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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 األول

هـــل للجـــودة تكلفة؟ اجلواب هـــو نعم! فأي نشـــاط ُيبذل ســـواء ارتبط 
اســـمه باجلـــودة أم مل يرتبـــط هـــو بالضـــرورة ُمكلـــف. اجلودة ليســـت 
اســـتثناًء مـــن ذلك، ففـــي ســـبيلها ُتبذل العديـــد من األنشـــطة التي 

العميل وإســـعاده.  تســـعى إلرضاء 
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الســـؤال الـــذي على املؤسســـات طرحه هـــو: هل تكلفـــة اجلودة 
)Cost of Quality( لـــدي عاليـــة؟ وما هي نســـبة تلـــك التكلفة إىل 
إيـــرادات البيـــع )Sales Revenue(؟ بالطبـــع فإن اإلجابـــة على تلك 
األســـئلة ليســـت ســـهلًة ألنه ال توجد قواعـــد ثابتة ُيمكن االســـتناد 
إليهـــا يف حصر وحســـاب بنود تكلفة اجلودة، كما تتفاوت أســـاليب 
وُمعادالت حســـاب بعض تلك البنود، فلكل مؤسســـة خصوصيتها.
مُبراجعة ما ُنشر من أبحاث وُكتب، جند نسبً خمتلفة لتكلفة اجلودة 
إىل إيرادات البيع، نذكر منها 5-25% و2-4% و3.9-11% و25% و10-
30%. كما يوجد اختالفً يف نســـب تكلفة اجلودة إىل تكلفة التصنيع 

)Manufacturing Costs(، فهي ترتاوح بني 25 و%40.

ُتعتر هذه النسب يف أغلبها مؤّثرة جدًا، فأي تخفيض فيها ينعكس 

زيـــادة يف هامش الربح أو قدرة أكر على امُلنافســـة، وعدم العمل 
على تخفيـــض تكلفة اجلودة من خالل تقليل نســـبة املعيب يدفع 
املؤسســـة إىل تخفيـــض أســـعارها. بالرغم من ذلك، تقـــوم القليل 
من املؤسسات بحســـاب تلك التكلفة؛ حيث تشري دراسة ميدانية 
منشـــورة يف 2016، شـــملت 680 مؤسســـة يف عدة قـــارات، إىل 
أن 60% تقريبـــً من تلك املؤسســـات ال تدري مـــا األثر املايل للجودة 
وال تقيســـه. ما يزيد األمر دهشـــة هو بذل الكثري من املؤسســـات 
اجلهد والنفقات لزيادة إيراداتهـــا، بالرغم من أن ذلك أصعب ُمقارنة 
بتقليل تكلفة اجلودة العتماده على عناصر خارج إرادة املؤسســـة، 

ورغباته. بالعميـــل  تتعلق 

ُرمبا سبب عزوف املؤسسات عن حساب تكلفة اجلودة هو أن اجلزء األكر من عناصرها وطريقة حسابها غري واضح لها؛ فهي مثل جبل 
اجلليد الذي ال ُيرى ســـوى قّمته )الشكل رقم 1(.

الشكل )1(: تكاليف اجلودة مصّنفة إىل نوعني واضحة وأقل وضوحً.

فإرســـال عينات لفحصهـــا يف اخملتر داخل أو خارج املؤسســـة، 
أو تعيني شـــخص أو أكرث لفحص املواد األولية أثناء عملية التصنيع 
أو يف نهايتهـــا، أو إصـــالح أي خلـــل يطـــرأ على امُلنتج أثنـــاء عملية 
تصنيعـــه، أو إصـــالح أعطال طرأت علـــى املنتج مت بيعـــه أثناء مدة 
كفالتـــه، أو بيع ســـلعة بســـعر ُمخّفض بســـبب خـــدش أو عيب، أو 
تكليـــف فريـــق مـــن إدارة خدمـــة الزبائن لتحـــري شـــكوى وردت حول 
ســـوء ُمعاملة تلقاها زبـــون، أو تكليف فريق من داخل املؤسســـة 
أو استشـــاري مـــن خارجهـــا للُمســـاعدة يف تصميـــم نظـــام إداري 
للجـــودة متوافـــق مع معايري مواصفـــة اآليـــزو 9001، أو التعاقد مع 

