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چكيده

نظر به پيشرفت روزافزون علم مدیریت كيفيت و رقابت فشرده بازار كه بهره وري را بيش از پيش حائز اهميت نموده و با عنایت
به اینكه سيستمهاي حسابداري به هزینه هاي مشهود در فرآیندهاي طراحی  ،توليد  ،ساخت و مونتاژ توجه خاصی داشته و
پاسخگوي نيازهاي هزینههاي غيرمشهود نيز نمیباشند ،بنابراین ضرورت وجود روشی براي محاسبه و كنترل هزینههاي كيفيت بيش
از پيش در برنامههاي توليد انبوه احساس میشود.شناسایی و اولویتبندي عوامل موثر بر هزینههاي كيفيت در توليد انبوه محصوالت
در هر صنعتی از اهيمت بسزایی برخودار است و با در نظر گرفتن ارتباط داخلی فاكتورها و رتبهبندي گزینهها جهت بررسی هزینه -
هاي كيفيت در توليد انبوه صنایع خودروسازي  ،میتوان بيش از پيش به اهميت هزینههاي كيفيت در فاز توليد انبوه پی برد.در این
پژوهش پس از مرور ادبيات مرتبط و مشاوره با كارشناسان خبره خودروسازي  ،عوامل موثر بر هزینههاي كيفيت در توليد انبوه دو
میدهد كه هزینه شكست داخلی
شركت معتبر خودروسازي كشور( ایران خودرو و سایپا ) شناسایی گردید .نتایج پژوهش نشان
یكی از عوامل موثر در افزایش هزینه خودروسازان كشور است و  95درصد از كل هزینههاي كيفيت را در بر میگيرد  ،در حالیكه
هزینه پيشگيرانه فقط  4درصد از هزینههاي كيفيت شركت را تشكيل می دهد و این نكته نشان دهنده آنست كه هزینههاي

پيشگيرانه كمترین درصد از هزینههاي شركتها است.
واژههاي كليدي :مدیریت هزینه  ،هزینهیابیكيفيت ،توليد انبوه ،هزینه پيشگيري و هزینه شكست داخلی و خارجی.

57

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
امروزه توجه مدیران موسسات تجاري ،انتفاعی و حتی
غيرانتفاعی ،بيش از هر چيز دیگري بر روي هزینههاي متعدد
سازمان (داخلی و خارجی) و یا به عبارت دقيقتر ،مدیریت
هزینه متمركز گردیده است .در شرایط رقابتی امروز دنياي
كسب و كار  ،سازمانهاي مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتی
خود باید نسبت به مقایسه هزینههایشان با رقباي بالفعل و
حتی بالقوه آگاهی داشته و فعاالنه در ميدان رقابت در بعد
هزینه وارد عمل شوند .با وجود اینكه هر سازمانی بر اساس
نگرش هاي سنتی و دیرینه خود ،به مدیریت هزینه با هدف
حفظ هزینه در پایينترین سطح ممكن و بررسی نحوه كاهش
آن میپردازن د ،اما به اعتقاد بسياري از اندیشمندان مدیریت از
جمله مایكل پورتر ،آنچه ضامن نيل به این مقصود در كوتاه
مدت (كاهش سطح هزینهها) و بلندمدت (نيل به هزینه
رقابتی) میشود ،چيزي جز تحليل راهبردي هزینه نيست.
تحليل راهبردي در مدیریت هزینه ،گامی است فراتر از بررسی
صِرف وضعيت موجود؛ بلكه فرایندي است مستمر و مؤثر براي
مقایسه هزینه هاي درونی سازمان با سایر رقبا .به بيانی دیگر،
تحليل راهبردي هزینه  ،بر ارزیابی مستمر وضعيت سازمان در
ارتباط با سایر رقبا تاكيد دارد[19].
نظر به فضاي رقابت كسب و كار موجود  ،قيمت و كيفيتت
از مهمترین مزایاي رقابتی در صنایع بشمار میآیند ،از ایتن رو
بررسی رابطه بين این دو مزیت رقابتی در ستالهتاي اخيتر بته
ویژه در صنایع خودروسازي كشورهاي صنعتی مورد بحث بوده
است.اینكه بدي كيفيتت چته تتاثيري بتر قيمتت محصتوالت و
متغاقباً درآمد شركت خواهتد داشتت و نيتز بتراي رستيدن بته
كيفيت مطلوب باید چقدر هزینته نمتائيم  ،بحتث هزینتهیتابی
كيفيت را جایگاهی ویژه بخشيده است.شركتهاي خودروسازي
ایران خودرو و سایپا نيز به عنوان شركتهاي پيشرو در توليتد
انواع خودروي سواري ،به خصوص در سالهاي اخيتر بتا چتالش
كيفيت روبرو بوده و با همكاري شركتهاي خودروسازي خارجی
)از قبيل رنو ،پژو و  ) ...سيستمهاي كيفی مختلتف را مستتقر
نموده و در جهت رسيدن به اهداف كيفی كوشش بسزایی نموده
و شعار كيفيت از ابتدا را سرلوحه انجام پروژههاي مختلف خود
قرار داده است .بیتردید هزینته هتاي صتورت گرفتته در ایتن
خصوص از قبيل بكارگيري خرید تجهيزاتكيفی ،انجام تستت-
هاي مختلف در مرحله طراحی و كنترلهتاي متعتدد در قالتب
انواع طرح نظارت و  ...مشابه با سایر هزینههاي صورت گرفته در
شركت میبایست محاسبه ،مقایسه و كنترل گتردد.درخصتوص
پروژه خودروهاي جدید ساخت داخل كشور  ،به عنوان یكی از
پروژههاي جدید ایران خودرو و سایپا نيز ،فعاليتی تحت عنتوان
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هزینهیابی كيفی در مرحله توليد انبوه تعریف و كليه هزینههاي
مرتبط برآورد گردیده است.
هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی و اولویت بندي عوامتل
موثر در هزینههاي كيفيت در فاز توليد انبتوه در شتركتهتاي
خودروسازي است.زیرا با بررسی عوامل موثر در این حوزه  ،می-
توان شناخت بهتري از عوامتل تاثيرگتذار بتر روي هزینتههتاي
خودرو یافت .مهتمتترین ستواالتی كته در ایتن زمينته مطترح
گردیده ،عبارتند از :
 )1چه هزینههایی در حوزه هزینه كيفيت در فتاز انبتوه -
سازي خودرو موثر میباشند؟
 )2چه عواملی در هزینههاي كيفيت بر اساس محل صرف
هزینه موثر میباشند؟
 )9مهمترین سرفصلهاي هزینه كيفی كدام عوامل متی-
باشند؟
 )4روش هزینتتهیتتابی كيفيتتت غالتتب در شتتركتهتتاي
خودروسازي ایران كدام است؟
 )9نقش روشهاي محاسبه هزینهیابی در كاهش هزینته-
هاي كيفيت چيست؟
پژوهش حاضر در  9بخش شامل ؛ بخش اول مقدمه ،
بخش دوم مبانی نظري و ادبيات پژوهش  ،بخش سوم روش-
شناسی پژوهش  ،بخش چهارم روش شناسی پژوهش به منظور
اولویت بندي عوامل موثر در هزینههاي كيفی خودرو و بخش
پنجم نتایج و پيشنهادهایی براي مطالعات آینده تنظيم شده
است .روش پژوهش داراي دو رویكرد توصيفی  -كاربردي است.
از نظر جمعآوري اطالعات جهت دستيابی به ادبيات و پيشينه
تئوریک موضوع  ،پژوهش توصيفی است .پس از گردآوري و
شناسایی دادهها به روش ميدانی و بررسی دادهها و تجزیه و
تحليل آن به اولویتبندي عوامل موثر بر هزینههاي كيفيت در
فاز توليد انبوه پرداخته شده است.
 -2مباني نظري و ادبيات پژوهش
مدیریت هزینه در یک بيتان ستاده  ،بكتارگيري مطلتوب و
توام با كتارآیی منتابع ستازمان در جهتت ارزش آفرینتی بتراي
مشتریان است .این تعریف بر این نكته اصتولی تاكيتد دارد كته
سودآوري و رشد بنگتاه از طریتق خلتق ارزش بتراي مشتتریان
تحقق مییابد .منشا ثروت زایی بنگاههاي اقتصادي و سازمانها
مشتریان هستند و تنها م شتریان رضتایتمند و خشتنود وفتادار
می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثتروت در ستازمانها ادامته
می دهند.رضایتمندي مشتریان نيز به آن بستگی دارد كه ما تتا
چه ميزان در مقایسه بتا رقبتا محصتول و ختدمات ارزشتمند و
داراي كيفيت را با قيمت مناسب و در زمتان مناستب بته آنتان

