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 البيئي المحاسبي القياس وفعالية كف اءة لرفع مقترح طارإ
 ةالصناعي المنطقة ىعل بالتطبيق الجودة بيت دالة باستخدام

 رمضان من بالعاشر
 

 (2)سحر مصطفي محمد -(2)طارق عبد العال حماد -(1)سمر يوسف طه يوسف
 (2)أماني السيد أحمد البري 

 كلية (2 ا والبحوث البيئية، جامعة عين شمسكلية الدراسات العليعليا ب تطالبة دراسا( 1
 ، جامعة عين شمس التجارة

 

 المستخلص
عن طريق استخدام أحد  يهدف البحث الي رفع كفاءه وفعالية القياس المحاسبي البيئي

ت ا  المنش دي تزايد المنافسة بينأحيث ، (داله بيت الجودةوهي تقنية ) تقنيات المحاسبة االدارية
 توافر ةوالتي تمثلت في ضرور  البحث عن وسائل جذب للعمالء ةور لي ضر إالصناعية 

 وهو والمرتقبة، وذلك لضمان تحقيق رضاء العمالء، متطلبات العمالء ليست فقط الحالية بل
 لي تبني نظام محاسبي بيئي يمكن من القياس المحاسبيإت الصناعية ا  جبر أغلب المنشأما 

 كما تسعي الي استخدام افضل األساليب لتحسين .يةت الصناعا  للتكاليف البيئية في المنش
لي أهم رغبات العمالء والوظائف جودة المنتجات ورفع كفاءتها وهو اسلوب علمي للتعرف ع

األنشطة الالزمة لتحقيق تلك الرغبات، واالستغناء عن األنشطه غير الضرورية ومن ثم و 
 .منتجيق رضا العمالء، تحسين جودة الاستبعاد تكلفتها مما يؤدي الي تحقيق منافع كثيره كتحق

، ولتحقيق هذا الهدف إعتمد الباحثون علي التأصيل النظري من خالل المنهج اإلستقرائي
ثم إجراء الدراسة العملية من خالل المقابالت ، من الكتب والمراجع والدراسات العربية واألجنبية

عاملة في المنطقة الصناعية الشخصية وتصميم قائمة أستقصاء تخص الشركات الصناعية ال
يير معاباالشتراطات القياسية الدولية ) بالعاشر من رمضان في البيئة المصرية والتي تلتزم

وتم توزيع تلك اإلستمارات علي أعضاء اللجان اإلستشارية لحماية ، (المبادرة العالمية لالستدامة
، ناعية بالعاشر من رمضانالعاملين في مصانع الصناعات الغذائية بالمنطقه الص، البيئة

أعضاء هيئة التدريس ببعض ، موظفي المركز القومي لدراسات األمن الصناعي بالقاهرة
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. وتوصلت الدراسة استمارة من االستمارات الموزعة (238)الجامعات المصرية، وتم تجميع 
 .اإلحصائي إلجابات المستقصي منهم من خالل التحليل

قة إرتباط ذات داللة معنوية وجوهرية بين دالة بيت وأشارت النتائج إلي وجودة عال
 القياسبوأوصت الدراسة بزيادة اإلهتمام ، الجودة ورفع كفاءة وفعالية القياس المحاسبي البيئي

 لجودةاالمحاسبي البيئي والمحافظة عليها بعد التطور الكبير الذي حدث بعد إستخدام دالة بيت 
ل علي دعم قدرتها التنافسية في األسواق الصناعية وخاصه في المنطقة الصناعيه حيث يعم

 والمحلية.
 ،داريةإلتقنيات المحاسبة ا، القياس المحاسبي البيئي، داله بيت الجودة الكلمات المفتاحية:

 .نشر وظيفة الجودة، صوت الزبون 
 

 مقدمة
ل شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتماما متزايدا بالبيئة من قبل حكومات الدو 

ة لتنميالذى يضمن استمرار ا يالمختلفة والعلماء والمهتمين بشؤونها حفاظا على التوازن البيئ
د جاء ورغم أن البيئة قد استمرت باتزانها اإلعجازي بقدرة هللا تعالى فق على المدى البعيد.

هذا الكون األمر الذى أحدث  يهللا وسخره ف هو غير متعمد ليفسد ماخلقأاإلنسان متعمد 
ا شكلة ضخمة وهى مشكلة األضرار بالبيئة ولما كانت قضايا البيئة والتنمية ترتبط ببعضهم

 ىله من المتعذر استمرار التنمية عالبعض بعالقات من التكامل واالعتماد المتبادل نجد ان
رار ة األضيمكن حماية البيئة إذا أهملت التنمية تكلف قاعدة موارد البيئة المتدهورة كما أنه ال

ان من يئة كبيئية وأمام أهمية وضرورة تفهم المنشا ت المختلفة واعترافها بمسؤولياتها تجاه البال
نها الضروري أن يكون هناك العديد من القضايا التي البد من النظر إليها بعين االعتبار وم

 (2012طه علوي ناصر، ). حل القضايا والمشكالت البيئية يدور مهنة المحاسبة ف
لمناطق الصناعية في دول العالم المتقدمه والناميه على حد سواء العديد حيث تواجه ا

من االتفاقيات والتكتالت االقتصادية والتى تجعل هذه المناطق أمام تحد كبير من المنافسة 
ونتيجة لذلك ظهر أمر حيوى لجميع المصانع والشركات وهو ضرورة وجود ، المحلية والدولية



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  سمر يوسف طه يوسف
 

 2022إبريل ، لثع، الجزء الثاالراب العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

33 

جودة ويكون قادرا على توفير المعلومات االزمة لترشيد القرارات نظام للمعلومات يتميز بال
 المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للمناطق الصناعية.

تميز وتظهر العدائية البيئية عادة من خالل درجة التهديد الذي تواجهه المنظمات التي ت
 رب والظروف غيرمناخ األعمال المضط، واالفتقار الي الفرص المتاحة، بالمنافسة الشديدة

ق ووفقا لما سب Frank, Wand, 2019)دراسة ) االمنة في الصناعة التي تعمل بها المنظمة
ي أ عرفت العدائية البيئية بأنها العالقة بين المنظمات المتنافسة داخل قطاع صناعي معين،

 ىلعدائية تؤثر ع أن أنشطة السوق للمنافسين الرئيسين أصبحت أقل قابلية للتنبؤ وأكثر
 .( Hosseini, 2018المنظمات في العديد من المجاالت دراسة )

هذه القضايا  ةن يبحثون عن أساليب ووسائل تساعدهم علي مواجهيوهو ما جعل الباحث
والتي احتلت مكانة مهمة في الخطط  هم هذه االساليب دالة بيت الجودةوالمشكالت وأ 

فعال في جوده  كما كان لها دور ،(2015، )حمادة فوزي ثابت االستراتيجية ألي مؤسسة
القياس المحاسبي حيث تصاعدت وتيرة االهتمام بجودة القياس المحاسبي نتيجة للمستجدات 

من بينها  يتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المنطقة الصناعية، والت يالعديدة الت
اعات قبال على الصنإلالتكتالت االقتصادية، والضغوط االجتماعية الجديدة المرتبطة بزيادة ا

قة لمنطاالجودة في  المطالبة بتحقيق المختلفة والمتنوعة، وغيرها كثير كما تزامن مع هذا األمر
ها لالصناعية بالعاشر من رمضان، والذى ُيعد متطلبًا ضروريًا يستلزم وضع مؤشرات ومعايير 

جل تحسينه أمن  يمكن استخدامها في الحكم على مستوى الجودة في هذا النمط من الصناعة
 وتطويره. 
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 البحث  ةمشكل
يكية تتسم بالدينام يبيئة التصنيع الحديثة الت يشهدت الفترة األخيرة تطورًا كبيرًا ف

