  الساليي   نظ  التهنيع الخال

 ل اود  الرديئ .
ويصاييير ذلييير بايييبا اخيييتالد ييافييي   يييل وظيصييي  وف رذيييا وخبرت يييا حيييول السترييييرا  السرتبطييي  
بص ايص  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد وسن اييي  ايت  اييياسا واسييير ك يي  ت يياليد الاييود  والسحااييب  

 ك ي ا. 
 . نتائج وتوصيات البحث 9

 أواًل: نتائج البحث 
ذدد البحث الى دراا  وتح يل فير نظ  بيئي  اسكسيال الحاليي  سييل التهينيع الخيال  سيد  (1)

الصاقد وات  اياسا ك ي  تحاييد ايود  س  وسيا  ت ياليد الايود  وبالتيال  تص ييل السحاايب  
البحيث ك ي  ياليي  فيروض كد ت اليد الاود  )تحايد ت ياليد الايود و، وايال  فيروض 

د  ذ : أد تطبيت نظا  التهنيع الخال  سد الصاقيد ياياكد في  تحاييد الايود  وت اليص يا، وات
د نظي  التهينيع الخيال   تطبيت سن اي  ات  اياسا يااكد ف  تحايد الاود  وت اليص ا، وات
 سييد الصاقييد واييت  اييياسا يايياكداد فيي  التييأيير ك يي  تص يييل السحااييب  كييد ت يياليد الاييود ،
واكتسييد  سن اييي  الدراايي  ك يي  ساسوكيي  سييد اسايياليا اةحهييائي  اليائسيي  ك يي  برنيياس  

SPSS  .ةختبار الصروض 
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يخ ييص الباحييث أليي  فد ل يينظ  واسايياليا السرتبطيي  ببيئيي  التهيينيع الحديييي  سيييل التهيينيع  (2)
تييأيير فييي   Six Sigmaواييت  اييياسا   Lean Manufacturingالخييال  سييد الصاقييد 

و يصيي  الوهيول  Cost of Qualityود  ونظا  السحاايب  كيد ت ياليد الايود  تحايد الا
أليي  ذي ييل فسيييل لت يياليد الاييود ، فالتهيينيع الخييال  سييد الصاقييد ايايياكد فيي  ازاليي  فو الحييد 
سييد الصاقييد باسيييع فشيي اله، واييت  اييياسا بأدوات ييا ُتس ييد السنشييأ  سييد تخصيييض ال يييوا فيي  

د، سسييا يييفير فيي  تخصيييض ت يياليد الاييود  وبالتييال  ال س يييا  والسنتاييا  أليي  فقييل حييد سس يي
 يزيد سد تص يل نظا  السحااب  كد ت اليد الاود .

و وتوهيي   الدراايي  أليي  فد ذنييار تييأيير اييوذري ل ييل سييد نظيي  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد 5)
واييييت  اييييياسا ك يييي  تحايييييد وتخصيييييض وترشيييييد ت يييياليد الاييييود  وتحايييييد ف الييييي  نظييييا  

الايود .  سيا توهيي   الدرااي  ألي  فنييه ة توايد اختالفيا  اوذرييي   السحاايب  ك ي  ت يياليد
بيد السنشآ  السخت ص  فيسا يت  ت بتطبيت ف ايص  التهينيع الخيال  سيد الصاقيد وسن ايي  ايت  
اييياسا وتأييرذييا ك يي  تص يييل السحااييب  كييد ت يياليد الاييود ، وفد ذنييار اختالفييا  اوذرييي  

ف اص  التهنيع الخيال  سيد الصاقيد وسن ايي  ايت   بيد الوظائد السخت ص  فيسا يت  ت بتطبيت
ايييياسا وتأييرذيييا ك ييي  تص ييييل السحاايييب  كيييد ت ييياليد الايييود  بالشييير ا  الهيييناكي  سحيييل 

 ٪ .5الدراا  وذلر كند ساتوى دةل  أحهائي  
 ثانيًا: توصيات البحث 

يوه  الباحث بءرور  اةذتسا  بالنظ  واسااليا الت  فهيبح  ايائد  في  بيئي  اسكسيال 
فيي  الوقيي  الييراذد سيييل: نظيي  التهيينيع الخييال  سييد الصاقييد واييت  اييياسا، سييع ااييرال السزيييد سييد 
الدرااا  ك   قطاكا  هناكي  فخري بخالد الشر ا  الهناكي  سحيل الدرااي ، وقطاكيا  

