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 لقياس تكاليف الطاقة غير المستغلة بهدفTaguchi استعمال دالة خسارة الجودة
تخفيض التكاليف




عالء احمد علي

 منال جبار سرور.د.أ
:المستخلص

تبنى البحث الحالي موضوعا ً مهما ً يربط تكاليف الطاقة غير المستغلة والتي تعاني منها اغلب الوحدات االقتصادية
بعد قياسها بموجب دالة خسارة الجودة،العراقية بسبب تسليم الزبون منتجات غير مالئمة الستعماله بتخفيض التكاليف
 لذلك يهدف البحث الى بيان المرتكزات المعرفية لدالة خسار الجودة وتكاليف الطاقة غير المستغلة وبيان، Taguchi
Taguchi يساعد استعمال دالة خسارة الجودة،وبُني البحث على فرضية رئيسة مفادها،اثرها في تخفيض التكاليف
وتوصل البحث الى مجموعة.الوحدات االقتصادية في قياس تكاليف الطاقة غير المستغلة وبالتالي تخفيض التكاليف
تعد تكاليف الطاقة غير المستغلة احدى عناصر تكاليف الفشل الخارجي المخفية التي قد تصل،من االستنتاجات اهمها
،التي تكون عالقتها طردية بعدد الوحدات المرتجعه من الزبائن، من اجمالي تكاليف الفشل الخارجي%90 نسبتها الى
والتي تنشأ بسبب عزوف الزبون عن شراء منتجات الوحدة االقتصادية نتيجة الستالمه منتجات غير مالئمة
Taguchi على الوحدات االقتصادية استعمال دالة خسارة الجودة لتاكوشي،اما اهم التوصيات فهي.الستعماله
الحتساب تكاليف الطاقة غير المستغلة (تكاليف الجودة المخفية) دون غيرها من الطرق وذلك النها تعتمد على العمليات
واذا تعذر توفير البيانات فيتم االعتماد على طريقة بحوث السوق او،الرياضية وتخلو من التحيز والتقدير الشخصي
.المضاعف
. تخفيض التكاليف،  تكاليف الطاقة غير المستغلة،  دالة خسارة الجودة:الكلمات المفتاحية
Use the Taguchi quality loss function to measure unused energy costs in order to
reduce costs
Abstract
The current research adopted an important topic linking the unexploited energy
costs that most Iraqi economic units suffer from because the customer delivered products
that are not suitable for use by reducing costs, after measuring them according to the
quality loss function Taguchi. Its effect on cost reduction, and the research is based on
the main hypothesis that the use of the Taguchi quality loss function helps economic units
measure unexploited energy costs and thus reduce costs. The research reached a set of the
most important conclusions, unexploited energy costs are one of the hidden costs of
external failure, which may reach 90% of the total costs of external failure, whose
relationship is directly to the number of units returned from customers, which arise
because of the customer's reluctance to buy products Economic unity as a result of
receiving products that are not suitable for its use. As for the most important
recommendations, economic units should use the Taguchi quality loss function to
calculate unexploited energy costs (hidden quality costs) without other methods, because
they depend on mathematical processes and are free from bias and personal appreciation,
and if data cannot be provided then depend on the market research method or the
multiplier.
Keywords: quality loss function, unexploited energy costs, cost reduction.
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المقدمة:
تعبر الطاقة عن قدرة الوحدة االقتصادية على االنتاج واضافة قيمة ،وتأخذ هذه القدرة اشكال متعددة تتمثل
بموارد تلك الوحدة ،حيث تفرض الظروف الحالية التي تقوم على المنافسة ضرورة االستخدام الفاعل للطاقة،ويتم ذلك
من خالل النظر الى تكلفة الطاقة غير المستغلة والتي تمثل الفرق بين تكلفة كل من الطاقة المتاحة والطاقة
المستغلة،والتي تمثل تكلفة التضيف قيمة لذلك يجب استبعادها وعدم تحميلها على المنتجات.
وبالنظر لكون غالبية الوحدات االقتصادية العراقية التعمل بكامل طاقتها االنتاجية المتاحة السباب عديدة منها (عدم
توفر الموارد المالية،حدة المنافسة،البطالة،تكاليف االجور العالية،عدم توفر الطاقة الكهربائية،انخفاض مستوى
التكنولوجيا لدى المعامل،عدم تلبية رغبات الزبائن من خالل انتاج منتجات التحقق متطلبات الزبون وغيرها).فضالً
عن عدم قيامها باحتساب تكاليف الطاقة غير المستغلة لكونها تعد تكاليف مخفية يصعب قياسها،وهذا سيؤدي الى
تحملها تكاليف اضافية ناتجة عن عزوف الزبون عن شراء منتجات تلك الوحدات بسبب تسليمه منتجات غير مالئمة
الستعماله.وسيتم تناول هذا البحث من خالل االتي:
المبحث االول االول :منهجية البحث.
اوالً :مشكلة البحث:
تعاني معظم الوحدات االقتصادية من مشكلة ارتفاع تكاليف منتجاتها بسبب عدم استغالل الطاقة المتاحة للوحدة بشكل
كامل وانخفاض مستوى جودة منتجاتها نتيجة اعتمادها على مواد اولية ذات جودة رديئة وعدم توفر عمالة ماهرة
وتكنولوجيا حديثة وموارد مالية فضالً عن عدم توفر الظروف المالئمة لالنتاج وغيرها،ومن اجل ان تستمر تلك
الوحدات في العمل وتضمن بقائها في السوق بشكل يمكنها من منافسة مثيالتها ،يتحتم عليها انتاج منتجات ذات جودة
عالية وبكلفة منخفضة ،لذلك يمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل االتي:
هل يساعد استعمال دالة خسارة الجودة  Taguchiالوحدات االقتصادية في قياس تكاليف الطاقة غير المستغلة بهدف
تخفيض التكاليف؟
ثانياً :هدف البحث:
يهدف البحث الى بيان المرتكزات المعرفية لدالة خسارة الجودة  Taguchiوتكاليف الطاقة غير المستغلة وبيان اثرها
في تخفيض التكاليف.
ثالثاً :فرضية البحث:
ينطلق البحث من فرضية رئيسة مفادها:
يساعد استعمال دالة خسارة الجودة  Taguchiالوحدات االقتصادية في قياس تكاليف الطاقة غير المستغلة وبالتالي
تخفيض التكاليف.
رابعاً :اهمية البحث:
تنطلق اهمية البحث من ان تسليم الزبون منتجات غير مالئمة الستعماله سيؤدي الى عزوفه عن شراء تلك المنتجات
وبالتالي نشوء طاقات غير مستغلة كبيرة تحمل تكاليفها على الوحدات المنتجة مما يؤدي الى ارتفاع كلفتها وانخفاض
ارباح الوحدة االقتصادية والتأثير على مبيعاتها ومركزها التنافسي وسمعتها في السوق وحتى على رضا الزبائن،لذلك
فأن استعمال دالة خسارة الجودة يمكن ان يؤدي الى اضافة قيمة لكل من ال ُمنتج من خالل مساعدة الوحدة االقتصادية
على تحديد تكاليف الطاقة غير المستغلة واتخاذ االجراءات الالزمة للتخلص منها وبالتالي تخفيض التكاليف،وكذلك
للزبون من خالل حصوله على منتجات عالية الجودة وبكلفة منخفضة.
المبحث الثاني:المرتكزات المعرفية لدالة خسارة الجودة : Taguchi
اوالً:مفهوم تكاليف الجودة:
تقوم الوحدات االقتصادية لغرض ادارة جودة منتجاتها بقياس تكاليف االنشطة الالزمة لضبط الجودة وكذلك التكاليف
المرتبطة باالجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح الجودة الرديئة.وهذا يعني ان تكاليف الجودة ال تخص العملية االنتاجية
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فقط بل تمتد الكثر من ذلك الى جميع االنشطة في الوحدة االقتصادية ابتدا ًء من البحث والتطوير وحتى خدمة
الزبون(باديس.)82 :2016،
لذلك فأن مفهوم تكاليف الجودة ليس جديداً النه في الواقع يعد  Juranاول من ناقش هذا المفهوم عام  1951والذي
قسم تكاليف الجودة الى اربع فئات وهي تكاليف المنع(الوقاية)،وتكاليف التقييم،وتكاليف الفشل الداخلي
والخارجي(.)Basu,2015:1
وتعرف تكاليف الجودة بأنها التكاليف التي تتحملها الوحدة االقتصادية لمنع انتاج منتجات ذات جودة
منخفضة(.)Datar&Rajan,2018:750
اما  Rossفقد عرفها على انها التكاليف التي تحدث بسبب عدم تلبية متطلبات الزبائن (.)Ross, 1999:362
في حين يرى (،)Hansen&Mowen,2006:624ان تكاليف الجودة هي التكاليف التي تنشأ بسبب ضعف
الجودة.وهذا يعني انها ترتبط بفئتين فرعيتين من االنشطة ذات الصلة بالجودة وهي انشطة المراقبة وانشطة الفشل.
ويرى الباحث ان تكاليف الجودة هي التكاليف التي تتحملها الوحدة االقتصادية للحفاظ على انتاج وحدات مطابقة
للمواصفات وتلبي رغبات الزبائن باالضافة الى التكاليف التي تتحملها الوحدة نتيجة ظهور وحدات فاشلة وغير مطابقة
للمواصفات سواء بداخل الوحدة االقتصادية او لدى الزبون.
ثانياً:عناصر تكاليف الجودة:
هناك اربعة عناصر لتكاليف الجودة هي:

 -1تكاليف المنع :Prevention Costsهي جميع التكاليف المرتبطة باالنشطة التي يتم تصميمها لمنع الجودة
الرديئة للمنتجات اوالخدمات(.)Tey,2009:12
وتتكون تكاليف المنع من مجموعة عناصر منها(:باديس)83_82 :2016،
أ -تكاليف تخطيط الجودة:تمثل التكاليف التي تتحملها الوحدة لغرض تطوير وتنفيذ برامج ادارة الجودة.
ب -تكاليف العمليات:وهي التكاليف المرتبطة بالعمليات والتي تهدف الى مطابقة العمليات االنتاجية للمواصفات
التي تم تحديدها مسبقاً والخاصة بالجودة.
ت -تكاليف التدريب:وتمثل تكاليف تأهيل واعداد برامج تدريبية للموظفين لغرض تطوير االداء في الوحدة
االقتصادية.
ث -تكاليف نظم المعلومات:وتشمل التكاليف المتعلقة بانشاء نظام معلومات الجودة والمحافظة عليه وبما يساعد
في تحليل وتطوير تقارير الجودة.
ج -تكاليف اجراء عملية التدقيق الداخلي لضمان تطبيق نظام الجودة بشكل سليم (حمزات.)63 :2016 ،
 -2تكاليف التقييم :Appraisal Costsوهي التكاليف المرتبطة بقياس او تقييم او مراجعة المنتجات او الخدمات
لضمان التوافق مع معايير الجودة ومتطلبات االداء(.)Tey,2009:12
ويمكن بيان بعض عناصر تكاليف التقييم بمايلي(:باديس.)Abohimed, 2001:37( ،)83 :2016،
أ -تكاليف الفحص واالختبار:وتشمل تكاليف فحص واختبار المواد االولية،واالنتاج تحت التشغيل،واالنتاج
التام.
ب -تكاليف اجهزة الفحص:وهي التكاليف المتعلقة بصيانة االجهزة المستعملة في عمليات الفحص والقياس
وذلك للتأكد من المواصفات المطلوبة.
ت -تكاليف الوقت المستنفذ على جمع وتحليل وقياس الجودة.
ث -تكاليف اندثار االجهزة المستعملة في عمليات الفحص واالختبار(حمزات.)64 :2016،
 -3تكاليف الفشل الداخلي :Internal Failure Costsوهي التكاليف التي تحدث عندما تفشل المنتجات في تلبية
متطلبات الجودة قبل نقل ملكية تلك المنتجات للزبون،وتختفي هذه التكاليف اذا لم يكن هنالك عيوب في
المنتج(.)Chopra&Garg,2011:511
واالتي بعض عناصر تكاليف الفشل الداخلي(:باديس)84_83 :2016،
أ -تكاليف السكراب:وهي التكاليف المتعلقة بالمنتجات رديئة الجودة والتي اليمكن اصالحها ،كالمنتجات تامة
الصنع المعيبة والتي يتم اكتشافها خالل عملية االنتاج.
ب -تكاليف اعادة الصنع:وتمثل التكاليف المتعلقة باعادة اصالح المنتجات المعيبة والتي التتطابق مواصفاتها
مع المواصفات المحددة للجودة.
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ت -تكاليف اعادة فحص بالنسبة للمنتجات التي تم اصالحها.وكذلك تكاليف تحليل اسباب الفشل(حمزات:2016،
.)65
ث -تكاليف توقف العملية:وت مثل تكاليف استبدال واصالح المكائن واالالت وازالة االسباب التي تؤدي الى
منتجات رديئة الجودة.
ج -تكاليف خفض سعر البيع:وهي التكاليف التي تنشأ عن بيع منتجات منخفضة الجودة وبسعر يقل عن السعر
االصلي لها.
 -4تكاليف الفشل الخارجي :External Failure Costsوهي التكاليف التي تحدث عندما يكون اداء المنتج غير
مرضي بعد نقل الملكية للزبون،وتختفي هذه التكاليف عندما اليكون هنالك اي عيوب في المنتج بعد تسليمه
للزبون).) Chopra&Garg,2011:511
واالتي بعض عناصر تكاليف الفشل الخارجي(:حمزات(،)65 :2016،باديس)84 :2016،
أ -تكاليف الجهد والوقت المستنفذ في استالم شكاوى الزبائن.
ب -تكاليف المنتجات التي تم ارجاعها وذلك لغرض اصالحها واعادتها للزبائن.
ت -تكاليف المسؤولية القانونية عن المنتج والتي تحدث بسبب فشل المنتج في تأدية وظائفه ،مما ادى الى الحاق
الضرر بالزبون وذلك نتيجة الستالمه منتج ذات جودة رديئة.
ث -تكاليف المطالبات:وهي التكاليف التي تحدث نتيجة استعمال منتج ذات جودة رديئة.
ثالثاً:تكاليف الجودة المخفية وطرائق قياسها:
تسعى الوحدات االقتصادية في ظل بيئة التصنيع الحديثة الى تلبية احتياجات الزبائن وتوقعاتهم وخفض تكاليف الفشل
وتحسين الجودة،حيث ان حساب تكاليف الفشل الخارجي يسمح للوحدة االقتصادية بمعرفة ماهي الخسارة التي تعاني
منها بسبب االخطاء التي ارتكبتها والتي بدورها ستؤثر على الزبائن،لذلك فأن الوحدات االقتصادية التي ترغب
بالحصول على ميزة تنافسية في السوق يتوجب عليها تقييم تكاليف الفشل الخارجي.وان محاسبة تكاليف الجودة يمكن
ان تكون اداة ناجحة لالدارة فقط عندما يتم جمع كل بيانات تكاليف الجودة،لكن في الوحدات االقتصادية اليتم حساب
سوى جزء من تكاليف الفشل الخارجي (اي تكاليف الفشل الخارجي الظاهرة) وال يتم احتساب تكاليف الفشل الخارجي
المخفية والتي تعتبر مهمة جدا ً بالنسبة للوحدة االقتصادية(.)Snieska,et al., 2013:176
لذلك فأن عملية فصل تكاليف الجودة الرديئة الى تكاليف ظاهرة ومخفية قد تكون سهلة وصعبة في الوقت ذاته،النه
من السهل تحديد وقياس تكاليف الجودة الرديئة الظاهرة ،ولكن من الصعب تحديد تكاليف الجودة الرديئة المخفية
وقياسها(.)Thamasson&Wallin,2013:17
لذلك فأن تكاليف الجودة المخفية هي تكلفة الفرصة الناتجة عن الجودة الرديئة(اليتم االعتراف بتكلفة الفرصة في
السجالت المحاسبية) ،مثل المبيعات المفقودة،عدم رضا الزبون،الحصة السوقية المفقودة ( &Hansen
.)Mowen,2006:626
ويستخدم انموذج جبل الجليد  The Iceberg Modelلتوضيح عناصر تكاليف الجودة الرديئة المخفية التي يصعب
قياسها والتي تكون في االسفل،والقليل من تكاليف الجودة الرديئة الظاهرة والتي تكون في
االعلى(.)Sissonen,2008:43حيث تشكل تكاليف الجودة الرديئة الظاهرة نسبة  10%بينما تشكل تكاليف الجودة
الرديئة المخفية نسبة  90%من اجمالي تكاليف الفشل الخارجي (.)Ross,1999:367
ويمكن توضيح انموذج جبل الجليد من خالل الشكل االتي:
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شكل()1
انموذج جبل الجليد
عيوب