السريع وتزايد حدة المنافسة بين الشركات والتركيز على وضع  يوالتطور التكنولوج
 لجودةايثة ومفاهيم إدارة ستراتيجيات تحقق ميزة تنافسية وكذلك االهتمام بنظم التصنيع الحدإ

ت علوماميتم بها تجهيز  يالشاملة، مما كان له آثار كثيرة ومباشرة على األفكار واألساليب الت
 تاليةالدراسات ال وبالرجوع إلىالبيئي.  يالقياس المحاسب يتستخدم ف يالتكاليف المناسبة الت

، (2021، د عبد العزيزغريب محمد محمودراسة )، (2021دراسة )ايناس جمعة فهمي شكر، 
"يمكن القول أن ، ( التي أكدت وجود ذلك2021، ودراسة )شيماء محمد سيد عبد الفتاح

بيئة نظم التصنيع والناتجة عن عدة تحوالت تدريجية  يحدثت ف يالتطورات الهائلة الت
Evolutions  وليست ثورات فجائيةRevolutions ليب المعلومات والتقنية والنظم واألسا يف

ئة حتياجات بياوالمفاهيم ألقت على عاتق المحاسبة اإلدارية التقليدية عبء التطوير لتلبى 
دى تخاذ القرارات، مما أامجال  يالتصنيع الحديثة من نظم معلومات متطورة لدعم اإلدارة ف

رت طو  يتإلى تزايد االهتمام بما يسمى بالمحاسبة اإلدارية االستراتيجية كأحد فروع المعرفة ال
تجاهات والمستويات النسبية للتكاليف الهدف توفير وتحليل المعلومات الخارجية عن اب

 الحقيقية وهياكل التكلفة واألسعار الخاصة بالمنافسين وحجم النشاط لكٍل منهم وحصة كلٍ 
ركة للش يالنسباالستراتيجي تحديد الموقف  يالسوق والتدفقات النقدية لكل منافس؛ أ يمنهم ف

لشركة ستراتيجيات اإستراتيجية النشاط باإلضافة إلى متابعة تنفيذ اساس لتحديد ومنافسيها كأ
 وإستراتيجيات منافسيهم على مدار عدة فترات زمنية متتالية. 

ال  ةأن رفع كفاءه وفاعليه القياس المحاسبي البيئي في المناطق الصناعي ون الباحث ى ر يو 
ين المصانع والشركات بل يحتاج ب ةيا التنافسيخفض التكلفة البيئية ودعم المزا ىيتوقف فقط عل

جميع  ىعل ةوتكفل الرقاب ةالواحد ةاالرتباط بين أعضاء المنشأ ةوجود ا لية تضمن قو  إلى
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 في هذه المعامالت، وشفافيتها والتوقيت الحقيقي لتنفيذها، ة، وتوفر الثقةالمعامالت واألنشط
دارية عموما إلا ةدوات المحاسبأام بمن ضعف االهتم ةحيث تعاني بعض الشركات الصناعي

ه بيت الجودة خصوصا والذي ينعكس علي ضعف قدره الشركة في تطوير المنتج وترشيد ر داإو 
 في االستجابة لصوت الزبون. ةفضال عن الصعوب هتكاليف

 يبمن دالة بيت الجودة فى تحسين عملية القياس المحاس هاإلستفاد ون حاول الباحثيكما 
المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك عن طريق دراسة  يالعاملة ف البيئي للشركات

ق يحق يالبيئي وبالتال متطلبات العمالء وتحليل هذه المتطلبات مما يؤدى إلى تحسن األداء
 متطلبات الجودة القياسية.

 

 أسئلة البحث
 :تتمثل أسئلة البحث فيما يلي

  من  العاملة فى المنطقة الصناعية بالعاشر الشركات يف يالبيئي الحال ما مستوى األداء
 رمضان؟

  المنطقة  يالشركات العاملة ف يمن تطبيق دالة بيت الجودة ف هاإلستفاد ما إمكانية
 الصناعية بالعاشر من رمضان؟

 ن المنطقة الصناعية بالعاشر م يالشركات العاملة ف يتطبيق دالة بيت الجودة ف ما مدى
 ؟هذه الشركات يالبيئي ف يالقياس المحاسب ءة وفاعليةرفع كفا لىوتأثيرها عرمضان 

 
 ثة البح أهمي 

تنبثق أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع الذى يعالجه، واألهداف التي يسعى إلى 
 همية هذا البحث من خالل ما يلى:تحقيقها وبشكل عام يمكن توضيح أ 
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 بقة فيته مع األدبيات الساتستمد األهمية العلمية للبحث من مساهم :ــيةمة العلاألهمي
بأساليب ومصفوفات ضمان الجودة فى تحقيق كفاءة وفعالية القياس  همحاولة اإلستفاد

محاولة لتحسين األداء  يالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، ف يالبيئي ف يالمحاسب
 .هالبيئي المستهدف تحقيق يبداللة األداء القياس يالبيئي الحال

ن اشر مالع يدعم وتطوير المنطقة الصناعية ف يتتمثل األهمية العملية ف ة:األهمية العملي
بما يحقق مستويات األداء البيئي المستهدف ودرجات االعتماد الدولية من خالل ، رمضان

تتطلب تحسين وتطوير  يوالت، الصناعية ةأسلوب بيت الجودة حيث ثبت فعاليتها في المنطق
 .البيئي ي بما يواكب متطلبات األداء القياسي المواصفات الحالية لألداء البيئ

 

 ثه دف البح 
 فإن الهدف العام الذى يسعي البحث إلى، انطالقًا من العرض لمشكلة وتساؤالت البحث

المنطقة الصناعية  يالبيئي ف يالقياس المحاسب  ةرفع كفاءه وفاعلي ييتلخص ف هتحقيق
 .  رمضان باستخدام دالة بيت الجودة بالعاشر من

 ويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيسي من خالل األهداف الفرعية التالية: 
  التعرف بشكل تفصيلي عن القياس المحاسبي البيئي ودالة بيت الجودة كأداة قياس

 ومراحلة وأساليبه، استراتيجي، من حيث توضيح اإلطار العام للقياس المحاسبي البيئي
 .هوأركان، ومحدداته

  لرفع كفاءه وفاعليه القياس المحاسبي البيئيتوضيح المنهج المقترح. 
  القيام بدراسة تطبيقية علي الشركات والمصانع في المنطقة الصناعية بالعاشر من

 رمضان.
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 ثف روض البح
وضع مجموعة من  ون حاول الباحثي، وأهميته وتحديد أهدافه من خالل مشكلة البحث

منة وتتمثل هذه الفروض  حقيق الهدفالبحث وت الفروض التالية التي تساعد على حل مشكلة
 : فيما يلي

  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام اسلوب دالة بيت الجودة  ول:الفرض األ
 .رفع كفاءه قياس التكاليف البيئيةو 
 وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام اسلوب دالة بيت الجودةي :انيالفرض الث 

 .البيئية فع كفاءه قياس االيراداتور 
 

 منهج البحث
ليها عالدراسة اإلجابة يتحدد منهج البحث في ضوء أهداف البحث واألسئلة البحثية التي تحاول 

 :ويتمثل في
 ة مندر المختلفوذلك بالرجوع إلي المصا، من خالل المنهج االستقرائي الدراسة النظرية:

اجع المختلفة العربية الكتب واألبحاث والدراسات ذات الصلة بالموضوع عن طريق المر 
بات واألجنبية والدوريات والنشرات والتقارير والمؤتمرات، وباالستعانة والرجوع إلى المكت

المركزية، وذلك بهدف صياغة الجانب النظري للبحث وما يتضمنه من دراسة دالة  بيت 
منها  الجودة ودورها في التعرف علي المتطلبات الضروريه للعمالء واستبعاد غير الضروري 

 .وفاعليه القياس المحاسبي البيئي وذلك لرفع كفاءه
ويستخدمه الباحثون حال إجراء الدراسة ، من خالل المنهج االستنباطي :الدراسة الميدانية

