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ئي  لبياستخدام أسلوب تحليل التكلفة والعائد في تقييم اآلثر ا
  لدولةي لواالقتصادي للعملية التدريبية وأدواتها بالجهاز االدار 

 دراسة ميدانية
 

 (3)منصور الفولى حسن -(2)فرج عبد العزيز عزت -(1)منى بسطاوى عبد الكريم
، ارة( كلية التج2 لتنظيم واالدارةالجهاز المركزي ل، ( مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي1

 دارةالجهاز المركزي للتنظيم واال، ( مديرية التنظيم واالدارة بكفر الشيخ3 جامعة عين شمس
 

 المستخلص
ي قتصاداستخدام أسلوب تحليل التكلفة والعائد في تقييم اآلثر البيئي واال هدف البحث الى

لدراسة ومن أجل تحقيق أهداف ا .( مفردة30ى )ة علوأجريت الدراس. للعملية التدريبية وأدواتها
عتمد ا تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة النظرية وإعداد الجانب الميداني حيث 

ذ تنفيالستقصاء و الباحثون عند جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة على أسلوب المالحظة وا
 .استمارة استبيان

نتائج اآلتية: يهتم المركز التدريبي المنفذ للبرنامج التدريبي وقد توصلت الدراسة الى ال
بتنفيذ بعض مبادئ التنمية المستدامة في إقامة البرامج التدريبية المنفذة به من حيث األدوات 
المستخدمة والتخلص اآلمن منها بعد االستخدام وتضمين المحتوى التعليمي المقدم على أهداف 

هناك وعى لدى اإلدارة والعاملين  وأهداف نظام التكلفة والعائد البيئي. ومبادئ التنمية المستدامة
بها بأن نظام تحليل التكاليف البيئية يهدف الى تخفيض تكاليف البرامج وتحقيق العائد منها 
وتحفيز المتدربين على تطبيق ما تعلموا بالبرامج بأماكن عملهم مما يؤدى بدوره على تحسين 

توجد عالقة طردية وجوهرية إحصائيًا بين تحليل التكلفة  لتنافسية بالجهة.القدرة اإلنتاجية وا
والعائد في تقييم األثر البيئي للعملية التدريبية واألثر الناشئ منها، حيث وجدت عالقة ارتباط 

توجد عالقة طردية  (.0.695قوية ذات داللة احصائية حيث بلغ قيم معامل االرتباط )
تحليل التكلفة والعائد في تقييم األثر االقتصادي للعملية التدريبية، حيث وجوهرية إحصائيًا بين 

 (.0.646وجدت عالقة ارتباط قوية ذات داللة إحصائية، حيث بلغ قيمة معامل االرتباط )
( بين العائد في 0.01توجد عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
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ثر االقتصادي للعملية التدريبية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط األثر البيئي والعائد في األ
(0.703 .) 

ن موذلك  تضمين الُبعد البيئي والتكاليف البيئية بالبرامج التدريبية :تىأوصى البحث باآلو 
ى خالل مدربين وأدوات ومواد علمية ذو كفاءة عالية، مع العمل على تغير نظرة المجتمع عل

إشراك  عية يتحملها المجتمع الى كونها تكاليف تتحملها المنظمة.كونها تكاليف اجتما
نشاء الموظفين في تحديد احتياجاتهم التدريبية لزيادة فاعلية هذه البرامج، مع العمل على ا

ي فقاعدة بيانات متكاملة التي تساعد في عملية التصنيف النوعي للمتدربين وتصنيف آرائهم 
مثل  عرفة الروابط ذات العالقة المتماثلة لهؤالء المتدربين،المجاالت البيئية للعمل على م

 ط.الروابط الجغرافية التي تساعد على تكوين جامعات للحفاظ على البيئة وغيرها من الرواب
ضرورة انشاء إدارة متخصصة لمتابعة وقياس وحساب العائد البيئي مع ضرورة تدريب 

ين بنسيق الت ت المادية والبشرية الالزمة للتنفيذ.العاملين علي كيفية القياس وتوفير اإلمكانيا
ي لدعم ة أخر وزارة البيئة من جهة والمراكز التدريبية المختلفة المعينة بالعملية التدريبية من جه

الوعي البيئئ للعاملين بالجهاز الحكومي وذلك من خالل عقد التدوات والمؤتمرات وورش 
 العمل في هذا الشان.

 

 مقدمةال
، ةمام بالبيئة وقضاياها المختلفة أصبح اليوم من الموضوعات الرئيسية الهامإن االهت

في جميع دول العالم سواء ، التي تحتل مرتبة الصدارة على موائد أصحاب القرار السياسي
حيث أصبحت مشكلة سوء  ،(249 ص ،1997 الخولي، أسامة )د المتقدم منها أو النامي

 ىلية وعالتي تواجه البلدان النام البيئة من أكبر المشكالت استخدام الموارد الطبيعية وتدهور
ادها م أبعالرغم من أن المشاكل البيئية التي نواجهها اليوم ليست جديدة إال أننا لم نبدأ في فه

ا. نياتهإال مؤخرًا بعد مالحظة أثر التدهور البيئي في اضعاف التنمية االقتصادية وتناقص إمكا
بيئة ية المية علي قاعدة من الموارد الطبيعية المتداعية كما ال يمكن حمافال يمكن أن تقوم التن

 رزاق) عندما يسقط النمو من حساب تكاليف تدمير البيئة فالتنمية والبيئة وجهان لعملة واحدة
 ).2015 مخور الغراوي،
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فرصة تاريخية وغير مسبوقة ُتتيح الجمع بين بلدان وشعوب  2015وحيث يعتبر عام 
ام معًا كي يقرروا فتح آفاق جديدة وخوض غمار تلك اآلفاق تحقيقا للتقدم إلى األمالعالم 

وتحسين حياة الناس في كل مكان. وستحدد تلك القرارات المسار العالمي الذي ستسلكه 
تغير  عالجةاإلجراءات الالزمة إلنهاء الفقر، والترويج للرخاء ورفاهية الجميع، وحماية البيئة وم

غذية منظمة اال -واألهداف اإلنمائية لأللفية  2015أعمال التنمية ما بعد سنة  المناخ )جدول
 والزراعة لألمم المتحدة(.

وتعتبر الموارد البشرية في أي مؤسسة من المؤسسات، وفي أي مجال من المجاالت من 
ى أهم الموارد التي تسهم بشكل فعال ورئيسي في تحقيق أهداف هذه المؤسسة، ولذلك فهي تسع
لفة جاهدًة الستثمار رأس المال الفكري لديها وصقل خبراته ودعمها وإكسابه المهارات المخت
بها  التي ترفع من مستوى أدائه وجعل هذه المؤسسة قادرة ليس فقط على القيام بالدور المناط

 ومواكبة التطورات العالمية ولكن أيضًا على تنمية قدراتها التنافسية.
 

 بحثة المشكل
ة ألنشطكثير من المؤسسات االهتمام بتطبيق نظام تحليل التكلفة والعائد البيئي لتتجنب ال

ام التي تقوم بها نظرًا لعدم تكبدها تكاليف مالية قد ُتخصص لهذا النظام وتكتفي بدمج نظ
التكاليف البيئية مع النظام المحاسبي التقليدي في ظل وجود بعض المعوقات المالية 

د تقتصر أهمية تطبيق اهداف التنمية المستدامة على صحة وسالمة والتشريعية لتطبيقه وق
 وحياة الموارد البشرية وعدم تعرض الموارد المادية والممتلكات للمخاطر.

(، أن قياس التكاليف البيئية يؤثر 142، ص 2014فيما أكدت دراسة )منى عبد هللا، 
ة بنسب اعية ويقلل المخاطر البيئيةبشكل إيجابي في رفع كفاءة األداء البيئي في الشركات الصن

 .%65.61ويساهم في زيادة السالمة المهنية للعاملين بنسبة  66.68%
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ار هذا وقد تضمنت مجموعة معايير المحاسبة الدولية إلعداد التقارير المالية على معي
 ( بعنوان "عرض البيانات المالية" والذى نص على انه من مكونات1المحاسبة الدولى رقم )

 يشجع بيئية وقوائم القيمة المضافة حيث من ضمن المالحظات معلومات وقوائملقوائم المالية و ا
ذ اتخا هذا المعيار المنشأت على تقديم هذه البيانات اإلضافية والتي قد تساعد المستخدمين في

انع المص( بعنوان "الممتلكات و 16القرارات االقتصادية، وايضًا المعيار المحاسبي الدولى رقم )
والمعدات" في فقرته الثالثة عشر انه يمكن الحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات 

 ألغراض السالمة او البيئة.
ين وتتبلور مشكلة البحث فى تقييم آثر العملية التدريبية فى رفع مستوى كفاءة العامل

ة لبيئيياس االثار ابالجهاز االدارى للدولة وذلك من خالل استخدام اسلوب التكلفة والعائد لق
ائر لخفض التكاليف والحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية، والذي بدوره يعمل تقليل الخس

 المادية والبشرية.
 