سال چهارم  /شماره چهاردهم /تابستان 4931

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر هزينه هاي كيفيت در فاز توليد انبوه محصوالت خودروسازي  / ...رضا احتشام راثي

عرضه می نمائيم".مدیریت هزینه" مفهومی است كه به ميتزان
زیادي تحقق هدف فتو را بترآورده متیستازد.مدیریت هزینته
فلسفه بهبود است،زیرا میكوشد راههاي مناسب براي تصميم-
گيريهایی كه متضمن ارزش آفرینی براي مشتریان ،همتراه بتا
كاهش هزینهها است را بيابد.
واژه هزینههاي كيفی براي نخستين بار در آمریكا و در
سال  1590توسط فيگن باوم  1مطرح گردید و مفاهيم آن در
شركت جنرال الكتریک آمریكا گسترش پيدا كرد و اجرایی
شد.فيگن باوم هزینههاي كيفيت را به دو مجموعه و چهار زیر
مجموعه به شكل هزینههاي كنترل شامل هزینههاي پيشگيري
و ارزیابی و هزینههاي خطاي كنترل شامل هزینه هاي داخلی و
خارجی دسته بندي نمود.مفاهيم فيگن باوم در خصوص
هزینههاي كيفيت بعدها توسط چند شركت بزرگ آمریكایی
بكار گرفته شد و در سال  1590دكتر جيمز هارینگتون  2یافته-
هاي فيگن باوم را در شركت آي بی ام  9به اجرا گذاشت ،وي
تنها به مفهوم كسريها توجه نمود و به وظایف پشتيبانی
هزینههاي كيفيت توجهی ننمود.شركت آي بی ام نيز نام
هزینههاي كيفی را به هزینههاي كيفيت ضعيف تغير داد و با
این استدالل كه كيفيت خوب هزینه زا نيست.در نهایت شركت
آي بی ام در سال  ،1590هزینه كيفيت را به دو مجموعه
هزینه مستقيم ابزارآالت كيفيت ضعيف و هزینه غيرمستقيم
كيفيت ضعيف شامل هزینههاي عدم رضایت مشتري و از دست
دادن اعتبار تقسيمبندي نمود.
4
در سال  1580فيليپ كرازبی بسياري از عبارتهاي فيگن
باوم را در مقوله هزینههتاي كيفيتت تغييتر داد ،امتا تكنيتک و
روش او را ادامه داد؛ بدون آنكه در مفاهيم و معانی آن تغييراتی
ایجاد نماید.در سال  1581انجمن كنترل كيفيت آمریكا كتابی
را در این زمينه بر پایه نظر یارلتت هتارینگتون بته نتام هزینته
كيفيت منتشر نمود.در ستال  1554دكتتر هتارینگتون پتس از
انجام كارهاي بسيار بزرگی در خصوص فتروش و بازاریتابی بته
تاثير مفهوم " فرصت از دست رفته " پی برد و آن را به عنتوان
یكی از عناصر هزینههاي مهم به مجموعه هزینه غيتر مستتقيم
كيفيت ضعيف اضافه نمود [19].بتدین ترتيتب هزینته كيفيتت
براي نخستين بار در صنعت مورد استتفاده واقتع گردیتد  ،امتا
امروزه در كشورهاي صنعتی تمایل به كاربرد آن در بازرگتانی و
بخشهاي عمومی  ،خدماتی  ،حمتل و نقتل  ،توزیتع و  ...رو بته
افزایش است[19].
9
در سال  ،1554ستومينگی در گزارشتی اعتالم نمتود كته
ميانگين بهایی كه شركتهاي توليدي بابت عدم تطبيق محصول
خود با استانداردها میپردازنتد 29 ،درصتد هزینتههتاي بهتره-
برداري است و این رقم در مورد شركتهاي خدماتی حدود 99

