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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 الثالث

اســـتعرضنا يف العدديـــن املاضيـــني من جملـــة الصناعـــي تعريف تكلفـــة اجلودة 
وأنواعهـــا األربعـــة وعرضنـــا للعاقـــة فيمـــا بينها مـــن خال رســـمة بيانيـــة وأخرى 
تكوينيـــة. نعـــرض يف هـــذا اجلـــزء الثالـــث واألخـــري للفوائد التـــي ُيمكـــن أن جتنيها 
املؤسســـة من حســـاب تكلفة اجلـــودة، واخلطوات التـــي ُيمكن أن تســـري عليها 

مـــن أجل بنـــاء برنامـــج ُيحقق ذلـــك الهدف.
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فوائد حساب تكلفة اجلودة
يتحقـــق من خال حتديد وحســـاب بنود تكلفة اجلـــودة وتصنيفها فوائد 

أبرزها: عديدة، 
1. ربط اجلودة باألداء املايل للمؤسســـة، ما ُيسّهل فهمها وُيعظم من 
أهميتها. وبالتايل، ُيسّهل من عملية إقناع اإلدارة العليا بتبني مشاريع 

وبرامج حتسني اجلودة.
2. حتديـــد طبيعة تكوين تكلفة اجلودة يف املؤسســـة، ما يشـــي بحال 
اجلـــودة العام، إن كان ســـيئً أو جيدًا، ما ُيســـاعد على إجـــراء التعديات 

املطلوبـــة يف منظومة العمل ســـعيً لتحقيـــق التكوين األفضل. 
 Return( 3. حتديد أولوية املشـــاريع والربامـــج ذات العائد األعلى اجلودة

on Quality( وفقـــً للُمعادلة التالية:

العائد على اجلودة =             × 100

بشـــكل عـــام، يجـــب إخضاع جميـــع مشـــاريع وبرامـــج اجلـــودة لتحليل 
تكلفـــة اجلودة الختيـــار األجدى منها.

4. إجـــراء حتليل عامـــودي )Vertical Analysis( لتكلفـــة اجلودة لتحديد 
العوامل املؤثرة علـــى ارتفاع تكلفة اجلودة. ُيطبـــق التحليل العامودي 
على بيانات تكلفة اجلودة الســـنوية؛ يتم فيها حتديد نســـبة كل صنف 
وبند إىل إجمايل تكلفة اجلودة. من الرسومات الشائعة يف هذا التحليل 
خمطـــط الدائرة. فعلى ســـبيل املثال، يعرض الشـــكل رقم )1( االنواع 
األربعة لتكلفة اجلودة مُلنشأة صناعية، والتي ُتقدر تكلفة اجلودة فيها 
بــــ 15% من إجمايل التكلفة البالغة مليون دينار يف العام 2018. ُياحظ 
من الشـــكل أن تكلفة الفشل بشقيها الداخلي واخلارجي هي األعلى 
)50%(، لكـــن تكلفة التقييم هي األعلى بني األصناف األربعة، حيث تبلغ 
نســـبتها 40% من تكلفة اجلودة. تستدعي هذه احلالة أخذ اإلجراءات 
التصحيحية لتعديل تكوين تكلفة اجلودة، كما تســـتدعي دراســـة بنود 

تكلفة التقييـــم، لتحديد أعاها متهيدًا لعاج العوامل املؤثرة.

• إجـــراء حتليل أفقـــي لتكلفة اجلودة لتتبـــع حال اجلودة عرب الســـنوات. 
ُيطّبـــق التحليل األفقي علـــى بيانات التكلفة لعدد من الســـنوات؛ ويتم 
حتديـــد ُمعـــّدل التغـــري لكل صنـــف وبنـــد لهـــذه الســـنوات، باإلضافة 
 CRC إىل حتليـــل اجتـــاه التغّير. فعلى ســـبيل املثـــال، رصدت شـــركة
Industries للكيماويات يف الواليات املتحدة األمريكية ما عرف بـ "دوالر 
 Failure $ as Percentage of( الفشل" كنســـبة مئوية إىل املبيعات
Sales( من 1997 إىل 2005، حمققة بذلك توفريًا بعشـــرات األلوف من 

الدوالرات )الشـــكل رقم 2(. دوالر الفشـــل، بتعريف الشـــركة، هو املال 
الذي ُينفق بســـبب فشـــل املنتجات أو اخلدمات يف حتقيق ُمتطلبات 
العميـــل. ُحّدد ذلـــك الفشـــل بأربعة أمور هـــي: )1( شـــكاوى العماء 
واالســـتدعاء، )2( و الفاقد/اخمللفـــات، )3( و حـــوادث اجلـــودة الداخلية 
)يشـــمل التكاليف املرتبطة بإصاح امُلنتج قبل أن يتم شـــحنه(، )4( و 

خـــراب امُلنتج يف امليدان أو أثنـــاء الكفالة.