حي  الت  فهبح  سااًة خهبًا لتطبييت سن ايي  ايت  ايياسا وبيياد خدسي  سيل السنشآ  اله
فيرذييا ك يي  ت يياليد اييود  الخييدسا  الهييحي  وال س يييا  الاراحييي . و ييذلر السنشييآ  وال يئييا  
الح وسييي  والت  يسييي  وقطيياع السهييارد لسييا اييي ود لت يير الدرااييا  تييأيير  بييير ك يي  تحايييد 

السفاايا  نحيو ت زييز الييدر  التنافايي  في  ايوت ت اليد الايود ، وت يود ييد ال يود ل سنشيآ  و 
تتا  بحد  السنافا .  سا يوه  الباحيث ببيياد اليدور اةايتراتيا  ل سحاايب  اإلداريي  بأدوات يا 
الحديييي  حييول تيييدي  نسيياذج ف ييير دقيي  ليييياس ت يياليد الاييود  وبييياد دورذييا نحييو السايياذس  فيي  



 قذ وسزخ سُدوب ػلً رفؼُل......أثش ًظن الزصٌُغ الخبلً هي الفب                     شحاتة خطاب خطاب محمدد/  

40 

 

ت اليصيي  تاياكد في  بنيال الخطيط اةايتراتياي  ترشيد اليرارا  اإلداري  لسا تيدسه سيد س  وسيا  
 بش ل ف ير دق .

 سيييا يوهييي  الباحيييث بدرااييي  دور فاييي وا الت ييياليد السايييت دف  فييي  التيييأيير ك ييي  ت ييياليد 
الاود ،  سا يس د التوهي  بءرور  الييا  بدراا  اات شافي  حول فذسيي  تتبيع ت ياليد الايود  

الييييرارا  التييي  تيييفير فييي  ت زييييز الييييدر  التنافايييي  فييي  بنيييال النسييياذج ال سيييي  ةتخييياذ ال دييييد سيييد 
ل شيييير ا ،  سييييا يوهيييي  الباحييييث بدراايييي  سيارنيييي  حييييول دور نظيييي  الت يييياليد التي يدييييي  ونظييييا  

ونظييا  الت يياليد ك يي  فايياس النشيياط السواييه بالوقيي   (ABC)الت يياليد ك يي  فايياس النشيياط 
(TDABC)  . ف  تحديد وقياس ت اليد الاود 
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 معمومات عامة 

 

ف اص  أداريي  تييو  ك ي  تبني  ساسوكي  سيد ال س ييا  ذو  :(LM)التصنيع الخالي من الفاقد 
ومنهجية سةتة  والسن ايا  الت  ت سل ك   اليءال ك   فو تي يل الصاقد ف  كس يا  اإلنتاج.

ذ  طرييي  لتحاييد ال س ييا  سيد خيالل الت يرد ك ي  فايباا حيدوث  :Six Sigma سيجما
تكةاليف  .التهيني ي  والخدسيي ال يوا واسخطال وسحاول  اليءال ك ي ا ف   يل سيد ال س ييا  

ذيي  النصيييا  التيي  يتحس  ييا الُسنييتس  تاييام ساييتخدس  الايي    والساتسييع نتيايي   (COQ)الجةةودة 
تحييت اود  ف  السنت  فو الخدس  والت  تتسيل ف  الت اليد التي  تتحس  يا السنشيأ  في  فنشيط  

 خ   والخارا . لسنع ال يوا وفنشط  التييي  والخاائر الناتا  كد فنشط  الصشل الدا
 ن عمى المربع الذي تختارل لكل سؤال عمى حدةمن ةضمك ضع عالمة ن 

 هل تعمل حاليًا ةي منشرة تابعة لصناعة؟ -1
 المنسوجات    األسمدة  
 األجهزة الكهربائية     االسمنت  