 بحثأسئلة ال
ب هل يمكن استخدام اسلو "ويحاول الباحثون اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي وهو: 

هاز ا بالجواالقتصادي للعملية التدريبية وادواتهتحليل التكلفة والعائد فى تقييم اآلثر البيئي 
 "اإلداري للدولة؟

 ويستمد من هذا السؤال الجوهرى مجموعة من االسئلة الفرعية التالية:  
استخدام دولة بمكانية تقييم اآلثر البيئي واالقتصادي للعملية التدريبية بالجهاز اإلداري للإما  .1

 اسلوب التكلفة والعائد؟
 ؟لدولةللتدريبية بالجهاز االدارى بيق مبدأ التنمية المستدامة فى العملية امكانية تطإما  .2
 ؟فة والعائد من العملية التدريبيةالى أي مدى يمكن قياس التكل .3
 ؟الى أي مدى يمكن االقناع باستخدام ادوات العمل االكثر نفعًا للبيئة .4
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 بحثأهمية ال
 نبعت أهمية الدراسة من خالل االتي:

 ترجع األهمية العلمية للدراسة في االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسة، يةاألهمية العلم :
قد تساعد الدراسة على توضيح دور التنمية المستدامة في رفع كفاءة العاملين وأيضا 
االهتمام بالبرامج التدريبية التى ُتدرس ومن جودة المراكز التدريبية في رفع كفاءة العملية 

د منها، وربما تقود النتائج إلى ضرورة إجراء دراسات الحقة ذات فائدة التدريبية ومدى العائ
 أكبر لخدمة البحث العلمي والتعمق أكثر في موضوع الدراسة.

 قد تكشف الدراسة عن أوجه القصور لدى المراكز التدريبية والمواد العلمية األهمية العملية :
راكز التدريبية الحكومية والبرامج الُمدرسة، قد تفيد الدراسة في رفع كفاءة كال من الم

التدريبية والعاملين بالجهاز االدارى للدولة واالدوات التدريبية، وايضًا ترشيد االستهالك وفقا 
لمفهوم التقنية الغير ضارة وتطبيق سياسات وعادات الطباعة المستدامة وغيرها من 

لمستفيدة من الدراسة في السياسات التى تعمل على الحفاظ على البيئة. وتتمثل الجهات ا
 كاًل من الجهات اإلدارية والمراكز التدريبية والمتدربين.

 

 بحثأهداف ال
ئد استخدام اسلوب تحليل التكلفة والعا" :دراسة الى تحقيق هدف رئيسى وهوتسعى هذه ال

 ".دولةبالجهاز االدارى للفى تقييم اآلثر البيئى و االقتصادى للعملية التدريبية و ادواتها 
 :مجموعة من االهداف الفرعية منها والذى يتحقق من خالل

 .تحليل ومعرفة اسلوب التكلفة والعائد وتطبيقه فى تقييم العملية التدريبية 
 .تقييم اآلثر البيئى للعملية التدريبية 
 .تقييم اآلثر االقتصادى للعملية التدريبية 
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 واستخدام ادواتها. مدى تطبيق مبدأ التنمية المستدامة فى العملية التدريبية 
 ة تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات والتى من شأنها ان تساهم فى تفعيل دور العملي

 التدريبية فى تحقيق التنمية المستدامة فى الجهاز االدارى للدولة.
 

 بحثفروض ال
ن في ضوء أهداف الدراسة قام الباحثون بصياغة الفروض التالية، بهدف اختبارها والتحقق م

 حتها:ص
ثر : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحليل التكلفة والعائد في تقييم األالفرض األول

 البيئي للعملية التدريبية واألثر الناشئ منها.
ألثر ا: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحليل التكلفة والعائد في تقييم الفرض الثاني

 اشئ منها. اإلقتصادي للعملية التدريبية  األثر الن
ثر ي األف: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العائد في األثر البيئي والعائد الفرض الثالث

 اإلقتصادي للعملية التدريبية.
 

 الدراسات والبحوث السابقة
 لحو  دراسات والتصنيع التنمية وقضايا بعنوان: البيئة (1997 الخولي، دراسة )أسامة 

تطوير ويتناول العالقة بين التنمية وال. النامية والدول ربيالع الوطن في البيئي الواقع
 لبيئةالصناعي والقضايا العديدة المطروحة بشأنهما على الصعيد البيئي، ويرى ان كال من ا

ليل ل لتقوالتنمية كمنظومتين متداخلتين اشد ما يكون علية التداخل مؤكدًا أن األسلوب األمث
 عة هذاعلى البيئة البد ان ينطلق من ادراكنا العميق لطبياالثار السلبية لعملية التنمية 

 التداخل.
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 ،بعنوان: واقع عملية التدريب من وجهة نظر  (2007 دراسة )أسامة محمود موسي
 غزة، -الجامعة اإلسالمية  -المتدربين دراسة حالة بنك فلسطين )م.ع.م( في قطاع غزة 

 يوجد سة الى مجموعة من النتائج منها انهوتوصلت الدرا .كلية التجارة قسم إدارة األعمال
 تخطيط للعملية التدريبية بدرجة متوسطة وأيضا يتم تحديد االحتياجات التدريبية لدى

 .العاملين بدرجة متوسطة، وان هناك تلبية لالحتياجات التدريبي للعاملين بدرجة جيدة
 نها عيئية واالفصاح اثر قياس التكاليف الب :بعنوان( 2014، هللا حمد دراسة )منى عبد

 .في رفع كفاءة االداء البيئي، دمشق، جامعة دمشق، كلية االقتصاد، رسالة ماجستير
 تهدف الدراسة الى دراسة وتحليل طبيعة العالقة بين قياس التكاليف البيئة واالفصاح

ت عنهما وكفاءة األداء البيئي، معرفة مدى مساهمة النظام المحاسبى المطبق في المنشأ
ي رية الصناعية العامة بقياس التكاليف البيئية واالفصاح عنها وما هي الطرق التالسو 

قوعه يمكن استخدامها في تلك المنشأت لقياس بعض التكاليف البيئية، بيان األثر الممكن و 
 على األداء البيئي في تلك المنشأت من جراء قياس التكاليف البيئية واالفصاح عنها.

  ،ا في بعنوان كتابات في الميزان المحاسبة البيئية ودوره (2015دراسة )رزاق الغراوي
 وتهدف هذه الدراسة الى التأصل العلمى لمفهوم المحاسبة عن التكاليف .تخفيض الكلفة

 البيئية من حيث معرفة االثار المترتبة على أنشطة المنشأت الصناعية ومدى اهتمامها
، جدتهاهتمام بالقضايا البيئية ومتابعة مستباألنشطة البيئية وهل لديها إدارة متخصصة لال

وأيضا معرفة طبيعة المعلومات المتعلقة بالبيئة الى توفرها الجهات المختصة داخل 
المنشأت الصناعية، معرفة المعايير المستخدمة في المنشأت الصناعية للتفرقة بين 

تي ئة الشطة حماية البيالتكاليف البيئية والرأسمالية والتشغيلية، معرفة أوجه االنفاق ألن
ريحة تتحملها المنشأت الصناعية، هل التكاليف البيئية التي تتحملها المنشأت الصناعية ص

 ام ضمنية وما هي معوقات اظهارها كبنود صريحة.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 منى بسطاوي عبد الكريم وآخرون 
 

 2022يناير الجزء الثالث،  األول، العدد، الحادي والخمسون  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

40 

  ،يئي في بعنوان: "تحليل التكلفة والعائد الب (2018دراسة )ولى الدين عبد المنعم سيد
 ."دراسة ميدانية –المهنية في المنظمات الصناعية ضوء اشتراطات السالمة والصحة 

: ضرورة االهتمام بتحليل التكلفة والعائد البيئي لالنشطة توصلت للتوصيات االتيةو 
يد اإلنتاجية حيث يؤدى ذلك الى تحسين األداء االقتصادى وحماية البيئة ويساهم في ترش

جية ائد البيئي لالتشطة اإلنتاالقرارات اإلدارية، ضرورة ربط تطبيق نظام التكلفة والع
د من بااللتزام بمعايير واشتراطات السالمة والصحة المهنية لما لها من دور فعال في الح
همية أ التلوث الصناع وحماية العاملين وتحسين أداء العاملين والمنشاة ككل، التأكيد على 

ة اشتراطات السالمدور إدارة السالمة والصحة المهنية داخل المنشات الصناعية بتطبيق 
 ر بماوالصحة المهنية وفقًا للمعايير الدولية فضاًل على توعية وتدريب العمال بشكل مستم

يضمن لهم الحماية الالزمة من مخاطر العمل بهدف تطوير خبراتهم العلمية ومهاراتهم 
 التقنية وتنمية الوعي الصحى لديهم.

