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طارق عبدالمحسن الدويسان
<< مؤسس ومدير عام شركة رواد العالمية لالستشارات والتدريب
تــرول جامـعـة الكـويت << أستـاذ ســابق في كليـة الهنـدسـة والبـ

تكلفة الجودة
الجزء الثاني

كما أســـلفنا يف العدد الســـابق من جملة الصناعي، تنقســـم اجلودة إىل قسمني: 
تكلفـــة منـــع اخلطأ وتكلفة اخلطـــأ. بدورها تنقســـم تكلفة منع اخلطـــأ إىل نوعني: 
تكلفـــة الوقايـــة وتكلفـــة التقييم؛ كذلك تنقســـم تكلفـــة اخلطأ إىل نوعـــني: تكلفة 
اخلطـــأ الداخلي وتكلفـــة اخلطأ اخلارجـــي. تعرض األشـــكال األربعـــة التالية أمثلة 

على األنـــواع األربعـــة لتكلفة اجلودة ملنشـــأة صناعية.
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متييز أنشطة اجلودة
التصميـــم،  جـــودة  للجـــودة:  وجهـــني  هنـــاك 
وجودة االلتزام، وتندرج حتتهما عشرات بل ُرمبا 
مئـــات من العناوين مرتبطة بأنشـــطة اجلودة. 
وقد ينشـــأ أحيانـــًا تداخاًل بني أنشـــطة اجلودة 
وغريها من األنشطة - خاصة أنشطة التدريب 
والتشـــغيل والتســـويق أو البيـــع والتصميم – 
ويتعـــني هنا حتديد األنشـــطة اخلاصة باجلودة 
وحســـاب تكلفتها، واســـتبعاد تلك األنشـــطة 

التـــي ال تتعلق بحســـاب تكلفة اجلودة.
يقرتح جـــوران وجراينـــا )2013( اختبارًا بســـيطًا 
ُيمكن من خالله التمييز إن كانت التكلفة تتعلق 

باجلودة أم غري ذلك: 

"افـــرتض أن جميـــع العيـــوب قد انتهـــت. هل 
تختفـــي التكلفـــة امُلختلف عليهـــا؟" إن كانت 
اإلجابـــة "نعم"، فإن التكلفة تتعلق باجلودة. هذا 
االختبار، على بســـاطته، إال أنه ال يحســـم بعض 

حـــاالت التداخل. لنأخـــذ األمثلة التالية: 
• لـــو انتهـــت جميـــع العيـــوب، هل ســـتنتهي 
تكلفـــة فشـــل املنتـــج أثنـــاء فـــرتة الكفالة؟ 
اإلجابة هي "نعم"؛ فانتهاء العيوب، ُينهي هذه 

لتكلفة. ا
• لـــو انتهـــت جميـــع العيـــوب، هل ســـتنتهي 
تكلفـــة فحـــص عينـــات يف اخملتـــر؟ "اإلجابة 
هـــي نعم"؛ فال داعي لفحـــص عينات ان انتهت 
العيـــوب )إال إذا كان الفحـــص هو أمر تشـــرتطه 

جهـــة رقابيـــة أو الزبون(.

• لـــو انتهـــت جميـــع العيـــوب، هل ســـتنتهي 
تكلفـــة تدريـــب العاملـــني؟ اإلجابـــة هـــي يف 
الغالب "ال"، فتدريـــب العاملني هو أمر مطلوب 
يف كل األحـــوال )إال إذا كان هـــدف التدريـــب هو 

حتديدًا(. اجلـــودة 
• لـــو انتهـــت جميـــع العيـــوب، هل ســـتنتهي 
تكلفة شـــهادة اآليـــزو 9001؟ اإلجابة هي يف 
الغالب "ال"، ألن للشـــهادة غايات أخرى تشـــمل 
الرتويـــج للمؤسســـة وتأهيلها كجهـــة موردة 

الكبار. العمـــالء  لبعض 
كمـــا هـــو ُمبـــني مـــن بعض احلـــاالت أعـــاله، ال 
نســـتطيع أن نعطـــي أحكامًا عامة حاســـمة 
ُمســـبقة ُتقرر أي مـــن التكاليف هـــي للجودة، 

خصوصيتها. مؤسســـة  فلـــكل 

• تكلفة إجراء تعديالت ناجتة عن خلل يف اجلودة

• تكلفة التخطيط واإلجراءات تصحيحية

• تكلفة التشخيص الكتشاف سبب املشكلة

• تكلفة تخفيض سعر منتجات دون املستوى

• تكلفة حتري/فرز املنتجات دون املستوى

• تكلفة التخزين نتيجة تخزين إضايف ناجت عن مشاكل يف اجلودة

• تكلفة دراسة مشكلة جودة

•  تكلفة فرصة البيع الضائع

•   تكلفة العقوبات/اجلزاءات

•   تكلفة التعويضات

•   تكلفة املنتجات التي يتم إرجاعها

• تكلفة إجراءات تصحيحية

• تكلفة اختبارات تشخيصية

• تكلفة ُمعايرة ُمعدات الفحص واالختبار

• تكلفة التدقيق على امُلنتج ومكوناته

• تكلفة تصميم اجلودة والوثوقية يف املنتج

• تكلفة الصيانة الوقائية

• تكلفة مراقبة العمليات

• تكلفة تأهيل املوردين

)Scrap/Waste( تكلفة الفاقد •

)Defects( تكلفة تصنيع منتج معيب •

)Repair( تكلفة إصالح منتج معيب •

)Rework( تكلفة إعادة تصنيع منتج معيب •

• تكلفة إعادة فحص منتجات معيبة أعيد تصنيعها

• تكلفة إعداد اآلالت )Setup( بعد إصالح منتج معيب أو إعادة تصنيع 

منتج معيب حلني تصنيع أول منتج جيد. 