 
 األدوية  

 كم عدد المحاسبين الذين يعممون حاليًا بالمنشرة؟ -2
  6 - 10     1 - 5  
  16 - 20      11 - 15  
20أكثر من         

 كم عدد العاممين الذين يعممون حاليًا بالمنشرة؟ -3
  51 - 100     1 - 50  
  151 - 200      101 - 150  
200أكثر من         

 ما هو المسمى الوظيفي لعممك الحالي بالمنشرة؟ -4
   محاسب مالي    محاسب تكاليف 
    مراجع داخمي    رئيس قسم  

مدير عام         مدير اإلنتاج والعمميات 
    ...... أخري 
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 كم عدد سنوات الخبرة التي قضيتها ةي مزاولة عممك الحالي؟    -5
سنوات 5وأقل من  -من سنة       أقل من سنة  
سنة    15وأقل من  -سنوات  10من       سنوات 10وأقل من  -سنوات  5من   
  سنة  20وأقل من  -سنة  15من    سنة ةركثر 20من  

 هل الشركة مسجمة ةي سوق األوراق المالية المصرية؟ -6
ال                     نعم                                                        

 تختارل لكل سؤال عمى حدة.ن عمى المربع المناسب الذي ضع عالمة ن 
 

أوافك  

 تشذج
 يحاَذ أوافك

ال 

 أوافك

ال أوافك 

 تشذج

      (LM)فهسفح انتصُُغ انخانٍ يٍ انفالذ 

َىخذ وػً وإدساك لذي الؼبهلُي فٍ الششكخ ثفلسفخ الزصٌُغ الخبلٍ هري  .1

 الفبقذ.  

     

ػلررٍ َقصررـذ ثبلزصررٌُغ الخرربلٍ هرري الفبقررذ الفلسررفخ اإلداسَررخ الزررٍ رقررىم  .2

 القضبء ػلٍ الفبقذ ثدوُغ أشكبله.

     

      هي أهذاف الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ رحسُي ػولُبد الزصٌُغ واإلًزبج. .3

َسرربػذ الزصررٌُغ الخرربلٍ هرري الفبقررذ ػلررٍ حررزف األًشررطخ الزررٍ ال رضررُف  .4

 قُوخ.

     

      َسبػذ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ فٍ رحسُي الدىدح. .5

      الفبقذ اًؼكبط ػلٍ احزُبخبد وهزطلجبد الؼوالء. للزصٌُغ الخبلٍ هي .6

      َسبػذ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ فٍ رؼضَض القُوخ للؼوُل.  .7

      للزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ رأثُش اَدبثٍ هؤكذ ػلٍ ركبلُف اإلًزبج. .8

      َسبػذ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ فٍ خفض الزكبلُف. .9

َزطلت الزطجُرق السرلُن لفلسرفخ الزصرٌُغ الخربلٍ هري الفبقرذ فهرن هشاحرل  .10

 سلسلخ القُوخ. 

     

َزطلت الزطجُق السلُن لفلسفخ الزصٌُغ الخبلٍ هري الفبقرذ رحذَرذ واضرح  .11

 لخشَطخ الؼولُبد ثبلششكخ.

     

َزطلررت الزطجُررق السررلُن لفلسررفخ الزصررٌُغ الخرربلٍ هرري الفبقررذ ارجرربع ًظرربم  .12

 سحت اإلًزبج.

     

      رحبفع فلسفخ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ ػلٍ فكشح الزحسُي الوسزوش. .13

رجٌٍ فلسفخ الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ رؤثش فٍ ثٌىد ػذَذح هري ركربلُف  .14

 الدىدح.

     

       (Six Sigma)يُهجُح ستح سُجًا 

      َىخذ وػً وإدساك لذي الؼبهلُي فٍ الششكخ ثوٌهدُخ سزخ سُدوب. .15

رقىم سزخ سُدوب ػلٍ الزؼشف ػلٍ أسرجبة حرذوس الؼُرىة واألخطربء  .16

 وهحبولخ القضبء ػلُهب.