10%
تكاليف الفشل
الخارجي الظاهرة

تكاليف 90%
الفشل الخارجي
المخفية

سكراب
فحص

اعادة عمل
كلفة االختبار
مردودات الزبون

فشل المنتج،الوقت المفقود بسبب الحوادث
مواصفات وظيفية غير مناسبة،فشل المعدات،العمليات
االضافية
نقص المواد،تكاليف انظمة المعلومات،طاقة غير مستغلة ،مخزون زائد
اعادة كتابة التعليمات،اجراءات غير ضرورية،اعادة التهيئة بسبب قصور
التصميم

Source:1-Maenpaa,Ari,(2016),"Measuring Cost of Poor Quality in Delivery Projects of
Mining Technology Company", Thesis submitted to gain the degree of master in Cost
Management, Lappeenranta University of Technology, P.(36).
2-Sissonen,Jussi Tapani, (2008),"Poka-Yoke for Mass Customization", Thesis submitted
to gain the degree of master in Science, Lappeenranta University of Technology ,P.(44).
ويمكن بيان طرائق قياس تكاليف الجودة المخفية بمايلي)Hansen&Mowen,2006:626(:
 -1طريقة المضاعفThe Multiplier Method :
تفترض طريقة المضاعف ان تكلفة الفشل الكلي هي ببساطة بعض مضاعفات تكاليف الفشل التي تم
قياسها،ويحسب من خالل المعادلة االتية:
اجمالي تكاليف الفشل الخارجي=(Kتكاليف الفشل الخارجي التي تم قياسها)
ويمثل  ،Kتأثير المضاعف ،وتستند عملية تقديره على الخبرة ،فمث ً
ال في تقارير شركة Westinghouse
 Electricتم تقدير قيمة  Kبين .3_4فأذا كانت تكاليف الفشل الخارجي التي تم قياسها  3ماليين دوالر،فأن
تكاليف الفشل الخارجي الفعلية تتراوح بين  9_14مليون دوالر بما في ذلك تكاليف الفشل المخفية.
 -2طريقة بحوث السوقThe Market Research Method :
يتم من خاللها استعمال طرائق البحث الرسمية في السوق لتقييم تأثير الجودة الرديئة على المبيعات وعلى الحصة
السوقية،حيث تمكن استطالعات الزبائن والمقابالت مع اعضاء فريق مبيعات (مندوبي المبيعات)الوحدة
االقتصادية من تقديم رؤى كبيرة في حجم التكاليف المخفية للوحدة االقتصادية،ويمكن استعمال نتائج ابحاث
السوق الظهار االرباح المستقبلية التي ستفقد والتي تعزى الى الجودة الرديئة.
 -3دالة خسارة الجودة لتاكوشيThe Taguchi Quality Loss Function :
نظر ًا لعدم وجود قياس للتكاليف المخفية او عدم رضا الزبائن في االدبيات البحثية،اوصى Morse 1993
باالستفادة من تاكوشي  Taguchiوقال لقد بينت  Albright&Rothمؤخر ًا الكيفية التي يمكن من خاللها
استعمال عالقة رياضية تعرف بأسم "دالة خسارة الجودة لتاكوشي"لحساب تكلفة عدم رضا الزبائن وغيرها من
تكاليف الجودة المخفية،والتي عرفت على انها،االنحراف بين القيمة الفعلية والقيمة المستهدفة،فأذا كانت  Yتمثل
قيمة فعلية،و Tتمثل قيمة مستهدفة،فأن دالة خسارة الوحدة ) L(Yهي)Chiu,2002:62_63( :
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L(Y) = K (Y-T)2
وان  Kيمثل ثابت التناسب يعتمد على هيكل تكاليف الفشل الخارجي للوحدة االقتصادية
(.)Hansen&Mowen,2006:626
ويحسب من خالل االتي( :السامرائي&اخرون)217 :2012،
C
D2

=K

وان:
 : Cتكاليف الفشل الخارجي الظاهرة.
 : Dسماحات مخصصة يمكن ان يقبلها الزبون.
ويؤيد الباحثين استعمال دالة خسارة الجودة لتاكوشي  Taguchiفي احتساب تكاليف الجودة المخفية وذلك النها
تخلو من التقدير الشخصي.
ويمكن توضيح نظرة تاكوشي والنظرة التقليدية من خالل الشكل االتي:
شكل()2
مقارنة بين نظرة تاكوشي والنظرة التقليدية
رديء
الخسائر
المتزايدة

المستهدف
رديء

معرض

معرض

بمعدل
متزايد

جيد

جيد
االفضل

خسارة
قيمة الخصائص المقاسة

نظرة تاكوشي

غير جيد

غير جيد
خسارة

خسارة
جيد ،التوجد خسارة
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Source:Wong,Chery1 Lynn Moller,(1988),"The Taguchi Methods of Quality Control
Examined :With Reference to Sundstrand_ Sauer", Thesis submitted to gain the degree
of master in Science, Iowa State University, P.(18).
حيث يتبين من الشكل االول ان اي انحراف عن القيمة المستهدفة يعني حدوث خسارة،اما الشكل الثاني فيعني التوجد
خسارة عند االنحراف بين الحدين االيمن وااليسر.
المبحث الثالث :المرتكزات المعرفية لتكاليف الطاقة غير المستغلة وعالقتها بتخفيض التكاليف:
اوالً :مفهوم الطاقة االنتاجية وانواعها:
يعد مصطلح الطاقة  Capacityمرادفا ً لمصطلح القدرة ،Abilityوالتي تعرف بأنها القدرة على االداء او االنجاز في
مجال معين.فالطاقة االنتاجية تعني القدرة االنتاجية والطاقة التسويقية تعني القدرة التسويقية ،وغيرها(جرد:2016،
.)3
وتعبر الطاقة عن موارد الوحدة االقتصادية التي تستعمل لخلق قيمة لزبائنها،والتي تمثل جميع المرافق والمعدات
واالفراد الذين تم استعمالهم في عملية االنتاج والطرق التي تستعمل بها تلك المرافق والمعدات واالفراد،حيث تعتبر
الطاقة مقياس لقدرة الوحدة االقتصادية على توفير المنتجات لزبائنها(.)Gurses,1999:34او انها الطاقة المستعملة
النتاج منتجات او تقديم خدمات ذات قيمة للزبائن(.)Leng&Shingi,2006;4او بعبارة اخرى انها تعبير كمي عن
اقصى قدر من السلع التي يمكن انتاجها او الخدمات التي يمكن تقديمها خالل فترة زمنية معينة بواسطة نظام مكون
من موارد بشرية،تجهيزات واجراءات في بيئة ديناميكية(مصطفى.)1 :2006،
وهناك عدة انواع للطاقة االنتاجية يمكن توضيحها من خالل االتي:

 -1الطاقة النظرية  :Theoretical Capacityوهي اقصى مخرجات نظرية ممكنة اذا تم استعمال الموارد الى
اقصى حد ممكن( .)Balanchandran et al.,2007;24او هي الطاقة االنتاجية عندما تكون المكائن تعمل
بكامل سرعتها وبدون توقف حيث تبلغ نسبة استغالل الطاقة  100%من الطاقة القصوى(الربيعي.)65 :2016،
ويتم الوصول الى هذه الطاقة من خالل االفتراضات االتية)Morin&Stevens,2005;48( :

أ -االفتراض بأن تكون االالت والمعدات موجودة في مكان معين وجاهزة للعمل،وال يشمل ذلك المرافق والمعدات
التي تحتاج الى تجديد او صيانة قبل تشغيلها.
ب -االفتراض بأن العمل والمواد والخدمات االخرى متوفرة بشكل كامل.
ويمكن القول ان الطاقة النظرية التأخذ باالعتبار اي توقفات طبيعية او غير طبيعية كالصيانة الدورية او التوقفات
المفاجئة كاالعطال او العوامل الموسمية.
ويمكن التعبير عن الطاقة النظرية باستعمال الزمن كوحدة قياس شائعة،حيث يمكن استعماله لقياس ساعات عمل
االالت من خالل  24ساعة عمل في اليوم لمدة  365يوما ً في السنة،وكذلك الحال بالنسبة للموظفين من خالل 8
ساعات عمل في اليوم لمدة  365يوم في السنة (.)Balanchandran,et al.,2007;24

 -2الطاقة العملية  :Practical Capacityهي الحد االقصى لمستوى االنتاج الذي يمكن ان تتوقعه الوحدة
االقتصادي ة بشكل معقول في ظل ظروف التشغيل العادية والواقعية التي من خاللها تستفيد بالكامل من االالت
والمعدات الموجودة( .)Morin&Stevens,2005;48او هي اقصى مستوى للطاقة التي يمكن توقعها لالحتفاظ
بها الطول فترة من الزمن (.)Leng &Shingi,2006;4وتتحقق اذا تم االخذ باالعتبار المسموحات الحتمية
او التوقفات الطبيعية(الجبوري.)163 :2008،
ويمكن القول بأن هذه الطاقة التأخذ بنظر االعتبار اي توقفات غير طبيعية كاالحداث الطارئة.
 -3الطاقة الطبيعية/العادية  :Normal capacityهي متوسط مخرجات الوحدة االقتصادية على مدار فترة زمنية
معينة والتي تأخذ في االعتبار عدم الكفاءة من الموظفين والمعدات والوقت العاطل (.)Gurses,1999;35
وبعبارة اخرى،فهي المستوى الذي يؤدي الى استغالل الطاقة بما يسمح بالوفاء باحتياجات الطلب على مدار
فترة زمنية معينة ويأخذ في االعتبار كافة التقلبات الموسمية والدورية في الطلب وكل العوامل التي يمكن ان
تؤثر في حجم االنتاج بما فيها التوقفات الحتمية(الجبوري.)163 :2008،
ويمكن القول ان هذه الطاقة تأخذ في االعتبار كافة التوقفات الطبيعية وغير الطبيعية.
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 -4الطاقة المخططة  :Planned capacityهي الطاقة المتوقعة للعام القادم بعد االخذ بعين االعتبار الظروف
الواقعية والعملية التي تمر بها الوحدة االقتصادية ويتم احتسابها من خالل طرح الطاقة غير المستغلة بسبب
السماحات الضرورية(اوقات العطل واالعياد والصيانة الضرورية)من الطاقة المتاحة(الربيعي.)66 :2016،
ويرى الباحث ان معرفة المدراء بالطاقات وتصنيفها امر مهم ليتمكنوا من تحديد الطاقة غير المستغلة وبالتالي
اتخاذ االجراءات الالزمة للتخلص منها.
ثانياً:تقسيم الطاقة من حيث االستغالل:
يمكن تقسيم الطاقة من حيث االستغالل الى نوعين وهما :طاقة مستغلة  ، Used capacityوطاقة غير مستغلة
، Unused capacityوقبل البدء في توضيح هذين المصطلحين،نرى من الضروري توضيح مصطلحين مهمين
وهما االستغالل ، Utilizationوالكفاءة ،Efficiencyالنه يوجد تعبيرين شائعين يستعمالن كثيراً كمترادفين
وهما"االستعمال الكفء للموارد" و "االستغالل االمثل للموارد"(جرد.)15-14 :2016،
 -1الكفاءة Efficiency :

هي مقيا س يبين مدى االستعمال االقتصادي للموارد المستهلكة بهدف انتاج المنتجات النهائية بأقل كلفة
ممكنة،وتحدث عدم الكفاءة في حالة استعمال عمالة ماهرة في اداء وظائف واعمال تقل قيمتها عن مستوى
مهارتهم ودرجاتهم العلمية.
وتشير الكفاءة من الناحية الهندسية الى تحقيق العملية االنتاجية اقصى قدر ممكن من المخرجات التي يمكن
تحقيقها فعلياً باستعمال التكنولوجيا المتاحة وباستعمال كمية ثابتة من المدخالت.وهذا يعني ان الكفاءة تعني
استعمال افضل الممارسات والقضاء على اوجه القصور التقنية والتنظيمية.اما من الناحية االقتصادية فتشير الى
سلوك تعظيم االرباح من جانب الوحدة االقتصادية (.)OECD,2001;11
ويمكن حساب الكفاءة من خالل قسمة المخرجات الفعلية الى الطاقة الفاعلة(طاقة المتاحة)
(.)Kumar&Suresh,2009;55
المخرجات الفعلية
الكفاءة = الطاقة المتاحة
× 100

 -2االستغالل Utilization :

هو مقياس يبين مدى التحقق من االستعمال الفعلي لكل مورد من الموارد المتاحة والمملوكة للوحدة
االقتصادية،ويكون استغالل الموارد واحد صحيح او  100%عند الطاقة القصوى فعلى سبيل المثال يعد قيام
االدارة بعملية اعادة تخصيص االعمال الروتينية لالفراد قليلي المهارة اتجاهاً صحيحاً الستغالل الموارد.
ويمكن حساب االستغالل من خالل قسمة المخرجات الفعلية على الطاقة التصميمية.
المخرجات الفعلية
االستغالل=الطاقة التصميمية
ويقوم المدراء بشكل عام بالتركيز على الكفاءة،لكن في حاالت كثيرة يكون هذا التركيز غير صحيح،ويحدث
ذلك عندما تكون الطاقة الفاعلة (المتاحة) منخفضة مقارنة بالطاقة التصميمية،وفي هذه الحالة تشير الكفاءة
العالية الى االستعمال الفاعل للموارد وهذا غير صحيح.)Kumar& Suresh,2009;55( .