درصد میباشد ،بدیهی است كته ایتن هزینتههتا مستتقيماً بتر
سودآوري شركتها اثر میگذارند.در ستال  1588هزینتههتاي
كيفيت شركت "دیناميک هوا فضاي انگلستان " 18درصد كتل
هزینه توليد و شتركت جتان متکگاویگتان شتامل  22درصتد
گردش فروش بتود.در كارگتاه فنتی خطتوط هتوایی انگلستتان
هزینههاي كيفيت مربوط به زمانبندي امور كاركنان بته نستبت
(هزینههاي پيشتگيرانه  15/4درصتد  ،ارزیتابی  9/8و شكستت
 22/5درصد ) تقسيم شده است.
هاكت ،یكی از عوامل اصلی موفقيت " شتركت زیتراكس"
برنده جایزه كيفيت انگلستان  ،در شعبه "ميچلدین" را كتاهش
هزینههاي كيفيت اعالم نموده و طبق اطالعات ارائه شتده ایتن
شركت نرخ كاهش ثابتی از  9درصد هزینههاي توليتد در ستال
 1515تا كمی بيشتر از  1درصد در ستال  1584را دارا متی-
باشتتد.همچنين براستتاس گزارشتتهاي ارائتته شتتده ،بستتياري از
شركتهاي جهتانی موفتق از جملته  :آي تتی تتی ،آي بتی ام،
فيليپس ،زیراكس ،وستينگهاوس ،بانتک فتيال دلفيتا ،موتتوروال،
دایملر كرایسلر و جنرال موتورز  ،سيستم هزینههاي كيفيتت را
اجرا و ميليونها دالر در كل هزینههاي كيفيت ( و نيز در كتل
هزینههاي خود) صترفه جتویی كتردهانتد.در شتركت كرایستلر
"بزرگترین توليد كننده فيبرهاي اكریليک در آمریكتاي التتين
ویكن از ده توليد كننده برتر فيبرهاي اكریليک در جهان " این
هزینهها در سال  1589حدود  18/4درصد فتروش را تشتكيل
داده است .این سهم در سال  1552پس از انجام برنامته بهبتود
به  9/1درصد رسيده است]5[.
بتتر استتاس نتتتایج مطالعتته در صتتنایع و كستتب و كارهتتاي
گوناگون مشخص گردیده  ،هزینههاي كيفيتت بتين  20تتا 40
درصد كل هزینههاي شركت را در بر میگيرد و ارتباط مستقيم
و مثبت بين كيفيت و سودآوري وجود دارد .كاالها و خدمات با
كيفيت سهم بازار شركت را افزایش میدهند .افتزایش كيفيتت
همچنين باعث كاهش هزینهها میشود .فروش بيشتر و هزینته
كمتر به معنی سود بيشتر است .بر استاس یافتتههتاي شتوراي
ملی اقتصاد انگلستان در سال  20-10 ،1589درصد كل فروش
هر شركت صرف هزینههایی شده است ،كه در ادبيات مدیریتی
امروزه هزینههاي كيفيت ناميده میشود.در سال  ،1581دولت
انگلستان ميزان هزینههاي كيفيت را چيزي معادل  10درصتد
توليد ملی ناخالص آن كشور اعالم كرده است]5[ .
نمونههاي فو در واقع تاكيد میكند كه بررسی ابعاد كمی
و كيفی مساله هزینههاي كيفيت و یافتن گلوگاههتاي اصتلی و
ارائه راهكارهاي عملی مناستب متیتوانتد نقتش بستزایی را در
بهبود كيفيت داشته باشتد.اهميت مباحتث كيفيتت امتروزه بتر
كسی پوشيده نيست .به همين خاطر است كه تمام شركتهاي
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موفق اقدامهاي كيفيت را سرلوحه فعاليتهاي خود در سراستر
سازمان از تامين كنندگان تا مشتریان قرار دادهانتد .بتر كستی
پوشيده نيست كه انجام این فعاليتها در جهتت بهبتود كيفيتت
براي موسسات ،منافع بسياري را در بر دارد .بطور سنتی اندازه-
گيري هزینههاي كيفيت بر روي هزینه عدم انطبا هتا محتدود
میگردد و این بدین معناست كه نتواقص در كاالهتا و ختدمات
ارائه شده به مشتریان داخلی و خارجی پيدا میشتود و هزینته
پنهان مهمی كه اندازهگيري نمیشود ،فروش از دست رفته بته
واسطه كيفيت پایين است .از دیگر متوارد هزینته  ،فرآینتدهاي
اضافی است كه به واسطه تغيير پذیري فرآیند یتا محصتول یتا
عدم كارایی مربوط به فرآیندهاي زایتد یتا بتدون ارزش افتزوده
ایجاد میگردد.
در ابتدا و انتهاي قرن بيستم دو انقالب در صنعت به وقع
پيوست؛ ان قالب آغازین همانا ظهور توليد انبوه و پایان عصر
توليد دستی است و انقالب پایانی ظهور توليد ناب  -چابک و
خاتمه یافتن عصر توليد انبوه است .اكنون جهان در آستانه
عصري جدید به سر میبرد ،عصري كه در آن دگرگونی شيوه-
هاي توليد محصوالت و ساختههاي بشر چهره زندگی او را
یكسره دگرگون خواهدكرد .پس از جنگ جهانی اول هنري
فورد و آلفرد اسلون "مدیر جنرال موتورز" توليدات صنعتی
جهان را از قرون توليد دستی كه شركتهاي اروپایی رواج داده
بودند ،به در آوردند و به عصر توليد انبوه كشاندند و با ترویج
این شيوه توليد در تمام صنایع  ،این كشور ( آمریكا ) رهبر
جدید شيوه هاي توليدي گردید و صنعت خودروسازي موتور و
قلب تپنده اقتصاد این كشور گردید .در همين راستا ،پيتر
دراكر  9در سال  1549لقب "صنعت صنعتها" را به صنعت
خودروسازي اطال نمود.
توليدگر انبوه در طراحتی محصتوالت از متخصصتان متاهر
استفاده میكند ،اما این محصتوالت توستط كتارگران غيرمتاهر
ساخته میشوند كه ماشين آالت گران و تک منظوره را هتدایت
میكنند .این محصوالت هم شكل ماشينی  ،در حجم بسيار باال
توليد میشوند.از آنجا كه توليد محصول جدیتد محتتاج تغييتر
كل سيستم است ،بنابراین گرانتر از محصول قبلی خواهد شتد.
از این رو توليدكننده انبوه تا جایی كه ممكن باشتد ،از نتوآوري
در طرح خودداري میكند.در نتيجه محصول ،به قيمت از دست
رفتن تنوع و به دليل وجود روشهاي كاري كه بتراي كاركنتان
كسالت بار است و ارزانتر در اختيتار خریتدار قترار متیگيترد.
برخی از مشخصه هاي توليد انبوه عبارتند از:
 نيروي كار  :تقسيم كار تا هرجا كه امكان دارد .در