     

سرررزخ سرررُدوب روثرررل اسرررزشارُدُخ شررربهلخ لزؼدُرررل الزحسرررٌُبد ورحقُرررق  .17

 هسزىَبد أداء غُش هسجىقخ فٍ الوٌزح أو الخذهخ الوقذهخ للؼوالء.
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أوافك  

 تشذج
 يحاَذ أوافك

ال 

 أوافك

ال أوافك 

 تشذج

ثبسرررن رقررىم سرررزخ سررُدوب ػلرررٍ هٌهدُررخ حرررل الوشرركالد الزرررٍ رؼررشف  .18

 (.DMAICالزؼشَف والقُبط والزحلُل والشقبثخ )

     

      رقىم سزخ سُدوب ػلٍ فكشح الزىصَغ الطجُؼٍ فٍ ػلن االحصبء. .19

ػُررت  537رؼزورذ سرزخ سررُدوب ػلرٍ فكررشح أى الؼُرىة َدررت اال رزؼرذٌ  .20

 فٍ الولُىى وحذح.

     

      رسبػذ سزخ سُدوب فٍ رحسُي الدىدح. .21

      صَبدح كفبءح الؼولُبد ورحسٌُهب.رسبػذ سزخ سُدوب فٍ  .22

الزطجُرررق السرررلُن لوٌهدُرررخ سرررزخ سرررُدوب َسررربػذ فرررٍ رحسرررُي سرررالهخ  .23

 وهىثىقُخ الوٌزح.

     

الزطجُق السلُن لوٌهدُخ سزخ سُدوب َسبػذ فٍ رحسرُي خرىدح الورىاد أو  .24

 األخضاء الزٍ رشزشَهب الوٌشأح.

     

رحسررُي هسررزىَبد الزطجُررق السررلُن لوٌهدُررخ سررزخ سررُدوب َسرربػذ فررٍ  .25

 الوخضوى لدوُغ األخضاء الشئُسُخ.

     

      الزطجُق السلُن لوٌهدُخ سزخ سُدوب َسبػذ فٍ رخفُض صهي الزصٌُغ. .26

الزطجُق السرلُن لوٌهدُرخ سرزخ سرُدوب َسربػذ فرٍ رخفرُض وقرذ الزٌفُرز  .27

 الكلٍ.

     

الزطجُررق السررلُن لوٌهدُررخ سررزخ سررُدوب َسرربػذ فررٍ رؼضَررض الدررىدح لررذٌ  .28

 الوىسدَي.

     

الزطجُق السلُن لوٌهدُخ سزخ سرُدوب َسربػذ فرٍ رقلُرل الفشرل فرٍ اًزربج  .29

 هٌزح ال َشضٍ الؼوالء.

     

      رسبػذ سزخ سُدوب فٍ رخفُض الزكبلُف. .30

الزطجُررق السررلُن لوٌهدُررخ سررزخ سررُدوب َسرربػذ فررٍ الزررأثُش ػلررٍ ركرربلُف  .31

 الدىدح.

     

وتأثرها تُظى انتصُُغ انخاانٍ ياٍ انفالاذ  (COQ)تكانُف انجىدج 

 وستح سُجًا

     

      ال ثذ هي رىافش إداسح هسزقلخ للزكبلُف. .32

      هٌبك أهوُخ إلػذاد رقبسَش ػي ركبلُف الدىدح. .33

      رؼشف ركبلُف الدىدح ػلٍ أًهب ركبلُف الوطبثقخ وغُش الوطبثقخ. .34

      وحذاد هؼُجخ.خوُغ ركبلُف الدىدح سزخزفٍ إرا لن رٌزح  .35

رررشرجط ركرربلُف الدررىدح ثزكرربلُف رصرروُن ورٌفُررز وصررُبًخ ًظرربم إداسح  .36

 الدىدح الشبهخ.

     

الهررذف هرري رزجررغ ورحلُررل ركرربلُف الدررىدح الزحسررُي الوسررزوش لؼولُرربد  .37

 الوٌشأح.

     

هي أهن أسجبة رزجغ ركبلُف الدىدح رشخوخ اللغخ الوبدَرخ للوزخصصرُي  .38

 هبلُخ.فٍ الدىدح إلٍ لغخ 

     

رقسرررن ركررربلُف الدرررىدح الرررٍ ركررربلُف الوٌرررغ والزقُرررُن والفشرررل الرررذاخلٍ  .39

 والفشل الخبسخٍ.

