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  علمی پژوهشی فصلنامه

  دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت

 1393  زمستان/ 12شماره  /  سومسال 

  

  

  

  

 بررسی و شناسایی عوامل موثر در مدیریت هزینه کیفیت در صنایع خودروسازي 

  ( مطالعه موردي شرکت ایران خودرو )

  

  

  رزیتا هداوند احمدي 

  تهران مرکزي ، گروه مدیریت صنعتی ، تهران ، ایران.آزاد اسالمی ، واحد  دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشگاه

  رضا احتشام راثی

  استادیار ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد قزوین ، گروه مدیریت صنعتی ، قزوین ، ایران.(نویسنده مسول)

  
  

 
 

   چکیده

ها و هاي کیفیت و کنترل این هزینههاي کیفیت داراي اهمیت بسیار بوده و ضرورت شناخت هزینه در صنایع خودروسازي هزینه

هاي کیفیت در جهت کنترل زینهتر عوامل تأثیر گذار بر هباشد. با شناخت دقیقتاثیر آن در بازار رقابتی امروزه حایز اهمیت باالیی می

هاي شرکت در جهت  هاي کیفیت ، اهرمی براي کاهش هزینه توان گام برداشت. ارزیابی و تحلیل هزینهها میو کاهش این هزینه

باشد. بدیهی است که این ابزار کیفیت ها در راستاي رسیدن به یک سطح مشخص از کیفیت میشناسایی منابع اصلی ایجاد هزینه

مدیریتی مناسبی جهت ارتقا و بهبود کیفیت محسوب شده و سرانجام با منافعی که به دنبال خواهد داشت، موقعیت شرکت را روش 

هاي کیفیت و در بازارهاي رقابتی مستحکم تر و بهبود خواهد بخشید. این مقاله سعی بر شناخت عوامل تاثیر گذار بر هزینه

شناخت اهمیت دانش مالی و حسابداري براي مدیران به خصوص مدیران ارشد صنایع  راهکارهاي کنترل آن دارد و هدف اصلی آن

  .هاي کیفیت استخودروسازي در جهت کاهش بیش از پیش هزینه

  

  .هاي پیشگیري ، هزینه بازرسی ، هزینه نقص (عیب)هاي کیفیت ، هزینهکیفیت ، کنترل کیفیت ، هزینه کلیدي: هاي هواژ

  

  

  

  

  

 19/7/93تاریخ پذیرش:          20/4/93تاریخ دریافت: 
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  مقدمه -1

ها حایز محیط پر تالطم امروز ، رقابت براي سازماندر 

ها سعی براي راضی نگهداشتن اهمیت فراوان بوده و سازمان

نمایند.در ایران  با وجود مشتریان براي بقا در بازارها می

انحصاري بودن بعضی از صنایع توجه به کیفیت به دلیل 

لی وضعیت اقتصادي از امور ضروري است. متاسفانه مساله اص

هاي خودروسازي ایران ، عدم شناخت کافی از در شرکت

 1950هاي کیفیت است. از دهه ها به خصوص هزینههزینه

ها به طور رسمی شروع به ارزیابی و میالدي بسیاري از سازمان

هاي کیفیت نمودند و دالیل مختلفی براي در نظر بررسی هزینه

ها میان این هزینهها نیز وجود دارد، از گرفتن این گونه هزینه

  می توان به موارد زیر اشاره نمود:

افزایش هزینه هاي کیفیت با پیشرفت فن آوري و  )1

  افزایش پیچیدگی محصوالت تولید شده؛

هاي دورة افزایش آگاهی و شناخت در مورد هزینه )2

زندگی محصول مانند تعمیرات و نگهداري، نیروي 

ابی در کارگري، لوازم یدکی و هزینه هاي ناشی از خر

  حین استفاده؛

نیاز به مهندسان کیفیت و مدیرانی که بتوانند به  )3

هاي کیفیت را به زبان مدیران ارشد سهولت هزینه

  ]1(پول) براي آنها تشریح کنند. [

 روز فناوري همراه با افزایش پیشرفت سریع و شگرف 

، مدیران واحدهاي اقتصادي را  افزون رقابت در بازارهاي جهان

محصوالتی با کیفیت باال، ارائه خدمات مطلوب به به تولید 

مشتریان و در غایت کاستن از هزینه تمام شده کاال و خدمات 

مین ات ، از این رو جهت تحقق این انتظارات ترغیب نموده است.

 نیز اطالعات مورد نیاز به صورت جامع براي سیستم حسابداري

رکاران یک ضرورت است و به همین علت بسیاري از دست اند

امور اقتصادي به تدریج از دیدگاههاي سنتی مبتنی بر 

به ایجاد سیستم  و  گرفتهحسابداري بهاي تمام شده فاصله 

بر پایه مدل سازي با توجه به شرایط حاکم  مدیریت هزینه

نوعی سیستم  سیستم مدیریت هزینه اند. نموده گرایش پیدا

جامع ریزي و کنترل است که براساس اطالعات برنامه

هاي عمده هزینه فعالیت ، در این سیستم. گرددریزي می طرح

بنگاه اقتصادي به کاالها و خدمات مربوط به تولید با توجه به 

ها در تولید کاالها و خدمات تخصیص نحوه استفاده از فعالیت

بسیار  نیز هاي سازمانی مدیرانیابد.در این راستا هدف می

کید قرار ابه طور مکرر مورد تبرخی از هدفها که  متنوع است.

، رسیدن به  توجه به سودآوري و رشد عبارتند از:،گیرندمی

 ، حداقل رساندن بهاي تمام شده کاال  ، به خودکفایی مالی

کیفیت محصوالت مطابق با  يارتقا ، ساختن بازار  متنوع

 و ، رعایت مالحظات زیست محیطی استانداردهاي بین المللی

از سوي  یف مربوط به خدمات اجتماعی.همچنین انجام وظا

دیگر پیروزي در بازارهاي رقابتی امروز ، بهبود مستمر در امر 

طلبد.در عین حال مطالعات علمی و پژوهشی کیفیت را نیز می

دهد که افزایش سطح کیفیت انجام گرفته در گذشته نشان می

باشد، بلکه به تنهایی پاسخگوي نیازهاي مشتریان    نمی

ها و قیمت تمام شده کاالي ساخته شده ضروري هزینهکاهش 

-هاي محصول میاست. یکی از مواردي که باعث کاهش هزینه

هاي کیفیت است.بنابراین شناخت ، دسته شود ، کاهش هزینه

ترین هاي کیفیت همواره یکی از مهمبندي و بهبود در هزینه

  ]2هاي بخشهاي کیفیت شرکتها بوده است.[مسولیت

بخش  ، بخش اول مقدمه بخش شامل؛ 5وهش در این پژ

دوم مبانی نظري و ادبیات پژوهش ، بخش سوم معرفی مدل 

سازي مدل پژوهش در شرکت  پژوهش ، بخش چهارم پیاده

ایران خودرو و بخش پنجم نتایج و پیشنهادهایی براي مطالعات 

 روش پژوهش داراي دو رویکرد توصیفیآینده تنظیم شده است.