 سازماندهي :با استفاده از یک ادغام عمودي كامل،
توليدكننده انبوه سعی میكند كه از مواد اوليه تا سایر
قطعات را خود توليد كند .ولی مشكل ادغام عمودي كامل،
دیوانساالري وسيع و گسترده است.
 ابزارها :از ابزار آالتی كه فقط در هر زمان یک وظيفه را
انجام میدهد ،استفاده میكند كه این كار صرفه جویی
زیادي در زمان آماده سازي ماشين آالت به وجود
میآورد.
 محصول :محصوالت تنوع كم دارند ولی قيمتهاي آن به
خاطر تنوع كم  ،روند نزولی پيدا میكند.
به عبارت دیگر مشخصههاي توليد انبوه عبارتند از:
 .1تعویض پذیري كارگر
 .2وجود نيروي غير مستقيم فراوان
 . 9وجود محافظين ( بافر) براي مقابله با اختالل
 -1-9كارگر اضافی
 -2-9موجودي اضافی
 -9-9فضاي اضافی
 .4انعطاف كم
 .9ماشين االت و تجهيزات تک منظوره
 . 9مشاركت ناچيز كارگر در بهبود فرآیندها
 -1-2طراحي قطعات در توليد انبوه
روند طراحی در این شركتها مرحله به مرحله ،به صورت
هرگام در یک زمان آغاز میشود .نخست ،گروه طراحی
محصول در شركت مونتاژ  ،طرح كلی مدل جدید را مشخص
می كند و مدیریت ارشد آن را مورد بررسی قرار میدهد .سپس
جزئيات محصول طراحی میشود و در مرحله بعد نقشههاي
مهندسی دقيق براي قطعه آماده میشود و موادي كه باید از
آن ساخته شود ،بطور دقيق تعيين میگردد و در این مرحله
سازمانهاي سازنده این قطعات از طریق مناقصه مشخص می-
شوند .در این مرحله مونتاژگر توليد انبوه یک حد كيفی نيز
تعيين میكند و سپس قيمت ،شرایط تحویل و زمان قرارداد
مشخص میشوند .در این وضعيت  ،مونتاژگر تكيه بر قيمت
دارد .بنابراین ،رمز اصلی در بردن مناقصه براي عرضه كنندگان،
دادن یک قيمت پایين براي هر قطعه است.بنابراین عرضه
كنندگان در ابتدا سعی میكنند كه قيمتی حتی پایين تر از
بهاي تمام شده بدهند تا مناقصه را ببرند .بعد از آنكه مونتاژگر
به آنها وابسته شد به دالیل مختلف و بنا بر سنت تعدیل قيمت
ساالنه  ،كه تورم كلی را مدنظر قرار میدهد ،قيمتها را افزایش

كارخانههاي با توليد انبوه  ،كارگر مونتاژ كننده تنها به
چند دقيقه تعليم و آموزش نياز دارد.
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می دهند و اینگونه است كه قرارداد آنها به قرارداد پول سازي
تبدیل میشود.
 -2-2رفتار با مشتري در توليد انبوه
در سيستم توليد انبوه فورد  ،چون تنوع محصول كم بود و
مالک خودرو از عهده بيشتر تعميرات آن بر میآمد  ،وظيفه
فروشن ده این بود كه آنقدر خودرو و قطعات یدكی دراختيار
داشته باشد كه بتواند متناسب با تقاضاي مشتري عرضه كند.
رابطه كارخانه و فروشنده رابطهي زور مدارانه بود ،به این مفهوم
كه كارخانه سعی میكرد براي همواركردن توليد ،خودروهایش
را به فروشنده تحميل كند و رابطه فروشنده و خریدار نيز به
همان اندازه زورمندانه بود ،چرا كه فروشنده براي آنكه عرضه و
تقاضا را با هم تطبيق دهد ،قيمتها را طوري تغيير میداد كه
بيشترین سود را كسب كند .در این سيستم فروش ،هيچ تعهد
دراز مدتی از سوي طرفين نبود و همه براي آنكه فرصت
چانهزدن را بيشتر كنند ،اطالعات خود را مخفی میكنند و
فروشنده اطالعات درستی درباره محصول نمیدهد و مشتري
نيز خواستههاي حقيقیاش را مطرح نمیكند و به این ترتيب
در دراز مدت همگی ضرر میبينند.
در سيستم توليد انبوه نيازهاي كارخانه در درجه اول
اهميت است .در واقع فروشنده و خریدار باید خود را با كارخانه
سازگار كنند .رابطه بخش بازاریابی و فروشندگان نوعاً
زورمدارانه است ،زیرا بخش بازاریابی وظيفه خود میداند ،
اطمينان یابد كه ميزان فروش فروشندگان آنقدر است كه
كارخانه بتواند ميزان توليد خود را ثابت نگه دارد .فعاليت
كليدي بخش فروش آن است كه با تردستی ،فروشنده و مصرف
كننده را چنان برانگيزاند كه همه خودروهایش فروش برود .در
این سيستم مهارتهاي فروشنده در این نيست كه اطالعات را

به طراحان محصول برگردانند ،بلكه در مجاب كردن مشتري
است .به همين دليل بازخورد قوي براي انتقال نيازهاي مشتري
ا ز طرف فروشنده به كارخانه وجود ندارد .همچنين فروشنده
قصد دارد معامله را هرچه زودتر قطعی كند و براي رسيدن به
هدفش اطالعات كمی درباره محصول به مشتري دهد و وقتی
معامله صورت گرفت ،فروشنده دیگر كاري با مشتري ندارد.
 -3-2انواع هزينههاي كيفيت
هزینههاي كيفيت از تركيب انواع مختلف هزینهها حاصتل
میشود .شناخت صتحيح و سرشتكن نمتودن آنهتا و همچنتين
ایجتتتتاد ارتبتتاط بتتا هزینتتههتتاي صتتنعتی بتتراي جلتتوگيري از
محاسبات مجدد ضروري میباشد.بسياري ازپيشگامان و صاحب
نظران و اغلب سازمانهاي توليدي و خدماتی معموال هزینههاي
كيفيتتت را بتته چهتتار دستتته تقستتيم متتینماینتتد .هزینتتههتتاي
پيشگيري ،هزینههتاي ارزیتابی ،هزینتههتاي خرابتی داخلتی و
خارجی]19[.
اهداف انجام فعاليت هزینهیابی كيفيت خودرو در فاز توليد انبوه
شركتهاي خودروسازي ایران به شرح ذیل میباشد:
 )1محاسبه هزینههاي كيفيت جهت حفظ و ارتقا كيفيت
خودرو در مرحله توليد انبوه ؛
 )2مدیریت موثر و بهينه بر روي هزینههاي ناشی از
فرایندهاي كيفی توليد خودرو و
 )9كاهش بهاي تمام شده و افزایش حاشيه سود محصول
خودرو.
در ضمن محدوده زمانی بررسی ،توليد انبوه خودرو در بازه زمانی
بهمن 1951الی شهریور 1952میباشد.

