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 ة البيئية باستخدام أساس األنشطةقياس تكاليف الجود
 (ة)دراسة ميداني  المبني على الوقت

         [18] 
 (2)عالء على حسين -(2)سماسم كامل موسي -(1)محمد علىالشيماء محمد 

جامعة عين ، كلية تجارة( 2 جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئية( باحثة ب1
 شمس

 
 المستخلص

، ت في قياس تكاليف الجودة البيئيةف الدراسة الي تحليل وتقييم تأثير معادالت الوقتهد
حيث أن معادالت الوقت تسهم في تطوير أهداف المحاسبة عن التكلفة، فيما يتعلق بزيادة دقة 

ذلك تطوير إجراءات ضبط التكلفة ورقابتها وتطوير تقارير التكاليف، وك علىالتكلفة وقدرتها 
زال هناك الكثير من المتطلبات العلمية والعملية التي يجب  ، فمارة الربحية العمالءتحسين إدا

وقد قام الباحثون بإجراء  .يق بها عند تكوين معادالت الوقتمحاسبي التكاليف اإللمام الدق على
فردا  70دراسة ميدانية من خالل استقصاء آراء عينة من المحاسبين وقد بلغ حجم العينة 

أساس  علىآرائهم في حول قياس تكاليف الجودة البيئية من خالل منهج التكلفة  ىعلللتعرف 
 علىالذي يقوم  المنهج االستقرائي واالستنباطي علىالدراسة تعتمد  الوقت. علىالنشاط المبني 

 .تجميع وتحليل وتفسير المعلومات المتعلقة بالعناصر الرئيسية المكونة للدراسة
فير اإلمكانات المادية والبشرية لتطبيق منهج التكلفة على أوضحت النتائج ضرورة تو 

أساس النشاط المبني على الوقت لما يتميز به من مرونة في التطبيق وتوفير المعلومات 
، ولذا يجب على إدارات المشروعات ج، وتخفيض تكاليف الجودة البيئيةالدقيقة عن تكلفة المنت

نشاط المبني على الوقت في مراجعة تكاليف الطاقة االستفادة من منهج التكلفة على أساس ال
لغاء  غير المستغلة من األنشطة، وتحديد اإلجراءات الالزمة لالستفادة من الطاقة العاطلة، وا 

 الحلقات اإلنتاجية الزائدة، واألنشطة غير المضيفة للقيمة.
 

 المقدمة
كشرط ضروري  أصبح تحسين وتطوير األداء من أهم التحديات التي تواجه المنشات

مما جعل العديد من منشآت  ،لبقائها واستمرارها في السوق التي تتسم بالمنافسة الشديدة
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والتي تعتمد بالمنافسة  ،األعمال تعيد النظر في األساليب المستخدمة التقليدية في تقييم األداء
يه االهتمام نحو لذلك كان البد من توج ،الرؤية الداخلية والبيانات التاريخية المالية فقط على

البيئة الخارجية واألداء الخارجي للمنشات المتميزة في الصناعة من أجل االستفادة منها في 
أضافه إلي  ،السوق والمستهلك علىتحديد المقاييس المرجعية الغير المالية لألداء التي تعتمد 

أساس  علىهج التكلفة الدور الذي يلعبه من ىباإلضافة إل ،المقاييس المرجعية المالية الداخلية
حيث تعد  ،النشاط في توفير معلومات مالية وغير مالية تبين محركات وكيفيه أداء األنشطة

زيادة فرص تحسين  علىهذه المعلومات مفيدة في مجال اتخاذ العديد من القرارات مما يساعد 
 لألداء.إذ البد من تحقيق دقة القياس والتقييم الموضوعي  ،والتطوير المستمر لألداء

أكدت العديد من الدراسات المحاسبية أن نظام المحاسبة عن التكلفة التقليدي ال يهتم 
ربما كان ذلك  ،معالجتها كتكاليف إضافية علىبقياس تكاليف الجودة البيئية ويقتصر األمر 

وظهرت بعض  ،مناسبا خالل فترة معينة وحدثت تغيرات كبيرة في البيئة الصناعية الحديثة
ين الخاصة بحماية البيئة خاصة في الواليات المتحدة األمريكية، وكذلك تطبيق مبدأ من القوان

والتي تطلب أن تمارس الشركات  14000يلوث يدفع وأخيرا معايير ايزو الجودة البيئية
 الصناعية أنشطة صديقة للبيئة في مختلف مراحل العمليات اإلنتاجية والتسويقية.

(Lambino, 2007,pp74-84) 
تمثل إدارة التكاليف أحد عناصر المنافسة في البيئة الحديثة ويقوم منهج التكلفة على و 

مراكز  علىأساس النشاط بتتبع التكاليف الغير مباشرة للموارد وتخصيص هذه التكاليف 
 علىالمنتج النهائي وفقا لعالقة السبب واألثر،  علىاألنشطة ثم تحميل تكاليف تلك المراكز 

 علىنهج التكلفة على أساس النشاط يقوم على الدقة في تحميل التكاليف الرغم من أن م
أساس النشاط مقبوال نتيجة االنتقادات التي وجهت  علىلم يعد منهج التكلفة  ،وحدات المنتج

 له. 
أساس النشاط،  علىولمواجهة االنتقادات المرتبطة بالنظم التقليدية ومنهج التكلفة 