 ( 2018فضيلة باللي عالهم،  ى نجو دراسة)  :دور التدريب في تحسين أداء بعنوان
دارسة هدفت هذه ال. “لوكاالت المحلية للتشغيل بالواديدراسة حالة ا“العاملين في المؤسسة 

 إلى التعرف على دور التدريب في تحسين أداء العاملين في المؤسسات، حيث كان الجانب
لى أن التطبيقي على مستوى الوكاالت المحلية للتشغيل بالوادي، وخلصت الدراسة إ

التدريب هدفه ازالة جوانب الضعف والقصور في أداء العاملين ويساعد على تحسين 
لقوى ااالنضباط والسلوك بدرجة كبيرة، إذا يمثل الركيزة األساسية في تطوير وترشيد أداء 

 .العاملة
  ،بعنوان: أثر البرامج التدريبية علي تنمية مهارات  (2018دراسة )إبراهيم عبدالسالم

هدفت الدراسة لمعرفة  .ين )دراسة تطبيقية علي مؤسسات حكومية بوالية الخرطوم(العامل
أثر البرامج التدريبية على مهارات العاملين، وتمثلت مشكلة الدراسة فى دراسة اثر البرامج 
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التدريبية على مهارات العاملين، وأهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: تقييم البرامج 
دمة يساعد في تحسين جودة وفعالية التدريب، وأهم توصيات الدراسة ضرورة التدريبية المق

 .اشراك المتدربين في اختيار البرامج التدريبية
 علي  أثر قياس التكاليف البيئية :بعنوان (2019هللا إبراهيم،  دراسة )بكر محمد عبد

 .(رطومة بوالية الخترشيد القرارات اإلدارية )دراسة ميدانية علي عينة من الشركات الصناعي
ة مشكل تناولت الدراسة اثر قياس التكاليف البيئية في ترشيد القرارات االدارية حيث تمثلت
ند عيئية الدراسة في قلة االهتمام اثر قياس التكاليف البيئية وإهمال معلومات التكاليف الب

 دراسةتوصلت ال .مالشركات الصناعية بوالية الخرطو اتخاذ العديد من القرارات االدارية في 
 ظة علىإن قياس التكاليف البيئية يساعد اإلدارة في اتخاذ قرار المحاف لعدة نتائج اهمها:

 جانب البيئة ومنع التلوث، وتساعد قياسات التكاليف البيئة على قبول مقترح استثماري إلى
ة بيئيليف الدراسات الجدوى االقتصادية بما يتعلق باألمور البيئية، وتساعد معلومات التكا

 االدارة في ترشيد قرار تسعير المنتجات من خالل تضمين التكاليف البيئية ضمن تكلفة
سع التو  المنتج، إن عدم اهتمام االدارة بقياس التكاليف البيئية يؤثر على قدرة الشركة على

 والمنافسة محليا وعالميًا.
 Srinivasa Rao Behara and M.V. Suryanarayana (Oct 2011): 

Evaluating training and development effectiveness model. 

وتهدف الدراسة الى تمكن وظيفة تدريب وتنمية راس المال البشرى اطالق العنان لتحسين 
وتطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من االداء االفضل فى اعمالهم حيث ان من االصول 

تدريب يجب ان تقاس من اجل معرفة اثرها االكثر قيمة هو راس المال البشرى و نتائج ال
على نتائج االعمال ألجراء مزيد من التحسينات فى برنامج التدريب وذلك من خالل عرض 

ومن نتائج الدراسة ان هناك  .وتعرض نموذج لقياس كفاءة التدريبوجهات النظر المختلفة 
مات فى تحقيق اهدافها عالقة سببية بين اداء التدريب واداء الموظف التدريب يساعد المنظ
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االستراتيجية، التدريب يعطى المنظمات ميزة تنافسية، ينبغى تقييم المنظمات من خالل 
برامج التدريب، التقييم السليم هو القاعدة للتدريب الفعال، متابعة ان بعد العودة الى العمل 

 على الموظف تطبيق المعرفة والمهارة التى اكتسبها.
 Chris Obisi (Dec., 2011): Employee training and development in 

organizations. 

ذلك و زيادة التركيز على تنمية العاملين بالحكومات من خالل التدريب  وتهدف الدراسة الى
د وفقا لنظام تدريبى مسبق مدروس وممنهج لزيادة كفاءة وفاعلية التدريب من خالل تحدي

هو  تنميةومن نتائج الدراسة التدريب وال .م النهائىاالهداف واالحتياجات التدريبية والتقيي
لية منشط الموظفين وهو بحاجة الى تعزيز االداء واالمكانيات التى ستعزز بدورها من فعا

ة وتطوير انشط المنظمة، المنظمات يجب ان تواجه الحقائق ويتطلب النهج الجاد للتدريب
 ى التدريب والتنمية كما االموالالمنظمات يجب ان تستثمر اكثر ف ،التدريب والتنمية

 المستثمرة فى المنظمات.
 

 اإلطار النظري والمف اهيمي
كلفة أن الوعي البيئي وتحقيق إلتزام في مجال اإلدارة البيئية ومعالجة آثار التلوث وت

دهور والت المعالجة والحماية البيئية الُمسبقة هي أقل من التكلفة في حال تجاهل اآلثار البيئية
وير ي، وقد يحقق عائد مالى في حال االستثمار بِحكمة ويكون عماًل مربحًا وفرصة للتطالبيئ

تحول وذلك سوف يتحقق في تغيير أنماط التفكير التقليدية في التخطيط االقتصادى والبيئى وال
 نحو التخطيط االقتصادى المستدام في مجال إدارة وحماية البيئة.

الل حساب التراجع في نوعية حياة الناس وتردى نوعية ويمكن تقدير التكلفة البيئية من خ
البيئة مثل التعرض لالمراض الناتجة عن تلوث البيئة وتكلفة عالج هذه االمراض وايضًا 
خسارة قيمة الخدمات البيئية والموارد )التربة، المياه، الهواء، التنوع الحيوى،( وايضًا من خالل 
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الى وان حساب هذه القيمة بشكل منهجى يساهم في نسبة التدهور من الناتج المحلى االجم
 توضيح السياسات والقرارات االقتصادية.

سلوب أويمكن تعريف أسلوب تحليل التكلفة والعائد بتقدير التكلفة والعوائد البيئية وهو 
 بدائلاقتصادى لتقييم االثار البيئية حيث ان تقييم االثار البيئية هو نسق االختيار بين ال

التي  نفقاتة للمشروع تبعًا الثارها البيئية، ويعمل تحليل التكلفة والعائدعلى مقارنة الالمطروح
 ه.يتكبدها المشروع بما في ذلك التكاليف البيئية المصاحبة لتنفيذه بالعوائد المحتملة ل

 جة عنويستدعى االهتمام بالتكاليف البيئية عدة أسباب منها أسباب قانونية وتشريعية نات
ى لبة علو الحد من االثار البيئية الساألقانون لهذه المؤسسات بتوفيق أوضاعها لتخفيض ألزام ا

البيئة، أسباب اجتماعية وثقافية تتمثل في مسئولية المؤسسة تجاه المجتمع مثل تكاليف 
ئد ا عواالمحافظة على البيئة، أسباب مالية وتترتب على مكافحة التلوث البيئي والتى ال يقابله

ة، أسباب ترجع للمستهلك وهي عبارة عن منتجات ال تسبب اضرار للبيئة وأخرى اقتصادي
 للمشروع والتي تزيد من قدرة المشروع على المنافسة في األسواق.