     

صَبدح الصشف ػلٍ ركبلُف الوٌغ والزقُُن َرؤدٌ الرٍ رخفرُض ركربلُف  .40

 الفشل الذاخلٍ والخبسخٍ. 
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أوافك  

 تشذج
 يحاَذ أوافك

ال 

 أوافك

ال أوافك 

 تشذج

صَرربدح االسررزثوبس فررٍ أدواد رحسررُي الدررىدح َررؤثش فررٍ الٌهبَررخ ػلررٍ  .41

 الزكبلُف.رخفُض 

     

أى رحسُي الدىدح الٌبرح ػي صَبدح االسرزثوبس فرٍ الدرىدح َسربػذ ػلرٍ  .42

 سشػخ صهي ػبئذ الؼولُبد الذاخلُخ.

     

      الشقبثخ ػلٍ الزىسَذ سىف رؤثش فٍ ركبلُف الوٌغ والىقبَخ. .43

الشقبثخ ػلٍ الؼولُربد ردٌرت الوٌشرأح الؼذَرذ هري الزكربلُف الزرٍ رظهرش  .44

 رشغُل الىحذاد.ًزُدخ اػبدح 

     

الشقبثرخ ػلررٍ ركرربلُف الدرىدح ركشررف ػرري الؼرتء الفؼلررٍ الررزٌ رزحولرره  .45

 الوٌشأح ًزُدخ الزىخه ًحى الدىدح.

     

رسرربػذ سررزخ سررُدوب القبئوررخ ػلررٍ الخلررى هرري الفبقررذ فررٍ رررىفُش اسررزخذام  .46

 الطبقخ والوىاسد الطجُؼُخ.

     

َررؤثشاى فررٍ رحسررُي ًظررن الزصررٌُغ الخرربلٍ هرري الفبقررذ وسررزخ سررُدوب  .47

 الدىدح واألداء الوبلٍ للوٌشأح.

     

ًظن الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ وسزخ سُدوب َؤثشاى فرٍ رحذَرذ وقُربط  .48

 الٌزبئح الوبلُخ للدىدح الشدَئخ. 

     

ًظن الزصٌُغ الخبلٍ هي الفبقذ وسزخ سُدوب َؤثشاى فٍ رخفرُض صهري  .49

 دوسح الزشغُل.

     

الفبقررذ وسررزخ سررُدوب َررؤثشاى فررٍ رحسررُي ًظررن الزصررٌُغ الخرربلٍ هرري  .50

 اإلًزبخُخ.

     

ًظررن الزصررٌُغ الخرربلٍ هرري الفبقررذ وسررزخ سررُدوب َررؤثشاى فررٍ ركرربلُف  .51

 الدىدح.

     

ًظرررن الزصرررٌُغ الخررربلٍ هررري الفبقرررذ وسرررزخ سرررُدوب َرررؤثشاى فرررٍ رفؼُرررل  .52

 الوحبسجخ ػي ركبلُف الدىدح.
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 : َتائج اختثاراخ انفروض2يهحك رلى 