×100

وبنا ًء على ماسبق،يمكن تعريف الطاقة المستغلة بأنها نسبة الطاقة المتاحة المستعملة والتي يمكن قياسها بنسبة
المخرجات الفعلية الى مخرجات الطاقة ،Capacity outputوان اعتماد المفهوم التكنولوجي لمخرجات الطاقة يعني
استعمال مستوى االنتاج الذي يمكن تحقيقه عن طريق االستعمال الكامل لعوامل االنتاج المتغيرة ومن خالل التكنولوجيا
الحالية وابقاء العوامل الثابتة على حالها (.)Dupont,et al.,2002;195-196
اما الطاقة غير المستغلة فيمكن تعريفها على انها الفرق بين الموارد المتاحة والموارد المستغلة ،وبعبارة اخرى فأن
الطاقة غير المستغلة تعبر عن مقدار الطاقة التي لم يتم توظيفها في النشاط االساسي للوحدة االقتصادية،ومن المهم انه
يمكن ايجادها من خالل طرح النشاط المستعمل  The Activity Usageمن النشاط المتاح The Activity
، Availabilityوهذا يعني انها توضح العالقة بين تكاليف الموارد المستعملة وتكاليف الموارد
المقدمة(.)Tanis&Ozyapici,2012;45
ثالثاً :انواع الطاقة غير المستغلة:
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هناك نوعين من الطاقة غير المستغلة وهما:
 -1الطاقة الفائضةExcess Capacity :
يمكن تعريف الطاقة الفائضة على انها الزيادة في الموارد المتاحة عن حجم الطلب السوقي،وينشأ هذا النوع من
الطاقة عند قيام الوحدة االقتصادية باحتجاز جزء من مواردها المتاحة وتسهيالتها المتوفرة بهدف مقابلة ضرورة
مستقبلية او عندما تقوم الوحدة االقتصادية بتخصيص خط انتاجي مستقل لخدمة الزبائن ذوي المرتبة الستراتيجية
لها،ويمكن وصفها ايضاً بأنها اضافه الجمالي طاقة الوحدة وليس زيادة في ارباحها وفي هذه الحالة يتوجب على
ادارة الوحدة ان تضع ضمن اهدافها هدف استغالل هذه الطاقة ،ويتم ذلك من خالل( :جرد)16 :2016،
• تنشيط المبيعات من خالل االعالن او بخفض سعر بيع منتجاتها.
• قيام الوحدة االقتصادية بالبحث عن سوق جديد لتصريف منتجاتها.
• استعمال الطاقة الفائضة النتاج منتجات جديدة ومطلوبة في االسواق.
ويرى الباحث ان الطاقة الفائضة هي طاقة غير قابلة للتسويق او االستعمال في ظل ظروف العمل او السوق
او السياسات الحالية المتعلقة بتسعير المنتجات،مالم يتم االخذ باالعتبار احد او جميع الحلول السابقة.
 -2الطاقة العاطلةIdle Capacity :

يمكن االشارة الى الطاقة العاطلة من خالل الوقت غير المستعمل،مناطق التخزين غير المستعملة،او المساحات
غير المستعملة لذلك فأن الطاقة العاطلة توجد منذ اتخاذ قرار االنتاج او االستثمار من قبل الوحدة
االقتصادية،وانها تستعمل في حاالت معينة من قبل الوحدة االقتصادية كرادع لمنع دخول المنافسين كما في
الصناعات الدقيقة،او قد تكون مرافق االنتاج غير مستعملة بسبب النقص الحاصل في الطلب،وان الحلول
المقترحة لتجنب مشكلة الطاقة العاطلة تكون من خالل زيادة الرقابة على المخزون واالنتاج والتركيز على
تحقيق الكفاءة االدارية،او من خالل قيام المدراء العاملين في اقسام البحث والتطوير،والتسويق باالبتكار
وباالعتماد على الموارد المتوفرة(.)Akin,2013;61
رابعا ً :انواع الطاقة العاطلة والعوامل التي تؤدي الى حدوثها:
هنالك عدة انواع من الطاقة العاطلة في المنتجات والخدمات وتحديدها يمكن ان يساعد االدارة على فهم الطاقة
العاطلة،وبالتالي الغاء تكلفة الطاقة غير المستغلة،وهذه االنواع هي:)Bates & Bradshaw,2011;13-15( :

-1
-2
-3
-4

-5
-6

-7

الطاقة العاطلة لبدء التشغيل الداخلي :تنشأ هذه الطاقة بسبب التوسع الحاصل في الطاقات الداخلية،ويستند قياسه
الى الفرق بين الحد االقصى الستعمال الطاقة المخططة واالستعمال الحالي.
الطاقة العاطلة بسبب السياسة االدارية الداخلية :تنشأ هذه الطاقة بسبب سياسة االدارة التي تقضي بتصنيف طاقة
معينة على انها غير متاحة  ، Unavailableعلى سبيل المثال،اليتم العمل ايام العطل.
الطاقة العاطلة بسبب السياسة الخارجية :تنشأ هذه الطاقة بسبب اللوائح الخارجية للوحدة االقتصادية والتي
تصنف طاقة معينة على انها غير متاحة،على سبيل المثال،اللوائح البيئية ، Environmental regulation
والسياسات النقابية .Union policies
الطاقة العاطلة المشروطة :تنشأ هذه الطاقة بسبب الحاجة الى االحتفاظ بطاقة احتياطية لمواجهة حدث كارثي
 ، Catastrophic eventعلى سبيل المثال،قد تكون هنالك عوائق ال تتمكن من خاللها الوحدة االقتصادية من
تقديم منتجات او خدمات للزبائن،وهذا سيولد حاجة للوحدة بأن تأخذ بنظر االعتبار المخاطر والتكاليف ومن ثم
القيام باالستثمار في الطاقة العاطلة المشروطة.
الطاقة العاطلة بسبب تباين الطلب الخارجي :تنشأ هذه الطاقة بسبب سلوك الزبون،ويستند قياسها الى الفرق بين
الطلب في فترة الذروة والطلب في فترات اخرى التوجد فيها ذروة،ونتيجة لذلك ستقوم الوحدات االقتصادية
بأدارة سلوك الزبائن من خالل تقديم معدالت خصم في فترات زمنية ال يوجد فيها ذروة في الطلب.
الطاقة العاطلة بسبب تباين الطلب الداخلي :تنشأ هذه الطاقة بسبب الحاجة الى االحتفاظ بالطاقة االحتياطية بحيث
يمكن لالدارة من خاللها اجراء تغيير في العمليات التجارية التي سيكون لها تأثير مادي على تحسين الطاقة في
مجاالت اخرى من االعمال.اي بمعنى اجراء مناقلة من مكان الخر بحيث اليؤثر على مستويات الخدمة
االساسية.
الطاقة العاطلة لمستوى الخدمة االساسي :تنشأ هذه الطاقة من الحاجة الى االحتفاظ بالطاقة االحتياطية Hold
 ،standby capacityالتي تكون مطلوبة لتلبية الوقت المستهدف لالستجابة للزبائن القياسيين Standard
 ، customersفمن المسلم به ان يكون هناك اوقات تكون فيها الطاقة االحتياطية غير كافية،على سبيل
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المثال،عندما اليتم تسليم المواد في الوقت المحدد،او في حالة عطل االالت بشكل متكرر اكثر مما كان متوقعاً،او
مشاكل تتعلق بالطاقة الكهربائية ،حيث يتطلب ذلك من االدارة ان تتخذ قرار يتعلق بمستوى الخدمة االساسي
الذي من شأنه تحسين رضا الزبائن والربحية.
الطاقة العاطلة لمستوى خدمة معين :تنشأ هذه الطاقة بسبب الحاجة الى عقد الطاقة االحتياطية المطلوبة لتلبية
الوقت المستهدف لالستجابة للزبائن،وهو اقصر من مستوى الخدمة االساسي للزبائن القياسيين،على سبيل
المثال،الزبائن الذين لهم افضلية في الحصول على الخدمة التي تقدمها الوحدة االقتصادية.
الطاقة العاطلة لتوازن العمليات :تنشأ هذه الطاقة بسبب الحاجة الى ضمان ان اي قيد (اختناق) كان في عملية
تدفق المنتج او الخدمة ال يؤثر على العملية االنتاجية،ويتم ذلك من خالل اضافة طاقة عاطلة لموازنة العمليات
في مناطق اخرى لضمان عدم وجود القيد.
الطاقة العاطلة الستراتيجية :تنشأ هذه الطاقة بسبب الحاجة الى تلبية افضل معايير الممارسة ،وهو امر ال يمكن
تجنبه  ، Unavoidableعلى سبيل المثال،اليتم استعمال جهاز الصراف االلي دون توقف على مدار 24
ساعة في اليوماً،وكذلك الحال بالنسبة للفنادق ليست على مستويات االشغال الكاملة في كل يوماً من ايام السنة.
كل الطاقات العاطلة االخرى:حيث يستخدم للداللة على االنواع االخرى من الطاقة العاطلة بخالف ما تم ذكره.

