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  ازنةودور مفاھیم ھندسة القیمة في الم
  بین بعدي الجودة وكلفھا بھدف تحسین أداء الشركات

  
  
  

  المستخلص
داخ��ل سلس��لة القيم��ة  هيرك��ز ھ��ذا البح��ث عل��ى بي��ان المف��اھيم المرتبط��ة بهندس��ة القيم��ة وماھي��ة ك��ل مفه��وم وموقع��

حصول على المواد األولية وإنتهاءاً بتق�ديم من مصادر ال ءاً فالشركة تقسم حسب سلسلة القيمة إلى أنشطة رئيسة بد
ويكون دور تحلي�ل القيم�ة داخ�ل السلس�لة ھ�و تقس�يم تل�ك األنش�طة إل�ى مض�يفة للقيم�ة وأخ�رى ،المنتج إلى الزبائن 

ث�م إب�راز دور ھندس�ة القيم�ة والخ�اص ،غير مضيفة للقيمة وكذلك الحال للكلف المرتبطة بها ف�ي الح�ذف واإلبق�اء 
  . السلسلة ومن ثم يكون دور إعادة ھندسة القيمة لباقي األنشطة داخل) التصميم(و)التطويرالبحث و(بأنشطة 

ھمي��ة الج�ودة داخ��ل الش�ركات والت��ي أص�بحت عنص��را أساس�يا ف��ي المنافس�ة وان غالبي��ة الش��ركات ونظ�را أل   
تبنيه��ا الج��ودة ترغ�ب ف��ي الوص�ول إل��ى تطبي�ق إدارة الج��ودة الش�املة ل��ذا ك��ان عل�ى الش��ركات تحم�ل كل��ف نتيج�ة ل

  .سميت بكلف الجودة
وإلغراض تحسين أداء الشركات وإمكانية تلك الشركات على التحكم بكلف الج�ودة ت�م رب�ط مف�اھيم ھندس�ة القيم�ة 

كل�ف (بكلف الجودة وذلك بهدف تحقيق عملية الموازن�ة الحقيقي�ة ب�ين م�ا تنفق�ه تل�ك الش�ركات عل�ى ب�رامج الج�ودة 
  ).          الجودة(الزبونوبين ماتحققه من رضا )الجودة

Role of value engineering concepts to balancing between 
quality & there costs aiming to improvement companies 

performance  
Abstract 

 This research focus on clarification the concepts related with value 
engineering & what is individual concept is mean, & the right position for the 
concept inside value chain, so the company according to value engineering is 
divided to main activities starting with raw material resources ending to 
producing the product & deliver it to the costumers, the role of value analysis by 
classifying the activities in to add to value & an add to value, in same way with 
the costs related with by cancellation & remain, then raising the role of value 
engineering according to (research & development) & (design) then value 
reengineering role to rest of activities inside the value chain. 
 Quality is important to ant entity & become main factor in competition, most 
companies wants to do total quality management , as a result to adapting quality 
companies costing more costs named quality costs, 
Finally with purpose of improvement the companies performance & ability to 
control the quality cost the searchers gathered the concepts of value engineering 
with quality costs to balance with expenses to quality programs (quality costs) & 
what the company gain of customer contentment(quality).     
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ھناك عدة مفاھيم مرتبطة بمصطلح ھندسة القيمة منها مف�اھيم تقليدي�ة اس�تخدمت لس�نوات م�ن قب�ل 
الشركات وأخرى حديثة تحاول الشركات تطبيقه�ا به�دف المنافس�ة ف�ي ظ�ل التط�ورات والتغي�رات 

ھذه التطورات والتغيرات التي ش�هدتها البيئ�ة اإلنتاجي�ة دفع�ت الش�ركات إل�ى تبن�ي العدي�د ،العديدة 
  .من األساليب التي تحقق للشركة أكثر من ھدف تنافسي

والوص�ول بالش�ركة إل�ى تطبي�ق جمي�ع ،تؤكد الكثي�ر م�ن الش�ركات عل�ى تبن�ي الج�ودة أوال وأخي�را
ھذا التبني يعطي للشركة مي�زة تنافس�ية ،لجودة الشاملةالمفاھيم المتعلقة بالجودة وصوال إلى إدارة ا

ولكن في نفس الوقت سوف تتحمل الشركة كلف تعرف بكلف الجودة وتكون في بع�ض الش�ركات 
مرتفعة جدا مما ينعكس سلبا ف�ي تس�عير الخ�دمات والمنتج�ات ل�ديها وتحمي�ل الزب�ون أو المس�تهلك 

ف�ي الش�ركات ھ�و االرتق�اء ب�الجودة م�ع المحافظ�ة لذا كان دور مف�اھيم ھندس�ة القيم�ة . بهذه الكلف
  .على عدم ارتفاع كلفها بصورة تلقي بظاللها على المستهلك

  :األتي تتمثل مشكلة البحث في :مشكلة البحث
تع��اني بع��ض الش��ركات المتبني��ة لم��دخل الج��ودة م��ن ارتف��اع كل��ف تحس��ين الج��ودة وھ��ذا االرتف��اع 

وان ع�دم اخ�ذ المف�اھيم ،ت والمنتج�ات المقدم�ة م�ن قبله�ا يؤدي بالنتيجة إلى ارتف�اع أس�عار الخ�دما
المرتبطة بهندسة القيمة وتطبيقه�ا بالش�ركات ي�ؤدي إل�ى ع�دم تحس�ين األداء وع�زوف المس�تهلكين 

  .عن تلك الشركات ويتسبب في االرتفاع المستمر لألسعار
قيم�ة م�ن خ��الل ايض�اح دور المف�اھيم المرتبط�ة بهندس�ة ال تكم�ن أھمي�ة البح�ث ف�ي :البح�ث أھمی�ة

بيئ��ة  ظ��ل ف�ي الش��ركات أداءف��ي تحس�ين أھمي��ة كبي�رة  مم��ا ل�ه الموازن�ة ب��ين بع�دي الج��ودة وكلفه�ا
ث���ة وان ھ��ذا التحس���ين ي��نعكس عل���ى ربحي��ة الش���ركات وم��ن ث���م البق��اء والمنافس���ة التص��نيع الحدي

  .واالستمرار

ة ث��م جمي��ع المف��اھيم المرتبط��ة بهندس��ة القيم��يه��دف البح��ث إل��ى تن��اول  :ھ��دف البح��ث
الولوج إلى مستوى الجودة التي ترغب الشركة في تبنيها وأنواع الكلف المرتبطة في 
تبني ھذا المستوى من الجودة ودور المفاھيم في الموازنة ب�ين الج�ودة وكلفه�ا به�دف 

  .الشركات أداءتحسين 
يم��ة بهندس��ة الق تطبي��ق المف��اھيم المرتبط��ة إن: مؤداھ��ايبن��ى البح��ث عل��ى فرض��ية  :فرض�یة البح��ث

يؤدي  إلى االرتق�اء ب�الجودة ويح�افظ ف�ي نف�س الوق�ت عل�ى مس�توى مع�ين م�ن الكل�ف مم�ا يعط�ي 
  موقعا تنافسيا متقدما للشركة في السوق محققا أكثر من ھدف تنافسي وھما الجودة والكلفة

م��ن  الوص��فيیعتم��د البح��ث ف��ي مناقش��ة فرض��یته ومفردات��ه الم��نهج  :م��نهج البح��ث
  .للمصادر العربیة واألجنبیة المتاحةمستفیضة القراءة الخالل 

  
ھندس���ة القیم���ة  ت���م التط���رق إل���ى ع���دة مح���اور أساس���ية تض���من المح���ور األول :خط���ة البح���ث

والمتض�منة إعط�اء مف�اھيم تخ�ص سلس�لة القيم�ة وتحلي�ل القيم�ة وھندس�ة والمفاھیم المرتبط�ة به�ا 
وت�م م�ن لكل�ف المرتبط�ة به�ا الج�ودة واالقيمة وإعادة ھندسة القيمة،أما المحور الثاني تط�رق إل�ى 

خالله تسليط الضوء على ماھية الجودة وأھميتها للشركات وماھي�ة كل�ف الج�ودة وأبعادھ�ا وأن�واع 
دور مف�اھیم ھندس�ة القیم�ة ف�ي الموازن�ة ب�ین كلف الجودة ،أما المحور الثال�ث واألخي�ر فتض�من 

ذا ال��دور فق��د ت��م ولغ��رض تس��ليط الض��وء عل��ى ھ��الج��ودة وكلفه��ا به��دف تحس��ین أداء الش��ركات 
التطرق إلى دور المفاھيم المرتبطة بهندسة القيمة داخل سلسلة القيمة وتوزي�ع كل�ف الج�ودة داخ�ل 
سلس��لة القيم��ة وم��ن ث��م رب��ط مف��اھيم ھندس��ة القيم��ة بكل��ف الج��ودة إلغ��راض الموازن��ة ب��ين الج��ودة 

  . وكلفها 
ھندس��ة القيم��ة يتطل��ب م��ن إن دراس��ة وتطبي��ق  :ھندس��ة القیم��ة والمف��اھیم المرتبط��ة به��ا: أوال