جهة تســـجيل ُمعتمدة، وعلـــى مدى ثالث ســـنوات، للحصول على 
شـــهادة اآليـــزو 9001 واحملافظة علـــى تلك الشـــهادة من خالل 
إجراء تدقيقات أثناء مدة ســـريان صالحية الشهادة، أو تنفيذ برنامج 
تدريبي شـــامل يستهدف اإلدارة بكافة مســـتوياتها والعاملني من 
أجل حتسني األداء مبنهجية الستة سجما، أو تنفيذ برنامج طموح 
يشـــتمل علـــى جمموعة مـــن امُلبادرات مـــن أجل الفـــوز يف جائزة 
ســـمو أمري دولـــة الكويت للمصانـــع امُلتميزة. جميع هـــذه األمثلة، 

وهنـــاك غريها الكثري، تندرج حتت عنـــوان تكلفة اجلودة.

أهمية حساب تكلفة اجلودة
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تصنيف تكلفة اجلودة
تنقســـم تكلفـــة اجلودة بشـــكل عام إىل قســـمني رئيســـيني، كما 

ينقســـم كل قســـم إىل نوعـــني كالتـــايل )الشـــكل رقم 2(:
•   تكلفة االلتـــزام )Cost of Conformance( أو تكلفة منع اخلطأ/
 ،)Cost of Good Quality( الفشـــل أو تكلفـــة اجلـــودة اجليـــدة

وهي بدورها تنقســـم إىل نوعني:

•  تكلفة الوقاية )Prevention Cost(. ويشـــمل أي تكلفة تتكبدها 
 )Offline( املؤسســـة خارج عملية التصنيـــع أو تقدمي اخلدمـــة
من أجـــل احلفاظ على اجلودة أو حتســـينها، مثل تكلفة تصميم 
وتشـــغيل نظـــام اآليـــزو 9001 للجـــودة. أو تدريـــب العاملني وفق 

منهج الستة ســـجما حزام أخضر أو أصفر.

تكلفة التقييـــم )Appraisal Cost(. ويشـــمل أي تكلفة تتكبدها   •
 )Online( املؤسسة كجزء من عملية التصنيع أو تقدمي اخلدمة
مـــن أجـــل احلفـــاظ علـــى اجلـــودة، مثـــل التفتيـــش واملراجعة 

والتدقيق.
تكلفـــة عـــدم االلتـــزام )Cost of Nonconformance( أو تكلفة   •
 ،)Cost of Poor Quality( اخلطأ/الفشل أو تكلفة اجلودة الرديئة

وهي بدورها تنقســـم إىل نوعني:

تكلفة الفشـــل الداخلي )Internal Failure Cost(. ويشـــمل أي   •
تكلفـــة تتكبدها املؤسســـة كجزء من عمليـــة التصنيع أو تقدمي 
اخلدمـــة نتيجـــة لفشـــل أو خطـــأ أو معيـــب يحدث قبـــل وصول 

املنتج ليد الزبـــون أو العميل.
تكلفة الفشـــل اخلارجـــي )External Failure Cost(. ويشـــمل   •
أي تكلفة تتكبدها املؤسســـة كجزء من عملية التصنيع أو تقدمي 
اخلدمة نتيجة لفشـــل أو خطأ أو معيب يحدث بعد وصول املنتج 

ليد الزبون أو العميل.

بحسب هذا التصنيف، ُيمكننا متثيل تكلفة اجلودة من خالل املعادلة التالية:

تكلفة اجلودة = تكلفة االلتزام + تكلفة عدم االلتزام

حيث
تكلفة االلتزام = تكلفة الوقاية + تكلفة التقييم، و

تكلفة عدم االلتزام = تكلفة اخلطأ/الفشل الداخلي + تكلفة اخلطأ/الفشل اخلارجي

الشكل )2(: تصنيف تكلفة اجلودة