اليف وهناك مجموعة من المقومات التي يتميز بها نظام التكاليف البيئية منها قياس التك
 لتكاليف البيئية.البئية، اعداد تقاير التكاليف البيئية، إدارة ا

ن ومن فوائد التكاليف البيئية في عملية اتخاذ القرارات من حيث المزايا الُمحققة م
درة م القاالستثمارات في التكنولوجيا النظيفة، تحسين األداء البيئي والذى يتحقق من خالل تدعي

 كين ُتدعىالشرائية الخضراء وتقليل التلوث البيئي والحصول على شريحة جديدة من المستهل
اية المستهلكون الخضر، تجبن عقوبات وغرامات مخالفة االشتراطات البيئية، تجنب نفقات الرع

 ل.الصحية للعاملين بالمؤسسة، الحصول على التسهيالت االئتمانية بشروط ُميسرة وتكلفة أق
ويعتبر التدريب من اهم الوسائل واألدوات المستخدمة في العصر الحديث في تنمية 

 ومهارات وقدرات العاملين ومواكبة التطورات. معارف
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س المال البشرى وراس المال االجتماعى أحيث يساعد التدريب على الحفاظ على ر 
لمزايا احقيق ويساعد العاملين على التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة وتقليل نظم العمل التقليدية وت

ر ى توفياساليبه ويساعد التدريب ايضًا علالتنافسية للمنظامت وإدخال التقنية الحديثة وتطوير 
 زيادةعاملين على درجة عالية من المهارة بما يحقق االستقرار في العمل وزيادة قيمة الفرد و 

 فرص األمان الوظيفى وترقيته.
ويهدف التدريب الى تحقيق مجموعة من األهداف سواء على مستوى الفرد )تنمية 

سية االتجاهات(، وعلى مستوى المنظمة )تحقيق ميزة تنافتغيير  –تنمية المهارات  –المعارف 
ة تحسين المؤشرات االقتصادية من زيادة في اإلنتاجية وتخفيض التكاليف والتقليل من حد –

 االشراف والسالمة المهنية للموارد البشرية(.
 يبيةوُتعد عملية قياس االستثمار في التدريب وتكلفة العائد أصعب جوانب العملية التدر 

وذلك لصعوبة األساليب المستخدمة وصعوبة تحديد مدخالت ومخرجات التدريب والتطوير، 
يرها حيث تهدف عملية قياس اثر البرامج التدريبية الى مراقبة الخطة التدريبية للتأكد من س

التغلب  حاولةوفق المنهج المرسوم لها والبرنامج الزمنى والميزانية المقررة لها، ويكون التقييم لم
على ما يعترض الخطة من معوقات او مشكالت ويكون ايضًا لتقدير ما وصل الية المتدرب 
 من فاعلية وايضًا من صالحية المدرب. ويتم في التقييم مقارنه عوائده بتكاليفه وتحقيق
د اغراضه وبيان نواحى القوة والضعف والتعرف على السلوكيات التي تطرأ على المتدربين بع

 التدريبى. انعقاد البرنامج
والذى يمكن تعريفه على أنه تحليل منظم لآلثار البيئية ألي  ويعد تقييم اآلثر البيئي

مشروع لتقليل اآلثار السلبية وتشجيع المؤشرات اإليجابية. وبالتالي تكون عملية منظمة لكشف 
لمستقبلية من اآلثار البيئية الضارة، واإليجابية لخطط التنمية المباشرة وغير المباشرة اآلنية وا

أجل تفادي اآلثار الضارة وتعزيز اآلثار اإليجابية. وحماية البيئة والمشروعات اإلنمائية 
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واستدامتها ويتكون من مجموعة من الخطوات التطبيقية، وتمر عملية التقييم البيئى بعده 
، مراقبة خطوات رئيسية: تحليل عناصر المشروع البيئية وأنشطته المختلفة، إثبات األثر البيئي

عناصر المشروع وبيئته بعد تطبيق اآلثار، اقتراح بعض الحلول لآلثار المتوقعة، وضع تقرير 
 لصانعى القرار.

بيئى، ثر الوقد تناولت الدراسة مجموعة من المفاهيم منها )تحليل التكلفة والعائد، تقييم األ
 العملية التدريبية(.

ئية هو البي تقييم اآلثارتقييم اآلثار البيئية، و قتصادى لهو أسلوب ا تحليل التكلفة والعائد: (1
ة لتكلفانسق لإلختيار بين البدائل المطروحة للمشروع تبعًا آلثارها البيئية. ويعمل تحليل 

بة لمصاحوالعائد على مقارنة النفقات التى يتكبدها المشروع بما فى ذلك التكاليف البيئية ا
يع، د البدعب). المشروع بزيادة العوائد على النفقاتلتنفيذه بالعوائد المحتملة له وربط قبول 

 م(2006
روط هو دراسة اآلثار البيئية للمشاريع والخطط والبرامج، حسب ش :تقييم األثر البيئي (2

مرجعية تم اعتمادها لهذا الخصوص من قبل جهات رسمية، وكذلك دراسة كل تغيير سلبي 
اط تطويري. ويعرف ايضًا على انـه او ايجـابي يؤثر على البيئة نتيجة ممارسة أي نش

بيئة ان الو عمليـة منظمـة لتحديد وتوقع وتقييم االثار البيئية لالعمال والمشاريع المقترحة. 
زًء تبر جبمفهومهـا الواسـع الذي تشمل التأثيرات الثقافية واالجتماعية والصحية وغيرها، تع

و أوع ثيرات السلبية للمشر منع التأمكماًل لتقييم االثـر البيئي، وان العملية تهدف الى 
 (7، ص2000 وزارة شؤون البيئة،) .التخفيف منها

هي عملية تحقيق احدى اهداف التنمية المستدامة من خالل رفع مستوى  :العملية التدريبية (3
الكفاءة لدى العاملين بالجهاز االدارى للدولة والتي تتألف من المعدات واالجهزة المستخدمة 
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المواد العلمية المدرسة بالدورات التدريبية، المراكز التدريبية المنفذ بها البرامج، فى التدريب ،
 المتدربين، المدربين.

 

 بحثال  اجراءات
 لعائد: اقتصرت الدراسة الحالية على استخدام أسلوب تحليل التكلفة واالحدود الموضوعية 

من  لدولةا بالجهاز االداري لفي تقييم اآلثر البيئي واالقتصادي للعملية التدريبية وأدواته
 خالل الدراسة ميدانية.

 :مية اقتصرت الدراسة على المتدربين والمراكز التدريبية والمواد العل الحدود البشرية
 فردًا. 30وبلغت مفردات العينة ، الُمدرسة بالبرامج التدريبية

 ومات خالل م، لتوافر المعل 2021م إلى  2020: وهي خالل األعوام من الحدود الزمنية
 تلك الفترة.

 :لقطاع لمركز اعداد القادة  –اقتصرت الدراسة في جمهورية مصر العربية  الحدود المكانية
 الحكومى داخل محافظة القاهرة. 

 

 بحثمنهجية ال
 Analytical تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي: أسلوب الدراسة

Descriptive Approach  ا المنهج معمول به في كثير من البحوث لموضوع الدراسة، وهذ
والدراسات الخاصة تلك التي تتناول ظواهر اجتماعية تتعلق بالممارسات اليومية حيث تم 
االطالع على عدد من البحوث والدراسات المنشورة في الدوريات والمجالت العلمية 

 المتخصصة، وكذلك المنشورة على شبكة اإلنترنت. 
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اعتمد الباحثون على مجموعة من الكتب والدوريات واألبحاث حيث  :الدراسة النظرية (1
 واالحصاءات عند جمع البيانات الثانوية الالزمة للدراسة.

 :الدراسة الميدانية (2
م لجمع بيانات الدراسة الميدانية قا: أوال: أداة البحث مع الوصف العام والصدق والثبات

 ساعد على اختبار فروضه، وقد تم عرضالباحثون بتصميم استبانة تتفق مع أهداف البحث، وت
 االستبانة على المختصين لتحكيمها.
تطالعية لالستبانة، وذلك بتوزيعها على عينة اس Pre testقام الباحثون باالختبار القبلي 

Pilot sampleن، ، وذلك الختبار وضوح األسئلة، واالستفادة من الخبرة العملية للمستجيبي
ي فضوع الدراسة، وقد استخدم الباحثون أسلوب المقابلة الشخصية والتأكد من استيعابهم لمو 

تلك المرحلة، وبعد أخذ مالحظات المستجيبين في االعتبار، قام الباحثون بصياغتها في 
 الصورة النهائية.