شكل  -1جريان محصول خودروسازان در خط توليد
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هزینه یابی كيفيت از مباحتث جدیتد متدیریتی استت كته
می تواند وضعيت و عملكترد شتركت را از ابعتاد ویتژهاي ماننتد
حسابداري بهتاي تمتام شتده ( حستابداري صتنعتی )،كنتترل
كيفيت  ،تعميرات و نگهداري  ،زنجيره تامين  ،مدیریت توليد ،
انبارها  ،ایمنی و بهداشت  ،آمتوزش و بهستازي و متوارد دیگتر
نشان دهد و با تهيه ترازنامه كيفيت در شركت و مقایسه رونتد
هزینههاي كيفيت میتوان هزینه كيفيت در شركت را كنترل و
بهبود بخشيد.
تاكيد بر روي مفاهيم هزینهیابی كيفيتت در طتول زمتان ،
نكات مهم و ارزشمندي را مشخص كترده استت كته ازاهميتت
ویژهاي برخودار میباشند ،برخی از این موارد عبارتند از :
 -1هزینههاي كيفيت در گزارشهاي حستابداري بته طتور
كامل ثبت نمیشوند و اغلب هزینههاي كيفيت بسيار بيشتتر از
موارد گزارش شده است .جدول( )9به صورت مختصر سرفصل-
هاي مهم هزینه كيفيت در بخش توليد خودرو در توليد انبوه را
نشان میدهد.
 -2هزینههاي كيفيتت نبایتد تنهتا در متورد فعاليتتهتاي
عمليتاتی و توليتتد در نظتتر گرفتتته شتوند  ،بلكتته فعاليتتتهتتاي
خدماتی و پشتيبانی نيز تاثير عمتدهاي بتر افتزایش یتا كتاهش
هزینههاي كيفيت دارند ،بنابراین باید هزینههاي مربوطه نيز در
هزینههاي كيفيت مورد سنجش و ارزیابی قرار گيرند.
 -9كاهش هزینتههتاي كيفيتت در چتارچوب برنامتههتاي
استراتژیک سازمانها قرار دارند.
سه دیدگاه كلی در مورد تعریف هزینههاي كيفيت وجود دارد
كه عبارتند از:
الف) هزینههاي رسيدن به كيفيت مطلوب از طریق طراحی
و سازماندهی؛
ب) هزینههاي عملياتی واحد كنتترل كيفيتت تجهيتزات ،
حقو و دستمزد و ...
ج) هزینههایی كه از كيفيتت پتایين و نتامطلوب محصتول
ناشی میشود ،شامل ضایعات  ،افت قيمت محصول و ...
در این پژوهش بطور كلی هزینهها در یكی از چهار دسته
ذیل مورد بررسی قرار میگيرند كه عبارتند از:
 -1-3-2هزينه هاي پيشگيري
شامل هزینههایی است كه از ابتدا به منظور انجام صحيح
می-
كار جهت جلوگيري از بروز اشتباهاي آتی صورت
گيرد ]9[.هزینههاي پيشگيري  ،مجموع هزینههایی است كه
در ارتباط با پيشگيري از بروز نواقص و ضایعات در توليد
محصول و ارائه خدمات میباشد.پيشتگيري از توليد اقالم ناقص
و معيوب  ،از بروز فرایند و هزینههاي جابجایی اضافی
جلوگيري میكند .نمونههایی از هزینههاي پيشگيري شامل
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هزینه هاي مطالعه و بررسی قابليت فرایندهاي توليدي و
آموزش و بازرسی میباشد]14[ .
 -2-3-2هزينههاي بازرسي يا ارزيابي
هزینههاي ارزیابی براي نظارت و بازرسی محصوالت یا
خدمات پرداخت میشوند.هزینههاي بازرسی و آزمون مواد
ورودي ،بازرسی و آزمون در فرایند توليد ،بازرسی و آزمون
نهایی محصول ،نظارتهاي كيفيتی در فرایند توليد ،تحقيق و
آزمون آزمایشگاهی نمونههایی از هزینههاي ارزیابی است.هزینه
بازرسی به هزینه فعاليتهایی اطال میشود كه بتتراي
اطمينان از تطابق كيفيت محصتتول با كيتفتيتت مطلوب صرف
میشوند]4[ .
 -3-3-2هزينه هاي نقص در داخل
این هزینهها زمانی اتفا میافتند كه محصول توليتدي بتا
معيارها و استانداردهاي مورد نظر تطابق ندارند .از نمونههاي
بارز آن میتوان از هزینههاي ضایعات  ،دوباره كاريهتا و عتدم
كارایی زمانی نام برد ]1[.طبق تعریف ایتزو  5004هزینتههتاي
نقص در داخل  ،هزینههایی هستند كه قبل از تحویل كتاال بته
مشتري به منظور تامين خواستههایش صتورت متیگيرنتد .بته
عبتارت دیتگر قبل از اینكه محصول ساخته شود و به مشتتري
تحویل داده شتود  ،ایتن احتتمتتال وجتود دارد كته عتتتتتدم
انطبا هایی در آن مشاهده گردد.كليه هزینههایی كه بتراي بتر
طرف نمودن این عدم انطبا ها صترف متیشتوند ،هزینتههتاي
نقص در داخل نام دارند.هزینه نقص در داخل  ،كمتتر از نقتص
در خارج است .زیرا نتقتتتتص داخلی تاثيري بر نظر مشتري یا
( مصرف كننده ) نسبت به كيفيتت محصتوالت نتدارد و اصتوالً
هرچه نقص كشف شده به مراحل پایين فرایند یعنی محصول و
خدمات مورد استفاده مشتري نزدیتتتکتر باشتد ،تصتحيح آن
پرهزینه تر است.
 -4-3-2هزينههاي نقص درخارج
این هزینه ها پس از ارسال كاال یا ارائه خدمات به مشتري
معلوم میشود ،مانند  :زیان ناشی از برگشت از فتتتروش ،حمل
دوباره  ،پرداخت خستتتارت به مشتریان ناراضی ،زیان بالقوه از
دست دادن فروشهاي آینده ،خدشه دار شدن شهرت شركت.
هزینههاي نقص درخارج ،هزینههاي قصور دركنترل كيفيت،كه
پس از ارسال كاال به مشتریان آشكار میگردند .مجموع هزینه-
هاي نقص در داخل و خارج معموال  40تا  10درصد از كل
هزینههاي كيفيت را تشكيل میدهد.به تجربه مشخص شده كه
هزینههاي پيشگيري معموالً  9تا  10درصد از كل هزینههاي
كيفيت را شامل میشود و این بدین خاطر است كه در واقع ،
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بخش بزرگی ازهزینهها به جاي آنكه صرف جلوگيتتري از توليد
ضایعات شوند ،صرف تالش در یافتن و تعمير نقایص میگردند
 ،و هزیتنتههاي ارزیابی به جاي هزیتنتههاي پيشگيري صرف
میشوند.این موضوع نشان دهنده آنست كه هزینههاي نقص
داخلی افزایش یافته است .زیرا زمانی افراد بيشتري جهت
كنترل گماشته میشوند كه تعداد محصوالت معيوب افزایش
یابد ،ولی نكته مهم در این خصوص آنست كه پيامدهاي روانی
منفی پدید آمده و روحيه پرسنل تضعيف میشود،زیرا -1 :
دوبارهكاریها افزایش مییابد -2.نارضایتی كارگران  ،مهندسين
و مدیران از یكدیگر افزایش می یابد .و  -9تصویر كلی از
كيفيت شركت مخدوش میشود.جدول ( )1طبقهبندي كلی
هزینههاي كيفيت با شرح هر یک را نشان میدهد .برخی هم
هزینههاي كيفيت را به سه دسته تقسيم میكنند كه در جدول
( ، )2عوامل موثر در هزینههاي كيفيت با شرح فعاليتها و نوع
هزینهها نيز نشان داده شده است[19].
جدول  -1طبقه بندي هزينه هاي كيفيت
شكست داخلي :اگر هيچ نقص قبل از تحویل به مشتري وجود
داشته باشد این هزینهها ناپدید میشوند .این هزینه ها شامل دوباره
كاري ،ضایعات ،بازرسی یا تست مجدد ،اقدام اصالحی ،طراحی مجدد،
نقص فروشنده ،و دیگر نقصهاي مشابه.
شكست خارجي :اگر هيچ نقصی در محصول بعد از تحویل به
مشتري وجود نداشته باشد این هزینه ها نيز ناپدید می شوند .این
هزینه ها شامل گارانتی و هزینه هاي تعمير ،مسوليت محصول و
فراخوان محصول میشوند.
ارزيابي :هزینه هاي ناشی از انجام بازرسی ،بررسی ،تست ،و یا دیگر
فعاليتهاي برنامهریزي شده براي اطمينان از مطابقت سخت افزار و
نرم افزار با یک نياز خاص است .این هزینه ها شامل بازرسی در اولين
زمان  ،كنترل ،نظارت بر تامين كنندگان ،بازرسی رسيد ،و دیگر مانند
هزینه هاي مشابه.
پيشگيري :این هزینه شامل تمام فعاليتها براي جلوگيري از وقوع
نقص و حداقل كردن هزینه هاي ارزیابی و شكست

