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چکیده :امروزه هزینههای پنهان و فرصت کیفیت از جمله هزینههایی است که در اغلب سازمانها مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است.
در دنیای رقابتی امروز ،از دست دادن مشتریان هزینههای مهم و برجستهی را به سازمان تحمیل مینماید .لذا در پژوهش حاضر به منظور
کاهش هزینههای کل کیفیت به ارائه روشی برای محاسبه هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان و هزینهی آسیب به برند سازمان
پرداخته شده است .در محاسبهی هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان ،ابتدا الزامات کیفی و وزن هر یک از الزامات محاسبه گردیده و
پس از محاسبهی انطباق سازمان و سازمان رقیب در برآورده کردن الزامات ،هزینهی مرتبط با مشتریان ناراضی محاسبه شده است .پس از
محاسبهی هزینهی مرتبط با مشتریان ناراضی ،نرخ زیان آسیب به حسن نیت مشتریان و در نهایت هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان
محاسبه گردیده است .در محاسبهی هزینهی آسیب به برند سازمان ،از بین مدلهای موجود ،مدل اکر برای محاسبه هزینهی آسیب به
برند سازمان استفاده گردیده است .بر اساس مدل اکر پارامترهای ایجادکنندهی هزینه ،شناسایی شده و هزینهی آسیب به برند سازمان
محاسبه گردیده است .در نهایت ،یافتههای تحقیق حاکی از است که مشتریان ناراضی بیشترین زیان را به سازمان تحمیل می نمایند.
روشهای ارائه شده در پژوهش حاضر در یکی از صنایع منتخب به اجرا در امده و مورد تایید شرکت موردکاوی و متخصصان و صاحب
نظران دانشگاهی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :هزینهی پنهان ،هزینهی فرصت ،هزینهی آسیب به برند

یا افزایش سطح کیفیت نیز به شمار میآید .هزینههای کیفیت
هزینههای پیشگیری ،شناسایی و حذف نواقص در مواد،
محصوالت ،خدمات ،یا فرایندها و در عین حال هر گونه هزینههایی
است که به دلیل کیفیت ضعیف به سازمان متحمل میگردد].[2
مطالعات انجامگرفته نشان میدهد سازمانهایی که هزینههای
کیفیت را محاسبه و تحلیل مینمایند ،اغلب در تصمیمگیریها
کارآمدتر از کسانی هستند که هزینههای کیفیت را محاسبه
نمیکنند .پس از محاسبه زیان ناشی از کیفیت ضعیف و تعیین

-1مقدمه
یک سازمان ببه منظور بهبود کیفیت خود باید هزینههای مرتبط
با کیفیت را در نظر داشته باشد .زیرا یکی از اهداف برنامه بهبود،
کاهش هزینههای کیفیت است .به منظور کاهش هزینههای
کیفیت ،شناسایی و اندازهگیری هزینههای کیفیت ضروری
است] .[۱هزینههای کیفیت تنها شاخصی از سطح کیفیت
محصوالت یا خدمات سازمان نیست ،بلکه شاخصی برای اندازهگیری
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علت و محل آن ،سازمانها میتوانند تصمیماتی اتخاذ کنند که
امکان بهینهسازی هزینههای کیفیت را فراهم میآورد].[3
هزینههای کیفیت پاسخگوی بخش با اهمیتی از منابع مالی،
فیزیکی و انسانی شرکت است .کنترل هزینههای کیفیت میتواند
راهبرد قدرتمند رقابتی شرکت محسوب شود و از طرفی برنامههای
آتی بهبود را می توان بر مبنای نتایج و منافع حاصل از بهبود
انتخاب و توالی انها را تعیین نمود] .[4تحلیل هزینههای کیفیت
منجر به بروز تغییراتی میشود و علت ایجاد تغییراتی که باید انجام
گیرد را نیز مشخص می نماید .نیاز به بهبود موقعیت مالی یک
سازمان به طور مستقیم با فرآیند بهبود کیفیت ارتباط دارد .اگر
تمام فعالیتها در زمان مناسب و به درستی انجام شوند ،هزینه
کیفیت کاهش یافته و به صفر میل خواهد کرد .کلیهی هزینههای
کیفیت را میتوان به سه بخش کلی تقسیم نمود .هزینههای
انطباق که شامل هزینههای پیشگیری و ارزیابی آشکار و پنهان
است .هزینههای عدم انطباق شامل هزینههای شکست داخلی و
خارجی آشکار و پنهان و دستهی سوم هزینهها ،هزینههای فرصت
کیفیت است .[5] .بطور کلی هزینههای پنهان هزینههایی مانند
اعتبار عالمت تجاری و وفاداری مشتریان و  ...است که به سادگی
در سیستمهای فعلی هزینهیابی کیفیت قابل اندازهگیری و مدل-
سازی نیستند .چرا که پس از شناسایی این پدیده ها ،اطالعات
عینی دربارهی آنها کم است و عدم قطعیت باالیی دارندکه این
مسأله اندازهگیری هزینههای یاد شده را دشوار می سازد] .[6به
بیان دیگر هزینههای پنهان کیفیت به هزینههایی اتالق میشود
که تاکنون در حسابهای شرکت ثبت نشده و یا تاکنون شناسایی
و کشف نشدهاند] .[7دستهی دیگر از هزینههای کیفیت ،هزینه-
های فرصت است .این هزینهها میتواند به سود سازمان اشاره
نماید .به بیان دیگر هزینههای فرصت ،زیان متحمل شده در برابر
فرصت مناسب برای انجام کارها هستند .این هزینهها در حقیقت
مقیاسی از نا کارآمدی داخلی سازمان است و تحلیل آن فرصتهای
بسیار زیادی را برای بهبود فراهم میکند] .[5هزینههای فرصت را
میتوان به دو هزینه فرصت داخلی و خارجی طبقه بندی نمود.
فرصتهای ازدسترفته که به درون شرکت محدود میشود به
عنوان هزینههای فرصت داخلی طبقهبندی میشوند .هزینههایی
که مشتری در آن دخیل است هزینههای فرصت خارجی نامیده
میشوند] .[8در پژوهشی که توسط سروش )2006 (۱در زمینهی