آوري اطالعات جهت  از نظر جمع است.تحلیلی  يسازمدل  -

پژوهش ،  موضوع کیتئور نهیشیو پ اتیبه ادب یابیدست

ها به روش میدانی و با پس از گردآوري داده است.توصیفی 

آوري پاسخهاي پرسشنامه و بیان سوالهاي تحقیق و    جمع

ها به تایید یا رد ها و تجزیه و تحلیل آماري دادهبررسی داده

  هاي تحقیق پرداخته شده است.فرضیه

  

  پژوهش  مروري بر پیشینه مبانی نظري و - 2

بر اساس نتایج مطالعه در صنایع و کسب و کارهاي 

 40تا  20هاي کیفیت بین گوناگون مشخص گردیده ، هزینه

گیرد و ارتباط مستقیم هاي شرکت را در بر میدرصد کل هزینه

دارد. کاالها و خدمات با  و مثبت بین کیفیت و سودآوري وجود

دهند. افزایش کیفیت کیفیت سهم بازار شرکت را افزایش می

شود. فروش بیشتر و هزینه ها میهمچنین باعث کاهش هزینه

هاي شوراي کمتر به معنی سود بیشتر است. بر اساس یافته

درصد کل فروش  20-10، 1985ملی اقتصاد انگلستان در سال 

ی شده است،که در ادبیات مدیریتی هایهر شرکت صرف هزینه

، دولت 1987شود.در سال هاي کیفیت نامیده میامروزه هزینه

درصد  10هاي کیفیت را چیزي معادل انگلستان میزان هزینه

] در سال 5تولید ملی ناخالص آن کشور اعالم کرده است. [

گزارش کرده است که میانگین بهایی که  "سومینگی"، 1994

بابت عدم تطبیق محصول خود با استانداردها  شرکتهاي تولیدي

برداري است و این رقم هاي بهرهدرصد هزینه 25پردازند، می

باشد، بدیهی درصد می 35هاي خدماتی حدود در مورد شرکت
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-است که این هزینه ها مستقیما بر سودآوري شرکت ها اثر می

دینامیک هوا "هاي کیفیت شرکت هزینه 1988گذارند.در سال 

جان "درصد کل هزینه تولید و شرکت 18 "فضاي انگلستان

درصد گردش فروش بود. در کارگاه  22شامل  "مک گاویگان

هاي کیفیت مربوط به فنی خطوط هوایی انگلستان هزینه

 4/19زمانبندي امور کارکنان به نسبت (هزینه هاي پیشگیرانه 

  درصد ) تقسیم شده است. 9/22و شکست  8/6درصد، ارزیابی 

 "شرکت زیراکس"هاکت، یکی از عوامل اصلی موفقیت 

را کاهش  "میچلدین"برنده جایزه کیفیت انگلستان، در شعبه 

هاي کیفیت اعالم نموده و طبق اطالعات ارائه شده این هزینه

هاي تولید در سال درصد هزینه 6شرکت نرخ کاهش ثابتی از 

-میرا دارا  1984درصد در سال  1تا کمی بیشتر از  1979

باشد.همچنین براساس گزارشهاي ارائه شده، بسیاري از 

هاي جهانی موفق از جمله: آي تی تی، آي بی ام، شرکت

فیلیپس، زیراکس، وستینگهاوس، بانک فیال دلفیا، موتوروال، 

هاي کیفیت را دایملر کرایسلر و جنرال موتورز، سیستم هزینه

( و نیز در کل ها دالر در کل هزینه هاي کیفیت اجرا و میلیون

اند. در شرکت کرایسلر هاي خود) صرفه جویی کردههزینه

بزرگترین تولید کننده فیبرهاي اکریلیک در آمریکاي التین "

این  "ویکن از ده تولید کننده برتر فیبرهاي اکریلیک در جهان 

درصد فروش را تشکیل  4/18حدود  1985هزینه ها در سال 

پس از انجام برنامه بهبود  1992داده است. این سهم در سال 

  ]5درصد رسیده است.[ 7/6به 

کند که بررسی ابعاد کمی هاي فوق در واقع تاکید مینمونه

هاي اصلی و هاي کیفیت و یافتن گلوگاهو کیفی مساله هزینه

تواند نقش به سزایی را در ارائه راهکارهاي عملی مناسب می

ت امروزه بر بهبود کیفیت داشته باشد.اهمیت مباحث کیفی

هاي کسی پوشیده نیست. به همین خاطر است که تمام شرکت

هاي کیفیت را سرلوحه فعالیتهاي خود در سراسر موفق اقدام

اند. بر کسی سازمان از تامین کنندگان تا مشتریان قرار داده

پوشیده نیست که انجام این فعالیتها در جهت بهبود کیفیت 

  ر دارد. براي موسسات منافع بسیاري را ب

دانشمندانی که به نوعی از نظریه هاي آن ها در ترسیم مدل 

  تحلیلی استفاده شده بدین قرارند :

    1ادواردز دمینگ : - 3-2-1

اولین آمریکایی که اصول کیفیت را در مقیاس وسیعی 

بود. بحث اصلی وي این  "دمینگ"کرد،براي ژاپنی ها معرفی 

بود که به موازات بهبود کیفیت ، هزینه ها نیز کاهش می یابد. 

بر بازرسی از کاالهاي تولید شده بسیار دیر ، غیرموثر و هزینه

بوده ، کیفیت نیز تضمین نشده و بهبود نخواهد یافت. بنا به 

افته و ها کاهش ینظریه وي هرچه کیفیت بهبود می یابد، هزینه

نتیجه ي نظریه  "دمینگ"یابد. شهرت بهره وري افزایش می

ي دمینگ ، اي چرخههاي او و به خصوص، برنامه چهارده نکته

  ] 7و نظریه بیماریهاي مرگبار وي است. [

  :2دکترآرماند فایگن باوم -3-2-2

در شرکت جنرال الکتریک  مفهوم کلی  1950وي درسال 

پایه گذاري کرد. سپس مفهوم  هاي کیفیت را ایجاد وهزینه

کیفیت جامع را ،  "فایگن باوم"کنترل کیفیت جامع را بنا نهاد. 

به جاي حرکت به سوي کار بدون نقص، حرکت به سوي تعالی 

، "دمینگ"هاي شامل فلسفه "فایگن"تعریف کرد. فلسفه 

گوید که بسیاري از باشد. او میمی "کرازبی "و  "جوران"

زش افزوده در هر شرکت، جهت اصالح نقایص فعالیتهاي فاقد ار

 ]5شود.[موجود در محصول ، انجام می

  3دکترجوزف جوران: - 3-2-3

یکی از پیشگامان انقالب کیفیت در ژاپن بود، او  "جوران"

معتقد است که با       "جوران"به ژاپن رفت.  "دمینگ"بعد از 

   توان    گیري و حل مشکالت و مسائل کیفیت، میاندازه

جویی بزرگی را در هزینه داشت.وي نظرات خود را به صرفه

هاي کیفیت سنتی و مدل کوه یخ  تعریف صورت مدلهاي هزینه

یابی کیفیت سنتی وي عمالً به نموده است.مدل هزینه

هاي کیفیت پرکاربردترین نوع از میان انواع مدلهاي هزینه

آموزش تبدیل شده است. او معتقد است، براي بهبود کیفیت 

]جوران معتقد است، آموزش 5مستمر کارکنان ضروري است.[ 

دراز مدت و مستمر براي ارتقاي کیفیت از مدیران ارشد تا 

کارکنان و سرپرستان ضروري است. وي کیفیت را تصادفی   

ریزي نمود.اصول وي  داند و معتقد است براي آن باید برنامهنمی

یت، و کنترل کیفیت ریزي کیفیت، بهبود کیفشامل : برنامه

نماید که با زبان است. وي نمودار هزینه کیفیت را پیشنهاد می

-نشان می "جوران"گوید.نمودار هزینه کیفیت پول سخن می

ریزي دهد که همه نسبت به کیفیت باید، آگاه بوده و برنامه

نظرات خود را به صورت مدل هاي  "جوران"دقیق بنمایند.

