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 المستخلص
البيئي للطيران تحديا يأخذ منظمة الطيران المدني الدولي على  األداءتحسين يشكل 
والمواد وضعت المنظمة مجموعة من المعايير والسياسات  ،ابمسؤولياتهفي الوفاء . محمل الجد
المحرك تبني  الطائرات وانبعاثاتلتطبيق إجراءات متكاملة لمعالجة ضوضاء  اإلرشادية

جراءات  التكنولوجية،التحسينات  مطار المناسبة  الجوية،والتنظيم السليم للحركة  التشغيل،وا 
 وهدفت الدراسة إلي، واستخدام الخيارات القائمة على السوق األراضي،وتخطيط استخدام 

الموقف  علىح لترشيد موازنة األعباء البيئية وانعكاسات ذلك مقتر  الوصول إلي برنامج
علي المنهج الوصفي التحليلي  واعتمد الباحثون، شركات المالحة الجويةبعض التنافسي ل

الستقراء مجتمع الدراسة باستخدام استبيان صممه الباحثون بالتطبيق علي عينة تكونت من 
داريمفردة من العاملين مهندس اتصال ، وفن 011 عالقة  وجود وتوصلت الدراسة إلي، ي ، وا 

بين استخدام موازنة األعباء البيئية التقليدية وتحسين الموقف التنافسي في شركات  ارتباطية
بين استخدام موازنة األعباء البيئية المنضبطة وتحسين  ارتباطيةعالقة ، ووجود المالحة الجوية

بزيادة درجة الشفافية بالنسبة  وأوصت الدراسة، الموقف التنافسي في شركات المالحة الجوية
للمخاطر التي تتعرض لها الشركة، ويجب أن تتاح المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب 

 .للمتعاملين معها لضمان ترشيد تلك األعباء لدعم موقف الشركة
 

 مقدمة الدراسة
 من العديد بذل إلى أدى بشكل األخيرة السنوات في نفسها تطرح البيئة قضايا بدأت لقد
 البيئية المشكالت هذه عالقة حول التساؤالت من العديد أثار مما مشكالتها، لعالج الجهود

عمليات التنمية خصوصا  استمرار على تأثيرها مدى لمعرفة والتنموية، االقتصادية باألنشطة
 البيئية، األثار يمتقي آو البيئية المحاسبة يعرف ما في شركات المالحة الجوية ، ويوجد اآلن
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 الحيوية األمور من أصبحت كما عنها، الناتجة البيئية والمنافع التكاليف قياس في متمثلة
 تكمن ، ولكن والقطاع المنشأة مستوى المستويات، كافة على القرارات لمتخذي والهامة

 غير تعتبر للمنشأة البيئية األثار معظم أن من والمنافع التكاليف تلك قياس في الصعوبة
 المباشرة غير الطرق تستخدم ما دائما لهذا لحسابها، سوق سعر يوجد ال أنه بمعنى مباشرة،
 أثرها يقاس قد فمثالفة، المختل بأشكاله المال رأس عناصر على أثرها قياس خالل من لقياسها،

 التعجيل معدالت قياس خالل من والمباني والمعدات اآلالت مثل المادي المال رأس على
 خالل من البشرى المال أسعلي ر  أثرها يقاس وقد ،له المقدر االفتراضي العمر عن بإهالكه
 عند المتوقع العمر قصر وربما وكفاءته أداءه ومعدالت الدوران معدالت في التغير قياس
 يقاس قد وأخيرا ،(27 ص، 7112:جمال سعد خطاب)بالتلوث المتأثر البشرى للعنصر الميالد
 قياس خالل من بالمنشأة، كمدخالت والمستخدم المحيط الطبيعي، المال رأس على أثرها

 والقادمة الحالية لألجيال مشتركا   ملكا   تعتبر التي والبيئية الطبيعية الموارد وتدهور نفاد معدالت
٪ أكثر كفاءة من في 21ل عمليات الطائرات أن اليوم يمكن أن يكون عموقد ساهم كل هذا 

 :منظمة الطيران المدني الدولي ثالثة أهداف بيئية رئيسية إلى، اعتمدت  7112عام 
 .حد من أو تقليل عدد األشخاص المتضررين من ضوضاء الطائرات كبيرة ال -
 .المحليتقييد أو الحد من تأثير انبعاثات الطيران على نوعية الهواء  -
 .المناخ العالمي غازات الدفيئة من الطيران علىالتقييد أو الحد من تأثير انبعاثات  -

مع إيالء  االستراتيجية،األهداف  عتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أيضا  ا
أولوية عالية لحماية البيئة، في حين تؤكد خطة األعمال الجديدة مركز المنظمة بوصفها 

 .ئةالبيالمنظمة الدولية الرائدة متابعة تدابير موحدة ومنسقة لخفض أثر الطيران المدني على 
وتركز أنشطة األيكاو في مجال البيئة في المقام األول على تلك المشاكل التي تستفيد 

وهي ضوضاء الطائرات وأثر  عالمي،على أساس  منسق،أكثر من غيرها من نهج مشترك 
ويجري معظم هذا العمل من خالل لجنة مجلس األيكاو بشأن  ،الطائراتانبعاثات محركات 

الذي يتألف من األعضاء والمراقبين من الدول  ،(البيئةحماية  لجنة)حماية البيئة الطيران 
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والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تمثل صناعة الطيران والمصالح 
 (01، ص 7101 :حمدي عبد العظيم) .البيئية
السياسات والممارسات المتعلقة بحماية البيئة  الستمرارتتم مراجعة البيان الموحد و 

 يكاوألمن قبل الجمعية العمومية ل العتمادهاوتحديثها من قبل المجلس كل ثالث سنوات 
، في A37 - A37 - 18and 19العمومية تم اعتماد قرارات الجمعية  الحالية،النسخة 
 .7101أكتوبر 

سة األمم المتحدة األخرى التي تحتفظ األيكاو عالقات وثيقة مع هيئات صنع السيا
وال سيما مع مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  المدني،أعربت عن رغبتها في الطيران 

 باالنبعاثاتاإلطارية بشأن تغير المناخ، التي يوفر لها بيانات منتظمة عن األنشطة المتعلقة 
 .األيكاو
المالية الخاصة بشركات المالحة الجوية من الناحية البيئية البد من  االستراتيجيةلتحديد و 
ن تكون محددة وواضحة وتحقق اإلدارة أالبد  االستراتيجيةأن األهداف  االعتبار فيالوضع 

جل، وتقوم استراتيجية اإلدارة البيئية لشركات المالحة الجوية البيئية السليمة وتكون قصيرة األ
ووضع الحلول المناسبة والمالئمة من  البيئية،ائح لمعالجة القضايا على وضع األسس واللو 

من ترشيد موازنة  االستفادةأجل عمليات التنمية المستدامة مع المتابعة المستمرة للتأكد من 
 .الجويةاألعباء البيئية في الموقف التنافسي لشركات المالحة 

لعالمية الملزمة لذلك، وهذا يستلزم تحقيق المعدالت المطلوبة حسب التشريعات والقوانين ا
إجراء عمليات رصد ميداني حسب الخطة الزمنية المعلومة والمحددة من أجل تحديد مدى 
مالئمة الخطة لخطوات سير العمل وفى هذا الصدد فإنه يمكن تلخيص معالم استراتيجية 

 (01، ص 7112: محمد سامي راضي، وجدي حامد حجازي .)اإلدارة البيئية
البيئي للطيران يشكل تحديا يأخذ منظمة الطيران المدني الدولي على  األداء تحسين
والمواد وضعت المنظمة مجموعة من المعايير والسياسات  ،ابمسؤولياتهفي الوفاء . محمل الجد
المحرك تبني  الطائرات وانبعاثاتلتطبيق إجراءات متكاملة لمعالجة ضوضاء  اإلرشادية

جراءات  التكنولوجية،التحسينات  مطار المناسبة  الجوية،والتنظيم السليم للحركة  التشغيل،وا 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 502 7102يونيو ، الثاني، الجزء والثالثون الثامنالمجلد 

: وديع محمد عدنان ).واستخدام الخيارات القائمة على السوق األراضي،وتخطيط استخدام 
 .(17، ص 7110
 

 مشكلة الدراسة  
 المختلفة، بأشكاله المال أسر  على المتعددة بآثارها للمنشآت، البيئية األثار قياس آمال إن

 على بالسلب يؤثر أن شأنه من عنها، المتولدة والدخول األرباح عن والتقرير اإلفصاح عند

