
  تكالیف الجودة 
  
  

  االسس والمؤشرات   اھمیة قیاسھا     )تحلیلھا او تصنیفھا(تبویبھا  ما اھمیتھا واسباب 
  ومداخل تحلیلھا                 بدراستھا  االھتمام

  
  

   -:ما ھى تكالیف الجودة 
  

 اما ان نتیجة للتغیرات التى حدثت فى بیئة االعمال فرضت على الشركات االھتمام بتحسین منتجھا والمنتج
یكون سلعة او خدمة ولكى تستطیع الشركة من المنافسة ھى االنتاج بتاكلیف اقل وتحسین جودة المنتج الشباع 

رغبة العمیل عكس الماضى كان النتج منتج وال یتم االھتمام بالمواصفات التى یحتاجھا العمیل ولھذا اصبحت 
   الجودة سالح تنافسى وبالتالى اصبح ھناك مداخل لدراستھا

  
 -) :دورة حیاه المنتج ( كما ان جودة المنتج تمر براحل  -

  مرحلة ما قبل االنتاج * 
  مرحلة االنتاج * 
  مرحلة ما بعد االنتاج * 

  
  المفھوم الضیق لتكالیف الجودة قصر ھذا على مرحلة االنتاج 

  المفھوم الموسع لتكالیف الجودة اصبحت متواجدة فى الثالث مراحل السابقة
   فى التصمیم>------بل االنتاجمرحلة ما ق

   مرحلة ما بعد االنتاج------------ مرحلة االنتاج
  
  

كل ما  تتضحى بة المنشاة سواء فى مرحلة ماقبل االنتاج المنتج او فى مرحلة انتاج  :  الجودةفتكالی
  فات الجودةاو فى مرحلة ما بعد المنتج بھدف انتاج وتسلیم منتج یحقق رغبات المستھلك یتطابق مع المواص

  
  

  البعض یقسم الجودة الى نوعین
  
  

جودة المطابقة اى ان یكون مطابقا للنواحى             جودة التصمیم
  الفنیة والمواصفات              

  
  : ملحوظة 
  تكلفة الجودة لیست كلھا تضیف قیمة    

  
  
  
  
  
  
  
  



  تبویب تكالیف الجودة
  

  ةتكالبف الفشل فى رقابة الجود          تكالبف رقایة الجودة
  

رقابةالجودة  نتاج المنیج  بصورة جیدة  تكالیف تھدف الى ا       التكالیف التى تتحملھا المنشأة نتیجة فشلھا ف
  المنتج لوجود عیوب فى االنتاج           ولیس بة عیوب

  
        

  
  

       تكالیف فشل خارجى  تكالیف فشل داخلى          وتنقسم الى مجموعتین
  

  یمتكالبف تقو          تكالیف منع
  ھى عملیة فحص تفتیش واختبار      كلى ما تضحى بة من اجل

  المنتج خالل مراحل االنتاج للتاكد من    منع حدوث انحراف فى الجودة
  اداء المنتج والمواصفات سواء كان    وانتاج منتج ذو مواصفات اقل ال 
  ھذا الفحص یتم عن طریق جھاز    ترضى العمیل منع االنتاج المعیب

  بالشركة او جھاز خارجى    مواد جیدة وجود جھازاختبار : مثال 
  رقابى جید للرقابة على اختبار مورد جید

  
  

  حاالت التصرف فى المنتج المعیب قبل الشحن
  

  بیع بسعر اقل  اصالح  اعادة كمادة خام  خردة
  
  

  
  تعریف تكالیف الفشل الداخلى

  
  المنتج المعیب قبل شحنة للعمیل او المستھلكھى التكالیف الصریحة التى تتحملھا المنشاة فى حالة اكتشاف 

  
  تكلفة الفشل الخارجى تشمل

  
  ترفض تماما  ترد لالصالح  تخفیض السعر  مسموحات

  
  

   ھناك مشكلة فى قیاسھا–تكالیف ظاھرة       
  

  )غیر الصریحة ( التكالیف المستترة 
  

  تأثر سمعة الشركة          فقد العمیل نفسة
  ةنقص فى حصة الشرك    
  فى السوق    

  
      

  
  

  لكل شركة مستوى جودة یناسبھا وقد ال یناسبھا شركة اخرى حسب امكانیتھا
  



  ھناك عالقة بین تكلفة الجودة وتكلفة رقابة الجودة ؟/ س 
  

  حبث انة كلما زاد رقابة الجودة قلت تكلفة الفشل وذلك فى حدود مستوى معین والعالقة لیست خطیة/ ج
  