  َثٍُ َتائج اختثار انًتغُراخ انًرتثطح تانفرض األول 7جذول رلى 
 انًتغُر

 لًُح

 خ

درجاخ 

 انحرَح
 انجىهرَح

يتىسط 

 االَحرافاخ

 :95فترج انثمح ػُذ 

 انحذ األدًَ انحذ األػهً

X7 003555 554 53555 5347740 735404 534575 

X8 043547 554 53555 5344454 735555 534545 

X9 043475 554 53555 5344455 735557 534754 

X10 053550 554 53555 7355450 735544 534544 

X11 043455 554 53555 7355704 735755 534545 

X12 073557 554 53555 5344075 735540 534055 

X13 043445 554 53555 5344550 735545 534755 

X14 053555 554 53555 7355555 735545 534554 

X15 053540 554 53555 5345444 735545 534540 

X16 053555 554 53555 5347554 735455 534474 

X17 043575 554 53555 7355405 735554 534447 

X18 073444 554 53555 7355545 735044 534545 

X19 073445 554 53555 5345555 735505 534555 

X20 003055 554 53555 5344574 735557 534555 
  

 َثٍُ َتائج اختثار انًتغُراخ انًرتثطح تانفرض انثاٍَ 8جذول رلى 
 

 انًتغُر
 لًُح

 خ

درجاخ 

 انحرَح
 انجىهرَح

يتىسط 

 االَحرافاخ

 :95فترج انثمح ػُذ 

 انحذ األدًَ انحذ األػهً
X21 743455 554 53555 5345554 735445 534405 

X22 003554 554 53555 5344444 534574 535055 

X23 053555 554 53555 7355545 735774 534045 

X24 043775 554 53555 7355545 735454 534555 

X25 053455 554 53555 7355405 735545 534444 

X26 053055 554 53555 5344550 735545 534505 

X27 043540 554 53555 7357044 735400 534555 

X28 053055 554 53555 5344705 735544 534055 

X29 073450 554 53555 7355545 735455 534454 

X30 053554 554 53555 7355405 735457 534444 

X31 003747 554 53555 7357044 735445 534555 

X32 073544 554 53555 5340445 735555 534505 

X33 073745 554 53555 7355545 735454 534454 

X34 003455 554 53555 7357044 735445 534554 

X35 053444 554 53555 7355454 735555 534455 

X36 053555 554 53555 5344455 735550 534545 

X37 053554 554 53555 5345444 735505 534557 
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 َثٍُ َتائج اختثار انًتغُراخ انًرتثطح تانفرض انثانث 9جذول رلى 

 
 

 انًتغُر
 لًُح

 خ

درجاخ 

 انحرَح
 انجىهرَح

يتىسط 

 االَحرافاخ

 :95فترج انثمح ػُذ 

 انحذ األدًَ انحذ األػهً
X38 053555 554 53555 5345555 735447 534404 

X39 053555 554 53555 5344557 534555 535554 

X40 053504 554 53555 5345547 735045 534545 

X41 053545 554 53555 7354554 735504 534555 

X42 053054 554 53555 5344545 735750 534545 

X43 053554 554 53555 7355545 735077 534455 

X44 003554 554 53555 7355545 735054 534454 

X45 053554 554 53555 7354504 735507 534544 

X46 003555 554 53555 7355545 735455 534457 

X47 073455 554 53555 7350575 735455 534574 

X48 003554 554 53555 7355540 735455 534454 

X49 073455 554 53555 7355755 735555 534547 

X50 073544 554 53555 7355445 735500 534555 

X51 073405 554 53555 5344075 735545 534054 

X52 073457 554 53555 7354547 735540 534705 

X53 003544 554 53555 7354547 735545 534755 

X54 053455 554 53555 7355405 735474 534455 

X55 053455 554 53555 7355755 735505 534554 

X56 053454 554 53555 5345555 735545 534547 

X57 053555 554 53555 7357044 735455 534407 

X58 053555 554 53555 7355755 735505 534557 
 

 االختالف تٍُ يفرداخ ػُُح انذراسح: َتائج اختثاراخ 3يهحك رلى 

                      ( َتائج اختثاراخ االختالف تٍُ يفرداخ ػُُح انذراسح 10جذول رلى )

 ػهً أساس َىع انشركح
   

 

ريز 

يتغُراخ 

 انذراسح

 االختالفاخ فٍ يتىسط
االختالفاخ فٍ انخطأ 

 انًؼُارٌ
 انجىهرَح Tلًُح 

X7 -5354054  :-5354054 5354555 :5354470 -53757 :-53705 53555 

X8 535050   :535050 5354554 :5354555 53544  :53544 53455 

X9 5355445  :5355445 5354555 :5354447 53505  :53500 53575 

X10 5354545  :5354545 5354455 :5355555 53700 :53754 53754 

X11 5357455  :5357455 5354575 :5354755 53555 :53505 53550 

X12 5355457   :5355457 5354055 :5354444 53544  :53505 53054 

X13 5355554  :5355554 5354505 :5354550 53454  :53445 53544 

X14 5355445  :5355445 5354455 :5354755 53555 :53045 53557 

X15 5350447  :5350447 5354444 :5354040 53555 :53555 53545 

X16 5355550   :5355550 5354555 :5354545 53544  :53545 53547 

X17 5355575  :5355575 5354445 :5354550 53507  :53575 53554 
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ريز 

