استفاده شود[.]73
 1-1-1اهداف و مزایای استقرار مدل هزینه کیفیت:
با بررسی تاریخچه هزینه کیفیت علل روی آوردن به مدل  COQرا میتوان در سه علت عمده زیر برشمرد:
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 .1افزایش هزینههای کیفیت به علتت ییشترفت تونوژتوییوی و افتزایش ییچیتد ی موالتوتت توژیدشتدهن ایتن تتمکر تز
ی توژیتتد نتتامن ب
استتت کتته ایتتن افتتزایش تونوژتتویی باعتتن افتتزایش هزینتتههای توژیتتد و بتته تبت فتا آن افتتزایش هزینتتهها ف
میشودن بهعنوان مثال شول جدید توژید موالوتت باعن میشود هزینههای کنتترل کیفیتت بته هزینتههای قابتلژمس
تبدیل شود.
 .2افزایش آ اهی مشتریان نسبت به هزینههای ول استفاده موالولن باید اشاره کرد کته هزینتههایی ماننتد هزینتههای
عملیاتی و یا هزینههای نگهداری و تعمیرات از مسایل کیفی است که عمدتا ً از کیفیت راوی نشأت می یرند و بر
فروش اثر مارند.
 .7نیاز به زبانی مشترک میتان متدیران کیفیتت و متدیران ارشتدن یتا بته عبتارت بهتتر نیتاز متدیران کیفیتت بته برقتراری
ارتبا با مدیران ارشد به زبان خود آنها یعنی یول و مسایل ماژی[]12
اما دژیل االلی ابداع این تونیک در ابتدا ایجاد زبان مشترک میان مدیران کیفیت و مدیران ارشد سازمان بوده است[ .]1با
مشت زمان و سترش کاربرد این تونیک در سازمانها به تدریج دیگر جنبهها و مزایای آن نیز کشف شد .یوی از مه ترین
کارکرد های هزینه کیفیت استفاده از آن برای بهبود است به وری که کرازبی هزینه کیفیت را ،یک ابزار برای بهبود
میداند[ .]5در برخی م اژعات نشان داده شده است که سازمانهایی که اقدا به استقرار مدلهای هزینه کیفیت نمودهاند عالوه
بر کاهش هزینه موف به بهبود کیفیت نیز شدهاند[.]2
کارکرد االلی مدل هزینه کیفیت ایجاد بهبود است ،این مدلها زمینههای مستعد برای بهبود را معین و ا العات تز برای
تعیین مقدار اقتالادی سرمایه زاری برای بهبود را نیز مهیا میکنندن اژبته برای این مه باید با تونیکهایی مثل آناژیز یارتو
و نیز االول اقتالادی و اقتالاد مهندسی ترکیب شود[]72 ,17 ,1ن وژی چنانچه به درستی از آن استفاده نشود نمیتواند
بهبود مورد انتظار را در سازمان ایجاد کند و تنها هزینههای استقرار مدل به سازمان تومیل میشود .همچنین استقرار مدل
هزینه کیفیت کمک میکند تا سازمان نیازمندیهایی که برای مشتریان مه تر است را بشناسد[.]73
مدل هزینه کیفیت این اموان را برای سازمان ایجاد میکند تا میزان بهبود واالله از یرویههای بهبود و نیز اثربخشی آنها
را اندازه یری و ارزیابی نمایند[ .]72 ,22 ,2ایجاد بهبود برای مدل هزینه کیفیت چنان مه است که به یک اژزا برای مدل
هزینه کیفیت تبدیل شده است .در سال  2212توس  W.-H. Tsai and W. Hsuاین نوته که مدل هزینه کیفیت باید به
کاهش هزینه و افزایش سود کمک کند ،تالریح شده است[.]73