حتي ، الميدانية من خالل قوائم االستبيان التي تم توزيعها علي عينة البحث التي تم تحديدها
دى االرتباط بين متطلبات األداء القياسي وبين موكذلك ، يختبر الباحثون فروض البحث
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وربطة بنتائج األداء المتوقعة ، المواصفات الفنية الحالية من خالل إستخدام أداة بيت الجودة
ظل التطوير والتحديث وحجم الطلب  ىخاصة ف، والتي تحقق معايير وجودة االعتماد الدولى

 .والمنافسة
 

 البحث  متغيرات
 (.قياس االيرادات، قياس التكاليفلية القياس المحاسبي البيئي )فاع :المتغير التابع

 .: بيت الجودةالمتغير المستقل
 

 ةالدراسات السابق
الدراسة أن أسلوب  هقد أوضحت هذ :(and other, Matook Sabine 2009دراسة )

مة بالعميل والتي يسهل ترج هالتطبيق الفني لوظيفة الجودة عبارة عن مدخل يركز علي التوج
متطلبات العميل في الخصائص الفنية والهندسية للمنتج، وأن هذا األسلوب يساعد متخذي 

 .كما القرار في اتخاذ القرارات الصعبة والمعقدة مثل :توزيع الموارد، وخفض تكاليف التطوير
إلى أن تطبيق هذا األسلوب يتم من خالل ستة خطوات هي: تحديد رؤية  ون توصل الباحث
ل عمل مصفوفة االرتباط بين متطلبات العمي، تاج المتطلبات الهندسية للمنتجالعميل، استن

 والمتطلبات الهندسية، حساب األهمية النسبية لكل متطلب هندسي، تجميع مالحظات العمالء
 عن إنجاز كل متطلب من المنتج.

سعت الدراسة إلى تطبيق أداة نشر الجودة في تصميم  (:Danilo S., 2012دراسة )
ررات لتحقيق نشاط التعليم التجريبي من خالل ترجمة احتياجات العميل إلى تصميمات المق

. حيث قامت بتحديد المهارات من وجهة ت ومنها إدارة اإلنتاج والعملياتمحددة أكثر المقررا
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، وخارج قاعة التدريس، واقتراح لطرق التدريس األكثر فاعلية داخل قاعة التدريس نظر الطلبة.
 .والتقييم

 ةتهدف الدراسة الي المفاضل (:Mohammadi pour & Sadjadi, 2016دراسة )
ذلك و تاج نإلوالموازنة بين التكلفة والجودة والمخاطرة التي قد تتعرض لها المنشأة خالل مراحل ا

ت العديد من المشكالت مثل ا  هداف حيث تواجه كافة المنشألا ةمتعدد ةباستخدام البرمج
اج الالزم تخفيضه في ظل أدني تكاليف ومخاطر ممكنه دون المساس نتإلتحديد زمن ا ةضرور 

نتاج في ضوء إللوقد خلصت الدراسة الي وضع نموذج رياضي لتحديد الزمن الالزم  بالجودة.
 .ةهداف المتعارضألالتنسيق بين ا

 :هدفت الدراسة فيما يلي :(2017جرجيس مصطفي خضر،  (دراسة
 اح دوره في تخفيض تكلفة جودة المنتجات التي تقومبيان كيفية بناء بيت الجودة وإيض 

 .نتاج المنيوم والزجاجإلبإنتاجها شركة دجلة 
  دة.بيان كيفية خفض تكلفة الجودة علي مدار المراحل التي يمر من خاللها بناء بيت الجو 

ضل بأف هالشركة استخدام قسم تصاميم وتزويد ىيجب عل :ت الدراسة إلى النتائج التاليةوتوصل
رضاء الزبون وتجنب إلمن المواصفات الفنية الهدف االسمي  ايجعلو  ىهندسي التصاميم حتم

خفض التكلفة وتحسين الربحية وبنفس الوقت كسب زبائن  ىالفشل في الجودة مما ينعكس عل
 جدد.

 هدفت الدراسة الى: (:2018، ى دراسة )هبة مدحت أحمد المنباو 
  داب بالجامعات الحكومية.ال  ت بكليات اقسام المكتبات والوثائق والمعلوماأرصد 
 ية دراسة تحليل مدى توافق البرامج الدراسية لمرحلة الليسانس مع معايير الهيئة القوم

 .ومدى مواكبتها للتطور العلمي الجودة واالعتماد لتحديد نقاط القوة والضعف لضمان
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اعتمادا على  توصلت الدراسة إلى أن يجب علي كل مؤسسة بأن تستوفي معايير الجودة
دراسية كاديمي للبرامج الألحيث يعتبر االعتماد ا، داء دقيقة ومخرجات تعليمية محددةأمؤشرات 

ضعف بمثابة الحكم علي البرامج لتقييمها وتقويمها للوقوف علي جوانب القوة وتحديد نقاط ال
أخصائي وحل المشكالت، فعلي قدر كفاءة المؤسسات األكاديمية يحدد مستوي الخريجون من 

المكتبات والمعلومات ووثائق الذين يقدمون الخدمة المكتبية لمختلف تخصصات العلوم 
 بمختلف أنواع المكتبات ومراكز المعلومات.

 :اسة فيما يليهدفت الدر  :(2020بسام حسن زاهر، دراسة )
 ( قياس وتحسين جودة الخدمة التعليمية باستخدام أسلوب نشر وظيفة الجودةQFD في )

 .عات السوريةالجام
  باستخدام أسلوب نشر وظيفة الجودةتحسين جودة الخدمة التعليمية. 

ضم ت( في الكلية QFDتشكيل فرق نشر وظيفة الجودة ) وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
يات أعضاء من الهيئة التدريسية والموظفين وممثلين عن المنظمات اإلنتاجية والخدمية وفعال

 :تيل ضمان قيامها باآلمن أج، المجتمع
 وهي تعبر عن العالقات بين الخصائص الفنية ومتطلبات ، إعداد مصفوفة العالقات

 ىحل الدراسة علالطالب والمنظمات اإلنتاجية والخدمية والمجتمع وبين قدرة الكليات م
 .مقابلة هذه المتطلبات

 عن العالقات بين الخصائص الفنية إعداد مصفوفة االرتباط وهي تعبر. 
تطبيق أحد تقنيات المحاسبة  إلىهدفت الدراسة  :(2020 )محمد سمير دهيرب، دراسة

دارية وهي نشر وظيفة الجودة علي منتج البيبسي في شركة بغداد للمشروبات الغازية إلا
من  ىوتحديد المتطلبات الفنية بموضوعية التي تم تنفيذها تطبيقيًا، وذلك لتحقيق الحد األقص

والتي إذا تم ، معظم الزبائن، وبالتالي يتيح للمصممين معرفة المتطلبات التقنيةالرضا المحتمل ل
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 ىعلاهملها تماما ولم يتم تنفيذها فان ذلك لن يؤثر علي رضا الزبائن كثيرا بقدر ما يؤثر 
 الشركة سلبا من حيث زيادة الحصه السوقية والتميز عن المنافسين.

