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التكامل بين أسلوبي ستة سيجما ومحاسبة الترشيد في تحقيق  
البتروكيماويات  الرق ابة علي التكاليف البيئية في بعض شركات  

 بالق اهرة الكبري
 

 (3) محمد عبد المنعم ندا -(2)بجمال سعد خطا -(1)أمل محمد بيومي
كلية ( 2 شمسجامعة عين ، البحوث البيئية بة دراسات عليا كلية الدراسات العلياطال( 1

 المعهد العالي للدراسات التعاونية واإلدارية ( 3جامعة عين شمس ، التجارة
 

 المستخلص
في ظل تطبيق المحاسبة التقليدية قد يكون هناك بعض االنحرافات نتيجة عدم الدقة 
وعدم توفير معلومات دقيقة وسريعة وتحسين الجودة في المنتجات وعدم تلبية متطلبات 

ك فالهدف من محاسبة الترشيد هو القضاء علي الضياع في كآفة العمليات التي العمالء. لذل
تتم من أجل الحصول علي المنتج أو الخدمة والحصول علي معلومات دقيقة بشكل واضح 
وصادق خاصة أسلوب محاسبة الترشيد يعكس صورة اإليرادات الفعلية بشكل أصدق من 

 .يف علي عكس المحاسبة التقليديةالمحاسبة التقليدية ونظام لتخفيض التكال
وقد اتجهت بعض الشركات والمؤسسات إلي تطبيق منهج ستة سيجما حيث يعد هذا 
المنهج إحدى اآلليات الحديثة المستخدمة التي اتجهت إليها تلك القطاعات لمساعدتها علي 

بحية في تقليل نسبة المعيب وبالتالي تخفيض التكاليف وذلك يعود مرة أخري علي تعظيم الر 
وفقا لتلك األوضاع اتجهت تلك القطاعات نحو  الكثير من القطاعات المطبقة لهذا المنهج

التكاليف البيئية ومحاولة تخفيضها مع المحافظة علي مستوي جودة مقبول من وجهة نظر 
 .المستهلكين والعمالء

اسة على وقد استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي، واألسلوب التحليلي ويقوم منهج الدر 
بيان أثر التكامل بين أسلوبي منهج ستة سيجما ومحاسبة الترشيد في ضوء المستجدات 
الحديثة والتغييرات المتالحقة في األسواق واستخدامهما كآلية لتخفيض التكاليف البيئية في 
المنشآت الصناعية في بعض شركات البتروكيماويات بالقاهرة الكبري والوقوف علي أهم 

 بيق والمعوقات وتحليل تلك المعوقات .أهداف التط
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وخلصت الدراسة النظرية إلى صياغة هذا الدور في شكل إطار نظري مقترح لبيان أثر 
سيجما ومحاسبة الترشيد في تحقيق الرقابة علي التكاليف البيئية في  6التكامل بين أسلوبي 

 .شركات الصناعية بالقاهرة الكبرال
استمارة  تم الحصول علي بياناتها من المسئولين في  385واشتملت عينة الدراسة على 

الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات في نطاق القاهرة الكبرى عن طريق المقابالت 
الشخصية، والمكالمات التليفونية، والبريد اإللكتروني، وقوائم االستقصاء ... إلخ، وتم إجراء 

أن التكامل بين أسلوب منهج ستة سيجما  لدراسة إلىالتحليل اإلحصائي لهذه البيانات وانتهت ا
 ومحاسبة الترشيد يؤدى إلى تخفيض التكاليف بصفة عامة والتكاليف البيئية بصفة خاصة .

 ومن أهم التوصيات التي يقدمها الباحث ما يلى:
تأثير التحول من نظم التكاليف التقليدية إلى نظم التكاليف التي تساعد في استخدام ونشر  .1

وعى بأهمية مدخل الترشيد وما يتبع ذلك من أنظمة جيدة للحوافز قبل استخدام أسلوب ال
 محاسبة الترشيد في الشركات الصناعية لالستفادة الكاملة من ذلك المدخل على الشركات

 .الصناعية
إجراء مجموعات مناسبة من البرامج التدريبية اإلدارية والمالية التي تساعد في رفع الوعى  .2

عاملين بأهمية أساليب ستة سيجما ومحاسبة الترشيد وغيرها عن أساليب هادفة لدى ال
 للرقابة على التكاليف البيئية وتحسين األداء. 