يتغُراخ 

 انذراسح

 االختالفاخ فٍ يتىسط
االختالفاخ فٍ انخطأ 

 انًؼُارٌ
 انجىهرَح Tلًُح 

X18 5354044  :5354044 5354550 :5354454 53454 :53445 53554 

X19 5355555  :5355555 5354455 :5355005 53545 :53557 53570 

X20 5354445   :5354445 5354555 :5354545 53555  :53444 53554 

X21 5355455  :5355455 5355445 :5355755 53544  :53547 53575 

X22 -5350570  :-5350570 5354050 :5354544 -53555 :-53544 53545 

X23 5354404  :5354404 5354540 :5354745 53757 :53700 53550 

X24 5355575   :5355575 5354745 :5354455 53555  :53500 53555 

X25 5355455  :5355455 5354757 :5354545 53504  :53555 53575 

X26 -5355454  :-5355454 5354545 :5354454 -53544 :-53544 53545 

X27 5355457  :5355457 5354055 :5354455 53544 :53555 53505 

X28 5354454   :5354454 5354457 :5354555 53055  :53054 53545 

X29 5355557  :5355557 5355554 :5355555 53554  :53550 53545 

X30 5354045  :5354045 5355545 :5355545 53450 :53454 53575 

X31 5355404  :5355404 5354455 :5355557 53405 :53454 53557 

X32 5350505   :5350505 5354555 :5354455 53445  :53454 53455 

X33 5355457  :5355457 5354405 :5355505 53554  :53545 53055 

X34 5355457  :5355457 5354505 :5354745 53550 :53555 53550 

X35 5355545  :5355545 5354554 :5354555 53505 :53554 53555 

X36 5350555   :5350555 5354454 :5354405 53554  :53557 53755 

X37 -5355774  :-5355774 5354544 :5354455 -53557 :-53555 53054 

X38 5355557  :5355557 5355755 :5355457 53075 :53054 53544 

X39 -5354505  :-5354505 5354445 :5354744 -53545 :-53555 53555 

X40 5354447   :5354447 5354545 :5354445 53755  :53755 53554 

X41 5350505  :5350505 5355745 :5355455 53455  :53547 53547 

X42 5350504  :5350504 5355775 :5355450 53555 :53544 53545 

X43 5355454  :5355454 5354575 :5354547 53474 :53455 53544 

X44 5355044   :5355044 5354555 :5354775 53555  :53045 53754 

X45 5354705  :5354705 5354454 :5354545 53705  :53775 53754 

X46 5355754  :5355754 5354000 :5354445 53544 :53544 53555 

X47 5354405  :5354405 5354055 :5354050 53545 :53544 53445 

X48 5355544   :5355544 5354457 :5354545 53575  :53554 53545 

X49 5355755  :5355755 5354555 :5354045 53575  :53557 53005 

X50 5355555  :5355555 5354545 :5354074 53557 :53555 53555 

X51 5354445  :5354445 5354045 :5354474 53457 :53405 53405 

X52 5355544  :5355544 5354445 :5355555 53555  :53555 53505 

X53 5357557  :5357557 5354757 :5354057 53554  :53555 53545 

X54 5355544  :5355544 5354555 :5354555 53554 :53555 53455 

X55 5355545  :5355545 5355444 :5355555 53555 :53444 53547 

X56 5354447   :5354447 5354545 :5354054 53745  :53755 53555 

X57 5355557  :5355557 5355555 :5355445 53550  :53045 53545 

X58 5357057  :5357057 5354555 :5354475 53545 :53575 53555 
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                     ( َتائج اختثاراخ االختالف تٍُ يفرداخ ػُُح انذراسح 11جذول رلى )

 ػهً أساس َىع انىظُفح
 

 

