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 الملخص
 

تسعععى الواععدات االقتصععادية لتبنععي األسععاليإل الحديثععة يدارة التكععالي  واالعتمععاد علععى اسععتراتيجيات وتقنيععات     

كلفوية اديثة كإدارة الجودة الشاملة لتحقيق جودة المنتج وتجنإل األخطعاء والعيعوف فعي منتجاتلعا للمحافظعة علعى 

ق المتطلبعات البيييعة ممعا يفعري عليلعا  يجعاد الزبائن الحاليين واكتساف زبعائن جعدد فًعالن ععن رابتلعا فعي تحقيع

التوازن بين تكعالي  الجعودة والتكعالي  التعي تتحمللعا الواعدة االقتصعادية بلعدا امايعة البييعة واالسعت دام األمثعل 

وجاء هذا البحث ليحقق هذا اللدا معن خعالل  يجعاد العالقعة  للموارد الطبيعية الذي ينبغي تحقيق التكامل بينلما ،

ي  الجودة وتكالي  اينتاج االنظ  اللذان يساهمان في ت فيض التكالي  وتحسعين جعودة المنعتج وتحقيعق بين تكال

رضا الزبائن مما يؤدي الى زيادة الحصة السوقية للوادة االقتصادية وتحقيعق األربعاو وتو عل البااثعان العى ان 

منفصععلة يسععاه  فععي امايععة البييععة  قيععات تكععالي  اينتععاج االنظعع  وتكععالي  الجععودة واالفصععاو عنلمععا بتقععارير

واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية وت فيض التكالي  االنتاجية و نتاج منتجات  ديقة للبيية بجودة عاليعة تشعب  

 .ااجات ورابات الزبائن.

 

                                                                            

             

Integration of the cleaner production costs and the quality costs to improve product quality 
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Abstract 
 

The economic units seek to adopt modern methods of cost management and depend on modern cost strategies and 

techniques such as total quality management. This is to achieve product quality and avoid errors and defects in their 

products. In addition, it seeks to maintain existing customers and acquire new ones as well as  satisfying 

environmental requirements, which imposes them to find a balance between quality costs and costs incurred to 

economic unity with the aim of protecting the environment and optimal use of natural resources that should be 

achieve integration. This research came to achieve this goal by finding the relationship between the quality costs and 

the cleaner production costs that contribute to reducing costs and improving product quality and achieving customer 

satisfaction. This , in turn  leads to increasing the market share of the economic unit and increase profits.  the 

researchers concluded that measuring the costs of cleaner production and costs of quality and disclosing them with 

separate reports contribute to protect the environment and optimal exploitation of natural resources, reducing 

production costs and environmentally friendly products of high quality that satisfy the needs and desires of 

customers. 

Keywords: Cleaner production costs, quality costs. 

 المقدمة

فعععي بييعععة التصعععني  الحديثعععة والتطعععور العلمعععي  نظعععران للتغيعععر     

والتكنولعععوجي وازديعععاد شعععدة المنافسعععة والتغيعععر فعععي ااتياجعععات 

ورابعععات الزبعععائن زاد االهتمعععام بتكعععالي  الجعععودة التعععي تتحمللعععا 

الواعععدة االقتصعععادية بلعععدا ت فعععيض التكعععالي  وتعععوفير منتجعععات 

بععالجودة والموا ععفات المطلوبععة التععي تحقععق رضععا الزبععون ومععن 

إل اخععر فععان التوجععل العععالمي نحععو تحقيععق التنميععة المسععتدامة جانعع

واالسعت دام االمثعل للمعوارد الطبيعيعة وامايعة البييعة يفعري علعى 

الواععدة االقتصععادية دمععج البعععد البييععي فععي اسععتراتيجياتلا لًععمان 
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تحقيععق المتطلبععات البيييععة والمتمثلععة باسععتراتيجية اينتععاج االنظعع  

حمللعا الواعدة االقتصعادية فعي البدايعة وما ينتج عنلا من تكالي  تت

اال انلا تحقعق للعا  مجموععة معن المزايعا مسعتقبالن اهملعا الحعد معن 

اسععععتلالم المععععوارد الطبيعيععععة والطاقععععة والتقليععععل مععععن الم لفععععات 

والملوثععات الصععناعية و عععادة تععدويرها ممععا يسععاه  فععي ت فععيض 

ر علعى التكالي  وتوفير منتجات امنة وسليمة بيييان تقلل معن الًعر

 حة االنسان ، وان محاولة  تحقيق التكامعل بعين تكعالي  الجعودة 

وتكالي  اينتاج االنظ  سيؤدي الى رف  مستوى جودة العمليعات 

والمنتجات التي تنعكس باييجاف على كل من الواعدة االقتصعادية 

والزبائن الذين يرابون في الحصول علعى منتجعات  عديقة للبييعة 

كلفعة مناسعبة. ولتحقيعق اهعداا البحعث تع  بنفس مستوى الجودة وبت

تقسععيمل الععى اربعععة مبااععث تنععاول المبحععث األول منلجيععة البحععث 

وتنععاول المبحععث الثععاني عععري ايرععار النظععري لتكععالي  اينتععاج 

االنظ  وتكالي  الجودة، وخصص المبحث الثالث لبيان دور كل 

مععن تكععالي  اينتععاج االنظعع  وتكععالي  الجععودة فععي تحسععين جععودة 

لمنعععععتج وخعععععت  البحعععععث بالمبحعععععث الرابععععع  الهععععع  االسعععععتنتاجات ا

 والتو يات التي تو ل اليلا البااثان.

 منهجية البحث

 مشكلة البحث

هنالك عدد من المعوقات والصعوبات الناتجعة ععن ععدم الدقعة      

في ااتساف تكالي  الوادة االقتصادية و عوبة تحقيق التميز م  

وجعععود المنتجعععات المنافسعععة والتقنيعععات الحديثعععة وارتفعععا  تكعععالي  

اينتاج فًالَ عن  عوبة الحفاظ علعى مسعتوى الجعودة المطلوبعة 

تقعدم تكمعن مشعكلة البحعث فعي م  مراعاة المتطلبعات البيييعة وممعا 

التسععا ل االتععي: هععل ان قيععات تكععالي  اينتععاج االنظعع  وتكععالي  

الجعععودة يسعععاعد  دارة الواعععدة االقتصعععادية علعععى تحسعععين جعععودة 

 منتجاتلا؟      

 أهمية البحث

 : يحقق البحث األهمية وفق النقار االتية

ف توفير المعلومات المالئمة يدارة الوادة االقتصادية الاتسعا .1

وتكالي  الجودة وانعكعات للعك وقيات تكالي  اينتاج االنظ  

 على ت فيض التكالي  وتحسين جودة المنتجات.

توضيح دور كل من تكالي  اينتاج االنظع  وتكعالي  الجعودة  .2

من خالل تفاعللما في تحقيعق مجموععة معن المميعزات للواعدة 

 االقتصادية واكتساف رضا الزبون. 

القتصادية في تحسين سمعتلا من خالل مساعدة  دارة الوادة ا .0

 انتاج منتجات  ديقة للبيية بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.

 أهداف البحث

 : يلدا البحث الى 

بيععان المرتكععزات المعرفيععة لتكععالي  اينتععاج االنظعع  وتكععالي   .1

 الجودة وانواعلما.

توضيح العالقة بين كالن من تكعالي  اينتعاج االنظع  وتكعالي   .2

 ودورهما في تحسين جودة المنتجات.الجودة 

مساعدة  دارة الوادة االقتصادية على ت فيض تكالي  اينتعاج  .0

وتحسين جودة منتجاتلا والمساهمة في امايعة البييعة باالعتمعاد 

 على كل من تكالي  اينتاج االنظ  وتكالي  الجودة.

 فرضية البحث

يد وقيات يستند البحث الى فرضية اساسية مفادها )يساعد تحد     

تكععالي  اينتععاج االنظعع  وتكععالي  الجععودة والتكامععل بينلمععا  دارة 

الواععععدة االقتصععععادية علععععى ت فععععيض التكععععالي  وتحسععععين جععععودة 

 منتجاتلا(.

