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لتحقيق التنمية  ية البيئية  التكاليفجية الريادة  ستراتيستخدام اتأثير ا
 سة تطبيقية على قطاع النق ل الجويدرا -المستدامة

               [32] 
 (3)محمد راشد عثمان -(1)محمود سالممحمد  -(1)خطابسعد جمال 

 الجوىشركة مصر للطيران للشحن ( 6 جامعة عين شمس، كلية التجارة (0
 

 المستخلص
لحل مشكالت البيئة داخل  أسلوب ومنهجك البيئية التكاليفاستراتيجيات همية أتنبع 

شركات الطيران العربية، ومدى تأثيرها على اقتصاديات النقل الجوي بجمهورية مصر العربية 
التنمية  إلىالمجتمع ككل، والذي في النهاية يقود  لىاومن ثم خدمة االقتصادي المصري وبالت

المستدامة من حيث االستغالل األمثل للموارد المتاحة مع حفظ حق األجيال القادمة وذلك 
وفي ضوء ما سبق فإن مشكلة البحث يمكن صياغتها  ،بالتطبيق على شركة مصر للطيران

شركات الطيران في معظم الدول العربية بصفة خاصة من تجاهل تبني  تعاني:"في األتي
غموض وعدم وضوح تأثير تبني مفهوم التنمية  إلىالبيئية مما يؤدي  التكاليفإستراتيجيات 

ه عليواإلداري وانعكاسات ذلك على األداء البيئي مما يترتب  لىاالمستدامة في األداء الم
البيئية وما يستتبعه من مشكالت في  تكاليفصعوبات ومشكالت في القياس الموضوعي لل

 "عمليات التسعير
إن هدف البحث هو إثراء الحياة الواقعية ومكتبة البحث العلمي بأهمية  :أهداف البحث
البيئية كإستراتيجية من اإلستراتيجيات البيئية المتبعة لحل مشكالت البيئة  التكاليفاستراتيجيات 

داخل شركات الطيران العربية، ومدى تأثيرها على اقتصاديات النقل الجوي بجمهورية مصر 
 إلىالمجتمع ككل، والذي في النهاية يقود  إلىمة االقتصادي المصري وبالتالعربية ومن ثم خد

التنمية المستدامة من حيث االستغالل األمثل للموارد المتاحة مع حفظ حق األجيال القادمة 
 .وذلك بالتطبيق على شركة مصر للطيران

تواجه المنشآت تأتي أهمية هذا البحث في تناوله إلحدى المشكالت الهامة والحديثة والتي 
في وقتنا الحاضر وهي كيفية التوفيق ( الصناعية أو الخدمية أو التجارية)ومؤسسات األعمال 

بين تخفيض معدالت التلوث البيئي وتحقيق مستوى متميز من الجودة البيئية، وفي المقابل 
البيئية في ظل زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنشآت في الوقت الحاضر  التكاليفخفض 

 .التنمية المستدامة إلىالوصول  إلىمما يؤدي في النهاية 
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 (النظري –المكتبي)المنهج اإلستقرائي : أولا : منهج البحث
ي وكذلك من خالل التطبيق على شركة مصر للطيران للشحن الجو  :المنهج الستنباطي: ثانياا 

شركات الطيران األخرى العاملة في المجال حيث اعتمد على دراسة استخدام أسلوب القياس 
البيانات )والمقابالت الشخصية القائم على تحليل واستخالص النتائج على البيانات األساسية 

من خالل استمارة استقصاء توزع على العاملين للكشف عن اإلستراتيجيات البيئية ( األولية
 .اخل مصر للطيران وعالقتها بالتنمية المستدامةد

 –خاصة شركة مصر للطيران  –يفردًا من العاملين بقطاع النقل الجو  26بلغت عينة البحث 
مع عدم إغفال شركات الطيران األخرى العاملة في مجال النقل الجوي بجمهورية مصر 