میباشد.

هزینههاي كيفيت ضمناً منجر به ایجاد یک روش براي
ارزیابی اثربخشی جامع برنامههاي كيفيت و همچنين مشخص
نمودن نواحی مساله دار و اولویتبندي اقدامهاي الزم و كمی
كردن بهبودهاي كيفی میگردد ،همچنين باعث افزایش
فعاليتهاي پيشگيرانه در جهت حذف خطاهاي داخلی و یا
خارجی و كاهش فعاليتهاي ارزیابی خواهد گردید ]1[.یكی از
موانع اساسی در جهت دستيابی به برنامهریزي كيفی موثر و
كارآ وجود این دیدگاه نادرست است كه "دستيابی به سطح
كيفيت باالتر ،لزوماً نيازمند صرف هزینههاي بيشتر است"در

حاليكه كيفيت نامطلوب  ،بهرهبرداري نامناسب از منابع و
امكانات است كه منجر به افزایش هزینهها میشود و در مقابل،
كيفيت مطلوب به معنی استفاده صحيح از منابع است كه منجر
به هزینههاي كمتر میگردد .از آنجا كه پول زبان اصلی
مدیریت شركت است .مفهوم مطالعهي هزینههاي مربوط به
كيفيت به عنوان ابزار اطالعاتی بين واحدهاي كيفيت و مدیران
شركت ظهور كرده است ]9[.در وضعيت حاد اقتصادي كنونی
صنایع ما نياز به ورود به بازارهاي بين المللی و توسعه صادرات
دارد .از جمله عوامل موثر در این امر ارتقاي سطح كيفيت
محصوالت توليدي است كه به عنوان یک شاخص رقابتی در
توسعه صادرات و بلكه در كاهش واردات نقش موثري ایفا می-
نماید .بكارگيري روش كنترل هزینههاي كيفيت ما را قادر می-
سازد كه با استفاده بهتر و مناسبتر از منابع و امكانات و
سرمایهگذاري بر روي فعاليتهاي پيشگيرانه  ،عالوه بر تامين
رضایت مشتریان  ،هزینهها را نيز تا حد ممكن كاهش دهيم .به
طور خالصه روش هزینههاي كيفيت در واقع هزینه ناشی از
كيفيت نامطلوب را در سازمان اندازهگيري میكند ]11[.در
غياب نظام ارزیابی هزینههاي كيفيت چنين سازمانهایی
نمیتوانند دریابند كه این هزینهها از كجا نشات گرفته و چگونه
میتوان آنها را كنترل نمود یا كاهش داد ]1[ .ژوهش حاضر
سعی در شناسایی هزینهها و اولویت بندي هزینههاي كيفيت
در صنعت خودروسازي دارد و نتایج حاصل از استقرار و كنترل
هزینههاي كيفيت و بهره گيري از آن را در صنعت خودورسازي
و صنایع مشابه دارد.جدول ( )9هزینههاي كيفيت خودروي در
فاز توليد انبوه را نشان میدهد.
 -5-3-2روش سنتي
روش جمعآوري سنتی ،یكی از روشهایی است كه اغلب
مورد استفاده قرار میگيرد و از اصل جوران در مدلسازي آن
استفاده گردیده است .در این روش از اطالعات موجود در درون
سازمان و سوابق استاندارد بخش حسابداري و امور مالی
استفاده میشود .این اطالعات ممكن است از ور هاي
زمان،گزارشات هزینه ،سفارشات خرید ،دوبارهكاريها ،و انواع
دیگر گزارشهاي مشابه به دست آمده باشد .اگر چه ممكن
است این روش یكی از سادهترین روشها به حساب آید اما
براي اجراي موفقيت آميز ،برنامهریزي و پياده سازي خوب و
مناسب ضروري است.در استفاده از روش سنتی مراحل زیر باید
دنبال شود:
نخست ،همانند هر برنامه بهبود كيفيت ،مدیریت ارشد باید
مایل به حمایت از این برنامه باشد .داشتن كارشناسان كنترل
كيفيت براي برآورد كل هزینههاي كيفيت سازمان با استفاده از
اطالعات حسابداري و یا مالی موجود میتواند این امر را تسهيل
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ارشد " طال "

كند.با استفاده از این اطالعات در دست ،مدیریت
یی كه براي استخراج دردسترس میباشد را براحتی مشاهده
كرده و اجازه خواهد داد كه " حفر " شروع شود.
هنگامی كه مدیریت ارشد نسبت به موضوع استخراج طال
قانع شد ،نوع  ،كميت و كيفيت دادههاي موجتود تعيتين متی-
گردد .این امر از سازمانی به سازمان دیگر بسته به سطحی كته
در آن هزینهها تقسيم بندي شتده و اجترا متیشتوند ،متفتاوت
خواهد بود.
سازماندهی هزینهها بر اساس گروه تعریف كدهاي كيفيتت
و حساب همانند جداول (  1و ) 2میتوانتد در انجتام ایتن كتار
مفيد باشد.تنها گروه هزینههتاي شكستت بایتد در ابتتدا متورد
استفاده قرار گيرد مگر اینكه سازمان داراي یک برنامه كيفيتت
جامع باشتد.گزارش دادههتاي طبقتهبنتدي هزینته بته صتورت
هفتگی یا ماهانه است.در منابع زیر اطالعات مفيد بيشتتري در
مورد روشهاي سنتی میتوان یافت.
اصول پياده سازي و استفاده  ،ویرایش سوم كتاب راهنماي
كنتتتتترل كيفيتتتتت  -لينتتتتک كتتتتردن كيفيتتتتت و ستتتتود
 كنترل كيفيت جامع.زمانی كه براي اولين بتار شتروع بته اجتراي یتک سيستتم
جمعآوري هزینه كيفيت  1میشود ،روش سنتی احتماالً ستاده-
ترین روش ميان همته روشهتا استت.دليل آن ایتن استت كته