ويمكن بيان العوامل التي تؤدي الى حدوث طاقة عاطلة بما يلي)Leng&Shingi,2006;4-6(:

-1

-2

-3
-4

-5

-6

التقدم التكنولوجي :يرجع السبب في ظهور الطاقة العاطلة الى التقدم التكنولوجي ،حيث يعتبر احد مزايا االتمتة
زيادة حجم المخرجات لكل موظف والتي تعتبر مثالية للمهام المتكررة.
ويرى الباحث ان التقدم التكنولوجي والتوجه نحو االتمتة في العمليات االنتاجية يؤدي الى ظهور طاقة عاطلة
في الموارد البشرية،وسيؤدي ذلك الى زيادة مصروفات الفترة وبالتالي انخفاض حجم العوائد التي تحققها.
االختالل في العرض والطلب :يؤدي ضعف التنبوء بالطلب على السلع والخدمات الى حدوث اختالل في العرض
والطلب وبالتالي ظهور طاقة عاطلة،حيث تؤدي توقعات الطلب بشكل زائد الى زيادة مستوى المخزون وبالتالي
زيادة تكاليف التخزين،وبالمثل فأن وجود فائض في طاقة الخدمة على مستوى الطلب سيؤدي الى ساعات عمل
عاطلة.
العوامل المتعلقة بعملية التصنيع :يؤدي سوء االدارة  ،وقت التوقف عن العمل بشكل متكرر بسبب
االعطال،وسوء صيانة االالت الى عدم االستفادة الكاملة من الطاقات،ويؤدي ذلك الى قيام الوحدات االقتصادية
بتغيير خططها االنتاجية،واعادة توجيه عمليات االنتاج من اجل معالجة هذه المشكلة.
وجود عوائق :على الرغم من ان الطاقة العاطلة تعتبر عنصر ًا غير مرغوب فيه  Unwantedلكن هنالك حاالت
يتم فيها تكوين طاقة عاطلة بشكل متعمد خاصة في الصناعات المركزة ،على سبيل المثال السفن العابرة
للمحيطات ( ،Ocean liner shippingحيث ال يمكن اضافة الطاقة العاطلة اال عندما يكون حجم المنتج
كبير)ويتم استعمال الطاقة العاطلة كرادع لمنع دخول منافسين،ولذلك يمكن للصناعات التي تتسم بتكاليف ثابتة
عالية،والتركيز على المنتج عالي،ان تحافظ على الطاقة العاطلة كوسيلة لحماية ميزتها التنافسية.
استراتيجية التمايز وجودة الخدمة :نادر ًا ما تقوم الوحدات االقتصادية الخدمية باستغالل طاقتها بشكل كامل مالم
تعمل بشكل مستمر،حيث تبقى الطاقة العاطلة محتفظ بها تحسباً لالعمال التجارية غير المتوقعة،فمثال في
العيادات  Clinicsيمكن ابقاء طاقة عاطلة لحاالت الطوارئ ،وكذلك الحال في بعض الخدمات االخرى مثل
خدمات صيانة المصاعد وخدمات الطوارئ االخرى التي تميز نفسها من خالل الجودة واوقات االنتظار القصيرة
عن طريق استعمال الطاقات المنخفضة بشكل كافي لتوفير خدمات فورية تقريباً،وهذا يمكن ان يؤدي الى رضا
الزبائن وزيادة والئهم.اما بالنسبة لنوادي اللياقة البدنية الحصرية  Exclusive fitness clubsالتي تحافظ على
طاقة فائضة عمد ًا لضمان راحة الزبائن وجودة الخدمة والتي تعتبر ذات اهمية قصوى في هذه الوحدات.
عوامل التكلفة :يمكن ان تؤدي الطاقة العاطلة المتعمدة  Deliberateالى تخفيض كبير في مستوى مخزون
انتاج تحت التشغيل،وبنا ًء على ذلك ،فأن تكلفة االحتفاظ بالطاقة العاطلة اقل من تكلفة تخفيض مخزون انتاج
تحت التشغيل،وبالتالي فأن الطاقة العاطلة المخططة ليست دائماً مكلفة،لكن تعتبر كمساهم في الكفاءة
التشغيلية.ويمكن ان يكون هذا المنظور االستراتيجي مفيد ًا في بناء قيادة الكلفة .Building cost leadership
ويرى الباحث انه في بعض االحيان يكون عدم استغالل الطاقة بشكل كامل يؤدي الى توفير بالكلفة ،الن استغالل
الطاقة بنسبة  100%قد يؤدي الى تحمل تكاليف تخزين بسبب عدم امكانية بيع ما تم انتاجه.
ويمكن توضيح هذه العوامل من خالل الشكل االتي:
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شكل ()3
العوامل التي تؤدي الى ظهور الطاقة العاطلة
االختالل في
العرض والطلب