خذ في ؤ مع مسئولي اإلدارات المختلفة  ويب إجراء مقابالت استحداث منهج جديد ال يتطل
 علىهذا المدخل )مدخل التكلفة  علىاالعتبار تغير الوقت الالزم ألداء النشاط وقد أطلق 

 .(على الوقتأساس النشاط المبني 
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 مشكلة الدراسة
 ،أساس النشاط في نهاية الثمانيات من القرن الماضي علىاستخدام منهج التكلفة  ىأد

بدال من منهج التكلفة  ،إلي دقة تخصيص التكاليف اإلضافية استنادا لتعدد مسببات التكلفة
 ,Baird)الحجم كمسبب وحيد للتكلفة عند حساب التكلفة المقدمة للعميل علىالتقليدي القائم 

2004, pp.383- 399)  ذلك تدعيم دقة النتائج المقدمة التي تستهدف للتميز بين  علىوترتب
بسبب التأكيد على أن كل عميل ال يستهلك نفس القدر من  ،ء في ضوء ربحيتهمالعمال

لمجمعات التكلفة وفقًا لدرجيه  ABCويستند ذلك على تصنيف منهج  ،األنشطة والموارد
وتفهم  ،المؤداة بالمنشأة –مستوى المنشأة ككل  ،المنتج / العميل ،الوحدة الدفعة –األنشطة 

ومن ثم إمكانية  ،يف يمكن المديرين من إدراك أسباب حدوث التكلفةالمستوى التدريجي للتكال
إدارتها بغرض تخفيضها . إال أن هناك بعض الصعوبات التي تصاحب استخدام منهج 

ABC وعدم القدرة على تحديد الطاقات غير  ،منها طول الفترة الزمنية لتطبيق هذا المنهج
و أيضا قد يتم  ،دارة تلك الطاقات غير المستغلةوكذلك عدم توجيه النظر إلمكانية إ ،المستغلة

قد يؤدى  ،تجاهل ذلك التعقد المصاحب ألداء األنشطة و افتراض وجود مسبب وحيد للنشاط
 (MCMANUS, 2012, p38)النخفاض درجة الدقة فى تخصيص التكاليف اإلضافية 

 . وتطوير المنهج تسبب مشكلة أخرىوأخيرا فإن تكلفة تطبيق وتعديل 
أساس النشاط  علىالصعوبات والمشكالت التي تواجه منهج قياس التكلفة  علىغلب للت
ABC  قدم كال من(Kaplan & Anderson)  ه يعلمدخال جديدا أطلق  2004في عام

يبسط منهج التكلفة عن طريق  TDABCالوقت  علىالنشاط المبني  علىمنهج التكلفة 
األنشطة قبل  علىتحميل تكاليف الموارد استبعاد الحاجة الي مقابالت وحصر الموظفين ل

ويعتبر وسيلة لمعالجة صعوبات استطالعات الموظفين ونموذج  ،أهداف التكلفة علىتحميلها 
تحديد تكلفة الوحدة  :وتين رئيستين لبناء النموذج وهماوحدد خط ،أكثر مرونة لمعالجة التكاليف

  .اطتحديد الوقت المحدد ألداء النشو  ،من الموارد المتاحة
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وتتمثل في مدي إمكانية قياس تكاليف الجودة البيئية وذلك بتطوير الهدف الرئيسي لنظام 
والتمسك بخاصية التوجه  ،المحاسبة عن التكلفة التقليدي من خدمة أغراض المحاسبة المالية

نتاج المعلومة التكاليفية البيئية الد ،حدة علىالمالي إلى القياس الدقيق لتكلفة كل منتج  قيقة وا 
 .جودة المياه والهواء والتربة علىالتي تقيس جهود الشركة نحو الحفاظ 

ولكي يصبح النموذج التقليدي لقياس تكاليف الجودة البيئية مصدرا للمعلومات المالئمة 
فإن ذلك يتطلب استبدال محركات التكاليف التقليدية على  ،في مجال قياس التكاليف البيئية

 قت.أساس الحجم بمحركات الو 
بالتالي يمكن صياغة مشكلة البحث في سؤال جوهري:. كيف يمكن استخدام منهج 

 ؟في قياس تكاليف الجودة البيئية (TDABC)التكلفة على أساس النشاط المبني على الوقت 
 

 دراسةأسئلة ال
 ما تكاليف الجودة البيئية؟ .1
ا هي اإلضافات الوقت وكذلك م علىأساس النشاط المبني  علىما طبيعة منهج التكلفة  .2

 ؟محاسبة التكلفة على أساس النشاط التي يقدمها مقارنة بمنهج
ت في قياس الوق علىأساس النشاط المبني  علىأن يساهم تطبيق منهج التكلفة  ةمكانيإما  .3

 ؟تكاليف الجودة البيئية
 

 أهداف الدراسة
أساس  علىكلفة يتمثل الهدف الرئيسي في قياس تكاليف الجودة البيئية باستخدام منهج الت

طلب تحقيق عدة أهداف فرعية لتحقيق هذا الهدف فإن ذلك يتو  النشاط المبني على الوقت.
 منها:

 .ومات قياس تكاليف الجودة البيئيةتحديد كل من المفهوم والمق .1
 .الوقت علىاإلطار الفكري لمنهج التكلفة غلي أساس النشاط المبني  علىالتعرف  .2
وقت ال علىالربط بين منهج التكلفة على أساس النشاط المبني  إجراء دراسة ميدانية لتحقيق .3

 .وقياس تكاليف الجودة البيئية
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 فروض الدراسة
 :.فإن افتراضاته تتمثل فيما يلي ،في ضوء طبيعة البحث وأهميته وأهدافه ومفاهيم عنوانه

 شطةأساس األن علىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين منهج التكلفة  :الفرض األول
 .وقياس تكاليف الجودة البيئية

أساس النشاط  علىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين منهج التكلفة  :الفرض الثاني
 .وقت وقياس تكاليف الجودة البيئيةال علىالمبني 

 علىال يوجد اختالف في قياس تكاليف الجودة البيئية بين منهج التكلفة  :الفرض الثالث
 .  الوقت علىأساس النشاط المبني  علىة أساس النشاط ومنهج التكلف

 
 متغيرات الدراسة

 غيرات الدراسة في متغيران هما:تتمثل مت
 .الوقت علىأساس النشاط المبني  على: التكلفة متغير مستقل

 .تكاليف الجودة البيئية: متغير تابع
 

 حدود الدراسة
 يخرج عن نطاق البحث ما يلي:

عدد من الشركات  علىث في تحديد مجال التطبيق : سوف يعتمد الباحالحدود المكانية
 .ة والتابعة المدرجة في سوق المالالصناعية المساهمة والقابض

 2018 ىلإ 2017الفترة من سنة  على: سوف تقتصر عملية جمع البيانات الحدود الزمانية
 .فترة كافية لتحقيق أهداف الدراسةالباحث أن هذه ال ىوير 

الباحث نقصا في الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين : واجه الحدود الموضوعية
 الوقت. علىأساس النشاط المبني  علىقياس تكاليف الجودة البيئة ومنهج التكلفة 
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أساس النشاط المبني  علىمعرفة تأثير استخدام منهج التكلفة  علىتقتصر هذا الدراسة 
 ة األعمال المصرية.الوقت في قياس تكاليف الجودة البيئية  في بيئي على

 
 أهمية الدراسة

الوقت يعد  علىأساس النشاط المبني  علىتتمثل أهمية الدراسة في كون أن منهج التكلفة 
 .ل خالل األهمية العلمية والعمليةمنهجا حديثا  نسبيا ويلزم له المزيد من التحلي

 \ )محاسبة التكاليفهوم العلمي لهذا الفرع المحاسبي محاولة تأصيل المف: األهمية العلمية
أساس النشاط المبني  علىمحاسبة اإلدارية البيئية( وذلك بربطه بمفاهيم وأساليب منهج التكلفة 

الوقت والذي ينعكس تطبيقه في تحقيق الدقة والشمول في بيانات التكاليف حيث يعتمد  على
يف الجودة ا في قياس تكالمعادالت الوقت لقياس تكاليف األنشطة وكيفيه استخدامه على
 .البيئية

 مما يلي: تستمد الدراسة األهمية العملية :األهمية العملية
خفض هذه التكاليف أيضا يحقق للشركة ميزة  علىأهمية تحديد الجودة البيئية والعمل  .1

 .بيئة في السوقين المحلي والخارجيتنافسية لمنتجاتها صديقة لل
ات المالية والخدمية في استخدام نظام تأتي الدراسة الميدانية لتواكب اهتمامات المنظم .2

األسباب وراء حدوث هذه  علىالتتبع السليم للتكاليف وتركيز اإلدارة  علىالتكاليف يعمل 
دها وقياس تكاليف الجودة التكاليف بهدف رفع كفاءتها التشغيلية واالستغالل األمثل لموار 

 .البيئية
 

 الدراسات السابقة
أساس  علىس تكاليف الجودة البيئية ومنهج التكلفة بعض الدراسات التي تناولت قيا

 .الوقت علىالنشاط المبني 
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المشكالت التي تواجه  علىتستهدف هذه الدراسة الي التعرف  :(2009) دراسة منال
أهمية المعلومات  ىتكاليف الجودة البيئية وتوضيح مدالمحاسبة تكاليف البيئية وتبويب وقياس 

  .ف البيئية في اتخاذ القراراتالتي توافرها محاسبة تكالي
عدم التزام المنشآت الصناعية بالمستويات القياسية للتلوث يؤدي الي أضرار  :أهم نتائجها

توجد مشكالت توجه محاسبة التكاليف البيئية  ،لألفراد والموارد الطبيعية التي يصيبها التلوث
ريحة في المنشأة وعدم وجود ومن أهمها ال يتم تسجيل تكاليف البيئية في حسابات واضحة وص
وجود عالقة متبادلة بين  ،معايير محددة يتم استخدامها في عملية قياس التكاليف البيئية

 تكاليف الجودة البيئية واتخاذ القرارات.
أوصت هذه الدراسة بضرورة زيادة الجهود المنشات الصناعية نحو المكافحة التلوث بهذه 

وضرورة عدم تجاهل معلومات  ،ياس االلتزامات البيئيةوضرورة إصدار معيار لق ،المنشات
 .أبحاث تهتم بدراسة حماية البيئة تكاليف البيئية عند اتخاذ القرارات، وضرورة إنشاء مراكز