 اإلطار النظري

 تكاليف اإلنتاج األنظف وتكاليف الجودة 

االنتععاج االنظعع  هععو نلععج متكامععل  اوالً: مفهوووا اإلنتوواج االنظووف:

للتقليععل مععن تععلثير العمليععات االنتاجيععة والمنتجععات علععى البييععة، ال 

يسععت دم الطاقععة والمععواد ال ععام وايرهععا مععن المععدخالت بالعمليععة 

االنتاجيععة بشععكل اكثععر كفععاءة مععن الطععرل االنتاجيععة التقليديععة، كمععا 

ر، ال ان تبنعي يساه  في تقليل النفايات وتسليل عملية اعادة التدوي

االنتعععاج االنظععع  فعععي العمليعععات الصعععناعية يعععؤدي العععى تحقيعععق 

االسععت دام االمثععل للمععوارد الطبيعيععة والطاقععة، والتقليععل مععن تولععد 

الم لفات السعامة، والحعد معن الملوثعات التعي تسعبإل اضعرار بيييعة 

(Hens et al.,2018:3324) . 

ويطبعععق االنتعععاج االنظععع  علعععى مسعععتوى العمليعععات االنتاجيعععة      

والمنتجععات وال ععدمات، فبالنسععبة الععى العمليععات االنتاجيععة يشععمل 

االنتاج االنظ  الحد من استلالم المواد ال عام والطاقعة فعي انتعاج 

الوادات وازالة المعواد السعامة وال طعرة وتقليعل كميعة االنبعاثعات 

تجات فان االنتعاج االنظع  يعؤدي العى والنفايات، وبالنسبة الى المن

الحد من االثار السلبية على البيية خالل دورة اياة المنتج وادخعال 

االعتبعارات البيييعة فعي تصعمي  المنعتج امعا ال عدمات فعان اسععت دام 

االنتاج االنظ  سيتًعمن االعتبعارات البيييعة عنعد تصعمي  وتقعدي  

نظععع  العععى . ويشعععير االنتعععاج اال(Sirait,2018 :2)ال عععدمات 

التحسين المستمر على عمليات االنتعاج الصعناعي وللعك للحعد معن 

تدفق الم لفات وتوفير التكالي  من خعالل تحسعين كفعاءة اسعت دام 

المععوارد وتقليععل االنفععال علععى معالجععة الم لفععات والنفايععات، ايععث 

يشعععمل ععععدة اجعععراءات لتحسعععين المنعععتج تتعلعععق باسعععتبدال المعععواد 

اقل تلثيران علعى البييعة وتحسعين العمليعات ال طرة او السامة بمواد 
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االنتاجية واآلالت والمعدات المست دمة، وعزل الم لفات واععادة 

تععععععدويرها وتطععععععوير ادارة الواععععععدات االقتصععععععادية والتععععععدريإل 

 .(Ombis,2012:44المستمر)

يتًععح ممععا سععبق ان االنتععاج االنظعع  هععو اسععتراتيجية وقائيععة      

االنتاج من خالل االست دام االمثعل  متكاملة يلدا الى زيادة كفاءة

للمعععوارد الطبيعيعععة واسعععت دام التكنولوجيعععا الحديثعععة فعععي االنتعععاج 

والتقليل من االنبعاثات والملوثات الناجمة ععن العمليعات االنتاجيعة 

مععن المصععدر بععدال مععن معالجتلععا، والعمععل علععى انتععاج منتجععات 

الذي يؤدي  ديقة للبيية واعادة تدوير الم لفات وت فيًلا االمر 

الععى تقليععل التكععالي  المسععت دمة لمعالجتلععا، ممععا يسععاه  فععي زيععادة 

 الربحية وتحقيق الميزة التنافسية في االسوال المحلية والعالمية.

ويمكععن تصععني  بععرامج اينتععاج  : : بوورامج اإلنتوواج االنظووف ثانيوواً 

االنظ  الى برامج من فًة التكلفة وبرامج مرتفععة التكلفعة وكمعا 

(، ال ان البععرامج المن فًععة التكلفععة ال 1الجععدول ) موضععحة فععي

تتطلععإل مسععاهمة ماليععة كبيععرة ولكنلععا تجلععإل فوائععد ماليععة فوريععة 

كتحسين الوعي البييي للعاملين من خالل التدريإل الذي يساه  في 

ابتكاره  ررل جديدة لتوفير الطاقة و عادة است دام الم لفات فعي 

التكلفعة تتطلعإل اسعتثمارات اين ان برامج اينتاج االنظ  مرتفعة 

مالية كبيرة ولكنلا تحقق فوائد على األمد الطويعل كتحسعين سعمعة 

 و ورة الوادة االقتصادية.

 

( برامج اينتاج االنظ 1) جدول

 

 برامج اينتاج االنظ  مرتفعة التكلفة برامج اينتاج االنظ  من فًة التكلفة

  مكانية است دام التقنيات النظيفة التي تقلل من است دام الطاقة. زيادة الوعي البييي للعاملين من خالل التدريإل.

تحسععين بييععة وظعععروا العمععل للتقليععل معععن اللععدر والحععد معععن 

 النفايات. 

 است دام الموارد المتجددة بالنسبة للمواد ال ام والطاقة. مكانية 

تطبيععق اينتععاج االنظعع  باعتبععارم سياسععة مسععتمرة علععى المععدى 

 البعيد. 

 زيادة االستثمارات في مجال المحافظة على البيية وامايتلا.

ادراج القًععايا البيييععة فععي عمليععات ت طععيا اينتععاج والتصععمي   زيادة قابلية  عادة التدوير للمنتجات والمكونات.

 واالبتكار التكنولوجي. 

 زيادة متانة المنتجات وديمومتلا.  مكانية تقليل است دام التعبية والتغلي .

 (Zeng et al.,2010:977المصدر: )

عرا برنامج األم  المتحدة للبييعة : تكاليف اإلنتاج االنظف:  ثالثاً 

اينتععاج االنظعع  بانععل التطبيععق المسععتمر السععتراتيجية بيييععة وقائيععة 

متكاملععة للعمليعععات والمنتجععات وال عععدمات لزيععادة الكفعععاءة البيييعععة 

وتقليععل الم ععارر التععي يتعععري للععا البشععر والبييععة، امععا تكععالي  

االقتصععادية اينتععاج االنظعع  فلععي التكععالي  التععي تتحمللععا الواععدة 

نتيجععة التزاملععا بتنفيععذ مجموعععة مععن األنشععطة واالجععراءات التععي 

تلدا الى اماية البييعة واالنسعان معن التلعوب البييعي وتقعدي  منعتج 

 ويوضععح الشععكل .(Yusup et al.2015:2خععالي مععن الملوثععات )

 ( تكالي  اينتاج االنظ .1)

 

 

 

 

 

 ( تكالي  اينتاج االنظ 1الشكل)
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( 08&01: 2011،الشباسععيوفيمععا يلععي توضععيح لتلععك التكععالي  )

 :  (Jasch ,2003:669و)

اوالً: تكووواليف اإلنتووواج االنظوووف مووون حيوووث مووود  ت ومخرجوووات 

  العملية اإلنتاجية وتتضمن االتي: 

تكالي  التقليل او الحد من الًائ  من الطاقعة والمعواد الداخلعة  .1

 في اينتاج وتشمل: 

تكالي  استبدال المواد ال طرة بلخرى اقعل خطعورة او عديمعة  .ا 

 ال طورة.

 تكالي  استبدال المواد الرديية. .ف 

تكالي  الحفاظ على المواد ال عام معن خعالل االسعت دام األمثعل  .ج 

 للموارد الطبيعية وتقليل الفاقد.

تكالي  التقليل من استلالم الطاقة والميام نتيجة التعديالت في  .د 

األساليإل اينتاجية مما يترتإل عليلا ت فعيض فعي كميعة الطاقعة 

 والميام.

