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:هشتـم ل ـفص

یتـه یابی کیفـهزین
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مقدمه

و در پی بهبود ترین معیار کسب مزیت رقابتی به شمار آوردهترین ارزش مشتریان و حیاتیمحصوالتشان را به عنوان مهمها کیفیتبسیاري از شرکت

هاي بهبود هاي مربوط به آن نیز دقیقاً تعیین شود چراکه هدف برنامههر گونه تالش براي بهبود کیفیت باید به خوبی بررسی و هزینه.آن هستند

که کاهش هزینهپرواضح است.مستمر فقط برآورد کردن نیاز مشتریان در خصوص کیفیت نیست، بلکه این هدف باید با کمترین هزینه تحقق یابد

گیري شود تا بتوان تصمیمات منطقی و صحیحی در مورد آنها ها کامالً تعریف، شناسایی و اندازهپذیر است که این هزینههاي کیفیت زمانی امکان

دارد تا اطمینان دهد هاي کیفیت بسیار اهمیتگیري و گزارش هزینهبنابراین مدل و شیوه مورد استفاده مدیران جهت تعریف ، اندازه.اتخاذ کرد

.اندبندي و گزارش شدههاي کیفیت به درستی شناسایی ، طبقهتمامی هزینه

:هاي کیفیت الزم است ارزیابی اولیه صورت گیرد در این ارزیابی اهدافی مورد توجه هستند که اهم آنها شامل موارد ذیل است براي کار با هزینه

.نی که مورد توجه مدیران ارشد قرار گیردارائه اهمیت مسائل کیفی به زبا)الف

.هاتعیین نقاط اصلی توجه جهت کاهش هزینه)ب

.ارائه اهمیت مسائل کیفی به زبانی که مورد توجه مدیران ارشد قرار گیرد

دهند که ارزش پولی و مالی آن میبرند و آنها را در دستور کار خود قرار ها معموالً تنها وقتی به اهمیت اصلی مسائل پی میمدیران ارشد سازمان

)پول(مقوله کیفیت به دلیل غیرمادي بودن و ارتباط با مسائل ذهنی بیشتر نیازمند است که به یک زبان مشترك .مسائل قابل توجه و توجیه باشد

اند، ت شرکت خود نیز به درستی آگاهدانند و از مشکالت و معضالکنند که اهمیت و جایگاه کیفیت را میبیان شود، چون بیشتر مدیران تصور می

.باشدافتد میتر از آنچه در عمل اتفاق میهاي کیفیت بسیار پایینمعموًال تخمین آنها از هزینه

ها تعیین نقاط اصلی توجه جهت کاهش هزینه

ترین مسائل که ها باید مهمدر این ارزیابی.نیستها نیز یکسان هاي کیفیت پرشمار است و میزان تأثیرگذاري آنها بر هزینهعلل به وجود آمدن هزینه

.شود، شناسایی گردندهاي کیفیت میجویی در هزینهسبب صرفه

هاي نبود کیفیت همچنین این تکنیک هزینه.هاي مرتبط با کیفیت به مدیریت سازمان گوشزد شودکند اهمیت فعالیتهزینه یابی کیفیت کمک می

ها را هاي بهبود کیفیت فعال شوند و نتایج فعالیت این تیمشود تیمکند و موجب میاثر و دالیل مربوط را نیز ترسیم میدهد ودر سازمان را نشان می

باشد، ابزار مؤثري براي افزایش اثر بخشی سازمان یابی کیفیت به عنوان تکنیکی که مبناي تکنیک کنترل کیفیت جامع میهزینه.کندنیز گزارش می

.است

هاي کیفیتهزینهتعریف 

.شودحاصل می»هاي عدم انطباقهزینه«و »هاي انطباقهزینه«هاي کیفیت از مجموع هزینه

هاي عدم هاي بازرسی و ارزیابی کیفیت ، هزینهشود مانند هزینههاي انطباق، مبالغی است که براي پیشگیري از کیفیت پایین پرداخت میهزینه

.کاري هاي دوبارهشود مانند هزینهاست که به دلیل وجود کیفیت پایین محصوالت و خدمات ایجاد میهاییانطباق ، عبارت از هزینه

:هاي کیفیت شامل موارد ذیل است هزینه)١٩٩٥(بر اساس تحقیقات دیل و پالنکت 

.دهدهایی که در طول طراحی، به کارگیري و نگهداري یک سیستم مدیریت کیفیت رخ میهزینهـ١

.شودمنابعی که براي بهبود مستمر در کیفیت تعهد میهزینهـ٢

سیستم، خدمات و محصوالت سازمان )نقص(هاي شکست هزینهـ٣

.هاي فاقد ارزش افزوده که براي تهیه محصولی با کیفیت نیاز استهاي ضروري و فعالیتسایر هزینهـ٤

