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 جكاليف الجودة                  2املحاضسة 

                                    Quality costs 

 داهيا شين ا لعابدًن. د
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الىفلت املصسوفت من كبل املىخج، أو املحددة من كبل 
 ."املسخعمل أو املجخمع واملترافلت مع السلعت أو الخدمت

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

وهً التكالٌف  -Cost of Good quality-ضبط الجودة تكالٌف : المسم األول
التً تنفمها المؤسسة لضمان الحصول على منتج مطابك للمواصفات المحددة 

 .والتموٌمولاٌة سلفاً وتشمل نوعٌن من التكالٌف هً ال

وهً التكالٌف التً Costs of Poor Qualityاالخفاق تكالٌف : المسم الثانً
تتحملها المؤسسة من جراء إنتاج منتجات خارج حدود المواصفات المحددة مما 

ٌستدعً إعادة العمل علٌها أو إتالفها أو بٌعها بسعر أدنى بسبب انخفاض 
 ةالخارجًخفاق الداخلً وتشمل نوعٌن من التكالٌف هً اال .جودتها
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 تكاليف الجىدة

Quality Costs 

 تكاليف اإلخفاق في

ضبط الجىدة   

Costs of Poor Quality 

 تكاليف اإلخفاق الذاخلي

Internal Failure Costs 

 

 تكاليف اإلخفاق الخارجي

External Failure Costs 

 تكاليف ضبط الجىدة

Cost of Good quality 

 تكاليف التمييم

Appraisal Costs 
 تكاليف الىلايت

Prevention Costs 

 تكاليف الجودة

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

 نشاط 

لنمرأ المثال اآلتً ولنحاول صٌاغة تمرٌر لتكالٌف 

 الجودة؟
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 مسؤوليت الجىدة 
 Responsibility for Quality 

 على من تمع مسؤولٌة تحمٌك الجودة فً المنشأة اإلنتاجٌة ؟

 

 أهو لسم التصمٌم؟ 

 أم لسم اإلنتاج ؟ 

 أم التسوٌك ؟ 

 أم خدمات ما بعد البٌع؟  

 ؟ .... أم  
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 تابع -مسؤوليت الجىدة 

 تمع مسؤولٌة تحمٌك الجودة فً المنشأة اإلنتاجٌة على الجمٌع

 منتج جيذ الجىدة

المستهلك/ العميل   

Customer 
 Marketingالتسىيك 

 Design التصميم  

 Procurementالمشترياث 

 Processتصميم العملياث  

Design 

 اإلنتاج   

Production 

 Inspection andالفحص و االختبار  

Testing 

 Packaging andالتغليف و التخزين   

Storage 

 Productخذمت المنتج   

Service 
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 الفسق بين جكاليف الجودة بين املؤسساث الصىاعيت والخدميت

في املؤسساث الصىاعيت جكون معظم الخكاليف موّجهت بالسلعت املىخجت، أما في الخدماث فئنها حعخمد على 

 .العمليت الخدميت والعالكت مع ملدم الخدمت، لرلك فئنها جكون صعبت الخحدًد والخلويم

وحشكل جكاليف الخلويم . الجودة في املؤسساث الخدميت حعخمد على الخفاعل بين الصبون وملدم الخدمت

بيىما . وسبت مئويت عاليت من الخكاليف الكليت للجودة على عكس ما هو موجود في املؤسساث الصىاعيت

حشكل جكاليف الفشل الداخلي وسبت مىخفضت في املؤسساث الخدميت ذاث الخفاعل والاحخكاك اللوي مع 

 . لرا فئن هىاك فسصت مىخفضت لخصحيح الخطأ كبل جلدًم الخدمت للصبون . الصبائن
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 Hidden Quality Costs: الخكاليف املخفيت للجودة. 5
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 القيود املسافقت لدزاست جكاليف الجودة
 :ھي، بھاجالث حقائق ذاث صلت بدزاست جكاليف الجودة يجب التسليم  ھنالك

مشكالث الجودة، وإهما  الُيعالجإلى إدازة املؤسست،  بھادزاست جكاليف الجودة، وزفع التقازيس الخاصت     -1
 .املشكالث  ھرهيجب اجخاذ إلاجساءاث املناسبت ملعالجت 

 

زبما )بعد جطبيق التحسين يمكن الا جنخفض جكاليف الجودة مباشسة بعد ها، بل يحتاج ذلك إلى وقت  -2
 ( .سنت، او أكثر

 

الفسص )يتم عادة ججاهل جكاليف الجودة الناججت عن خسازة إلايساداث من الزبائن الجّدد املحتملين  -3
 .الخسائس ھره، بسبب صعوبت جقديس مثل (الضائعت
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 مساحل دزاست جكاليف الجودة
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Return On Quality العائد على الجودة 

زٌادة تكالٌف الولاٌة تؤدي إلى  : 
 نتٌجة تحسٌن الجودة، والحد بالتالً من الحاجة إلى أعمال)تخفٌض تكالٌف التمٌٌم  -

 ( .المرالبة والمٌاس

 ( .الداخلً والخارجً) تخفٌض تكالٌف الفشل  -
 

 .جدًدة، وإهما ملدزة أفضل على الخحليل والخحسين ججھيزاثال جخطلب أوشطت الوكاًت 

 من خالل منهاٌجب تحدٌد تكالٌف الفشل، والتخلص  : 
 ( .ومعالجتهاالمشكالت، دراسة )حل المشكالت  -

 .تحسٌن أو تعدٌل العملٌات -
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Return On Quality العائد على الجودة 

ٌجب الحد من تكالٌف التمٌٌم، كون أنشطة التمٌٌم  : 

 ( .الخدمات لٌد التمٌٌم/ال تُغٌّر من جودة المنتجات) ال تضٌف لٌمة   

 .إنتاجھاٌمكن أن تمنع وصول المنتجات المعٌبة إلى الزبون، لكن ال ٌمكن أن تمنع من  -

 

 األمر وحدات معٌبةإلى الحد من إنتاج زٌادة اإلنفاق على أنشطة الولاٌة أن ٌؤدي ٌمكن ،

 .التمٌٌمإلى أنشطة الذي لد ٌؤدي بدوره إلى الحد من تكالٌف الفشل، ومن الحاجة 
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  الصغائكمشكرا 
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