رها. ال ان تكععالي  الحععد مععن الم لفععات الصععلبة و عععادة تععدوي .2

الوادة االقتصادية تتحمل تكالي  شراء معواد خعام جديعدة بعدالن 

مععن اعععادة تععدوير الم لفععات الناتجععة عععن العمليععات اينتاجيععة 

بايضافة الى تكالي  المنتجات الغير مطابقة للموا فات التعي 

ينبغي  ععادة معالجتلعا او تكعالي  العت لص معن تلعك المنتجعات 

او بيعلععا بلسعععار اقععل ممععا يمكعععن ومعالجتلععا كنفايععات  ععلبة 

الحصول عليل عند بي  منتجات عالية الجودة فًالن عن اجعور 

   .العاملين في معالجة ونقل تلك الم لفات

تكععالي  الحععد مععن الملوثععات واالنبعاثععات مععن المصععدر ومععن  .0

 اهملا:

تكعععالي  الحعععد معععن الغعععازات الدفييعععة واالنبعاثعععات الحراريعععة  .ا 

 الصناعية.واالتربة والملوثات 

تكالي  الحصول على شلادة الجودة االيزو باعتبارهعا وسعيلة   .ف 

تساعد في تقدي  منتجات  ديقة للبييعة وتحقيعق مععايير الجعودة 

 العالمية والبروتكوالت البييية.

تكالي  االلتزام بالمتطلبات البييية وهي التكالي  التعي تتحمللعا  .ج 

والتشريعات البيييعة الوادة االقتصادية نتيجة االلتزام بالقوانين 

 والتي يت  فرضلا بلدا اماية البيية. 

 وفقاً ألسباب حدوثها وتشمل:  ثانياً: تكاليف اإلنتاج االنظف
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تكالي  تحدب ألسباف قانونيعة: وهعي تكعالي  الزاميعة تتحمللعا  .1

الواععدة االقتصععادية لاللتععزام بالمتطلبععات البيييععة وفقععان للقععوانين 

التكععالي  المتعلقععة بمنعع  االنبعاثععات والتشععريعات البيييععة، مثععل 

 والملوثات في اللواء.

تكععععالي  اجتماعيععععة: وهععععي التكععععالي  التععععي تتحمللععععا الواععععدة  .2

االقتصععادية بلععدا تحسععين سععمعتلا و ععورتلا بو ععفلا واععدة 

اقتصادية  ديقة للبيية مما يساه  في زيعادة قعدرتلا التنافسعية، 

ي  تشععجير مثععل تكععالي  المععواد النظيفععة وايععر المًععرة وتكععال

 المنارق المحيطة بلا.

تكععالي  تحععدب ألسععباف تتعلععق بععالزبون: وهععي التكععالي  التععي  .0

تتحمللعععا الواعععدة االقتصعععادية بلعععدا تلبيعععة ااجعععات ورابعععات 

الزبائن باست دام منتجات ايعر مًعرة و عديقة للبييعة ويمكعن 

الععت لص منلععا بسععلولة و عععادة تععدويرها، مثععل تكععالي  اختيععار 

 غير مًرة بصحة االنسان. المواد الصناعية ال

ثالثوواً: تكوواليف اإلنتوواج االنظووف وفقوواً لع دتهووا بووالجودة الشوواملة: 

وتتًمن التكالي  التي تتحمللا الوادة االقتصعادية بلعدا تحسعين 

جودة المنتج وخفض التكعالي  العى ادنعى اعد ممكعن ويمكعن تقسعي  

 (:110-101: 2011)الشباسي، تكالي  اينتاج االنظ  الى

 الرقابة على الجودة: وتشمل تكالي  المن  والتقيي . تكالي  .1

تكالي  تلكيد الجودة: وتشمل تكعالي  الحصعول علعى شعلادات  .2

 الجودة الدولية والمحلية.

 Dong) رابعاً: تكاليف اإلنتاج االنظف وفقاً لطبيعة التكاليف الى

et al.,2012:74:) 

بالمنعععاف  تكعععالي  راسعععمالية: وتشعععمل التكعععالي  التعععي تتعلعععق  .1

االقتصادية التعي تحققلعا الواعدة االقتصعادية فعي المسعتقبل معن 

خعالل تحسععين كفعاءة وسععالمة المبععاني والمععدات او مععن خععالل 

امايععة البييععة وخفععض التلععوب الععذي يحععدب فععي المسععتقبل مثععل 

 تكالي  شراء معدات تنقية اللواء لمن  االنبعاثات والملوثات.

يعرتبا اعدوثلا بتحقيعق منعاف  تكالي  تشغيلية: وهي تكالي  ال  .2

جوهريععة مسععتقبلية مثععل تكععالي  الفحععص والقيععات للمععدخالت 

والم رجععات وتكععالي   ععيانة المعععدات واألجلععزة المرتبطععة 

 بالبيية.  

رابعاً: اال ت ف بين التكاليف التقليدية وتكاليف اإلنتاج االنظف: 

يععععاني نظعععام التكعععالي  التقليديعععة معععن اوجعععل قصعععور فعععي معالجعععة 

سايرة التطعورات والمتغيعرات البيييعة المعا عرة يهمالعل البععد وم

البييي للتكالي  ألنلا اما ان تكون م فيعة فعي الحسعابات العامعة او 

ال يععت  تسععجيللا ألنلععا ايععر مطلوبععة فععي انظمععة المحاسععبة التقليديععة 

(Gale,2006:1228(ويوضععععح الجععععدول ،)االخععععتالا بععععين 2 )

   .نتاج االنظ التكالي  التقليدية وتكالي  اي
 

 ( االختالا بين التكالي  التقليدية وتكالي  اينتاج االنظ 2) جدول

 تكالي  اينتاج االنظ  التكالي  التقليدية ت

التكعععالي  المعياريعععة التقليديعععة تسعععمح بوجعععود نسعععإل معععن  1

المسمواات لكل من الم لفات والتعال  و ععادة التصعني  

وبالتالي فان اينتاج الجيعد والسعلي  يتحمعل بتكلفعة التعال  

 والمسموو بل.

ااداب تغييرات في نظام التكالي  من خالل االهتمام بعالجودة 

باعتبارهعععا اسعععلوبان رئيسعععيان لتقليعععل تكعععالي  التعععال  والًعععائ  

فعععات للو عععول العععى مسعععتوى واالنبعاثعععات والملوثعععات والم ل

 المعيإل الصفري.

 ععوبة تحديعد التكعالي  البيييعة بدقعة لععدم وجعود اسعس   2

واضحة لتتب  هذم التكالي ، وتشويل تكلفعة المنعتج نتيجعة 

ت صععععيص التكععععالي  البيييععععة بشععععكل عشععععوائي علععععى 

 المنتجات. 

يعمل على االهتمام بتحديد التكالي  البييية وادخاللا فعي تكلفعة 

 اينتاج.

ازديععاد التكععالي  بمعععدالت متزايععدة عبععر الععزمن وتنتلععي  0

بارتفععا  مسععتويات التكلفععة ممععا يععؤثر سععلبان علععى اينتععاج 

 بالبيية الصناعية.

ازديععاد التكععالي  بمعععدالت متناقصععة خععالل الفتععرة األولععى مععن 

اينتاج االنظ  اتى تصل الى مستويات من فًة من التكلفة 

قليديععععة لمعالجععععة الم لفععععات والملوثععععات مقارنععععة بالتكلفععععة الت

 والنفايات. 

تحليل االنحرافات ا بحت اقل اهمية  لا ان مسؤولية الرقابعة  الرقابة على انحرافات التكالي  تت  بعد التنفيذ.  4

 التشغيلية تحولت الى المستويات التنفيذية خالل اينتاج.
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النتعاج ارتفا  تكالي  المنتجات نتيجة التال  والًائ  وا 2

 الغير مطابق للمو فات. 

ان فععاي تكععالي  المنتجععات بسععبإل اختفععاء او تقليععل بعععض  

عنا عععر التكعععالي  مثعععل تكعععالي  التلععع  والًعععائ  وتكعععالي  

 ت فيض االنبعاثات. 

 

(Edmonds et al.,2011:23-24،42: 2011( و )الشباسعي  )

 االنظ  على نظام التكالي  بالنقار التالية ويتًح انعكات اينتاج

 (:Magablih,2017:259) ،(42: 2011و)الشباسي 

ازدياد نسبة التكالي  الثابتة مقارنة بالتكالي  المتغيعرة، بسعبإل  .1

 المشاري  والبرامج االستثمارية في مجال اماية البيية.