الشركات األخذ بكافة المفاھيم المرتبطة به�ذا المص�طلح لم�ا له�ا م�ن ت�داخل فيم�ا بينه�ا وبالت�الي ال 
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يمكن للشركة المطبقة لهذه المفاھيم الت�ي ته�دف إل�ى تبن�ي أكث�ر م�ن ھ�دف تنافس�ي أن تعتم�د عل�ى 
ھي بحاجة إلى مفه�وم أخ�ر ھ�و ة القيمة لفالشركة التي تقسم أنشطتها حسب سلس،مفهوم دون أخر 

تحليل القيمة والذي يتم من خالله الح�ذف واإلبق�اء عل�ى األنش�طة الت�ي م�رت ف�ي السلس�لة ويك�ون 
العم�ل ض�من ھندس�ة القيم�ة وھك�ذا الح�ال ف��ي عملي�ة إع�ادة ھندس�ة القيم�ة لغ�رض إع�ادة التص��ميم 

  :فقد تم التطرق إلى األتيفالمفاھيم مترابطة ومتداخلة ولغرض تسليط الضوء على تلك المفاھيم ،
  :)value chain:( سلسلة القیمة-١

تسلسل وظائف األعمال وفقاً للمنافع التي تض�اف إل�ى المنتج�ات " ويقصد بسلسلة القيمة ھي       
ويش�ير مفه�وم سلس�لة ) ١٣٨، ٢٠٠٢، باس�يلي".(في أي شركة وفي كل نشاط من أنش�طة الش�ركة

ن أنش�طة تولي�د القيم�ة ف�ي ھ�ذه الش�ركة ب�داء م�ن مص�ادر القيمة لشركة ما إلى مجموعة متصلة م�
، ١٩٩٧،عاش���ور.(الحص���ول عل���ى الم���واد الخ���ام وانته���اءا ب���المنتج النه���ائي ب���ين ي���دي العم���الء

فسلسلة القيمة تعتب�ر الش�ركة عب�ارة ع�ن مجموع�ة م�ن األنش�طة الت�ي تق�وم بتنفي�ذھا ويطل�ق )١٤٤
وتتك�ون سلس�لة القيم�ة م��ن ،)  ٥١، ٢٠٠٢،القط�ب".(أنش�طة القيم�ة"عل�ى تل�ك األنش�طة مص�طلح 

مجموعة مترابطة ومتتابعة م�ن األنش�طة المنتج�ة للق�يم الت�ي تحتويه�ا مخرج�ات الش�ركة م�ن س�لع 
وال�ذي يب�دأ )  ١( وخدمات وترتبط حلقات سلسلة القيمة مع بعضها البعض كما يظه�ر ف�ي الش�كل 

  .دمات إلى الزبائنبالبحث والتطوير وينتهي بنقطة التسليم النهائي للسلع أو الخ
  نموذج لسلسلة القيمة  )١(الشكل  

  

  

  
، التك�الیف م�دخل إداري  ةمحاس�ب، ١٩٩٦، ج�ورج فوس�تر و س�یر جان�ت دات�ار، تشارلز ھ�ورنجرن:( المصدر

  ). ١٩٥، السعودیة، الریاض، المریخ للنشر ردا، ٢ط، احمد حامد حجاج ةترجم

مجموعة م�ن العملي�ات  أومهمة مميزة  أووظيفة  أوعبارة عن عملية " ويمكن تعريف النشاط بانه

ف���ي  األخ���رى األنش���طةتع���الج الم���دخالت وتن���تج المخرج���ات ويتفاع���ل النش���اط م���ع  واإلج���راءات

بأنه مجموعة م�ن العملي�ات أو اإلج�راءات الت�ي  "عرف كذلكيو،)٦٩، ٢٠٠٢، الخالد".(المشروع

ل�ذا ف�ان ،) ٧٢،  ٢٠٠٥، فرھ�ود (".تشكل فيم�ا بينه�ا ج�وھر العم�ل ال�ذي ي�تم أداؤه داخ�ل الش�ركة

ھدف سلسلة القيمة ھو تقسيم الشركة أو المشروع إل�ى أنش�طة لك�ي ي�تم تحدي�د كل�ف تل�ك األنش�طة 

  .فيما بعد ويكون ھناك ربط حقيقي بين الكلفة ومسببها

  

  ):value engineering:( ھندسة القیمة -٢
لسلة القيمة والمتممة لمفهوم تحلي�ل القيم�ة يعد مفهوم ھندسة القيمة احد المفاھيم المرتبطة بس       

دراس���ة تحليلي���ة ذات م���نهج مح���دد تج���ري بواس���طة فري���ق عم���ل متع���دد " ويمك���ن تعريفه���ا بأنه���ا
التخصص��ات عل��ى من��تج أو خدم��ة لتحدي��د و تص��نيف الوظ��ائف الت��ي يؤديه��ا لغ��رض تحقي��ق تل��ك 

من خالل ب�دائل ابتكاري�ه دون  الوظائف المطلوبة بطريقة أفضل أو بتكلفة إجمالية اقل أو بهما معاً 
إذ يقص��د به��ا ،)٢٥، ٢٠٠٥، خض��ر".(المس��اس بالمتطلب��ات األساس��ية للمن��تج أو الخدم��ة المقدم��ة

نش��اط تص��ميم المن��تج م��ن زواي��ا مختلف��ة ب��أدنى تكلف��ة ممكن��ة وذل��ك م��ن خ��الل إع��ادة النظ��ر ف��ي "
عتب��ر مفه��وم ھندس��ة وي،) ١٠٥، ٢٠٠١بأس��يلي، ". ( الوظ��ائف أو المن��افع الت��ي يحتاجه��ا الزب��ائن

القيمة بمثابة الجهد العملي الخاص بوضع وتحديد اقل تكلفة لعملية معين�ة أو نش�اط مع�ين واختي�ار 
اقل تكلفة ويتم التنفيذ الفعلي في ضوئها يعتب�ر بمثاب�ة تطبي�ق لمفه�وم ھندس�ة القيم�ة ويمك�ن تطبي�ق 

 
البحوث  اإلنتاج

 التوزيع التسويق والتطوير
خدمة 
 التصميم الزبائن
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، ١٩٩٨،الجب�الي:( و الت�اليمفهوم ھندسة القيمة من خالل أربعة مراحل يمكن إيجازھ�ا عل�ى النح�
٢٥(  

وھ��ي تمث��ل المرحل��ة األول��ى حي��ث يمك��ن تجمي��ع الخص��ائص الت��ي :تحلي��ل الخص��ائص الوظيفي��ة-أ
يرغب فيها المستهلك في المنتج آو الخدم�ة وتبويبه�ا ف�ي ش�كل خريط�ة معين�ة وي�تم ترتيبه�ا حس�ب 

اس�ا به�دف تحدي�د م�ا يق�وم ويالحظ أن الخريطة الوظيفية لألنشطة تنظم أس، أھميتها وتكلفة تنفيذھا
األم�ر ال�ذي يمك�ن ول�و ،بأدائه كل نشاط من وظائف معينة ومنفعة كل وظيف�ة وأھميته�ا للمس�تهلك 

بش��كل ض��مني م��ن تحقي��ق تحلي��ل التكلف��ة والعائ��د عل��ى مس��توى ك��ل وظيف��ة مم��ا يفي��د ف��ي المراح��ل 
التحل�يالت الفرعي�ة ويرشدنا تحليل الخصائص الوظيفية إلى ض�رورة القي�ام بمجموع�ة م�ن  .التالية

  :الالزمة الستكمال اإلطار العام للتحليل السابق والتي تتمثل باالتي
وھي وسيلة لتحدي�د تكلف�ة الص�فات الوظيفي�ة المختلف�ة للمن�تج : تحليل تكلفة الخصائص الوظيفية-١
  .بحيث يمكن تحديد تكلفة إضافة أي صفات وظيفية جديدة،
ھ��ذه المرحل��ة الزم��ة وض��رورية ومهم��ة ف��ي تحدي��د أكث��ر  وتع��د: تحلي��ل تكلف��ة المكون��ات الفني��ة-٢

المكونات تكلفة والتركيز على العالقات الكلفوية بين المكونات المختلفة وأخيرا التحقق  من انه ل�م 
  .يتم استخدام مكونات غير ضرورية بما ينعكس سلبا على المنتج

، الصناعية المختلف�ة الالزم�ة للمن�تج حيث يتم تحليل التكلفة تبعا للعمليات: تحليل تكلفة العمليات-٣
وذلك بهدف معرفة العوامل المحركة آو المحدثة للتكلفة والخاصة بك�ل عملي�ة ويس�اعد ھ�ذا األم�ر 

  . على التخلص من العمليات المكلفة والتي ال تحقق أية قيمة مضافة للمنتج
زم��ة لفح��ص العناص���ر تتمث���ل مرحل��ة التفكي��ر البن���اء ف��ي تل��ك الخط���وة الال: التفكي��ر البن��اء-ب   

ويالح�ظ ان�ه ي�تم ،والخصائص التي حصلت عل�ى مؤش�ر قيم�ة م�نخفض وال�تخلص منه�ا إن أمك�ن 
  .التركيز ھنا بهدف الوصول إلى قرار خاص بإلغاء تلك الخصائص أو تبسيطها أو تخفيضها 