  ى االمثل للجودة ؟متى یتحقق المستو/  س 
  مكونات تكلفة الجودة ام ال؟) ت الكلیة ( ھل ھناك عالقة او تاثیر متبادل بین مستوى الجودة و ت الجودة  / س
  
عند تقاطع منحنى ت الجودة مع منحنى ت الفشل ھناك شكل یوضح عالقة مكونات ت الجودة بعضھا ببعض /ج

  ودةوعالقتھا بمستوى الجودة وبالتكالیف الكلیة للج
  

  التكالیف الكلیة للجودة
  
  

  ت الفشل فى رقابة الجودة              ت رقابة الجودة
  

  وخارجى  داخلى              ت تقویم  ت منع
  
  

              مستوى الجودة        
  

  كلما زادت ت رقابة الجودة وبالتالى تزید مستوى الجودة وبالتالى یقل الفشل فى رقابة الجودة والعكس صحیح
  

القة بین تكلفة الجودة بشقیھا ومستوى الجودة اذا كانت ھناك برامج محسنة فى ھذا المجال تؤدى الى ھناك ع
  تحسن مستوى الجودة وبالتالى ال یوجد انتاج معیب وال یوجد فشل وبالتالى تقل ت الكلیة وذلك الى حد معین

  
مستوى الجودة وبالتالى یتعرض ولیس شرطا فقد یزید االنفاق على ت  رقابة الجودة وال ینعكس ذلك على 

  المنتج لحاالت فشل كبیرة
  
  
  

  : قیاس تكالیف الجودة 
  

  تكالیف الجودة تنقسم الى مجموعتین رئیسیتین
  

  
  تكالیف التشغیل فى رقابة الجودة            تكالیف رقابة الجودة 

  
   -: وتشمل                -: وتشمل 

                  
  خارجى فشل     فشل داخلى            تكالیف المنع-
  تم اكتشاف الخطا لعدم     اى تم اكتشاف الخطا قبل         تكالیف التقویم -

  وصول السلعة الى   خروج السلعة من باب الشركة          
  المستھلك                   

  ال تضیف قیمة الزامیة               -: ویتمیز ھذا النوع ب 
  )اجباریة(            اختیاریة) تكالیف تضیف قیمة (

  فى السجالتمعظمھا تكالیف صریحة 
  

  -: ملحوظة 
  تكالیف المنع والتقویم ال مشكلة فى قیاسھا لكنھا تحتاج الى سجالت تحلیلیة من محاسب التكالیف

  



  كمیة االنتاج
  

  ٨٠٠ارسلت للعمیل          ٢٠٠كمیة اكتشفت العیب فى الشركة 
  

  جیدة              معیب   
  

  ات یمكن ان تنقسم الى مجموع         مجموعات٣یمكن ان تنقسم الى 
   قبلھا العمیل بسعر عادى-١             تقرر تخریدھا-١
   قبلھا العمیل بسعر اقل-٢           تقرر اعلدة اصالحھا-٢
   ردھا العمیل الصالحھا-٣           تقرر بیعھا بسعر اقل-٣

   رفضھا العمیل-٤              
  

   -: قیاس تكالیف الفشل الداخلى 
  
  :  التضحیات المترتبة على تخرید العیب - ١

   خسارة تخرید الوحدة الواحدةXلكمیة ا=         
  

   مواد٦٠          
   اجور٢٠     للوحدة ت تخرید ١٠٠بفرض انھا 

   مصروفات ٢٠          
  
  

  واذا كان المصنع طاقتھ مستغلة الكامل 
   جنیھ كلھا تمثل خسارة١٠٠اذا     

  
   جنیھ كلھا ٦٠اما اذا كانت ھناك طاقة عاطلة فالمشكلة ھنا فى المواد اى ان الخسارة ستكون الـ 

  
   ٢٥فاذا تم بیعھا كخردة بـ 

   جنیھ خسارة ٧٥ = ٢٥ – ١٠٠اذا     
  

  فى حالة وجود طاقة عاطلة 
   جنیھ خسارة٣٥ = ٢٥ – ٦٠      

  
  