ها به همراه افزایش در فواید هاي مربوط ، نقطه قوتی است که به کاهش هزینههاي بهبود و هزینههاي کیفیت ارتباط بین فعالیتتجزیه و تحلیل هزینه

هاي هاي کیفیت و فواید بهبود کیفیت که نوعی معامله بین دو عنصر متضاد، یعنی هزینهبنابراین تخمین دقیق هزینه.کندبهبود کیفیت کمک می

.ید به عنوان عنصري اساسی در برنامه کیفیت قرار گرفته و مورد توجه مدیران قرار گیردهاي عدم انطباق است، باانطباق و هزینه
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هاي کیفیت تاریخچه تکاملی هزینه

یکی از این .اند شدهها به کار گرفته میها و شرکتهاي مختلف از دیرباز در کلیه سازمانهاي عملیاتی مربوط به فعالیتروش شناسایی و ثبت هزینه

.است»کنترل کیفیت«ها، فعالیت بازرسی و آزمون یا به عبارت دیگر لیتفعا

این امر امکان پذیر .ها جلب شودکار بر روي مفهوم کیفیت و ارتقاي سطح کیفیت نیازمند آن بود که نظر مثبت مدیران نسبت به انجام این فعالیت

.هاي مرتبط با کیفیت شناسایی شونداینکه کلیه هزینههاي کیفیت و بندي هزینهآوري و دستهنبود مگر به وسیله جمع

.باشدهاي کیفیت مشخص کرده است که از اهمیت باالیی برخوردار میاین مفاهیم نکاتی را در زمینه

.شوندهاي حسابداري ثبت نمیهاي کیفیت به طور کامل در گزارشهزینه

.هاي کارگاهی و تولیدي در نظر گرفته شوندهاي کیفیت نباید تنها در مورد فعالیتهزینه

.شودهاي کیفیت میپایین بودن سطح کیفیت باعث بروز بسیاري از هزینه

:ها، فواید دیگري دارد بهبود کیفیت به غیر از کاهش هزینه

افزایش کیفیت و اثربخشی در محصوالت شرکتـ١

ش سرعت در انتقال آن به بازار افزایش در تعداد محصوالت مقبول در بازار و افزایـ٢

یابد حاشیه سود افزایش میـ٣

یابد هزینه دوباره کاري و تعمیرات کاهش میـ ٤

.یابدفرصت پیشرفت و رضایت شغلی نیز افزایش میـ ٥

:هاي کیفیت هاي مختلف هزینهمدل

P)مدل پیشگیري ـ ارزیابی ـ شرکت ـ١ –A – F)یا مدل کرازبی

مدل هزینه فرصتـ٢

مدل هزینه فرایندـ٣

یابی بر مبناي فعالیت هاي هزینهمدلـ ٤

یابی کیفیت و طبقات هزینه مربوطهاي هزینهمدل

طبقات هزینههامدل

P –A – F

کرازبی

شکست+ارزیابی +هاي پیشگیري هزینه

عدم انطباق+هاي انطباق هزینه

هاي نامشهود یا هزینه

فرصت

فرصت+شکست +ارزیابی +هاي پیشگیري هزینه

فرصت+عدم انطباق +هاي انطباق هزینه

نامشهود +هاي مشهود هزینه

P – A – Fهاي فرصت هاي شکست شامل هزینههزینه

است

عدم انطباق+هاي انطباق هزینههاي فرایندهزینه

فاقد ارزش افزوده +هاي داراي ارزش افزوده هزینهABCهاي هزینه

P)مدل پیشگیري ـ ارزیابی ـ شکست  – A – F)

ها را بر توانست این هزینههاي کیفیت سیستمی طراحی کرد که میبراي نخستین بار آقاي فیگنبام از طریق تجزیه و تحلیل هزینه١٩٤٣در سال 

.اساس دالر بیان کند
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دهد و افزایش در هزینه پیشگیري، هاي شکست را کاهش میهاي پیشگیري و ارزیابی، هزینهاین مدل آن است که افزایش هزینهدر واقع فرض مهم 

.دهدهاي ارزیابی را نیز کاهش میهزینه

هاي دستیابی به ل هزینههاي کیفیت شامشود به طور خالصه ایشان بر این باورند که هزینهدکتر جوران که به عنوان پدر کیفیت نیز شناخته می

.هاي ناشی از کیفیت بد استکیفیت خوب و همچنین شامل هزینه

Pهاي کیفیت در مدل هاي چهارگانه هزینهگروه – A – F به شرح ذیل است:

هاي شکستهزینه)الف

)خرابی درون سازمانی(هاي شکست درونی هزینهـ١

)سازمانیخرابی برون (هاي شکست برونی هزینهـ٢

هاي اختیاري هزینه)ب

ارزیابی هزینهـ ٣

هزینه پیشگیرانهـ ٤

)درون سازمانی(هاي شکست درونی ـ هزینه١

کنند و سازمان به طریق مختلف از گیرند که ایراداتی در مراحل مختلف پیش از تحویل محصول به مشتري بروز میها مواردي که در بر میاین هزینه

.برندو آزمایش از سوي کارکنان واحد کنترل کیفیت خود یا بازرسان خارجی به این ایرادات پی میقبیل بازرسی 

:هاي اصلی تشکیل دهنده این گروه شامل موارد زیر است زیر گروه

دور ریز یا اسقاطی ـ١

تعمیر و دوباره کاري ـ٢

تحلیل شکست ـ٣

تعمیر و بازکاري اقالم معیوب ـ ٤

ی صددرصدبازرسـ ٥

بازرسی و آزمایش مجددـ ٦

درجه بندي زیر سطح ـ ٧

)برون سازمانی(هاي شکست برونی ـ هزینه٢

شود و تا پیش از به کارگیري محصول از سوي مشتري شود که پس از دریافت محصول به وسیله مشتري ایجاد میهایی را شامل میاین گروه هزینه

.کندتوسط مشتري در هنگام استفاده از محصول نمود پیدا میاند و لذا اشکال مشخص و کشف نشده

:هاي این گروه شامل موارد زیرند ترین زیر گروهمهم

هزینه ضمانتـ١

هزینه شکایت مشتریانـ٢

هزینه برگشت محصول در برگیرندهـ٣

تخفیفـ ٤

ـ هزینه ارزیابی ٣

.شودهاي کیفی موردنظر صرف میهاي محصول با مشخصهمشخصهها براي تعیین مطابقت یا عدم مطابقت این هزینه

:باشد هایی که در این گروه وجود دارند شامل موارد ذیل میزیر گروه

هابازرسی و آزمایشی وروديـ١

بازرسی و آزمایش حین فرایندـ٢
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بازرسی و آزمایش محصول نهاییـ٣

هاي کیفیتممیزيـ ٤

گیريبازرسی و اندازهکنترل تجهیزات ـ ٥

تأمین مواد و خدماتـ ٦

هاي پیشگیرانهـ هزینه٤

هایی است که این اطمینان را در واقع هزینه.شودها در محصوالت صرف میهایی هستند که براي پیشگیري از رخداد ایرادات و خرابیهزینه فعالیت

.کننددهد که فرایند محصوالت و خدمات با کیفیت تولید میمی

:هاي موجود در این گروه شامل موارد زیرند ترین زیرگروهاصلی

ریزي کیفیتطرحهزینهـ١

هاي آموزشیهزینهـ٢

هاي طراحی و کنترل فرایندهزینهـ٣

هاي گزارش دهیهزینهـ٤

)کرازبی(هاي فرایندي هزینهمدل

P)هاي این مدل شبیه مدل بندي هزینهطبقه – A – F)منظور از .داندهاي کیفی میهاي کیفیت را ناشی از فعالیتاست، این مدل در حقیقت هزینه

.شودهایی است که در جهت بهبود کیفیت محصوالت، خدمات و فرایند انجام میهاي کیفی تمام فعالیتفعالیت

:هاي کیفی را به دو دسته تقسیم کرد که از این فعالیت

(شوند تا سطح کیفی محصوالت و خدمات و فرایندها به سطح کیفیت مورد نظر برسداول انجام میهایی که بارفعالیتـ١ )هاي انطباقهزینه.

(شودها و غیره، بعد از حصول سطح کیفیت ضعیف در جهت بهبود کیفیت انجام میها، دوباره کاريهایی که در جهت رفع نقصفعالیتـ٢ هزینه.