  :ج التاليةوتوصلت الدراسة إلي النتائ

 لق ا يتععدم اهتمام الشركة برفع مستوي كفاءة األفراد العاملين من الفنيين واالداريين فيم
 .دة ومنها تقنية نشر وظيفة الجودةبالطرق الحديثة لقياس الجو 

 شركة فقدان الشركة العديد من الفرص الممكنة لتحسين جودة منتجاتها نتيجة عدم اهتمام ال
 .التحليل التنافسي السوقي والفنيمقارنة بالمنافسين فيما يتعلق ب

 
 اإلطار النظري

والتي يجب أن ، هي مجموعة من المواصفات والخصائص التي تحددها المؤسسة :الجودة
عه ويمكن النظر الي الجودة من خالل أرب، يتضمنها المنتج أثناء عمليتي التصميم والتصنيع

، لعميل هي )علي جبالقثنين من وجهه نظر المصنع واثنين من وجهه نظر اامفاهيم 
2021): 

 .مواصفات الجودة عند تصميم المنتج* جودة التصميم: والتي تعني 
 نفسها. ة: التي تتحقق من خالل العملية اإلنتاجي* جودة اإلنتاج
 .هلك عند االستخدام الفعلي للمنتج: والتي تظهر للمست* جودة األداء

 . السلعة أو الخدمة للعمالءتقديم  : والتي تظهر أثناء* جودة خدمة العمالء
 بيت الجـــــودة (HOQ ) House Of Quality يمكن  (:2017، )هناء عودة خضري

ويعد بيت الجودة أحد أهم األدوات ، المنزل هتعريف بيت الجودة بأنها رسم تخطيطي يشب
التي توظفها تقنية نشر وظيفة الجودة كمصفوفة داخلها لتعبر عن العالقات البينية بين 

(، ويعني ذلك أن بيت واصفات الوظيفية )مواصفات الجودةوبين الم، قعات المستهدفينتو 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  سمر يوسف طه يوسف
 

 2022إبريل ، لثع، الجزء الثاالراب العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

42 

 ISO 13053-2الجودة خريطة للتخطيط المتعدد األقسام والوظائف واالتصاالت 

:2011.) 
 ويقصد به قياس األحداث  :(2014، مشري حسناء) التوسع في القياس المحاسبي

ية األداء االقتصادي )ربح ىليس فقط عل ها تأثيراالقتصادية التي تتم داخل المؤسسة ول
 هليإوهذا ما دعت  ( وإنما قياس تلك التي لها تأثير كذلك علي األداء االجتماعي.المؤسسة

هتمام بالمعلومات إلوشجعت الشركات علي ا هبعض الجهات الحكومية واإلجتماعي
كل واألضرار المحاسبية التي تعكس المحافظة علي صحة اإلنسان ومكافحة المشا

وبالتالي أصبح القياس المحاسبي يشمل  .وتحقيق األمن والسالمة المهنية هاالجتماعي
 يعرف بالتكلفة والعائدثار الخارجية لتصرفات المؤسسة التي تتمثل في تحديد ما ال  ا

 . االجتماعي
 نظام وعلم اجتماعي: (2021، للتكاليف البيئية )مصطفي هارون  القياس المحاسبي 

حديد توما يتعلق بها من تكاليف، يعمل علي ، وادارة أفضل للجوانب البيئية، فهم ىلإيقود 
تيجة ن، بها ةوقياس نقدي لقيمة األضرار البيئية التي تسببها منشأه معينه للبيئة المحيط

قد تم و ، نتاجها سلعة تضر بالبيئة عند أو بعد استهالكهاإنشطة التي تمارسها أو نتيجة ألل
ة سواء لماليبالغ عنها في القوائم اإلية المعالجة المحاسبية لقيمة تلك األضرار واالقيام بعمل

 ىلمل تقرير بيئي والتدقيق عوقد يشمل التوسع بع، للتكاليف الملموسة أو غير الملموسة
 .ذلك

 ( 2021، مدحت أحمد حامدالتكاليف الـبيئية):  تستمد التكاليف البيئية أهميتها في ظل
البيئة  ىعل ةلحديثة ،نتيجة اهتمام الدول الصناعية والنامية بضرورة المحافظبيئة األعمال ا

عن طريق التخلص من نفايات الشركة الصناعية المسببة ، وصيانه مواردها الطبيعية
و تعرف التكاليف البيئية علي أنها األنواع المختلفة ، للتلوث بطريقة علمية ال تهدد الحياه
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نتاج الصديق للبيئة إلا ىالحفاظ عل، دارة التلوثإلالشركة  من التكاليف التي تتحملها
Cieaner Production   وهي تشتمل ايضا تكاليف االمتثال للمعايير البيئية بما في ذلك

االجتماعية  هالتكاليف االختيارية التي تنفق لتعزيز الحفاظ علي البيئة والوفاء بالمسؤلي
 للشركات.

 العمليات ويقصد باألداء البيئي كل النشاطات و  (:2010، سماألداء البيئي )عبد الرازق قا
التي تقوم المنظمة سواء بشكل إجباري أو اختياري من شأنها منع األضرار البيئية 

 .اجية أو الخدمية أو التخفيف منهاواالجتماعية الناتجة عن نشاطات المنظمة اإلنت
 ( القياس المحاسبي البيئيMuralikrishna & Manickam, 2017) : هو أداة

 ر تقييمحيث يعتب، للمساعدة في تحديد التكاليف البيئية والتشغيلية للموارد الطبيعية حيوية
 ناهجماعي وبعض الموارد الطبيعية مدخاًل أساسيًا في كل من تحليل التكلفة والعائد االجتم

 .المحاسبة البيئية
 

 الدراسة التطبيقية
ة في دليل العملي الستخدام دالة بيت الجودة كأدا تهدف الدراسة التطبيقية الى تقديم ال

 . وفاعلية القياس المحاسبي البيئي تحقيق رفع كفاءه
 : عينة الدراسة: بيان مجتمع و أولا 

 مصريةيتمثل مجتمع الدراسة في كل الشركات الصناعية العاملة في البيئة ال :مجتمع الدراسة
ا ورد ذلك موك، (يير المبادرة العالمية لالستدامةعاوالتي تلتزم باالشتراطات القياسية الدولية )م

يئة ت التي تعمل في البباالشتراطات التشريعية في قانون حماية البيئة والملتزم به الشركا
 . المصرية
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ي فة جودعينة الدراسة التي تمثل أحد الشركات الصناعية المو  ون ستخدم الباحثي :عينة الدراسة
من رمضان و التي تعمل في ظل القوانين والتعليمات الصناعية في العاشر  ةالمنطق

وهي  (،عالمية لالستدامةوالتشريعات المصرية وكذلك االشتراطات الدولية )معايير المبادرة ال
علي رفع كفاءة وفاعلية القياس  ون عمل الباحثيحيث ، يديتا للصناعات الغذائيةإشركة 

ت وذلك بداللة استخدام دالة بي، شريعيةالمحاسبي البيئي في ظل االشتراطات الدولية والت
 .هالجودة  كأداة للمحاسبة اإلدارية اإلستراتيجي

 مات عامةعلو موواقع األداء البيئي فيها:  ه: لمحه عامة عن الشركة المبحوثثانياا 
ة يديتا للصناعات الغذائية وهي شركة مساهمة مصريإهي شركة  هالشركة المبحوث عن الشركة:

)من خالل  ن جانب عائلة برزي باالشتراك مع شركة شيبيتا انترناشونالم1996تأسست عام 
 8والمعدل بالقانون رقم  1989لسنة  230حكام القانون رقم إلشركة اكسودير ليميتد( طبقا 

، حيث 1992لسنة  95التنفيذية وتعديالتهما ،وقانون سوق المال رقم  هوالئحت 1997لسنة 
 اليا في ةالمعبأ ةفي خمسة قطاعات بسوق األغذية الخفيفحصص سوقية رائدة  يديتا<إتحتل >

 9وقد تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري المصري في تاريخ ، وسطألمصر وبلدان الشرق ا
جنية  360.000.000ـ ويبلغ رأسمالها المرخص به مبلغ 692برقم  1996عام  7من شهر 
للسهم الواحد (، يبلغ رأس جنية مصري  0.20سهم بقيمة أسمية  1.800.000.000مصري )

 ىجنية مصري موزعة عل 72.536.290ل مال الشركة المصدر والمدفوع بالكام
تبدأ  .صري للسهم بعد الطرح في البورصةجنية م 0.20سهم )قيمة أسمية  362.681.450

 .ديسمبر من كل عام 31نتهي بتاريخ يناير وت 1بتاريخ  ةالمالية للمجموع ةالسن
% من رأس مال  41.815يون هم شركة كوانتم بي في والتي تمتلك المساهمون الرئيس