  : اصالح الوحدات المعیبة . ت -٢
  

  اصالح. ت 
  

  )غیرصریحة(ضمنیة. ت             ) ظاھرة(صریحة . ت 
  نھا لم تدفع وتتمثلتحملھا المنشاة ولك            اى دفعت فعال 

  الفرصة البدیلة . فى ت                 
   - : اى انھا تشمل         اصالح الوحدة الواحدة.  ت Xالكمیة = 

   ت الفرصة للموارد التى استخدمت فى-١              
  االصالح              
   تكلفة االختناقات فى خطوط االنتاج -٢              
    
  والتاثیر على طلبات واوامر اخرى               

  
  



   -:لتضحیات الناتجة عن بیع المعیب بسعر اقل  ا-٣
  

  ) سعر بیع الوحدة المعیبة –بسعر بیع الوحدة  (Xالكمیة =   
  

  ٨٠                         ٧٠                 ١٠٠بفرض ان      
  

   )٤٠ – ٧٠( ١٠٠    اذا 
    ١٠٠X ٣٠٠٠ = ٣٠   

  
لمعیبة افضل فان ذلك یتوقف على عدة عوامل تؤثر فى لتحدید ھل سیتم البیع بسعر اقل او اصالح الوحدات ا

  : القرار وھى 
   مدى توافر موارد االصالح -١
  االصالح .  ت -٢
   التكالیف الضمنیة لالصالح -٣
  .................سیصبح ) المنخفض (  سعر البیع االقل -٤
  

  : الفشل الخارجى . تـ : ثانیا 
  
   التعویضات والمسموحات -١
  اصالح المعیب ثم رده للعمیل  تكلفة -٢

  ت نقلھا من والى العمیل + نفس طریقة حسابھا فى حالة الفشل الداخلى 
  )حصة الشركة ( تاثیر سمعة الشركة . ت 
  

   -:تحسب باكثر من طریقة وھى 
   طریقة دراسة السوق -١
   استخدام معامل ثابت -٢

  ت الفشل الظاھرة% ٢٠بعض الشركات تحدد لنقسمھا 
  من المبیعات  % ١٠ركات تحدد لنفسھا بعض الش

  
  ؟ العمیل فقد وراء من الشركة نتحملھا التى التكالیف ھى ما : ھو االن والسؤال

  
   -: ج 
   الربح من العمیل -١
   ت الحصول على عمیل جدید -٢
   تشویھ صورة الشركة -٣
  
  
  

  
  
  
  
  



  تكالیف الجودة
  

  أھداف 
 
 لیفھا على المنشأةبیان أھمیة دراسة اقتصادیات الجودة وتكا. 
 بیان مقدمة تاریخیة لموضوع تكالیف الجودة .  
 بیان تعریف  مفھوم تكلفة الجودة وأنواعھا واألمثلة علیھا.  
 توضیح طرق حساب تكالیف الجودة.  
 النتائج والتوصیات .  

  
 أھمیة دراسة اقتصادیات الجودة وتكالیفھا

  
ة وھى جزء ھام وتكاملي ألي برنامج جودة في ھى أحد أھم األفكار الرئیسیة إلدارة الجودة الشامل .١

 .المنظمات
 ادارة الجودة الشاملة  
 المواصفات العالمیة ISO9000   

  
 أھمیة دراسة اقتصادیات الجودة وتكالیفھا

  
 :إن حساب التكالیف المتعلقة بالجودة  وتحویلھا إلى اللغة المشتركة لدى مدیري الشركات یفید ما یلي

 دارة العلیا  في تطبیق وتنفیذ مفھوم تكالیف الجودة ھي مؤشر قوي لتحفیز اإل  
  أكثر المنافع ھو تخفیض ھذه التكالیف اإلجمالیة للمنتج أو الخدمة والتحكم والسیطرة 

  . علیھا بفعالیة وبالتالي زیادة األرباح
 أكثر دقة في تقییم وتقدیر التكالیف ووضع المیزانیات بواقعیة.  
 ة ومرئیة من خالل نسب خسارة مباشرة یساعد اإلدارة تحویل الجودة إلى أرقام بسیط

  .ًوالموظفین لفھم أھمیة عمل الشيء صحیحا من المرة األولى
 یعتبر وسیلة اتصال  ھامة بین الموظفین في أقسام الجودة واإلدارة العلیا والمنظمات .  