استقرار این ونه مدلها تغییر در فرهنگ سازمانی و فرهنگ مدیریتی سازمان را در یی خواهند داشت .با استقرار COQ
به علت ماژی بودن مدیریت ارشد بیشتر جمب مسایل کیفیتی میشود و این مسئله مدیریت ارشد را در مسایل کیفیتی سازمان
ت ارشد ترجمه
بیشتر در یر خواهد کرد[ .]17مدل هزینه کیفیت خوب یا بد بودن وضعیت کیفیت در سازمان را برای مدیری ف
میکند[]22نو به علت آن که این مدل ا العاتی ماژی در اختیار مدیران قرار میدهد ژما بهسرعت قابل انتقال به مدیریت
میباشدن ضمنا ً این مدلها برای بهبود ،در مدیریت ارشد انگیزه ایجاد میکنند[ .]1توجه به این مدلها بر رفتار و تالمیمات
مدیران اثر زار خواهد بود .این تغییر در رفتار با ابزارهایی مثل:
 .1برجسته کردن مشوالتی که ممون است در بین سرفالل های وسابداری ینهانشده باشند
 .2کمک به تعریف فعاژیتهایی برای جلو یری از رخداد این مشوالت
 .7افزایش فعاژیت های ییشگیرانه
 .4اندازه یری میزان کارایی و بهبود و تالویح بیش تر
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اعمال میشوند[.]22
یوران بیان میکند که چنانچه این هزینهها به شول دورهای اندازه یری شود یک ابزار مدیریتی قوی خواهد بود[.]5
مدل های هزینه کیفیت برای برنامهریزی و کنترل بودجه کیفیت تز است ،اژبته بر روی برنامهریزی و کنترل بودجه کیفیت
چندان کار نشده است[ .]2استفاده از این ابزار در قاژب برنامهریزی بودجه این اموان را فراه میآورد که برنامههای کیفی
سازمان را با برنامههای ماژی سازمان هماهنگ کرد[.]1
این ابزار چون به نووی با عدد و رق و اندازه یری مرتب است ژما قابل کنترل و برنامهریزی می باشد که یک مزیت عمده
برای آن است[.]5
دادههای واالل از هزینه کیفیت به شناسایی وضعیت جاری سازمان کمک میکنند .مدل هزینه کیفیت کارایی کنترلها و
ارزیابی های انجا شده را نیز به نمایش می زارد[.]72 ,1
دادهها و ا العات واالل از  COQیک ابزار مناسب برای اخم تالمیمات مدیریتی است که از یک سو بر وقای بناشده و
از سوی دیگر بر ا العات از جنس هزینه بنا شده است[ .]73این ابزار در وی ههایی مانند شناسایی مشوالت کلی
سیست [ ،]5مانیتور کردن عملورد عملیات ،فرآیند برنامهریزی استراتییک ساتنه[ ،]13شناخت ضعفها و قوتهای سازمان
و سیست استقراریافته در سازمان[ ،]12ارزیابی قدرت رقابتی سازمان ،فرهنگ کیفی سازمان (اینوه ترکیب هزینهها به چه
ترتیب باشد نشان از دید اه سازمانی به مسئله کیفیت است) ،شناسایی فعاژیتهایی که سیست کیفیت ایجاد میکند ،کمک کننده
است[.]1
 COQا العات تز برای توجیه مدیریت ارشد ،جهت اجرای یرویههای بهبود را فراه میآورد .استقرار مدل هزینه
کیفیت میتواند یک ومایتگر برای اجرای  TQMباشد زیرا یرویههای بهبود بسیاری برای استقرار  TQMتز است و
یرویههای مربو به آن اکثراً هزینههای باتیی را نیاز دارند .ژما بهدست آوردن این هزینهها میتواند کمک شایانی برای
توجیه استقرار سیست مدیریت کیفیت جاما نماید[ .]2از دیگر سو مدل هزینه کیفیت به علت نشان دادن نتایج استقرار سیست
های مدیریت کیفیت جاما ،یایبندی به سیست مدیریت کیفیت جاما را در یی خواهد داشت[.]17
استقرار مدل های هزینه کیفیت اموان کشف بسیاری از هزینههای ینهان کیفیت را به سازمان میدهد[.]5تز به یادآوری
است که هزینههای ینهان کیفیت که در برخی النایا بین  %22تا  %72درآمد هستند که استقرار مدل هزینه کیفیت آنها را