شناسایی و اندازه گیری هزینههای پنهان کیفیت در یک شرکت
بسته بندی انجام گرفته است ،هزینههای شکست طبقهبندی و
علت بروز این هزینهها و نسبت هر یک از هزینهها مشخص
گردید] .[9در پژوهش دیگری که توسط اجودهیا )20۱0( 2با
استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها در شرکت داچ و یوکی
انجام گرفته است از دو مدل استفاده گردیده است که در یکی از
مدلها کیفیت به عنوان عامل ورودی و در مدل دیگر سطح بهینه-
ی کیفیت مشخص گردیده است ] .[۱0در تحقیقات دیگری که
توسط الما و همکارانش )20۱3 ( 3در شرکت لیتوانی انجام گرفته
است ،به شناسایی و دستهبندی هزینههای کیفیت آشکار و پنهان
پرداخته شده است .در این پژوهش مشخص گردید که هزینههای
شکست مهمترین عامل در افزایش میزان هزینههای سازمان است
و روش اندازهگیری تعدادی از هزینههای آشکار و پنهان با استفاده
از تجزیه و تحلیل پارامترها و ماتریس تغییرات برنامه ریزیQFD4
ارائه گردیده است] .[۱۱بروتونز و سانسالوادر )20۱3( 5تحقیقاتی
را در یک شرکت اسپانیایی در زمینهی اندازهگیری هزینههای
کیفیت به انجام رساندند که در آن سطح بلوغ سازمان در زمینهی
مدیریت کیفیت با استفاده از مدل کرازبی و درصد هزینههای
کیفیت در هر یک از بخش های سازمان مشخص گردید و به
بررسی و تجزیه و تحلیل هزینهها با استفاده از روش رگرسیون و
تجزیه و تحلیل پارتو پرداخته شد].[۱2الری و اسالنی )20۱3(6
در پژوهش خود راجع به هزینههای پنهان کیفیت ،قسمتهایی از
سازمان را که میتوان در ان به صرفهجویی هزینههای کیفیت
پرداخت و منجر به کاهش هزینههای کیفیت کل میشود شناسایی
نمودند .همچنین امکان درک و کنترل فرایندها و اندازهگیری
هزینههای کیفیت به صورت سیستماتیک و کارآمدتر را برای
مدیران و کارمندان ایجاد نمودند] .[۱3عمر و مورگان)20۱4( 7
در پژوهش خود با عنوان یک مدل بهبود یافته برای هزینهیابی
کیفیت به این نتیجه رسیدند که کاهش در هزینههای شکست
منجر به کاهش یا عدم افزایش در هزینههای عدم تطابق میگردد
و رویکرد حسابداری سنتی برای هزینهیابی کیفیت چندان کافی
نیست زیرا نتایج آن به طور عمدهای به هزینه کار مستقیم بستگی
دارد .در صورتی که هزینه کار مستقیم فقط درصدکمی از کل
8
هزینههای کیفیت را تشکیل میدهد ] .[۱4مارتینرز و سلز
( )20۱4پژوهشی در مورد روش تخمینی حل فازی هزینه کیفیت

1

5

Suresh
Ajodhia
3
Alma et.al
4 Quality Function Deployment
2

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

Brotons & Sansalvador

6

Lari & Asllani
7
Omar & murgan
8
Martinez & Selles

www.pqprc.ir

ارائهی روشی به منظور محاسبه هزینههای پنهان و فرصت کیفیت با رویکرد آسیب به حسن نیت مشتریان و...

3

انجام دادند .هدف آنها ،ارائه یک روش برای تخمین هزینه
کیفیت است که هدف این روش ،اهمیت دادن به هزینههای کیفی
پنهان که به نوعی غیر قابل مشاهده یا ناشناخته هستند .نتایج
حاکی از آن بود که اقدامات بدست آمده و پیش بینی های کوتاه
مدت سازمانها را به شناسایی موقعیت در همه فعالیتها و زمان-
ها قادر میسازند]  .[۱5انتونیو و همکارانش )20۱7( 9در پژوهش
خود برای ایجاد تعادل بین هزینههای کیفیت و کیفیت باال به
مدلسازی هزینهها و کیفیت پرداختهاند .در این پژوهش چهار
استراتژی مورد بررسی قرار میگیرد و یک تعادل بین هزینهها
وکیفیت برقرار میشود]  . [۱6در یک پژوهش مروری که توسط
تالی و همکارانش )20۱7( ۱0در یک کارخانه تولید وسایل نقلیه
سنگین انجام شد ،از روش شش سیگما جهت شناسایی نقایص و
علل بروز عیوب و هزینههای پنهان استفاده گردید ]  .[۱7در
تحقیقاتی که موراکو و کنیترا )20۱7( ۱۱در زمینه هزینههای
پنهان در ارائه خدمات و محصوالت تامینکنندگان به انجام
رساندند با استفاده از روش تاگوچی ۱2و  TOPSIS۱3به تخمین
هزینههای پنهان و ارزیابی و اولویتبندی تامین کنندگان پرداخته
شده است] .[۱8در پژوهشی که توسط الگالوی و همکارانش
 )20۱7(۱4انجام گرفت ،به بررسی هزینههای کیفیت در سیستم
زنجیره تامین با رویکرد پویایی سیستم یک کارخانه خودروسازی
پرداخته شد .در نتایج حاصل از این پژوهش تعدادی استراتژی
بهینه جهت کاهش هزینههای کیفیت تدوین گردید] .[۱9در
پژوهشی دیگری که توسط رابرت و همکارانش )20۱9( ۱5انجام
گرفت ،دو مدل برای تخمین هزینهی خطاهای کیفیت ارائه
گردیده است .مدل اول برای تخمین هزینهی خطاهای تحلیلی
کیفیت و مدل دیگر جهت تخمین هزینهی خطاهای کنترل کیفی
ارائه و هزینهی خطاهای کیفیت محاسبه گردیده است] .[20در
پژوهشی که توسط کایو و نل )20۱9( ۱6انجام گرفته است ،به مرور
پژوهش های مرتبط با هزینههای کیفیت پرداخته شده است و
عوامل کیفیت ضعیف در محصوالت و خدمات سازمان را برای
افزایش رضایتمندی مشتری شناسایی نمودهاند] .[2۱چشمبراه و
همکارانش ( )2020در پژوهش خود در صنایع تولیدی هزینههای
سه گانه اشکار کیفیت را بر اساس مدل  PAFشناسایی نمودند و
سپس با استفاده از شاخص الوشه به غربال هزینههای کیفیت