كل ترتكز مرحلة التحليل على فح�ص كاف�ة الب�دائل والحل�ول المتاح�ة وترتيبه�ا ف�ي ش�:  التحليل-جـ
  .والبد أن يكون التحليل ھنا أكثر دقة وعمقا،معين يمكن من اختيار أفضلها 

بع��د االنته��اء م��ن اس��تعراض الب��دائل :تحوي��ل الب��دائل إل��ى من��اھج مخطط��ة الختي��ار أفض��ل ب��ديل-د

  .  يتعين في ھذه المرحلة اختيار أفضل البدائل ووضعها في شكل خطة أو منهج محدد

ه انه ال يمكن االستغناء عن مفهومي سلس�لة القيم�ة وتحلي�ل القيم�ة يالحظ من مراحل التطبيق أعال

  .ألنه ال يمكن تطبيق المراحل أعاله بدونهما

  ):value analysis:( تحلیل القیمة -٣

أص��بح ھ��ذا المفه��وم ف��ي ظ��ل بيئ��ة التص��نيع الحديث��ة أكث��ر تق��دما واتس��اعا فظه��رت مف��اھيم          

المس�تمر للكل�ف وأخ�رى  ترك�ز عل�ى إدارة الج�ودة  ضلتخف�يوأساليب عديدة منها م�ا ترك�ز عل�ى ا

ويع��د تحلي��ل القيم��ة مفهوم��ا ثاني��ا داخ��ل سلس��لة القيم��ة إذ أن إط��ار تحلي��ل القيم��ة .الش��املة للمنتج��ات

عبارة عن أداة لتجزئة سلسلة القيمة من لحظة الحصول على المادة الخام إلى مرحلة تسليم المن�تج 

عب��ارة ع��ن " ويمك��ن تعري��ف تحلي��ل القيم��ة بان��ه،)٥٩، ٢٠٠٦، ديالحدي��.(إل��ى المس��تهلك النه��ائي

-ع�ن غي�ره–حس�ب األنش�طة الت�ي يق�وم به�ا المش�روع  ةالنشاط الذي يميز نظام محاسبة المسؤولي

بما يعمل على تركيز محاسبة المسؤولية على مستوى األنشطة التي تؤدى به�دف تحدي�د مس�ؤولية 

  )١٩، ١٩٩٨، ألجبالي".(اإلنفاق 
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أس���لوب يس���تخدم تحلي���ل جمي���ع مظ���اھر وس���مات المنتج���ات أو العناص���ر " يض���ا بأنه���ا وتع���رف أ
ي�ؤدي إل�ى أج�راء  مم�ا ق�دالموجودة لتحديد أدن�ى كلف�ة ض�رورية ألداء متطلب�ات الوظيف�ة المح�ددة 

  )٤١، ٢٠٠٤، الكسب".(تعديالت في المنتج بهدف خفض الكلفة
ھ��ذه المرحل��ة الت��ي تع��د متمم��ة لسلس��لة وف��ي " تحلي��ل األنش��طة " أيض��اً  ى تحلي��ل القيم��ةعل��ويطل��ق 

القيمة يتم تحديد أنش�طة الش�ركة م�ن خ�الل سلس�لة القيم�ة إذ ي�تم ف�ي ھ�ذه المرحل�ة تحدي�د األنش�طة 
وك�ذلك تل��ك الت�ي ال تض�يف قيم��ة ،ودرج�ة مس�اھمة ك�ل منه��ا ف�ي بن�اء القيم�ة الت��ي يكتس�بها المن�تج

  :ا كما يأتيللمنتج وھنا يتم تقسيم األنشطة والتكاليف المرتبطة به
  )   ٧٢،  ٢٠٠٥، فرھود :( األنشطة من وجه نظر إدارة الشركة وتقسم إلى اآلتي-أ

وھ��ي تل��ك األنش��طة الت��ي تزي��د م��ن قيم��ة النش��اط نفس��ه وم��ن ث��م : األنش��طة الت��ي تض��يف قيم��ة  -١
 .تضيف قيمة للمنتج من خالل ما أضافته من قيمة على النشاط 

ألنشطة الت�ي يترت�ب عل�ى إلغائه�ا تحس�ين عملي�ات الش�ركة وھي ا:األنشطة التي ال تضيف قيمة-٢
 :تكونوتخفيض تكاليفها وھذه األنشطة ھي إما 

  .غير ضرورية ويمكن االستغناء عنها -
  .ضرورية لكنها غير كفوءة وقابلة للتحسين -

  )٥٩، ٢٠٠٦،الحديدي: ( أما التكاليف التي ترتبط باألنشطة فتنقسم إلى  -ب
أن إنفاقه�ا س�وف ي�ؤدي  نالتي يقتن�ع المس�تهلكو فوھي تلك التكالي :يف قيمة التكاليف التي تض-١

  .وھي تكون من وجه نظر المستهلكون وإدارة الشركة، إلى إضافة قيمة للمنتج
الت�ي تقتن�ع اإلدارة  ب�أن إنفاقه�ا ال ي�ؤدي إل�ى  فوھي تلك التك�الي: التكاليف التي ال تضيف قيمة-٢

  .من وجه نظر اإلدارة فقط وھي تكون، إضافة قيمة للمنتج
حيث تعمل الشركة في ظل تحلي�ل القيم�ة عل�ى اإلبق�اء عل�ى األنش�طة المض�يفة القيم�ة و تنميته�ا و 

وترتبط مع إنجاز األنش�طة تك�اليف ل�ذلك .التخلص من األنشطة األخرى بصورة تدريجية أو نهائيا
وكم��ا ) ١٠٢، ٢٠٠١ي،باس��يل.(تقس��م التك��اليف إل��ى تك��اليف تض��يف قيم��ة وأخ��رى ال تض��يف قيم��ة

  )     ٢(مبين بالشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  األنشطة التي تضيف قيمة)٢(الشكل 
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نم��وذج مقت��رح لتخف��یض التكلف��ة م��ن خ��الل التكام��ل ب��ین  ”، ١٩٩٨، محم��د مص��طفى احم��د الجب��الي: المص��در
  ١٩، الریاض، ١العدد ، ٢المجلد ، المحاسبیةمجلة البحوث ، مدخلي تحلیل القیمة وھندسة القیمة

  ):value reengineering:( إعادة ھندسة القیمة -٤  

فه��ي تس��اند جه��ود ف��اھيم ھندس��ة القيم��ة طريق��ة مس��اندة ومكمل��ة لم القيم��ة إع��ادة ھندس��ة مفه��ومع��د ي

 ج�ل المتوس�طم المن�تج ف�ي االيتخفيض الكلفة بإجراء تعديالت في تصميم عملي�ات التش�غيل وتص�م

وھي بذلك تقدم معطيات لعمليات التشغيل واألداء وبالتالي يجب إعادة ھندس�ة العملي�ات أو  البعيدو

ھندس�ة المن�تج بع�د دراس�ة متأني��ة مستفيض�ة وبع�د اختب�ارات لقي��اس فاعلي�ة وكف�اءة إع�ادة الهندس��ة 

إذ أن ال��تخلص م��ن األنش��طة الت��ي ال تض��يف قيم��ة دون ان ي��ؤدي ذل��ك إل��ى المس��اس  ،المنش��ودة

له�ذه األنش�طة أو بترتي�ب بع�ض األنش�طة لتحقي�ق  القيم�ة بجودته قد ي�تم ع�ن طري�ق إع�ادة ھندس�ة

بكلفة اقل أو باس�تخدام تكنولوجي�ا متقدم�ة أو غيرھ�ا ل�ذلك ف�أن البح�ث المس�تمر لتحدي�د  أفضلأداء 

 يم�ةالق إعادة ھندسةبأنشطة جديدة عديمة القيمة وإيجاد طرائق اقتصادية الستبعادھا ھي ما يسمى 

 أكث��رمث��ال ذل��ك اختي��ار م��واد جدي��دة ت��ؤدي إل��ى تحس��ين الج��ودة وتك��ون ف��ي كثي��ر م��ن األحي��ان 

اقتص��ادية وتلب��ي احتياج��ات الزب��ائن المتوقع��ة فض��الً ع��ن ال��وفر ف��ي التك��اليف ال��ذي س��وف تقدم��ه 

إضافة إلى س�عيها إل�ى خف�ض كل�ف التش�غيل م�ن خ�الل إع�ادة تص�ميم عملي�ات التش�غيل ومواض�ع 

  )٤٣، ٢٠٠٤، الكسب.(داتاآلالت والمع

واختلفت التسميات لمفهوم إعادة ھندسة القيمة فالبعض أطل�ق عليه�ا تس�مية إع�ادة ھندس�ة اإلعم�ال 

وال�بعض األخ��ر أطل��ق عليه��ا تس��مية الهن��درة وم��ع اخ��تالف التس��ميات إال إن المض��مون واح��د ف��ي 

طريقة لتحس�ين  "أنهاإحداث تغيرات وتحسينات داخل الشركة ويمكن تعريف إعادة ھندسة القيمة ب

، إذ تس��عى ھ��ذه الطريق��ة إل��ى جع��ل التحس��ينات الرئيس��ة ممكن��ة القي��اس مث��ل الكلف��ة  ش��ركةأداء ال