 الرقابة على التكاليف البيئية . –محاسبة الترشيد  –ستة سيجما  :لكلمات المفتاحيةا
 

 مقدمة الدراسة
ت الحياة كما أن العصر الحديث في ظل التغييرات السريعة والمتالحقة في شتي مجاال

بالسرعة والتطور علي كافة األصعدة وفي شتي المجاالت وانعكس ذلك علي اشتداد  اتسم
المنافسة بين الشركات والمؤسسات المتواجدة والمقدمة للعمالء الخدمات أو المنتجات أو 

المعنية ومع ازدياد  البرامج، وفي ظل ذلك التغيير ومع ازدياد الضغوط من الرأي العام واألجهزة
المسئولية االجتماعية لكافة القطاعات وخاصة المنشآت الصناعية ذات األثر السلبي الكبير 
في المجال البيئي فقد أصبحت هذه القطاعات مسئولة إلي حد كبير عن حماية البيئة والحد 

 من األضرار الناشئة عن األنشطة الخاصة بها سواًء خدمية أو إنتاجية.
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اضح أن الربح لم يعد المعيار الوحيد للحكم علي كفاءة الشركات والمؤسسات كما ومن الو 
كان معمواًل به في السابق وذلك نتيجة للوعي البيئي وأصبحت األساليب التقليدية لتحديد 
التكاليف للحد من الضرر البيئي غير كافية لمعالجة متطلبات األوضاع الحالية لكون كال منها 

جوانب إدارة التكلفة ومن ثم عدم مالئمتها للتطورات الحالية مما أدى الحاجة  يعالج جانبًا من
إلى ظهور ممارسات وأدوات جديدة للمحاسبة أطلق عليها محاسبة الترشيد لدعم تلك التطورات 

  .(2018لسريتي، ) ا في الصناعة أو الخدمة
وتعد محاسبة الترشيد إحدى األساليب الحديثة البديلة عن األساليب التقليدية حيث أن 

جدت أّن المحاسبة التقليدية ال تلبي مطالبها ألنها تكون مكلفة الكثير من هذه القطاعات و 
وتستغرق وقتًا طوياًل في الحصول على النتائج المطلوبة أو أنها ال تأخذ بعين االعتبار تكاليف 

 وقت االنتظار والتحويل لإلنتاج وتكاليف مخزون اإلنتاج تحت التشغيل.
منهج ستة سيجما حيث يعد هذا وقد اتجهت بعض الشركات والمؤسسات إلي تطبيق 

المنهج إحدى اآلليات الحديثة المستخدمة التي اتجهت إليها تلك القطاعات لمساعدتها علي 
تقليل نسبة المعيب وبالتالي تخفيض التكاليف وذلك يعود مرة أخري علي تعظيم الربحية في 

تلك القطاعات نحو ووفقا لتلك األوضاع اتجهت  الكثير من القطاعات المطبقة لهذا المنهج،
التكاليف البيئية ومحاولة تخفيضها مع المحافظة علي مستوي جودة مقبول من وجهة نظر 

 ( .  (Masanet & Liodra, 2016 المستهلكين والعمالء 
وقد ركزت الدراسة الحالية على التكامل بين أسلوبي ستة سيجما ومحاسبة الترشيد في 

 .ق الرقابة علي التكآليف البيئيةتحقي
 

 مشكلة الدراسة

تواجه الرقابة علي التكاليف البيئية في المنشآت الصناعية عدة مشكالت منها طبيعة 
تلك التكاليف وجزًء أخر يرجع إلي صعوبة الرقابة عليها، وتكمن مشكلة البحث في عدم وضوح 
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ك الرؤيا بخصوص المحاسبة عن األعباء البيئية ومن ثم عدم وضوح إجراءات المراجعة مع تل
 .(2016)عبد الدايم ،  .األعباء مما يخلق مشكالت ترتبط بالرقابة مع تلك التكاليف

 

 أسئلة الدراسة
الي اي مدي يوجه قصور في أنظمة الرقابة علي التكاليف البيئية في الشركات الصناعية  .1

 ؟ في القاهرة الكبري
بمفهوم محاسبة الترشيد وبيان مدي فاعليتها علي تخفيض التكاليف البيئية في ما المقصود  .2

 ؟لبتروكيماويات بالقاهرة الكبريالشركات الصناعية لقطاع ا
سيجما في تحقيق الرقابة علي التكاليف البيئية في الشركات  6منهج ما تأثير تطبيق  .3

 الصناعية في القاهرة الكبري؟ 
سيجما ومحاسبة الترشيد في  6ما هو اإلطار  المقترح لبيان أثر التكامل بين أسلوبي  .4

 ؟ركات الصناعية بالقاهرة الكبريتحقيق الرقابة علي التكاليف البيئية في الش
 

 أهمية الدراسة
 يمكن تحديد األهمية العلمية والتطبيقية على النحو التالي: 

مجاالت أمام الباحثين والدارسين لالطالع فتح تنبع األهمية من من الناحية العلمية :  -
على تطبيق  منهج سته سيجما في بعض الشركات الصناعية لقطاع البتروكيماويات 

لقاهرة الكبري "وتوضيح دور محاسبة الترشيد في تحقيق الرقابة علي التكاليف البيئية في با
  .الشركات الصناعية بالقاهرة الكبري

تحسين البيئية الصناعية للشركات وتهيئتها إداريًا تقديم توصيات لمن الناحية التطبيقية :   -
 ة الكاملة من ذلك األسلوب .وفنيًا قبل استخدام أسلوب سته سيجما  حتى يمكن االستفاد
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 أهداف الدراسة
بيان أهم األساليب الحديثة وأثر تطبيقها علي التكاليف البيئية مع بيان أوجه القصور في  .1

أنظمة الرقابة علي تلك التكاليف في الشركات الصناعية )قطاع البتروكيماويات في القاهرة 
 الكبري(.