پرداخته و پارامترهای ایجادکنندهی هر هزینه را شناسایی و فرمول
محاسبه هر کدام از هزینهها را ارائه نموده اند .در نهایت به تجزیه
و تحلیل هزینهها و معرفی پروژههای بهبود پرداختند] .[22سرجی
و همکارانش  )202۱(۱7در پژوهشی که در زمینهی درک و کنترل
هزینههای کیفیت به انجام رساندند ،تاثیر بازاریابی و استراتژیهای
حفظ برند را بر هزینههای کیفیت مورد بررسی قرار داده و کیفیت
را عامل ارتباطی میان ارزش برند و هزینههای سازمان دانستهاند.
بدین ترتیب افزایش کیفیت و افزایش ارزش نام تجاری سازمان
منجر به کاهش هزینههای کیفیت می گردد].[23در پژوهش
دیگری که توسط عباس نیا و مرادی سنکی ( )۱389در زمینهی
هزینهیابی کیفیت در صنایع تولیدی انجام گرفت ،هزینههای
پنهان شناسایی و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل پارتو و
روش AHP۱8اولویتبندی گردید و هزینههای فرصت به عنوان
عامل مهمی درکاهش هزینهها و افزایش سودآوری سازمان
شناسایی گردید] .[24فرجی و همکارانش ( )۱396مدلی کیفی
برای اولویتبندی گروه های سه گانه کیفیت ارائه نمودهاند و پس
از آن به عنوان نمونه مدلی کمی معرفی کردند که به تحلیل
احتمالی پارامترها و عوامل کیفی تاثیرگذار می پردازد و رویکرد
پیشنهادی پارامترهای مهم  COQرا برای محصول شناسایی
میکند]  .[25کاظمی و حاجی پور ( )۱397در پژوهش خود به
شناسایی هزینههای کیفیت و تعیین میزان اهمیت هزینههای
کیفیت به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی
پرداختند و نسبت بار مالی هر یک از هزینهها را بر روی کل
هزینهها مشخص نمودند .همچنین در انتخاب خبرگان از روش
کارت امتیازی متوازن استفاده نمودهاند] .[26امروزه نارضایتی
مشتریان و عدم وفاداری انها به سازمان از مهمترین عوامل
ایجادکنندهی هزینه برای سازمان است .از انجا که هزینهی پنهان
متحمل شده ناشی آسیب به حسن نیت مشتریان و آسیب به برند
تجاری سازمان از جمله هزینههای برجسته سازمان و مرتبط با
تعداد مشتریان است ،در پژوهش حاضر روشی جهت اندازهگیری
هزینه اسیب به حسن نیت مشتریان و هزینهی آسیب به برند
سازمان ارائه گردیده است.

9
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جدول  ،۱خالصه برخی از پژوهشهای انجام گرفته بر اساس
ترتیب سال انتشار ،موردکاوی و تکنیک مورد استفاده را نشان
میدهد.
.جدول :۱خالصه برخی از پژوهشهای انجام گرفته
تکنیک

سال

نام پژوهشگر(ان) و سال

موردکاوی

2006

سورش

شرکت بسته بندی

---------

20۱0

اجودهیا

شرکت داچ و یوکی

استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها

20۱3

الما و همکارنش

شرکت لیتوانی

استفاده از ماتریس تغییرات برنامه ریزی QFD

20۱3

بروتونز و سانسالوادر

شرکت اسپانیایی

20۱3

الری و اسالنی

--------

شناسایی مکان نقاط بهبود هزینههای کیفیت در سازمان

بررسی سطوح بلوغ مدیریت کیفیت با مدل کرازبی

20۱4

عمر و مورگان

--------

بررسی نقش حسابداری سنتی در کاهش هزینههای کیفیت

20۱4

مارتینرز و سلز

--------

استفاده از روشی فازی برای بررسی هزینهها

20۱7

انتونیو و همکارانش

--------

تدوین استراتژی برای ایجاد تعادل بین کیفیت و هزینهها

20۱7

تالی و همکارانش

کارخانه تولید وسایل نقلیه سنگین بررسی علل نقایص و بروز هزینه ها با روش شش سیگما
استفاده از روش تاگوچی و TOPSIS

20۱7

موراکو وکنیترا

---------

20۱7

الگاوی و همکارانش

کارخانه خودرو سازی

20۱9

رابرت و همکارانش

---------

استفاده از مدلی جهت تخمین خطاها

20۱9

کایو و نل

---------

مروری بر پژوهشهای هزینههای کیفیت و شناسایی عوامل ضعیف کیفیت

2020

چشمبراه و همکارانش

صنایع تولیدی

استفاده از رویکرد پویایی سیستم برای بررسی هزینههای کیفیت در زنجیره ی تامین

شناسایی پارامترهای هزینههاو محاسبه هزینهها
بررسی نقش بازاریابی و ارزش برند بر هزینههای کیفیت

202۱

سرجی و همکارانش

---------

۱389

عباس نیا و مرادی سنکی

صنایع تولیدی

۱396

فرجی و همکارانش

---------

ارائه یک مدل کیفی و کمی جهت اولویت بندی و تحلیل هزینهها

۱397

کاظمی و حاجی پور

---------

انتخاب خبرگان با روش کارت امتیازی متوازن و تعیین اهمیت هزینهها به روش تحلیل
سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی

شناسایی و اولویتبندی هزینههاباروش پارتو و AHP

در این مقاله ،به منظور بهبود سازمان و کاهش سطح هزینههای
سازمان ،به اندازهگیری هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان و
هزینهی آسیب به برند سازمان به صورت موردکاوی در یکی از
صنایع منتخب پرداخته شده است.به منظور محاسبهی هزینهی
آسیب به برند سازمان ،از مدل اکر در بین مدلهای موجود استفاده
گردیده است .نهایتا ،روشهای ارائه شده در این پژوهش نیز مورد
تایید شرکت مورد کاوی و خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی قرار
گرفته است.