 .وطيران التركية، وطيران األردنيةمنية، إلىالعربية، فقد تمثلت في العينة الخطوط الجوية 
بتصميم قائمة إستقصاء تتفق مع أغراض البحث وتساعد على  الباحثونقام  :أدوات الدراسة

 .إختبار فروض الدراسة
في شركات الطيران التي تتبنى  إلىوجود فروق جوهرية بين األداء الم"  :إلىالنتائج وتوصلت 

التي التتبني تلك  لشركات الطيران إلىالبيئية، واألداء المية التكاليفإستراتيجية الريادة 
 ."اإلستراتيجية

زيادة إيرادات شركات الطيران مما  إلىية البيئية يؤدي التكاليفتبني وتطوير استراتيجية الريادة 
ية البيئية يؤدي التكاليفتبني استراتيجية الريادة  ،"ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة للشركة

 .تحسين صورة المنشأة لدى المجتمع مما ينعكس على التنمية المستدامة إلى
 

 مقدمة
ال يزال اإلنسان ومنذ مر العصور يعمل دائًما وأبًدا على استغالل موارد الطبيعة وذلك 

 ،وحيث أن البيئة والتنمية وجهان لعملة واحدة ،رفاهيته إلىمن أجل بناء تقدمه وحضارته و بالت
ا التطور والتقدم نشأت العديد من المشاكل البيئية التي كان اإلنسان هو السبب فانه نتيجة لهذ
ونتيجة لذلك فقد عقدت العديد من المؤتمرات العالمية، ويعتبر مؤتمر قمة  ،الرئيسي فيها
بالبرازيل من أهم المؤتمرات العالمية، في مجال ( ريو دي جانيرو)في  0996األرض عام 

البيئة حيث التقي معظم قيادات العالم حيث ناقشوا أهم عنصر من عناصر  علىالمحافظة 
، وكيف يمكن أن يتحرك Sustainable Development))التنمية وهي التنمية المستدامة 

البيئية من أهم محاور  التكاليفهذا وقد أصبحت  ،التنمية المستدامة إلىالعالم نحو الوصول 
الربع األخير من القرن الماضي، ومن المشكالت المحاسبية الدراسات واألبحاث العلمية في 
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البيئة  علىالمعاصرة ما يتعلق بالمحاسبة البيئية، حيث لم يعد اهتمام  الفكر المحاسبي متوقفا 
إنما امتد هذا االهتمام ليشمل البيئة الخارجية المرتبطة بشكل مباشر وغير  ،الداخلية للمنشآت

، إن عدم (المنظمات –المؤسسات –الشركات)تي تصدرها المنشآت ة الإلىمباشر بالبيانات الم
إدارة  علىلدى القائمين  Environmental Cost البيئية  التكاليفالوعي واإلدراك بمفهوم 

حل  علىمرفق الطيران المدني المصري بالرغم من معرفتهم التامة بأهمية البيئة والعمل 
عتراف والقياس والمعالجات المحاسبية واإلفصاح مشكالتها، وكذلك في النقص الواضح في اال

شركة  علىداخل شركات الطيران العربية وذلك بالتطبيق  –واإلبالغ عن المحاسبة البيئية 
 .يعتبر حجر عثرة في طريق التنمية المستدامة بشركات الطيران العربية ،-مصر للطيران 
التي تتحملها الوحدة اإلقتصادية  البيئية تم تعريفها بأنها التضحيات التكاليفلذلك فان 

في الوقت الحاضر أو في ، (سواء بالهواء أو بالماء أو بالتربة)لتجنب اإلضرار بالبيئة 
بسبب القرارات والتصرفات التي اتخذتها ويكون لها ، المستقبل نتيجة مزاولتها ألنشطتها المختلفة

 .أثار سلبية على البيئة
  بهدف  التكاليفتوفير معلومات لشركات الطيران للمساعدة في عمل برامج لتخفيض