لك علي خفض التكاليف البيئية في توضيح أهمية تطبيق منهج ستة سيجما وأثر ذ .2
 الشركات الصناعية في قطاع البتروكيماويات في القاهرة الكبري.

توضيح مفهوم محاسبة الترشيد وبيان مدي فاعليتها علي تخفيض التكاليف البيئية في  .3
 الشركات الصناعية في قطاع البتروكيماويات في القاهرة الكبري. 

سيجما ومحاسبة الترشيد في تحقيق  6مل بين أسلوبي وضع إطار مقترح لبيان أثر التكا .4
 الرقابة علي التكاليف البيئية في الشركات الصناعية بالقاهرة الكبري.

 

 فروض الدراسة
 : يحاول الباحث من خالل الدراسة إختبار صحة أو عدم صحة الفروض اآلتية

ستة سيجما ومحاسبة  بين أسلوبي ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية معنويةالفرض االول: 
الترشيد في تحقيق الرقابة علي التكاليف البيئية في بعض شركات البتروكيماويات بالقاهرة 

 الكبرى.
ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين أسلوب ستة سيجما و تحقيق  :الفرض الثاني

 .بيئية في شركات البتروكيماوياتالرقابة علي التكاليف ال
: ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية بين محاسبة الترشيد و تحقيق الرقابة ثالفرض الثال

 .لبيئية في شركات البتروكيماوياتعلي التكاليف ا

: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ومعنوية بين اإلفصاح المحاسبي عن األعباء الفرض الرابع
 .كاليف البيئيةق الرقابة علي التالبيئية في القوائم المالية وتحقي
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 الدراسات السابقة
 المحاسبة مجال في سيجما ستة أسلوب استخدام"بعنوان:  )2005 (الجندي دراسة -1

 سيجما ستة أسلوب ستخدامإإمكانية  اتجهت هذه الدراسة وبشكل أساسي إلي معرفة مدى
 تمدتواع المصرية، المنشآت في المحاسبي للنظام المطبقة والخطوات اإلجراءات لتحسين أداء

 ليس أسلوب ستة سيجما أن الدراسة إلى وتوصلت ،االستقرائي التحليلي على المنهج الدراسة
 للجهود المتواصلة ونتيجة الشاملة الجودة إدارة لمنظومة تطوير ُيعد ولكنه جديدا أسلوبا

 عملية قوية لتدعيم منهجية خطوات بمثابة سيجماستة  أسلوب ويعتبر المستمر، للتحسين
 توصلت الدراسة كما العميل، نظر وجهة من الجودة على بالتركيز ويتميز األداء، وتقييم الرقابة
الممارسات  في القصور عن الناتجة المشاكل حل في ستة سيجما أسلوب استخدام إمكانية إلى

 بضرورة الدراسة المحاسبي ، وأوصت للنظام اإلجرائية للخطوات العملي التطبيق أو الفنية
 أداء جودة لتحسين سيجما منهج ستة إستخدام أهمية إلى المصرية بالمنشآت بينانتباه المحاس

 للجودة المستمر التحسين ألهمية العاملين إدراك المحاسبية، وضرورة الممارسات واإلجراءات
جراء المنشاة، أفراد جميع مشتركة بين عملية وأنها  والتطبيق البحثية الدراسات من المزيد وا 

 المجاالت. في مختلف سيجما تةألسلوب س العملي
هذه الدراسة بعنوان "تخفيض تكاليف الدراسة المتحققة و : (2007( دراسة اليامور – 2

بإستخدام منهج الحيود السداسي في مواجهة العيوب، دراسة حالة في معمل األلبسة 
 الوالدية في الموصل": 

يل وقد اعتبرت أن التكلفة تعددت أهداف هذه الدراسة منها الربط بين الجودة ورضا العم
من أهم عوامل النجاح في الوقت الحاضر، فالفشل في الجودة سوف يؤدي إلى تحمل المنظمة 
تكاليف إضافية نتيجة الجودة الرديئة في منتجاتها، مما ينعكس على رضا المستهلك ، ومن 

سين جودة أهم ما توصلت له هذه الدراسة أن المدخل الحديث إلدارة الجودة يركز على تح
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المنتجات والعمليات بالشكل الذي يؤدي للحصول على منتجات سليمة دون عيوب من المرة 
األولى، مما ينعكس على تخفيض تكلفة الجودة ككل بشكل عام، وتكلفة الجودة الرديئة بشكل 
خاص، نتيجة عدم حدوث عيوب في المنتجات المقدمة، ولتحقيق هذا الهدف فإن استخدام 

السداسي يعتبر من أحدث المناهج المتبعة في مواجهة العيوب والذي بينت  منهج الحيود
الدراسة أن تطبيقه يؤدي إلى تخفيض نسب العيوب في المنتجات لتبلغ وحدة لكل مليون فرصة 