تعریف نموده  "جوران"دل کوه یخ هاي کیفیت سنتی و مهزینه

که مـــــدل هزینه یابی کیفیت سنتی وي عمالً به 

پرکاربردترین نوع از میان انواع مدل هاي هزینه کیفیت تبدیل 

  شده است.

  4دکترجیمز هارینگتون: - 3-2-4

هاي دکتر جیمز هارینگتون مفهوم کلی هزینه1960درسال

وي بر این باور است کیفیت را درشرکت آي بی ام ارائه کرد ، 

که : کیفیت خوب هزینه اضافی به دنبال ندارد،بلکه بدي یا 

  ]5ضعف کیفیت است که بارمالی اضافی به دنبال دارد. [ 
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  فیلیپ کرازبی - 3-2-5

 "فیلیپ کرازبی "هاي کیفیت،یکی از پیشگامان هزینه 

نقص را یک هدف دلخواه و دست یافتنی باشد. وي کار بیمی

و کیفیت را تطابق با نیازها دانسته و معتقد است: داند. امی

ها را افزایش کیفیت از طریق افزایش سطح بازرسی ، هزینه

نقص، افزایش خواهد داد. بنابراین جهت دستیابی به کار بی

باشد. اصول اساسی فلسفه هاي پیشگیري الزامی میتکنیک

  عبارتند از: "کرازبی "کیفیت در روش 

 -3آموزش و مشارکت کارکنان؛ -2کارکنان؛آگاهی  - 1

نقص؛                    برنامه کار بی -5تشویق کارکنان؛ -4تعهد مدیریت؛

  اندازه گیري کیفیت.      -7برنامه بهبود کیفیت و  -6

وي در مورد مفهوم صفر معتقد است: نباید انتظار یا 

جام کار و پذیرش اشتباه ، خرابی ، نقص ، ضایعه و غیره را در ان

، کیفیت را انطباق "کرازبی "نتایج آن اجتناب ناپذیر دانست. 

داند. وي هاي مشتریان با محصوالت موسسه   میخواسته

پذیرد و چیزي به نام استاندارد عملکرد با ضایعات صفر را می

را نمی پذیرد و قبول ندارد. او آموزش  "هزینه کیفیت"

اي گرایش نوین کیفیت کارکنان و به ویژه سرپرستان را بر

  ]5داند.[ضروري می

  :5کاروا ایشی گاوا - 3-2-6

افرادي است که در زمینه  نیز از جمله "کاروا ایشی گاوا "

کنترل کیفیت فعالیت داشته است. او در اصل اول خود 

معتـقـد بود که تمامی کارکنـــان سازمان بایستی مشغول 

بزار کیفیت مطالعه و پیشبرد کنترل کیفیت توسط هفت ا

باشند. اصل دوم او این بود که درتعریف کیفیت مشتري نقطه 

اصلی است. اصل سوم : تشکیل گروه هاي کنترل کیفیت است 

که شامل سازماندهی کارکنان درتیم هاي بـهـبـود کیفیت می 

بــاشد. دراینجا مدیریت نقش یک مربی را دارد که مسایل و 

و در جهت اخذ تصمیم ، مشکالت را مورد مالحظه قرار داده 

  ]5کند.[افراد را راهنمایی    می

  گینچی تاگوچی -3-2-7

وي بنیانگذار تکنیکهاي آموخته مهندسی و آماري است.  

را به  "دمینگ"موفق شد جایزه کیفیت  1960وي در سال 

هاي ناشی از ضعف خسارت"دست آورد. او بر این باور بود که : 

هاي وارده بر سازمان و خسارتتر از کیفیت بسیار جامع

هایی را که در بلند مدت به جامعه وارد مشتري است و خسارت

هاي ناشی از ضعف کیفیت شود را باید بخشی از خسارتمی

ها را کاهش داد ، بدون توان هزینه. وي معتقد بود ، نمی"است

توان آن که سطح کیفیت موجود بهبود یابد. از سوي دیگر می

ها را کاهش داد. همچنین با طح کیفیت، هزینهبا بهبود س

  ]5ها را کاهش داد.[توان    هزینهها میکاهش نوسان

  هاي کیفیتانواع هزینه  - 3-3

ها حاصل     هاي کیفیت از ترکیب انواع مختلف هزینههزینه

شود. شناخت صحیح و سرشکن نمودن آنها و همچنین می

براي جلوگیري از هاي صنعتی ایجــاد ارتباط با هزینه

باشد.بسیاري ازپیشگامان و صاحب محاسبات مجدد ضروري می

نظران و اغلب سازمانهاي تولیدي و خدماتی معموالً هزینه هاي 

هاي پیشگیري،  کیفیت را به چهارگروه تقسیم می کنند. هزینه

  ]1هاي خرابی داخلی و خارجی.[هاي ارزیابی، هزینههزینه

  ري هزینه هاي پیشگی -3-1- 3

هایی است که از ابتدا به منظور انجام صحیح شامل هزینه

-کار جهت جلوگیري از بروز اشتباهاي آتی صورت       می

هایی است که ] هزینه هاي پیشگیري ، مجموع هزینه10گیرد.[

در ارتباط با پیشگیري از بروز نواقص و ضایعات در تولید 

لید اقالم ناقص باشد.پیشـگیري از تومحصول و ارائه خدمات می

هاي جابجایی اضافی و معیوب ، از بروز فرایند و هزینه

هاي پیشگیري شامل هاي از هزینهکند. نمونهجلوگیري می

هاي مطالعه و بررسی قابلیت فرایندهاي تولیدي و هزینه

  ]12باشد. [ آموزش و بازرسی می

  هزینه هاي بازرسی یا ارزیابی - 2- 3-3

ي نظارت و بازرسی محصوالت یا هاي ارزیابی براهزینه

هاي بازرسی و آزمون مواد شوند.هزینهخدمات پرداخت می

ورودي، بازرسی و آزمون در فرایند تولید، بازرسی و آزمون 

نهایی محصول، نظارتهاي کیفیتی در فرایند تولید، تحقیق و 

  هاي ارزیابی است. هایی از هزینهآزمون آزمایشگاهی نمونه

شود که هایی اطالق میه هزینه فعالیتهزینه بازرسی ب

بــراي اطمینان از تطابق کیفیت محصــول با کیـفـیـت 

  ]9شوند. [مطلوب صرف می

  هزینه هاي نقص در داخل -3- 3-3

ها زمانی اتفاق می افتند که محصول تولیدي با این هزینه

هاي معیارها و استانداردهاي مورد نظر تطابق ندارند. از     نمونه

ها و عدم هاي ضایعات ، دوباره کاريبارز آن می توان از هزینه

هزینه هاي  9004] طبق تعریف ایزو 4کارایی زمانی نام برد. [

نقص در داخل ، هزینه هایی هستند که قبل از تحویل کاال به 

گیرند. به هایش صورت میمشتري به منظور تامین خواسته

ه شود و به مشتري عبـارت دیـگر قبل ازاینکه محصول ساخت

تحویل داده شود. و این احتـمـال وجود دارد که عــــدم 

انطباق هایی در آن مشاهده گردد.کلیه هزینه هایی که براي بر 

طرف نمودن این عدم انطباق ها صرف می شوند هزینه هاي 

نقص در داخل نام دارند.هزینه نقص در داخل ، کمتر از نقص 

داخلی تاثیري بر نظر مشتري یا در خارج است.زیرا نـقــــص 

(مصرف کننده) نسبت به کیفیت محصوالت ندارد. و اصوال 
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هرچه نقص کشف شده به مراحل پایین فرایند یعنی محصول و 

تر باشد، تصحیح آن خدمات مورد استفاده مشتري  نزدیـــک

  پرهزینه تراست.