المشاركة في تحسين األداء البيئي، والتقرير عنها لتوضيح مدي االستجابة وااللتزام 
نادية عبد الحليم راضي، . )تحسين صورة المنظمة إلىبالقوانين البيئية بالشكل الذي يؤدي 

6112) 
 علىإعداد مؤشرات بيئية ألنشطتها المختلفة، والالزمة لتحقيق الرقابة  مساعدة المنظمة في 

عناصر التلوث المختلفة، واتخاذ القرارات المالئمة لخفض معدالت هذا التلوث أو الحد 
 (6116، محمد بهاء الدين بديع القاضي) .منها

 ي ترشيد قرارات التحديد الدقيق لتكلفة أي منتجات أو الخدمات المقدمة، وأيضا المساهمة ف
 إلىمستوي األقسام المختلفة، مما يؤدي  علىالتسعير، والقياس الدقيق لتكلفة كل منتج 

أحمد فرغلي محمد حسن، . )تحسين ربحية المنظمة وتحسين سمعتها في سوق المال
6112) 
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  تحديد وقياس المنافع البيئية التي يمكن أن تحققها المنظمة من خالل برامجها وأنشطتها
في سبيل  تكاليفتلفة لحماية البيئة من إضرار نشاطها الصناعي، وما تتحمله من المخ

 (Gibson , 2004) .إنجاز هذه البرامج واألنشطة
أحد  Costing Activity – Based(ABC)أساس النشاط  علىيعتبر أسلوب التكلفة 

البيئية، حيث  التكاليفب المحاسبية التي يمكن استخدامها في مجال قياس وتحليل إلىأبرز األس
نتيجة اآلثار البيئية ألنشطة شركات  التكاليفيمكن بإستخدام هذا األسلوب تتبع أسباب حدوث 

وهي تلك األنشطة التي  (Cost Drivers)ه محركات التكلفة عليالطيران، من خالل ما يطلق 
 .تكون سببا لحدوث التكلفة

التقارير  لتي تقوم بتحديد وتجميع وتقدير وتحليلا)بأنها هى  :المحاسبة البيئية اإلداريةتعرف 
البيئية وأي  التكاليفب الداخلية وتوفير المعلومات عن تدفق المواد والطاقة والمعلومات المتعلقة

 القرارات البيئية والتقليدية داخل المنظمة باتخاذمعلومات أخرى تتعلق 
(Reyes ,M.F,2002)  

 :أربعة أنواع هي إلىالبيئية وفقاا ألهداف األنشطة البيئية  التكاليفيتم تبويب 
األنشطة التي تقوم بها شركات الطيران وقطاعات  تكاليفهي  (:الحماية)المنع  تكاليف -0

آثار بيئية  إلىالنقل الجوي بهدف إزالة المصادر المحتملة لألضرار البيئية والتي تؤدي 
إعادة تصميم العمليات اإلنتاجية بحيث ال يتم  تكاليفعكسية غير مرغوبة، ومن أمثلتها 
 .استخدام مواد خام سامة أو ضارة

األنشطة التي تقوم بها شركات الطيران وقطاعات  تكاليفهي (: القياس)التقييم  تكاليف -6
النقل الجوي بهدف قياس ومتابعة اآلثار البيئية المختلفة أثناء عمليات التصنيع، ومن 

 .تابعة اإلنبعاثات الضارة المتعلقة باألدخنة واألبخرةقياس وم تكاليفأمثلتها 
األنشطة التي تقوم بها شركات الطيران وقطاعات النقل الجوي  تكاليفهي : الرقابة تكاليف -2

إجراء االختبارات  تكاليفومن أمثلتها ، بهدف احتواء اآلثار البيئية الضارة أو التقليل منها
 .والفحوصات
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األنشطة التي تقوم بها شركات الطيران وقطاعات النقل  تكاليفهي  :الفشل تكاليف -4
زالة المخلفات واألضرار البيئية التي حدثت بالفعل  ومن أمثلتها، الجوي بهدف عالج وا 