اجعراء تغييعرات علعى تركيبعة تكلفعة اينتعاج، ال تتنعاقص تكلفععة  .2

جعور المباشعرة مع  ازديععاد اهميعة التكعالي  الصعناعية الغيععر األ

مباشععععرة والتسععععويقية، ممععععا يععععؤدي الععععى عععععدم  مكانيععععة ربععععا 

ت صععيص التكععالي  بععاألجور المباشععرة كمععا الحععال فععي نظعع  

 التكالي  التقليدية.

اجعععراء تغييعععرات علعععى نظعععام التكعععالي  معععن خعععالل االهتمعععام  .0

 ول لإلنتعاج االنظع ، بالتحسين المستمر واعتبارم اسلوبان للو

 مما يساه  في ت فيض التكالي .

اجراء تغييرات على نظام التكالي  من خالل االهتمام بالجودة  .4

واعتبارها اسلوبان لت فيض تكالي  التل  والًعائ  والم لفعات 

 والنفايات.

اجعععراء تغييععععرات علعععى نظععععام التكعععالي  مععععن خعععالل ادخععععال  .2

 اينتاج.االعتبارات واالثار البييية على تكلفة 

ضرورة قيات وتحليعل تكلفعة اينتعاج خعالل دورة ايعاة المنعتج  .6

كععلجراء وقععائي لمنعع  األداء البييععي المععن فض الجععودة والتلععوب 

البييي وبالتالي تجنإل تكالي  معالجة التلوب البييعي او تكعالي  

ععععدم االسعععتجابة للمتطلبعععات البيييعععة او الغرامعععات والتععععويض 

 ييي الغير مرضي.والعقوبات نتيجة األداء الب

قععدم مجموعععة مععن البععااثين تعععاري   :  امسوواً: تعريووف الجووودة

 ( بعض اراء هؤالء البااثين: 0) ويوضح الجدول عديدة للجودة

 ( تعري  الجودة0) الجدول

 المصدر  التعري  البااث  ت

1 Slack et al    الجودة هي المطابقة لتوقعات الزبائن وضمان توافق المنتج او ال دمعة مع

الموا عفات وتمثععل درجععة التوافععق بععين توقعععات الزبععائن وتصععور الزبععائن 

 للمنتج او ال دمة. 

(slack et al.,2013 :536) 

2 Garvin   تسعاه  الجودة عبارة عن مجموعة من السمات والميعزات فعي المنعتج التعي

 في القدرة على تلبية الطلإل المحدد وتتمثل هذم السمات االداء، الموثوقية،

المظلر، المتانة، جودة المطابقعة، الجماليعة، القعدرة علعى المنفععة والجعودة 

 .المدركة

 (Halim et al., 2014:159) 

3 Taguchi  هععي تعبععر عععن مقععدار ال سععارة التععي يمكععن تفاديلععا والتععي يسععببلا المنععتج

مجتمععع  بععععد تسعععليمل للزبعععون ب عععالا اي خسعععارة ناجمعععة ععععن وظيفتعععل لل

 الجوهرية.

(Cakmakci et al.,2015:27) 

 

المصدر: اعداد البااثان استناداَ العى المصعادر المؤشعرة  زاء كعل 

وهنالععك عععدة ابعععاد او سععمات لجععودة المنععتج التععي يمكععن مععن  فيععة.

اشبا  ااجات ورابات الزبائن وتمثل هذم االبعاد األسات خالللا 

 Halim et)  للمقارنة م  المنافسين وتتمثل هذم االبعاد باالتــــي:

al.,2014:160). 

وهعععععي ال صعععععائص التشعععععغيلية  (:(performanceاألداء  .1

األساسية للمنتج، والتي يمكن ان تكون سلولة تشعغيلل، وفوائعد 

 المنتج للحياة اليومية وكفاءة المنتج في استلالم الطاقة. 

(: والتي تمثعل الميعزات الوظيفيعة الثانويعة Featuresالسمات ) .2

والتععي تشععير الععى سععمات وميععزات للمنععتج مكملععة لل صععائص 

لن يمتعاز المنعتج ب صعائص تكنولوجيعا ايعر األساسية، معثالن كع

متععوفرة فععي منتجععات اخععرى او لديععل موا ععفات اكثععر مقارنععة 

 بغيرم من المنتجات لعالمات تجارية اخرى. 

(: ان يعمعععععل المنعععععتج Reliabilityاالعتماديعععععة )المعوليعععععة( ) .0

بطريقععة مناسععبة رععوال فتععرة زمنيععة محععددة فععي ظععل ظععروا 

 يد على المدى الطويل. تشغيلية محددة، وان يعمل بشكل ج



 

    240 

 246-204( 2020) – (4العدد ) (10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  الح واده 

مطابقة الجودة )المطابقعة للموا عفات والمععايير الموضعوعة(  .4

(quality conformance والتعي معن خالللعا يوضعح العى :)

 اي مدى يلبي المنتج الموا فات والمعايير المحددة مسبقان.

(: يععععرتبا هععععذا البعععععد ارتبارععععان وثيقععععان Durabilityالمتانععععة ) .2

وتشير الى مقدار االستفادة معن المنعتج  باالعتمادية )المعولية(،

 خالل عمرم اينتاجي اي انل بعد تقني واقتصادي. 

(: وتشععمل مسععتوى Service abilityالقععدرة علععى ال دمععة ) .6

ال دمة التي تعتمد علعى السعرعة فعي تقعدي  المسعاعدة والكفعاءة 

 وسلولة ا الو المنتج.

يمكعععن (: وتمثعععل جالبيعععة المنعععتج التعععي Estheticsالجماليعععة ) .1

ادراكلا بالحوات ال مس والتي ت تل  من زبون ألخر لكونلا 

كععااتواء المنععتج علععى تصععمي   تعتمععد علععى التقيععي  الش صععي،

   .مثير لالهتمام ولديل مظلر خارجي مميز

(: وتععرتبا بسععمعة Perceived qualityالجععودة المدركععة ) .8

و ورة المنتج وبمسعؤولية الواعدة االقتصعادية تجعام الزبعائن، 

با هذا البعد ارتباران وثيقان بالعالمعة التجاريعة والتعي تمثعل ويرت

تصعععور او انطبعععا  ترسعععخ فعععي الهعععان الزبعععون ععععن المنعععتج 

 المست دم، تلثير اس  العالمة التجارية وايعالن عن المنتج.  

(: ويقصد بعل تقليعل ااتماليعة اعدوب الم عارر Safetyاألمان) .1

تعمال المنتجعات واالضرار التي يتعري للا االفراد نتيجعة اسع

او تلفلععا والعمععل علععى تحديععد تلععك الم ععارر والععتحك  فيلععا الععى 

مسعععتوى مقبعععول ععععن رريعععق تطبيعععق مبعععاد  السعععالمة علعععى 

موا فات المنتجات والعمليات واينتاج اآلمن وانتاج منتجعات 

 :Karanikas, 2014 ديقة للبيية دليل على جعودة المنعتج )

54.)   

ويرى البااثان انل يتطلإل على الوادة االقتصادية لكي تواجل      

المنافسة العالمية وتلبي متطلبعات الزبعائن المتغيعرة ان تعمعل علعى 

تحسععين جععودة منتجاتلععا او خععدماتلا بشععكل مسععتمر ال ان تحسععين 

الجودة تععد عمليعة مسعتمرة تتطلعإل تحديعد وقيعات تكعالي  الجعودة 

ة والمسععاعدة فععي توجيععل بشععكل  ععحيح لمواجلععة مشععاكل الجععود

انشطة تحسين الجعودة وتطويرهعا، والعمعل علعى ت فعيض تكعالي  

 الجودة مما يساه  في تحقيق الوفرات.       