  هزینه هاي نقص درخارج - 4- 3-3

یا ارائه خدمات به مشتري  ها پس از ارسال کاالاین هزینه

شود،مانند: زیان ناشی از برگشت از فـــروش ، حمل معلوم می

دوباره ، پرداخت خســـارت به مشتریان ناراضی ، زیان بالقوه از 

دست دادن فروشهاي آینده ، خدشه دار شدن شهرت شرکت. 

هاي نقص درخارج، هزینه هاي قصور درکنترل هزینه

کاال به مشتریان آشکار می گردند. کیفیت،که پس از ارسال 

درصد تا  40مجموع هزینه هاي نقص درداخل و خارج معموالً 

دهد.به تجربه هاي کیفیت را تشکیل میدرصد ازکل هزینه 70

درصد تا  5مشخص شده است که هزینه هاي پیشگیري معموالً 

هاي کیفیت را شامل می شود. و این درصد از کل هزینه 10

که در واقع ، بخش بزرگی ازهزینه ها به جاي  بدین خاطر است

آنکه صرف جلوگیــري از تولید ضایعات شوند. صرف تالش در 

هاي ارزیابی به جاي گردند، و هزیـنـهیافتن و تعمیر نقایص می

شوند. و این موضوع نشان هاي پیشگیري صرف میهزیـنـه

. دهنده آن است که هزینه هاي نقص داخلی افزایش یافته است

شوند که زیرا زمانی افراد بیشتري جهت کنترل گماشته می

تعداد محصوالت معیوب افزایش یابد ولی نکته مهم در این 

خصوص آنست که پیامدهاي روانی منفی پدید آمده و روحیه 

دوباره کاریها افزایش می  -1شود،زیرا :پرسنل تضعیف می

یکدیگر نارضایتی کارگران ، مهندسین و مدیران از  -2یابد.

تصویرکلی از کیفیت شرکت مخدوش     -3افزایش می یابد. و 

هاي کیفیت را به سه دسته تقسیم شود. برخی هم هزینهمی

  ]16) نشان داده شده است. [1کنند که در جدول (می

بحران اقتصادي امروز ، جهان را درگیر مشکالت عدیده اي  

را نیز در نموده که صنایع و به خصوص صنایع خودروسازي را 

بر گرفته است. هزینه هاي کیفیت از یک سو قیمت را افزایش 

داده و از سوي دیگر تقاضا را کاهش می دهند.اکنون بسیاري از 

هاي فراوان در آستانه تعطیل هاي خودروسازي با زیانکارخانه

شدن هستند. تحریم ایران از جمله تهدیدهایی است که اگر 

گردد و کمبود فروش دیل میمدیریت صحیح شود به فرصت تب

نفت با صادرات خودروهاي با کیفیت به کشورهاي دیگر جبران 

هاي شود و این عملی نخواهد بود مگر اینکه به نوعی هزینهمی

کیفیت کنترل شود تا قیمت هم به طور منطقی  قابل رقابت 

هاي کیفیت باید قسمتی از یک فرآیند باشد. کاهش هزینه

ر سازمان باشد که توسط مدیریت مالی و بهبود کیفی جاري د

  گردد.از طریق یک برنامه فراگیر، هدایت و کنترل 

هاي کیفیت ضمناً منجر به ایجاد یک روش براي هزینه

هاي کیفیت و همچنین مشخص ارزیابی اثر بخشی جامع برنامه

دار و اولویت بندي اقدامهاي الزم و کمی نمودن نواحی مسأله

چنین باعث افزایش گردد، همکیفی میکردن بهبودهاي 

فعالیتهاي پیشگیرانه در جهت حذف خطاهاي داخلی و یا 

  ]  4خارجی و کاهش فعالیتهاي ارزیابی خواهد گردید. [

یکی از موانع اساسی در جهت دستیابی به برنامه ریزي 

کیفیت مؤثر و کارآ وجود این دیدگاه نادرست است که 

-تر، لزوماً نیازمند صرف هزینهدستیابی به سطح کیفیت باال"

برداري در حالیکه کیفیت نامطلوب ، بهره "هاي بیشتر است

ها نامناسب از منابع و امکانات است که منجر به افزایش هزینه

شود و در مقابل، کیفیت مطلوب به معنی استفادة صحیح از می

گردد.از آنجا که هاي کمتر میمنابع است که منجر به هزینه

هاي ان اصلی مدیریت شرکت است. مفهوم مطالعۀ هزینهپول زب

مربوط به کیفیت به عنوان ابزار اطالعاتی بین واحدهاي کیفیت 

] در وضعیت حاد 6و مدیران شرکت ظهور کرده است.[ 

اقتصادي کنونی صنایع ما نیاز به ورود به بازارهاي بین المللی و 

امر ارتقاي  توسعه صادرات دارد. از جمله عوامل موثر در این

سطح کیفیت محصوالت تولیدي است که به عنوان یک شاخص 

رقابتی در توسعه صادرات و بلکه در کاهش واردات نقش موثري 

  نماید.ایفا می

هاي کیفیت ما را قادر   به کارگیري روش کنترل هزینه

تر از منابع و امکانات و سازد که با استفاده بهتر و مناسبمی

روي فعالیتهاي پیشگیرانه ، عالوه بر تامین گذاري بر سرمایه

ها را نیز تا حد ممکن کاهش دهیم. به رضایت مشتري هزینه

هاي کیفیت در واقع هزینه ناشی از طور خالصه روش هزینه

]در اغلب 8کند. [گیري میکیفیت نامطلوب را در سازمان اندازه

-هاي کیفیت بطور مشخص محاسبه نمیسازمانها هزینه

یان و ز هایی براي تهیه ترازنامه سودیرا چنین هزینهگردد،ز

شرکت الزم نیست،اگر چه تاثیر مهمی بر سودآوري شرکت 

هاي کیفیت چنین سازمان ارزیابی هزینهنظامدارند.درغیاب 

گیرند ها از کجا نشات میتوانند دریابند که این هزینههایی نمی

  ] 3اهش داد. [توان آنها را کنترل نمود یا کو چگونه می

هاي کیفیت، اهمیت مقاله حاضر سعی در شناخت هزینه 

موضوع و معرفی بنیانگذاران کیفیت و نیز عوامل تاثیرگذار بر 

هاي کیفیت در صنایع آنها و راهکارهاي کنترل هزینه

هاي خودروسازي و نتایج حاصل از استقرار و کنترل هزینه

  .دروسازي داردکیفیت و بهره گیري از آن را در صنعت خو
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  هاي شکستساختار طبقه بندي هزینه -1جدول 