 .مما ينعكس أثره على تخفيض تكلفة الجودة الرديئة
ستة  سيابياالن اإلنتاج مدخل تطبيق أثر"بعنوان: ( 2007الحليم ) عبد دراسة -3

 اإلدارية". المحاسبة نظم على تصميم سيجما
 مفهوم ستة سيجما من عليه يعتمد وما االنسيابي اإلنتاج علي مدخل الدراسة هذه ركزت

يضاح بأن الشركات المفهوم تطبيق ذلك إجراءات حيث من  منظمات من تطبقها تعد التي وا 
 مصر في المرطبات علب تصنيع اختيار شركة وقد تم العالم، مستوى على األولى الفئة

 دولة 11 في المنتشرة األم فروع الشركة من فرع هي والشركة الغازية، المياه قسم في وتحديدا
 وتوصلت الشركة جميع قطاعات على ستة سيجما مفهوم تطبيق تم حيث العالم، مستوى على

درجة  ضمان إلى ؤديي ما وهو ورقابتها اإلنتاجية المراحل كفاءة تعظيم يتم أنه إلى الدراسة
 العميل رضاء درجة على تنعكس وبالتالي بالشركة اإلنتاجية للمراحل والثبات الدقة من عالية
 تحقيق في ترغب التي الشركات الدراسة وأوصت المحققة، المالية المكاسب ثم على ومن

 إلى تتحول بأن األمثل بالشكل العميل متطلبات تحقيق على بالعمل في األداء والتميز الريادة
 .المراحل العمليات في إدارة الحديثة النظم

بعنووان: "ععواده هندسوة نظوم المحاسوبة اإلداريوة لتتوافوق موع ( 2011)دراسة الجندي -4
 مدخل محاسب ترشيد الفاقد دراسة تحليلية"

هدددددفت الدراسددددة إلددددى تحليددددل الجوانددددب المختلفددددة إلعددددادة هندسددددة نظددددم المحاسددددبة اإلداريددددة 
عدادة هيكلتهدا لتعتمدد علدى نظدم تكداليف التقليدية في ظل إس تخدام مدخل محاسبة ترشيد الفاقدد وا 
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تدددفق القيمددة وهددو جددوهر محاسددبة الترشدديد ، ويعددد محاولددة لتحقيددق التوافددق بددين نظددم المحاسددبة 
اإلداريدددة التقليديدددة والمددددخل المقتدددرح، واعتمددددت علدددى المدددنهج االسدددتقرائي التحليلدددي مدددن خدددالل 

وريات واالنترنت سدواء العربيدة أو األجنبيدة، وتوصدلت الدراسدة إلدى أن اعتمادها على الكتب والد
دعم القدرة التنافسية وخفض التكاليف يتم من خالل ترشديد اسدتخدام المدوارد والحدد مدن األنشدطة 
غير المضيفة للقيمة والدتخلص مدن الفاقدد بجميدع صدوره، باإلضدافة إلدى االرتقداء بمسدتوى كفداءة 

هددددوم الصدددديانة الوقائيددددة، وقددددد توصددددلت الدراسددددة إلددددى مجموعددددة مددددن اآلالت مددددن خددددالل تبنددددي مف
التوصدديات منهددا ضددرورة توجددده جميددع الوحدددات االقتصدددادية إلددى تطبيددق نظدددم اإلنتدداج فددي ظدددل 
مدددخل محاسددبة ترشدديد الفاقددد أو إصدددار معيددار محاسددبي إللددزام الوحدددات االقتصددادية بدده ونشددر 

 دية، ثقافة ترشيد الفاقد بين موظفي الوحدات االقتصا
 تحقيوق فوي الرشويده المحاسوبة أدوات اسوتخدام مدى بعنوان:( 2016دراسة عميره )-5

 فلسطين". بنك -الدراسة حالة الشاملة الجوده عداره ظل في ميزه تنافسية
 إلدى تهددف التدي الحديثدة اإلداريدة المحاسدبة أسداليب علدى التعدرف إلدى الدراسدة هددفت

 خدالل التحليلدي مدن الوصدفي المدنهج اسدتخدام تدم ولقدد تنافسدية ميدزة تخفيض التكاليف  لتحقيق
 يسدتخدم فلسدطين بندك أن الدراسدة إليهدا توصلت التي النتائج أبرز استقصاء، ومن قائمة إعداد
 خريطة والمستهدفة، التكلفة أداة هي تطبيقًا بالترتيب أدواتها أكثر وأن المحاسبة الرشيدة أدوات
 واضدحاً  تدأثيرا هنداك التحسدين المسدتمر، وأن وأخيدرا أداة الدوظيفي، الرضدا أداة والقيمدة، تيدار

 بندك في الشاملة الجودة منهج إدارة ظل في التنافسية الميزة تحقيق في الترشيد محاسبة ألدوات
لمدا  نظام محاسبة الترشيد لتطبيق التدريجي التوجه ضرورة الدراسة توصيات ومن أهمفلسطين، 

 مسدئول بأنده موظف كل يشعر حتى الترشيد ثقافة نشر ورةمتعددة وضر  مزايا من النظام يحققه
 المحاسبة الرشيدة أدوات تطبيق على العاملين تدريب وضرورة الجودة وتحقيق الهادر، عن إزالة
 التطور لتواكب المحاسبية األنظمة وتطوير أمثل، بشكل استغاللها أجل من بتطبيقها قبل البدء

 .األعمال بيئة المستمر في
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 لى التكاليف البيئية من خالل مدخل محاسبة الترشيد، وتطبيق منهجية ستة سيجما. الرقابة ع
 

 اإلطار النظري والمف اهيمي للدراسة
–محاسبة الترشيد  –: ) ستة سيجما موعة من المفاهيم بالتوضيح أهمهاتناولت الدراسة مج
 التكاليف البيئية ( .