وردت عععدة تعععاري  لتكععالي  الجععودة سادسوواً: تكوواليف الجووودة: 

(Cost Of Quality:وكما يلي ) 

  التكالي  التي تحدب نتيجعة نشعارات الواعدة االقتصعادية علعى

اد سلسعلة القيمعة التعي تلعدا العى ضعمان وتعوفير منتجعات امتد

بعالجودة المطلوبعة والموا ععفات المحعددة مسععبقان، والتعي تشععمل 

تكععالي  مراقبععة وضععمان الجععودة وتكععالي  تصععحيح الفشععل فععي 

 (. 01: 2008جمي  اقسام الوادة االقتصادية )المسعودي ،

 تكععالي  الجععودة هععي التكععالي  المرتبطععة بعععدم تحقيععق جععودة 

 Abbas) المنتج او ال دمعة وفقعان لمتطلبعات ورابعات الزبعائن

et al.,2015:20 .) 

   التكالي  التي تنشئ عند االستثمار في انشطة المن ، ومطابقعة

الموا فات للمنتج او ال دمة، والتكالي  المرتبطة بالفشعل فعي 

 (. Axelsson et al. ,2016: 15تلبية متطلبات الزبائن )

( تصعععني  2) يوضعععح الشعععكلاليف الجووودة: سووابعاً: تيووونيف تكووو

 تكالي  الجودة:

 

( تكالي  الجودة 2الشكل)
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Source: Axelsson , Louise & Skogum , Sandra (2016)," Cost of Poor Quality Development of a tool 

for identification and quantification of CoPQ", Thesis in Master Degree Program Quality and 

Operations Management ,Chalmers university of technology, Gothenburg, Sweden.,(p.27). 

 (Neyestani, 2017:35وفيما يلي توضيح لتلك التكالي : )

تكععالي  المنعع : هععي التكععالي  التععي تنفقلععا الواععدة االقتصععادية  .1

لًمان الجودة وتقليل او تجنإل الجودة الرديية التي تحدب فعي 

مرالععة مععا قبععل انتععاج المنععتج او تقععدي  ال دمععة، وتمثععل تكععالي  

استباقية تلدا الى من  ادوب المعيعإل وتجنعإل انتعاج منتجعات 

وبزيادة تكالي  المن   ال تتطابق م  موا فات ومعايير الجودة

سععيت  تقليععل تكععالي  التقععوي  الن المععوارد المسععت دمة يجععراء 

عمليات الفحص ستكون اقل وبالتالي الى تقليعل تكعالي  الفشعل 

العععداخلي وال عععارجي لسعععلولة الكشععع  ععععن األخطعععاء وتحديعععد 

 اسبابلا ومعالجتلا.  

ية تكعالي  التقععوي : هععي التكععالي  التععي تنفقلععا الواععدة االقتصععاد .2

لتقععوي  ومراقبععة المنععتج او ال دمععة للتلكععد مععن ان المنتجععات او 

ال ععدمات متطابقععة معع  الموا ععفات المحععددة مسععبقان ومعععايير 

 الجودة التي تلبي رابات الزبائن.  

تكععالي  الفشععل الععداخلي: هععي التكععالي  التععي تتحمللععا الواععدة  .0

االقتصعععادية نتيجعععة ععععدم مطابقعععة المنعععتج او ال دمعععة للمععععايير 

لموا فات المحددة مسعبقان، وتحعدب قبعل ان يعت  نقعل وتسعلي  وا

المنععتج او تقععدي  ال دمععة الععى الزبععون ويععت  الكشعع  عنلععا قبععل 

 الو ول الى الزبون.    

تكععالي  الفشععل ال ععارجي: هععي التكععالي  التععي تتحمللععا الواععدة  .4

االقتصادية نتيجة عدم مطابقة الموا فات عند تقدي  المنعتج او 

وتسعلي  المنتجععات الردييععة  لعيل ، وتحععدب هععذم ال دمعة للزبععون 

التكالي  عندما يعت  اكتشعاا المنتجعات وال عدمات التعي فشعلت 

في تحقيق معايير الجعودة بععد اصعول الزبعون عليلعا، ويمكعن 

ان تكون اكثر كلفة مقارنة ببقية التكالي  بسبإل تلثيراتلعا علعى 

  سمعة و ورة الوادة االقتصادية.

( انععل يمكععن  ضععافة فيععة جديععدة لتكلفععة Harringtonويععرى)       

( يمكعن ادراجلعا ضعمن Wasteالجودة وتتمثل باللدر او الًعائ )

وكمعا  (Thomasson & Wallin , 2013 :24) تكعالي  الفشعل

( واللدا منلا هو تحديعد و زالعة اللعدر معن 2موضحة في الشكل)

كافعععة العمليعععات واألنشعععطة، وت تلععع  اشعععكال اللعععدر معععن واعععدة 

 Axelsson etالععععععى اخععععععرى وتشععععععمل االتععععععي: ) اقتصعععععادية

al.,2016:24 و)Thomasson & Wallin, 2013:13) ) 

 Waste time ofالوقعت الًععائ  فععي االنتظععار والحركععة   .1

waiting and motion وتتًمن اللدر في الوقت كانتظعار :

األوامر او المواد مما يؤدي الى تعلخير االنتعاج، وتشعمل ايًعان 

تكلفععة العععاملين المرتبطععة بالوقععت الًععائ  والوقععت ايضععافي 

 والتحميل والتفريغ والتي تستغرل وقتان وال تًي  قيمة. 

 Over-production andزيععععادة اينتععععاج والم ععععزون  .2

Inventory  ال ان اينتععاج الفععائض عععن الطلععإل والغيععر مبععا :

يععؤدي الععى زيععادة الم ععزون ومععن ثعع  ارتفععا  تكععالي  ال ععزن 

 ضافة الى التل  الذي يحدب نتيجة القدم او سوء الت زين.باي

: يمكععن ان Waste in Processing اللععدر فععي العمليععات   .0

تكععون ال طعععوات الغيععر ضعععرورية وايععر الفعالعععة جععزءان معععن 

العمليات اينتاجية، كلن يمر المنتج عبر عدة خطوات  ضعافية 

تسعععتللك معععوارد اكثعععر كالطاقعععة، ويمكعععن معععن خعععالل تحسعععين 

مليات اينتاجية استبعاد ال طوات المكلفة والغير ضعرورية الع

 من العمليات اينتاجية.  

: وتشمل تكالي  النقل ايضافية التعي Transportationالنقل  .4

تتحمللا الوادة االقتصادية كنقل الم لفات والنفايات الى مكعان 

 اخر لمعالجتلا و عادة تدويرها. 

 االطار العملي

دور تكاليف اإلنتاج االنظف وتكاليف الجوودة فوي تحسوين جوودة  

 المنتج

تسعى الوادات االقتصادية الى تطوير عمليات تحسين الجعودة     

والتععي تمثععل مجموعععة مععن الوسععائل واالليععات التععي يععت  اتبعاهععا 

للو ععول الععى مسععتويات ايععر مسععبوقة فععي األداء مععن خععالل دورة 

والتنظععي  والمتابعععة والمراقبععة المسععتمرة مسععتمرة تشععمل الت طععيا 

للجودة بلدا  يجاد خصائص نوعيعة محعددة للمنعتج تلبعي ااجعات 

ورابات الزبائن وزيادة كفاءة العمليات اينتاجية وتحديد المشعكلة 

واسعبابلا و يجعاد الحلعول الالزمعة للعا، واللعدا الرئيسعي لتحسعين 

لجعععودة الجعععودة هعععو انتعععاج وتطعععوير منتجعععات وخعععدمات عاليعععة ا

(Hossain et al.,2017:54 ومعن اجعل تحسعين جعودة المنعتج .)

ينبغي علعى الواعدة االقتصعادية ان تلخعذ بنظعر االعتبعار التكعالي  

المرتبطة بتحقيق الجودة الن اللدا من التحسين المستمر للجعودة 

ال يقتصر على تلبية متطلبات ورابعات الزبعائن فقعا ولكعن يشعمل 

وان الواععدة االقتصععادية تتحمععل تكععالي  القيععام بععذلك باقععل تكلفععة، 

الجودة)تكععالي  المنعع ، تكععالي  التقيععي  ، تكععالي  الفشععل الععداخلي، 

تكععالي  الفشععل ال ععارجي( بلععدا المحافظععة علععى جععودة المنععتج 

وضمان تحسين الجودة معن خعالل االسعتجابة لحعاالت التغييعر فعي 

لععى الواععدة االقتصععادية والبييععة ومتطلبععات الزبععائن التععي تؤكععد ع
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اماية البيية ويتعلثر تحسعين الجعودة بالعوامعل التاليعة) عبعد الكعاظ  

 (:188:  2011والدليمي ، 

المععععواد: يتطلععععإل اينتععععاج اسععععت دام مععععواد لات جععععودة عاليععععة  .1

واالستغالل األمثعل للمعوارد بلعدا انتعاج منتجعات قعادرة علعى 

 التنافس في األسوال المحلية والعالمية. 