( الذي يدير لندن ةوبنك نيويورك ميليون )بنك الحفظ لألسهم المتداولة في بورص، الشركة
% من رأس مال الشركة ،وصندوق كنجزواي فرونتير كونسيو فرانشايزيز الذي  11.959
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%  38.016لكون االخرين والذين يمت% من رأس مال الشركة ،والمساهمين  8.210يمتلك 
 .من رأس مال الشركة

، 2021 سبتمبر 30في  ةالمنتهي ةيديتا عن النتائج المالية والتشغيلية للفتر إأعلنت شركة 
مليون جنية في نفس  1.059مقابل %31.7فقد بلغت االيرادات مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 

اع مليون جنيه بارتف 3.711.8لغت إيراداتها علنت الشركة أن بأ من العام الماضي، و  ةالفتر 
حيث نجحت الشركة في تحقيق  .من العام الماضي ةبنفس الفتر  ةمقارن %33سنوي نسبته 

 .يةالي ارتفاع أسعار السلع العالمأرباح خالل هذه الفترة رغم الضغوط التضخمية التي ادت 
حاسبة ائية طبقا لمعايير الميديتا للصناعات الغذإعدت القوائم المالية المجمعة لشركة أ 

تكلفة أعدت القوائم المالية المجمعة علي أساس ال، المصرية والقوانين واللوائح ذات العالقة
 الحالية لقيمةالتاريخية باستثناء التزامات نظم ما بعد انتهاء الخدمة المحددة للعاملين المقاسة با

 لاللتزام.
والحوار مع ، كةن خالل الزيارات الميدانية للشر م :: واقع األداء البيئي في الشركةاا ثالث

 ءمكان عرض بعض النقاط االيجابية والسلبية في األداإلأنه با ون جد الباحثيبعض المدراء 
 :البيئي للشركة علي الشكل التالي

 تعد التزامات الشركة بسالمة البيئة من األمور العامة من خالل تبني ممارسات العمل -1
 ع خفض معدالت اإلصابة في مكان العمل وبسببه. اآلمنة واستدامتها م

 ،علي ذلك ةوعالو  . ةطالق مبادرات التواصل من أجل نشر ثقافة وقائية للسالمة والصحإ -2
 مواصلة تحقيق التكاملوكذلك ، تهدف الشركة إلي توطيد عالقتها مع العمالء الحاليين

يادة حجم الطلبيات فقي وتنمية مبيعات الشركة من خالل العمل علي ز سي واألأالر 
 .  وقنوات التوزيع هومواصلة التوسع بأنشطت
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قامت الشركة بتجهيز غالبية السيارات الخاصة بأنظمة حديثة  فضال عن وضع برامج  -3
 تدريبية الحتياطات السالمة واألمان. 

جات اتخذت الشركة التدابير المطلوبة لمنع الظروف غير اآلمنة وحتى تعبئة وتغليف المنت -4
مية ممارسات السالمة أثناء العمل مع متابعة االجتماعات لضمان تنفيذ الخطط الراوكافة 

 الى تصحيح سلوكيات الظروف غير اآلمنة. 
مة البيئة واالشتراطات الحكومية اتخذت الشركة التدابير الالزمة لعكس متطلبات سال -5

لفعال اخدام يب علي االستللتدر  رةكما تقوم بأعمال مستم، وااللتزام بالقوانين واللوائح البيئية
 وتوفيرها.  ةللموارد والطاق

 ةأن تكون وسيلة نقل المواد الغذائية مالئمة ونظيفة ومحكمة اإلغالق وأن تكون مخصص -6
 ةصحلنقل المواد الغذائية فقط واال يتم استخدامها لنقل مواد تضر بخواص المنتج أو بال

 . العامة
 توفير أغذية سليمة وصالحة لالستهالك.   -7
ميع وتتمثل أبسط جهود الشركة للحفاظ علي سالمة البيئة بالمجتمعات المحلية في إنشاء ج -8

فضال عن ، مصانعها داخل المجتمعات والمناطق الصناعية وبعيدا عن اي مناطق سكنيه
ية والسالمة والبيئة وكذلك نظم إدارة المخاطر البيئ ةتبني وتطبيق سياسات صارمة للصح

 .منآها والتخلص من المخلفات بشكل يئي لعملياتلضمان خفض األثر الب
لية آج أحدث ما وصلت الدائم علي تبني أعلي معايير الجودة وانتها ةحرص الشرك -9

تكنولوجيا صناعة األغذية الخفيفة وينعكس ذلك في التزام الشركة بتطبيق نظام إدارة 
هادات فضال عن حصول جميع المصانع علي ش (HACCP) الغذائية  سالمة المواد

بحلول عام  (ISO 9001) الجودة ةونظام إدار   (ISO 22000)نظام إدارة سالمة الغذاء
والسالمة المهنية  ةونظام إدارة الصح(ISO 14001)  ونظام اإلدارة البيئية 2018
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(OSAS18001)   وشهادة نظام سالمة الغذاء(FSSC 22000)  وشهادة مراجعه سالمة
 .وشهادة األغذية الحالل لوطنية(األغذية )هيئة سالمة األغذية ا

 داء الكمامات من قبليوجد التزام كامل بارت لكن ال، يتم توزيع كمامات علي العمال -10
 .العمال

 ىوكل العمال مدربين عل، يوجد في كل قسم أجهزه إطفاء موزعة وتخضع لصيانه دورية -11
 .إخماد أي حريق في نفس الوقت ىعل وقادرين، استخدام أجهزه اإلطفاء

يث تم حعلى قائمة االستقصاء لجمع البيانات،  الباحثون  اعتمد: أدوات الدراسة: بعاا را
حيث تضمنت قائمة االستقصاء مجموعة من العبارات  تصميمها بشكل مبسط ومختصر،

ات يئي وينقسم الى ثمان مجموعتتعلق باشتراطات تحقيق كفاءه وفاعلية القياس المحاسبي الب
 هم:
 مجموعة من العبارات توضح متطلبات رضا العميل عن المنتج / الخدمة. 
 )مجموعة من العبارات توضح المتطلبات الفنية للمنتج )صوت المهندس. 
 مجموعة من العبارات توضح العالقة بين المتطلبات القياسية والمتطلبات الفنية. 
 مجموعة من العبارات توضح القيم المستهدفة. 
 رات توضح متطلبات واحتياجات العاملينمجموعة من العبا. 
  التنافسية ةمجموعة من العبارات توضح متطلبات القدر. 
 ة.خفض التكلف ىرات توضح متطلبات قدره النظام علمجموعة من العبا 
 .مجموعة من العبارات توضح قدرة النظام على زيادة االيرادات 

 : الختبارات اإلحصائية المستخدمة:خامساا 
  كرونباخ ااختبار ألفCronbach's alpha   .لقياس ثبات وصدق محتوى استبيان الدراسة

حيث يوضح مدى امكانية االعتمادية على نتائج قائمة االستقصاء، ومدى إمكانية تعميم 
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( وان قيمة الفا تكون 1، 0نتائجها على مجتمع الدراسة، حيث ان معامل الفا يقع بين )
 .( 0.8و  0.7مقبولة بين )

  ة ء عينواالنحراف المعياري ومعامل االختالف واالهمية النسبية لمعرفة اتجاه ارا المتوسط
 .الدراسة

  معامل االرتباط لبيرسون للتحقق من فروض الدراسة. 
   ت للمجموعات المستقلةااختبار. 
  تحليل االنحدار البسيط والمتعدد للتحقق من صحة فروض الدراسة. 