ه لمنفذقام الباحثون بتوزيع االستبانة على السادة المتدربين بإحدى البرامج التدريبية ا
صالح للقطاع الحكومى، وبعد تلقي الردود تم مراجعتها، واستبعاد غير ال بمركز اعداد القادة

 للتحليل. 
حيث اعتمد الباحثون عند جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة على أسلوب المالحظة 
واالستقصاء حيث تم سؤال مفردات مجتمع البحث عن ذلك لتحليل التكلفة والعائد لتقييم األثر 

 30دي للعملية التدريبية واداوتها بالجهاز االدارى للدولة. والذين كانوا يبلغون البيئي واالقتصا
مفردة وتم إنشاء استبانة والتي ارتكزت على اربع محاور رئيسية )أسلوب التكلفة والعائد من 

العملية التدريبية واركانها(،  –تقييم األثر االقتصادى  –تقييم األثر البيئي  –حيث المفهوم 
 Reliability andمن ثالثة وثالثون سؤال، وتم إجراء اختباري الثبات والصدق )مكونة 

Validity tests بهدف معرفة مدى صدق وصحة وصالحية االستبانة إلجراء التحليالت )
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( يوضح نتائج تطبيق كاًل من اختباري الثبات والصدق على 1جدول )و  اإلحصائية الالحقة.
 مستوى متغيرات الدراسة.

 الصدق: (1
 صدق االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة: (1جدول )

 الصدق الذاتي معامل ارتباط بيرسون  المتغيرات
 0.838 )**( 0.878 العائد في تقييم االثر االقتصادى للعملية التدريبية

 0.988 )**(0.940 العائد في تقييم االثر البيئي للعملية التدريبية
 0.935 )**(0.866 تحليل التكلفة

 0.983  جمالي االستبيانإ
 ( 0.01)**( ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

تبين من الجدول السابق لنتائج صدق االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة أن معامل 
(، 0.01االرتباط بين متغيرات الدراسة وإجمالي االستبيان ذات داللة إحصائيًا عند مستوى )

الداخلي لمتغيرات الدراسة وبلغت قيم معامل إرتباط بيرسون مما يؤكد على صدق االتساق 
 ( لكل من )العائد في تقييم االثر االقتصادى للعملية التدريبية،0.866، 0.940، 0.878)

نت قيم ما كاالعائد في تقييم االثر االقتصادى للعملية التدريبية، تحليل التكلفة( على التوالي، ك
 صدق لمتغيرات الدراسة. الصدق الذاتي مرتفعة تؤكد على

ذلك وك(Cronbach's Alpha) والجدول التالي يبين نتائج معامل الثبات الداخلي  الثبات: (2
 .لمتغيرات الدراسة كما يلي (Split-Half) نتائج التجزئة النصفية 
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 ثبات عبارات المتغير المستقل المواصفات القياسية )األيزو( :(2جدول )

عدد  المتغيرات
 العبارات

 يمة ألفاق
(Cronbach's Alpha) 

 التجزئة النصفية معامالت
 (Split-Half) 

العائد في تقييم االثر 
 0.703 10 االقتصادى للعملية التدريبية

العائد في تقييم االثر البيئي  0.876 الجزء األول
 0.976 16 للعملية التدريبية
 0.976 الثاني الجزء 0.874 7 تحليل التكلفة

 0.874 بين الجزءين 0.967 33 ستبيانإجمالي اال
عها يتضح من الجدول السابق لنتائج ثبات عبارات االستبيان أن قيم معامالت الثبات جمي

( ألبعاد 0.874، 0.874، 0.976، 0.703قيم مرتفعة حيث بلغت قيم معامل الثبات )
 القتصادىثر افي تقييم اال االستبيان )العائد في تقييم االثر االقتصادى للعملية التدريبية، العائد

ت قيمة (، وكان0.5للعملية التدريبية، تحليل التكلفة( على التوالي وهي قيم مرتفعة أكبر من )
إلى  ( وهي قيمة مرتفعة، كما تشير معامالت التجزئة النصفية0.967ألفا إلجمالي االستبيان )

 صالحية العبارات وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.
 يشمل مجتمع الدراسة العاملين ببعض الجهات الحكومية، وقد :مجتمع وعينة الدراسة

 فردًا من مجتمع الدراسة، واستخدم الباحثون في تقدير حجم 30اشتملت عينة الدراسة على 
 العينة المعادلة التالية:

  
 .تعطي أكبر عدد للعينةألنها  %50: نسبة الظاهرة في المجتمع ويمكن اعتبارها P   حيث:

:q (1 – )أي  نسبة الظاهرة في المجتمع (1-P). 
 :Z 1,96وهي تساوي  %95الدرجة المعيارية المقابلة لمعامل الثقة. 
D:  5نسبة الخطأ المسموح به، في حدود%.  
n:   .حجم العينة 
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 وبالتطبيق في الصيغة السابقة يكون حجم العينة المناسب:

 
ي فتخدم ون تلك المعادلة في تقدير حجم العينة، ألنها المعادلة التي تسوقد استخدم الباحث

حالة المجتمع غير المحدود )أي التي تعطي أقصى حجم عينة في ضوء المعايير السابق 
ما نه كلاإلشارة إليها( نظرًا لصعوبة الحصول على إطار لمجتمع الدراسة، كما أنه من المعلوم أ

 دقة النتائج التي نحصل عليها من تلك العينة.زاد حجم العينة كلما زادت 
اسب ت للح: قام الباحثون بإدخال البيانااألساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة

، حيث تناول التحليل اإلحصائي SPSS, Excelاآللي، واستخدمت البرامج اإلحصائية 
ا يراتهلدراسة، وتوصيف متغللبيانات: المقاييس اإلحصائية التي تهتم باختبار صالحية بيانات ا

 .سةمن حيث النزعة المركزية والتشتت، وانتهاًء باختبارات الفروض وصواًل إلى نتائج الدرا
 

 نتائجال
قام الباحثون بقياس قوة األبعاد المكونة لمتغيرات الدراسة حيث تم استخدام بعض 

لنسبي المئوي حتى اإلحصاءات الوصفية من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري، والوزن ا
 .يمكن ترتيب هذه األبعاد بحساب مدى توافرها من وجهة نظر عينة الدراسة المختلفة

(، لتحديد درجة لكل فقرة، Likert Scaleواستعمل الباحثون مقياس ليكرت الخماسي )
 ولقد تم استخدام صيغة واحدة من اإلجابات بما يتالءم مع صيغة فقرات االستبيان، حيث

 موافقتهم مستوى  تحدد إجابات خمس فقرة كل ومقابل على المبحوثين ت االستبانةتعرض فقرا
 العبارة. على اإلجابة درجة تمثل رقمية فيه اإلجابات أوزانا عليها، وُتعطى



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 منى بسطاوي عبد الكريم وآخرون 
 

 2022يناير الجزء الثالث،  األول، العدد، الحادي والخمسون  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

51 

(، 5جة )بموافق كليًا تأخذ الدر  عليها الموافقة يتم التي العبارة تى أنويوضح الجدول اآل
باقي  وحوتترا (،1الدرجة ) بغير موافق كليًا تعطى عليها موافقةال عدم يتم بينما العبارة التي

 يتراوح بين درجة واحدة وخمس درجات. الذي المدى في هذا اإلجابات
 يوضح أوزان الفقرات (:3)جدول 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابة
 1 2 3 4 5 الوزن 

 تويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية:وتم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مس
 0.80= 5( ÷ 1-5عدد بدائل المقياس= )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة 

 أفراد موافقة مستوى  لتحديد أساسي بشكل النسبي لنحصل على قيمة الوسط المرجح والوزن 
 الدراسة علي فقرات ومحاور االستبيان.  عينة

ا عليه يمكن االعتماد النسبية واألوزان الحسابية المتوسطات لى أنويوضح الجدول التا
 ى تدل على مستو  (1.8عن ) تقل التي المتوسطات أن على واضحة ترجيحية داللة إلعطاء