 -2تشریح روش پیشنهادی
از آنجا که هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان و هزینهی آسیب
به برند سازمان از جمله هزینههای مهم و برجسته و در ارتباط با
مشتریان سازمان است و تاثیر چشمگیری بر افزایش هزینههای
کل کیفیت دارد ،در این پژوهش یک روش پیشنهادی برای

محاسبهی هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان و هزینهی
آسیب به برند سازمان ارائه شده است .مدلهای گوناگونی نظیر
مدلهای سنتی اندازهگیری ارزش برند ،مدلهای علمی اندازه-
گیری ارزش برند ،مدلهای پیچیده اقتصادی مبتنی بر رفتار
مصرفکننده و ....برای محاسبهی هزینهی آسیب به برند سازمان
وجود دارد که در پژوهش حاضر از مدل اکر ۱9در بین مدلهای
موجود ،برای محاسبهی هزینهی آسیب به برند استفاده گردیده
است.
مدل اکر یکی از محبوبترین مدلها برای اندازهگیری ارزش برند
میباشد که با برجسته کردن عواملی که ارزش برند را برای
مصرفکننده ایجاد میکنند ،ارزش برند سازمان را محاسبه می-
نماید .مدل اکر رفتار مصرفکننده و رفتارهای مالی سازمان را به
هم پیوند میدهد .به گونهای که مصرفکننده با استفادهی
محصوالت و خدمات سازمان بر هزینههای ناشی از ارزش برند
سازمان تاثیر میگذارد [27].در ادامه گامهای محاسبهی ارزش

19Aaker
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پس از محاسبهی این دو هزینه ،تابع هزینهی فرصت پنهان
ترکیبی قابل محاسبه خواهد بود .شکل  ۱مدل مفهومی روش
پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان میدهد.

تعیین الزامات کیفی محصول ،محاسبه وزن الزامات کیفی محصول،محاسبه انطباق عملکرد سازمان و سازمان رقیب در براورده کردن
الزامات کیفی ،محاسبه تفاوت عملکرد در معیار برآورده کردن الزامات کیفی ،محاسبه وزن معیار آسیب به حسن نیت مشتریان ،محاسبه
هزینه مرتبط با از دست دادن مشتریان ناراضی،محاسبه نرخ زیان آسیب به حسن نیت مشتریان ،اندازه گیری هزینهی اسیب به حسن نیت
مشتریان

اندازه
گیری
CGWC

شناسایی عوامل ایجاد کنندهی ارزش برند( براساس مدل اکر) ،شناسایی تعدادمشتریان راضی و ناراضی سازمان ،اندازه گیری هزینهی

اندازه گیری

آسیب به برند سازمان

CBD

HOCE =CGWC + CBD
اندازه گیری هزینهی اسیب به حسن نیت مشتریان ،اندازه گیری هزینهی اسیب به برند سازمان ،محاسبهی تابع هزینهی فرصت
پنهان ترکیبی

محاسبه تابع
هزینه فرصت
پنهان ترکیبی

شکل:۱مدل مفهومی روش پیشنهادی پژوهش

مراحل اندازهگیری هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان و
هزینهی آسیب به برند سازمان در ادامه به طور کامل شرح داده
خواهد شد .پس از محاسبهی هزینهی آسیب به حسن نیت
مشتریان و هزینهی آسیب به برند سازمان تابع هزینهی فرصت
پنهان ترکیبی از جمع دو هزینهی مذکور قابل محاسبه میباشد.
هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان و هزینهی آسیب به برند
سازمان ،به طور مستقیم در ارتباط با تعداد مشتریان سازمان است
و افزایش کیفیت و انطباق محصوالت سازمان با نیازهای مشتریان
عامل مهمی در کاهش هزینهی سازمان به شمار میآید.
پس از اندازهگیری هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان و
هزینهی آسیب به برند سازمان ،تابع هزینهی فرصت پنهان
 )HOCE(20به شکل ترکیبی از جمع دو هزینهی آسیب به حسن
نیت مشتریان و هزینهی آسیب به برند سازمان و به صورت رابطه
زیر در نظر گرفته شدهاند:

()۱

HOCE = CGWC21 + CBD22

Hidden Opportunity Cost Elements
Cost of goodwill of customers

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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 -2-1اندازهگیری هزینهی آسیب به حسن نیت
مشتریان
از آنجا که رضایت مشتریان یکی از عوامل مهم سودآوری سازمان
است ،کیفیت پایین محصوالت و خدمات سازمان و آسیب به حسن
نیت مشتریان میتواند هزینههای سنگینی را به سازمان متحمل
نماید .لذا در پژوهش حاضر روش اندازهگیری هزینهی آسیب به
حسن نیت مشتریان ارائه گردیده است .در ادامه گامهای اندازه-
گیری هزینهی آسیب به حسن مشتریان شرح داده خواهد شد.