تعود على المنشآت  التيفضال  عن الفوائد  ،المنشآت لتلك والعوائد الدخول استمرارية معدالت
من هذا اإلفصاح سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل، وذلك من خالل زيادة 

والحصول على معاملة ضريبية مميزة وكذلك دعم ثقة  استثماراتها فيوالتوسع  حجم نشاطها
 فيالمنشآت ومن ثم زيادة اإلقبال على منتجاتها والتوسع  فيالمجتمع واألفراد  واحترام

المالي، وبينت النهاية على نتيجة نشاطها ومركزها  فيينعكس أثره  ، األمر الذىاستثماراتها
البيئي  األداءعلى ضرورة قياس وتحليل تكاليف  أكدتالتي  "Demery, 2014" دراسة

وبينت دراسة ، أثارها على تكلفة المنتج ونتائج أعمال المنشأة ومركزها المالي النعكاسللمنشأة 
أن المواصفات العالمية لنظم اإلدارة البيئية خطوة مهمة  2001 ماهر عبد الوهاب سيف قطب

في تصميم وتحسين نظم اإلدارة البيئية بالشركات الصناعية والتي تحصل علي شهادة مطابقة 
وطبقا  إحدى هذه المواصفات، فإن ذلك يكون دليال  علي الجهد (  EMS) نظم اإلدارة البيئية

ستخدام التكنولوجيات المتاحة لديها وكذلك علي قدرتها الذي تبذله هذه الشركات لمنع التلوث با
علي اإلدارة الجيدة والحد من تأثيراتها البيئية والتحسن البيئي المستمر، وناقش الباحث التوازن 

 EIA) ( Environmental بين البيئة والتنمية وذلك عن طريق استخدام تقييم األثر البيئي 

Impact Assessment ئية كأدوات لتحقيق عنصر الرقابة والتحكم البيئي والمراجعة البي
لمشروعات التنمية بما يسمى التوافق البيئي في ظل سياسات بيئية ترتكز علي استراتيجية 
وقائية لمنع الضرر البيئي قبل وقوعه مع عدم إهمال العالج بالنسبة لألضرار التي وقعت 

تقييم التأثير البيئي والمراجعة ] األدوات  علي البيئة، كما عرض البحث كيفية االستفادة من تلك
في تقديم الدعم العلمي الالزم لمتخذي القرارات البيئية حماية البيئة وصونا  للموارد [ البيئية 
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تأثير المتغيرات الحديثة على تقارير  2002، وتناولت دراسة محمد نادر عثمان الطبيعية
ي تقارير المحاسبة اإلدارية وبين تأثير المحاسبة من ثالث جوانب أولها ركز على مستخدم

متغيرات بيئية التصنيع الحديثة، واستحداث لعمالء جدد من مستخدمي تقارير المحاسبة 
اإلدارية داخل المنظمة متمثلين بكل أفراد المنظمة وبكل المستويات، أما الجانب الثاني فقد 

ون تقارير المحاسبة اإلدارية ناقش أثر متغيرات بيئة التصنيع الحديثة على محتوى أو مضم
وبين ماهية المعلومات التي أوجدت الحاجة اليها متغيرات بيئة التصنيع، والتي ال تتضمنها 
تقارير المحاسبة اإلدارية، كما تناول في الجانب الثالث أثر بيئة التصنيع الحديثة على دورية 

 الجويةاألهداف األساسية للمراقبة ، ومن تقارير المحاسبة اإلدارية
 (.بين الطائرات والعوائق الجوية –الطائرات واألخرى )منع الحوادث بين • 
 .تسهيل وتشهيل الحركة الجوية• 
 .تحقيق عامل األمان بين الطائرات• 
طفاء نواحياإلشراف والمسئولية عن جميع •  سعاف وا   .المطار من إنارة وا 
 .إعطاء أي معلومات تحذيرية قد تتعرض لها الطائرة• 
لى المدرجات  • منع التصادم بين الطائرات على أرض المطار وتوجيه الطائرات من وا 

 .والمواقف
 .المحافظة على حركة الطائرات بشكل سريع منتظم وآمن• 
توفير المعلومات الالزمة للطائرات على األرض وفي الجو لتوفير رحلة آمنة وذات كفاءة • 

 .عالية
تياج الطائرة إلى فرق البحث واإلنقاذ أو في حال الحوادث إبالغ الجهات الالزمة في حال اح• 

للعمل في مجال الطيران والمناطق  قوانين وأنظمة عالمية وقياسية، وهناك ال قدر اهلل
بالقوانين واللغة الخاصة  موااللتزاالبالغة الحساسية والتي ال بد من العمل فيها بشكل جدي 

أو سوء الفهم بين الطيار والمراقب الجوي  يكون هناك مجال للخطأ بالطيران بحيث ال
العديد من  اهتمتومن ثم فقد ، لتوفير مجال جوي أمن وخال من المشاكل والحوادث

ة شركات المالحة الجوية عن أنشطدراسة األعباء البيئية المتخصصة بضرورة  تالمنظما
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 األداءإلفصاح عن والتقرير عن التكاليف والعوائد المترتبة على تلك األنشطة، وذلك ألن ا
المتعلقة بشركات  القوائم المالية لمستخدميالمتزايدة  االحتياجاتللمنشآت هام لتلبية  البيئي

انعكاسات للتعرف على ترشيد موازنة األعباء البيئية ، لذا فهناك ضرورة ملحة لالمالحة
 .الموقف التنافسي لشركات المالحة الجوية علىذلك 

 

 فروض الدراسة
بين استخدام موازنة األعباء البيئية التقليدية وتحسين الموقف التنافسي جوهرية توجد عالقة  -0

 .في شركات المالحة الجوية 
بين استخدام موازنة األعباء البيئية المنضبطة وتحسين الموقف جوهرية توجد عالقة  -7

 .التنافسي في شركات المالحة الجوية 
وتحسين  ر الدولة في تدعيم قدرات شركات المالحة الجويةبين دو  جوهريةتوجد عالقة  -1

 .الموقف التنافسي لها
 

 أهداف الدراسة
 :يلي ما تحقيق إلى الدراسة هذه تهدف

استخدام موازنة األعباء البيئية التقليدية وتحسين الموقف التنافسي  التعرف علي العالقة بين -
 .في شركات المالحة الجوية 

بين استخدام موازنة األعباء البيئية المنضبطة وتحسين الموقف التعرف علي العالقة  -
 .التنافسي في شركات المالحة الجوية

وتحسين  دور الدولة في تدعيم قدرات شركات المالحة الجوية التعرف علي العالقة بين -
 .الموقف التنافسي لها

 

 أهمية الدراسة
إيجاد إطار مقترح لترشيد موازنة األعباء البيئية وانعكاسات ذلك  فيتتجلى أهمية البحث 

 :خاللالموقف التنافسي لشركات المالحة الجوية من  على
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البيئية معلومة ومحددة لدى القائمين على إدارة شركات  االعتباراتالتأكيد على جعل  -
خالل إطار إجرائي ، وذلك من االقتصادية االعتباراتإلى جنب مع  المالحة الجوية جنبا  

 .البيئيةومؤسسي فعال لنظم اإلدارة 
 إتاحة خطة عمل قابلة للتطبيق لنظم إدارة بيئية مبنية على تطوير إطار عمل قائم فعال   -

بحيث تتوافق مع األنشطة والممارسات القائمة بغرض ترشيد موازنة األعباء البيئية لما 
 .الموقف التنافسي لشركات المالحة الجوية علىلذلك من أثر 

 

 مصطلحات الدراسة  
وهو مصطلح يقابله العديد من المرادفات مثل محاسبة دورة الحياة : المحاسبة البيئية-9

أو محاسبة الكلفة اإلجمالية أو المحاسبة الخضراء أو محاسبة الكلفة التامة، ويمكن 
مضمونها في إنها نشاط خدمي يتم تطويعه لتعزيز المبادرات والسياسات البيئية بتضمينها 

 Emblemsvag)). مارسة المنشآت ألنشطتهاالكلف والمنافع البيئية التي تسفر عن م

and Bras, 2001, p.5 
إن الكلف البيئية تمثل النفقات البيئية المتضمنة كلف الخطوات : التكاليف البيئية-2

صالح الدمار البيئي الناجم عن ممارسة المنشأة ألنشطتها، أو  المتخذة لتفادي وخفض وا 
دة وتتسع هذه الكلف لتشمل اإلنفاق على تجنب للمحافظة على الموارد المتجددة وغير المتجد