  
 أھمیة دراسة اقتصادیات الجودة وتكالیفھا

  
  
 :اھظة على المنشأةآثارھا السیئة وتكالیفھا الب. ٣

 من المجموع العام للمیزانیات % ٤٠-%٢٠تقدر تكالیف الجودة الردیئة بـ)Harrington (87.  
 ) Crosby (88 من التحویالت% ٤٠-٣٠ وآخرون قدروا قیمة الجودة السیئة بـ.  
  من المبیعات % ٤٠- ٣٠تكالیف الجودة ھي تكالیف ضخمة تقدر بـCem Kaner.  
 من المبیعات  % ٢٥ -  ٥لمجال التصنیعي تقدر بـ  تكالیف الجودة  في اBell & others.  
  من مصروفات المصانع في أمریكا % ٣٠عدة دراسات أشارت أن تكالیف الجودة  تكلف أكثر من 

Albrigh and Roth).(  
  

 أھمیة دراسة اقتصادیات الجودة وتكالیفھا
ناطق الفشل والعیوب ومصادرھا المباشرة أداة تحسین مستمر للجودة فھى تساعد على تحدید وتمییز م. ٤

 .باستخدام بعض أدوات االحصاء
  .أداة مقارنة جیدة وواضحة من خالل فترة زمنیة محددة.  ٥

 تكالیف المنشأة.  
 تكالیف العملیة.  
 تكلفة المنتج.  

  
  
  



 مقدمة تاریخیة لعملیة قیاس تكلفة الجودة
  
  

 م ١٩٥١ في كتابة دلیل تحكم الجودة أول من كتب عن المعنى العام لتكالیف الجودة جوران 
  أول من قسم التصنیف المعروف ھوA.V Feigenbaum عندما كان مدیرا عاما في ً ً

  .GEشركة جنرال الیكترك 
  كتبW.J Massers مدیر الجودة  وتكالیف الجودة" ً م مقاال بعنوان ١٩٥٧عام."  
  ١٩٦٠في بدایة Dr.Harrington طور وطبق نظریة Feigenbaum في شركة IBM 

   تكالیف الجودة  الردیئة PQCوأضاف إلیھا مفھوم 
  م ١٩٦٤في ینایر من عامIBM نشرت أول تقریر لھا عن الجودة  الردیئة PQC  وكان 

  .Q-100یطلق علیھا تقریر 
  طبعت الھیئة األمریكیة للجودة والتحكم ١٩٨٧في عام )ASQ ( كتاب

Dr.Harrington ،واألسبانیة،والفرنسیة ،  الصینیة،والذي ترجم إلى عدة لغات ،
  .والروسیة ، والبرتغالیة

  
  

 تعریف مفھوم تكالیف الجودة
  
  

  جمیع التكالیف التي تم أنفاقھا في أي منشأة أو منظمة إنتاجیة أو خدمیة لضمان : تكالیف الجودة ھي
 .تقدیم المنتج أو الخدمة إلى العمالء متوائمة مع متطلبات العمیل

  . بأنھا جمیع التكالیف التي تتعرض لمسمى الجودة  أو في أداء األنشطة المتعلقة بإنجاز الجودة ویمكن تعریفھا
  

 تعریف مفھوم تكالیف الجودة
  

 :ومن التعاریف األخرى
  المواصفات البریطانیة BS6143 :  الجزء الثاني  

حاصلة عند ال  ھي التكلفة من أجل تأكید وضمان الجودة  باإلضافة إلى الفقدان والخسارة     
  .عدم أنجاز أو الحصول على الجودة    

  
  المواصفات االسترالیة:AS 2561) الدلیل إلى تعین واستخدام تكالیف الجودة(  

حاصل الفرق بین التكلفة الحقیقیة في شركة إلنتاج وبیع المنتجات والتكالیف التي ستحصل إذا : ھي   
  .توافق مع المواصفات خالل التصنیع واالستخداملم یحصل أي فشل للمنتج أو أمكانیة ذلك لیتواءم وی  

 
  

 أقسام تكالیف الجودة 
  
  

  م ١٩٦٠في بدایاتFeigenbaum صنف تكالیف الجودة عموما إلى أربعة تقسیمات وأصناف ً
 : وھي

 والفشل الخارجي ، والفشل الداخلي، والتقییمیھ، الوقائیة  
 جوران ذكر نفس التقسیم.وكذلك د .  
  كروسبي فقد صنف تكالیف الجودة إلى صنفین واسعینأما العالم الشھیر : 
  ضمان بأن المنتجات تنتج بالعیوبوالذي یتضمن كل التكالیف الوقائیة ل) المطابقة(سعر المواءمة. 
  والذي یتضمن كل التكالیف الحاصلة بسبب وجود عیوب في ) عدم المطابقة(سعر عدم المواءمة