-1 -2-1مراحل اندازه گیری هزینه آسیب به حسن
نیت مشتریان)(CGWC
بر اساس روش پیشنهادی اندازهگیری هزینهی آسیب به حسن
نیت مشتریان در پژوهش حاضر ،مراحل اندازهگیری هزینهی
Cost of Reputation or brand damage

22

21
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آسیب به حسن نیت مشتریان به ترتیب زیر است که در ادامه هر
یک از گامهای مذکور شرح داده خواهد شد ].[۱۱









تعیین الزامات (و نیازمندی های) کیفی محصول

مشخص گردد .برای انجام این کار ،الزامات و نیازهای مشتریان از
طریق مصاحبه و پرسشنامه توسط متخصصان و خبرگان صنعت
گردآوری میگردد ].[۱۱

محاسبه وزن الزامات کیفی محصول
محاسبه انطباق عملکرد سازمان و سازمان رقیب در
براورده کردن الزامات

-2-1-3محاسبه وزن الزامات کیفی محصول

محاسبه تفاوت عملکرد سازمان موردکاوی و سازمان
رقیب در معیار "برآورده کردن الزامات کیفی"

در گام دوم پس از تعیین الزامات و نیازمندی های کیفی مشتریان،
باید وزن هر یک از نیازمندیها با استفاده از نظرات خبرگان و
متخصصان صنعت مشخص گردد .برای تعیین وزن نیازمندی ها از
روش وزندهی آنتروپی استفاده گردیده است .در این روش برای
معیارهای کمی از اعداد مناسب و برای معیارهای کیفی از
گزینههای خیلی کم ،کم ،متوسط ،خوب و خیلی خوب استفاده
گردیده است .برای محاسبه وزن معیارها به روش آنتروپی مراحل
زیر انجام شده است ].[۱۱

محاسبه وزن معیار "آسیب به حسن نیت مشتریان"
محاسبه هزینهی مرتبط با از دست دادن مشتریان
ناراضی
محاسبه نرخ زیان مرتبط با آسیب به حسن نیت
مشتریان
اندازهگیری هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان

گام اول :ابتدا باید معیارهای رتبهبندی شده کیفی را به معیارهای

 -2-1-2تعیین الزامات (و نیازمندیهای) کیفی
محصول

کمی تبدیل کرد که برای این کار از طیف لیکرت به شرح جدول
 2استفاده میگردد.

در گام اول برای محاسبه هزینههای مرتبط با از بین رفتن حسن
نیت مشتریان ابتدا باید الزامات و نیازمندی های کیفی مشتریان
جدول :2تبدیل معیارهای کیفی به کمی به کمک طیف لیکرت
عبارات کیفی

خیلی کم

کم

متوسط

خوب

خیلی خوب

مقدار کمی

۱

3

5

7

9

گام دوم :در این مرحله الزم است ماتریس تصمیم با روش نرمال

 = mتعداد گزینهها

کردن بر اساس مجموع نرمال شود .به این ترتیب در هر ستون،
هر عدد را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می شود .نرمال کردن
بر اساس مجموع با استفاده از رابطه( )2محاسبه میگردد.

گام چهارم :در این مرحله میزان عدم اطمینان و یا درجه انحراف

g

ri = ∑ gi

()2

i

گام سوم :در این مرحله انتروپی معیار  jام را با استفاده از
رابطه ( )3محاسبه میگردد .مقدار  kاز رابطهی ( )4قابل
محاسبه میباشد.
()3

)𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ 𝑟𝑖 𝑙𝑛(ri

()4

1

)𝑚(K = ln

هر معیار از رابطه ( )5محاسبه میگردد.

()5

Dj = 1 − Ej

گام پنجم :در این مرحله وزن معیار  jام از رابطه ( )6محاسبه
میگردد.

()6

Dj

Wj = ∑ D

j

وزن الزامات کیفی نشاندهنده این است که عملکرد ضعیف
محصول یا خدمت چه مقدار منجر به ایجاد هزینههای پنهان
کیفیت میشود.

 = iتعداد معیارها
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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 -2-1-4محاسبه انطباق عملکرد سازمان و سازمان

-2-1-7محاسبه هزینه مرتبط با از دست دادن

رقیب در برآورده کردن الزامات

مشتریان ناراضی

در این مرحله انطباق عملکرد سازمان و سازمان رقیب در برآورده
کردن الزامات و نیازهای ارزیابی شده توسط مشتریان مشخص
میگردد .عدد  9به معنی بیشترین انطباق و عدد  ۱به معنی
کمترین انطباق خواهد بود ].[۱۱

پس از محاسبه وزن مرتبط با از بین رفتن حسن نیت مشتریان،
هزینههای کلی مرتبط با از دست دادن مشتریان ناراضی()Tloss
مطابق با جدول  3محاسبه میگردد ].[۱۱

 -2-1-5محاسبه تفاوت عملکرد سازمان موردکاوی و
سازمان رقیب در معیار "برآورده کردن الزامات کیفی"

 -2-1-8محاسبه نرخ زیان مرتبط با آسیب به حسن
نیت مشتریان
پس از محاسبهی هزینهها ،نرخ زیان ناشی از بین رفتن حسن
نیت مشتریان مطابق با رابطهی ( )9قابل محاسبه است].[۱۱
()9

پس از بدست اوردن انطباق عملکرد سازمان و سازمان رقیب در
براورده کردن الزامات کیفی ،تفاوت بین انطباق عملکرد سازمان و
سازمان رقیب مطابق با رابطهی ( )7محاسبه میگردد ].[۱۱
 Picمیتواند از شیوههایی مانند ترازیابی (بهینه کاوی) حاصل شود.
R 𝑖 =Pi − Pic
()7
: Piانطباق سازمان با الزامات
 : Picانطباق سازمان رقیب با الزامات

 -2-1-6محاسبه وزن معیار "آسیب به حسن نیت
مشتریان"

Tloss
Ri max ∗∑ Ii

=

Tloss
RWi

= R loss

 -2-1-9اندازهگیری هزینهی آسیب به حسن نیت
مشتریان
در این مرحله پس از محاسبهی پارامترهای ذکرشده ،هزینه
متحمل شده به سازمان ناشی از آسیب به حسن نیت مشتریان
برای یک محصول یا یک خدمت ( )m=1به صورت رابطهی ()۱0
قابل محاسبه است].[۱۱
()10
 =mتعداد محصول
همچنین هزینه آسیب به حسن نیت مشتریان برای تمام
محصوالت سازمان به صورت رابطهی( )۱۱محاسبه می گردد.