النفايات والتخلص منها، والمحافظة على المياه السطحية والجوفية والمحافظة على نوعية 
زالة الدمار في المباني والبحث عن منتجات ومواد أولية  الهواء وتحسينه وخفض الضوضاء وا 

تكاليف البيئية كلف اإلجراءات وعمليات إنتاجية أكثر صداقة للبيئة، ويمكن أن تشمل ال
المتخذة أو المطلوب اتخاذها إلدارة األثار البيئية التي تترب على نشاط منشأة ما بطريقة 

بيئيا ، فضال عن الكلف األخرى التي تتطلبها األهداف والمتطلبات البيئية  ةمسؤول
  united Nations,1999, p.13))للمنشأة
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يعرفها الباحث في الدراسة بأنها التكاليف التي تضعها : البيئية موازنة األعباء -3
الشركة ضمن الميزانية السنوية لها، وتكون خاصة بالسياسات واالجراءات البيئية التي 
تعتمدها الشركة من خالل إدارة شئون البيئة بالشركة تنفيذا لالشتراطات والضوابط البيئية 

 .لجويةالمحلية والدولية المتعلقة بشركات المالحة ا
 

 حدود الدراسة  
هي إحدى الشركات التابعة لوزارة و  الجوية المالحة لخدمات الوطنية الشركة :الحد الجغرافي

 .الطيران المدني المصرية
، الجودة يومراقب ،المهندسين) :شملت اآلتيمفردة  011عينة من  :حد البشريال

 (.واإلداريين ،ضابط االتصاالتو  والمحاسبين،
 .7102الي يونيو  7102من ديسمبر  تم تنفيذ الدراسة الميدانية في الفترة :الحد الزمني

 
 دراسات سابقة

والتيي أشيارت إليى عيدم تركييز نظيم المعلوميات عليى :  Robert Gale 2012دراسةة  -9
توفير معلومات للفحص البيئي لإلدارة العليا، وبالنسبة للعديد من الميوظفين وقيد تكيون عيدم 

داخلييية بيينفس درجيية القييوة، ويرجييع ذلييك لعييدم تييوفير تقييييم دقيييق لقييدرة  الحاجيية إلييى معلومييات
 .الشركة على توفير المعلومات المالية البيئية

تبيين أن غالبيية الميديرين داخيل المنظميات  التيي توصيلت إليهيا الدراسية األدلة المتاحةمن 
على الرغم من أن بعض المديرين والمحاسبين  بها التكاليف المرتبطةو البيئة ب ليس لديهم اهتمام
أن تكييون هييذه هييي الحييال، وهييذا اليينقص فييي المعلومييات، إلييى حييد كبييير،  يعتقييدوغيييرهم قييد ال 

 ومن الواضح أن الكثير مين التكياليف تيوفر الفيرص ،نظرا ألوجه القصور في النظم المحاسبيةو 
  .يئيةقد ضاعت بسبب من عدم وجود معلومات عن التكاليف الب التى
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يييرى الباحييث أن االهتمييام بالمعلومييات البيئييية عنييد المييديرين يرجييع إلييى سياسييات الشييركات 
ومدى اهتمام الشركات بقضايا البيئة، كما ييرى الباحيث ان اإلدارة الماليية ليدى الشيركات ليسيت 

 على علم تام بصعوبة فصل التكاليف البيئية مما يؤدى إلى نتائج مضللة في التقارير المالية
تناوليت الدراسية أدوات المحاسيبة اإلداريية البيئيية  :2002دراسة محمود سةيد علةى  -2

رتباطها بينظم اإلدارة البيئيية، وميدى اإلرتبياط ميا بيين السياسيات التجاريية والبيئيية حييث تيم  وا 
اسيييتخدام أدوات المحاسيييبة اإلداريييية البيئيييية فيييي تحدييييد المتطلبيييات األساسيييية ألنظمييية اإلدارة 

، مثل تحديد المظاهر والتأثيرات البيئية وقياس مدى التقيدم فيي سياسية 02111ايزو البيئية 
الشيييركة ووضيييع الخطيييط البيئيييية مييين أهيييداف ومسيييتهدفات وقيييياس األداء البيئيييي بالمؤشيييرات 

 .وحساب الكفاءة االقتصادية
باسييييييتخدام أدوات  02111تناوليييييت الدراسييييية حيييييول تطيييييوير أنظمييييية اإلدارة البيئيييييية اييييييزو 

( حسيابات التيوازن البيئيي)ة اإلدارية البيئيية، مثيل المحاسيبة عين تيدفقات الميواد والطاقية المحاسب
 .والتكاليف البيئية ومؤشرات األداء البيئي

تناولييت هييذه الدراسيية حييول تركيييز :  Graciela Marı´a Scavone 2006 دراسةةة -3
ن خيالل اإلدارة البيئيية على كيفية إعداد التقارير الداخلية لتطبيق أساليب اإلنتاج األنظف م

وبييرامج المحاسييبة اإلدارييية البيئييية فييي األرجنتييين، كمييا ركييزت علييى تبويييب التكيياليف البيئييية 
اإلدارة  والفوائد البيئية من التبويب، واآلليات المعتمدة لقياس التكياليف البيئيية وميدى اسيتمرار

والفوائيييد المحققييية فيييى الوصيييول والعملييييات واألسييياليب العمليييية فيييى جميييع البيانيييات وتبويبهيييا 
 .للقياس السليم للتكاليف البيئية

تبين أن هنياك حياالت ال تتيوفر فيهيا المعلوميات البيئيية بسيبب نظيم المعلوميات المحاسيبية 
القائمة فى الشيركات، مميا أدى توجييه مبيادرات االتصيال إليى المسيتخدمين لمعرفية قيدرتهم عليى 

فيإن أوراق العميل المدرجية بيئية المقترحة، من هذا المنظيور فهم المعلومات للبرامج المحاسبية ال
دمييييج البيانييييات ميييين خييييالل مجموعيييية ميييين . والبييييرامج والنتييييائج االتصييييالتعتبيييير أداة هاميييية لبعييييد 

المؤشرات وفقا للنظم البيئية سيجل النتيائج المتيوازن المنهجيية قيد ييوفر معلوميات هامية لصيانعي 
 .ستدامةالم وتضيف قيمة حقيقية للتنمية القرار
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تناوليييت الدراسييية قصيييور نظيييام معلوميييات : 2002دراسةةةة نيةةةرمين محمةةةد فهمةةةي  -4
المحاسيبة اإلداريية فييي مسياندة اإلدارة للقييام بوظائفهييا حييث أنيه مييازال يعتميد ذات األسيياليب 
التقليديييية التيييي ليييم تعيييد تيييتالءم ميييع بيئييية األعميييال الحديثييية التيييي تتسيييم بيييالمتغيرات المتالحقييية 

ة فلييم تعييد مخرجييات األسيياليب التقليدييية تتسييم بالدقيية والوقتييية وبالتييالي عييدم وصييعوبة المنافسيي
 .القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب

استهدفت الدراسة تطوير األساليب التقليدية منها أسلوب استخدام التكلفة المستهدفة لزييادة 
ا إلعادة تشغيل البيانيات والوصيول إليى كفاءة نظام معلومات المحاسبة اإلدارية التي يستعين به

 .مخرجات تتسم بالتفصيل والشمول والدقة والوقتية
يييرى الباحييث أن تطييوير نظييام معلومييات المحاسييبة اإلدارييية يجييب أن يأخييذ فييي االعتبييار 
الجانيييب البيئيييي، وهنييياك أسييياليب يمكييين االسيييتعانة بهيييا فيييي تصيييميم نظيييام معلوميييات المحاسيييبة 

 .معلومات البيئية لمتخذي القرارات على كافة المستويات داخل المنظمةاإلدارية الذي يوفر ال
 

 إطار نظري  
الموازنييات التقديرييية تعتبيير عنصيير ميين العناصيير : مفهةةوو وأهميةةة الموازنةةات التقديريةةة

الحديثيية فييي النظييام المحاسييبي بييرغم ميين أن فكييرة اسييتخدامها ليسييت حديثيية فقييد اسييتخدمت منييذ 
التييوازن بييين اإلنفيياق الحكييومي والمييوارد العاميية ولكيين بعييد التطييورات  الييزمن البعيييد بهييدف إيجيياد

والمشاكل المعاصرة التي أدت إلى تغيير دور الدولة وواجباتها كما أصبحت الموازنات التقديرية 
كيييييأداة مييييين أدوات التوجييييييه الميييييالي واالقتصييييييادي واالجتمييييياعي نظيييييرا إلتبييييياع حجيييييم الوحييييييدات 