  ساختار طبقه بندي هزینه هاي کیفیت

  هزینه هاي ضایعات  هزینه هاي بازرسی  هزینه هاي پیشگیري از ضایعات

  ـ برنامه ریزي کیفیت

  آزمایش توانایی هاي کیفیتـ 

  ـ ارزیابی عرضه کننده

  ـ برنامه ریزي آزمون ها

  ـ ممیزي کیفیت

  ـ مدیریت امورکیفیت

  ـ کنترل کیفیت

  ـ آموزش تضمین کیفیت

  ـ برنامه ریزي براي خواسته هاي کیفیتی

  ـ مطالعات کیفیت  بازار

  ـ اقدامات جلوگیري ازضایعات

  ـ استقرار تجهیزات بازرسی

  

  بازرسی ورودیهاـ 

  ـ بازرسی درحین ساخت

  ـ بازرسی نهایی

  ـ بازرسی به هنگام مونتاژ

  ـ بازرسی موردي

  ـ هزینه مربوط به ابزار بازرسی

  ـ کارشناسی هاي کیفیت

  ـ آزمایشگاههاي تست وآزمون

  ـ مستند سازي بازرسی ها

  ـ سایر اقدامات به منظور بازرسی هاي کیفیت

  (الف) داخلی

  نقصان

  کاريدوباره 

  عدم انطباق

  کاهش ارزش

  آزمونهاي مکرر

  کارشناسی مشکالت

  سایرهزینه هاي داخلی

 (ب) خارجی

  نقصان

  دوباره کاري

  تضمین

  سایر هزینه هاي خارجی

  

  پژوهشهاي فرضیه  -3

  باشد:این تحقیق شامل سه فرضیه به شرح زیر می

  فرضیه اول: - 

دوره هاي مستمر آموزشی کارکنان مهمترین مکانیزم  برگزاري 

  کنترل هزینه هاي کیفیت است.

  فرضیه دوم: - 

کاهش ضایعات در کنترل هزینه هاي کیفیت کم ترین تأثیر را 

  دارد.

  فرضیه سوم: - 

گذاري مهمترین عامل در کنترل هزینه هاي کیفیت سرمایه

  پیشگیرانه است.

  

  پژوهشمتغیرهاي - 4

  مستقلمتغیرهاي 

  هاي آموزشیبرگزاري دوره -

  کاهش ضایعات -

  گذاري در پیشگیريسرمایه -

  

  متغیر وابسته:

  هاي کیفیتهزینه - 

تجربه و  "این تحقیق متغیرهاي مداخله گر شامل  در

وابسته یا مستقل "و  "سن کارکنان"و "سنوات خدمت کارکنان

  می باشد. "بودن کارکنان

  

   شناسی پژوهش روش -5

تحقیق از لحاظ ماهیت و هدف، از نوع تحقیق این 

کاربردي است. زیرا جهت حل یک معضل در شرکت ایران 

تواند باعث توجه خودرو انجام شده و نتایج حاصل از آن می

صنایع خودروسازي و مدیریت هزینه هاي کیفیت و به 

روش تحقیق  کارگیري آن در شرکتهاي خودرو سازي شود.

  باشد.  تگی میهمبس -پیمایشی -توصیفی

است که  سازمان به  6از آن جهت روش تحقیق توصیفی

همان گونه هست که توصیف و تفسیر شده ، به بیان دیگر؛ 

را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج  "آنچه هست  "پژوهشگر 

ذهنی بررسی نموده و تمــرکز اصلی در درجـه اول در زمان 

حال است. هرچند غـالبا رویـدادها و آثار گذشته را نیز که به 

  شوند، مورد بررسی قرار می دهد.           شرایط موجود مربوط می 

(زمینه  7روش دیگر به کاررفته روش تحقیق پیمایشی

یابی) می باشد. زیرا این روش اصوالً  در پژوهش هاي اجتماعی 

کاربرد دارد  و در آن از پرسشنامه استفاده می شود. مشخصه 

این روش مجموعه اي از  داده هاست که از استخراج پرسش 

دست می آید. پژوهشگر از طریق سوال هاي پرسش نامه نامه ب

  داده ها را تا جایی که مقدور بوده جمع آوري کرده است.

می باشد. زیرا هدف اصلی  8روش دیگر تحقیق همبسـتگی

پژوهشگر آن است که مشـخص شود آیا رابطه اي بین دو یا 

چند متغیر کمی( قابل سنجش ) وجود دارد و اگر این رابطه 

  دارد حد آن چقدر است. وجود 

زمانی تقسیم می  -مکانی -قلمرو تحقیق به سه قلمرو موضوعی

  شود.
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  قلمرو موضوعی: رهبري هزینه -

  خودروقلمرو مکانی: شرکت ایران -

قلمرو زمانی: با توزیع  پرسشنامه می توان گفت مقطعی  -

  انجام شده است .

سالهاي با مطالعه اسناد و مدارك شرکت ایران خودرو طی 

و مقاله و تحقیقات مرتبط زمینه تبیین فرضیه ها و  90تا  80

  مدل تحلیلی فراهم شد .

همچنین  در این تحقیق با مدیران و کارشناسان شرکت 

که در ارتباط با   هزینه هاي کیفیت در حال  "ایران خودرو"

فعالیت بوده اند مصاحبه انجام گرفته است . در ضمن با توزیع 

  شامل دو قسمت (الف و ب) می باشد :  پرسشنامه که

  الف : مشخصات فردي   

  ب : شرح سؤالهاي پرسشنامه

گزینه به  5سؤال و هر سوال داراي  38پرسشنامه شامل  

خیلی  – 5زیاد و  -4متوسط  - 3کم  - 2خیلی کم   -1ترتیب 

زیاد ، اطالعات مربوط به کنترل هزینه هاي کیفیت و 

  ري گردید.راهکارهاي مورد نظر جمع آو

از نظر روایی ظاهري و صوري با توزیع بین اساتید دانشگاه 

، مدیران و کارشناسان و لحاظ نمودن نظر آنها عملی گردید. و 

جهت روایی محتوایی از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

% ) 80آموزش    SPSSشد که محاسبه هاي آماري با نرم افزار 

 محاسبه گردید.