التباين في عملية
التصنيع

عوامل خارجة عن
سيطرة الوحدة

التقدم
التكنولوجي

االقتصادية

الطاقة العاطلة

الحفاظ على
جودة الخدمة

وجود عوائق
تم تكوينها بأرادة
الوحدة االقتصادية
عوامل التكلفة

استراتيجية
التمايز

(Leng,Lim Wan & Shingi ,P.M.(2006) Idle Capacity ;Towards a conceptual framework
,Malaysia, p.7).
خامساً :تكاليف الطاقة غير المستغلة:
اصبحت القضايا المرتبطة بتكاليف الطاقة غير المستغلة لها اهمية كبيرة في الفترة االخيرة،حيث اصبحت محور
اهتمام العديد من الباحثين الذين اثبتوا بأن هناك حاجة لوجود جزء من الطاقة غير المستغلة لضمان المرونة في
العمليات االنتاجية،لكن وجود هذه الطاقة بشكل كبير يؤدي الى ضعف في معدل استعمال
الموارد( .) Popesko,2009;19وان االسباب العملية التي تؤدي الى طاقة غير مستغلة تتمثل في انتاج المعدات
بشكل اقل مما يمكن،او وجود مشاكل في االوامر او المواد،ويمكن تحسين ذلك من خالل اعادة تنظيم العملية
االنتاجية(.)Sebestyen,1999;65-66
وهنا البد من التمييز بين الطاقة غير المستغلة الحقيقية ، Real unused capacityوالطاقة غير المستغلة
االلزامية، Compulsory unused capacityحيث تمثل االولى طاقة غير مستغلة فعلية في العمليات التجارية
والتي تبين على سبيل المثال عدد الموظفين الذين ينبغي فصلهم من االدارة او القيام باجراء بديل حيث اذا كانت
االدارات االخرى بحاجة الى تعيين موظفين جدد وكان الموظفين الذين سيتم فصلهم من ذوي المؤهالت الالزمة التي
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تلبي متطلبات هذه االدارات فأن المدراء يوجهون هؤالء الموظفين الى االقسام االخرى في الوحدة.اما الطاقة غير
المستغلة االلزامية فهي طاقة ضرورية الستمرار االعمال التجارية على عكس الطاقة غير المستغلة الحقيقية،حيث
تمثل عدد الموظفين الذين يجب توجيههم الى مجاالت انتاجية اخرى (.)Tanis&Ozyapici,2012;48
حيث ان قياس تكلفة الطاقة المستغلة وغير المستغلة للموارد يمكن ان يساعد الوحدات االقتصادية في ان تصبح قادرة
على المنافسة بشكل اكبر،وان تكلفة الحصول على المعلومات حول الطاقة وخاصة الطاقة غير المستغلة والطاقة
العاطلة تساعد في تحديد مناطق الضياعات والتكاليف المرتبطة بها،وحالما يتم تحديد الضياعات يمكن للمدراء بعد
ذلك ان يقرروا اما ان يستبعدوها او يقوموا باعادة توجيه الموارد للمجاالت التي تحتاجها،وان الوحدات االقتصادية
تقوم بقياس تكاليف الطاقة وتميل بشكل اكبر الى تكاليف الطاقة غير المستغلة ( .)Brausch & Taylor,1997;47
وبالنظر الى ان الطاقة تعتبر احد اه م مقاييس الموارد المستعملة في االنتاج،فالمفاهيم التقليدية لقياس الطاقة تستبعد
الجانب االقتصادي الذي لهُ اهمية كبيرة في اتخاذ القرارات،وان احدى المجاالت التي يمكن ان تتأثر بشكل كبير من
خالل تغيير الطاقة هي تكلفة المنتج،حيث اليمكن لطريقة حساب التكاليف الممتصة التقليدية التي تقوم على التوزيع
النسبي للتكاليف العامة من حساب التكاليف المتعلقة بتغيرات الطاقة وان حساب معدل النفقات العامة عادة يعتمد على
البيانات السابقة دون اي اعتبار للتغيرات المحتملة في الطاقات.وعادة ماينطوي تحليل اعتمادية التكاليف والطاقات
على عملية تصنيف التكاليف الى متغيرة وثابتة،حيث تعزى التكاليف الى ردة فعلها ازاء التغيرات في حجم االنتاج،وان
التمييز بين التكاليف هو امر اساسي لطريقة التكاليف المتغيرة والتي تعتبر طريقة بسيطة لتجاوز اوجه القصور في
الطريقة الممتصة،وانها تقوم بفصل التكاليف الثابتة التي ال تتعلق بمخرجاتها وينبغي عدم تخصيص هذه التكاليف
على المنتجات النها تشوه  Distortربحية المنتج(.)Popesko,2009;19-20
ويوجد شكلين لطريقة التكاليف المتغيرة،االولى،طريقة التكاليف المتغيرة ذات الخطوه الواحدة والتي يتم من خاللها
تجميع كل التكاليف الثابتة في مجمع تكلفة واحد،ويسمح هذا الشكل بقياس الطاقة للوحدة االقتصادية بمجملها.اما
الطريقة االخرى،فهي الشكل المتعدد الخطوات التي يتم من خاللها توزيع التكاليف الثابتة الى قسمين احدهما خاص
بالوحدة االقتصادية ،والثاني على كل قسم من اقسام الوحدة.ومن خالل استعمال طريقة الكلفة المتغيرة ذات الخطوة
الواحدة يمكن حساب تكلفة الطاقة غير المستغلة من خالل المعادلة االتية.) Popesko,2009; 21):
تكاليف الطاقة غير المستغلة = التكاليف الثابتة(-1( Xالمخرجات الفعلية بالوحدات اوالدينار/المخرجات القصوى) )