ميييوال المسيييتثمرة فيهيييا حييييث أصيييبح مييين الضيييروري وضيييع االقتصيييادية، وكبييير حجيييم رؤوس األ
 .أسلوب للعمل لتحقيق أفضل النتائج واألهداف المرجوة

 :تعريف الموازنات التقديرية، خصائصها وأهميتها -: أولا 
الرقابيية والتخطيييط يعييدان وجهييان لعمليية واحييدة وللقيييام بهيياتين : تعريةةف الموازنةةات التقديريةةة-9

اليييوظيفتين تعتميييد المؤسسييية عليييى الميزانييييات التقديريييية بالدرجييية األوليييى مقارنييية ببييياقي أدوات 
مراقبييية التسييييير وتعتبييير الموازنييية آمييين الوسيييائل الهامييية لمراقبييية التسييييير حييييث تعيييرف بأنهيييا 
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لمسيييتقبلية بمعنيييى أنيييه ال يمكييين مناقشييية التخطييييط التعبيييير عييين مختليييف القيييرارات واألعميييال ا
 (19، ص 7110: حمدي فؤاد على)المؤسسة والخطط بدون مناقشة الموازنات في 

التقديرييية هييي خطيية  ةوميين خييالل هييذا التعريييف الييوجيز للموازنيية يمكننييا القييول بييأن الميزانييي
تتنيياول كييل صييور العمليييات المسييتقبلية لفتييرة محييدودة أو بعبييارة أخييرى هييي التعبييير عيين أهييداف 
وسياسييييات وخطييييط، نتييييائج، تعييييد مقييييدما بواسييييطة اإلدارة العليييييا لكييييل قسييييم ميييين أقسييييام المشييييروع 

 .باعتبارها وحدة واحدة
ات فرعييية لكييل قسييم، وتتكييون وتتكييون الميزانييية التقديرييية الموحييدة للمشييروع ميين عييدة ميزانييي

هذه األخيرة بدورها من عدة ميزانيات أصغر لكل فرع من هذه األقسام، فالميزانيية التقديريية هيي 
 .بمثابة أداة تستخدم في التعبير عن هدف معين تسعى إلى تحقيقه إدارة المؤسسة

كفييل نجيياح وقييد يحييدث العكييس لييذلك كييان ميين الضييروري متابعيية تنفيييذ إلجييراء تعييديالت معينيية ت
 .الخطة الموضوعة، بل قد يتطلب األمر إدخال تعديل شامل على البرنامج المرسوم

(Wilsmore ,A ,wcc;1999, p 23 )  
تعبير كمي لخطة األعمال تساعد عليى تحقييق التنسييق : بأنها  Horngrenحيث يعرفها 

 . والرقابة
كميييا تعيييرف بأنهيييا وسييييلة مييين وسيييائل التخطييييط والرقابييية والتنسييييق بيييين مختليييف نشييياطات 
المنشأة، ويعتبرها البعض بمثابة برنامج زمني ميتم بموجبيه تحدييد مختليف النشياطات المسيتقبلية 
وذلك باالعتماد على مؤشرات معينية ييتم اسيتخالص مين األرقيام والسينوات التيي تيم تحقيقهيا فيي 

 (022، ص 7111: مؤيد عبد الحسين)المستقبلية كأساس لبناء األرقام السابق وتعتمد 
وتعيرف كيذلك بأنهيا تكيوين الخطيط الخاصية لفتيرة زمنيية مقبلية ميع التعبيير عنهيا بأرقيام قيد 

 .تكون في شكل مبالغ مالية، أو ساعات عمل أو وحدات إنتاج أو أي مقياس رقمي آخر
مقدما  لألعمال المرغوب تنفيذها وتوييع ميدة بأنها خطة تفصيلية محددة  cordonويعرفها 

حتييى تكييون مرشييدا  لهييم فييي تصييرفاتهم وحتييى يمكيين اسييتخدامها  نالخطيية علييى جميييع المسييؤولي
 (7، ص 7111:محمد صالح الحناوي)المشروع كأساس لتقييم األداء في 

تتمييييز بجملييية خصيييائص مسيييتمدة مييين كونهيييا تعبيييير كميييي : خصةةةائل الموازنةةةات التقديريةةةة-2
 .ومالي لبرنامج عمل محدد
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 :ويمكن تلخيصها فيما يلي
فتحقيييق البييرامج القصيييرة األجييل يسييتدعى ترجميية األهييداف إلييى كميييات، وكييذا  :تعبيةةر كمةةي -

تخصييييص الميييوارد الضيييرورية لتحقيقهيييا، بحييييث ال تكيييون هيييذه الميييوارد إال فيييي أشيييكال كميييية 
 .ومالية

الموازنييية التقديريييية ال تعيييد فقيييط تقيييديرا  لألهيييداف والميييوارد  :تحةةةدد فةةةي شةةةكل برنةةةام  عمةةةل -
نمييا البييد أن ترفييق بقييرارات عملييية، فهييي تهييدف إلييى تحقيييق األهييداف  الضييرورية لتحقيقهييا وا 

 .المسطرة وليس معرفة وتنبؤ المستقبل من أجل المعرفة فقط
و أقيل، وهيذا بياختالف الموازنة تحيدد لفتيرة زمنيية، وقيد تكيون سينة واحيدة أ :تحدد لفترة معينة -

 .نشاط المؤسسة وأهدفها
حيث تعد الموازنة ترجمة كمية برنامج العمل المحدد، والتي هي جيزء تنفييذي للمخططيات 
المتوسييييطة والطويليييية اآلجييييل وهييييي ميييين المعيييييايير علييييى أساسييييها تييييتم مقارنيييية النتييييائج المحققييييية 

 .بيرواستخالص الفروقات، ومن اتخاذ التدابير المالئمة لتحسين التع
ومن األخر يمكن القول بأن الميزانية التقديريية تعتبير أداة للتخطييط والتنسييق والمراقبية كميا أنهيا 

 (01، ص  0119: خيرت ضيف)المؤسسة أهم أداة لتحفيز العمال داخل 
 :أهمية الموازنة التقديرية-3

تتمتيع بدراسية تظهر أهميية الموازنية التقديريية فيي المرحلية األوليى مين خيالل أهيدافها التيي 
الييدور الييذي تقييوم بييه الموازنيية التقديرييية فييي مجييال التخطيييط والرقابيية، فمرحليية التخطيييط تتبعهييا 
مرحلية التنسييق أي التنسييق بيين األجهيزة الفنييية والماليية وتوجييه اإلمكانييات المتاحية، وذليك ميين 

تظهير مين خيالل دورهيا  خالل مرحلة الموازنة، أما في المرحلة الثانيية فأهميية الموازنية التقديريية
جيدول حسيابات النتيائج التقيديري : في إعداد وثائق التسيير المالي على الصيعيد المسيتقبلي مثيل

 .الميزانية التقديرية
وذلك على أساس أن الموازنة التقديرية هي من المخطط العام، وهي تنفيذ برنامج عياملين 

ع القيرار وذليك عليى جمييع المسيتويات اإلدارييين فيي عمليية صين نوبالتالي فهي تساعد المسؤولي
 (01، ص 7112: محمد سامي راضي، وجدي حامد حجازي)
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 وظائف الميزانية التقديرية ومبادئها-: ثانياا 
نظيرا  ألن الموازنيات التقديريية تمثيل خطية كميية وقيميية تتضيمن : وظائف الميزانية التقديرية-9

األهداف المختلفة للمنشيآت، كميا تحتيوي عليى مجموعية مين األنشيطة الالزمية لتحقييق األهيداف 
والمفاضلة بين البدائل المختلفية وتقييمهيا واختييار البيدائل أو مجموعية مين البيدائل المناسيبة فيإن 

و اإلدارة للتفكيييير فيييي المسيييتقبل ورسيييم خطييية العميييل حتيييى تواجيييه إعيييداد الموازنييية التقديريييية ييييدع
المسييتقبل وتخطييط لمييا يلييزم اتخيياذه لتجنييب العقبييات أو الصييعوبات التييي تعييوق تحقيييق األهييداف 

إذ أنها تساعد إدارة المشيروع فيي أداء وتحقييق الوظيائف اإلداريية  وتعد الموازنة إداريةالمرجوة، 
 :الرئيسية اآلتية