تحديد الهدف من 
 العمليات

ابرز العمليات الالزمة 
 للتنفيذ

تصنيف األنشطة حسب 
القيمة المضافة وكذلك 
 التكاليف المرتبطة بها

اإلبقاء على األنشطة التي تضيف 
قيمة والعمل على تنميتها 

 واستبعاد غير المضيفة
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والج��ودة واالس��تجابة ، وھ��ي تبن��ى عل��ى أس��اس إع��ادة الهيكل��ة الجوھري��ة للعملي��ات األساس��ية الت��ي 

  )٥، ٢٠٠٥، ألعبيدي".( تستخدمها المنظمة إلضافة قيمة لمخرجاتها

 إع�ادة التفكي�ر بص�ورة أساس�ية وإع�ادة التص�ميم الج�ذري للعملي�ات الرئيس�ية "لك بأنه�اوتعرف ك�ذ

 الخدم�ة والج�ودة والتكلف�ة :ھ�ي نتائج تحسين ھائلة ف�ي مق�اييس األداء العص�رية بالشركات لتحقيق

  )www.jazan.org ".(وسرعة إنجاز العمل

  )٧-٦، ٢٠٠٥،العبيدي : (باألتيتتمثل  القيمة أساسية لمفهوم إعادة ھندسة خطواتھناك 
وتتض�من ع�دة خط�وات منه�ا إع�ادة تص�ميم المن�تج آو الخدم�ة وإع�ادة : األساس�يإعادة التفكير  -١

النظ��ر ف��ي كفاي��ة رأس الم��ال وإع��ادة النظ��ر ف��ي األس��عار وإع��ادة النظ��ر ف��ي العملي��ات التس��ويقية 
  .وغيرھا......

ـن األداء الفعلي والمعي�اري المثب�ت ف�ي عندما يكون ھنـاك انحراف بي :الجذريإعادة التصميم  -٢
إذا ك�ان ف�، مرحلة التخطيط فأن ذلك يدل على وجود تجاوز على ما ھو محدد وھن�ا يك�ون التع�ديل

  .إعادة التصميم بواسطة االعتماد على الخطوات المتسارعة وجبالتعديل البسيط غير كاف 
  

بالتحسينات النسبية والشكلية ال تتعلق  القيمة أن إعادة ھندسة :التحسینات الفائقة  -٣
  . بل تهدف إلى تحقيق طفرات ھائلة وفائقة في معدالت األداء 

م�ن  أكث�رتعني مجموع�ة م�ن األنش�طة الت�ي تس�توعب واح�د أو ) العملية (  مفهومأن  :العمليات-٤
 طةاألنش��الفعال��ة تب��دأ بتقي��يم  القيم��ة أن إع��ادة ھندس��ةو، الم��دخالت لتق��ديم منت��وج ذي قيم��ة للزب��ائن

ك�ذلك المس�تويات الوظيفي�ة واألقس�ام وأن ك�ل عملي�ة م�ن عملي�ات األعم�ال تتض�من  شركةداخل ال
تحل�يالً يب�ين كيفي�ة عمله�ا وكي�ف تتص�ل م�ع بقي�ة العملي�ات وم�اذا تنج�ز وك�ذلك ماھي�ة كلفته�ا وأن�ه 

  .يجب أن يتم  التقصي عن العمليات األھم وكيف يتم تحسينها
ك تداخل بين الخطوات األربعة السابقة فعملية تطبي�ق سلس�لة القيم�ة مما تقدم يالحظ أن ھنا        

في الشركة تب�دأ بتص�نيفها إل�ى أنش�طة ابت�داًء م�ن لحظ�ة ورود الم�واد الخ�ام وحت�ى إيص�ال المن�تج 
النهائي إلى المستهلكين ومن ثم تب�دأ مرحل�ة تحلي�ل القيم�ة بتص�نيف األنش�طة والتك�اليف المرتبط�ة 

يم�ة وأنش�طة ال تض�يف قيم�ة والعم�ل عل�ى تنمي�ة األول�ى واس�تبعاد الثاني�ة بها إلى أنشطة تضيف ق
وكذلك الحال بالنسبة للتكاليف، ومن ھنا ال يمكن تطبيق المرحلة التالية وھي تطبيق ھندسة القيم�ة 

يقوم به فري�ق م�ن المهندس�ين المتخصص�ين م�ن خ�الل  الذي الجماعيالعمل  التي تكون من خالل
وم��ن ث��م ط��رح ، له��دف منه��ا تحلي��ل وظ��ائف العنص��ر ومكونات��ه وتكاليف��ه منهجي��ة علمي��ة يك��ون ا

وان تحلي�ل وظ�ائف العنص�ر ومكونات�ه ، إجمالي�ةتكفل تحقيق تلك الوظائف بأقل تكلفة  التيالبدائل 
وان إدخ�ال ، تكون من خالل المرحلتين السابقتين التي تنظر إلى الش�ركة بأنه�ا عب�ارة ع�ن أنش�طة

نشطة يكون من خالل المرحل�ة األخي�رة والت�ي ھ�ي إع�ادة ھندس�ة القيم�ة تحسينات على تلك األ أي
والتي تشمل إعادة النظر في كافة األنشطة الت�ي ال تض�يف قيم�ة والعم�ل عل�ى إع�ادة التص�ميم بم�ا 

  .يكفل إضافة قيمة للمنج آو الخدمة
          

  :الجودة والكلف المرتبطة بھا: ثانیا
والت��ي اس��تحوذت عل��ى اھتم��ام كاف��ة األط��راف ذات العالق��ة إن م��ن المواض��يع المهم��ة والس��اخنة 

فالجودة أصبحت إح�دى ، واعتبرت الشركة التي ال تعتمدھا شركة غير مقبولة من قبل المستهلكين
أھ��م االرتك��ازات الت��ي تع��ول عليه��ا الش��ركات ف��ي الوق��ت الحاض��ر وتعتب��ر إح��دى أھ��م المي��زات 

ة التي تطبق بدايات الجودة كالفحص ليس�ت كالش�ركة فالشرك،التنافسية التي تتنافس فيها الشركات 
الت��ي تطب��ق الج��ودة كمعي��ار ل��ديها والش��ركيتين ليس��تا كالش��ركة الت��ي تتبن��ى إدارة الج��ودة الش��املة 
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والت��ي ، ف��التي تطب��ق الفح��ص تق��وم بفح��ص المنتج��ات ل��ديها والتأك��د م��ن خلوھ��ا م��ن العي��وب،ل��ديها
األولي��ة وم��ن ث��م يس��تمر للم��واد نص��ف المص��نعة  تعتب��ر الج��ودة معي��ار ل��ديها تق��وم بفح��ص الم��واد

أما الشركة المطبق�ة إلدارة الج�ودة الش�املة ف�ان ،والمواد التامة والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات
الجودة تدخل في كافة مفاصل الشركة حتى يتعدى األمر ف�ي اختي�ار الم�وظفين الكف�وئين وأس�لوب 

  ٠اتالعمل والمكائن فضال عن المنتجات والخدم
  :ولغرض تسليط الضوء على الجودة والكلف المرتبطة بها فقد تم التطرق إلى اآلتي

  
يتض�من مفه�وم الج�ودة المزاي�ا الت�ي يفت�رض المس�تهلك أو : للش�ركاتماھیة الجودة وأھمیتھ�ا -١

المشتري توفرھا في المنتج أو الخدمة وتزيد من رغبتهم في اقتنائها وكنتيجة حتمية لذلك فان ھ�ذا 
ر يتطلب من اإلدارات المتخصصة في إنتاج المنتجات آو تقديم الخدمات التقيد وااللت�زام بتل�ك األم

  )١٣٢، ١٩٩٦،  بندقجي.(المزايا والمواصفات
، المص�مم، الزب�ون "والجودة ھي مفه�وم نس�بي يختل�ف  ب�اختالف جه�ة االس�تفادة من�ه س�واء ك�ان 

، أو المطابق�ة للمواص�فات، ئم�ة لالس�تخدامالمال"حي�ث تع�رف بأنه�ا ،" وغيرھا، المنظمة، المجتمع
انخف��اض نس��بة الفاق��د أو الت��الف والش��كوى م��ن ،الش��عور ب��التميز ، خص��ائص المن��تج أو الخدم��ة

  ) ٨٨، ٢٠٠٠،يالبروار.( الخ.....،الزبائن
  )٨-٧، ٢٠٠٥، الزيدي: (وتكمن أھمية الجودة في مجموعة من الجوانب األساسية وھي

ارتف��اع الحص��ة  إل�ىتحس��ين الج�ودة ي��ؤدي  إن: لوف��ورات ف�ي التكلف��ةالحص�ة الس��وقية وتحقي�ق ا-أ 
السوقية للشركة وتحقي�ق وف�ورات ف�ي التكلف�ة وھ�ذا ب�دوره ي�ؤثر ف�ي ربحي�ة الش�ركة ، حي�ث كلم�ا 

 أنازداد عدد الوحدات المطابقة للمواصفات وعدم وج�ود وح�دات معيب�ة كلم�ا اس�تطاعت الش�ركة 
  . تقلل من التكاليف وتزيد من أرباحها