 علىتستهدف هذه الدراسة الي توضيح دور منهج التكلفة : ((Szychta 2010دراسة 
مبادئ وهيكليه منهج التكلفة وشرحت  ،أساس النشاط في المنشآت الخدمية بشكل مختصر

الوقت المصمم لتجاوز تعقيدات توزيع التكلفة في  علىأساس النشاط المبني  على
وتحديد نقاط القوة والضعف في هذا  ،، وأمكانيه تطبيقه في المنشآت الخدميةABCمنهج

 المنهج.
شكل قياس تكاليف األنشطة والخدمات والزبائن ب على TDABC يقوم منهج :أهم نتائجها

 .سهل وسريع في المنشآت الخدمية وأنواع أخري من المنشآت
تستهدف هذه الدراسة الي المقارنة بين منهجي التكلفة  :Hon & Chu  (2012)دراسة
وذلك للتأكد من الفروقات  ،أساس النشاط علىالوقت والتكلفة  علىأساس النشاط المبني  على

تحديد القصور المنتجة لهذا  علىوالقدرة  ،يةبين منهجي في تقليل الهدر في الطاقة اإلنتاج
 الهدر.
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الطاقة المستغلة تكون منخفضة في بعض األقسام التي تستخدم منهج التكلفة  :أهم نتائجها
األمر الذي يبرهن إن استخدام نمط تكلفة الوحدة بواسطة منهج التكلفة  ،أساس النشاط على
ة المستغلة التي تعتبر أفضل من علىاقة الفالوقت يعكس في الواقع الط علىأساس المبني  على

 علىأساس النشاط المبنى  علىالمنهج التقليدي، ووضحت الدراسة أيضا أن منهج التكلفة 
 .أقل تكلفةالوقت أكثر دقة وسهل التطبيق و 

 علىتستهدف هذه الدراسة إلي تأثير منهجية قياس التكلفة : (2013)دراسة عبد الرحمن 
ويمكن تحقيق هذا الهدف خالل  ،الوقت في تحديد أسعار الخدمات علىأساس النشاط المبني 

أساس  علىوبيان مشاكل تطبيق منهج التكلفة  ،TDABCاإلطار الفكري لمنهج  علىالتعرف 
أساس النشاط المبني  علىالنشاط لقياس تكلفة المنتج بالمقارنة مع أهمية ومزايا منهج التكلفة 

استراتيجيات تخفيض التكلفة وتحديد و   TDABCمنهج وتحديد العالقة بين ،الوقت على
 األسعار.

حساب ربحية كل عميل من خالل محركات التكلفة  علىتبين قدرة النظام  :أهم نتائجها
وساعد اإلدارة في التأثير في  ،االختالفات بين العمالء واألوامر علىومعادالت الوقت بناء 

 عملية التسعير واتخاذ القرارات استثنائية.
أوصت الدراسة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا المعلومات في جميع المنظمات الخدمية 
الستيعاب جميع العمليات وتحويل العمليات الشفهية الي معادالت وقت منطقية لقياس ربحيه 

 .العنصر البشري علىوضرورة اعتماد المنظمات الخدمية بشكل كبير  ،كل عميل
ف هذه الدراسة إلي اقتراح إطار محاسبي متكامل لقياس تستهد: (2014)دراسة الفنه 

في ضوء المحاسبة اإلدارية  ABCمنهج  علىتكاليف الجودة مياه الصرف الصناعي يعتمد 
ولتحقيق ذلك البد من تحديد أسباب قصور النظم التقليدية للمحاسبة في قياس  ،البيئية

 .EMAتكاليف الجودة البيئية في ضوء  واقتراح إطار محاسبي لقياس ،التكاليف الجودة البيئية
وفي ظل درجيه األنشطة وتوفير مسببات حدوث   ABCيتيح استخدام منهج  :أهم نتائجها

ويتيح إمكانية أن أساس المشكلة في نظام المحاسبة عن التكلفة التقليدي في  ،األنشطة البيئية
ف اإلضافية وكذلك من األنشطة قياس الجودة انتزاع أو فصل التكاليف البيئية في وعاء التكالي

 األنشطة والمنتجات المسببة في حدوثها. علىالنظيفة وأعاده تخصيصها 
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أساس  علىأوصت الدراسة بضرورة اهتمام الشركات الصناعية باستخدام منهج التكلفة 
 .صناعي في إطار المحاسبة اإلداريةالنشاط في قياس تكاليف جودة مياه الصرف ال

 
 اإلطار النظري

 :همية قياس تكاليف الجودة البيئيةأ
  تعتبر محاسبة التكاليف البيئية بأنها أداء تمد المستفيدين بالمعلومات المحاسبية ومتخذي

القرارات بمعلومات التكاليف المتعلقة بالنواحي البيئية إلعطاء صورة كاملة عن أداء المنشأة 
ات والمعلومات المتعلقة بالنواحي بحيث يضم بيانات تتعلق باألداء البيئي إلي جانب البيان

 .المالية
  يجب تحديد نطاق التكاليف البيئية والهدف المرجو منها، واألنشطة التي تحدثها خالل

جميع مراحل دورة حياة المنتج، وعلى ذلك فإن التكاليف البيئية تتمثل في "تكاليف األنشطة 
افة التكاليف التي تنشأ نتيجة قياس التي تقوم بها المنشأة لتحقيق الحماية البيئية، وكذلك ك

وتقييم ورقابة وتصحيح آثار األنشطة التي تزاولها المنشأة ويكون لها آثار عكسية غير 
 مرغوبة على الجودة البيئية.