يقصيييد بيييالتخطيط عمليييية تعبئييية الميييوارد : يط وعالقتهةةةا بالميزانيةةةة التقديريةةةةوظيفةةةة التخطةةة -
االقتصييادية المتاحيية والمحتمليية وخييالل فتييرة مسييتقبلية محييددة بمييا يضييمن اسييتثمارها اسييتثمارا 
كامال  وأمثل ويستند المخطط في عملية التخطييط عليى قاعيدة البيانيات والمعلوميات المتيوفرة 

جييييل أن تكييييون تنبؤاتييييه أكثيييير دقيييية مييييع توقييييع الحاليييية المسييييتقبلية فييييي الوحييييدة االقتصييييادية أل
والظييييروف الداخلييييية والخارجييييية المحيطيييية بكييييل نشييييياط وبالتييييالي تعبيييير عيييين هييييذه التنبيييييؤات 
عييداد  والتوقعييات المسييتقبلية بصييورة رقمييية، وتتمثييل وظيفيية التخطيييط فييي وضييع األهييداف وا 

األهيييداف فيييي صيييورة خطيييط  التنظيميييات الالزمييية لتحقييييق هيييذه األهيييداف، حييييث توضيييع هيييذه
طوية األجل وخطط قصيرة األجل، بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لكيل قسيم مين أقسيامها، وبعيد 
أن ييييتم التخطييييط يصيييبح مييين الضيييروري تنظييييم عواميييل اإلنتييياج تنظيمييييا  ييييؤدي إليييى تحقييييق 

 :طيط تنفيذ ثالث خطوات رئيسية هيويتطلب التخ .األهداف المسطرة
وضييع البييرامج  -. تحديييد الفييروض التييي يعتمييد عليهييا التخطيييط -. تحديييد أهييداف المؤسسيية -

 .والسياسات
يمثييل التنسيييق العملييية التييي بموجبهييا ييييتم : وظيفةةة التنسةةيق وعالقتهةةا بالميزانيةةة التقديريةةةة -

توحيد الجهود بين األقسيام المختلفية للمؤسسية، بحييث يعميل كيل قسيم مين هيذه األقسيام نحيو 
تحقيييق األهييداف المسييطرة، ولهييذا يجييب أال يصييدر أحييد األقسييام قييرارات يكييون لهييا أثيير علييى 

هنيياك توافييق تييام بييين  األقسييام األخييرى دون الرجييوع إلييى هييذه األقسييام، فمييثال البييد أن يكييون
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المبيعيات واإلنتيياج بحيييث ال ينبغييي أن ترسييم إدارة المبيعييات سياسيية بيعييية لكميييات تزيييد عيين 
الكمييات التيي يمكين تسييويقها، وليذلك تعميل الميزانييية التقديريية عليى خلييق حالية مين التناسييق 

فييييي  بييييين األقسييييام المختلفيييية يسترشييييد بهييييا الجهيييياز التنظيمييييي فييييي المشييييروع منعييييا  للتضييييارب
جهيييودهم وقيييراراتهم، وهيييي بهيييذا الصيييدد تعتبييير أداة لتحقييييق أو المسييياعدة فيييي تنفييييذ وظيفييية 

: خبراء الشركة العربيية المتحيدة للتيدريب واالسيتثمارات اإلداريية)اإلدارةالتنسيق التي تمارسها 
 (.011، ص 7112

إدارة لتوصييييل الموازنيييات التقديريييية تعيييد : وظيفةةةة التصةةةال وعالقتهةةةا بالميزانيةةةة التقديريةةةة -
المعلومات الخاصة بالخطط والسياسات التي تم االتفاق عليها للفترة المقبلية إليى المسيتويات 
اإلدارييييية المختلفيييية بالمنشييييأة، وميييين بييييين أمثليييية المعلومييييات التييييي يييييتم توصيييييلها ميييين خييييالل 

يات الموازنييات التقديرييية حجييم اإليييرادات الواجييب تحقيقهييا وكمييية اإلنتيياج المسييتهدفة، والمشييتر 
 .إلخ... الالزمة

يمكيين اسييتخدام الموازنييات التقديرييية كوسيييلة : وظيفةةة التحفيةةز وعالقتهةةا بالميزانيةةة التقديريةةة -
لتحفيييز األفيييراد وحيييثهم عليييى تحقيييق أهيييداف المنشيييأة مييين خييالل تيييوجيههم لتحقييييق األهيييداف 

فيي آن الرقمية التي تتضيمنها تليك الموازنيات عليى أن تكيون هيذه األهيداف طموحية وواقعيية 
 (.2-1، ص 7112: حمود محمود السباعي)واحد 

الرقابييية هيييي عمليييية متابعييية تنفييييذ الخطيييط : وظيفةةةة الرقابةةةة وعالقتهةةةا بالميزانيةةةة التقديريةةةة -
واألهيييداف الموضيييوعة واسيييتخدام الميزانييييات التقديريييية للرقابييية ويتحيييتم ضيييرورة إبيييالغ اإلدارة 

ومقارنييية نتيييائج العملييييات الفعليييية فيييي بميييدى مالئمييية الخطيييط واألهيييداف الموضيييوعة مقيييدما ، 
جميع اقسام المشروع بالخطط واألهداف الموضوعة مقدما ، ومتابعة االنحرافات التي تحدث 

 .نتيجة للتنفيذ الفعلي
تستخدم مستويات األداء الواردة بالموازنات التقديرية كأسياس لتقيييم أداء : وظيفة تقييو األداء -

 .بالمنشأة طالما أن هذه المستويات معدة طبقا  لمعايير سليمة ومدروسة نالمسؤولي
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هذا وال يمكن اعتبار هذه الوظائف مستقلة عن بعضها البعض إذ إنهيا تتيداخل فيميا بينهيا 
حتييى أنييه يصييعب الفصييل التييام بينهييا وكييذلك يصييعب دراسيية أحييد هييذه الوظييائف دون الوظييائف 

حد ذاته إلى تنسيق بين األهداف المختلفة والخطيط الفرعيية األخرى فالتخطيط السليم يؤدي في 
فيييي خطييية شيييامله متوازنييية للمشيييروع ككيييل، فلكيييي تصيييل إدارة المشيييروع إليييى خطييية شييياملة لكيييل 
األنشيييطة والمنتجيييات واألقسيييام المختلفييية فيييي المشيييروع، فيييال بيييد أن تنسيييق وتيييوائم بيييين األهيييداف 

وع والموازنية أداة اتصيال ذي اتجياهين توصيل واألنشطة والمنتجات واألقسام المختلفة فيي المشير 
أهداف اإلدارة العليا للمستويات الدنيا كما توصل الظيروف الواقعيية لألقسيام وميدى قيدرتها عليى 
تحقييييق األهيييداف، ويشيييمل النظيييام عليييى تبلييييغ ميييديري األقسيييام بيييأدائهم الفعليييي وانحرافييياتهم عييين 

ة، ولييذلك نالحييظ أن هييذه الوظييائف رغييم الموازنيية وتوصيييل أسييباب االنحرافييات عيين طريييق الرقابيي
تميزها إال إنها مرتبطة ارتباطيا  وثيقيا ، فعنيد وضيع نظاميا  للتخطييط يكيون فيي نفيس الوقيت هنياك 
نظاما  فعليا  للتنسيق، فمن المتعذر أن تتم عملية الرقابة والتنسيق دون نظيام محكيم للرقابية ومين 

 (.27، 20، ص 0112: أحمد نور). الالطبيعي أن تؤدي الرقابة المحكمة إلى تنسيق فع
 

 جراءات الدراسة  إ 
 متغيرات البحث  -9
 .الموقف التنافسي لشركات المالحة الجوية: المتغير التابع  -
 .موازنة األعباء البيئية : المتغير المستقل -
تعتبر هذه الدراسة من نمط الدراسات الوصفية التحليلية والتي تعتمد : الدراسةمنه   -2

 :المنهج الوصفي التحليلي والمنهج االستقرائي ألجلعلي 
 .مراجعة الدوريات العلمية واألبحاث السابقة -
مجال اإلدارة البيئية ونظم اإلدارة البيئية الحديثة،  فيمراجعة الدراسات النظرية السابقة  -

وكذلك األبحاث والرسائل السابقة والمجالت العلمية والدوريات الصادرة عن شركات 
 .المالحة الجوية

 .دراسات ميدانية ودراسة حالة وذلك بعمل مسح ميداني لشركات المالحة الجوية -
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 الدراسةإجراءات  -3
 . دراسةمجال ال فيختلفة جمع بيانات ومراجع م -
تبرز المؤشرات البيئية الرئيسية التي ترتكز ( استبياناستمارات )استخدام وسائل جمع بيانات  -