تحسععين الجععودة تسععتلزم العمليععات المكععائن والمعععدات: لًععمان  .2

اينتاجية است دام مكائن ومععدات لات كفعاءة وتحقعق مععدالت 

من فًة من الم لفات م  مراععاة االهتمعام بالصعيانة الدوريعة 

 للا.

التصععمي : التلكيععد علععى خصعععائص المنععتج التععي يراععإل بلعععا   .0

الزبععائن وتلبععي تطلعععاتل  وتوجلععاتل  نحععو التقليععل مععن تععلثير 

ل دورة اياتل على البيية، ال ان ادراج الموا عفات المنتج خال

البييية في العمليات اينتاجية يؤدي الى تحسين جودة العمليعات 

 (. 68: 2011والمنتجات )عبد القادر،

وان الجععععودة تتطلععععإل عمععععل األشععععياء الصععععحيحة وبالطريقععععة     

الصحيحة من اول مرة، وهذا يعني تقليل التال  وتجنعإل األخطعاء 

 لعمل مما يعؤدي العى ت فعيض التكعالي ، ال اكعد كعل معن و عادة ا

Crosby  وJuran  ان تكعععععالي  الجعععععودة يمكعععععن ان تكعععععون اداة

تسععتعمللا ايدارة فععي تحسععين الجععودة، ال ان تكععالي  الجععودة تمثععل 

% معن تكعالي   40العى  22% معن المبيععات او  00العى  10معن 

  فعي ت فعيض التشغيل وان زيادة االنفال على تكالي  المنع  يسعاه

نسععبة المعيععإل وبالتععالي ت فععيض تكععالي  التقيععي  والفشععل ال ععارجي 

والععداخلي ممععا يععؤدي بععدورم الععى ت فععيض تكععالي  االنتععاج، وبععين 

Crosby  ان تكعععالي  الجعععودة تعععؤثر بشعععكل مباشعععر علعععى اللعععدا

المععالي العععام للواععدة االقتصععادية، ال ان ت فععيض بسععيا فععي تكلفععة 

ائععد علعى ا ععول الواعدة االقتصععادية الجعودة يسعاه  فععي تعزيعز الع

ان ت فيض تكالي  الجودة ) تكالي   Demingبشكل كبير، وبين 

التقيعععي  و الفشعععل العععداخلي وال ععععارجي( دليعععل يثبعععت ان الواععععدة 

االقتصادية لديلا نظعام جعودة مناسعإل ينتعاج وتقعدي  خعدمات علعى 

 (.(Neyestani,2017:33مستوى عالي من الجودة 

لوادة االقتصادية ان تعمل علعى  يجعاد التعوازن وينبغي على ا     

معا بعين تحسعين الجعودة وتكلفتلعا الن زيعادة التكلفعة معناهعا ارتفعا  

سعر المنتج مما قد يسبإل فقدانلا للميزة التنافسية، وهذا يشعير العى 

ضرورة ت فيض تكالي  الجعودة باعتمعاد تغييعرات تكنولوجيعا فعي 

المتبعععة و جععراءات االدارة  وتغييعرات فععي التععدابير  نظعام اينتععاج

Buntak et al.,2012:278) ولععععععععذلك تحتععععععععاج الواععععععععدات ، )

االقتصادية الى  عادة تصمي  العمليعات اينتاجيعة بشعكل تعدريجي، 

االمععر الععذي يمكععن مععن ان يشععمل خيععارات تصععني  اكثععر اسععتدامة 

العذي  واعتماد استراتيجية  نتاجية اديثة كتكالي  اينتعاج االنظع 

زيادة الكفعاءة اينتاجيعة والبيييعة والتقليعل معن الم لفعات يلدا الى 

والملوثععات عععن رريععق اجععراء تغييععرات فععي المنععتج او تغييععر فععي 

العمليعة اينتاجيععة ينتعاج منتجععات يمنعة بيييععان ، ال يععد األمععان سععمة 

مععن سععمات جععودة المنتجععات وااععد المتطلبععات الملمععة يرضععاء 

يل او القًعاء علعى العيعوف، ااجات الزبائن وراباتل  بلدا التقل

ويععؤدي للععك التحععول الععى الحععد مععن النفايععات وزيععادة نسععبة  عععادة 

التدوير واالست دام األمثعل للمعوارد وتحفيعز المجلعزين والععاملين 

 .بالوادة االقتصادية والزبائن على اتبا  تدابير مماثلة

وبعععالتزام الواعععدة االقتصعععادية بالمععععايير والمتطلبعععات البيييعععة      

اسععت دام تقنيععات وتكععالي  اينتععاج االنظعع  فانععل يمكععن الحععد مععن و

تكعععالي  الجعععودة وللعععك بتعزيعععز وزيعععادة تكعععالي  المنععع  ومعالجعععة 

المشاكل الفنية مما يساه  في ت فيض معدالت التلوب واالنبعاثات 

والم لفععات مقابععل ان فععاي فععي تكععالي  التقععوي  والفشععل الععداخلي 

             .ي تكعالي  الجعودةوال ارجي وبالتعالي ان فعاي اجمعال

(et al., 2004: 624 Watson(ويبين الشكل ، )بان  اينتعاج 0 )

االنظ  تمثل تقار  ما بين ممارسات التصني  والتصمي  )تطعوير 

وتحسين المنتجعات( مع  القًعايا واالهتمامعات البيييعة ، فكلمعا زاد 

التعععداخل بعععين هعععذم المنعععارق ، كلمعععا زاد معععدى ادارم ممارسعععات 

وستسععاه  اي تحسععينات فععي  التصععني  وتجسععيدها للقًععايا البيييععة

الواععدات االقتصععادية الععى ان فععاي كبيععر فععي اسععتلالم الطاقععة 

 (.  Singh & Sangwan,2011 :644) والموارد

 البييية( تداخل اينتاج االنظ  بين ممارسات التصني  والتصمي  والقًايا 0شكل )

Source: Sangwan, Perminder Jit Singh KS. (2011) "Management Commitment and Employee 

Empowerment in Environmentally Conscious Manufacturing Implementation", Proceedings of the 

World Congress on Engineering Vol. I (p.642).  
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اي ان تكلفععة اينتععاج االنظعع  تعمععل علععى انتععاج منتجععات تلبععي     

ااجات الزبائن دون االضرار بالبيية او ان تكون لات تعلثير قليعل 

فعي كععل علعى البييعة ععن رريعق دمععج ممارسعات االسعتدامة البيييعة 

وتسععاه  تكلفععة اينتععاج  .مرالععة مععن مرااععل العمليععات اينتاجيععة

االنظ  في تطوير سياسعات الجعودة وزيعادة فاعليعة اقسعام الجعودة 

فععي الواععدات االقتصععادية ودمععج االعتبععارات البيييععة خععالل عمليععة 

:Digalwa et al.,2013تحسعععين الجعععودة ) ( ععععن رريعععق 70 

ايًان مؤشران على معدى تطبيعق  الفقرات التالية والتي يمكن ان تعد

اينتععاج االنظعع  فععي الواععدات االقتصععادية فيمععا يتعلععق بالتصععمي  

 :Digalwa et al.,2013 (األخًر للمنتجات لتحسين جودتلعا:

69) 

اعادة تصعمي  العمليعات لتقليعل معن تلثيرهعا علعى البييعة واالخعذ  .1

بنظر االعتبار بعد األمعان للجعودة عنعد التصعمي ، ويشعمل للعك 

تلكععد مععن مصععادر المععواد ال ععام وسععميتلا، االسععت دام األمثععل ال

للطاقعة والمععوارد الالزمععة لتصعني  المنتجععات، اسععت دام اآلالت 

 ومعدات تقلل من االنبعاثات والم لفات.