Em = R loss * ∑ RWi

پس از محاسبه تفاوت سازمان و سازمان رقیب در انطباق با الزامات
کیفی محصول ،وزن مرتبط با از بین رفتن حسن نیت مشتریان
مطابق با رابطه ( )8محاسبه میگردد .برای محاسبه وزن مرتبط با
از بین رفتن حسن نیت مشتریان ،ابتدا تفاوت انطباق عملکرد
سازمان و سازمان رقیب محاسبه شده و در وزن الزامات (نیازهای)
کیفی مشتریان ضرب میگردد].[۱۱

()8

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

()۱۱
m = 1,2,…..,k

= ∑ Em HEFQCc

RWi = Ii ∗ R i
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جدول :3محاسبهی هزینه کلی از دست دادن مشتریان ناراضی
مقدار
(میلیاردتومان)

توضیحات معرفی پارامترها

پارامتر /رابطه

360

میانگین فروش هر محصول یا خدمت

A

60

میانگین سود بدست آمده در طول دوره

B

360

کل میزان فروش در طول دوره انتخاب شده برای انالیز

C

5نوع

تعداد مشتریان سازمان

D

60

میانگین خریدهای دوره ای مشتریان (مشتریان راضی و ناراضی)

E

3

تعداد مشتریان راضی

F

2

تعداد مشتریان ناراضی

G

۱

تعدادمشتریان ناراضی که قصد خرید مکرر ندارند

GI

۱

تعدادمشتریان ناراضی که قصد خرید مکرر دارند

GII

240

مقدارخریدهای راضی و ناراضی از محصوالت در طول دوره انالیز برای مشتریانی که قصد خرید
مکرر دارند

H=E*GII+F*E

60

خریدهای از دست رفته به دلیل نارضایتی مشتریان

J=E*GI

72

درامد از دست رفته به دلیل نارضایتی مشتریان

)K=((D/B)*GI+J

۱

میانگین هزینه صرف شده برای جذب مشتریان جدید

L

60

هزینه جایگزینی مشتریان ناراضی با سایرین

M=L*J

۱32

جمع هزینه ها یا Tloss

Tloss =K+M



اندازهگیری هزینهی اسیب به برند سازمان

-2-2اندازه گیری هزینهی آسیب به برند سازمان
 -2-2-1شناسایی پارامترهای ایجادکنندهی ارزش

)(CBD
هزینهی آسیب به برند سازمان از جمله هزینههایی است که به
طور مستقیم در ارتباط کامل با مشتریان است .مدیر برند سازمان
میتواند با ارتباط مستقیم با مدیریت تولید ،نظرات مشتریان را
برای تولید محصوالت باکیفیت مورد نظر مشتریان و محصوالت
نوآورانه به کار گیرد و منجر به کاهش هزینههای سازمان و افزایش
سودآوری گردد .بدین ترتیب محاسبهی هزینهی آسیب به برند
سازمان عامل موثری در کاهش هزینههای سازمان به شمار میآید.
اندازهگیری هزینهی آسیب به برند سازمان بر اساس مدلهای
گوناگون متفاوت است که در این مقاله ،برای اندازهگیری هزینهی
آسیب به برند سازمان از مراحل ذکر شده در مدل اکر استفاده
شده است .گامهای اندازهگیری هزینهی آسیب به برند سازمان بر
اساس مدل اکر به ترتیب زیر میباشد]:[27



برند بر اساس مدل اکر
از آنجا که برای اندازهگیری هزینهی آسیب به برند سازمان از مدل
اکر استفاده گردیده است ،عوامل ایجادکنندهی ارزش برند بر
اساس مدل اکر مورد محاسبه و بررسی قرار گرفته است .عوامل
ایجادکنندهی ارزش برند بر اساس مدل اکر به شرح زیر میباشد
]:[27
 =Aدرامد
 =Bسود حاصل از فروش
 =Cسود حاصل از تبلیغات تجاری
 =Dسایر ارزشهای افزوده ایجاد شده توسط تبلیغات تجاری
 =Eمزایای قانونی و نهادی دولت (نظیر یارانه ها و)...

شناسایی عوامل ایجاد کنندهی ارزش برند ( بر اساس
مدل اکر)
شناسایی تعداد مشتریان راضی و ناراضی سازمان

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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ارائهی روشی به منظور محاسبه هزینههای پنهان و فرصت کیفیت با رویکرد آسیب به حسن نیت مشتریان و...

 -2-2-2شناسایی تعداد مشتریان سازمان و
محاسبهی هزینهی آسیب به برند
بنابراین پس از شناسایی پارامترهای ایجاد کنندهی ارزش برند،
هزینهی ناشی از آسیب به برند سازمان به صورت رابطه ( )۱2قابل
محاسبه میباشد:
 =Fتعداد مشتریان سازمان
 =Gتعداد مشتریان ناراضی که قصد خرید مکرر ندارند
 =Hتعداد مشتریان راضی
 =Yعایدی سازمان به ازای تعداد مشتریان
 =Zهزینهی آسیب به برند سازمان
)Fi =∑ (Gi+Hi
()12
= iتعداد دوره

عملی به اجرا درآمده و مورد تایید صنعت و متخصصان قرار گرفته
است .در ابتدا الزامات و نیازهای کاربردی مشتریان برای تولید یک
خودروی ارس در جدول 4مشخص شده است .جهت تعیین الزامات
کیفی از مصاحبه و پرکردن پرسشنامه توسط خبرگان و متخصصان
صنعت استفاده شده است.
جدول :4الزامات و نیازهای کیفی تولید محصول
الزامات (نیازهای) کیفی مشتریان برای تولید محصول
قیمت
حرکت در زمین های ذو عارضه
شعاع عملیاتی
حداکثر وزن محموله قابل حمل
قابلیت اطمینان
تعمیرپذیری
شتاب

)Yi =∑ (Ai+Bi+Ci

ارگونومی سرنشینان

)) Z =∑ (Gi ( Yi / Fi
در حقیقت در هر سازمان هزینه مرتبط با آسیب به برند سازمان
به میزان زیانی که توسط مشتریان ناراضی به سازمان متحمل می-
شود ،متغیر میباشد.