وتتمثل الصعوبة هنا في عدم امكانية قياس الطاقة على نطاق الوحدة االقتصادية من خالل مقياس واحد،الن الوحدات
االقتصادية تتكون من بنية معقدة من العمليات واالنشطة التي عادة تمتلك طاقات منفصلة.
سادساً :قياس تكاليف الطاقة غير المستغلة باستعمال دالة تاكوشي وعالقتها بتخفيض التكاليف:
تعد التكلفة اساس العملية االنتاجية في اي وحدة اقتصادية النها من متطلبات مزاولة النشاط واليمكن االستغناء عنها
اال عندما يتوقف النشاط بالكامل،والجل زيادة ربحية الوحدة االقتصادية ودعم مركزها التنافسي في السوق البد من
تخفيض هذه الكلفة قدر االمكان ومن دون المساس بالجودة.حيث تعد قدرة الوحدة االقتصادية على تخفيض كلفة انتاج
المنتج وتقديمه الى السوق بسعر مناسب من العوامل المهمه في مجال المنافسة مع الوحدات االقتصادية المماثلة،وحتى
بالنسبة للوحدات االقتصادية التي تتنافس بطرق اخرى غير الكلفة فأنها تهتم بتخفيض التكاليف ايضا ً النه سيزيد من
ارباحها،ولغرض تحقيق عملية التخفيض يتوجب على الوحدة االقتصادية البحث عن الطرق الالزمة لبدء خطوات
تخفيض التكاليف ومن خالل التركيز على جوانب عدم الكفاءة(البالكي.)16_14 :2009،
ويعد مفهوم تخفيض التكاليف من االهداف الستراتيجية للوحدة االقتصادية الذي يتم تحقيقهُ عن طريق ادارة الكلفة من
خالل البحث عن االجراءات الالزمة التي يمكن للوحدة من خاللها القيام بعملية التخفيض المستمر
للكلف(الشعباني&الحديدي.)74 :2010،
وبنا ًء على ما سبق يمكن تعريف تخفيض التكاليف بأنه:عملية تحقيق وفورات حقيقية وبشكل مستمر في كلفة الوحدات
المنتجة او الخدمات المقدمة بدون التأثير على مالئمتها لالستعمال المرجو منها(العبيدي.)133 :2010،
اما( الزويني ) 66 :2007،فقد عرفه بانه:العملية التي تستهدف تحسين الكفاءة من خالل االستعمال االمثل لعناصر
التكلفة والسرعة في تنفيذ العمليات،وبما يؤدي الى تخفيض تكلفة الوحدات المصنعة من دون التأثير على جودتها
ووظائفها.
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ويرى (،) Himme,2012:186ان تخفيض التكاليف هي طريقة يتم من خاللها دمج الستراتيجيات التنافسية
والتكنولوجية واستراتيجيات ادارة الموارد البشرية وذلك لتوفير اساس مركز ومنسق للحفاظ على الميزة التنافسية في
االجل الطويل.
ويرى الباحث انه في ظل الطريقة التقليدية تقوم الوحدات االقتصادية بتحميل تكاليف الطاقة غير المستغلة على منتجاتها
او خدماتها ،وهذا سيؤدي الى ارتفاع تكلفة المنتج او الخدمة وبالتالي ارتفاع اسعارها مقارنة باسعار المنافسين مما
يؤدي الى انخفاض الطلب وبالتالي انخفاض مبيعاتها والذي يؤثر بدوره على حجم العوائد التي تحققها.
اما في الوقت الحالي فقد تم اتاحة تطبيق مقياس تكاليف الطاقة غير المستغلة لتقييم الموارد المستغلة لحل اوجه القصور
في تحليل الطاقة التقليدي ( .)Sebestyen&Koltai,2009;498لذلك فأنه يجب استبعاد نوعين من التكاليف عند
تطبيق نظام التكاليف على اساس النشاط ،االول،تكاليف الطاقة الفائضة والتي يجب عدم تحميلها على المنتجات حيث
ان التكاليف الخاصة بالطاقة العاطلة اوالطاقة الفائضة يجب اعتبارها عنصر مستقل كتكاليف فترة وليس تكاليف
منتج.اما الثاني الذي يجب استبعادها فهو تكاليف البحث والتطوير الخاصة بمنتج او خط انتاجي
جديد(.)Cooper&kaplan,1988;102-103
وان تكاليف الطاقة غير المستغلة اذا كانت تخص خط انتاجي معين يجب ان ال تعامل على انها تكاليف عامة وتشترك
فيها جميع الخطوط االنتاجية فهذا يؤدي الى ظهور بعض المنتجات غير المربحة وكذلك المخاطرة التي قد تؤدي الى
الضياع بسبب اعادة تسعير المنتجات ). (Kaplan& Cooper,1998;131-132
وتعد تكاليف الطاقة غير المستغلة احد عناصر تكاليف الفشل الخارجي المخفية،فعندما يحصل الزبون على منتجات
ذات جودة رديئة غير مالئمة الستعماله فأن ذلك سيدفعهُ الى العزوف عن شراء منتجات الوحدة االقتصادية وبالتالي
انخفاض عدد الوحدات المباعة نتيجة انخفاض الطلب عليها مما يؤدي الى انخفاض عدد الوحدات المنتجة وهذا بدوره
سيؤدي الى نشوء طاقات غير مستغلة كبيرة يتم استعمال دالة خسارة الجودة لتاكوشي الحتسابها دون غيرها من
الطرق وذلك النها تخلو من التحيز والتقدير الشخصي ومن ثم وضع تلك التكاليف اما انظار االدارة لغرض اتخاذ
االجراءات الالزمة للتخلص منها وذلك من خالل التخلص اوالً من تكاليف الفشل الخارجي الظاهرة والمتمثلة
بمردودات الزبائن والضياعات وتكاليف الفحص وغيرها،والتي تشكل نسبة  %10من اجمالي تكاليف الفشل
الخارجي(الظاهرة والمخفية)،وهذه التكاليف يتم التخلص منها من خالل زيادة االستثمار في انشطة المنع وذلك للقضاء
على تكاليف الفشل الداخلي وانتاج منتجات مالئمة لحاجات الزبائن مما يؤدي الى زيادة الطلب على منتجات الوحدة
زيادة مبيعاتها وهذا سيؤدي الى زيادة عدد الوحدات المنتجة وبالتالي القضاء على تكاليف الطاقة غير المستغلة
وانخفاض كلفة الوحدة المنتجة وزيادة االرباح.
المبحث الرابع:االستنتاجات والتوصيات:
اوالً :االستنتاجات:

.1
.2
.3
.4

.5

هناك اختالف بين جودة التصميم وجودة المطابقة،اي ان مواصفات المنتج توضع بشكل غير مالئم لحاجات
الزبائن(جودة المطابقة)،وهذا سيؤدي الى نشوء طاقات غير مستغلة كبيرة جد ًا.
تعبر الطاقة عن موارد الوحدة االقتصادية التي تستعمل لخلق قيمة لزبائنها والمتمثلة بالمرافق والمعدات واالفراد
الذين تم استعمالهم في عملية االنتاج.
تعد تكاليف الطاقة غير المستغلة احدى عناصر تكاليف الفشل الخارجي المخفية التي قد تصل نسبتها الى 90%
من اجمالي تكاليف الفشل الخارجي،التي تكون عالقتها طردية بعدد الوحدات المرتجعه من الزبائن ،والتي تنشأ
بسبب عزوف الزبون عن شراء منتجات الوحدة االقتصادية نتيجة الستالمه منتجات غير مالئمة الستعماله.
تعزى اسباب ظهور الطاقة العاطلة الى عوامل عدة منها،عوامل خارجة عن سيطرة الوحدة االقتصادية كاالختالل
في العرض والطلب،التقدم التكنولوجي،والتباين في عملية التصنيع .اما العوامل االخرى فتتمثل بالعوامل التي تم
تكوينها بأرادة الوحدة االقتصادية وذلك للحفاظ على جودة المنتج،استراتيجية التمايز،وجود عوائق،وعوامل
التكلفة.
تعبر الطاقة غير المستغلة الحقيقية عن الطاقة العاطلة الحقيقية في العمليات التجارية والتي تنشأ بسبب عدم قدرة
الوحدة االقتصادية على تصريف انتاجها لعدة اسباب منها تغير اذواق الزبائن،اما الطاقة غير المستغلة االلزامية
فتشير الى عدد الموظفين والموارد االخرى الذين ينبغي االحتفاظ بهم في مواسم معينة تشهد انخفاض في الطلب
لتغطية الحاجة في مواسم اخرى تشهد ارتفاع في الطلب ويظهر ذلك بوضوح في شركات السياحة والسفر.
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ثانياً:التوصيات:

.1
.2
.3

.4
.5

ينبغي ان تكون جودة التصميم مبنية على جودة المطابقة،وهذا يعني ان متطلبات الزبائن ستكون مواصفات يتم
العمل على تحقيقها من قبل المصنع والذي سيؤدي الى زيادة عدد الوحدات المباعة والمنتجة وبالتالي القضاء على
الطاقة غير المستغلة.
على الوحدة االقتصادية االهتمام بمواردها المتاحة سواء كانت (مرافق،معدات،وافراد) من خالل الصيانة بالنسبة
للمعدات،والمكافأت بالنسبة لالفراد العاملين ألنهم االساس في خلق القيمة للزبائن.
على الوحدات االقتصادية استعمال دالة خسارة الجودة لتاكوشي  Taguchiالحتساب تكاليف الطاقة غير المستغلة
(تكاليف الجودة المخفية) دون غيرها من الطرق وذلك النها تعتمد على العمليات الرياضية وتخلو من التحيز
والتقدير الشخصي،وذلك لغرض وضعها اما انظار االدارة التخاذ االجراءات الالزمة للتخلص منها وبالتالي
تخفيض التكاليف.
ينبغي التعرف على اسباب ظهور الطاقة العاطلة سواء داخلية كانت ام خارجية وذلك لتمكين الوحدة االقتصادية
من االستفادة من هذه الطاقة.
ضرورة التمييز بين الطاقة غير المستغلة الحقيقية والطاقة غير المستغلة االلزامية وذلك ألن االولى يمكن التخلص
منها من خالل البحث عن اسواق جديدة او انتاج منتجات تالئم حاجات واذواق الزبائن،اما الثانية فيمكن التخلص
منها من خالل منح الزبائن خصم في المواسم التي ينخفض فيها الطلب.
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