للتأكد من اكتمالها وصالحيتها إلدخال البيانات  ولقد تم مراجعة استمارات االستقصاء
والتحليل اإلحصائي، وترميز المتغيرات والبيانات ثم تفريغها بالحاسب اآللي وفقًا لبرنامج 

 Statistical Package for Social (SPSS)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Sciences. 
بات بتحديد درجة الث ون م الباحثلقد قا: : صدق وثبات استمارة الستقصاءسادساا 

(، أن درجة 1، ويتضح من جدول رقم )خستخدام معامل الفا كرونباإوالمصداقية للدراسة ب
وهي درجة مرتفعة، وانعكس ذلك على درجة المصداقية التي بلغت  0.913الثبات بلغت 

التساق وهي درجة ممتازة. وهذا يدل على مدي ثبات إجابات المستقصي منهم والى ا 0.956
 لجودةابيت  دالة باستخدام البيئي المحاسبي القياس وفعالية كفاءة الداخلي إلجابتهم بشأن رفع

الحة صبالتطبيق مما يدل على أن القائمة تتسم بالصدق والثبات، وبالتالي فإن القائمة تعتبر 
 مالتيم معالجمع البيانات بما يحقق دقة البيانات األولية المطلوبة. والجدول التالي يوضح ق

 الثبات والصدق لكل مجموعة اسئلة.
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 معامل الثبات والمصداقية :(1)جدول 
 معامل الثبات معامل الصدق البيان

 0.771 0.878 متطلبات رضا العميل عن المنتج / الخدمة
 0.750 0.866 (المتطلبات الفنية للمنتج )صوت المهندس
 0.765 0.875 لفنيةالعالقة بين المتطلبات القياسية والمتطلبات ا

 0.709 0.842 متطلبات واحتياجات العاملين
 0.900 0.949 القيم المستهدفة

 0.784 0.885 التنافسية ةمتطلبات القدر 
 0.747 0.864 ةمتطلبات قدره النظام علي خفض التكلف

 0.695 0.834 قدرة النظام على زيادة االيرادات
 0.913 0.956 اإلجمالي 

م استمارة وت 400تم اخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة ولقد تم توزيع  عينة الدراسة:
 ستمارت، ذلك بسبب عدم اجابةإلاستمارة من ا 22استمارة واستبعد منهم  250استرجاع عدد 

ولقد تم وصف  .238بعض المستقصي منهم على بعض الفقرات وبذلك بلغ عدد المفردات 
 ( يوضح ذلك.2وثين والجدول رقم )فئة المبح على اً بناء عينة الدراسة

 فئة المبحوثين :(2جدول)
 % ك 

 14.3 34 ستشارية لحماية البيئةالأعضاء اللجان ا
 ةيديتا للصناعات الغذائية بالمنطقإالعاملين في مصنع 

 51.7 123 الصناعية بالعاشر من رمضان
 15.5 37 موظفي المركز القومي لدراسات األمن الصناعي بالقاهرة

 18.5 454 ضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات المصريةأع
 100 238 المجموع

 في ضوء مخرجات التحليل اإلحصائي للبيانات المصدر:
، فنجد أن عينة الدراسة البالغ النوعتوزيع عينة الدراسة حسب  السابق يوضح الجدولكما 

 %51.7ونسبة  شارية،لألعضاء اللجنة االست %14.3( مفردة تم توزيعها بنسبة 238عددها )
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لموظفي المركز القومي لدراسات األمن الصناعي  %15.5للعاملين بمصنع إيديتا، ونسبة 
 ألعضاء هيئة التدريس.  %18.5بالقاهرة، ونسبة 

داللة  رتباط ذاتاتوجد عالقة " الفرض األول وهو: لإلجابة على: : نتائج الدراسةسابعاا 
فقد توصل  ."ورفع كفاءة قياس التكاليف البيئية ةبيت الجود استخدام دالةبين  إحصائية

بين  إحصائيةرتباط ذات داللة اتوجد عالقة صحة فرض الدراسة األول:  باحثون إلىال
 ورفع كفاءة قياس التكاليف البيئية. بيت الجودة استخدام دالة

ام داستخبين  إحصائيةرتباط ذات داللة اتوجد عالقة "الفرض الثاني وهو:  ولإلجابة على
 صحة فرض فقد توصل الباحثون إلى ."ورفع كفاءة قياس االيرادات البيئية بيت الجودة دالة

رفع و  بيت الجودة استخدام دالةبين  إحصائيةرتباط ذات داللة اتوجد عالقة  :الدراسة الثاني
 كفاءة قياس االيرادات البيئية.

 إحصائية رتباط ذات داللةاتوجد عالقة " الفرض الول: :ثامناا: اختبار فروض الدراسة
 رفع كفاءة قياس التكاليف البيئية".و  بيت الجودة استخدام دالةبين 

 :للتحقق من صحة فرض الدراسة قام الباحثون باستخدام
 معامل االرتباط البسيط لمعرفة وجود عالقة من عدمه بين متغيرات الفرض. 
 س رفع كفاءة قياو  لجودة علىبيت ا تحليل االنحدار البسيط لمعرفة تأثير استخدام دالة

 .التكاليف البيئية
 اس على رفع كفاءة قي بيت الجودة تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة تأثير متطلبات  دالة

  .التكاليف البيئية
 .( متغيرات الفرض3) ويوضح جدول رقم
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 متغيرات الفرض :(3)جدول 
 نوع المتغير المتغير

 تابع كفاءة قياس التكاليف البيئية
 مستقل بيت الجودة

 مستقل متطلبات رضا العميل عن المنتج / الخدمة
 مستقل المتطلبات الفنية للمنتج )صوت المهندس(

 مستقل العالقة بين المتطلبات القياسية والمتطلبات الفنية
 مستقل متطلبات واحتياجات العاملين

 مستقل القيم المستهدفة
 مستقل التنافسية ةمتطلبات القدر 

 ورفع كفاءة قياس التكاليف البيئية معامل االرتباط بين بيت الجودة :(4) ولجد
 كفاءة قياس التكاليف البيئية 

 مستوى الدللة معامل الرتباط
 0.01 0.953 استخدام دالة بيت الجودة

 0.01 0.784 متطلبات رضا العميل عن المنتج / الخدمة
 0.01 0.863 المتطلبات الفنية للمنتج )صوت المهندس(

 0.01 0.821 العالقة بين المتطلبات القياسية والمتطلبات الفنية
 0.01 0.938 متطلبات واحتياجات العاملين

 0.01 0.846 القيم المستهدفة
 0.01 0.828 التنافسية ةمتطلبات القدر 

 في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء :المصدر
 0.01**: دالة عند 

 لةاستخدام دا وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين السابقجدول يتضح من بيانات ال
حيث ، 0.01عند مستوى داللة بإبعادها ورفع كفاءة قياس التكاليف البيئية  بيت الجودة

  .(0.768، 0.257بين ) قيم معامل االرتباط تراوحت 
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 االنحدار البسيط نتائج تحليل :(5)جدول

 
β 

معامل 
 النحدار

 اختبار ت
(T test) 

معامل 
الرتباط 

 (R) الكلي

معامل 
 التحديد

(2R) 

 اختبار ف
 (F test) 

 الدللة القيمة الدللة قيمة
 0.01 331.9 0.908 0.953 0.01 14.03 0.913 الثابت

 0.01 48.16 0.131 بيت الجودة دالة
 0.01 **:  دالة عند        في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء  :المصدر

مما ، 0.01السابق معنوية نموذج االنحدار عند مستوى داللة من بيانات الجدول يتضح 
ذج االنحدار وان المتغير المستقل الداخل في النمو وذج يدل على جودة توفيق المتغيرات لنم

جد فن ة(.كفاءة قياس التكاليف البيئي) ذات تأثير معنوي على المتغير التابع دالة بيت الجودة()
 ونسبة  %90.8ستخدام دالة بيت الجودة  تؤثر على كفاءة قياس التكاليف البيئية بنسبة ا

ة ترجع لمتغيرات لم تذكر او للخطأ العشوائي حيث انه كلما استخدمت دالة بيت الجود 9.2%
 كلما ارتفعت كفاءة قياس التكاليف البيئية.