-3موردکاوی پژوهش
این بخش نشان میدهد چگونه میتوان از روش ارائه شده در بخش
( )2-۱برای اندازهگیری هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان
استفاده نمود .روش ارائه شده در یکی از صنایع منتخب به صورت

9

قدرت
ایمنی سرنشینان

پس از تعیین الزامات و نیازهای کیفی مشتریان برای تولید ،وزن
هر یک از نیازها با استفاده از نظرات خبرگان و متخصصان صنعت
مشخص گردیده است .اطالعات موجود در جدول  5برای تعیین
کردن وزن الزامات کیفی مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است.
برای معیارهای کمی از اعداد مناسب و برای معیارهای کیفی از
گزینههای خیلی کم ،کم ،متوسط ،خوب و خیلی خوب استفاده
گردیده است.

جدول :5اطالعات تعیین وزن الزامات کیفی مشتریان
نماد الزامات

الزامات کیفی مشتریان در تولید محصول

سازمان مورد مطالعه

سازمان رقیب (شرکت تویوتا)

A

قیمت

360میلیارد تومان

میلیارد تومان 500

B

حرکت در زمین های ذوعارضه

خوب

خیلی خوب

C

شعاع عملیاتی

 800کیلومتر

۱000کیلومتر

D

حداکثر وزن محموله قابل حمل

500

700

E

قابلیت اطمینان (در هزارکیلومتر)

90.درصد

95درصد

F

تعمیرپذیری

خوب

خیلی خوب

G

شتاب (صفر تا صد)

 8ثانیه

 5ثانیه

H

ارگونومی سرنشینان

متوسط

خوب

I

قدرت

متوسط

خوب

J

ایمنی سرنشینان

خوب

خیلی خوب

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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در این قسمت معیارهای کیفی توسط طیف پنج تایی لیکرت به
معیارهای کمی تبدیل شده و وزن هر یک از معیارها به وسیلهی
روش آنتروپی محاسبه گردیده است .به این ترتیب در جدول6
اعداد کمی معیارها قابل مشاهده است.
جدول :6اعداد کمی الزامات تولید محصول
نماد

A B C D E
 360 7 800 500 .90شرکت زرین خودرو
500 9 ۱000 700 .95
J
7

I
5

9

7

شرکت تویوتا
نماد

F G H
 7 8 5شرکت زرین خودرو
7

9 5

شرکت تویوتا

جدول 7مقادیر نرمال شدهی معیارها که به روش نرمال کردن بر
اساس مجموع نرمال گردیده است را نشان می دهد.
جدول :7مقادیر نرمال شدهی معیارها
نماد

A B C D E
 .4۱8 .437 .444 .4۱6 .486شرکت زرین خودرو
.58۱ .562 .555 .583 .5۱3

شرکت تویوتا
نماد

F G H I
J
 .437 .6۱5 .4۱6 .4۱6 .437شرکت زرین خودرو
.562 .384 .583 .583 .562

جدول 8وزن هر معیار را که به وسیلهی روش آنتروپی محاسبه
گردیده است نشان میدهد.
جدول :8وزن محاسبه شدهی هر معیار
E

D

C

.999

.980

.99۱

B
.989

.98۱

Ej

.00۱

.020

.009

.0۱۱

.0۱9

Dj

.006

.۱24

.055

.068

.۱۱8

Wj

J

I

H

.989

.980

.980

G
.96۱

A

F
.989

Ej

.068

.020

.020

.039

.0۱۱

Dj

.068

.۱24

.۱24

.242

.068

Wj

در جدول  9انطباق عملکرد سازمان و سازمان رقیب در برآورده
کردن الزامات و نیازهای ارزیابی شده توسط مشتریان مشخص
گردیده است .عدد ۱به معنی کمترین انطباق محصول تولید شده
با نیازهای مشتریان و عدد  9به معنی بیشترین انطباق محصول
تولید شده با نیازهای مشتریان می باشد.

شرکت تویوتا

جدول : 9اعداد حاصل از میزان انطباق عملکرد سازمان و سازمان رقیب با الزامات کیفی
الزامات کیفی مشتریان برای تولید انطباق عملکرد سازمان در براورده کردن الزامات کیفی انطباق عملکرد سازمان رقیب در براورده کردن الزامات
کیفی ( سازمان رقیب:تویوتا)
محصول
قیمت

9

7

حرکت در زمین های ذوعارضه

7

9

شعاع عملیاتی

6

8

حداکثر وزن محموله قابل حمل

7

8

قابلیت اطمینان

6

9

تعمیرپذیری

9

7

شتاب

7

7

ارگونومی سرنشینان

5

8

قدرت

6

8

ایمنی سرنشینان

9

9

پس از تعیین میزان انطباق عملکرد سازمان و سازمان رقیب
در برآورده کردن الزامات و نیازهای مشتریان ،اطالعات وزن
مرتبط با آسیب به حسن نیت مشتریان مطابق با جدول  ۱0به
شرح زیر میباشد.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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جدول :۱0اطالعات وزن مرتبط با اسیب به حسن نیت مشتریان
وزن مرتبط با از بین رفتن حسن
نیت مشتریان )(RWi=Ii*Ri