للمنتج�ات  كم�ا انايج�ابي ف�ي س�معة الش�ركة  ت�أثيرلج�ودة ا أن للمنتجات عالي�ة:  سمعة الشركة-ب
واح�دة م�ن  أنه�االش�ركة عل�ى  إل�ىفالزبون ينظ�ر . سلبي في سمعة الشركة  تأثيرلجودة منخفضة ا

الش�ركة الي�وم ذات المنافس�ة العالي�ة ف�ان  أسواقتلبي احتياجاته الخاصة وفي  أنالبدائل التي يمكن 
خدم�ة جي�دة فه��ي الت�ي يك�ون له�ا الح��ظ األوف�ر ف�ي الحص�ول عل��ى  أوالت�ي ت�نجح ف�ي تق��ديم س�لعة 

  .ذلك الزبوناحترام 
 مس�ؤولةتك�ون  منخفض�ةالشركات التي تنتج منتجات ذات ج�ودة  إن: مسؤولية المنتج القانونية -ج

  .يتعرض له الزبون نتيجة استخدامه لتلك المنتجات  أذىقانونيا عن أي 
الج�ودة ف�ي حال�ة وج�ود منافس�ة عالمي�ة مم�ا يعن�ي الض�غط عل�ى  أھمي�ةتظه�ر  :التنافسيةالمزايا -د

به��دف تحقي��ق حص��ة س��وقية اع��ال وتحقي��ق رض��ا  الش��ركة بض��رورة االھتم��ام ب��الجودة وتحس��ينها
  .وغيرھا... الزبون 

حم�ل كل�ف تتطلب عملية إشباع رغبات المستهلك من الشركات ت: ماھیة كلف الجودة وأبعادھا-٢
ل��ه ي��اد مس��تمرة وبش��كل كبي��ر وذات ت��أثير دزابتع��رف بكل��ف الج��ودة، وق��د أص��بحت كل��ف الج��ودة 

، إيراد المبيعات ومن ث�م عل�ى األرب�اح ل�ذلك زاد االھتم�ام ب�الجودة وتكاليفه�اانعكاسات سلبية على 
إذ ارتفع�ت ھ�ذه ،ل�ى تخط�يط وتنفي�ذ ورقاب�ة الج�ودة فمعظم الشركات ليس لديها فك�رة ك�م أنفق�ت ع

ك�ان التفكي�ر ب�ان تخف�يض  توف�ي الس�بعينيا، من قيم�ة المبيع�ات% ١٥الكلف لتصل إلى أكثر من 
واعتبرت أفضل اإلدارات داخل الش�ركات ھ�ي ، كلف الجودة يقود إلى تحقيق ربحية في الشركات

م���ع بق���اء الج���ودة بنوعي���ة % ٥إل���ى اق���ل م���ن % ١٥الت���ي تس���تطيع تخف���يض كل���ف الج���ودة م���ن 
  . (Schroeder, 1985, 561)مقبولة

جميع التكاليف التي ت�م أنفاقه�ا ف�ي أي منش�أة أو منظم�ة إنتاجي�ة " ويمكن تعريف كلف الجودة بأنها
الزب�ون أو متوائم�ة م�ع متطلب�ات  الزبائن بمواصفاتأو خدمية لضمان تقديم المنتج أو الخدمة إلى 

، الحرب��ي والكحل��وت(.أداء األنش��طة المتعلق��ة بإنج��از الج��ودةف��ي  ھ��ي جمي��ع التك��اليف الخاص��ة
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ھ�ي  أومن الحدوث ،  المنخفضةالتكاليف التي تحدث لمنع الجودة "وتعرف كذلك بأنها)٩، ٢٠٠٣
لمفه��وم تك��اليف  أساس��ية أبع��ادھنال��ك و "ق��د ح��دثت المنخفض��ةالتك��اليف الت��ي تح��دث الن الج��ودة 

   )١٣، ٢٠٠٥، يديالز( :الجودة يمكن تحديدھا باآلتي 
السبب الرئيس في نشوء تكاليف الج�ودة ھ�و ف�ي الحف�اظ عل�ى ج�ودة المنت�وج فه�ذه التك�اليف  إن. أ

  . المنخفضةإما أن تكون سابقة  أو تكاليف الحقة تحدث بسبب الجودة 
  .يكون للزبون دور في تحديدھا أوتحدد داخليا   أن إماھذه التكاليف  إن. ب
تمت�د  وإنم�اتقتصر عل�ى التك�اليف الت�ي تنش�أ ف�ي قس�م الرقاب�ة عل�ى الج�ودة ھذه التكاليف ال  إن. ج

التكاليف التي تنشأ ف�ي ك�ل األنش�طة الم�ؤثرة ف�ي الج�ودة ابت�داًء ف�ي البح�ث والتط�وير وانته�اًء  إلى
  .بخدمات ما بعد البيع

، ٢٠٠٠،حس�ين:(يمكن تقسيم تكاليف الجودة إلى مجموعتين أساسيتين ھما:أنواع كلف الجودة -٣
٢٨٦(  

وھ�ي ته��دف إل��ى تحقي�ق التط��ابق م�ع المواص��فات المح��ددة : تك�الیف التط��ابق: المجموع�ة األول��ى
وتش�مل ھ�ذه المجموع�ة ص�نفين ،للجودة من خالل تجنب حدوث أي انحراف عن ھذه المواصفات 

  :من التكاليف ھما
ال تتف�ق م�ع مواص�فات  وھي التكاليف التي يتم إنفاقها للوقاي�ة م�ن إنت�اج منتج�ات:تكاليف الوقاية -أ

الج��ودة وتتمث��ل تك��اليف الوقاي��ة بالتك��اليف المرتبط��ة بالتص��ميم  والتش��غيل الهندس��ي ونظ��م رقاب��ة 
  )٥١٢، ٢٠٠٠،العلي: (وكما يأتي، الجودة

وھ��ي تل��ك النفق��ات الموجه��ة عل��ى عملي��ات تط��وير وتنفي��ذ ب��رامج إدارة :كل��ف تخط��يط الج��ودة-١
  .الجودة

ك النفق��ات الموجه��ة عل��ى تحقي��ق التص��ميم الجي��د والخ��الي م��ن وھ��ي تل��: كل��ف تص��ميم المن��تج-٢
  .العيوب باإلضافة إلى تحديد خواص عملية السيطرة على الجودة

وھ�ي تل�ك الكل�ف المتعلق�ة بالعملي�ات الت�ي ته�دف إل�ى جع�ل الفعالي�ات اإلنتاجي�ة :كلف العمليات -٣
  .مطابقة لمواصفات الجودة المحددة مسبقا

تطوير العاملين وإع�داد الب�رامج التدريبي�ة لكاف�ة الع�املين ف�ي الش�ركة  وھي كلف:كلف التدريب-٤
  .التي تركز على نشر وتعميق الوعي في مجال الجودة

وھ��ي كل��ف بن��اء نظ��ام المعلوم��ات ذات الص��لة ب��إدارة الج��ودة باإلض��افة إل��ى : كل��ف المعلوم��ات-٥
  .الفعاليات الهادفة إلى تطوير وتحليل تقارير أداء الجودة

وھي التكاليف المطلوبة للتأكد م�ن أن الم�واد والمنتج�ات تتف�ق م�ع مع�ايير أداء : يف التقييم تكال-ب
الجودة وتتمثل تكاليف التقييم بالتكاليف المرتبطة بفحص المواد الخام واألج�زاء المش�تراة وفح�ص 

  .اإلنتاج تحت التشغيل وفحص المنتجات التامة
  )١٦-١٥، ٢٠٠٥،يالزيد: (ويدخل ضمن تكاليف التقييم ما يأتي

وتتمث���ل بالتك��اليف المرتبط���ة بفح��ص وتقي���يم الم���واد  :تك��اليف الفح���ص واالختب��ار للم���واد ال��واردة - ١
المشتراة من المجه�زين وتحدي�د م�دى مطابقته�ا للمواص�فات المح�ددة ، وھ�ذا العنص�ر يتض�من تك�اليف 

فاحصين لمص�انع المجه�ز يتضمن تكاليف انتقال ال أنالفحص واالختبار في مرحلة االستالم كما يمكن 
  .لتقييم المواد المشتراة 

وتتمثل بالتك�اليف المتحقق�ة به�دف التأك�د م�ن  :اإلنتاجتكاليف الفحص واالختبار خالل عمليات  -٢
  . اإلنتاجضمان مطابقة المنتج للمعايير الموضوعة خالل عملية 

واالختب�ار به�دف التأك�د  وھي المب�الغ المنفق�ة عل�ى الفح�ص :تكاليف الفحص واالختبار النهائي -٣
  .من تطابق المنتج مع متطلبات الجودة 

 بإدام��ةوھ��ي التك��اليف المرتبط��ة  :تك��اليف ص��يانة ومع��ايرة المع��دات المس��تخدمة ف��ي الفح��ص -٤
  الفحص أجهزةوصيانة ومعايرة 
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ف�ي انج�از ت�دقيق الج�ودة عل�ى  اإلفرادالزمن الذي يقضيه بتكلفة وتتمثل  :تدقيق الجودةتكاليف  -٥
على المنتجات التامة الصنع ، وتجميع البيانات الخاص�ة بمق�اييس  أوالمنتجات في مرحلة التصنيع 