نخفض الموافقة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة علي ما جاء بالفقرات أو محاور االستبيان م
 دعلى وجو  تدل ( فهي2.6إلي أقل من  1.8تتراوح بين ) المتوسطات الحسابية التي أما جدًا،
في  (3.4إلي أقل من  2.6الموافقة، بينما المتوسطات التي تتراوح ما بين ) من منخفضة درجة

إلي أقل من  3.4) موافقة متوسط، بينما المتوسطات التي تتراوح ما بين ى مستو  ىتدل عل
قل أإلي  4.2ين )لمتوسطات التي تتراوح ما بموافقة مرتفع، بينما ا ى مستو  ى( في تدل عل4.2
 الخماسي ليكرت مقياس وفق تصنيفه تم التقسيم وهذا مرتفع جدًا، ى مستو  ى( في تدل عل5من 
 .الدراسة في أداة  اعتماده تم الذي
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 الخماسي ليكرت تدرج مقياس وفق النسبية واألوزان جدول المتوسطات (:4جدول )
 قيمة الوسط المرجح الوصف

 5إلى  4.2من  فق بشدةأوا
 4.2إلى أقل من   3.4من  أوافق
 3.4إلى أقل من   2.6من  محايد

 2.6إلى أقل من   1.8من  ال أوافق
 1.8إلى أقل من   1من  ال أوافق بشدة

 تم استخدام بعض اإلحصاءات الوصفية لعبارات المتغير المستقل )تحليل التكلفة(:
رف ابي واالنحراف المعياري، والوزن النسبي المئوي للتعاإلحصاءات الوصفية من الوسط الحس

 باراتعلى مدى توافر العناصر المكونة للمتغير المستقل )تحليل التكلفة( حتى يمكن ترتيب الع
 .وذلك على النحو التالي ،بحسب توافرها من وجهة نظر عينة الدراسة
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 نتائج التحليل الوصفي لعبارات تحليل التكلفة (:5)جدول 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن النسبي 
 المئوي 

درجة 
 الترتيب الموافقة

1 
ُيعد نظام حساب تحليل التكلفة والعائد 
من المفاهيم اإلدارية الحديثة نسبيًا 

 إلدارة منظمات التدريب
 2 أوافق 68.2 1.3 3.4

2 
رغبة اإلدارة في تحسين قياس اداء 

يزيد من فرص تطبيق العملية التدريبية 
 مدخل تحليل التكلفة والعائد

 5 أوافق 60.0 1.2 3.0

3 
إن قياس التكاليف البيئية ُيمكن ُصناع 
القرار من إجراء مفاضلة بين تكلفة 

 التلوث مقابل تكلفة منع التلوث
 4 أوافق 63.4 1.3 3.2

4 
العائد البيئي من تحليل التكاليف البيئية 

ها ضمن يساعد المؤسسة عند إدارج
 عناصر التكاليف

 3 أوافق 65.2 1.1 3.3

تعمل إداة المنظمة على توفير اجراءات  5
أوافق  83.4 1.2 4.2 وانظمة محاسبية تتميز بالمرونة

 1 بشدة

6 
تساعد معلومات التكاليف البيئية اإلدارة 

في ترشيد قرار قبول أو رفض أحد 
 المنتجات او اتخاذ قرار معين

 6 أوافق 58.6 1.2 2.9

يوجد نموذج واحد مقبول عالميا إلجراء  7
 7 ال أوافق 48.6 1.2 2.4 تحليل التكلفة والعائد

  أوافق 63.9 0.9 3.2 المتوسط العام إلجمالي تحليل التكلفة
توصلت الدراسة الحالية إلى أن هناك موافقة بدرجة متوسطة للمتغير المستقل: تحليل 

عينة الدراسة وغالبية اآلراء تتجه نحو الموافقة وهذ يدل التكلفة والعائد وذلك من وجهة نظر 
على ان القائمين على العملية التدريبية لديهم إدراك لمفهوم التكلفة والعائد، اما على مستوى 
العبارات التي تقيس ذلك الُبعد فقد جاءت درجة الموافقة )موافق(  بنسبة اتفاق عالية 

نة على الُبعد بدرجة متوسطة، وتراوحت متوسطات ( وهى نسبة تشير لموافقة العي63.9%)
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( تشير تلك النسب إلى موافقة عينة %83.4-%48.6العبارات بنسبة اتفاق تتراوح بين )
الدراسة على عبارات متغير تحليل التكلفة عدا العبارة )يوجد نموذج واحد مقبول عالميا إلجراء 

ظهرت النتائج أهمية الدور الذى يلعبه تحليل التكلفة( تم رفضها من خالل العينة، وبهذا أ
مفهوم التكلفة والعائد في مرونة األنظمة المحاسبية المطبقة في المراكز التدريبية والتي يجب 

تها حتى تتضمن مفهوم التكلفة والعائد ضمن مفهميها والذى بدوره اان تتميز بالمرونة في اجرائ
ة من حيث تضمين الُبعد البيئي والعائد البيئي يسمح بكيفية إدارة العملية التدريبية بطرق جديد

ن من ضمن أنظمتها والذين من شأنهم الحافظ على البيئة المحيطة من حيث التخلص االم
االهتمام بالعنصر البشرى كمورد اساسى في الجهاز االدارى للدولة مخلفات العملية التدريبية و 

اثر العملية التدريبية من إيجابيات وتحسينها وقياس العائد االقتصادى والبيئى في تدريبه وتقييم 
وسلبيات وتفاديها او العمل على ادخال تكنولوجية جديدة في التدريب او االستغناء عن غيرها 

 غير مفيد.
إجابات عبارات المتغير التابع )العائد في تقييم االثر االقتصادى للعملية التدريبية( و)العائد 

 ة التدريبية(:في تقييم االثر البيئي للعملي
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 نتائج التحليل الوصفي لعبارات العائد في تقييم االثر االقتصادى للعملية التدريبية (:6)جدول 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

درجة 
يب الموافقة

ترت
ال

 

تعمل المؤسسة دائما على تحسين جودة  1
 2 أوافق بشدة 79.4 1.3 4.0 العملية التدريبية

تعتمد المؤسسة على أسلوب التدريب  2
 4 أوافق 66.6 1.3 3.3 خارج أماكن العمل

تقوم المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات  3
 7 ال أوافق 48.0 1.5 2.4 البيئية في مجال التدريب والبحث العلمي

4 
هل التدريبات التى يحصل عليها 
العاملين تأتى بنتائج مجدية ويتم 

 فادة بها فى مجال العملاالست
 3 أوافق 69.4 1.5 3.5

تخصص المؤسسة نسبة من أرباح عائد  5
 10 ال أوافق 26.0 0.5 1.3 التدريب لتوزيعها على العاملين

تقوم المؤسسة بتحديد االحتياجات  6
 6 أوافق 55.4 1.4 2.8 التدريبية قبل وضع الخطة التدريبية

7 
التكاليف إن عدم إهتمام اإلدارة بقياسات 

البيئية يؤثر على قدرة المنظمة على 
 التوسع محليا وعالمياً 

 1 أوافق بشدة 85.4 1.0 4.3

تقوم المؤسسة بإشراك العمال في وضع  8
 9 ال أوافق 38.0 0.2 1.9 معايير تقديم الحوافز

9 
تساعد معلومات التكاليف البيئية االدارة 
في ترشيد قرار شراء المنتج أو تصنيعه 

 او اتخاذ قرار معين داخلي
 5 أوافق 58.6 1.5 2.9

10 
يتم حساب خسائر المؤسسة نتيجة 

لالداء المنخفض للموظف والذي تم على 
 أساسه تحديد االحتياج التدريبي

 8 ال أوافق 40.0 1.1 2.0

المتوسط العام إلجمالي العائد في تقييم االثر 
  أوافق 56.8 0.7 2.8 االقتصادى للعملية التدريبية
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ثر توصلت الدراسة الحالية إلى أن هناك موافقة بدرجة قليلة للمتغير التابع تقييم اال
ى الدار االقتصادى للعملية التدريبية وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث قد يفتقر الجهاز ا
ن واء عللدولة الى مفهوم "التدريب كاستثمار" وان يكون له عائد يمكن تقييمه اقتصاديًا ذلك س