آشوار میکند[.]73
در کل میتوان بیان کرد که در کنار کلیه مزایا و اهداف جانبی که برای هزینه کیفیت وجود دارد ،هدف عمده از استقرار
یک مدل هزینه کیفیت کاهش کل هزینهها با افزایش در هزینههای ییشگیری و نتیجتا ً کاهش در هزینههای ارزیابی و شوست
است.این کاهش در هزینهها باید بدون کاهش در س ح کیفی موالول و رضایتمندی مشتری باشد و همچنین تنها انتقال
هزینهها از یک بخش به بخش دیگر نباشند[.]22
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 2-1-1هزینه کیفیت در استانداردها:
مدلهای هزینه کیفیت برای اوژین بار در سال  1332وارد استانداردهای ملی امریوا و در سال  1332وارد استانداردهای
ملی بریتانیا ردید[.]2
در استانداردها از  COQبه عنوان ا العاتی که باید جماآوری و تجزیه تولیل ردد یاد شده استن در این مورد میتوان به
بند  5-3-1-1از استاندارد  ISOTS16949و یا بند  3-5استاندارد  ISO9004همچنین
 MIL-Q-9858Aو دستوراژعمل جایزه ماژوو باژدریج اشاره کرد[.]13 ,17
در  ISO9004راجا به هزینههای کیفیت سه دید اه م رح میشود:
 -1دید اه سنتی هزینههای کیفیت که آن را به سه بخش ییشگیری ،ارزیابی و شوست تقسی میکند.
 -2دیتتد اه فرآینتتد تترا کتته بجتتای جمتتاآوری هزینتتهها بتتر استتاس موالتتول ،آن را بتته فرآینتتد نستتبت داده و بتترای فرآینتتد،
هزینهها را جماآوری میکندن و هزینه فرآیند را به دو بخش تقسی مینماید.یک دسته از هزینهها که انجا میشوند
موالول من ب توژید شود که به آن هزینه ان با می ویندن شایان مکر است که وتی عد
تا با یکبار انجا فرآیند
ف
کارایی فرآیند نیز باعن نامن ب بودن آن نمیشود .روه دیگر هزینهها هنگامی ایجاد میشوند کته فرآینتد موفت بته
توژید موالول من ب نگرددن به عبارت بهتر فرآیند من ب با آنچه که باید باشتد عمتل ننمایدنبته ایتن دستته هزینتهها
هزین تههای عتتد ان بتتا می ویند.بتتدیهی استتت کتته هزینتتههای شوستتت متنتتاظر بتتا هزینتتههای عتتد ان بتتا هستتتند و
هزینههای ارزیابی و ییشگیری متناظر با هزینههای ان با میباشند.
 -7دیتتد اه ستتو در استتتاندارد دیتتد اه کیفیتتت ازدستتترفته میباشتتد ایتتن دیتتد اه هزینتتههای کیفیتتت را مجمتتوع هزینتتههای
شوست و هزینههای ینهان شوست میداند[.]1
در برخی استانداردها که خاص یک النعت تهیه و منتشر شدهاند ممون است یک ژیست برای روههای هزینه کیفیت وجود
داشته باشد وژی در استانداردهای عمومی و کلی این ونه جزئیات به ندرت دیده میشود.
در بند  7-3مربو به استاندارد  MIL-Q-9858Aاژزا مربو به جماآوری و آناژیز هزینههای مرتب با کیفیت به
عنوان یک ابزار مدیریتی اژزا شده است.در این بند بیان میکند که این دادهها باید شامل هزینههای ییشگیری و نیز
هزینههایی که برای رفا عد ان با الرف میشود باشدناژبته اینوه سازمان چه دادههایی و چه دستهبندی را ژواظ کند بر
عهده خود شرکت وا مار مینماید .تنها به در دسترس بودن این دادهها به شول برخ  1برای متقاضیان آن (دوژت)تاکید
میکند[.]42
 3-1-1محدودیتها ،موانع و الزامات هزینه کیفیت:
این بخش به تشریح نقا ضعف مدلها و مشوالتی که برای استقرار مدل هزینه کیفیت وجود دارد مییردازد .در انتها نیز
برخی از ویی یهایی که مدل هزینه کیفیت از دید اه مراجا مختلف ملز به داشتن آنهاست ،بیان خواهد شد.