ريز 

يتغُراخ 

 انذراسح

 االختالفاخ فٍ يتىسط
االختالفاخ فٍ انخطأ 

 انًؼُارٌ
 انجىهرَح Tلًُح 

X7 5354475  :5354475 5355545 :5354575 53754 :53450 53545 

X8 5345555   :5345555 5355554 :5350055 53775  :53555 53575 

X9 5355545  :5355545 5354550 :5355554 53454  :53455 53555 

X10 5345450  :5345450 5355444 :5354545 53455 :53544 53505 

X11 5355447  :5355447 5354555 :5354445 53705 :53045 53555 

X12 5345450   :5345450 5355475 :5375754 53445  :53555 53555 

X13 5340547  :5340547 5354754 :5355545 53505  :53554 53555 

X14 5345450  :5345450 5355457 :5355545 53555 :53555 53555 

X15 5345545  :5345545 5355554 :5354545 53545 :53454 53555 

X16 5344555   :5344555 5355555 :5357040 53545  :53454 53575 

X17 5355505  :5355505 5355545 :5355554 53554  :53577 53555 

X18 5345450  :5345450 5355555 :5375575 53455 :53555 53555 

X19 5340547  :5340547 5357555 :5355045 53555 :53504 53544 

X20 5355505   :5355505 5355545 :5354745 53554  :53555 53550 

X21 5350745  :5350745 5355554 :5377540 53455  :53545 53554 

X22 5345447  :5345447 5355075 :5375554 53745 :53455 53555 

X23 5345504  :5345504 5355555 :5355507 53455 :53050 53540 

X24 5344554   :5344554 5355554 :5355444 53044  :53045 53777 

X25 5345450  :5345450 5354404 :5355540 53547  :53055 53555 

X26 5345554  :5345554 5355557 :5354545 53544 :53544 53554 

X27 5345745  :5345745 5355575 :5357555 53054 :53554 53545 

X28 5345447   :5345447 5355550 :5354445 53050  :53544 53555 

X29 5304500  :5304500 5350505 :5375445 53554  :53545 53555 

X30 5345450  :5345450 5355754 :5354554 53045 :53544 53555 

X31 5345450  :5345450 5357445 :5354444 53554 :53550 53545 

X32 5355054   :5355054 5355505 :5357454 53455  :53454 53555 

X33 5345505  :5345505 5357474 :5375055 53555  :53447 53555 

X34 5345475  :5345475 5355554 :5354504 53455 :53757 53575 

X35 5344574  :5344574 5355454 :5375555 53507 :53755 53550 

X36 5355554   :5355554 5354454 :5354554 53455  :53745 53555 

X37 5350544  :5350544 5355747 :5375447 53555 :53050 53557 

X38 5345504  :5345504 5354704 :5377454 53455 :53557 53555 

X39 5355054  :5355054 5355405 :5354555 53555 :53477 53554 
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ريز 

يتغُراخ 

 انذراسح

 االختالفاخ فٍ يتىسط
االختالفاخ فٍ انخطأ 

 انًؼُارٌ
 انجىهرَح Tلًُح 

X40 5340445   :5340445 5355545 :5354555 53040  :53554 53545 

X41 5355504  :5355504 5355457 :5375055 53550  :53554 53554 

X42 5340445  :5340445 5350554 :5375555 53774 :53545 53557 

X43 5345554  :5345554 5355555 :5354555 53045 :53554 53500 

X44 5340547   :5340547 5354475 :5355540 53540  :53540 53555 

X45 5345455  :5345455 5355554 :5354554 53550  :53054 53555 

X46 5344550  :5344550 5355754 :5377447 53455 :53455 53555 

X47 5350445  :5350445 5355444 :5355755 53754 :53454 53575 

X48 5355545   :5355545 5355554 :5355455 53454  :53545 53505 

X49 5344755  :5344755 5357575 :5354055 53475  :53745 5340 

X50 5340545  :5340545 5355454 :5355544 53545 :53554 53555 

X51 5340544  :5340544 5355454 :5357744 53455 :53754 53540 

X52 5350745  :5350745 5355554 :5354057 53555  :53454 53545 

X53 5344504  :5344504 5355574 :5377555 53444  :53457 53555 

X54 5355054  :5355054 5355405 :5354544 53555 :53055 53555 

X55 5345545  :5345545 5355455 :5355745 53704 :53557 53555 

X56 5345074   :5345074 5355455 :5357005 53475  :53544 53744 

X57 5345455  :5345455 5350404 :5374455 53545  :53554 53555 

X58 5355545  :5355545 5350545 :5375444 53557 :53455 53547 

 
 