  تعتبر تكاليف الجودة البيئة بأنها مجموعة من عناصر التكاليف المرتبطة ذات العالقة
ي تنتج عن قرارات اإلنتاج والتشغيل، وذلك يشمل برقابة وتحديد وتصحيح تلك األخطاء الت

 .العوامل الملوثة بالماء والهواء والتربة
  تكاليف الجودة البيئة لها دورا هاما في اتخاذ القرارات من خالل تطوير النظام المحاسبي

تطوير أنظمتها المتعددة للتماشي مع  علىالمنشات العمل  علىوأنه يتوجب  ،البيئي
وكذلك يتطلب من المنشات اإلدراك ألهمية والفوائد التي يمكن  ،شريعات البيئيةالقوانين والت

ية وما لذلك من أن تحققها من االيجابيات الناتجة من وعي و إدراك المنشات لألهمية البيئ
 .قدرتها التنافسية
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 :الوقت علىأساس النشاط المبني  علىطبيعة منهج التكلفة 
  الوقت منهجا جديدا ومطورا يتميز  علىالنشاط المبنى أساس  علىيعتبر منهج التكلفة

تحديد الطاقة الغير المستغلة   علىبالسرعة وسهولة في االستخدام والتطبيق والتقدير ويعمل 
ة إلمداد بالموارد علىأساس القدرة الف علىكما انه يساعد في تحديد معدالت دوران التكلفة 

أساس النشاط وأصبح االستمرار  علىلتكلفة فانه يعالج معظم مشاكل منهج ا ،المطلوبة
 .هذا المنهج مكلف من حيث الوقت والجهد على

  الوقت  تتمثل في استخدام  علىأساس النشاط المبني  علىأهمية منهج قياس التكلفة
ولزيادة دقة النموذج أن يكون لكل  ،معادالت الوقت لتحديد الوقت الالزم ألداء كل نشاط

اصة بها فبالتالي فإن كل معادلة تبقي دقيقة مادامت عمليات عملية تشغيل معادلة خ
أساس  علىويكون تحديث منهج التكلفة  ،المنشأة تتجدد باستمرار وتحقق كفاءة عالية

 .الوقت علىاألحداث وليس  على  TDABCالنشاط المبني على الوقت
 تخدم في النشاطتتمثل معادالت الوقت في كيفية تشغيل مسبب التكلفة بتحديد الوقت المس، 

ويتضح من  ،ويتم تحديد الوقت المستهلك ألداء النشاط من خالل مسببات التكلفة المتعددة
عدة مسببات  علىالوقت يحتوي  علىأساس النشاط المبني  علىذلك أن منهج التكلفة 
 للتكلفة في نفس الوقت.

ت في قياس الوق علىأساس النشاط المبني  علىآلية عمل منهج التكلفة 
الوقت من  علىأساس النشاط المبني  علىيعتبر منهج التكلفة : تكاليف الجودة البيئية

 ،أحدث المناهج التي تسعى إلى تحقيق التكامل بين نظم التكاليف والبعد اإلستراتيجي للمنشأة
 .ا من خالل استخدام معادالت الوقتويهتم بدراسة وتحليل التكلفة البيئية وتخفيضه

أساس النشاط  علىقياس تكاليف الجودة البيئية باستخدام منهج التكلفة  تتمثل خطوات اليه
 ,Bruggeman,Everaert, Anderson & Levant)في:  TDABCالوقت  علىالمبني 

2007, P.10) 
( التي تؤدى األنشطة الموارد الالزمةتحديد المجموعات المختلفة من الموارد البيئية أى ) .1

 .ل المنشأةة لكل إدارة أو قسم داخالبيئي
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ويتم تخصيص التكاليف البيئية  ،تقدير التكاليف البيئية لكل مجموعة من الموارد البيئية  .2
أما التكاليف البيئية الغير مباشرة يتم  ،المباشرة على تكلفة المنتج أو الخدمة مباشرة

 .وهذه التكاليف تدخل ضمن النموذج تخصيصها على األنشطة
ساعات العمل المتاحة( مع استبعاد وعة من الموارد البيئية )لكل مجمتحديد الطاقة العملية  .3

أثناء عملية  أوقات األعطال واالجتماعات والتدريب وذلك من خالل المالحظة المباشرة
 .سير العمل بالمنشأة

التكلفة {حساب متوسط تكلفة وحدة الوقت من كل مجموعة موارد بيئية وذلك بقسمه  .4
 .}اقة العملية للموارد )بالساعات(يئية على الطاإلجمالية لمجموعة الموارد الب

( لموضوع القياس بضرب متوسط تكلفة وحدة الوقت من حساب التكلفة الكلية )اإلجمالية .5
 .(الوقت المطلوب )المحدد× لبيئية مجموعة الموارد ا

وبذلك يتم قياس التكاليف الجودة البيئية بصورة صحيحة وتحميلها على النشاطات 
ثم على المنتجات يساهم في تحديد تكلفة المنتجات بشكل دقيق، ومن ثم تحديد المسببة لها 