  الجودة وتحليلها
الخ��زن وتقي��يم ھ��ذه  أم��اكنوتتض��من تك��اليف اختب��ار وح��دات المخ��زون ف��ي  :تقي��يم المخ��زون-٦

  .التلفالوحدات من حيث 
لمترتب��ة عل�ى الفش��ل ف��ي التط��ابق م��ع وھ��ي التك��اليف ا :تك��الیف ع��دم التط�ابق: المجموع�ة الثانی��ة

  :  وتشمل ھذه المجموعة صنفين من التكاليف ھما، المواصفات المحددة للجودة
وھي الكلف الناتجة م�ن المنتج�ات الت�ي ل�م تتط�ابق م�ع مواص�فات الج�ودة :تكاليف الفشل الداخلي-ا

كة  تك��اليف تخ��زين والت��ي ت��م اكتش��افها قب��ل الش��حن إل��ى العمي��ل وم��ن التك��اليف الت��ي تنفقه��ا الش��ر
  )٥١٣، ٢٠٠٠،العلي: (وكما يأتي ، الوحدات التالفة وتعطل اإلنتاج وإصالح العيوب

وھ��ي تل��ك النفق��ات المتعلق��ة بالمنتج��ات ذات الج��ودة المنخفض��ة والت��ي ال يمك��ن :كل��ف الخ��ردة-١
  . إصالحها والتي يتم اكتشافها خالل العملية اإلنتاجية 

المتعلق�ة بإع�ادة تص�ليح المنتج�ات المعاب�ة الت�ي ال تتط�ابق م�ع وھ�ي الكل�ف : كل�ف أع�ادة العم�ل-٢
  .المواصفات المقررة للجودة

وھ��ي تل��ك الكل��ف الت��ي تنش��ا ع��ن فعالي��ة تحدي��د المس��ببات المؤدي��ة إل��ى أن : كل��ف فش��ل العملي��ة-٣
  .مخرجات العملية اإلنتاجية جاءت ذات جودة منخفضة 

ق��ات الموجه��ة إل��ى تص��ليح المع��دات اإلنتاجي��ة آو وھ��ي تل��ك النف: كل��ف توق��ف العملي��ة اإلنتاجي��ة-٤
  .وغيرھا....ضبطها آو تغيير الفرد العامل أو تدريبه 

وھي الكلف التي تنش�ا ع�ن بي�ع المن�تج المع�اب أو المتض�رر بأق�ل م�ن : كلف خفض سعر البيع-٥ 
  .سعر بيع صنفه أو مثيله

ال تتط�ابق م�ع مواص�فات  وھ�ي التك�اليف الناتج�ة ع�ن ش�حن منتج�ات: تكاليف الفشل الخارجي-ب
الجودة إل�ى العمي�ل وم�ن التك�اليف الت�ي تنفقه�ا الش�ركة التك�اليف المرتبط�ة باإلص�الحات أو تب�ديل 

، ٢٠٠٠،العل��ي: (وي��دخل ض��من تك��اليف الفش��ل الخ��ارجي اآلت��ي، البض��اعة إثن��اء فت��رة التحص��يل
٥١٤(  

المرض����ية  وھ����ي الكل����ف الموجه����ة للبح����ث ع����ن االس����تجابة:كل����ف اعتراض����ات المس����تهلكين-١
  .المنخفضةالعتراضات وشكاوي المستهلكين الناجمة عن المنتجات ذات الجودة 

وھ�ي تل�ك الكل�ف الموجه�ة لعملي�ات نق�ل ومناول�ة المن�تج ذو الج�ودة الرديئ�ة :كلف إع�ادة المن�تج-٢
  .والذي يتم إرجاعه من قبل المستهلك لغرض االستبدال

بالتحذيرات الناشئة عن المن�تج ذو الج�ودة الرديئ�ة وھي الكلف المتعلقة :كلف الطلبات التحذيرية-٣
  .أو المتدنية

وھ�ي تل�ك الكل�ف المترتب�ة ع�ن إص�ابة المس�تهلك باإلض�رار :كلف المساءلة القانونية عن المنتج-٤
  .نتيجة لرداءة جودة المنتج

وھ��ي الكل��ف الناش��ئة ع��ن ع��دم رض��ا المس��تهلك لج��ودة المن��تج والتح��ول :كل��ف فق��دان المبيع��ات-٥
  يوضح أنواع كلف الجودة)٣(والشكل رقم .منتجات شركة أخرى لشراء

  أنواع كلف الجودة)٣(الشكل
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  الشكل من إعداد الباحثون: المصدر

دور مف���اھیم ھندس���ة القیم���ة ف���ي الموازن���ة ب���ین الج���ودة وكلفھ���ا بھ���دف تحس���ین أداء :ثالث���ا
دس��ة القيم��ة وتوظيفه��ا به��دف الموازن��ة ب��ين م��ا تنفق��ه إن اس��تخدام المف��اھيم المتعلق��ة بهن:الش��ركات

الشركات على برامج الجودة وبين ما تحققه تلك الشركات من أھداف نتيج�ة تبنيه�ا لم�دخل الج�ودة 
  . وصوال إلى تحقيق إدارة الجودة الشاملة في كافة إعمالها

واالحتف�اظ به�امش  ترغب جميع الشركات المطبقة للجودة في تحقيق اإلرباح بع�د تغطي�ة التك�اليف
ربح معين ولكن ھذا الهامش ق�د ي�نخفض أحيان�ا كلم�ا ارتفع�ت كل�ف الج�ودة وحس�ب األن�واع الت�ي 

لذا كان على إدارة الشركات أن تتبنى مفاھيم تكفل لها االرتقاء بج�ودة المنتج�ات آو ،مر ذكرھا آنفا
كل�ف إض�افية ت�نعكس الخدمات المقدمة من خاللها وتحسن من أدائه�ا وف�ي نف�س الوق�ت ال تتحم�ل 

ولغ�رض تس�ليط الض�وء عل�ى ھ�ذا ،على مبيعات الشركة وتلقي بظاللها على المس�تهلك أو الزب�ون
  :الدور فقد تم التطرق إلى اآلتي

بناءا على ما تقدم في بداية البح�ث :دور المفاھیم المرتبطة بھندسة القیمة داخل سلسلة القیمة-١
م�ا بينه�ا فس�وف توض�يح الت�رابط ب�ين مف�اھيم ھندس�ة في توضيح دور تل�ك المف�اھيم والت�رابط ف�ي 

  )٤(القيمة من خالل الشكل 
  الترابط بین مفاھیم ھندسة القیمة)٤(الشكل

  

  إعادة ھندسة القيمة                         ھندسة القيمة                           
                                                                                                                          

  
                     

 
  )أنشطة وتكاليف تضيف آو ال تضيف قيمة(تحليل القيمة

 
                               

  
  سلسلة القيمة

  الشكل من إعداد الباحثون: المصدر
  

  الجودة  كلف
     

  تكالیف عدم التطابق 

 
  تكالیف التطابق

 

 تكلفة الفشل الداخلي
 تكلفة الفشل الخارجي

 تكلفة الوقایة تكلفة التقییم

  
 اإلنتاج   

  
 التصمیم   

    
 التسویق    

    
 لتوزیعا 

  
  البحث

 والتطویر    
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ابط بين مفاھيم ھندسة القيمة، فسلسلة القيم�ة تقس�م الش�ركة إل�ى يتضح من الشكل أعاله مدى التر
أنشطة ليأتي دور ھندس�ة القيم�ة ف�ي تحلي�ل الخص�ائص الوظيفي�ة والفني�ة والتفكي�ر البن�اء ووض�ع 
الخط�ط وذل��ك ف��ي مرحلت��ي البح��ث والتط��وير والتص��ميم والتفكي��ر ف��ي تص��ميم من��تج ي��ؤدي نف��س 

دور تحلي��ل القيم��ة ف��ي تص��نيف األنش��طة  وان ال��دور وبم��دخالت مح��دودة ومخرج��ات متع��ددة
وأخي��را ، والتك��اليف إل��ى مض��يف للقيم��ة وغي��ر مض��يف للقيم��ة وتنمي��ة األول��ى واس��تبعاد األخي��رة

ي��أتي دور إع��ادة ھندس��ة القيم��ة ف��ي إدخ��ال تحس��ينات عل��ى العملي��ة اإلنتاجي��ة وعملي��ات التس��ويق 
د تش�مل أحيان�ا مرحل�ة التص�ميم بإع�ادة والتوزيع وإذا استلزم األم�ر ف�ان عملي�ة أع�ادة الهندس�ة ق�

  .تصميم المنتج بصورة تختلف عما كان عليه بهدف تحقيق أھداف الشركة
بع��د أن ت��م تقس��يم سلس��لة القيم��ة بحس��ب المف��اھيم :توزی��ع كل��ف الج��ودة داخ��ل سلس��لة القیم��ة-٢

دف إب�راز المرتبطة بهندسة القيمة فأننا سنقوم بتوزيع أنواع كل�ف الج�ودة عل�ى سلس�لة القيم�ة به�
وان تقس�يم كل�ف الج�ودة حس�ب ، مراكز المسؤولية وتحديد المفاھيم الخاص بكل ن�وع م�ن الكلف�ة