فحععص عمليععات التصععني  لتقليععل كميععة الم لفععات واالنبعاثععات  .2

 واستلالم الطاقة.

انشععطة  عععادة  لًععمان االسععت دام الكامععل للمععوارد يععت  اعتمععاد .0

 التدوير للمنتجات.

اعتماد العنلج الوقعائي ودمعج االهتمعام البييعي فعي المنعتج خعالل  .4

 مرالة التصمي .

االخذ بنظر االعتبار دورة اياة المنتج ابتداءان من شراء المعواد  .2

ال ام العى التصعني  واسعتعمال المنعتج والعى معا بععد االسعتعمال 

 منتج خالل دورة اياتل.بلدا تقليل االثار البييية السلبية لل

والجدير بالذكر ان كثير من البااثين يجدون ان هنالعك عالقعة      

بععين تكلفععة اينتععاج االنظعع  و تكععالي  الجععودة فععال يمكععن االهتمععام 

بلادهما بمعزل عن االخر، فبينما تساه  تكعالي  اينتعاج االنظع  

فععي تحسععين جععودة المنتجععات والو ععول الععى المسععتوى المعيععإل 

ي واالستغالل األمثل للموارد المتااة مما يزيد من الكفعاءة الصفر

اينتاجية ويحسن مستويات الطاقعة  ويعمعل علعى تصعمي  منتجعات 

 ديقة للبيية، فان المنتجات لات الجودة العالية تعني م لفات اقل 

ولات تعععلثير اقععععل علععععى البييععععة ممعععا يحقععععق االسععععتدامة بلبعادهععععا 

 (Goyal et al.,2019: 3)يععةاالقتصععادية واالجتماعيععة والبيي

ويتًععح ممععا سععبق ان مفلععوم اينتععاج االنظعع  يعتمععد فععي جععوهرم 

على ثالثة محاور هي الجودة واسإل رضا الزبون واألداء البييي 

لتحقيق التنمية المستدامة والربحية المتحققة من االسعت دام األمثعل 

 (.4وكما موضح في الشكل) للموارد

( التركيز الثالثي لإلنتاج االنظ  4شكل)

 

 

Source: Maciel, Dayanna dos Santos Costa & Freitas, Lúcia Santana de (2019)” Measuring Green    

Productivity: a proposal Measure”, Gestão & Produção, São Carlos, vol. 26, N. 1 بتصععرا   p.3.

كمععا ان تكععالي  اينتععاج االنظعع  تسععاه  فععي تحقيععق معععايير      

السعععالمة البييعععة والصعععحية ممعععا يعععؤدي العععى ت فعععيض التكعععالي  

االجتماعية التي يتحمللا المجتم  والتي تكون اما تكعالي  يتحمللعا 

المجتم  نتيجة االضرار التي تلحقلعا عمليعات الواعدة االقتصعادية 

نفقلعا الواعدة االقتصعادية بغعري بالبيية او تتمثل بالتكالي  التعي ت

معالجععة التلععوب النععاج  عععن عملياتلععا وقععد تكععون تكععالي  يتحمللععا 

الزبعون نتيجعة عمععل الدولعة علعى فععري تطبيعق ممارسعات امايععة 

 (.Oyewole,2001:244) البيية على الوادات االقتصادية
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ويععرى البااثععان ان التقنيععات وايجععراءات المسععت دمة فععي اينتععاج 

اه  في تبني الثقافة الوقائية والتحك  ومراقبة تكعالي  االنظ  ستس

علععى األخطععاء والعيععوف ممععا يععؤدي الععى ارتفععا  القًععاء الجععودة و

وتكلفعة  تكالي  المن  وتنعاقص تكعالي  الفشعل العداخلي وال عارجي

اللدر التي ت  اضافتلا الى تكالي  الفشل وت  التطرل اليلا في هذا 

 لفة االجمالية للجودة. البحث مما يساه  في ت فيض التك

سعت هعذم الورقعة البحثيعة ييجعاد العالقعة بعين تكعالي  اينتعاج     

االنظ  وتكالي  الجودة لتحسين جودة المنتج معن خعالل التععرا 

على تكالي  اينتاج االنظ  وتلثيرها على نظام التكالي  المطبعق 

ام بالواععدات االقتصععادية واسععتعمال تقنيععات  ععديقة للبييععة واالهتمعع

بتكععالي  الجععودة ممععا يسععاه  فععي تقليععل تكععالي  التععال  والًععائ  

واالنبعاثات والملوثات والم لفعات للو عول العى مسعتوى المعيعإل 

 الصفري و نتاج منتجات لات جودة عالية بتكلفة مناسبة.  

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

 تو ل البااثان لمجموعة من االستنتاجات تمثلت باآلتي:

ان اسعععتعمال تكعععالي  اينتعععاج االنظععع  يسعععاه  فعععي ت فعععيض  .1

االنبعاثعععات والملوثعععات للواعععدة االقتصعععادية وتقليعععل الًعععائ  

واللدر من الموارد المست دمة في العمليات اينتاجيعة وتحقيعق 

الكفععاءة اينتاجيععة وبالتععالي ت فععيض تكععالي  الجععودة )ت فععيض 

 تكالي  الفشل الداخلي وال ارجي(. 

قعة بعين عنا عر تكعالي  الجعودة )تكعالي  المنع ، ان هنالك عال .2

تكععالي  التقيععي ، وتكععالي  الفشععل الععداخلي وال ععارجي(، ال ان 

االستثمار في انشطة المن  تساه  في ت فعيض كعل معن تكعالي  

التقيي  والفشل الداخلي وال عارجي ممعا يعنعكس علعى ان فعاي 

 تكالي  اينتاج.

  الجعودة واالفصعاو ان قيات تكالي  اينتعاج االنظع  وتكعالي .0

عنلععا بتقععارير منفصععلة يسععاه  فععي امايععة البييععة واالسععتغالل 

األمثععل للمععوارد الطبيعيععة و نتععاج منتجععات  ععديقة للبييععة كمععا 

يسععاه  فععي تحديععد تكععالي  االلتزامععات البيييععة والتكععالي  التععي 

 يمكن تجنبلا عند االلتزام بالمتطلبات البييية. 

 ي:يو ي البااثان باآلتالتوصيات 

االهتمعععام بنظعععام التكعععالي  معععن خعععالل ايفصعععاو ععععن تكعععالي   .1

اينتاج االنظ  وتكالي  الجودة في تقارير الوادة االقتصادية 

لكونلا تسل  في توفير معلومات مالئمة ععن اجمعالي التكعالي  

لتحديد التكالي  التي تًي  قيمة لتعزيزها والتكعالي  التعي ال 

 تًي  قيمة الستبعادها.

كارات والتكنولوجيعا الحديثعة فعي العمليعات اينتاجيعة دع  االبت  .2

واالبتعععاد ععععن األسعععاليإل اينتعععاج التقليديعععة لكونعععل يسعععاه  فعععي 

االسعععتغالل األمثعععل للمعععوارد وتقليعععل اسعععتلالم الطاقعععة وتقليعععل 

الم لفات والملوثات مما ي فض معن التكعالي  ويحقعق وفعرات 

 مالية.

 قامععة الععدورات نشععر الععوعي البييععي بععين العععاملين مععن خععالل   .0

التدريبية وتحفيزه  معنويان وماديان لتقدي  منتجات عالية الجعودة 

 و ديقة للبيية.  

 الميادر

  اوالً: المراجع العربية

 الجامعية واألطاريح والرسائل الدراسات . أ

 عن للمحاسبة مقترو  رار .(2011).الشباسي، محي سامي محمد محمد

 األعمعال بييعة فعي التنافسعية الميعزة لعدع  األنظع  اينتاج تكالي 

الصناعية، اررواة دكتورام فلسفة فعي المحاسعبة منشعورة مقدمعة 

 الى كلية التجارة وادارة االعمال، جامعة الون، مصر. 