 وتحقيق األعمال لتحسين خدميست استراتيجي تعتبر ستة سيجما مدخل: ستة سيجما  (1
 في األخطاء منع إلى تهدف التي اإلحصائية، األساليب من مجموعة بإستخدام الربحية
شباع أمكن، كلما األداء  البيانات قيادة على يعتمد علمي، منهج بإتباع العمالء حاجات وا 

المنظمة  في العمليات وفعالية كفاءة تحسين على العمل وكذلك األداء، بمستويات الخاصة
الرمز  تمثل أنها كما اإلغريقية األبجدية من عشر الثامن الحرف هي ستة سيجماو 

 فهي وبذلك معين، بمجتمع البيانات الخاصة من لمجموعة المعياري لالنحراف اإلحصائي
 اإلحصائي التوزيع في البيانات نقاط تباين كل كيفية إلى تشير حيث للتباين، مقياساً  تقدم
 على المنشآت قدرة احتمالية لقياس طريقة تعدستة سيجما  فإن هنا نوم المتوسط، عن

 على عيوب دون الخدمات أو المنتجات من وحدات معطاة وحدة أي إنتاج أو تصنيع
 ( . 2019 ،) محمد اإلطالق

محاسبة الترشيد عبارة عن إستراتيجية تسعى إلى االستغالل األمثل  محاسبة الترشيد: (2
للموارد وخفض مستوى الفاقد في المنتجات والخدمات وتحقيق طلبات العمالء بأعلى جودة 
ممكنة وأقل تكلفة ، وذلك من خالل أدوات علمية متطورة تعتمد على التطوير والتحسين 

يعتبر مدخل الترشيد أحد و بداعية للموارد البشريةوالمرونة وتبنى األفكار واالبتكارات اإل
المداخل الهامة في نظم التصنيع المناسبة حيث ال يسعى ذلك المدخل إلى صفرية الفاقد 
ولكن من خالل التحسين المستمر يسعى ذلك المدخل إلى تخفيض الفاقد في جميع 
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في االستقرار والبقاء وزيادة ، هذا ويعكس مدخل ترشيد الفاقد فلسفة اإلدارة العمليات المؤداه
وطويلة ومتوسطة األجل وتعظيم القيمة  نصيبها السوقي من خالل تحقيق األهداف قصيرة

  ( . 2009) نور ، المقدمة للعمالء 
التكاليف البيئية هي هي  "أحد المكونات الفرعية للتكاليف  :التكاليف البيئية (3

يرتبط بمفهوم التكاليف االجتماعية التي  االجتماعية، وبذلك فإن مفهوم التكاليف البيئية
 تنقسم من حيث ارتباطها بالشركة إلى: 

: وهددي تتمثل فددي التضحيات االقتصادية التي تتحمدلها المددؤسسة تكاليف اجتماعية مباشره
أو تلك التددي  بدددصورة اخدتيارية لغدرض حدماية البيئة مدن اآلثدددار الخارجية السلبية لنشداطها،

 حملها الددمؤسسة نتيجة تنفيذ برامج وأنشطة تتوافق مع التشريعات والتنظيمات البيئية.تت
وهددي تتمثل فددي التضحيات االقتصادية التددي تقددع علددى  غووير مباشره: تكاليف اجتماعية

 (  2013، ) عطيةالمجددتمع نتيجة األضرار الناشئة عن ممارسة المؤسسة ألنشطتها الضارة
 

 الدراسة  جراءاتإ 
ويرجع سبب  ) 2020إلى عام  2016من عام  اقتصرت الدراسة على الفترة الزمنية )ا (1

اختيار هذه الفترة نظرًا لتوافر مصادر البيانات والمعلومات اإلحصائية عن هذه الفترة والتي 
 سوف يعتمد عليها الباحث .