  .اجالجودة تحدث في المرة األولى من اإلنت
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 تكالیف الوقایة والمنع

  
                 
 وتطبیق ورعایة نظام الجودة ، تكالیف الوقایة والمنع في الجودة  ھي التكالیف التي ارتبطت بتصمیم

  .والوقایة من حدوث العیوب والفشل في المنتج او الخدمة
  

  :واألمثلة  تتضمن مایلي  
 دةتخطیط وتصمیم وتطویر الجو  
 نظرة عامة على الجودة وصحة التصمیم  
  تقویم والحفاظ على أدوات اإلنتاج  
 توكید الجودة لدى المورد  
 تدریب الجودة  
  مراجعة وتحلیل وتقریر بیانات الجودة  
 برامج تحسین الجودة  

  
  

  تكالیف الفشل الداخلي
  

  ومعاییر الجودة ھي جمیع التكالیف المرتبطة بالمنتج الذي أخفق إنتاجھ في مقابلة مواصفات
وھي أیضا قیمة المنتجات . والمرتبطة بمتطلبات العمیل وتم اكتشافھا في المنشأة قبل خروجھا للعمیل

 .أو الخدمات المعیبة أثناء وبعد المرة األولى
  :واألمثلة علیھ تتضمن مایلي

 الھالك  
 إعادة العمل أو التصلیح، اإلحالل  
 حل المشكلة أو تحلیل الخطأ  
 وإعادة االختبارإعادة التفتیش   
 أخطاء المقاول من الباطن  
 السماح بالتغییر  

 أقسام تكالیف الجودة  أقسام تكالیف الجودة 
تكلفة الجودة

تكلفة عدم الموائمة أو المطابقة تكلفة الموائمة أو المطابقة

تكلفة الفشل الخارجيتكلفة الفشل الداخلي تكلفة التقییم تكلفة الوقایة



  فترات التوقف  
  

 الفشل الخارجي للجودة  
  

 ھي تكالیف المنتج المعیب عند اكتشافھ بواسطة العمیل. 
  :واألمثلة علیھ تتضمن مایلي  

  الشكاوى  
 دعوى الضمان  
 المنتجات المرفوضة والمرتجعة  
 االمتیازات  
 الخسارة في المبیعات  
 ستعادة المنتجا  
 مسئولیة المنتج.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أقسام تكالیف الجودة  أقسام تكالیف الجودة 

تكالیف الفشل
   والخارجي   الداخلي

ة ؟
قود

لمف
ص ا

لفر
ا
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طرق قیاس تكلفة الجودةطرق قیاس تكلفة الجودة
تكلفة الجودةتكلفة الجودة

)مرئیة(تكالیف ظاھرة  )غیر مرئیة(تكالیف مخفیة)مرئیة(تكالیف ظاھرة  )غیر مرئیة(تكالیف مخفیة



  
 طرق قیاس تكلفة الجودة

  
  

 )المرئیة(التكالیف الظاھرة
  

  ) فشل- تقییم –وقایة (نموذج التصنیف التقلیدي .١
  نموذج العملیة .٢
  ..نموذج التوازن االقتصادي .٣

  
  

 )FAP(نموذج التصنیف التقلیدي وقایة تقییم فشل
  

 ل نتائج تكالیف الجودةتحلی 
  : ًباستخدام النسبة المئویة  للتكالیف استنادا على العناصر الكمیة التالیة  

  ١٠٠) *قیمة المبیعات/ تكلفة الجودة= (  المبیعات  
  ١٠٠) *قیمة ساعات العمل/ تكلفة الجودة= (   ساعات العمل المباشرة  
  ١٠٠) *ة التصنیعقیمة تكلف/ تكلفة الجودة= ( تكالیف عملیات التصنیع  
  ١٠٠) *قیمة وحدات االنتاج/ تكلفة الجودة= ( وحدات االنتاج  

  
 طرق قیاس تكلفة الجودة

  
 نموذج العملیة 

یتمیز ھذا النموذج بسھولة القیاس والمتابعة بالمقارنة بالنماذج األخرى حیث یتطلب قیاس التكالیف   
فضل لجمیع مكونات العملیة أو بمعنى أخر حساب أقل المرتبطة بالعملیة في وضعھا القیاسي إذا تم األداء األ