 . محلية ودولية استبيان باستمارات االستعانةعليها الدراسة، ويمكن 
 .منها  لالستفادةتحليل البيانات وتقييم التجربة والتركيز على نقاط القوة والضعف  -

في جمع البيانات الالزمة  ستبيانعلى أسلوب قائمة اال وناعتمد الباحث: أسلوب جمع البيانات
 :تتضمن بيانبإعداد قائمة است ونقام الباحث حيث فروض الدراسة الختبار

بيانات تم  - الوظيفة –تتضمن االسم، سنوات الخبرة ، القسم، المؤهل : محاور الستبيان
 :مثل الدراسة الميدانيةجمعها عن المشكلة موضوع 

 .الموقف التنافسي للشركة -
استخدام موازنة األعباء البيئية المنضبطة وتحسين الموقف التنافسي في شركات المالحة  -

 .الجوية
استخدام موازنة األعباء البيئية التقليدية وتحسين الموقف التنافسي في شركات المالحة  -

 .الجوية
 صدق وثبات الستمارة

 :الستبيان لفقرات الداخلي التساق صدق
 وذلك ،مفردة 011 البالغة الدراسة عينة على راالختبا لفقرات الداخلي االتساق حساب تم
 الكلية والدرجة االستبانة فقرات من فقرة كل بين لبيرسون الخطي االرتباط معامالت بحساب

 اتساق وجود على المختلفة االرتباط معامالت دلت حيث عام، بشكل إيجابية النتائج كانت وقد
، وذلك عند مستوى 16922و  16229، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين للفقرات داخلي
 1610داللة 
النصفية  التجزئة ةبطريق نفسها االستطالعية العينة على الثبات خطوات ةالباحث تأجر  :الثبات

 األسئلة درجاتو  الرتبة الفردية األسئلةدرجات  بين بيرسون ارتباط معامل إيجاد حيث تم
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وهذه قيمة تدل على ثبات عالي  16927فبلغ  االرتباط معامالت تصحيح تم وقد الرتبة الزوجية
 .لالستمارة

 :مجتمع وعينة الدراسة
 .السادة العاملين بالسوق المالي يتمثل مجتمع الدراسة في :مجتمع الدراسة
ضابط و  ، والمحاسبين،الجودة يومراقب ،المهندسيناستمارة على  011تم توزيع  :عينة الدراسة
استمارة  07القيادات في االدارات العليا ورؤساء االقسام وتم استبعاد ، واإلداريين ،االتصاالت

 عدد االستمارات الصالحة  وبذلك بلغ االسئلةاجابة بعض المستقصي منهم على بعض  لعدم
، وتم تنفيذ الدراسة في الفترة من الموزعة االستماراتمن إجمالي % 99 بنسبة  99

 . 7102الي ديسمبر  7102فبراير
 اإلحصائيأساليب التحليل 

 :مثلتهاأالوصفية والتي من  اإلحصاءات
 (التكرار والنسبة المئوية)جدولة البيانات في صورة جداول تكرارية  -
الحسابي المرجح  طبالتحديد عبارة عن الوس إجراء بعض المقاييس الوصفية والتي كانت -

 .كأحد مقاييس النزعة المركزية والوزن النسبي واالنحراف المعياري كأحد مقاييس التشتت
 

 نتائج الدراسة
يوضح أراء عينة الدراسة في استخدام موازنة األعباء البيئية التقليدية لتحسين  :(9)جدول

 الجويةالموقف التنافسي في شركات المالحة 
النحراف  المتوسط 

 المعياري
معامل 
 التجاه الختالف

 موافق 0962 1622 2609 إدراج ميزانية خاصة بالبيئة في الموازنة السنوية للشركة
 موافق 7761 1692 1692 توفير المعدات ومستلزمات الصيانة في الشركة 

يوجد اعتمادات مالية لفريق استشاري بيئي بالشركة بشكل 
موافق  0961 1621 2617 دوري

 بشدة
 احيانا 7167 1612 1601 تتوفر اعتمادات بيئية ال ترقي لتحسين صورة الشركة

تهتم الشركة بإصدار تقارير عن الحالة البيئية بشكل 
 موافق 7762 1691 1617 دوري ومتاح للكافة

يتم زيادة االعتمادات الخاصة بالبيئة تبعا لمستجدات 
 موافق 1167 1611 1629 احتياجات الشركة 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 516 7102يونيو ، الثاني، الجزء والثالثون الثامنالمجلد 

يتضح من بيانات الجدول السابق ان اغلبية عينة الدراسة ترى ان على الشركة إدراج 
ميزانية خاصة بالبيئة في الموازنة السنوية للشركة، وتوفير المعدات ومستلزمات الصيانة في 

ترى  الشركة، حيث يوجد اعتمادات مالية لفريق استشاري بيئي بالشركة بشكل دوري، كما
االغلبية الى حد ما تتوفر اعتمادات بيئية ال ترقي لتحسين صورة الشركة ويجب ان تهتم 
الشركة بإصدار تقارير عن الحالة البيئية بشكل دوري ومتاح للكافة وعلى الشركة تزيد 

 .االعتمادات الخاصة بالبيئة تبعا لمستجدات احتياجات الشركة
البيئية المنضبطة وتحسين  استخدام موازنة األعباءيوضح أراء عينة الدراسة في  :(2)جدول

 الموقف التنافسي في شركات المالحة الجوية 
النحراف  المتوسط 

 المعياري
معامل 
 التجاه الختالف

تقوم الشركة علي توفير فريق بحثي لمتابعة 
موافق  0161 1690 2671 الموقف التنافسي للشركة

 بشدة
لرفع الوعي تعمل الشركة علي وجود برامج 

 موافق 7061 1691 1612 البيئي لدي العاملين بالشركة
تلتزم الشركة بوضع االرشادات البيئية في أماكن 

 موافق 7262 1619 1697 واضحة ومتاحة للجميع 
تهتم الشركة بإتاحة القرارات والقوانين المنظمة 

 موافق 7761 1691 1627 .للضوابط واالشتراطات البيئية
الشركة بتوفير التدريبات الالزمة للتعامل مع تهتم 

 موافق 1262 061 1629 المنظومة البيئية بالشركة ولجميع العاملين
تعلن الشركة بوضوح عن سياستها البيئية بشكل 

 دوري 
 موافق 0962 1627 1697

يتضح من بيانات الجدول السابق، ان اغلبية عينة الدراسة ترى ان الشركة تقوم علي 
فريق بحثي لمتابعة الموقف التنافسي للشركة كما تعمل الشركة على وجود برامج لرفع  توفير

بوضع االرشادات البيئية في أماكن واضحة دي العاملين بالشركة، كما تلتزم الوعي البيئي ل
ومتاحة للجميع، وان الشركة تهتم بإتاحة القرارات والقوانين المنظمة للضوابط واالشتراطات 

هتم بتوفير التدريبات الالزمة للتعامل مع المنظومة البيئية بالشركة ولجميع العاملين البيئية وت
 .وان الشركة تعلن بوضوح عن سياستها البيئية بشكل دوري
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 الموقف التنافسي في شركات المالحة الجوية يوضح أراء عينة الدراسة في : (3)جدول
النحراف  المتوسط 

 المعياري
معامل 
 التجاه الختالف

تحظي الشركة بترتيب متقدم بين الشركات 
 المماثلة عالميا

موافق  0762 1622 2621
 بشدة

تعمل الشركة علي تحسين الصورة الذهنية 
 للخبراء والمهتمين بأنشطة الشركة 

 موافق 0261 1622 2612
تعمل الشركة طبقا لمؤشرات عالمية ف منظومة 

 الجودة 
 موافق 7961 0611 1622

تهتم الشركة بوضع مؤشرات للعمل من أجل 
 االرتقاء بمستويات األداء المهني 

 موافق 0960 1629 1622
تهتم الشركة بمتابعة التقارير العالمية عن 

 المنافسين في المجال 
 موافق 7169 1691 1622

تهتم الشركة بتحديث وتطوير منظومات العمل 
 بداخلها بشكل مستمر 

 موافق 0161 1622 2679
 بشدة

يتضح من بيانات الجدول السابق، ان اغلبية عينة الدراسة ترى الشركة تحظي بترتيب متقدم 
بين الشركات المماثلة عالميا وانها تعمل على تحسين الصورة الذهنية للخبراء والمهتمين 
بأنشطة الشركة كما انها تهتم بوضع مؤشرات للعمل من أجل االرتقاء بمستويات األداء المهني 
حيث انها تعمل طبقا لمؤشرات عالمية ف منظومة الجودة، وانها تهتم بمتابعة التقارير العالمية 