 شركات البتروكيماويات في القاهره الكبرى. :الحدود المكانية (2
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 هج الدراسةمن
 Analytical تعتمد الدراسة علي المنهج الوصفي و التحليلي :أواًل: أسلوب الدراسة

Descriptive Approach  لموضوع الدراسة، وهذا المنهج معمول به في كثير من البحوث
والدراسات الخاصة تلك التي تتناول ظواهر اجتماعية تتعلق بالممارسات اليومية حيث تم 

دد من البحوث والدراسات المنشورة في الدوريات والمجالت العلمية االطالع على ع
المتخصصة، وكذلك المنشورة على شبكة اإلنترنت باإلضافة إلى االطالع على آليات وقواعد 
الحوكمة الصادرة عن المنظمات والهيئات العالمية المحلية، وذلك للقيام بنوعين من الدراسات 

 :هما
تمد الباحث على مجموعة من التقارير والنشرات واالحصاءات حيث اع الدراسة النظرية: (1

وقد تم تجميع البيانات  ،واألدلة اإلدارية والمالية عند جمع البيانات الثانوية الالزمة للدراسة
بالتكامل بين أسلوبي ستة سيجما ومحاسبة الترشيد في تحقيق الرقابة علي ذات الصلة 

 .ماويات بالقاهرة الكبريالتكاليف البيئية في شركات البتروكي
حيث اعتمد الباحث عند جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة على  الدراسة الميدانية: (2

أسلوب المالحظة واالستقصاء حيث تم سؤال مفردات مجتمع البحث من خالل عينة عشوائية 
شتملت عينة ، وقد االبتروكيماويات بالقاهرة الكبري من العاملين بالشركات الصناعية لقطاع

محاور رئيسية   4ستمارة االستقصاء والتى ارتكزت على امفردة وتم إنشاء  385لدراسة على ا
 :للدراسة هي

 ماهية أسلوب ستة سيجما . المحور األول: -
 مدخل محاسبة الترشيد. المحور الثاني: -
 اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية في القوائم المالية. المحور الثالث: -
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الرقابة على التكاليف البيئية من خالل مدخل محاسبة الترشيد، وتطبيق  المحور الرابع: -
 منهجية ستة سيجما. 

 Reliability and، وتم إجراء إختبارى الثبات والصدق )واحد وتسعون سؤالمكونة من 
Validity tests)  بهدف معرفة مدى صدق وصحة وصالحية قائمة االستقصاء إلجراء

 ت اإلحصائية الالحقة.التحليال
( يوضح نتائج تطبيق كاًل من اختباري الثبات والصدق على مستوى متغيرات 1والجدول )
 الدراسة.
 نتائج تطبيق معاملي الثبات والصدق: (1جدول )
محاور 
عدد  توصيف المحور الدراسة

 العبارات
ألفا)معامل 

 الثبات(
معامل 

 الصدق)*(
 0.952 0.907 33 سيجما 6ماهية أسلوب  األول

 0.949 0.901 21 مدخل محاسبة الترشيد الثاني
اإلفصاح عن األعباء البيئية في القوائم  الثالث

 0.887 0.787 6 المالية
 0.928 0.862 31 تحقيق الرقابة على التكاليف البيئية الرابع

 0،976 0،952 91 قائمة االستقصاء ككل
 مل الثبات معامل الصدق عن طريق جذر معا )*( تم حساب

 (قد تراوحت بين Cronbach 's Alfaيتضح من الجدول السابق أن قيمة ألفا 

، %88,7، ما انعكس ذلك على معامالت الصدق حيث تراوحت بين) )90,7%،78,7%
،  %95,2، على محاور قائمة االستقصاء على التوالي، كما بلغت قيمة ألفا ( 95,2%

أي أن هذا المقياس قد زاد عن قصاء ككل، ، على قائمة االست%97,6ومعامل الصدق 
، على كافة محاور قائمة االستقصاء، مما يدل علي أنها تتمتع بصالحية عالية 60%

Reliability  األمر الذى يمكن معه اإلعتماد على النتائج وتعميم هذه النتائج على مجتمع
 الدراسة. 
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مسئولين في الشركات العاملة في يتمثل مجتمع الدراسة ال: : مجتمع وعينة الدراسةثانياً 
 مجال البتروكيماويات في نطاق القاهرة الكبرى وتتمثل في:

 القاهرة(. –المصرية القابضة للبتروكيماويات )مدينة نصر  -1

 الشرقيون للبتروكيماويات )أوبك( مصر الجديدة. -2

 القاهرة. –جاردن سيتي  –البتروكيماويات المصرية  -3

 فردًا من مجتمع الدراسة . 385 وقد اشتملت عينة الدراسة علي
 

 ختبار الفروضانتائج الدراسة و 
 6اختبار الفرض األول: ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة عحصائية بين استخدام أسلوب  -1

 . سيجما وتحقيق الرقابة علي التكاليف البيئة
 X1ر وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل دراسة عالقات االرتباط واالنحدار بين المتغي

"تحقيق الرقابة على التكاليف البيئية"، وجاءت النتائج  Yسيجما"، والمتغير  6"استخدام أسلوب 
 كما يلي:

بتطبيق : Correlation & Simple Regressionتحليل االرتباط واالنحدار البسيط 
أسلوب االرتباط واالنحدار بين استخدام أسلوب ستة سيجما وتحقيق الرقابة على التكاليف 

 :( التالي2لنتائج كما يوضحها الجدول رقم )لبيئية، جاءت اا
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و تحقيق الرقابة  1Xاستخدام اسلوب ستة سيجما   نتائج االرتباط واالنحدار بين (:2) جدول
 Yعلي التكاليف البيئية 