• تكلفة معاجلة شكاوى العمالء

)Recall( تكلفة االستدعاء •

)Warranty( تكلفة إصالح منتج حتت الكفالة •

• تكلفة تدهور السمعة

)Liability( تكلفة التأمني عن املسئولية •

• تكلفة فحص املواد األولية

• تكلفة فحص املنتج النهائي

• تكلفة الفحص أثناء التصنيع.

• تكلفة مراجعة التصاميم الهندسية

• تكلفة تطبيق اآليزو 9001

• تكلفة حتسني اجلودة )مثل الستة سجما(

• تكلفة تدريب العاملني واملوردين

• تكلفة التدقيق على جودة النظام

الشكل )1(: أمثلة على تكاليف اخلطأ الداخلي ملنشأة صناعية

الشكل )2(: أمثلة على تكاليف اخلطأ اخلارجي ملنشأة صناعية

الشكل )3(: أمثلة على تكاليف التقييم مُلنشأة صناعية

الشكل )4(: أمثلة على تكاليف الوقاية مُلنشأة صناعية
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التكلفة امُلثلى للجودة
ُيمكـــن متثيل تكلفـــة اجلـــودة بأنواعها األربعة 
بأســـلوبني. األول يرصـــد العالقـــة فيمـــا بينها 
على شـــكل بيـــاين، والثاين ميثـــل تكلفة اجلودة 

الرتاكمي. العامود  برســـمة 
 ،)5( رقـــم  الشـــكل  األول  األســـلوب  يوضـــح 

حيث ميثل اإلحداثي الســـيني مستوى اجلودة 
واإلحداثـــي الصـــادي تكلفـــة اجلـــودة. وهناك 
ثالثـــة خطـــوط بيانيـــة؛ األول هو تكلفـــة اخلطأ 
بشـــقيه الداخلي واخلارجـــي، والثاين هو تكلفة 
منع اخلطأ بشقيه الوقائي والتقييمي، واخلط 
البياين الثالـــث هو إجمايل تكلفة اجلودة )حاصل 
جمـــع اخلطني البيانيني األول والثاين(، التي تبلغ 

أقصاها عندما تكون مســـتوى اجلودة )نســـبة 
املنتجات اجليدة( يف أقل مســـتوياتها )%0(، 
ثـــم تتناقص ســـريعًا لتصـــل إىل أدناهـــا عندما 
تكون مســـتوى اجلودة يف أعلى مســـتوياتها 
)100%(، عنـــد هذا املســـتوى تنعـــدم تكلفة 
اخلطـــأ وتكـــون تكلفة منـــع اخلطـــأ يف أعلى 

. تها يا مستو

األســـلوب الثـــاين يف متثيل تكلفـــة اجلودة هو 
من خالل رســـمة العامود الرتاكمي التي تتكون 
مـــن عـــدة أعمـــدة )الشـــكل رقـــم 6(؛ العامود 
األول يعكـــس التكوين الســـيئ لتكلفة اجلودة، 
ويعكـــس العمـــود الثاين التكويـــن اجليد لتكلفة 
اجلودة. ففـــي عامود التكوين الســـيئ، تكلفة 
اخلطأ هـــي األعلى، تليهـــا تكلفـــة التقييم، ثم 
تكلفـــة الوقايـــة. أما يف عامـــود التكوين اجليد، 
فتنخفـــض تكلفة اخلطـــأ إىل حد كبـــري لتصبح 
األقـــل، وتنخفض كذلـــك تكلفة التقييـــم، بينما 

تزيـــد تكلفـــة الوقاية بشـــكل طفيـــف لُتصبح 
هـــي األعلـــى. وميثل العامـــود الثالـــث التكوين 
األمثـــل للتكلفـــة، ففيـــه ُتصبح تكلفـــة اخلطأ 
صفـــرًأ وتتقلص تكلفتي الوقاية والتقييم. جتدر 
اإلشـــارة هنـــا إىل أن التكويـــن األمثـــل يقع عند 
إجمـــايل تكلفـــة اجلودة عنـــد مســـتوى اجلودة 
مـــن  بالرغـــم   .)5( رقـــم  الشـــكل  يف   %100
حتقيـــق التكوين األمثـــل للتكلفـــة يف العامود 
الثالـــث، يجـــب أن ال يتوقف مســـعى حتســـني 

تكلفة اجلـــودة بتقليص هاتـــني التكلفتني.

بالعـــودة إىل مـــا ُنشـــر من كتب ومقـــاالت حول 
تكوينات تكلفة اجلودة يف املؤسســـات، ُيمكن 
تلخيصها يف الشـــكل رقـــم )7(. مُبقارنة تلك 
التكوينـــات، جند أنها جميعًا من النوع الســـيء؛ 
حيـــث تكلفـــة الفشـــل متثـــل أكر مـــن %60 
مـــن إجمـــايل تكلفة اجلودة يف جميـــع احلاالت، 
وتكلفـــة الوقاية هي ثابتة بشـــكل عـــام، حوايل 
10% مـــن إجمـــايل تكلفة اجلـــودة، وكلما زادت 

تكلفـــة التقييم، قلت تكلفة الفشـــل.
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الشكل )5(: الرسم البياين إلجمايل تكلفة اجلودة

الشكل )7(: تكوينات تكلفة اجلودة كما يف بعض املراجع املنشورة

الشكل )6(: تكوينات تكلفة اجلودة