،  SPSSافزار  محاسبه شده از طریق نرم ضریب آلفاي  

، هزینه هاي پیشگیري ،  جهت تمامی سواالت پرسشنامه

بازرسی ، خطا و قصور و سرمایه گذاري در آموزش به ترتیب 

محاسبه گردید. بنابراین  80/0،  86/0،  88/0،  94/0

توان  بنابراین می پرسشنامه فوق  روایی و پایایی را داشته و

، باشد امه فوق از اعتبار کافی برخوردار میگفت که پرسشن

  ،ه هاي داده شده ناشی از شانس و تصادف نبود پاسخ همچنین 

باشد که مورد آزمون قرار گرفته  خاطر اثر متغیري می بلکه به 

  . است

، کارشناســان و  مــدیران جهــت جمــع آوري داده هــا از  

بـــا توزیـــع  "ایـــران خـــودرو " تکنیســـین هـــاي شـــرکت

ســوالی  اســتفاده شــد و از آنجــا کــه جامعــۀ   38پرسشــنامه 

آماري ایـن تحقیـق وسـیع مـی باشـد. لـذا پژوهشـگر نـاگزیر         

ــورد     ــه م ــه جامع ــایج آن ب ــیم نت ــه ، و تعم ــاب نمون ــه انتخ ب

 -مطالعه مـی باشـد.روش نمونـه گیـري بـه صـورت تصـادفی        

 :بدین شرح استفاده شدفرمول کوکران ساده  و از 

Z=  اعتماد به ضرایب نمونهضریب 

Ε= دقت برآورد یا حداکثر خطاي قابل قبول 

N= تعداد افراد موجود در جامعه 

N= حجم نمونه  
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2 2319*(0.06) 1.96 *.5*.5
n  


  

  

با توجـه بـه عـدم پاسـخگویی و مخـدوش شـدن برخـی        

سـعی شـد تعـداد بیشـتري توزیـع گـردد کـه        پرسشنامه هـا  

  مبناي تحلیل آماري قرارگرفت.پرسشنامه  150تعداد 

بــا اســتفاده از شــاخص هــاي آمــار اســتنباطی ( آزمــون  

آنالیز واریانس ) ارتباط بـین عوامـل مختلـف بـا هزینـه هـاي       

منظــور ه در ایــن بخــش بــکیفیــت محاســبه گردیــده اســت. 

آوري شـده   هـاي جمـع   هـاي نمونـه، ابتـدا داده    توصیف ویژگی

ــ  هــاي آمـــار توصـــیفی خالصـــه و   اخصبــا اســـتفاده از شـ

هـاي آمـار    شود، سـپس بـا اسـتفاده از شـاخص     بندي می طبقه

ه فرضـی  ) بـه تأًییـد یـا رد     آنالیز واریـانس استنباطی (آزمون 

ــ ــود  اه ــی ش ــه م ــل از   پرداخت ــایج حاص ــق نت ــن طری و از ای

   شود. مشاهدات نمونه انتخابی به جامعه تعمیم داده می

  

  نتایج پژوهش -5

  باشد.بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر مینتایج 

هاي مستمر آموزشی کارکنان یکی برگزاري دوره فرضیه اول :

هاي کیفیت است. که با از مکانیزم هاي مهم کنترل  هزینه

  پرسش نامه به شرح زیر  : 38الی  34سؤالهاي

هاي  موزشبه نظر شما تا چه حد سرمایه گذاري در آ -34 

در کاهش هزینه هاي  کیفیت  ،نجام کارتخصصی چگونگی ا

  مؤثراست؟

 هاي آموزشبه نظر شما تا چه حد سرمایه گذاري در  -35

،در کاهش هزینه هاي  کیفیت   مرتبط با مفاهیم عمومی

  کیفیت مؤثراست؟

و  ابهاخرید کتبه نظر شما تا چه حد سرمایه گذاري درراه  - 36

ی می تواند آموزش ياه هتهیه و تکثیر جزو ،تخصصیه هاي نشری

کاهش هزینه هاي  کیفیت ودرنتیجهکارکناندانشدرافزایش

  مؤثرباشد؟

 به نظر شما تا چه حد سرمایه گذاري در برگزاري  -37

در داخل و خارج  ، سمپوزیومها و سخنرانی ها سمینارها

  ،می تواند در کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثر باشد؟کشور
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آموزش به  رمایه گذاري در راه به نظر شما تا چه حد س - 38 

در کاهش هزینه هاي   منظور جلوگیري از حوادث در حین کار،

  کیفیت مؤثراست؟

است  05/0دار که بیشتر از پس از بررسی  براساس سطح معنی

  گیریم که فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.نتیجه می

با توجه به اینکه سه گروه پاسخ دهندگان آموزشهاي 

جب کاهش هزینه هاي کیفیت دانستند (مدیران تخصصی را مو

% )   67ها حدود % و تکنیسین 70% ، کارشناسان  94حدود    

و  بیش  % سه گروه آموزشهاي عمومی را مؤثر دانسته 50ولی 

درصد از سه گروه اعتقاد به خرید جزوه و نشریه و  30از 

  کتابهاي تخصصی نداشته اند.

تواند ضعف فرهنگ  میتحلیل: دلیل این مطلب احتماالً

کتابخوانی در کشور ما باشد اصوالً در بین کشورهاي دنیا 

ها جزو مقامهاي آخر جدول زمان کتابخوانی هستند و ایرانی

دقیقه بطور متوسط مردم کشور ما اصوالً مطالعه      2حدود 

  کنند!می

  اند.% سمینارها و سخنرانیها را مؤثر ندانسته 50و بیش از 

احتماالً تجربه قبلی کارشناسان و مدیران و غیره از تحلیل: 

محتوا بودن ربط بودن و بیسمینارها و سخنرانیها به دلیل بی

  اعتقادي آنها شده است.ها باعث بیاین گونه برنامه

تواند مهارتهاي الزم را به افراد بدهد همچنین آموزش می

آمده و  تا هنگام کار از حوادث غیر مترقبه جلوگیري به عمل

  هاي کیفیت را کاهش دهد. هزینه

  

کاهش ضایعات در کنترل هزینه هـاي کیفیـت    فرضیه دوم :

، پرسشنامه به 32الی   24که با سؤالهاي کم ترین تأثیر را دارد.

  شرح زیر :

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي امور مصـرف کننـدگان    -24

(consumer affairs) ور در کــاهش هزینــه هــاي خطــا و قصــ

  بازرسی و به تبع آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثر است؟

به نظـر شـما تـا چـه حـد هزینـه هـاي طراحـی مجـدد           -25

(redesign)    در کاهش هزینه هاي خطا و قصور بازرسـی و بـه

  تبع آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثر است؟

به نظر شما تـا چـه حـد هزینـه هـاي تغییـر دسـتورکار         -26

در کاهش  هزینه هاي  (engineering change order)مهندسی 

خطا و قصور بازرسی و به تبع آن کاهش هزینه هاي  کیفیـت  

  مؤثر است؟

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي تغییر سـفارش خریـد      -27 

(purchasing change  order)     در کاهش هزینـه هـاي خطـا و

فیـت مـؤثر   هـاي کی قصور بازرسی و به تبع آن کاهش   هزینه

  است؟

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي تغییـر سـفارش خریـد       -28