هم ريق العاملين من خالل اكتساب مهارات إضافية ومفاهيم وقواعد واتجاهات جديدة و اكسابط
نوية خبرات تؤهلهم الى االرتقاء وتحمل مسئوليات اكبر في العمل والعمل على رفع روحهم المع

وتخفيض معدالت كل من الغياب ودوران العمل، وكذلك على مستوى المؤسسة من خالل 
ة تاج وزيادته واعداد أجيال من االفراد لشغل الوظائف القيادية ومواجهتحسين نوعية اإلن

 وجى،التكنولجتماعية ومواكبة التطور العلمي و التغيرات التي تحدث في النظم االقتصادية واال
 ال.الفع والتي يستحيل تحققيها إذا لم تتوافر الموارد البشرية المناسبة وذلك من خالل التدريب

ية فقة عينة الدراسة على عبارات متغير تقييم االثر االقتصادى للعملوقد تبين أن موا
ب التدريبية عدا العبارات )تقوم المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات البيئية في مجال التدري
وم والبحث العلمي، تخصص المؤسسة نسبة من أرباح عائد التدريب لتوزيعها على العاملين، تق

ع معايير تقديم الحوافز، يتم حساب خسائر المؤسسة نتيجة المؤسسة بإشراك العمال في وض
لألداء المنخفض للموظف والذي تم على أساسه تحديد االحتياج التدريبي( تم رفضها من 

 خالل العينة.
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 نتائج التحليل الوصفي لعبارات العائد في تقييم االثر البيئي للعملية التدريبية (:7)جدول 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

درجة 
 الترتيب الموافقة

في مجال التدريب تستخدم المؤسسة األدوات  1
ال  38.0 1.6 1.9 صديقة للبيئة

 12 أوافق

قاعات التدريب بالمؤسسة مزودة بكافة  2
 9 أوافق 55.4 1.4 2.8 األحتياطات البيئية والصحية

ن تياية بالمنظمة على األ تهتم إدارة العملية التدريب 3
 5 أوافق 58.6 1.4 2.9 بكل ما هو جديد يخدم البيئة والصحة العامة

اذ إن قياس التكاليف البيئية يساعد اإلدارة في اتخ 4
 2 أوافق 66.2 1.5 3.3 قرار المحافظة على البيئة ومنع التلوث

حجم النفايات المترتبة من جراء أنشطة المؤسسة  5
 7 أوافق 52.0 1.4 2.6 منخفض

هل تتوافر معلومات السالمة العامة بشكل واضح  6
 6 أوافق 57.4 1.4 2.9 فى المؤسسة

هل تم تدريب العاملين على قواعد وارشادات  7
ال  34.6 0.6 1.7 السالمة بصورة عامة

 13 أوافق

8 
هل الحظت توافر معدات مكافحة الحرائق والسالمة 

سلم  -يق العامة بالمؤسسة مثل )طفايات حر 
 حقيبة االسعافات األولية ( -طوارئ 

 4 أوافق 64.0 1.4 3.2

هل تم التدريب على االخالء الوهمى للمؤسسة هذا  9
ال  26.4 0.4 1.3 العام

 16 أوافق

فى مجال التدريب هل تحتوى المناهج التدريبية  10
ال  28.8 0.4 1.4 على معايير الصحة والسالمة العامة

 15 أوافق

صل العاملين على اى من تدريبات او دورات هل ح 11
ال  43.4 1.4 2.2 فى الصحة والسالمة العامة مسبقا  

 10 أوافق

ما هى إحتمالية وقوع حوادث داخل مقر العمل  12
 3 أوافق 66.0 1.3 3.3 لديك

حة تلتزم المؤسسة بالقوانين البيئية والسالمة والص 13
 8 أوافق 56.8 1.1 2.8 المهنية
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

درجة 
 الترتيب الموافقة

ة المؤسسة بالتنبؤ بالمشاكل البيئية المتوقع تقوم 14
ال  33.2 1.0 1.7 إليجاد الحلول مسبقا

 14 أوافق

ة ُتعد مرحلة تحديد التأثيرات البيئية مرحلة مبكر  15
 1 أوافق 66.6 1.1 3.3 ومهمة في عملية التقييم

تقوم المؤسسة بتحليل البيانات المتعلقة بعناصر  16
ال  40.0 1.2 2.0 نظام التدريب

 11 أوافق
ى المتوسط العام إلجمالي العائد في تقييم االثر البيئ

ال  49.2 1.2 2.5 للعملية التدريبية
  أوافق

 لبيئيتوصلت الدراسة الحالية إلى أن هناك رفض من العينة للمتغير التابع تقييم االثر ا
 وهي نسبة تشير (%49.2للعملية التدريبية وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك بنسبة )

سطات لرفض العينة على وجود العائد في تقييم االثر البيئي للعملية التدريبية، وتراوحت متو 
( تشير تلك النسب إلى موافقة عينة %66.6-%26.4العبارات بنسبة اتفاق تتراوح بين )

نى ا يعهذالدراسة على معظم عبارات متغير العائد في تقييم االثر البيئي للعملية التدريبية، و 
على مراعاة الجهاز اإلداري للجوانب البيئية المختلفة ودراسة تأثيرها على الصحة العامة و 

ية رفاهية االنسان بشكل مباشر وغير مباشر، وكيفية ترجمة المعلومات الوصفية الى قيم نقد
ما قد ية، و وايضًا مدى االلتزام بالتشريعات البيئية وادراج التكاليف البيئية ضمن القوائم المال

و  تنميةيؤدى الية تقييم األثر البيئي الى تخفيض عبء التأثيرات البيئية الناتجة عن اعمال ال
 يجعلها تنمية مستدامة.

ورفض بعض العبارات )في مجال التدريب تستخدم المؤسسة األدوات صديقة للبيئة، هل 
تم التدريب على االخالء تم تدريب العاملين على قواعد وارشادات السالمة بصورة عامة، هل 

الوهمي للمؤسسة هذا العام، فى مجال التدريب هل تحتوي المناهج التدريبية على معايير 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 منى بسطاوي عبد الكريم وآخرون 
 

 2022يناير الجزء الثالث،  األول، العدد، الحادي والخمسون  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

59 

الصحة والسالمة العامة، هل حصل العاملين على أي من تدريبات او دورات فى الصحة 
 والسالمة العامة مسبقًا( من خالل العينة.

 وهى (2018ولى الدين عبد المنعم سيد، )سة هذا وتتفق نتائج الدراسة بما جاء في درا
ة في تحليل التكلفة والعائد البيئي في ضوء اشتراطات السالمة والصحة المهنيدراسة بعنوان "

: ضرورة االهتمام " والتي توصلت للتوصيات االتيةدراسة ميدانية –المنظمات الصناعية 
ى قتصاديؤدى ذلك الى تحسين األداء االبتحليل التكلفة والعائد البيئي لالنشطة اإلنتاجية حيث 

 لعائدوحماية البيئة ويساهم في ترشيد القرارات اإلدارية، ضرورة ربط تطبيق نظام التكلفة وا
 ها منلالبيئي لالتشطة اإلنتاجية بااللتزام بمعايير واشتراطات السالمة والصحة المهنية لما 

كل، كين وتحسين أداء العاملين والمنشاة دور فعال في الحد من التلوث الصناع وحماية العامل
التأكيد على أهمية دور إدارة السالمة والصحة المهنية داخل المنشات الصناعية بتطبيق 

عمال اشتراطات السالمة والصحة المهنية وفقًا للمعايير الدولية فضاًل على توعية وتدريب ال
ة ل بهدف تطوير خبراتهم العلميبشكل مستمر بما يضمن لهم الحماية الالزمة من مخاطر العم

 ومهاراتهم التقنية وتنمية الوعي الصحى لديهم.
 

 التوصيات
  أدواتو تضمين الُبعد البيئي والتكاليف البيئية بالبرامج التدريبية وذلك من خالل مدربين 

ومواد علمية ذو كفاءة عالية، مع العمل على تغير نظرة المجتمع على كونها تكاليف 
 لها المجتمع الى كونها تكاليف تتحملها المنظمة.اجتماعية يتحم

  إشراك الموظفين في تحديد احتياجاتهم التدريبية لزيادة فاعلية هذه البرامج، مع العمل على
انشاء قاعدة بيانات متكاملة التي تساعد في عملية التصنيف النوعي للمتدربين وتصنيف 

وابط ذات العالقة المتماثلة لهؤالء آرائهم في المجاالت البيئية للعمل على معرفة الر 
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المتدربين، مثل الروابط الجغرافية التي تساعد على تكوين جامعات للحفاظ على البيئة 
 وغيرها من الروابط.