 .عن المنافسين في المجال وبتحديث وتطوير منظومات العمل بداخلها بشكل مستمر
يوضح أراء عينة الدراسة في تحديد االستراتيجية المالية الخاصة بشركات المالحة الجوية  :(4)جدول

 ان تكون محددة وواضحة وتحقق اإلدارة البيئية السليمة وتكون قصيرة االجلالبد 
النحراف  المتوسط 

 المعياري
معامل 
 التجاه الختالف

قياس االثار البيئية يؤثر على راس المال بأشكاله 
 موافق 7169 1692 2619 المتعددة 

توفير المعلومات البيئية تعتبر دعم لإلدارة في 
 موافق 77610 1692 1612 اتخاذ القرارات الهامة 

اإلفصاح عن األداء البيئي له أهمية لإلدارة 
موافق  0169 1691 2671 والمستثمرين واألطراف الخارجية والداخلية 

 بشدة
باإلفصاح والتقرير عن األرباح  االهتمام

بالتأثير البيئي له أثر على دعم الثقة واالهتمام 
 المنشأة واحترام األفراد فى

 موافق 7162 1612 2611
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يتضح من بيانات الجدول السابق، ان اغلبية عينة الدراسة ترى قياس االثار البيئية يؤثر 
ن وان توفير المعلومات البيئية تعتبر دعم لإلدارة في اتخاذ  على راس المال بأشكاله المتعددة

القرارات الهامة، كما أن اإلفصاح عن األداء البيئي له أهمية لإلدارة والمستثمرين واألطراف 
باإلفصاح والتقرير عن األرباح واالهتمام بالتأثير البيئي له أثر  الخارجية والداخلية وان االهتمام
 .المنشأةفي على دعم الثقة واحترام األفراد 

في يجب وضع استراتيجية قابلة للتطبيق لنظم اإلدارة يوضح أراء عينة الدراسة  :(2)جدول
البيئة بحيث تتوافق مع األنشطة والممارسات لترشيد موازنة األعباء البيئة مما 

 يؤثر على الموقف التنافسي لشركات المالحة الجوية
النحراف  المتوسط 

 المعياري
معامل 
 التجاه الختالف

الجوية قابل الموقف التنافسي لشركات المالحة 
 موافق 7061 1692 1619 للتطبيق لنظم اإلدارة البيئية

 احيانا 1762 0610 1607 الموقف التنافسي لشركات المالحة الجوية قوى
تحسين الموقف التنافسي لشركات المالحة 
ومؤشرات قياسه تساعد على ترشيد موازنة األعباء 

 البيئية
 موافق 0161 1621 2601

الجدول السابق، ان اغلبية عينة الدراسة ترى ان الموقف التنافسي يتضح من بيانات 
لشركات المالحة الجوية قابل للتطبيق لنظم اإلدارة البيئية وان الموقف التنافسي لشركات 
المالحة الجوية قوى وان تحسين الموقف التنافسي لشركات المالحة ومؤشرات قياسه تساعد 

 .على ترشيد موازنة األعباء البيئية
 

 مناقشة نتائج الدراسة
 .اناث% 1961من عينة الدراسة ذكور ونسبة % 2761نسبة  -
تنتمي لفئة من % 79سنة ونسبة  11من عينة الدراسة تنتمي لفئة أقل من % 29نسبة  -

 .سنة فأكثر 21لفئة من % 72سنة ونسبة  11-21
من الحاصلين % 72من عينة الدراسة من الحاصلين على البكالوريوس ونسبة % 27نسبة  -

 .من الحاصلين على دكتوراه% 77على ماجستير ونسبة 
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% 1761لمراقب الجودة ونسبة % 07من عينة الدراسة من المهندسين ونسبة % 09نسبة  -
 % 02ونسبة  للمحاسب

ات المماثلة عالميا وانها تعمل على تحسين ترى الشركة تحظي بترتيب متقدم بين الشرك
 .لإلداري% 72لضابط االتصاالت ونسبة 

غلبية عينة الدراسة ترى ان على الشركة إدراج ميزانية خاصة بالبيئة في الموازنة السنوية أ -
للشركة، وتوفير المعدات ومستلزمات الصيانة في الشركة، حيث يوجد اعتمادات مالية 

بالشركة بشكل دوري، كما ترى االغلبية الى حد ما تتوفر اعتمادات  لفريق استشاري بيئي
بيئية ال ترقي لتحسين صورة الشركة ويجب ان تهتم الشركة بإصدار تقارير عن الحالة 
البيئية بشكل دوري ومتاح للكافة وعلى الشركة تزيد االعتمادات الخاصة بالبيئة تبعا 

 .لمستجدات احتياجات الشركة
عينة الدراسة ترى ان الشركة تقوم علي توفير فريق بحثي لمتابعة الموقف التنافسي غلبية أ -

للشركة كما تعمل الشركة على وجود برامج لرفع الوعي البيئي لدي العاملين بالشركة، كما 
تلتزم  بوضع االرشادات البيئية في أماكن واضحة ومتاحة للجميع، وان الشركة تهتم بإتاحة 

نين المنظمة للضوابط واالشتراطات البيئية وتهتم بتوفير التدريبات الالزمة القرارات والقوا
للتعامل مع المنظومة البيئية بالشركة ولجميع العاملين وان الشركة تعلن بوضوح عن 

 .سياستها البيئية بشكل دوري
م بوضع الصورة الذهنية للخبراء والمهتمين بأنشطة الشركة كما انها تهتغلبية عينة الدراسة أ -

مؤشرات للعمل من أجل االرتقاء بمستويات األداء المهني حيث انها تعمل طبقا لمؤشرات 
عالمية ف منظومة الجودة، وانها تهتم بمتابعة التقارير العالمية عن المنافسين في المجال 

 .وبتحديث وتطوير منظومات العمل بداخلها بشكل مستمر
ينة الدراسة طبقا  للفئة العمرية  في جميع االقسام عدم وجود فرق دال احصائيا  بين اراء ع-

البيئية  في حين يوجد فرق بينهم في استخدام موازنة األعباء آرائهممما يدل على تقارب 
لتنافسي في الموقف انافسي في شركات المالحة الجوية و المنضبطة وتحسين الموقف الت

 .شركات المالحة الجوية



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 520 7102يونيو ، الثاني، الجزء والثالثون الثامنالمجلد 

اقل من )وكال من الفئتين العمريتين ( سنة  21-11)د فرق بين اراء  الفئة العمرية من و وج -
 . سنة فأكثر 21ومن ( سنة  11

عدم وجود فرق دال احصائيا  بين اراء عينة الدراسة طبقا  للمؤهل في جميع االقسام مما يدل -
فسي في شركات في حين يوجد فرق بينهم في استخدام الموقف التنا آرائهمعلى تقارب 

ولمعرفة سبب االختالف تم استخدام اختبار اقل  1610المالحة الجوية عند مستوى داللة 
 . فرق معنوي الجدول التالي يوضح ذلك

 الحاصلين على البكالوريوس والحاصلين على الدكتوراه  راءآد فرق بين و وج -
ؤهل في جميع االقسام مما يدل عدم وجود فرق دال احصائيا  بين اراء عينة الدراسة طبقا  للم -

البيئية المنضبطة  في حين يوجد فرق بينهم في استخدام موازنة األعباء آرائهمعلى تقارب 
وتحسين الموقف التنافسي في شركات المالحة الجوية و ان تحديد االستراتيجية المالية 

ة البيئية الخاصة بشركات المالحة الجوية البد ان تكون محددة وواضحة وتحقق اإلدار 
السليمة وتكون قصيرة االجل ودور الدولة في تدعيم القدرات التنافسية لشركات المالحة 

 .الجوية 
البيئية المنضبطة وتحسين الموقف التنافسي في شركات المالحة  استخدام موازنة األعباء

 راء االداري وبين كال من مراقب الجودة وضابط االتصال  آوجود فرق بين  -الجوية 
ان تحديد االستراتيجية المالية الخاصة بشركات المالحة الجوية البد ان تكون محددة 

وجود فرق بين اراء  المهندس  -وواضحة وتحقق اإلدارة البيئية السليمة وتكون قصيرة االجل 
 .وكال من اراء مراقب الجودة  والمحاسب وضابط االتصال واالداري