تكلفة للعملیة لتحقیق أفضل النتائج ومن ثم مقارنة التكلفة الحقیقیة للعملیات من خالل المتابعة المستمرة 
  .بالتكلفة القیاسیة والتصرف حین حدوث حیود

  
 كرسبي(  نموذج التوازن االقتصادي ( 

المستوى االقتصادي للجودة حیث "الجودة االقتصادیة بأنھا  BS4778تعرف المواصفة البریطانیة   
وھي النقطة التي یجب إن تتوقف عندھا تكلفة " تتساوى قیمة تكلفة الوقایة مع قیمة الفوائد المتوقعة منھا 

حتى ال تتعدى قیمة الفائدة المرجوة، ومن خالل ھذا النموذج یتم حساب ) الوقایة ( الموائمھ مع المواصفات 
  .  الحفاظ على الجودة أو المطابقة ومراقبتھا باستمرار حتى ال تتخطى قیمة الفوائد المتوقعةتكلف

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 ) )كرسبيكرسبي( ( نموذج التوازن االقتصادينموذج التوازن االقتصادي
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 التكالیف المخفیة للجودة

  
  الطریقة المضاعفة  .١
  طریقة دراسة السوق .٢
  نموذج دالة الفقد لتاجوتشي .٣

  
 تكالیف المخفیة المتعلقة بالجودة

  
 فیذ العملیة الحسابیة للتكالیف المخفیة للجودة ھو أنھ ال یوجد ھناك إن العقبة الرئیسیة إلیجاد وتن

تعریف واضح أو اتفاقیة مجمع علیھا من قبل الممارسین والمختصین بالنسبة إلى ماذا یجب أن 
 .(Woods)تتضمنھ أو كم یجب إن یخصص لھا 

 وضع المالي للمنشأة ومن وتظھر أھمیة االھتمام بالتكالیف المتعلقة بالجودة  آثارھا السیئة على ال
  :ذلك مایلي
 )Pehy (96 مرات التكالیف ١٠- ٣ أشار أن تكالیف الجودة  الردیئة یمكن أن تكون بین

  .المرئیة
  بعض الدراسات أظھرت أنھ في بعض الشركات التصنیعیة لكل من نفایات المنتج وتجدیداتھ

  .من التكالیف المخفیة للجودة $ ٧-٦یضاف علیھ 
 "Campanella  "شركة ویستنجوھاوس لاللكترونیات ذكرت أنھ بالتجربة أن : " قال

  .ھناك تأثیر مضاف على األقل ثالث أو أربع مرات للعوامل المخفیة على فشل الجودة 
  
  

 Gryna وآخرون ذكروا األمثلة التالیة َ َ ُ: 
 المبیعات المفقودة المحتملة  
 ِكلفة إعادة تصمیم بسبب أسباب الجودة الردیئة ِ. 
 ِغییر عملیات التصنیع لعدم موائمتھ لتلبیة متطلبات الجودةَكلفة ت ِِ ِ ْ َْ ِ.  
 ِكلفة تغییرات البرامج بسبب أسباب الجودة الردیئة ِِ.  
 ِكلفة إنتاج التصنیع اإلضافي مْن  المنتجات المعیبة ِِ.  
 ْكلفة المنتج الھالك الذي لم یبلغ عنھ َ َُ ْ.  
 ّالعملیة الفائضة التي تتضمن تغطیة التغی ِ ِْ َ َُ َر وإنتاج منتج مقبولّ َ ُ ْ ِ.  

  
 طرق قیاس تكلفة الجودة الغیر مرئیة

  
 الطریقة المضاعفة  .١

  . kتفترض لحساب وتقدیر التكالیف الغیر مرئیة  أنھا مضروب التكلفة المرئیة  برقم معین   
  )التكالیف المرئیة الممكن قیاسھا  * ( k=مجموع تكلفة الفشل الخارجي   

  یر المضاعف ھو قیمة التأثkحیث أن    
  

 طرق قیاس تكلفة الجودة
 طریقة دراسة السوق. ٢

یستخدم فیھا طرق منھجیة في دراسة السوق لتقیم وتخمن تأثیر الجودة الردیئة على المبیعات   
  .وحصة السوق