بسياري از سازمانها در حال حاضر بخشی به نام حستابداري و
امور مالی دارند كه میتوانند اكثریت دادهها را جمعآوري كنند.
به عنوان مثال ؛ آموزش ،كيفيت ،ایمنی  ،دوباره كاري و هزینه
گارانتی معموالً با استفاده از اولویت كار و یا هر شتكل دیگتري
جمعآوري میشوند.این روش در مواردي كه براي اولين بار یک
سيستم هزینه كيفيت شروع میشود و یا بتراي انتقتال مفهتوم
هزینههاي  COQبه مدیریت باال تالش میشود ،روش مناستبی
است.
روش سنتی می تواند در كسب و كارهاي كوچک و بزرگ ،
دانشگاهها ،توليد كنندگان نترم افتزار و یتا هتر نتوع دیگتري از
كسب و كار استفاده گردد.این روش نگاهی گذرا به كل هزینه-
هاي كيفيت سازمان فراهم میستازد و نگهتداري بستيار كمتی
مورد نياز وجود است.
از سوي دیگر جمعآوري هزینههاي غير ارزش افزوده با
استفاده از این روش دشوار است .حسابداري معموالً این نوع
دادهها را جمع آوري نمیكند.مفهوم كوه یخ كه حجم بيشتري
از كوه یخ ( هزینه هاي شكست ) در زیر آب است ،یک قياس
خوب از این بحث است كه چگونه اكثر هزینههاي شكست با
استفاده از روشهاي سنتی ممكن است از قلم بيافتد.اگر از یک
سيستم ناكافی در جمعآوري دادهها استفاده شود ،اطالعات
هزینههاي سيستم مدیریت كيفيت نيز ناكافی خواهد بود.

جدول -2كدهاي هزينه هاي كيفيت
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جدول  -3هزينه هاي كيفيت خودرو در توليد انبوه
شماره

شرح فعاليت

نوع هزينه كيفيت

1

تست و بازرسی قطعات،مجموعه ها و خودرو توسط پرسنل كنترل كيفيت

ارزیابی

2

بازرسی ظاهري و عملكردي خودرو و قطعات توسط پرسنل توليدي

ارزیابی

NDT&DT

ارزیابی

9

تست

4

CMM

ارزیابی

9

انجام تست دوام رنگ

ارزیابی

9

كنترل تنظيمات و كاليبراسيون تجهيزات كنترلی و توليدي

ارزیابی

1

كنترل كيفيت مواد و قطعات

ارزیابی

8

واكنش  .مدیریت واكنشی

شكست داخلی

5

تجزیه و تحليل ایرادات و كنترل نتایج كيفی

شكست داخلی

10

پروژه هاي بهبود كيفيت و جوایز كيفی

پيشگيرانه

11

پشتيبانی سيستم كيفيت

پيشگيرانه

12
19

مميزي سيستم هاي كيفيت
نظارت بر چيدمان صحيح قطعات توليدي و غير توليدي در انبارها

ارزیابی
ارزیابی

14

كيفيت طراحی بسته بندي قطعات و طراحی پالتها

ارزیابی

19

صحه گذاري كيفيت بسته بندي قطعات و چيدمان بسته ها و پالتها

ارزیابی

19

صحه گذاري كيفيت فرآیند لجستيک قطعات و محصول

ارزیابی

11

نظارت بر كيفيت تعمير پالتها

ارزیابی

18
15

پروژه هاي بهبود كيفيت لجستيک و انبارش
خودورهاي بلوكه و كف

پيشگيرانه
شكست داخلی

20

خودرو كارشناسی

شكست داخلی

21

آناليز ایرادات/تجزیه و تحليل و رفع خطا

شكست داخلی

22

ضایعات

شكست داخلی

29

دوباره كاري ،رفع ایرادات و عيوب قطعات در فرآیند بدنه سازي و رنگ محصول و فرآیند مونتاژ

شكست داخلی

24

كسري توليد(توقفات)

شكست داخلی

29

جابجایی و نگهداري قطعات یا محصول معيوب و ضایعات

شكست داخلی

29

ضایعات ناشی از انبارش و لجستيک نادرست قطعات و محصول

شكست داخلی

21

برنامه ریزي توليد ( فعایلتهاي پرسنلی جهت توقفات كيفی)

شكست داخلی

28

بهبود وضعيت ژئومتري بدنه محصول

پيشگيرانه

25

بهبود كيفيت مواد وقطعات رنگ و مونتاژ

پيشگيرانه

90
91

تعمير ابزار و تجهيزات كنترلی و توليدي
تعميرات ایستگاه هاي توليدي و كنترلی كه بر بهبود كيفيت محصول موثرند

پيشگيرانه
پيشگيرانه

92

شكایت مشتري نهایی

شكست خارجی

99

آموزش پرسنل ( مركز آموزش)

پيشگيرانه

94

آموزش حين فرآیند

پيشگيرانه

 -4روش پژوهش (مورد مطالعه  :شركت ايران خودرو و
سايپا )8
در بخش ادبيات و پيشتينه پتژوهش بته مطالعتات صتورت
پذیرفته در حوزه هزینههاي كيفيت و انواع آن اشتاره گردیتد و
هزینهها را در چهار بخش پيشگيري ،ارزیابی ،شكست داخلی و
خارجی تقسيم بندي گردید.

پس از انجام مطالعات اوليه و شناسایی هزینههاي موثر ،
مجموع هزینه هاي كيفی خودرو فقط در فاز توليد انبوه حدود
 295ميليارد ریال برآورد گردید كه براي شناخت بيش از پيش
سهم هزینه هر یک از هزینهها در شكل (  )2نمایش داده شده
است.
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شكل :2تقسيمبندي هزينههاي كيفي بر اساس مدل
PAF

شكل  :3تقسيم بندي هزينه هاي كيفيت بر اساس محل
صرف هزينه

همانگونه كه در شتكل ( )2مشتاهده متیگتردد ،بترتيتب
هزینه شكستت داخلتی ( 95درصتد)  ،شكستت ختارجی (20
درصد)  ،ارزیابی ( 11درصد) و پيشگيرانه ( 4درصد) از هزینه-
هاي كيفيت را تشكيل میدهند.
محقق براي شناسایی و اعتبار پژوهش  ،اقدام به شناسایی
عوامل موثر در هزینههاي كيفيت بر اساس محل صرف هزینه
در شركت هاي خودروسازي نموده و به نتایج مرتبط در شكل
( ) 9نایل گردیده است.