المقابلة السليمة بين إيراد المنتجات وتكاليفها، وهذا يساهم في ترشيد القرارات اإلدارية إضافة 
إلى القياس السليم لتكلفة كل منتج على مستوى المنشاة، وقد يكون االهتمام من جانب المنشاة 

 .قبلية اتجاه المحافظة على البيئةفي رسم السياسات المست لمساعدتها
 

 إجراءات الدراسة
الذي يقوم  المنهج االستقرائي واالستنباطي على: سوف نعتمد في دراستنا المنهج المستخدم

والتي  ،تجميع وتحليل وتفسير المعلومات المتعلقة بالعناصر الرئيسية المكونة للدراسة على
اليف الجودة البيئية ومحاولة استكشاف مشكالت وصعوبات قياس تكاليف تتمثل في محاسبة تك

 .ظل نظام محاسبة تكاليف التقليدي الجودة البيئية في
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 :أدوات البحث
: تهدف الدراسة الميدانية إلى استطالع رأي عينة الدراسة للتعرف على آرائهم في وصف األداة

الوقت"،  علىأساس النشاط المبني  علىتكلفة "قياس تكاليف الجودة البيئية باستخدام منهج ال
بهدف اختبار فروض الدراسة، ودراسة العالقة بين منهج التكلفة على أساس النشاط المبني 

 علىوذلك من خالل قائمة االستقصاء وقد اشتملت  ،الوقت وقياس تكاليف الجودة البيئية على
 لي:جزء خاص بالبيانات الشخصية، وثالثة أسئلة بحثية كما ي

  عبارة(. 11) أساس األنشطة علىالسؤال األول: لقياس منهج التكلفة 
  عبارة(. 11) أساس النشاط المبني على الوقت علىالسؤال الثاني: لقياس منهج التكلفة 
 ( 11السؤال الثالث: لقياس أهمية قياس تكاليف الجودة البيئية )عبارة.  

ى لمتغيرات الدراسة صدق االستبيان : تتضمن مقاييس صدق وثبات المحتو الصدق والثبات
 . )االتساق الداخلي(، قيمة الثباتعن طريق صدق المقياس 

: يقصد به أن تقيس أسئلة االستبيان ما وضعت لقياسه، وقامت الباحثة صدق االستبيان
 بالتأكد من صدق االستبيان عن طريق:

ن عبارات االستبيان مع : يقصد به مدى اتساق كل عبارة مصدق المقياس )االتساق الداخلي(
 السؤال الذي تنتمي إليه تلك العبارة.

يقصد به ثبات االختبار أن يكون االختبار مماثال لنفسه بمعني أن يعطي  :مقياس الثبات
نتائج قائمة  علىيوضح ذلك مدي إمكانية االعتمادية  ،النتائج حين يطبق أكثر من مرةنفس 

 مجتمع الدراسة. علىا ومدي إمكانية تعميم نتائجه ،االستبيان
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالشركات الصناعية بجمهورية مصر : وصفهاالعينة و 

وسوف تقتصر  ،فردًا من مجتمع الدراسة 70العربية، وقد قامت الباحثة بسحب عينة بلغت 
افية فترة كويري الباحث أن هذه ال 2018 ىال 2017الفترة من سنة  علىعملية جمع البيانات 
 .لتحقيق أهداف الدراسة

قامت الباحثة : في تحليل البيانات 24اإلصدار  SPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي 
باختبار صالحية بيانات الدراسة للتحليل اإلحصائي وذلك بإجراء اختبار االعتمادية والثبات، 

ى مجتمع الدراسة، ها من العينة عليعللمعرفة مدى إمكانية تعميم النتائج التي تم الحصول 
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وتوصيف المتغيرات من حيث النزعة المركزية والتشتت، وانتهاًء بدراسة العالقات بين 
المتغيرات واختبار االختالفات بين تلك المتغيرات، بهدف اختبار الفروض وصواًل إلى نتائج 

 الدراسة.
 

 النتائج ومناقشتها
أساس  علىبين منهج التكلفة : توجد عالقة ذات داللة إحصائية اختبار الفرض األول

والختبار ذلك الفرض تم استخدام أسلوب االرتباط  ،األنشطة وقياس تكاليف الجودة البيئية
واالنحدار البسيط الختبار العالقة بين منهج التكلفة على أساس النشاط، وقياس تكاليف الجودة 

 البيئية، وجاءت النتائج التالية:
نحدار البسيط الختبار العالقة بين منهج التكلفة على أساس نتائج االرتباط واال (:1) جدول

 النشاط، وقياس تكاليف الجودة البيئية
 "منهج التكلفة على أساس النشاط" X1المتغير المستقل 

 "قياس تكاليف الجودة البيئية" Mالمتغير التابع 

معامل 
 R االرتباط

القدرة 
 التفسيرية

R2 

 نوية المعلمات المقدرةاختبار مع اختبار معنوية النموذج
F 

 المحسوبة
Sig. 
 T قيمة المعامل المعنوية

 المحسوبة
Sig. 
 المعنوية

0.007 
(0.955) 0.000 0.003 0.955 α 4.053 13.1 0.000 

β 0.057 0.057 0.955 
منهج التكلفة على أساس وجود عالقة ذات داللة معنوية بين يتضح من الجدول عدم 