-On Line

1

12

سیست های وسابداری موجود در شرکتها غاژبا ً نمیتوانند زارشات کیفیتی و یا ا العات تز را برای یرویههای بهبود
کیفیت ارائه کنند .علت این امر این است که در مدل هزینه کیفیت هزینهها بر اساس فعاژیتها و فرآیندها جماآوری میشوند
وژی در مدلهای وسابداری جاری در سازمانها هزینهها بر اساس مخارج دستهبندی میشوند .مشول دیگری که در روش
عناوین وسابداری میباشدن چون سیست
های سنتی وسابداری وجود دارد ینهان شدن اکثر هزینههای شوست توت سایر
ف
وسابداری سنتی موجود هزینههای کیفیت را به قسمتهای مختلف تقسی میکند و با هزینههای غیر کیفیت در همان روه
جما کرده و نگهداری میکند .به عنوان مثال در وسابداری سنتی هزینههای کار ری ثبت و ضب میشود و نسبت به اینوه
آیا این هزینه جزو هزینههای دوبارهکاری یا هزینههای عادی سازمان است بیتفاوت میباشد[.]41 ,2
مودودیت دیگری که بر سر استقرار مدل هزینه کیفیت وجود دارد مقاومت کارکنان و عد ت اب این مدلها با فرهنگ
سازمانی میباشد[ .]77هیچ واودی در سازمانها مسئول شناسایی ،اندازه یری ،تولیل و جلو یری از این هزینهها
نمیباشد[ .]1شرکتها اکثراً تمایلی به استقرار آن ندارند و هنگامی که آن را بهکار می یرند مدژی ناقص را بهکار رفته و
در بسیاری موارد نیز از نتایج مدل آن ونه که شایسته است استفاده نمیکنند[ .]2چون سازمانها برای استقرار مدل هزینه
کیفیت باید وج زیادی از فاکتورها و فعاژیتها را اندازه یری کنند ،ژما جماآوری این هزینهها کار بسیار شا و دشواری
خواهد بود[ .]72بسیاری از مدیران میانی سعی در ینهانسازی هزینههای کیفیت به عنوان هزینههای عادی دارند تا از بدبینی
مدیریت ارشد نسبت به خود جلو یری کنند[.]3
در اینجا میتوان عنوان کرد که مدلهایی که برای یک سازمان راوی شدهاند و همچنین ژیست های ییشنهادی مستقیما ً برای
کلیه سازمانها قابل استفاده نمیباشندن در مورد ژیست های ییشنهادی این نوته را باید در نظر داشت که ژیستها زمانی
مناسب هستند که از النعت مشابه باشندن زیرا هر النعت آیت ها و هزینهها و شرای خاص خود را دارد .هر کارخانه نیز
باید ب نظرات مدیران ارشد و کارکنان و شرای خاص خود ،همچنین سیست وسابداری و ساختار سازمانی خود اقدا به
ت خود نماید[ .]2عد وجود ا العات تز ،به دژیل ضعف در مستندسازی ،مورمانه بودن هزینهها و
تهیه مدل هزینه کیفی ف
دشواری در کسب ا العات ،نیز یوی از مشوالتی است که مدل های هزینه کیفیت با آن دست به ریبان هستند[,42 ,13
.]47
مورد دیگری که میتوان از آن به عنوان یک مودودیت بر سر راه استقرار هزینه کیفیت یادکرد عد آ اهی نسبت به این
مدل و اهداف استقرار آن در سازمان میباشد[.]42
مدلها نیز عالوه بر ناساز اری با سازمان خاژی از اشوال نمیباشند به عنوان مثال میتوان به ییچید ی ریاضی مدلهای
ارائهشده[ ]44 ,13و عد عملورد موثر مدل[ ،]47 ,42عد ژواظ کردن هزینههای ول استفاده[ ]2و عد اموان استفاده از
آن در تالمیمات آنی به علت جماآوری و خالالهسازی به شول دورهای اشاره کرد .مشول دیگری که به این مدلها وارد
است وجود تأخیرات زمانی برای بخش های مختلف هزینه کیفیت میباشدن به این شول که هزینه شوست فعاژیتهایی که در
وال واضر انجا میشوند به اوتمال زیاد در دورههای بعدی مشخص میشوند[.]22 ,4 ,1
مدیران ارشد به دژیل سختی مستندسازی ،شا بودن و سختی انجا این ونه کارها ،ناکارآمد بودن مدل  COQدر
زارشات اقتالادی ،عد انعواس این ا العات و بهبود های واالل از آن و عد انعواس وفاداری مشتریان در زارشات
ی کلی به سهامداران نسبت به مدلهای  COQو استقرار آن دژسرد میشوند[ .]44 ,23عد ومایت مدیریت از این
اقتالاد ف
مدلها یوی دیگر از مشوالت بر سر راه استقرار مدلهای  COQمیباشد[.]47
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از دیگر دشواری های استقرار مدل  COQسترد ی نفرات ،موالوتت و واودهای سازمانی النایا[ ، ]45عد وجود
دانش کافی و ابزار مناسب و رواب ناکارا در سازمان[ ]42است .عالوه بر این مشوالت برخی اشتباهات وین استقرار
مدلهای هزینه کیفیت ممون است رخ دهد به عنوان مثال:

 فراموش کردن این نکته که برآورد هزینههایی مثل هزینهی
پیشگیری جزو سختترین مراحل کار است
 عدم جلب همکاری سایر واحدها و به شکل مستقل عمل کردن
 جاهطلبی زیاد ولی آغاز کوچک
 استتتفاده از حدستتیان و نتته استتتفاده کتتردن از متتوارد
آگاهانه برای تهیه مدل
 مقای سه کردن بدون اطمی نان از ام کان مقای سه (در ن ظر
نگرفتن دیگر فاکتورهای موثر در روندهای تغییر و مقدار
هزینه کیفیت)
 کم نکردن درآمد حاصل از ضایعان
 لحاظ نکردن هزینههای سربار


شدیدتر ع مل کردن

برای مواردی که تا به حال شنا سایی

شدهاند[.]23
مدل هزینه کیفیت باید با ساختار و فرهنگ سازمانی ،سیست مدیریتی و وسابداری و سایر فعاژیتهای سازمانی که قرار است

در آن اجرا ردد ،هماهنگ باشد .همچنین دستهبندی و انتخاب نوع مدل باید توس خود سازمان انجا یمیرد[.]13 ,2 ,1
علت این امر این است که هر النعت استاندارد و شرای خاص خود را برای جماآوری ،آناژیز و ارائه زارشات هزینه
کیفیت دارد زیرا از نظر سیاستهای کیفیت ،اهداف اندازه یری ،تاریخچه ،فرهنگ ،اندازه سازمانی ،وضعیت فروش،
یردازش موالوتت و سرویسها با یودیگر متفاوت هستند.عالوه بر موارد مکرشده یک مدل هزینه کیفیت مناسب باید موارد
زیر را در بر داشته باشد.
 .1مبنی بر رویورد فرآیندی و مفهو بهبود مستمر باشد.
 .2برای تمامی کارها و نیز واودها قابل استفاده باشد.
 .7ایجادکننده یک رویورد تیمی باشد.
 .4زمان و ا العات کمی برای کار بست و معرفی آن نیاز باشد.
 .5موارد هزینهای م رح در النعت را دارا باشد.
 .3بر روی کارهایی که ارزش نمیآفرینند شدیدتر و غلیظتر عمل نماید[.]43
 .3باید در ی دورههای متواژی و با تغییرات کیفیت روزآمد ردد[.]2
 .3بهقدری کلی باشد که بتوان تأثیر تالمیمات را بر آنها مشاهده کرد[.]22
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تا به اینجا مختالری از ادبیات موضوع مربو به هزینه کیفیت بیان شد و موضوعیت مسئله ،که در بخش یک بیان شد،
واضح ردیدن در بخش بعدی این یایاننامه بر روی روش ول برای مسئله م رووه تمرکز خواهد شد.

 2-1خالصه فصل
این بخش به ادبیات موضوع در مورد هزینه کیفیت یرداخته است .در این فالل انواع مدژهای االلی هزینه کیفیت و روش
های اندازه یری هزینه های کیفیت مورد اشاره قرار رفته اند .در این فالل روش استقرار مدل هزینه کیفیت مورد اشاره
قرار رفته است و سیس مودودیت های استقرار هزینه کیفیت و نیز اهداف ممون برای سیست هزینه کیفیت م رح شده اند.
ت من ب با اهداف و مودودیت های سازمان را ارائه کند تز
با بیان این نوات اژزا وجود روشی که بتواند مد فل هزین فه کیفی ف
به نظر می رسد که این نوته همان مسئله االلی یایان نامه یعنی ارائه این روش است.
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