إن ) ٥، ٢٠٠٥، الخي�اط(سلسلة القيمة مهم ألنه سيشمل جميع األنشطة داخ�ل الش�ركة وق�د ذك�ر 
ع الت�ي تب�دأ م�ن مرحل�ة التعام�ل م�وجزاء والعمليات في المنظم�ة كاف�ة ، األشمل جميع ت" الجودة

ومن ھن�ا ك�ان باإلمك�ان توزي�ع كل�ف الج�ودة ". المجهزين إلى تسليم السلع أو الخدمة إلى الزبون
وال��ذي يوض��ح تقس��يم الكل��ف حس��ب أنش��طة )  ٥(وحس��ب سلس��لة القيم��ة كم��ا يظه��ر ف��ي الش��كل 

  .سلسلة القيمة وحسب التعاريف التي مرت بنا في مفاھيم أنواع كلف الجودة
  )٥(الشكل
   حسب سلسلة القیمةأنواع كلف الجودة 

  
             

  كلف الفشل الخارجي   كلف الفشل الداخلي              تكاليف التطابق                             

                                                                                                                          
  

  تكاليف عدم التطابق                                                  
  
  

  الشكل من إعداد الباحثون                   : المصدر
ع�ن طري�ق  التي تتحملها الش�ركة يك�ون تكاليف الجودة إجماليتحديد ومن الشكل أعاله يتضح أن 

  .ة بالجودة وفقا لسلسلة القيمةالمرتبط األنشطةتجميع تكاليف كل 
  
  :القیمة بكلف الجودة إلغراض الموازنة بین الجودة وكلفھا  ةربط مفاھیم ھندس-٣

يتضح م�ن الش�كلين الس�ابقين أن ھن�اك دور مه�م يمك�ن أن تؤدي�ه مف�اھيم ھندس�ة القيم�ة ف�ي ترش�يد 
ة ف��ي دع��م ب��رامج كل��ف الج��ودة وان يك��ون ھن��اك موازن��ة حقيقي��ة ب��ين الكل��ف الت��ي تتحمله��ا الش��رك

وال�ربط ب�ين مف�اھيم ھندس�ة القيم�ة يك�ون بالبداي�ة ،الجودة وصوال إلى تطبيق إدارة الج�ودة الش�املة
، من خالل سلسلة القيمة التي توزع التكاليف التي تتحملها الشركة ولكاف�ة األنش�طة داخ�ل السلس�لة

: لمرحل�ة إل�ى ن�وعين ھم�اوفي مرحلة تحليل القيمة فان�ه يمك�ن تبوي�ب تك�اليف الج�ودة خ�الل ھ�ذه ا
  )٦٥، ٢٠٠٢، السعود(
وھ��ي التك��اليف الت��ي تتحمله��ا الش��ركة به��دف تحقي��ق عائ��دا أو قيم��ة مض��افة : التك��اليف االيجابي��ة-أ

  .بالمخرجات اتضاف إلى القيمة الكلية المحققة والتي يعبر عنه

  
 اإلنتاج   

    
 التصمیم   

  
 التسويق  

    
 التوزيع

  خدمة      
 الزبائن   

  البحث      
 والتطویر   
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دا أو قيم���ة وھ���ي التك���اليف الت���ي تتحمله���ا الش���ركة وال يتحق���ق منه���ا عائ���: التك���اليف الس���لبية-ب
ويكون دور تحليل القيمة في اإلبقاء على األولى وحذف الثانية ألنها ال تض�يف قيم�ة وف�ي .مضافة

  .ھذه المرحلة تشمل كافة األنشطة داخل السلسلة
وتخ��تص مرحل��ة ھندس��ة القيم��ة بتك��اليف التط��ابق والخاص��ة بالبح��ث والتط��وير والتص��ميم وتحلي��ل 

وكم�ا بين�ا ،بأق�ل م�دخالت وبم�ا يلب�ي رغب�ة المس�تهلك الخصائص للوصول إلى أحسن المخرجات 
فان مفهوم ھندسة القيمة ھو نشاط تصميم المنتج م�ن زواي�ا مختلف�ة ب�أدنى تكلف�ة ممكن�ة وذل�ك م�ن 

والوظ��ائف والمن��افع الت��ي ، خ��الل إع��ادة النظ��ر ف��ي الوظ��ائف أو المن��افع الت��ي يحتاجه��ا الزب��ائن
ف��أي كل��ف ف��ي تخط��يط الج��ودة  .م��ع مفه��وم الج��ودة يحتاجه��ا ھ��ي الت��ي تلب��ي رغبات��ه وھ��ذا يتط��ابق

ستكون من خالل ھندسة القيمة والت�ي ب�دورھا تح�دث حال�ة م�ن الت�وازن ب�ين تل�ك الكل�ف وب�ين م�ا 
  .تحصل عليه الشركة من مخرجات

وتكون المرحلة األخيرة والمهمة في إعادة ھندسة القيمة والتي تش�مل بع�ض أنش�طة كل�ف التواف�ق 
وتكون فائدة إعادة ھندسة القيم�ة ف�ي ) الفشل الداخلي والخارجي( م التوافقوجميع أنشطة كلف عد

خفض تكاليف الجودة الرديئة آو المتدنية وان يكون بإدخال التحسينات في كل حلقات العمل داخ�ل 
الشركة مما له اثر كبير ف�ي تعظ�يم أداء ھ�ذه الش�ركات بتخف�يض كل�ف الفش�ل والوص�ول بالش�ركة 

وف�ي ھ�ذا ت�وفير لكل�ف الض�مان أو (صفري في ما يخص المنتج�ات او الخ�دماتإلى مبدأ المعيب ال
  .   والوصول إلى مبدءا العطل الصفري في ما يخص المكائن والمعدات)تبديل البضاعة المعيبة 

وعادة ما يفترض تقليديا وج�ود تع�ارض ب�ين مجموع�ة تك�اليف التط�ابق ومجموع�ة تك�اليف        
الفش��ل (رض ان��ه ال يمك��ن تحقي��ق وف��ورات ف��ي تك��اليف ع��دم التط��ابقفع��ادة م��ا يفت��،ع��دم التواف��ق 

وي�تم تدني�ه ) وقاي�ة وتقي�يم(إال م�ن خ�الل زي�ادة اإلنف�اق عل�ى أنش�طة التط�ابق ) الداخلي والخارجي
التك�������اليف الكلي�������ة م�������ن خ�������الل الموازن�������ة ب�������ين المجم�������وعتين المتعارض�������تين لتك�������اليف 

  )٢٨٦، ٢٠٠٠،حسين.(الجودة
دام مفاھيم ھندسة القيمة س�يتم التعام�ل م�ع أنش�طة كل�ف الج�ودة حس�ب كلف�ة إال انه من خالل استخ

كل نشاط وبأي مفهوم تتعلق ويكون خفض كلفها من خ�الل ذل�ك المفه�وم وباس�تخدام تحلي�ل القيم�ة 
باس��تبعاد التك��اليف الت��ي ال تض��يف قيم��ة واإلبق��اء عل��ى التك��اليف الت��ي تض��يف قيم��ة والت��ي ت��ؤدي 

  .الشركة المطبقة بدورھا إلى تحسين أداء 
  

  االستنتاجات والتوصیات
 :االستنتاجات -  أ

ھناك مفاھيم عديدة مرتبطة بهندسة القيمة وتدخل ضمن سلسلة القيمة ولك�ل مفه�وم دور خ�اص 1-
فبعد تقسيم الشركة إلى أنشطة داخل السلسلة يكون دور تحليل القيمة ف�ي تص�نيف ،في تلك السلسلة

شطة وم�ن ث�م الح�ذف واإلبق�اء ويك�ون دور ھندس�ة القيم�ة ف�ي األنشطة والكلف المرتبطة بتلك األن
مرحلت��ي البح��ث والتط��وير ومرحل��ة التص��ميم ف��ي تحلي��ل المكون��ات به��دف إع��ادة تص��ميم المن��تج 
وتحقي�ق أعل�ى المخرج��ات بأق�ل الم�دخالت وال��دور األخي�ر ف��ي إع�ادة ھندس�ة القيم��ة وال�ذي يش��مل 

  .ال إلى رضا المستهلك إدخال تحسينات مهمة جدا للمنتج آو الخدمة وصو
إن تبني الجودة داخل الشركات سوف يحملها كل�ف س�ميت بكل�ف الج�ودة والت�ي ازداد االھتم�ام -٢

في تحديدھا وقياسها في اآلونة األخيرة الن المستهلك دائما يرغب بان يكون المنتج ملبي لرغبات�ه 
م التط�ابق وتوج�د أن�واع وتقسم ھذه الكلف إلى مجموعتين رئيسيتين ھما كل�ف التط�ابق وكل�ف ع�د

  .عديدة داخل تلك المجموعتين
الفش��ل ال��داخلي (النظ��رة التقليدي��ة تق��ول أن الش��ركة كلم��ا حاول��ت تخف��يض كل��ف ع��دم التط��ابق -٣

  . والعكس صحيح) الوقاية والتقييم(ازدادت عندھا كلف التطابق)والفشل الخارجي
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 :التوصیات - ب
كل��ف الج��ودة م��ن خ��الل سلس��لة القيم��ة لتحدي��د ض��رورة رب��ط مف��اھيم ھندس��ة القيم��ة م��ع أن��واع -١ 