ة حيث بلغت قيمكما ظهر من نتائج االرتباط، ، Y تكاليف الجودة البيئيةوقياس ، X1 النشاط
يدل على عدم مما  0.955بمستوى معنوية  R =0.007 معامل االرتباط الخطي لبيرسون

)رفض  .معنوية العالقة بين منهج التكلفة على أساس النشاط وقياس جودة التكاليف البيئية
 الفرض األول(
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أساس  علىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين منهج التكلفة  :اختبار الفرض الثاني
والختبار ذلك الفرض تم استخدام .الوقت وقياس تكاليف الجودة البيئية علىالنشاط المبني 

أساس النشاط المبني  علىأسلوب االرتباط واالنحدار البسيط الختبار العالقة بين منهج التكلفة 
 لبيئية، وجاءت النتائج التالية:الوقت وقياس تكاليف الجودة ا على

أساس  علىنتائج االرتباط واالنحدار البسيط الختبار العالقة بين منهج التكلفة  (:2)جدول 
 الوقت وقياس تكاليف الجودة البيئية علىالنشاط المبني 
 "منهج التكلفة على أساس النشاط المبني على الوقت" X2المتغير المستقل 

 تكاليف الجودة البيئية" قياس" Yالمتغير التابع 
معامل 
 االرتباط

R 

القدرة 
 التفسيرية

R2 

 اختبار معنوية المعلمات المقدرة اختبار معنوية النموذج
F 

 المحسوبة
Sig. 
 T قيمة المعامل المعنوية

 المحسوبة
Sig. 
 المعنوية

0.504)**( 0.254 23.2 0.000 α 2.601 8.461 0.000 
β 0.356 4.817 0.000 

 0.01**( معنوي عند مستوى معنوية )
 يتضح من الجدول ما يلي:

  أظهرت نتائج االرتباط وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية بين منهج التكلفة على أساس
= R، حيث بلغت قيمة Y ، وقياس تكاليف الجودة البيئيةX2النشاط المبني على الوقت 

 .0.01عالقة عند مستوى معنوية مما يعني معنوية ال 0.000بمستوى معنوية  0.504
  :بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي 

Y =2.601+0.356*X2 + ε 
 قياس تكاليف الجودة البيئية )المتغير التابع(،:  Y حيث
X2  :،)منهج التكلفة على أساس النشاط )المتغير المستقل 
ε  .الخطأ العشوائي 

( والتي تشير إلى قوة أو درجة التأثير، أي أن الزيادة في 0.356) βمن قيمة ويتضح 
تطبيق "منهج التكلفة على أساس النشاط المبني على الوقت" بدرجة واحدة يتبعها زيادة في 

 درجة. 0.356"قياس تكاليف الجودة البيئية" بـ 
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معنوية النموذج أن قيمة والذي يختص باختبار  Fيتضح من اختبار  اختبار معنوية النموذج:
F  =23.2  0.01، مما يؤكد معنوية العالقة عند مستوى معنوية 0.000بمستوى معنوية. 

والذي يختص بمعنوية المعلمات  Tيتضح من اختبار  اختبار معنوية المعلمات المقدرة:
لمعامل  T، وأن قيمة 0.000بمستوى معنوية  8.461 لثابت االنحدار Tالمقدرة أن قيمة 

بمستوى  4.817"منهج التكلفة على أساس النشاط المبني على الوقت" قد بلغ  X2لمتغير ا
 .)قبول الفرض الثاني للباحثة( مما يؤكد معنوية المعلمات المقدرة. 0.000معنوية 

ال يوجد اختالف في قياس تكاليف الجودة البيئية بين منهج التكلفة  :اختبار الفرض الثالث
 . الوقت علىأساس النشاط المبني  علىهج التكلفة أساس النشاط ومن على

 Paired samples T testوالختبار ذلك الفرض تم استخدام اختبار ت للعينات المترابطة 
 حيث يتم اختبار الفرض العدمي والفرض البديل كالتالي:

 لىعال يوجد اختالف في قياس تكاليف الجودة البيئية بين منهج التكلفة  :H0الفرض العدمي 
 الوقت. علىأساس النشاط المبني  علىأساس النشاط ومنهج التكلفة 

 علىيوجد اختالف في قياس تكاليف الجودة البيئية بين منهج التكلفة  :H1الفرض البديل 
 الوقت. علىأساس النشاط المبني  علىأساس النشاط ومنهج التكلفة 

 .Sigإذا كان مستوى المعنوية وتكون قاعدة الحكم بناًء على مستوى المعنوية المحسوب، ف
 فإننا نستطيع رفض الفرض العدمي، ونقبل الفرض البديل. 0.05أقل من 

 يوضح  الجدول التالي نتائج ذلك االختبار:
الختبار االختالفات بين قياس تكاليف الجودة البيئية بين منهج  Tنتائج اختبار  (:3) جدول

 الوقت علىأساس النشاط المبني  علىأساس النشاط ومنهج التكلفة  علىالتكلفة 
أساس  على منهج التكلفة

 النشاط
أساس  على منهج التكلفة

درجات  Tاختبار  الوقت علىالنشاط المبني 
 dfالحرية 

مستوى 
المعنوية 

Sig.  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

3.48 0.498 4.13 0.514 6.963 69 0.000 
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، ولذلك فإننا 0.01بمستوى معنوية أقل من  T  =6.963يتبين لنا من الجدول أن قيمة 
نرفض الفرض العدمي، ونقبل الفرض البديل بوجود يوجد اختالف في قياس تكاليف الجودة 