 سيجما 6استخدام أسلوب المتغير المستقل: 
 تحقيق الرقابة على التكاليف البيئية Yالمتغير التابع: 

عامل م
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

2R 
F 

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

قيمة  المعامالت
 المعامل

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 ثابت االنحدار
Α 1.32 8.062 0.000 

0.643)*( 0.414 270.2 0.000 
معامل 
 االنحدار
β 

0.575 16.438 0.000 

 .0.01)*( معنوي عند مستوى معنوية 
أظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة ارتباط طردية ذات  الجدول ما يلي: يتضح من

سيجما، وبين تحقيق الرقابة على التكاليف البيئية،  6داللة إحصائية بين استخدام أسلوب 
مما يعني  0.000بمستوى معنوية  0.643حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الخطي لبيرسون 

سيجما يتبعه  6، أي أن تحسن استخدام أسلوب 0.01معنوية معنوية العالقة عند مستوى 
 .تحسن في الرقابة على التكاليف البيئية

 بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي:
Y =1.32 + 0.575*X1 

 حيث:

X1  سيجما 6تمثل استخدام أسلوب 
Y  ئيةتمثل تحقيق الرقابة على التكاليف البي 
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 F  =270.2أظهرت النتائج معنوية العالقة حيث بلغت قيمة : اختبار معنوية النموذج
 .0.01، مما يعني معنويتها عند مستوى معنوية 0.000بمستوى معنوية 

وذلك من خالل قيمة  %41.4كما بلغت القدرة التفسيرية للنموذج : القدره التفسرية للنموذج
2R ات التي تحدث في الرقابة على التكاليف البيئية يشرحها من التغير  %41.4، أي أن نسبة

 سيجما. 6استخدام أسلوب 
 نخلص من ذلك على عدم قبول الفرض األول .

ئية معنوية بين محاسبة الترشيد ال يوجد تأثير ذو داللة احصااختبار الفرض الثاني:  -2
 . تحقيق الرقابة علي التكاليف البيئية في شركات البتروكيماوياتو 

أظهرت نتائج االرتباط واالنحدار الخطي وجود  رفض الفرض الثاني وذلك لما يلي: تم
والذي يتمثل في "محاسبة الترشيد"  1Xعالقة موجبة ذات داللة معنوية بين المتغير المستقل 

، حيث بلغت قيمة  والذي يتمثل في "تحقيق الرقابة على التكاليف البيئية"  Y والمتغير التابع
 كما أخذت معادلة االنحدار الصورة التالية: R square  =0.827يد معامل التحد

 
 

 Tمعنوية النموذج وجودة التوفيق، كما تبين من اختبار  Fوقد ثبت من اختبار 
معنوية المتغير المستقل، وقد بلغت القدرة التفسيرية للمتغير المستقل في التغيرات التي تحدث 

 (.%82،7في المتغير التابع )
ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية ومعنوية بين اإلفصاح : ر الفرض الثالثختباا  -3

  المحاسبي عن األعباء البيئية في القوائم المالية وتحقيق الرقابة علي التكاليف البيئية .
بين  Multiple Regressionوالختبار ذلك الفرض تم إجراء االنحدار المتعدد 

مدخل محاسبة الترشيد" كمتغيرين مستقلين،  2Xما"سيج 6استخدام أسلوب  1X المتغيرين "

 1Y =0.039+0.990*X 
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وقد تم الحصول على النتائج Y "تحقيق الرقابة على التكاليف البيئية" كمتغير تابع Yوبين 
 ( التالي :  3التالية في الجدول رقم )

 نتائج االنحدار المتعدد  (:3جدول رقم )
 تحقيق الرقابة على التكاليف البيئية Yالمتغير التابع: 

معامالت  المتغيرات المستقلة
 .Sigالمعنوية  Tاختبار  االنحدار

(Constant) 0.000 4.501 0.764 ثابت االنحدار 
X1  0.000 10.959 0.422 سيجما 6استخدام أسلوب 
X2 0.000 7.522 0.275 مدخل محاسبة الترشيد 

R square = 0.49 
F = 183.4 Sig. = 0.000 

 كل التالي:خذت معادلة االنحدار الشأو 
 

 حيث
X1   سيجما. 6تمثل استخدام أسلوب 
X2  .تمثل مدخل محاسبة الترشيد 
Y   .تمثل تحقيق الرقابة على التكاليف البيئية 

، مما يدل على أن المتغيرات R square  =0.49بلغت قيمة : القدره التفسيرية للنموذج
ث في المتغير التابع، وهي قدرة من التغيرات التي تحد %49المستقلة )المفسرة( تشرح حوالي 

 .تفسيرية متوسطة
 نخلص من ذلك إلى رفض الفرض الثالث.