  .وأي مفهوم يقع ضمنه كلف الجودة الخاصة به  ةمراكز المسؤولي
إن ربط مفاھيم ھندسة القيمة مع أنواع كلف الجودة من خالل سلسلة القيمة يؤدي بالنتيجة إل�ى  -٢

امج ف�ي تحقي�ق رض�ا الموازنة بين ما تنفقه الشركة على برامج الجودة وبين ماتحققه من تل�ك الب�ر
  .المستهلك

إن رب��ط مف��اھيم ھندس��ة القيم��ة م��ع أن��واع كل��ف الج��ودة م��ن خ��الل سلس��لة القيم��ة يلغ��ي النظ��رة  -٣
التقليدي�ة ف�ي أن محاول��ة الش�ركة الوص��ول إل�ى المعي��ب الص�فري يك��ون م�ن خ��الل تحم�ل الش��ركة 

دسة القيمة مع أنواع الكل�ف وإنما يكون العمل وفق المفاھيم المرتبطة بهن، تكاليف وقاية كبيرة جدا
  . بصورة منفصلة وحسب مراكز المسؤولية ودور كل مفهوم مع أنشطة الجودة

         
  المصادر

  :   باللغة العربیة المصادر: أوال
  :الرسائل واالطاریح الجامعیة -أ

قی�اس التكلف�ة المس�تهدفة لتص�نیع المن�تج خ�الل مرحل�ة التص�میم ، ٢٠٠٥، انس متي خض�ر  ١
رسالة ماجستیر غی�ر ، التسعیر دراسة حالة في معمل األلبسة الوالدیة في الموصلألغراض 

  .جامعة الموصل، كلیة اإلدارة واالقتصاد، منشورة في المحاسبة
تخصیص التكالیف الصناعیة غیر المباشرة في ظل الطرق " ،٢٠٠٢، جعفر سلیمان الخالد   ٢

رسالة ماجستیر غی�ر ، دراسة مقارنة  ABCالتقلیدیة وطریقة التكلفة على أساس األنشطة 
  .جامعة الموصل، كلیة اإلدارة واالقتصاد، منشورة في المحاسبة

اث�ر مراح�ل إع�ادة ھندس�ة عملی�ات األعم�ال ف�ي أبع�اد ج�ودة ، ٢٠٠٥،رأفت عاصي ألعبی�دي   ٣
جامع�ة ، كلیة اإلدارة واالقتصاد، رسالة ماجستیر غیر منشورة في اإلدارة الصناعیة، المنتج

  لموصلا
العالق��ة -متطلب��ات إدارة الج��ودة الش��املة واألداء التش��غیلي، ٢٠٠٥،زھ��راء ص��الح الخی��اط   ٤

كلی���ة اإلدارة ، رس���الة ماجس���تیر غی���ر منش���ورة ف���ي العل���وم المالی���ة والمص���رفیة، -واألث���ر
  جامعة الموصل، واالقتصاد

  
م���اد أس���لوب المعلوم��ات المحاس���بیة الالزم���ة العت،  ٢٠٠٤، عل��ي إب���راھیم حس���ین الكس���ب   ٥

في المنشات الصناعیة بالتطبیق على مصنع الغزل والنسیج في -الكایزن–التحسین المستمر 
جامع��ة ، كلی��ة اإلدارة واالقتص��اد ،رس��الة ماجس��تیر غی��ر منش��ورة ف��ي المحاس��بة، الموص��ل 
  الموصل

تحـ�ـدید وقی�ـاس تكالیـ�ـف الج�ودة ألغ�راض التخط�یط ب�التطبیق ، ٢٠٠٥،مثنى فالح الزی�دي   ٦
كلی�ة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة في المحاس�بة، على مصنع الغزل والنسیج في الموصل

  جامعة الموصل، اإلدارة واالقتصاد
وأث��ره ف��ي تحقی��ق المی��زة  ياإلس��تراتیج رالخی��ا، ٢٠٠٢، مح��ي ال��دین یحی��ى توفی��ق القط��ب   ٧

، واالقتص��اد كلی��ة اإلدارة، أطروح��ة دكت��وراه غی��ر منش��ورة ف��ي إدارة األعم��ال، التنافس��یة 
  .الجامعة المستنصریة

المالئم���ة إلدارة التكلف���ة به���دف التخف���یض  ةاإلس���تراتیجی،  ٢٠٠٦، ھش���ام عم���ر الحدی���دي   ٨
كلی��ة ، رس��الة ماجس�تیر غی��ر منش��ورة ف�ي المحاس��بة، ب�التطبیق عل��ى ش��ركة أدوی�ة نین��وى  

  جامعة الموصل، اإلدارة واالقتصاد
  الدوریات  -ب

نم����وذج مقت����رح لتط����ویر اإلدارة  –إدارة الج����ودة الش����املة ،  ٢٠٠٢، رات����ب الس����عود   ١
، ٢الع��دد ، ١٨المجل��د ، للعل��وم التربوی��ة جامع��ة دمش��ق ةمجل��، المدرس��یة ف��ي األردن 

  جامعة دمشق
ف�ي تق�ویم  الكلفة على أساس النش�اطاثر استخدام نظام "،٢٠٠٥صبیحة برزان فرھود،   ٢

  ،ھیئة التعلیم التقني ،بغداد العراق ٤،العدد ١٨ مجلة التقني ،المجلد،" األداءكفاءة 
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إط�ار  –معاییر التكلفة في بیئة التصنیع الحدیث�ة ،  ١٩٩٧، عصافت سید احمد عاشور   ٣
كلی��ة ، ١الس��نة ، ١الع��دد ، مجل��ة الفك��ر المحاس��بي،  –مقت��رح لتط��ویر مع��اییر التكلف��ة 

  .جامعة عین شمس، التجارة
الم�ؤتمر  ،تكالیف الجودة وطرق قیاس�ها ، ٢٠٠٣، زیاد الكحلوتو عوض سالم الحربي  ٤

الری���اض ،الواق���ع والطم���وح_ الس���عي نح���و اإلتق���ان والتمی���ز  ،ةال���وطني األول للج���ود
  السعودیة،

الت��دریب عل�ى الج��ودة الش��املة ل��دى ش��ركات  تاتجاھ��ا، ١٩٩٦، محم�د ری��اض بن��دقجي   ٥
  األردن، نجامعة عما، ٢العدد ، ٢٣المجلد ، مجلة دراسات، تصنیع المواد الغذائیة 

نم��وذج مقت��رح لتخف��یض التكلف��ة م��ن خ��الل ،  ١٩٩٨، محم��د مص��طفى احم��د الجب��الي   ٦
، ٢المجل�د ، مجلة البح�وث المحاس�بیة، التكامل بین مدخلي تحلیل القیمة وھندسة القیمة

  .الریاض، ١العدد 
ت مستلزمات إدارة الجودة الشاملة وإمكانا،  ٢٠٠٠، نزار عبد المجید رشید البرواري   ٧

كلی���ة المنص���ور ، مجل��ة المنص���ور، تطبیقه��ا ف���ي المنظم���ات العراقی��ة رؤی���ة مس���تقبلیة 
  العراق، بغداد، ١العدد ، ١المجلد، الجامعة

  
  الكتب -ج

ال�دار الجامعی�ة للطباع�ة ، المتقدم�ة اإلداری�ةالمحاس�بة ، ٢٠٠٠،احمد حسین علي حس�ین   ١
  .مصر، االسكندریة ، والنشر

  
محاسبة التك�الیف م�دخل ، ١٩٩٦، فوستر و سیرك كنت داثار جورج، تشارلز ھورنجرن   ٢

  .السعودیة، الریاض، دار المریخ للنشر، ٢ط، ترجمة احمد حامد حجاج، إداري 
ال���دار ، ١ط، المحاس���بة اإلداری���ة ف���ي بیئ���ة األعم���ال الحدیث���ة ،  ٢٠٠٠، رش���ید الجم���ال   ٣

  لبنان، بیروت، الجامعیة للطباعة والنشر
دار وائ��ل ، ١ط،  إدارة اإلنت��اج والعملی��ات م��دخل كم��ي، ٢٠٠٠، ألعل��ي عب��د الس��تار محم��د  ٤

  .األردن، عمان، للنشر
المحاس��بة اإلداری��ة م��دخل معاص��ر ف��ي التخط��یط ،  ٢٠٠١، مك��رم عب��د المس��یح باس��یلي  ٥

  .مصر، المكتبة العصریة، ٣ط،  والرقابة وتقویم األداء
رؤی���ة –والمعاص���رة  األص���الة محاس���بة التك���الیف، ٢٠٠٢، مك���رم عب���د المس���یح باس���یلي  ٦

  مصر، المنصورة، المكتبة العصریة، ٣ط، ١ج،  إستراتیجیة
  

  :المصادر باللغة االنجلیزیة-ثانیا
Management, Decision Operations -Schroeder,1985  Roger,G

McGraw,Hillbook -ed nd,2 Making in the Operation Function
Company- Singapore  

١  

  
   :ادر االنترنتمص:ثالثا

http://www.jazan.org/vb/index.php  ١  
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