 علىأساس النشاط المبني  علىأساس النشاط ومنهج التكلفة  علىالبيئية بين منهج التكلفة 
الوقت،  علىأساس النشاط المبني  علىذه االختالفات لصالح منهج التكلفة الوقت، وكانت ه

أساس  على ، بينما بلغ متوسط االستجابات لمنهج التكلفة4.13حيث بلغ متوسط االستجابات 
 .نخلص من ذلك إلى قبول الفرض الثالث للباحثة .3.68 النشاط
 

 نتائج الدراسة
 :نتائج خاصة باختبار فروض الدراسة

أساس  على"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين منهج التكلفة  :فض الفرض األولتم ر 
األنشطة وقياس تكاليف الجودة البيئية"، حيث أثبتت نتائج االرتباط واالنحدار عدم معنوية 

 العالقة بين منهج التكلفة على أساس النشاط وقياس جودة التكاليف البيئية.
أساس  علىقة ذات داللة إحصائية بين منهج التكلفة : "توجد عالتم قبول الفرض الثاني

فقد أظهرت النتائج وجود عالقة  ،الوقت وقياس تكاليف الجودة البيئية" علىالنشاط المبني 
ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين منهج التكلفة على أساس النشاط المبني على الوقت، 

عند مستوى  0.504مل االرتباط الخطي وبين قياس تكاليف الجودة البيئية، حيث بلغ معا
 ، كما أخذت معادلة االنحدار الصيغة التالية:0.01معنوية 

Y =2.601+0.356*X2 + ε 
منهج التكلفة على أساس  : X2قياس تكاليف الجودة البيئية )المتغير التابع(، :  Y حيث

 الخطأ العشوائي.:  εالنشاط )المتغير المستقل(، 
وذج، ومعنوية معامل االنحدار، كما بلغت القدرة التفسيرية للنموذج وقد ثبتت معنوية النم

( والتي تشير إلى قوة أو درجة التأثير، أي أن الزيادة في 0.356) β، وتدل قيمة 25.4%
تطبيق "منهج التكلفة على أساس النشاط المبني على الوقت" بدرجة واحدة يتبعها زيادة في 

 .درجة 0.356 "قياس تكاليف الجودة البيئية" بـ
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يوجد اختالف في قياس تكاليف الجودة البيئية بين منهج "ال  :تم رفض الفرض الثالث
حيث أظهر  "،الوقت علىأساس النشاط المبني  علىأساس النشاط ومنهج التكلفة  علىالتكلفة 
، ولذلك فإننا 0.01بمستوى معنوية أقل من  T  =6.963أن قيمة  T test pairsاختبار 

يوجد اختالف في قياس تكاليف الجودة  رض العدمي، ونقبل الفرض البديل بوجودنرفض الف
 علىأساس النشاط المبني  علىأساس النشاط ومنهج التكلفة  علىالبيئية بين منهج التكلفة 

 الوقت، علىأساس النشاط المبني  علىمنهج التكلفة ، وكانت هذه االختالفات لصالح الوقت
أساس  علىمنهج التكلفة ، بينما بلغ متوسط االستجابات ل4.13ت حيث بلغ متوسط االستجابا

 .3.68 النشاط
 

 توصيات الدراسة
  يقترح الباحثون توفير اإلمكانات المادية والبشرية لتطبيق منهج التكلفة على أساس النشاط

وتوفير المعلومات الدقيقة عن تكلفة المنتج،  المبني على الوقت لتميزه بمرونة في التطبيق،
 وتخفيض تكاليف الجودة البيئية.

  يوصي الباحثون باستخدام منهج التكلفة على أساس النشاط المبني على الوقت في مراجعة
لغاء الحلقات اإلنتاجية الزائدة، واألنشطة  تكاليف الطاقة غير المستغلة من األنشطة، وا 

 غير المضيفة للقيمة.
 يئية والناتجة عن تطبيق منهج التكلفة ضرورة االستفادة من توافر معلومات التكاليف الب

على أساس النشاط المبني على الوقت في تخفيض التكاليف البيئية، وبالتالي تحسين 
 األداء البيئي.

  االستمرار في الدراسات التي توضح مزايا استخدام الشركات لمنهج التكلفة على أساس
الجودة البيئية، وضرورة النشاط المبني على الوقت، وخاصة األثر على قياس تكاليف 

 ا للشركات بأهمية التطبيق.علىتوعية اإلدارات ال
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ABSTRACT 

The study aims to analyze and evaluate the effect of time equations 

on the measurement of environmental quality costs, as time equations 

contribute to the development of cost accounting objectives in terms of 

increasing cost accuracy and its ability to develop cost control and 

control procedures and develop cost reports, There are still a lot of 

scientific and practical requirements that cost conscious must know 

exactly when the composition of time equation. The researcher 

conducted a field study by surveying the opinions of a sample of 

accountants on measuring the cost of environmental quality through the 

cost- based approach based on time. 

The results indicated the need to provide the material and human 

resources to apply the cost approach based on the time-based activity 

because of its product and reducing environmental quality cost.  