(purchasing change  order)    در کاهش هزینه هـاي  خطـا و

قصور بازرسی و به تبع آن کاهش هزینه هـاي  کیفیـت مـؤثر    

  است؟

 (rework)به نظر شما تا چه حد هزینه هاي دوباره کاري  -29

در کاهش هزینه هاي خطا و قصور بازرسی و به تبع آن کاهش 

  هزینه هاي کیفیت مؤثر است؟

ضـایعات     -به نظر شما تا چـه حـد هزینـه هـاي اسـقاط      -30

(scrap)    در کاهش هزینه هاي خطا و قصور بازرسی و بـه تبـع

  آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثر است؟

 گـارانتی  -ت به نظر شما تا چه حـد هزینـه هـاي ضـمان     -31

(warranty) هاي خطا و قصور بازرسی و به تبع در کاهش هزینه

  آن کاهش هزینه هاي کیفیت مؤثر است؟

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي خدمت پس از خـدمت    -32

(service after service) هاي خطا و قصور در کاهش       هزینه

  ر است؟بازرسی و به تبع آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤث

ــئولیت      -33 ــاي مس ــه ه ــد هزین ــه ح ــا چ ــما ت ــر ش ــه نظ ب

در کاهش هزینه هاي خطا و قصور  (product liability)محصول

  بازرسی و به تبع آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثراست؟

 1/3کارشناسان و  1/3مدیران و  9/2پس از بررسی با میانگین 

فیت کم هاي کیها عامل ضایعات را در کنترل هزینهتکنیسین

  رنگ تلقی نمودند. شاخصهاي آن به قرار ذیل است:

 29درصد کارشناسان و  25درصد مدیران ،  35الف) حدود 

درصد تکنیسین ها معتقدند هزینه هاي امور مصرف کنندگان 

  در کاهش هزینه هاي خطا و به تبع آن کیفیت مؤثر است 

هاي خطا و هاي طراحی مجدد درکاهش هزینهب) هزینه

درصد کارشناسان و  55درصد مدیران ،  41مؤثر است.  کیفیت

  ها.درصد تکنیسین 51

هاي تغییر دستور کار مهندسی در کاهش ج) هزینه

درصد  35هاي خطا و به تبع آن کیفیت مؤثر است . هزینه

  ها.درصد تکنیسین 45درصد کارشناسان و  45مدیران، 

اي ههاي تغییر سفارش خرید در کاهش هزینهد) هزینه

 30درصد مدیران ،  41خطا و به تبع آن کیفیت مؤثرند . 

  هادرصد تکنیسین 41درصد کارشناسان و 

کاري ، هاي دوبارههاي اقدامات اصالحی، هزینههـ) هزینه

هاي خدمت هاي اسقاطی ، هزینه هاي ضمانت ، هزینههزینه

هاي مسئولیت محصول ، همگی پس از انجام خدمت ، هزینه

  شوند.هاي خطا و به تبع آن کیفیت میهزینهموجب کاهش 
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هاي کیفیت ،    اقدام مهم در کنترل هزینه فرضیه سوم:

الی   1که با سؤالهاي  سرمایه گذاري در پیشگیري است.

  پرسشنامه به شرح زیر است :15

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي بازنگري در طراحی  - 1

)design reviewsپیشگیري و به تبع  ) در کاهش هزینه هاي

  آن کاهش  هزینه هاي  کیفیت مؤثر است؟

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي کیفیت محصول  - 2

(product qualification)  در کاهش هزینه هاي پیشگیري و به

  تبع آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثراست؟

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي بررسی طراحی مجدد  - 3

(drawing checking)  در کاهش هزینه هاي پیشگیري و به تبع

  هاي کیفیت مؤثر است؟آن کاهش هزینه

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي مشاوره مهندسی کیفیت  - 4

(engineering quality orientation)  در کاهش هزینه هاي

  هاي کیفیت موثر است ؟پیشگیري و به تبع آن کاهش هزینه

ینه هاي ارزیابی تامین کنندگان به نظر شما تا چه حد هز - 5

(supplier evaluations) هاي پیشگیري و به در کاهش هزینه

  هاي  کیفیت مؤثر است؟تبع آن کاهش هزینه

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي برپایی سمینار کیفیت  -6

در کاهش  (supplier quality seminars)براي تأمین کنندگان 

ع آن کاهش هزینه هاي  کیفیت هزینه هاي پیشگیري و به تب

  مؤثر است؟

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي بازنگري در ویژگیهاي  - 7

هاي در کاهش هزینه (specification review)محصول 

  هاي  کیفیت موثر است ؟پیشگیري و به تبع آن کاهش هزینه

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي مطالعه قابلیت  فرایند  - 8

هاي در کاهش هزینه (process capability studies)تولید 

  هاي کیفیت مؤثر است؟پیشگیري و به تبع آن افزایش هزینه

 toolبه نظر شما تا چه حد هزینه هاي ابزارهاي کنترل ( 9

control  در کاهش هزینه هاي پیشگیري و به تبع آن کاهش(

در کاهش هزینه هاي  controlهزینه هاي  کیفیت مؤثراست.

  پیشگیري و به تبع آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثراست؟

هاي آموزشهاي عملیاتی به نظر شما تا چه حد هزینه -10

(operation training) هاي پیشگیري و به تبع در کاهش هزینه

  آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثراست؟

 quality)به نظر شما تا چه حد هزینه هاي کیفیت گرایی  -11

orientation)  در کاهش هزینه هاي پیشگیري و به تبع آن

  کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثر است؟

ها هاي پذیرش برنامهبه نظر شما تا چه حد هزینه -12

(acceptance planning)  در کاهش هزینه هاي پیشگیري و به

  تبع آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثر است؟

ي ضایعات صفر هاي برقراربه نظر شما تا چه حد هزینه -13

(zero defects programme) هاي پیشگیري در کاهش   هزینه

  و به تبع آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثراست؟

به نظر شما تا چه حد هزینه هاي ممیزي کیفیت  -14

(Quality Audits)  در کاهش هزینه هاي پیشگیري و به تبع

  آن کاهش هزینه هاي  کیفیت مؤثر است؟

هاي نگهداري پیشگیرانه    تا چه حد هزینه به نظر شما -15

(preventative maintenance) هاي پیشگیري در کاهش هزینه

  و به تبع آن کاهش هزینه هاي کیفیت مؤثر است ؟

و  5/3پرسشنامه پس از بررسی و  میانگین رتبه سه گروه 

-بیانگر آن است که پیشگیري یک اقدام مهم در کنترل هزینه

.شاخصهاي پشتیبان این فرضیه که توسط است هاي کیفیت

سؤالهاي پرسشنامه از سه گروه نامبرده سوال شده است با 

  باشد:نتایجی به قرار ذیل می

درصد و  74درصد ، کارشناسان  77الف)مدیران حدود 

هاي بازنگري در درصد معتقد بودند که هزینه 69ها تکنیسین

-یجه هزینههاي پیشگیري و درنتطراحی باعث کاهش هزینه

  شود.هاي کیفیت می

هاي درصد از سه گروه معتقدند که هزینه 70ب) حدود 

هاي پیشگیري و در نتیجه کیفیت محصول در کاهش هزینه

  هاي کیفیت مؤثرند.هزینه

درصد و  62درصد مدیران، کارشناسان  41ج) حدود 

درصد معتقدند که هزینه هاي بررسی و  54ها تکنیسین

هاي پیشگیري و به تبع آن کاهش هزینه طراحی مجدد باعث

  هاي کیفیت می شود.کاهش هزینه

 42درصد کارشناسان و  49درصد مدیران،  35د) حدود 

هاي مشاوره مهندسی ها، اذعان داشتند هزینهدرصد تکنیسین

پیشگیري و در نتیجه هزینه  کیفیت موجب کاهش هزینه

  کیفیت می شود.