Y=0.764 + 0.422*X1 + 0.275*X2  
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 النتائج والتوصيات
 :: النتائجأوالً 
فيما يتعلق بحجم األساليب المستخدمة في ضبط التكاليف البيئية والرقابة عليها اتضح  -1

 أن: 
نصرًا مهمًا الستقرار تعتبر ستة سيجما فلسفة إدارية ومنهج لتطوير العمليات، وهي ع -

الشركات التي تتبناها وضمان نشر التحسينات ونشر المعايير الجديدة للعمليات بعد 
 التحسينات. 

تهدف ستة سيجما إلى توفير منتج خالي من العيوب وتلبية رغبات العمالء ويعتبر المرحلة  -
 الخامسة من مراحل الجودة.

والعاملين في الشركات الصناعية التخاذ  توفر محاسبة الترشيد معلومات مفيدة للمدراء -
أفضل القرارات عن طريق أساليبها وأدواتها التي تعمل على الحد من / أو القضاء على 

 أغلب صور الضياع واإلسراف المقترنة بإستخدام أساليب المحاسبة التقليدية. 
 يرجع أهمية تطبيق منهج سته سيجما إلى: -2
ن الالمحدود لتحقيق خطة الشركة في وقت محدد العمل كفريق واحد من خالل التعاو   -

 وبأقل تكلفة وبأقل مجهود التطوير والتحسين المستمر.
االستغالل األمثل للطاقات المتاحة ورفع مستوى الجودة بتعديل العمليات لتحقيق المزايا  -

 التنافسية.
م رفع المستوى المهاري للعاملين مع تحسين اداءهم بصفة مستمرة عن طريق إستخدا -

أساليب العصف الذهني ومخطط السبب واألثر وخرائط التدفق والقياس المرجعي وغيرها 
يمكن من تخفيض التكاليف البيئية وتحقيق الرقابة عليها وبصفة خاصة في قطاع 

 البتروكيمياويات.
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يؤدى التكامل بين استخدام كاًل من مدخل ستة سيجما ومدخل محاسبة الترشيد إلى  -3
ة وبصفة خاصة الرقابة على التكاليف البيئية حيث أن منهج ستة تحقيق أهداف الشرك

سيجما آداه إحصائية متقدمة وكذلك تعتبر محاسبة الترشيد آداه لزيادة القواعد والمبادئ 
 الخاصة بتجنب أو تخفيض الفاقد ومن ثم خفض التكاليف. 

 :: التوصياتثانيا
ة واالستفادة الكاملة من ذلك تفعيل استخدام أسلوب سته سيجما في الشركات الصناعي -

اإلسلوب وعلى الشركات تحسين البيئية الصناعية وتهيئتها إداريًا وفنيًا لتطبيق ذلك 
 األسلوب. 

العمل علي تطوير إستخدام  محاسبة الترشيد في الشركات الصناعية واإلستفادة الكاملة من  -
التكاليف التي تساعد في ذلك المدخل للتحول من نظم التكاليف التقليدية إلى تبنى نظم 

 إستخدام ونشر الوعى بأهمية مدخل الترشيد وما يتبع ذلك من أنظمة جيدة للحوافز. 
تنمية الوعى لدى العاملين بأهمية العمل كفريق وغرس روح الجماعة لديهم من خالل  -

 أنظمة جيدة للمشاركة والتحفيز. 
والمالية التي تساعد في رفع الوعى تطبيق مجموعات مناسبة من البرامج التدريبية اإلدارية  -

لدى العاملين بأهمية أسلوب منهج ستة سيجما ومحاسبة الترشيد وغيرها عن أساليب هادفة 
 للرقابة وتحسين األداء. 

يعتبر تبنى أساليب إدارة التكاليف الحديثة في الرقابة على التكاليف البيئية أمرًا جوهريًا مما  -
إلى تشجيع إستخدام تلك األساليب لالستفادة من الجوانب  يدعو إدارات الشركات الصناعية

 اإليجابية إلستخدامها.
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ABSTRACT 

This study aims at exposing the effect of integration between of Six 

Sigma approach and lean accounting in light of recent developments 

and their use as a mechanism to reduce environmental costs in 

industrial facilities in some petrochemical companies in Greater Cairo 

in the Arab Republic of Egypt.  

In order to achieve this study objectives, a questionnaire (385 forms) 

has been designed and distributed to the study population which consist 

of some industrial companies operating in the petrochemical sector. The 

study has reached a set of results, the most important of which are: 

1. Before using the Six Sigma approach in industrial companies, and to 

take full advantage of that method, companies must improve the 

industrial environment and prepare it administratively and 

technically to receive that approach. 

2. Before using the method of rationalization accounting in industrial 

companies and for benefitting from that approach on industrial 
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companies, the switch from traditional-cost systems to adopting cost-

systems that help in the use and spread out of awareness of how 

important the rationalization approach is and the good incentive 

systems that follow. 

3. For developing awareness of public opinion of the importance of 

working as a team and inculcating their group spirit through good 

systems of participation and motivation. 

4. Conducting appropriate groups of administrative and financial 

training programs that help raise awareness among workers of the 

importance of six-sigma approaches, rationalization accounting, and 

other approaches of purposeful control and performance 

improvement.   

Key words :- Six Sigma - rationalization accounting - control of 

environmental costs. 
 

 