قيمة التوفري يف تكلفة اجلودة

تكلفة املشروع

الشكل )1(: مثال ُمخطط الدائرة لتكاليف اجلودة مُلنشأة صناعية

تكلفة الفشل الداخلي 

تكلفة الوقاية 

تكلفة الفشل الخارجي 

تكلفة التقييم 
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بناء برنامج تكلفة اجلودة
يتطلـــب بنـــاء برنامـــج تكلفـــة اجلـــودة تضافر 
جهـــود إدارة اجلـــودة مـــع اإلدارة املالية، وقبل 
ذلـــك دعـــم اإلدارة العليـــا، ُممّثلـــة يف مديرها 
العـــام. يكتمل بنـــاء الربنامج عندمـــا يتم حتديد 
وتعريف كل بند من بنود تكلفة اجلودة وتصميم 
تقارير ُربع سنوية وسنوية لتكلفة اجلودة، فيها 
يتم رصد قيم تلك البنود، وصياغة توصيات بناء 
على نتائـــج حتليل تكلفة اجلـــودة. أبرز خطوات 

هي: اجلودة  برنامج  بناء 

• تكليف املدير العام إلدارة اجلودة مبهمة بناء 
الربنامـــج ومنحها الصاحيات واملـــوارد التي 

حتتاجها.

• تنســـيق إدارة اجلـــودة مـــع اإلدارة املالية من 
أجل إعداد قائمة بنود تكلفة اجلودة، وتعريف 
كل بنـــد منها. يشـــمل التعريف نـــوع تكلفة 
اجلـــودة الـــذي ينتمـــي إليـــه البنـــد، ومصادر 
بيانـــات البنـــد وطريقـــة حســـابه، وفرضياته.

• جمـــع اإلدارة املاليـــة لبيانـــات تكلفـــة اجلودة 
وإعـــداد بيانـــات تقرير تكلفة اجلودة الســـنوي.

• كتابـــة إدارة اجلـــودة لتقريـــر تكلفـــة اجلـــودة 
وعرضـــه علـــى املديـــر العام.

• حتديـــد املدير العـــام ألهداف تكلفـــة اجلودة 
للســـنة القادمـــة، يف ضوء نتائـــج التقرير.

بحســـب  كل  املؤسســـة،  إدارات  قيـــام   •
اختصاصها، باتخاذ إجراءات التحسني لتقليل 
تكلفـــة اجلـــودة بالتنســـيق مـــع إدارة اجلودة.

حتدث زميـــاك عن أربعة أســـاليب جلمع بيانات 
تكلفـــة اجلـــودة؛ األول، وهو الشـــائع التقليدي 
علـــى  يعتمـــد   ،)Traditional Method(
الســـجات احملاســـبية لبيانـــات متوفـــرة لدى 
اخملتلفـــة  األنـــواع  رصـــد  يف  املاليـــة  اإلدارة 
لتكلفـــة اجلـــودة. األســـلوب الثـــاين يعتمد على 
 Defect( املعيبـــة  املنتجـــات  وثائـــق  جمـــع 
التـــي   )Document Collection Method
هي أصًا تكون متوفرة لدى بعض املؤسسات 
يف ســـياق نظام رصد املنتجـــات املعيبة. أما 
الثالـــث، وهـــو األقـــل اســـتخدامً لصعوبته، هو 
 Time and( أســـلوب جمع الوقت وامُلاحظة
Attendance Collection Method(؛ ففيه 
ُينـــاط بالعاملني، الذيـــن مت تدريبهم تدريبً جيدًا، 
رصد األنشـــطة التي يقومون بهـــا وتصنيفها 

بحســـب أنواع تكلفة اجلودة األربعة. األســـلوب 
 )Assessment Method( األخري وهـــو التقييم
يتســـم بأنه تدريجـــي، فهو ينطلق مـــن تقييم 
"نضج املؤسســـة" يف اجلـــودة؛ فإن كان يف 
املرحلة االبتدائية، مت الركيـــز على جمع بيانات 
تكلفة املنتجـــات املعيبة الداخليـــة واخلارجية 
 ،)Internal and External Failure Costs(
وإن كان أكـــر نضجـــً، مت إضافـــة باقـــي أنـــواع 

اجلودة. تكاليف 

رغم أهمية تطبيق برنامـــج لتكلفة اجلودة يف 
جميع أنواع املؤسســـات، الصناعية واخلدمية، 
إال أن تطبيق الربنامج ال يزال يقتصر إىل حد بعيد 
لصعوبة  ُرمبـــا  الصناعية؛  املؤسســـات  علـــى 
إدراك البعـــض ملفهوم املعيـــب عند احلديث 

اخلدمات. عن 

CRC Industries الشكل )2(: دوالر الفشل كنسبة مئوية من املبيعات يف شركة
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