یران ، کارشناسان و درصد مد 70هـ) حدود بیشتر از 

کنندگان موجب هاي ارزیابی تأمینتکنیسینها معتقدند،هزینه

-هاي کیفیت میهاي پیشگیري و نتیجتاً هزینهکاهش هزینه

  شود. 

درصد  33درصد مدیران ،  59و) نشان دهنده پاسخ 

هاي برپایی ها براي هزینهدرصد تکنیسین 30کارشناسان و 

هاي کنندگان تا    هزینهسمینارهاي کیفیت براي تأمین

هاي کیفیت کاهش یابد.(یعنی پیشگیري و به تبع آن هزینه
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ها باور دارند که برابر بیش از کارشناسان و تکنیسین 2مدیران 

ها ، کاهش برپایی سمینارهاي کیفیت براي تأمین کننده

  شوند)هاي کیفیت را موجب میهزینه

درصد  45مدیران ، درصد  35ز) نشان دهنده این است که 

هاي ها معتقدند هزینهدرصد تکنیسین 40کارشناسان و 

هاي پیشگیري بازنگري در ویژگیهاي محصول در کاهش هزینه

  دهد. هاي کیفیت را کاهش میو به تبع آن هزینه

ح) نشانگر این است که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان 

در کاهش  هاي مطالعه قابلیت فرآیند تولیدمعتقدند هزینه

  هاي کیفیت تأثیر بسزایی دارد.هاي پیشگیري و هزینههزینه

درصد  51درصد کارشناسان و  49درصد مدیران ،  71ط) 

هاي هاي ابزارهاي کنترل در کاهش     هزینهها هزینهتکنیسین

  دانند.هاي کیفیت را مؤثر  میپیشگیري و به تبع آن هزینه

 64د کارشناسان و درص 68درصد مدیران ،  88ي) حدود 

هاي آموزشهاي عملیاتی ها معتقدند که هزینهدرصد تکنیسین

هاي کیفیت هاي پیشگیري و کاهش هزینهباعث کاهش هزینه

  شود.می

هاي    ك) تقریباً نیمی از پاسخگویان باور دارند که هزینه

هاي پیشگیري و به تبع آن گرایی در کاهش هزینهکیفیت

  ر دارند.هاي کیفیت تأثیهزینه

ل) اغلب قریب به اتفاق پاسخگویان معتقدند که هزینه 

هاي پیشگیري و هزینه ها در کاهش هزینهپذیرش برنامه

  کیفیت مؤثر است.

هاي درصد پاسخگویان معتقدند که هزینه 60م) بیش از

-هاي پیشگیري و هزینهبرقراري ضایعات صفر در کاهش هزینه

  هاي کیفیت مؤثرند.

هاي دهندگان بر این باورند که هزینهن) اغلب پاسخ

هاي پیشگیري و کاهش ممیزي کیفیت در کاهش هزینه

  هاي کیفیت تأثیر دارند.هزینه

درصد از کارشناسان و  5/68درصد مدیران ،  88ث) حدود 

هاي نگهداري ها بر این باورند که هزینهدرصد از تکنیسین 60

تبع آن کاهش  هاي پشگیري و بهپیشگیرانه در کاهش هزینه

  هاي کیفیت مؤثرند. هزینه

  

  بحثگیري و نتیجه -6

اکثریت مدیران ارشد از اطالعات مالی ناآگاه و یا اطالعات 

هاي کیفیت از دید بسیار اندکی دارند و در نتیجه کنترل هزینه

شود به آنها پنهان مانده و از آن بی اطالع هستند. پیشنهاد می

اندازه کافی براي درك مسائل مالی و هزینه هاي مربوط به 

مدیران ارشد آگاهی و اطالع از دانش مالی و حسابداري داشته 

باشند و دوره هاي آموزشی در این خصوص می تواند کمک 

کننده باشد.  در ضمن با برگزاري سمینارها و سخنرانیها 

نگام آشنا نمایند. در کارکنان و مدیران را با اطالعات روز و به

خصوص هزینه بازنگري در طراحی توجه مخصوص شده زیرا 

-هاي خطا و در نتیجه هزینه کیفیت میموجب کاهش هزینه

شود.توصیه به مدیران صنعت خودروسازي این است که به 

سازمان خود اهمیت فراوان داده  و  "9تحقیق و توسعه"واحد 

وق داده و همواره س "محوري  -دانش "سازمان را به سوي 

اطالعات بهنگام از پیشرفتهاي سازمانهاي موفق دنیا داشته 

  باشند.

هاي کیفیت براي انجام تحقیقات آتی در مورد هزینه

  پیشنهاد می گردد، در حوزه هاي ذیل مطالعات صورت گیرد:

بررسی رابطه بین آموزش دست اندرکاران حسابداري و  - 1

  ي کیفیت.مدیریت و اجراي سیستم هزینه ها

بررسی رابطه بین آمورش مدیریت و کاهش هزینه  - 2

  هاي کیفیت.

بررسی تاثیر کنترل هزینه هاي کیفیت بر مسولیت  - 3

  سرپرستان تولید.

تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی در صورت کنترل   - 4

  هاي کیفیت.هزینه

  

  مراجع فهرست 

  ، مونتگومري ، داگالس . سی ، کنترل کیفیت آماري

ترجمه رسول نورالسناء ، چاپ دوم، تهران ،  ، 1376

  دانشگاه علم و صنعت

  روشهاي هزینه یابی کیفیت  1386امامی ، رضا ،خرداد ،

  -58،  181تدبیر ، شمارة 

  ، ترجمه احمد  1378استبینگ ، لیونل ، تضمین کیفیت ،

  جواهریان ، چاپ اول ، تهران ، نشر مرکز

  هزینه یابی  1384حکیمی آسیابر ، مهرداد ، مرداد ،

 -159کیفیت در پروژه ها ، ، تدبیر ، شمارة 

  ، دیل ، بی جی و پالنکت ، جی جی ، هزینه یابی کیفیت

، ترجمه فرانک جواهردشتی و محمد ابراهیمی  1383

  آهویی ، چاپ اول ، تهران ، سازمان مدیریت صنعتی

 ، 1381ارزاقی ، رضا ، مروري برارکان هزینه یابی کیفیت  ،

 77شمارة روش ، 

  ، 1383کامپانال ، جک ، اصول هزینه هاي کیفیت  ،

ترجمه مجید حسین آشتیانی و محمد هوشیار ، چاپ اول 

  ، تهران ، شریف

  رضایی ، کامران ، نیکدل ، علیرضا ، بکارگیري روش هزینه

هاي کیفیت به عنوان ابزاري مؤثر در مدیریت کیفیت ، 

  26، 16فصلنامه صنایع ، شماره 
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 علیرضا ، طبقه بندي و تحلیل هزینه هاي  اسکندري ،

، چاپ اول ، تهران ،  1378کیفیت دذ واحدهاي صنعتی ، 

  شرکت فنی ایران

  امیریانس ، گریگورگل ، ارتقاي سطح کیفی براساس هزینه

،  فصل نامه صنایع ، شمارة  1378هاي کیفیت ، پاییز 

،  1378] نظري ، رضا ، هزینه هاي کیفیت ، شهریور 12[

  1اهنامه انجمن حسابداران خبره ، شماره م

  جلوداري ممقانی ، بهرام ، هزینه هاي کیفیت ، دي ماه

  33، مدیریت ، شمارة  1377
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