تفاوت بین سازمان و سازمان
رقیب در انطباق با الزامات
کیفی )(Ri =Pi-Pic

وزن الزامات کیفی
مشتریان ()Ii

الزامات کیفی مشتریان برای تولید

.236

2

.۱۱8

قیمت

-.۱36

-2

.068

حرکت در زمینهای ذوعارضه

-.۱۱

-2

.055

شعاع عملیاتی

-.۱24

-۱

.۱24

حداکثر وزن محموله قابل حمل

-.0۱8

-3

.006

قابلیت اطمینان

.۱36

2

.068

تعمیرپذیری

0

0

.242

شتاب

-.372

-3

.۱24

ارگونومی سرنشینان

-.248

-2

.۱24

قدرت

0

0

.068

ایمنی سرنشینان

.997

SUM

.372

 RWiهایی که در جدول۱0منفی میباشد برابر با صفر در نظر
گرفته میشود.
پس از محاسبه وزن مرتبط با اسیب به حسن نیت مشتریان،
هزینههای کلی مرتبط با از دستدادن مشتریان ناراضی()Tloss
مطابق با جدول  ۱۱محاسبه گردیده است.
پس از محاسبه جمع هزینهها ،نرخ زیان ناشی از از بین رفتن

شکل  2نمودار هزینهی نارضایتی مشتریان را نشان میدهد.
نمودار هزینه ی نارضایتی مشتریان

هزینه
ناراضی
مشتریان

حسن نیت مشتریان به صورت زیر قابل محاسبه گردیده است.
Tloss
Tloss
=
RWi R i max ∗ ∑ Ii

= R loss

میانگین
فروش
سازمان

Rloss = ۱32 / .997*2 = 66.۱98
در گام اخر پس از محاسبهی پارامترهای ذکرشده ،هزینهی
متحمل شده به سازمان ناشی از اسیب به حسن نیت مشتریان
برای یک محصول یا خدمت ( )m=1به صورت زیر محاسبه
گردیده است.
= R loss * ∑ RWi Em
Em = .372*66.۱98 =24.625
 m =1تعداد محصول
 = )۱32/360(*۱00 = 36.6درصد هزینهی نارضایتی مشتریان

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

شکل :2نمودار هزینهی نارضایتی مشتریان
همانطور که در شکل2مشخص گردیده است،هزینه نارضایتی
مشتریان حدودا معادل 36درصد از میانگین فروش سازمان است.
در بخش دوم نیز نشان داده میشود که چگونه میتوان از روش
ارائه شده در بخش ( )2-2برای محاسبهی هزینهی آسیب به برند
سازمان استفاده نمود .روش ارائه شده به صورت عملی در یکی از
صنایع منتخب به اجرا در آمده و مورد تایید صنعت و متخصصان
قرار گرفته است .جدول ۱2اطالعات مربوط به پارامترهای
ایجادکنندهی ارزش برند مطابق با مدل اکر و اطالعات مربوط به
مشتریان سازمان را نشان میدهد.
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جدول :۱2اطالعات مربوط به پارامترهای ایجادکنندهی ارزش برند و مشتریان
نماد

عوامل ایجادکنندهی ارزش برند

مقدار(میلیاردتومان)

A

درامد

۱50

B

سود حاصل از فروش

50

C

سود حاصل از تبلیغات تجاری

۱0

D

سایر ارزش افزوده ایجاد شده و ....توسط تبلیغات تجاری (درصورت وجود)

5

E

مزایای قانونی و نهادی دولت (نظیر سوبسید و)....

۱0

F

تعداد مشتریان سازمان

5

G

تعداد مشتریان ناراضی که قصد خرید مجدد ندارد

2

H

تعداد مشتریان راضی

3

پس از محاسبه پارامترهای ایجادکنندهی ارزش برند ،هزینه مرتبط
با آسیب به برند سازمان به صورت زیر محاسبه میگردد:
 = 2*) )۱0+50+۱50( /5 (=84هزینه مرتبط با اسیب به برند
سازمان برای یک دوره
 = )84/۱50(*۱00=56درصد هزینهی اسیب به برند نسبت به
درامد سازمان
شکل  3نمودار هزینهی آسیب به برند سازمان را نشان می دهد.

نمودار هزینه ی آسیب به برند سازمان

در تدوین روش پیشنهادی در این مقاله ،از مرور ادبیات و
پژوهشهای دیگر استفاده گردیده و سپس ،گامهای مورد نیاز،
توسط مولفان پیشنهاد شده است .در ادامه ،روش پیشنهادی در
یک شرکت به عنوان موردکاوی ،به اجرا در امده و نتایج ،مورد
تایید خبرگان شرکت موردکاوی قرار گرفته است.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
هزینه ی
آسیب به
برند
سازمان

درامد
سازمان

شکل :3نمودار هزینهی آسیب به برند سازمان

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،هزینههای شکست
مرتبط با اسیب به برند حدودا معادل 56درصد نسبت به درامد
سازمان است.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 -4اعتبارسنجی روش

در پژوهشهای پیشین هزینههای کیفیت ،به شناسایی و
محاسبهی پارامترهای هزینهای گوناگونی پرداخته شده است .در
مقالهی حاضر ،دو مورد از هزینههای پنهان آسیب به حسن نیت
مشتریان و آسیب به برند سازمان مورد مطالعه قرار گرفت و روشی
برای محاسبهی آنها ارائه گردید .مدل های گوناگونی برای
محاسبهی هزینهی آسیب به برند سازمان وجود دارد که در
پژوهش حاضر از مدل اکر بدین منظور استفاده گردیده است.
همچنین در موردکاوی مقاله ،روشهای محاسبهی هزینهها به اجرا
در آمده و مورد تایید صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان شرکت
موردکاوی قرار گرفت .از انجا که هزینهی آسیب به برند سازمان
و هزینهی آسیب به حسن نیت مشتریان اغلب توسط مشتریان
ناراضی که قصد خرید مجدد از سازمان را ندارند به سازمان متحمل
میگردد ،میتوان نتیجه گرفت که جذب مشتریان جدید و حفظ
مشتریان پیشین از مهمترین عوامل سودآوری سازمان است .در
سایر پژوهشهای انجام گرفته نیز عوامل متعددی به عنوان عامل
ایجادکنندهی هزینه در سازمان شناسایی گردید و راه حلهای
www.pqprc.ir
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