)هاي عدم انطباق

نامشهودهاي فرصت یا هزینههزینهمدل

اي دانست که با از دست دادن مشتریان یا کاهش درآمد به دلیل عدم توان آنها را سودهاي بالقوههاي برآوردي هستند و میهاي نامشهود هزینههزینه

.اندانطباق محقق نشده

:شوند هاي فرصت از نظر ساندووال و براویدز به سه دسته تقسیم میهزینه

وجود ظرفیت بالاستفادهـ١

مواد خام نامناسبـ٢

ضعف در خدمت رسانیـ٣

.کنندهاي کیفیت را به عنوان درآمدهاي از دست رفته و سود تحقق نیافته تعریف میآنها هزینه

یابی بر مبناي فعالیت مدل هزینه

گیري و تواند در خصوص تشخیص، اندازههاي کیفیت نیست، بلکه این سیستم مییابی بر مبناي فعالیت الزاماً معادل یک مدل هزینهسیستم هزینه

.هاي کیفیت به محصوالت به کار رودحتی تخصیص هزینه

ها و کیفیت دنبال شود تا هیچ محصولی هاي فاقد ارزش حذف و هدف بهبود مستمر در فرایندها، فعالیتهدف اصلی این سیستم آن بود که فعالیت

.دمعیوب نباش



)دیل و پالنکت(مدل کوه یخی 

گیرد که بیننده در نگاه اول فقط بخش کوچکی یا به عبارت دیگر فقط هاي کیفیت را مانند یک کوه یخی در نظر میدر این مدل در حقیقت هزینه

هاي مدل ارائه شده مهندسان کیفیت هزینهبینند، غافل از این نکته که بخش اعظمی از کوه یخی در زیر اقیانوس قرار گرفته است طبققله کوه را می

در صورتی که بخش اصلی .کنندها را به طور مستقیم مشاهده میهاي ساعات اضافی کار ناشی از ضعف کیفیت و هزینه دوباره کاريگارانتی، هزینه

فرایند، وفاداري مشتري، ارزیابی کیفیت از دید هاي بهبود برنامه کیفی، کنترل هاي مشتریان، هزینهها به صورت نامشهود از جمله هزینههزینه

هاي کیفیت اهمیت دارد، فراموش نکردن هزینهکند که اصوًال آنچه در مقولهکارشناسان کیفیت مخفی است این مدل بر این نکته اساسی تأکید می

.هاي پنهان استهزینه

هاي کیفیت تعیین مقدار بهینه هزینه

داخلی (هاي کیفیت در آن بیشتراست معموال در تمامی صنایع هزینه هاي شکست تر باشد، مجموع هزینهمورد بحث پیچیدههر چه محصول و صنعت 

بیشترین سهم و هزینه پیشگیرانه معموال کمترین سهم از هزینه هاي کیفیت را به خود اختصاص می دهند)و خارجی

مدل اقتصادي ((و پیشگیرانه و مجموعه هزینه ها وجود دارد که می توان آن را به عنوان به هر حال رابطه اي بین هزینه هاي شکست و ارزیابی *

.یاد کرد))هزینه کیفیت

هاي کیفیتمدل اقتصادي هزینه

پیشگیري و یعنی هر چه یک سازمان بیشتر بر روي .قرار دارند)داخلی و خارجی(هاي شکست هاي ارزیابی و پیشگیرانه در نقطه مقابل هزینههزینه

.یابدهاي داخلی و خارجی آن کاهش میارزیابی هزینه صرف کند، مقدار شکست



هاي با فرایندهاي سنتی شرکت

هاي موردنظر از طریق ها با توجه به سنتی بودن فرایند تولید، امکان دستیابی به کیفیت صددرصد و انطباق کامل محصول با مشخصهدر این شرکت

.ارزیابی و پیشگیرانه وجود نداردهاياعمال فعالیت

هاي شکست و در نتیجه مجموع کل هزینههاي ارزیابی و پیشگیرانه سبب کاهش در هزینهشود ، افزایش در هزینههمانطور که در شکل مالحظه می

گردد و در نهایت ها میافزایش هزینهکند و سبب اما این کاهش دائمی نبوده و در یک نقطه به صورت معکوس عمل می.شودهاي کیفیت شرکت می

.توانند به انطباق صددرصد کیفی دست یابندهاي با فرایند سنتی نمیشرکت

هاي با فرایند در حال توسعهشرکت

دارد، دستیابی به کیفیت هاي باالتري نسبت به فرایندهاي سنتی در آنها وجود ها با توجه به اینکه فرایند در حال توسعه است و قابلیتدر این شرکت

هاي ارزیابی و پیشگیرانه نسبت به هاي انتهایی نمودار روند افزایش هزینهباشد، اگرچه در قسمتصددرصد مطابق با آنچه مورد نیاز است ممکن می

شکست داخلی و خارجی به صفر میهاي شود و هزینهتر است ، اما سرانجام به دستیابی به کیفیت انطباق صددرصد منجر میابتداي آن بسیار سریع

.رسند

هاي شکست داخلی و خارجی شده و در هاي ارزیابی و پیشگیرانه سبب کاهش در هزینهشود، افزایش در هزینههمانطور که در شکل مشاهده می

.گرددنهایت به صفر شدن آنها در نقطه بهینه منجر می