 مكانيععة تطبيععق تقنيععات  دارة  .(2008). المسعععودي، ايععدر علععي جععراد

الكلفعععة االسعععتراتيجية الدارة تكعععالي  الجعععودة واثرهعععا فعععي تعزيعععز 

دراسععة تطبيقيععة فععي الشععركة العامععة لصععناعة  :التنافسععية  الميععزة

ايرارات في النج ، اررواة دكتورام اير منشورة مقدمعة العى 

مجلس المعلد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغعداد، 

 العرال. 

اسععتعمال سلسععلة القيمععة  .(2011). عبععد القععادر، مصععطفى محمععد علععي

رسععالة  .ال ًععراء فععي ت فععيض التكععالي  وتحسععين جععودة المنععتج

ماجسعععتير ايعععر منشعععورة، مقدمعععة العععى كليعععة االدارة واالقتصعععاد، 

 جامعة بغداد، العرال.

 الدوريات والمج ت . ب

 .(2011). علعي عبد الكعاظ ، علعي محمعد & العدليمي، محمعود فلعد عبعد

اثر اسعت دام تقنيعات اينتعاج الرشعيق فعي تحسعين جعودة المنتجعات 

دراسععععة اسععععتطالعية فععععي المنظمععععة العامععععة لصععععناعة السععععيارات 

، 10المجلععععة العراقيععععة للعلععععوم ايداريععععة، المجلععععد  .االسععععكندرية

 .21العدد

 الميادر األجنبية ثانياً:

A. Books: 

Edmonds, thomas p.& tsay, bor-yi, olds, philip 

r.(2011). Fundamental managerial accounting 

concepts, Sixth edition, Published by McGraw-

Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill 

Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, 

New York. 



 

    242 

 246-204( 2020) – (4العدد ) (10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  الح واده 

Slack, Nigel & Brandon-Jones, Alistair & Johnston, 

Robert .(2013). Operations management, 

Seventh edition, Pearson Education Limited.  

B. Periodiclas: 

Abbas, Syed Nadeem & Ahmed, Javed & Salman, 

Muhammad & Ashraf, Syed Rehan .(2015). 

Compare cost of good quality and poor of cost 

quality and have a wise Decision a study from 

Automobile Industry of Pakistan, IOSR Journal 

of Business and Management (IOSR-JBM), 

Vol.17, issue 9.  

Buntak, Krešimir &Adelsberger, Zdenko &Nađ, Ivan 

.(2012). Impact of product quality in the business 

of the organization, International Journal for 

Quality research, Vol.6, No.3. 

Cakmakci, Mehmet & Durakbasa, Numan & Karasu, 

Merve & Bas, Gokcen & Gurel, Umut.(2015).” 

The importance of quality control within the 

relationship between the quality engineering and 

Taguchi methodology”, Key Engineering 

Materials, Vol. 637. 

Digalwa, Abhijeet K. & Tagalpallewar, Ashok R. & 

Sunnapwar, Vivek K. (2013). Green 

manufacturing performance measures: an 

empirical investigation from Indian 

manufacturing industries, measuring business 

excellence, vol. 17 no. 4. 

Dong, Xiaoqing& Li, Chaolin & Huang, Wantao & 

Wang, Jia & Liao, Ruibin .(2012). Application of 

a system dynamics approach for assessment of 

the impact of regulations on cleaner production 

in the electroplating industry in China, Journal of 

Cleaner Production, vol.20. 

Gale, Robert .(2006). Environmental management 

accounting as a reflexive modernization strategy 

in cleaner production, Journal of Cleaner 

Production, vol.14. 

Goyal, Ankur& Agrawal, Rajat& Saha, C.R. (2019). 

Quality management for sustainable 

manufacturing: Moving from number to impact 

of defects, Journal of Cleaner Production, 241. 

Halim, peter &Swasto, Bambang &Hamid, Djamhur 

&Firdaus, M. Riza .(2014). The Influence of 

Product Quality, Brand Image, and Quality of 

Service to Customer Trust and Implication on 

Customer Loyalty(Survey on Customer Brand 

Sharp Electronics Product at the South 

Kalimantan Province), European Journal of 

Business and Management , vol.6,No.29. 

Hens l.,block c., cabello-eras j.j, sagastume-gutierez 

a., garcia-lorenzo d., chamoro c., mendoza h., 

haeseldonckx d, vandecasteele c.(2018). On the 

evolution of cleaner production as a concept and 

a practice, Published research in Journal of 

cleaner production,vol.172.  

Hossain, Muhammed Zakir & Tasnim, Mayesha & 

Hasan, Mohammad Raihanul .(2017). Is quality 

ensuring to get competitive advantage in auto 

manufacturing industries? A study of Volvo 

group, American Journal of Industrial and 

Business Management, vol.7. 

Jasch, Christine .(2003). the use of Environmental 

Management Accounting (EMA) for identifying 

environmental costs, Journal of Cleaner 

Production, vol.11.  

Karanikas, Nektarios .(2014). Defining the 

Interrelationship between Safety and Quality 

Management Systems, the International Journal 

of Management, Vol. 3 Issue 1. 

Magablih, Ali Mustafa .(2017). The Impact of Green 

Accounting for Reducing the Environmental 

Cost in Production Companies, Journal of 

Modern Accounting and Auditing,vol.13,No.6. 

Maciel, Dayanna dos Santos Costa & Freitas, Lúcia 

Santana de .(2019). Measuring Green 

Productivity: a proposal Measure, Gestão & 

Produção, São Carlos, vol. 26, N. 1.  

Neyestani, Behnam .(2017). Quality-Costing 

Technique: An Appropriate Financial Indicator 

for Reducing Costs and Improving Quality in the 

Organizations, MPRA Paper No. 

77375,  University Library of Munich, Germany. 



 

    246 

 246-204( 2020) – (4العدد ) (10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  الح واده 

Oyewole, Philemon.(2001). Social Costs of 

Environmental Justice Associated with the 

Practice of Green Marketing, Journal of Business 

Ethics, vol.29. 

Sangwan, Perminder Jit Singh KS. (2011). 

Management Commitment and Employee 

Empowerment in Environmentally Conscious 

Manufacturing Implementation, Proceedings of 

the World Congress on Engineering Vol. I, July 

6 - 8, London, U.K. (p.2). 

Watson, Kevin & Klingenberg, Beate & Polito, Tony 

& Geurts, Tom G.(2004)." Impact of 

environmental management system 

implementation on financial performance A 

comparison of two corporate 

strategies",Management of Environmental 

Quality: An International Journal Vol. 15 No. 6.  

Yusup, Muhamad Zaki& Mahmood, Wan 

Hasrulnizzam Wan & Salleh, Mohd Riza & Ab 

Rahman, Mohd Nizam .(2015). the 

implementation of cleaner production practices 

from Malaysian manufacturers’ perspectives, 

journal of cleaner production, vol.108. 

Zeng, S.X. & Meng, X.H. & Yin, H.T & Tam, C.M.& 

Sun,L.(2010). Impact of cleaner production on 

business performance, Journal of Cleaner 

Production,vol.18. 

C. Thesis: 

Axelsson , Louise & Skogum , Sandra .(2016). Cost 

of Poor Quality Development of a tool for 

identification and quantification of CoPQ, Thesis 

in Master Degree Program Quality and 

Operations Management ,Chalmers university of 

technology, Gothenburg, Sweden. 

Ombis, Leah Oyake.(2012). Managing Plastic Waste 

in Urban Kenya: Niche Innovations in 

Production and Recycling, PhD thesis in Socio-

Economic and Natural Sciences of the 

Environment (SENSE), Wageningen University, 

Wageningen, Netherlands. 

Thomasson,  Marcus &  Wallin , Johanna .(2013). 

Cost of Poor Quality; definition and development 

of a process-based framework, Master of Science 

Thesis in the Master Degree Programme Quality 

and Operations Management , Chalmers 

university of technology , Gothenburg, Sweden. 

D. Conferences: 

Sirait,M.(2018). Cleaner production options for 

reducing industrial waste: the case of batik 

industry in Malang, East Java-Indonesia, The 

4th International Seminar on Sustainable Urban 

Development IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science.106. 

 