وجود فرق بين اراء   -سية لشركات المالحة الجوية دور الدولة في تدعيم القدرات التناف
مراقب الجودة  وكال المحاسب وضابط االتصال ورأي المحاسب وكال من مراقب الجودة 

س االداري وكال من أور  ،ي ضابط االتصال وكال من مراقب الجودة واالداريأواالداري ور 
 .المحاسب وضابط االتصال

  



 

 وآخرون طارق عبد العال حماد
 

 521 7102يونيو ، الثاني، الجزء والثالثون الثامنالمجلد 

 :اختبار صحة فروض الدراسة
بين استخدام موازنة األعباء البيئية التقليدية  ارتباطيةتوجد عالقة : اختبار صحة الفرض الول

 وتحسين الموقف التنافسي في شركات المالحة الجوية
 الختبار فرض الدراسة قام الباحث باستخدام معامل االرتباط البسيط ومعامل االنحدار البسيط

 .شركات المالحة الجويةالتنافسي لالموقف : المتغير التابع -
 موازنة األعباء البيئية التقليدية: المتغير المستقل -

وان  1610بيانات الى معنوية نموذج االنحدار وذلك عند مستوى داللة التشير 
وان التغير % 2267تؤثر على الموقف التنافسي بمقدار( االعباء البيئية التقليدية)المتغير

بمقدار الوحدة يسببه التغير في االعباء البيئية التقليدية الحادث في الموقف التنافسي 
 ( .16222)بمقدار
 االعباء البيئية التقليدية 16222+ 016292= الموقف التنافسي: النموذج

بين استخدام موازنة األعباء البيئية  ارتباطيةتوجد عالقة : اختبار صحة فرض الدراسة الثاني
 .في شركات المالحة الجوية المنضبطة وتحسين الموقف التنافسي 

 الختبار فرض الدراسة قام الباحث باستخدام معامل االرتباط البسيط ومعامل االنحدار البسيط
 .التنافسي لشركات المالحة الجويةالموقف : المتغير التابع -
 .ازنة األعباء البيئية المنضبطةمو : المتغير المستقل-

وان  1610االنحدار وذلك عند مستوى داللة بيانات الى معنوية نموذج التشير 
وان التغير % 2162تؤثر على الموقف التنافسي بمقدار( االعباء البيئية المنضبطة )المتغير

الحادث في الموقف التنافسي بمقدار الوحدة يسببه التغير في االعباء البيئية المنضبطة 
 ( .16207)بمقدار
 االعباء البيئية المنضبطة 16207+ 016102= الموقف التنافسي: النموذج

بين دور الدولة في تدعيم قدرات شركات  ارتباطيةتوجد عالقة : اختبار صحة الفرض الثالث
 وتحسين الموقف التنافسي لها المالحة الجوية
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 الختبار فرض الدراسة قام الباحث باستخدام معامل االرتباط البسيط ومعامل االنحدار البسيط
 .الموقف التنافسي لشركات المالحة الجوية : المتغير التابع-
 موازنة األعباء البيئية التقليدية: المتغير المستقل -

وان  1610بيانات الى معنوية نموذج االنحدار وذلك عند مستوى داللة التشير 
وان التغير الحادث في % 0262تؤثر على الموقف التنافسي بمقدار( دور الدولة)المتغير

 .(1616129)في دور الدولة بمقدار بمقدار الوحدة يسببه التغيرالموقف التنافسي 
 دور الدولة 16129+ 26277= الموقف التنافسي: النموذج

بيانات الى معنوية نموذج االنحدار وذلك التشير  :ثر المتغيرات معا على الموقف التنافسيأ
ضبطة يؤثروا على الموقف وان المتغير االعباء البيئية التقليدية والمن 1610عند مستوى داللة 
وان التغير الحادث في الموقف التنافسي بمقدار الوحدة يسببه % 2062التنافسي ب مقدار

البيئية  لألعباء 16711وبمقدار  ،(16191)التغير في االعباء البيئية التقليدية بمقدار
 .المنضبطة، وان أثر الدولة اختفى في ظل المتغيرين االخرين لقوتهما

 : النموذج
االعباء البيئية  16711+ االعباء البيئية التقليدية  116191+ 16211= الموقف التنافسي

 .المنضبطة
 

 توصيات للدراسة
دارة المخاطر البيئية لدعم الموقف التنافسي للشركة -  .تطوير طرق قياس وا 
ومات ويجب أن تتاح المعل زيادة درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر التي تتعرض لها الشركة، -

وفي الوقت المناسب للمتعاملين معها لضمان ترشيد تلك األعباء لدعم موقف  الكافية
 .الشركة
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 مراجع الدراسة
المحاسبة اإلدارية واتخاذ القرارات وبحوث العمليات، دار الجامعية للنشر (: 0112)أحمد نور

 والتوزيع، مصر
 السالم، القاهرة مطبعة، "دراسات فى محاسبة التكاليف البيئية" (:7112)جمال سعد خطاب
ديثة للطباعة التنظيم واإلدارة الحديثة، دار النهضة العربية الح (:7110)حمدي فؤاد على

 والنشر، بيروت
ومشروعات  االستثماريةللمشروعات  االقتصاديةدراسات الجدوى  (:7101)حمدي عبد العظيم

BOTوزارة الطيران المدني، القاهرة ، مكتبة 
 وازنات التقديرية التخطيطيةإعداد الم (:7112)حمود محمود السباعي

خبراء الشركة العربية المتحدة للتدريب واالستثمارات اإلدارية، األساليب الحديثة للتحليل المالي 
عداد الموازنات ألغراض التخطيط والرقابة،   .7112وا 

 للطباعة والنشر، القاهرة ية التقديرية، دار النهضة العربيةالميزان (:0119)خيرت ضيف
، ياإلدارة البيئية ودورها في اتخاذ قرارات التوافق البيئ (:7111)ماهر عبد الوهاب سيف قطب

وث البيئية، جامعة عين رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد الدراسات والبح
 شمس
وجدي حامد حجازي، المدخل الحديث في إعداد واستخدام  (:7112)محمد سامي راضي
 ازنات، الدار الجامعية، مصرالمو 

المدخل الحديث في إعداد واستخدام  (:7112)محمد سامي راضي، وجدي حامد حجازي
 نات، الدار الجامعية، مصرالمواز 
 سكندريةلكتاب الجامعي، اإلاإلدارة المالية والتمويل، دار ا (:7111)محمد صالح الحناوي
وء متطلبات بيئة تطوير تقارير المحاسبة اإلدارية في ض (:7112)محمد نادر العثمان

ارة  ، رسالة  دكتوره غير منشورة، كلية التجدراسة ميدانية: التصنيع الحديثة
 جامعة عين شمس 

لبات االدارة البيئية دور المحاسبة اإلدارية فى تحقيق متط (:7119)محمود سيد على الصادق
، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، رسالة ماجستير غير منشورة،(0211ايزو)
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منهج كمي مع دراسة )مؤيد عبد الحسين، تخطيط ومراقبة اإلنتاج  (:7119)مؤيد الفضل
 بية السعودية، دار المريخ للنشر، المملكة العر (حالة
فة لزيادة كفاءة نظام معلومات المحاسبة استخدام التكلفة المستهد (:7112)نيرمين محمد فهمى

 لية التجارة ، جامعة بنها اإلدارية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ك
لية، محددات القدرة التنافسية لألقطار العربية في األسواق الدو " (:7110)وديع محمد عدنان
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ABSTRACT 

The improvement of the environmental performance of aviation 

challenge takes the International Civil Aviation Organization seriously. 

In fulfilling its responsibilities, the organization has developed a set of 

standards, policies and guidance material for the application of 

integrated measures to address aircraft emissions, engine noise adoption 

of technological improvements, operating procedures, and proper 

organization of air traffic, the appropriate airport and land-use planning, 

and the use of existing options on the market, the study aimed to access 

the program a proposal to streamline the environmental burdens the 

budget and the implications on the competitive position of some of the 

air navigation companies, and adopted a researcher on the descriptive 

and analytical approach to extrapolate the study population, and which 

consisted of 100 single workers connect to engineer, technical, and 

administrative the study found the presence of correlation between the 

use of traditional environmental burdens budget and improve the 

competitive position of the air navigation companies, and the existence 

of a correlation between the use of environmental burdens balancing 

disciplined and improve the competitive position of the air navigation 

companies, the study recommended an increase of the degree of 

transparency for the risks to the company, should be sufficient 

information is available in a timely manner to customers with them to 
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ensure the rationalization of those burden to support the company's 

position. 

 
 