 ة علىة تأثير ابعاد بيت الجودولقد قام الباحثون بإجراء تحليل االنحدار المتعدد لمعرف
 ( يوضح ذلك.6كفاءة قياس التكاليف البيئية والجدول رقم )
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 االنحدار المتعدد نتائج تحليل :(6) جدول

 β  معامل
 النحدار

 اختبار ت
(T test) 

معامل 
الرتباط 

 (R) الكلي

معامل 
 التحديد

(2R) 

 اختبار ف
 (F test) 

 الدللة القيمة الدللة قيمة
 0.01 12.17 0.804 الثابت

0.964 0.929 506.51 0.01 

متطلبات 
واحتياجات 

 العاملين
0.370 11.33 0.01 

رضا العميل 
 0.01 6.56 0.123 عن المنتج

المتطلبات 
 0.01 4.58 0.146 الفنية للمنتج

 0.01 3.15 0.069 القيم المستهدفة

العالقة بين 
المتطلبات 

 فنيةالقياسية وال
0.056 2.18 0.05 

 ةمتطلبات القدر 
 0.05 2.05 0.044 التنافسية

 0.01**:  دالة عند       في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء  :المصدر
، 0.01السابق معنوية نموذج االنحدار عند مستوى داللة من بيانات الجدول كما يتضح 

في  ةالداخل ةالمستقل اتاالنحدار وان المتغير  جوذمما يدل على جودة توفيق المتغيرات لنم
رضا العميل  - متطلبات واحتياجات العاملين )الدالة على استخدام دالة بيت الجودة  النموذج

العالقة بين المتطلبات القياسية  - القيم المستهدفة - المتطلبات الفنية للمنتج - عن المنتج
كفاءة قياس ) تأثير معنوي على المتغير التابع ذات (التنافسية ةمتطلبات القدر  - الفنيةو 

التكاليف البيئية( فنجد استخدام دالة بيت الجودة  تؤثر على كفاءة التكاليف البيئية بنسبة 
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ترجع لمتغيرات لم تذكر او للخطأ العشوائي حيث انه كلما استخدمت  %7.1ونسبة  92.9%
 البيئية.دالة بيت الجودة كلما ارتفعت كفاءة قياس التكاليف 

 استخدامبين  إحصائيةرتباط ذات داللة اتوجد عالقة صحة فرض الدراسة األول:  القرار
 ورفع كفاءة قياس التكاليف البيئية. بيت الجودة دالة

رفع و  بيت الجودة استخدام دالةبين  إحصائيةرتباط ذات داللة اتوجد عالقة " الفرض الثاني:
  ".كفاءة قياس االيرادات البيئية

  :حقق من صحة فرض الدراسة قام الباحثون باستخدامللت
 معامل االرتباط البسيط لمعرفة وجود عالقة من عدمه بين متغيرات الفرض.  
 س ورفع كفاءة قيا بيت الجودة على تحليل االنحدار البسيط لمعرفة تأثير استخدام دالة

 .االيرادات البيئية
 س على رفع كفاءة قيا بيت الجودة دالة تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة تأثير متطلبات

 .االيرادات البيئية
 (.7ضح من خالل جدول رقم )فرض تتمتغيرات ال

 متغيرات الفرض :(7)جدول 
 نوع المتغير المتغير 

 تابع كفاءة قياس االيرادات البيئية 
 مستقل بيت الجودة

 مستقل متطلبات رضا العميل عن المنتج / الخدمة
 مستقل ة للمنتج )صوت المهندس(المتطلبات الفني

 مستقل العالقة بين المتطلبات القياسية والمتطلبات الفنية
 مستقل متطلبات واحتياجات العاملين

 مستقل القيم المستهدفة
 مستقل التنافسية ةمتطلبات القدر 
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 الةاستخدام د وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين (8رقم )يتضح من بيانات الجدول 
حيث ، 0.01عند مستوى داللة بأبعادها ورفع كفاءة قياس االيرادات البيئية  بيت الجودة

  .(0.913، 0.763بين )قيم معامل االرتباط تراوحت 
 البيئية ورفع كفاءة قياس االيرادات معامل االرتباط بين دالة بيت الجودة :(8) جدول

 اليرادات البيئية كفاءة قياس 
 وى الدللةمست معامل الرتباط

 0.01 0.913 استخدام دالة بيت الجودة
 0.01 0.763 متطلبات رضا العميل عن المنتج / الخدمة
 0.01 0.809 المتطلبات الفنية للمنتج )صوت المهندس(

 0.01 0.782 العالقة بين المتطلبات القياسية والمتطلبات الفنية
 0.01 0.863 متطلبات واحتياجات العاملين

 0.01 0.847 مستهدفةالقيم ال
 0.01 0.788 متطلبات القدرة التنافسية

 0.01**: دالة عند        في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء  :المصدر
، 0.01( معنوية نموذج االنحدار عند مستوى داللة 9رقم )من بيانات الجدول يتضح 

موذج ير المستقل الداخل في الناالنحدار وان المتغوذج مما يدل على جودة توفيق المتغير لنم
نجد ف  ية(كفاءة قياس االيرادات البيئ) ذات تأثير معنوي على المتغير التابع دالة بيت الجودة()

ونسبة  %83.3ادات البيئية بنسبة تؤثر على كفاءة قياس االير استخدام دالة بيت الجودة 
ا استخدمت دالة بيت ترجع لمتغيرات لم تذكر او للخطأ العشوائي حيث انه كلم 16.7%

 الجودة كلما ارتفعت كفاءة  قياس االيرادات البيئية.
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 االنحدار البسيط نتائج تحليل :(9جدول )

 β  معامل
 النحدار

 اختبار ت
(T test) 

معامل 
الرتباط 

 (R) الكلي

معامل 
 التحديد

(2R) 

 اختبار ف
(F test) 

 الدللة القيمة الدللة قيمة
 0.01 11.19 1.96 الثابت

0.913 0.833 117.58 0.01 
 0.01 34.29 0.253 بيت الجودة دالة

 0.01**:  دالة عند       في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء  :المصدر
 ة علىولقد قام الباحثون بإجراء تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة تأثير ابعاد بيت الجود

ل من بيانات الجدو كما يتضح ، ( يوضح ذلك10ل رقم )كفاءة قياس االيرادات البيئية والجدو 
رات مما يدل على جودة توفيق المتغي، 0.01السابق معنوية نموذج االنحدار عند مستوى داللة 

 ة بيتالدالة على استخدام دال في النموذج ةالداخل ةالمستقل اتاالنحدار وان المتغير  وذجلنم
  - رضا العميل عن المنتج - قيم المستهدفةال - )متطلبات واحتياجات العاملينالجودة 

اس فاءة قيك) ذات تأثير معنوي على المتغير التابعالقدرة التنافسية(  -المتطلبات الفنية للمنتج 
ة لبيئيااليرادات البيئية( فنجد استخدام دالة بيت الجودة  يؤثر على كفاءة قياس االيرادات ا

لم تذكر او للخطأ العشوائي حيث انه كلما  ترجع لمتغيرات %16.0ونسبة   %84.0بنسبة 
ة لعالقااستخدمت دالة بيت الجودة كلما ارتفعت كفاءة قياس االيرادات البيئية وان خروج متغير 

ي من النموذج يرجع لضعف تأثيره في وجود باق بين المتطلبات القياسية والمتطلبات الفنية
 ير مباشر.المتغيرات وهذا ال ينفى تأثيره منفرد او بطريق غ
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 نتائج تحليل االنحدار المتعدد  :(10جدول )

 
β 

معامل 
 النحدار

 اختبار ت
(T test) 

معامل 
الرتباط 

 (R) الكلي

معامل 
 التحديد

(2R) 

 اختبار ف
(F test) 