همان گونه كه در شكل ( )9مشاهده میگردد  ،بترتيب
هزینههاي ساخت و توليد ( 91درصد) ،جریمهها و شكایات
مشتریان ( 11درصد) ،موتورسازي ( 9درصد)  ،لجستيک و
گارانتی ( 9درصد)  ،تضمين كيفيت و مهندسی فرآیند (2
درصد) و توليد قطعات پرسی (1درصد) از هزینه ها را تشكيل
میدهند.
از سوي دیگر مهمترین سرفصلهاي هزینه كيفيت خودرو
را  ،هزینه هایی بشرح شكل ( )4تشكيل میدهند.

شكل  : 4مهمترين سرفصل هاي هزينه هاي كيفيت خودرو
شكل (  ) 4به صورت كامل و جامع نشان میدهد كه
مهمترین سرفصلهاي هزینههاي كيفی؛ هزینههاي كسري
توليد كيفی  ،جریمهها و شكایات  ،دوبارهكاري  ،تست و
بازرسی محصول و فرآیند  ،آموزش  ،بررسی و تحليل
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ایرادات،كنترل حين فرآیند ،خودرو بلوكه و كف  ،گارانتی ،
كنترل تنظيمات و كاليبراسيون و ضایعات می باشند.
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شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر هزينه هاي كيفيت در فاز توليد انبوه محصوالت خودروسازي  / ...رضا احتشام راثي

 -5نتايج و پيشنهادات
در طول یكصد سال گذشته تعداد زیادي ابزارهاي بهبود
كيفيت معرفی شده است .با این حال براي متخصصين هزینه
كيفيت دیدن بسياري از سازمانها در آینده كه به استفاده از
نوعی از هزینههاي كيفيت براي شناسایی و بهبود فرآیندها،
محصوالت و رقابت جهانی مبادرت میورزند ،جاي تعجب
نخواهد داشت.همانطوركه در این مقاله بحث شد ،سيستمهاي
هزینه كيفيت وابسته به مدیریت و حسابداري و بررسی دائم
هزینههاي خود میباشند .نظر به اینكه سيستمهاي هزینه یابی
در آینده چقدر پيشرفت خواهند نمود  ،بدون شک در بهبود و
پيشرفت روشهاي هزینهیابی كيفيت در جهت كاهش هزینهها
موثر خواهند بود.
محقق براي شناسایی هزینههاي كيفيت  ،مطالعات ابتدایی
خود را به صورت توصيفی انجام داده و براي شناسایی هزینه-
هاي كيفی مرتبط نيز اقدام به مطالعات ميدانی در حوزه
كيفيت در صنعت خودروسازي محصوالت جدید (شركتهاي
ایران خودرو و سایپا ) نموده و به نتایج ذیل نایل گردیده است:
 - 1به طور متوسط  80درصد از كل هزینههاي كيفی
خودرو را ،هزینههاي فاقد ارزش افزوده یا شكست تشكيل
میدهند(.حدود 150ميليارد ریال) تمام این هزینهها ریشه
در كيفيت طراحی محصول،كيفيت قطعات دریافتی و كيفيت
فرآیند توليد محصول دارند.
 - 2هزینههاي كيفی 11 ،درصد از فروش محصوالت جدید
را به خود اختصاص داده كه تقریباً  9برابر متوسط استاندارد
جهانی است.
 - 9به طور متوسط سهم هر خودرو از هزینههاي كيفيت ،
مبلغ 19900000ریال میباشد.
-1- 9متوسط سهم هزینههاي پيشگيرانه براي هر خودرو
 99هزار تومان است.
-2- 9متوسط سهم هزینههاي ارزیابی براي هر خودرو 291
هزار تومان است.
-9- 9متوسط سهم هزینههاي شكست داخلی براي هر
خودرو  800هزار تومان است.
 -4- 9متوسط سهم هزینه هاي شكست خارجی براي هر
خودرو  214هزارتومان است.
 -4با كاهش  99درصدي هزینههاي شكست كيفی،
میتوان حاشيه سود خودرو را تا سيصد و بيست و پنج هزار
تومان افزایش دهيم.
براي كاهش بيش از پيش هزینههاي كيفی  ،پيشنهادات
اجرایی و كاربردي در این حوزه را میتوان به شرح ذیل ارائه
نمود:

 - 1نظارت و اجراي صحيح طراحی و تست محصول و
هزینه-
قطعات در فاز پروژه محصول و صرف هدفمندانه
هاي پيشگيري كيفی در این فاز(هزینههاي پيشگيرانه در
طراحی فقط یكبار صرف میگردند ،ولی هزینههاي شكست تا
پایان عمر محصول تكرار میگردند).
نمونههاي مصادیق بارز پروژههاي فاز توليد انبوه به صورت
موارد ذیل میباشند:
 -1- 1عبور از گيتها و مایلستونهاي تعریف شده بدون
دستيابی كامل به الزامات و اهداف كيفی
 -2- 1عدم اجراي به موقع سيستم پيگيري و رفع ایرادات
( )PIR
 -9- 1عدم اخذ تایيدیه قطعات مطابق با فازهاي
برنامهریزي شده و طرح كيفيت
 -4- 1استفاده از قالبهاي پروتوتایپ در فاز ( OFF LINE
باید از قالبهاي اصلی استفاده میگردد)
 -9- 1تاخير در طراحی  ،ساخت  ،تحویل و راه اندازي
ابزارآالت كنترل
 -9- 1عدم اجراي بموقع صحه گذاري خط توليد
 -1- 1عدم صحه گذاري بموقع محصول و تائيدیه قطعات
با عنایت به سهم  90درصدي كيفيت قطعات در هزینه
هاي شكست كيفی  ،سرمایه گذاري روي ارتقا كيفيت قطعه
سازان و همچنين ارزیابی و حمایت توان مالی تامين كنندگان
تاثير چشمگيري در كاهش هزینه هاي كيفی خواهند داشت.
بنابراین بازبينی فرآیند ساخت و توليد محصول جهت كاهش
فعاليتها و دوبارهكاريهاي نهادینه شده در پروسههاي
توليد(.وجود سالنهاي متعدد تكميل كاري و آمادهسازي تحویل
و همچنين خطوط و ایستگاههاي متعدد رفع ایرادات در كليه
سالنهاي توليدي)
تمام موارد فو نشان میدهد كه توجه به هزینههاي
شكست در صنایع منجر به اتالف منابع سازمانی میگردد،
بنابراین توجه به این بخش از هزینهها كه بخش زیادي از
می-
هزینهها را تشكيل می دهند ،بيش از پيش احساس
گردد .از سوي دیگر در كشورهاي در حال توسعه مانند ایران
كه در صنعت خودروسازي ساليان مدیدي است وارد شدهاند
ولی به دليل باال بودن هزینههاي شكست و عدم توجه به
هزینه هاي پيشگيرانه ،همواره از لحاظ بهاي تمام شده
محصوالت توليدي اوضاع مساعدي نداشته و این قبيل عوامل
موجب گردیدهكه همواره صنعت خودروسازي مقرون به صرفه
نبوده و مدیران اقتصادي و صنایع و به خصوص مردم
كشورهاي در حال توسعه اعالم عدم رضایت نمایند.
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