   ان استقصاءات واستبیانات العمالء والمقابالت الشخصیة مع أعضاء من مندوبي مبیعات الشركة یمكن أن 
  .ل ومؤشرات ذات أھمیة في تحدید وتقدیر التكالیف الغیر مرئیة للجودة في الشركةتعطى دالئ

   نتائج ھذه الطریقة یمكن أن تستخدم في تسلیط الضوء على خسائر األرباح المتوقعة المنسوبة الى الجودة 
  .الردیئة

  
  
  
  



 نموذج دالة الفقد لتاجوتشي. 
 اإلنتاج إبقاء المنتجات داخل حدود المواصفات قدم بینما یتم المبدأ التقلیدي للحفاظ على جودة  

ًتاجوتشي فكرا مختلفا یؤدي إلى أن أي حیود عن الھدف یشكل خسارة وأن المنتج یجب أن یحقق الھدف ولیس  ً
ولقد قام  .  Zero defect)الالعیوب (فقط البقاء داخل حدود المواصفات األمر الذي یتمشى مع مبدأ كروسبي 

 دالھ الخسارة والتي یمكن من خاللھا تحدید قیمة الخسارة التي قد تحدث عند الحیود عن قیمة تاجوتشي بتقدیم
  .الھدف

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قیاس التكالیف المخفیة للجودة

LSL
الحد األدنى 
للمواصفات

USL
الحد األعلى 
للمواصفات

TARGET
(NOMINAL)

GOODغیر مقبول غیر مقبول

المبدأ التقلیدي للحفاظ على جودة اإلنتاج

 نموذج تاجوتشي-قیاس التكالیف المخفیة للجودة

LSL
الحد األدنى 
للمواصفات

USL
الحد األعلى للمواصفات

TARGET
(NOMINAL)

LOSS
تكلفة الفقد

 نموذج تاجوتشي-قیاس التكالیف المخفیة للجودة

Y

L
LSL USLT

L = k(Y-T)2

L = LOSS تكلفة فقد الجودة
T = TARGET VALUE القیمة المستھدفة
k = CONSTANT  ثابت
Y = ACTUAL QUALITY VALUE

قیمة التكلفة الحقیقیة للجودة



  
 النتائج والتوصیات

  
  إن االھتمام بالتكالیف المتعلقة بالجودة  أمر البد منھ للشركات والمنظمات وخصوصا في ضوء

 .شدیدة في األسواق العالمیة الیوم وذلك لتقلیل التكالیف وزیادة األرباحالمنافسة ال
 ان عملیة حساب تكلفة الجودة جزء تكاملي لبرامج تحسین الجودة  في أى منشأة.  
  عند استخدام نظام تكالیف الجودة  فإنھ البد على اإلدارة العلیا ألي منشأة أو منظمة إنتاجیة كانت أو

ما أن لھا منافع فلھا أخطار للحصول على االستنتاجات الصحیحة لتحسین خدمیة أن تدرك أنھ ك
  .الجودة

  ان اإلنفاق اإلضافي الصحیح  في الوقایة والمنع مثل التخطیط والتدریب سیخفضان تكالیف الفشل
  . والتقییم بشكل ملحوظ وبالتالى زیادة األرباح

  
 تق اإلدارة العلیا كما ھو جمیع وظائف التحكم وحیث أن مسئولیة االھتمام بتكالیف الجودة  ھو على عا

 :بالجودة، فانھ یقترح على اإلدارة العلیا الخطوات التالیة
  یجب أن تطور وتشجع عملیة نظام حساب تكالیف الجودة التي تمنع العیوب وتتبع وسائل

  .الوقایة وتتبنى األنظمة التي تكتشف العیوب وتزیلھا
 ئص ووسائل مراقبة الجودة مع التأكید على السیطرة تأكید تدریب الموظفین في كل خصا

على تكالیف الجودة وتحدید فریق عمل مدرب ومؤھل لمتابعة تطبیق وتحسین نظام حساب 
  .تكالیف الجودة وتحلیلھ 

  ًالحذر واالحتیاط لضمان برنامج متابعة تكالیف الجودة بالسیطرة علیھا إیجابیا ألن المھم
  .ال االتھام وتحدید المسئولالوصول إلى تقییم المشاكل 

  عدم الملل وفقد الثقة في فوائد ھذه العملیة فھى قد ال تظھر فوائدھا ونجاحھا إال مع
   .المداومة والتطویر والتكرار

  
  