 الدللة القيمة الدللة قيمة
 0.05 9.14 1.897 الثابت

0.917 0.840 244.72 0.01 

متطلبات واحتياجات 
 0.01 4.25 0.407 ينالعامل

 0.01 6.49 0.389 القيم المستهدفة
رضا العميل عن 

 0.01 5.20 0.292 المنتج
المتطلبات الفنية 

 0.01 2.71 0.258 للمنتج 
 0.05 2.09 0.136 القدره التنافسية

 0.01**:  دالة عند        في ضوء تحليل بيانات قائمة االستقصاء  :المصدر
م استخدابين  إحصائيةرتباط ذات داللة اتوجد عالقة  :القرار صحة فرض الدراسة الثاني

 ورفع كفاءة قياس االيرادات البيئية. بيت الجودة دالة
 

 النتائج
 اتباع أساليب وطرق غير اعتيادية يتطلب تطبيق محاسبة األداء البيئي. 
 رلمخاطئية لحماية البيئة وتجنب ايتلتزم الشركات بتفعيل العمل بالتشريعات والقوانين الب. 
 التي تهتم بتحديد  ةوباألخص دالة بيت الجودة من ضعف في ثقافة الجود ةتعاني الشرك

 .الزبون  ىه الشركة صوب التركيز علضعف توج ةنتيج، وتحقيق متطلبات الزبون وتوقعاته
 ىإل ىفني( مما أدلتحليل التنافسي والمع المنافسين )ا ةلوحظ عدم اهتمام الشركة بالمقارن 

 .نة لتحسين جودة منتجاتهافقدان الشركة العديد من الفرص الممك
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  رها يساعد تطبيق داله بيت الجودة بكفاءة وفاعليه في الوحدات االقتصادية علي تعزيز دو
 .للزبون  ةداء وتحقيق القيمألفي تحسين ا

 ةر في المراحل المبكمع االراء التي تري ضرورة تطبيق دالة بيت الجودة  ون تفق الباحثي 
 .لتصميم المنتج

 جنتاإلالمنتج بعد بدء عملية ا ىت الجودة الى تخفيض التعديالت عليؤدي تطبيق دالة بي. 
  نظرا ألهمية كل من هدف تحسين الجودة وهدف تخفيض التكلفة وحيث ال يوجد أسلوب

لوبان أو كامل أسمنفردا لتحقيق كال الهدفين أصبح من الضروري أن يت هيمكن استخدام
 .أكثر لتحقيق ذلك

 حثهمللعاملين و  ةالكفاء ى ن وعدم اهتمام االداره برفع مستو العاملي ءانخفاض مستويات أدا 
 .طرق حديثة ومنها دالة بيت الجودةداء والجودة واتباع ألتحسين ا ىعل

 ىن الحفاظ عليتم وضع استراتيجية تخطيط تفصيلية لألنشطة المالية وغير المالية لضما 
 .يئة داخل الشركةالب

  اس ورفع كفاءة قي بيت الجودة استخدام دالةبين  إحصائيةرتباط ذات داللة اتوجد عالقة
 االيرادات البيئية.

  اس ورفع كفاءة قي بيت الجودة استخدام دالةبين  إحصائيةرتباط ذات داللة اتوجد عالقة
 التكاليف البيئية.

 

 التوصيات
  ن هميتها في تحقق رغبات الزبائوفاعليه أل ةبكفاء ةتبني تطبيق داله بيت الجود ةضرور

 .وكذلك تحقيق ترشيد تكاليف المواد
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 الطويل نوصي بتطبيق داله بيت  ىالمد ىاب الزبائن واالحتفاظ بهم علطلغرض استق
يم الذي يكون حسب متطلبات من جودة في التصم هوفاعلية لما تحقق ةبكفاء ةالجود

 .الزبون 
 الزبون في عملية تصميم المنتج مما له األثر في تحقيق جودةشتراك اب ون وصي الباحثي 

 .سب رضاه ووالئه علي المدي الطويلالمنتج من وجهه نظر الزبون وبذلك يتم ك
  عد ما يساب والتحليل التنافسي السوقي والفني، ،مع المنافسين نةتوجيه اهتمام الشركة بالمقار

 ه دا أ ى ناطق الضعف والقوه في مستو شخيص متقليل الفجوات التنافسية عن طريق ت ىعل
 .ومن ثم تحسين جودتها، مقارنة مع منافسيها ةمنتجات الشرك

  التحديد الدقيق لمتطلبات الزبون من خالل اعتماد بعض أساليب جمع بيانات صوت
بشكل يعكس ، باجراء المقابالت مع الزبائن ومجموعه التركيز وغيرها ةالزبون المتمثل

ي أداه ومن ثم نشرها عن طريق تبن، ةوالضمنية للزبون وتوقعاته الظاهر المتطلبات الحقيقية 
 تصميم المنتج وتطويره. ةبيت الجودة خالل عملي

 ة االهتمام بتحسين القياس المحاسبي لألداء البيئي عن طريق إعداد برامج بيئية لحماي
ب لبيئة وتجنئية لحماية اوتفعيل العمل بالتشريعات والقوانين البي، البيئة من التلوث

 .المخاطر
 

 المراجع
استخدام مدخل قياس التكاليف المحاسبية عن استهالك الموارد  :ايناس جمعة فهمي شكر

(RCA( وسلسلة التوريد البيئية مع عمليات المصادر الخارجية )BPO في )
مجلة  .دراسة ميدانية -دعم القدرة التنافسية لمنشات األعمال الصناعية 

 كلية التجارة جامعة، العدد الثاني، 22المجلد ، لتجاريةالبحوث المالية وا
 .(2021ابريل ) بورسعيد
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باستخدام أسلوب نشر وظيفة تحسين جودة الخدمة التعليمية (: 2020) بسام حسن زاهر
لك المجلة العلمية لجامعة الم، : دراسة ميدانية علي الجامعات السوريةالجودة

 .2ع ، 21مج ، جامعة الملك فيصل ،العلوم اإلنسانية واإلدارية –فيصل 
: بالتطبيق علي علي خفض التكلفة هبناء بيت الجودة وانعكاس: جرجيس مصطفي خضر

 تصاديةبار للعلوم االقمجلة األن، شركة دجلة إلنتاج االلمنيوم والزجاج في اربيل
 .(2017) 17ع ، 9مج ، كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة األنبار ، واإلدارية
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ABSTRACT 

The research aims to raise the efficiency and effectiveness of 

environmental accounting measurement through the use of one of the 

management accounting techniques, which is the technique (the quality 

house function), where the increasing competition between industrial 

establishments led to the need to search for ways to attract customers, 

which was represented in the need to meet the requirements of 

customers, not only current but also prospective, in order to ensure 

customer satisfaction, which forced most industrial establishments to 

adopt an environmental accounting system that enables the accounting 

measurement of environmental costs in industrial establishments. It also 

seeks to use the best methods to improve the quality of products and 

raise their efficiency, which is a scientific method to identify the most 
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important customer desires, jobs and activities necessary to achieve 

those desires, and to dispense with unnecessary activities and then 

exclude their cost, which leads to achieving many benefits such as 

achieving customer satisfaction, improving product quality. To achieve 

this goal, the researchers relied on theoretical rooting through the 

inductive approach, from books, references, and Arab and foreign 

studies, then conducting a practical study through personal interviews 

and designing a survey list for industrial companies operating in the 

industrial zone of the tenth of Ramadan in the Egyptian environment, 

which adhere to international standard requirements (Global 

Sustainability Initiative Standards), And those forms were distributed to 

members of the advisory committees for environmental protection, 

workers in food industries factories in the industrial zone of the tenth of 

Ramadan, employees of the National Center for Industrial Security 

Studies in Cairo, faculty members in some Egyptian universities, and 

238 forms were collected from the distributed forms. The study reached 

through statistical analysis of the answers of the respondents. 

The results indicated that there is a significant and substantial 

correlation between the quality house function and raising the 

efficiency and effectiveness of the environmental accounting 

measurement. Competitiveness in industrial and domestic markets. 

Keywords: quality house function, environmental accounting 

measurement, management accounting techniques, customer voice, 

quality function dissemination. 