  ضرورة انشاء إدارة متخصصة لمتابعة وقياس وحساب العائد البيئي مع ضرورة تدريب
 ة والبشرية الالزمة للتنفيذ.العاملين علي كيفية القياس وتوفير اإلمكانيات المادي

  بية من لتدرياالتنسيق بين وزارة البيئة من جهة والمراكز التدريبية المختلفة المعينة بالعملية
جهة أخري لدعم الوعي البيئي للعاملين بالجهاز الحكومي وذلك من خالل عقد الندوات 

 والمؤتمرات وورش العمل في هذا الشأن.
 :الدراسات والبحوث المقترحة

  محاسبة التكاليف البيئية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات ومنظمات
 .التدريب

 محاسبة التكاليف البيئية ودورها في تحقيق المسؤلية المجتمعية في منظمات االعمال. 
 منفذةتحليل وتقييم اثر التدريب والعائد منه من وجهة نظـر الجهـات المانحة، والجهات ال ،

 .سات التي يعمل فيها المتدربون، والمدربون والمؤس
 

 المراجع
 لوطنا في البيئي الواقع حول دراسات والتصنيع التنمية وقضايا البيئة :(2002) الخولي أسامة

 .سبتمبر، 285 :المعرفة عالم النامية، والدول العربي
ة حالة بنك واقع عملية التدريب من وجهة نظر المتدربين دراس :(2007)أسامة محمود موسي 

كلية التجارة قسم  غزة،، الجامعة االسالمية. فلسطين )م.ع.م( في قطاع غزة
 إدارة األعمال.

، 2005لســنة  1741والئحتــه التنفيذيــة والمعدلــة بــالقرار رقــم  1994لســنة  4القــانون رقــم 
 . مصر ،جهاز شئون البيئة
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المحاسبة البيئية ودورها في تخفيض  -زان كتابات في المي(: 2015)رزاق مخور الغراوي 
 .الكلفة

 مساهمة التكاليف البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسة الصناعية :(2016) على طيوب
 دراسة استطالعية بمجموعة من المؤسسات الصناعية الجزائرية، كلية العلوم –

 .يلة، الجزائرالمس ،علوم التسيير، جامعة محمد بوصيااالقتصادية والتجارية و 
 . اقتصاد حماية البيئة، القاهرة، دار األمين للنشر والتوزيع :(2003) محمد عبد البديع

نمائية واألهداف اإل 2015 جدول أعمال التنمية ما بعد منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة،
 لأللفية. 

http://www.fao.org/post-2015-mdg/background/ar 

سالمة تحليل التكلفة والعائد البيئي في ضوء اشتراطات ال (:2018) ولى الدين عبد المنعم سيد
 .حة المهنية في المنظمات الصناعيةوالص

Srinivasa rao behara M.V. suryanarayana (2011): Evaluating training 

and development effectiveness model - Golden Reserch 

Thoughts. pp.1-8 

Chris Obisi (Dec. 2011): Employee training and development in 

organizations. Australian Journal of business and 

management research. pp.82-91 

ت بية علي تنمية مهاراأثر البرامج التدري :(2018) إبراهيم عبد السالم أحمد عبد المطلب
، ةلخرطوم(. رسالة ماجستير، الجزير العاملين )دراسة تطبيقية علي مؤسسات حكومية بوالية ا

 السودان.
الدارية أثر قياس التكاليف البيئية على ترشيد القرارات ا :(2019)بكر محمد عبد هللا إبراهيم 

طوم(. رسالة )دراسة ميدانية علي عينة من الشركات الصناعية بوالية الخر 
 كلية الدراسات العليا.، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ماجستير

http://www.fao.org/post-2015-mdg/background/ar
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دراسة حالة “دور التدريب في تحسين أداء العاملين في المؤسسة  :(2018)فضيلة باللي 
جامعة الشهيد حمه ، رسالة ماجستير. “الوكاالت المحلية للتشغيل بالوادي

 .الوادي لخضر،
الداء ثر قياس التكاليف البيئية واالفصاح عنها في رفع كفاء ة اأ :(2014) هللا حمد منى عبد

 دمشق، جامعة دمشق، كلية االقتصاد، رسالة ماجستير. البيئي،
ات دراسة وتحليل التكاليف البيئية واهميتها في ترشيد القرار  :(2004) مها عباس المرزوقي

ير رسالة ماجست .نة جدةعلى المنشآت الصناعية بمديدراسة ميدانية  –اإلدارية 
ة كلية االقتصاد واإلدارة، قسم المحاسبة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكب

 العربية السعودية.
لمالية االقياس المحاسبي للتكاليف البيئية واالفصاح عنها في القوائم  :(2015) مهاوات لعبيدى

عية في من المؤسسات الصنالتحسين األداء البيئي، دراسة حالة مجموعة 
 ، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصاديةالجزائر

 والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، الجزائر.
سالمة تحليل التكلفة والعائد البيئي في ضوء اشتراطات ال :(2018)المنعم سيد  ولي الدين عبد

رسالة ماجستير . ة ميدانيةدراس - والصحة المهنية في المنشأت الصناعية
 جامعة عين شمس.، معهد الدراسات والبحوث البيئيةب

عام مى للالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة: الخطة التدريبية لمركز اعداد القادة للقطاع الحكو 
 .2019/2020 التدريبى

عداد رير بأتق -الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة: موقع مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى 
 المتدربين ببعض الجهات موزع حسب البرامج التدريبية والدرجات المالية

2019/2020. 
األهداف اإلنمائية لأللفية والغايات المتعلقة بها على موقع األمم المتحدة التالي لهذه األهداف 

 /http://www.un.org/arabic/millenniumgoalsعلى اإلنترنت: 

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/
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 القائمة الرسمية لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية -مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية 
UNDP http:// 

www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Coun

try%20Reports/MDG%20Reporting%20Guidelines/3.%20Arabic.pdf 

Industrial Companies Khartoum State, 2019 
لنظام معايير المحاسبة المصرية الصادر كإطار مكمل ل –موقع الجهاز المركزى للمحاسبات 

 . 2020لسنة  732المحاسبي الموحد رقم 
  موقع مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى بمدينة نصر

http://tceg.caoa.gov.eg/Home.aspx  

 موقع وزارة الدولة لشئون البيئة.

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/MDG%20Reporting%20Guidelines/3.%20Arabic.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/MDG%20Reporting%20Guidelines/3.%20Arabic.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/MDG%20Reporting%20Guidelines/3.%20Arabic.pdf
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ENVIRONMENTAL IMPACT AND ECONOMIC OF 

THE PROCESS AND ITS TOOLS IN THE 

GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

A FIELD STUDY 

 

Mona B. Abdel Kareem(1); Farag A. Ezzat(2)  

and Mansour E. Hassan(3) 

1) Leadership Development Center for the government sector, The 

Central Agency for Management and Administration 2) Faculty of 

Commerce, Ain Shams University 3) The Central Agency for 

Management and Administration 
 

ABSTRACT 

The aim of the research is to use the cost-benefit analysis method in 

evaluating the environmental and economic impact of the training 

process and its tools. On the method of observation and investigation 

and the implementation of a questionnaire form. 

The study reached the following results: The training center 

implementing the training program is interested in some of the 

principles of sustainable development in the training programs 

implemented in it in terms of the tools used and the safe disposal of 

them and the inclusion of educational content provided on the goals and 

principles of sustainable and the objectives of the return system. There 

is awareness among the administration and its employees that the 

environmental cost analysis system aims to reduce program costs, 

achieve return from them, and motivate trainees to apply in their 
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workplaces, which in turn leads to improving the productivity and 

competitiveness of the entity. There is a direct and statistically intrinsic 

relationship between the cost-benefit analysis in evaluating the 

environmental impact of the training process and the impact arising 

from it, as there was a strong correlation with statistical significance, 

where the values of the correlation coefficient reached (0.695). 

Statistical significance and the value of the correlation coefficient was 

(0.646). There is a strong correlation with statistical significance at a 

significant level (0.01) between the return on the environmental impact 

and the return on the economic impact of the training process, and the 

value of the correlation coefficient is (0.703). 