 .معالجة المخلفات أو النفايات الخطرة بهدف التخلص اآلمن منها أو إعادة تدويرها تكاليف
  :نوعين هما إلىعتها البيئية طبقاا لطبي التكاليفيتم تبويب 

نعيمة (
 (0991رمضان،

 :نوعين هما إلىوتنقسم : القتصادية التكاليف -0
 تكاليفو ، ومن أمثلتها مصاريف تشغيل معدات خفض التلوث وصيانتها: مباشرة تكاليف 

 .عالج العاملين بسبب التلوث
 ومن أمثلتها التعويضات والغرامات: غير مباشرة تكاليف 
 :نوعين هما إلىوتنقسم أيضًا : الجتماعية التكاليف -6
 الستخدام غير الرشيد للمواد والطاقة تكاليف. 
 عالج وتعويضات العاملين تكاليف: الناتجة عن إتالف عناصر البيئة مثل التكاليف ،

وتكلفة الفرصة البديلة لفاقد اإلنتاج نتيجة تكلفة أيام األجازات ، أيام الغياب تكاليفو 
 .المرضية وأجازات إصابة العاملين بسبب التلوث

 التكاليفتم تبويب  :التبويب وفقاا لقانون حماية البيئة المصري ولئحته التنفيذية
( 221)والئحته التنفيذية رقم  0994لسنة ( 4)البيئية طبقًا لقانون حماية البيئة المصري رقم 

 :أربعة أنواع هي إلى 0991لسنة 
 :ومن أمثلتها :الحماية تكاليف-
 تطوير التكنولوجيا المستخدمة في معالجة النفايات الخطرة واختيار بدائل المواد  تكاليف

 (.61م )األولية 
 (.61م ) حدات معالجة النفايات عند المصدرإنشاء وتشغيل و  تكاليف 
 (.69م )الكشف الطبي الدوري على العاملين للحماية من األمراض المهنية تكاليف 
 (.20م )التأمين على العاملين تكاليف 
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 :ومن أمثلتها: الرقابة تكاليف -
 (.61م)الستخدام أو إعادة التدويرمعالجة النفايات الخطرة القابلة إلعادة ا تكاليف 
 (.61م)معالجة النفايات الخطرة غير قابلة إلعادة االستخدام أو إعادة التدوير تكاليف 
 خطة الطوارئ لمواجهة إي حادث يقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل المواد الخطرة  تكاليف

 (.49م)
 (.22م)خلفات وكيفية التخلص منها االحتفاظ بسجالت الم تكاليف 
 :ومن أمثلتها :الفشل تكاليف -
 (.14م)الغرامات  تكاليف 
 (.12م)التعويضات  تكاليف 

 

 الدراسات السابقة
توضح هذه الدراسة أهمية تصميم نظام إلدارة  :أهداف الدراسة (:1111)دراسة عيسى( 1

 التكاليفالبيئية بهدف المساعدة على تحديد وقياس وتحليل وتقرير عناصر  التكاليف
 .البيئية في ترشيد عملية اتخاذ القرارات

البيئية واألنشطة التي تحدث داخل المنشأة  التكاليفكما توضح الدراسة طبيعة مكونات  -
 .البيئية التكاليفوتؤدي لتحقيق نوع معين من 

البيئية وفقا لمسبباتها وكيفية إعداد  التكاليفثم تحدثت الدراسة عن كيفية قياس وتبويب  -
دارة  التكاليفتقارير   .البيئية التكاليفالبيئية وا 

 .دراسة نظرية: ال التطبيقمج
كيفية إعداد تقارير  البيئية وفقا لمسبباتها، التكاليفأهمية قياس وتبويب  :توصيات الدراسة

 .البيئية التكاليف

 :النتائج
 .تحقيقها إلىالبيئية بتبويباتها المختلفة واألنشطة التي تؤدي  التكاليفتناولت الدراسة  -
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دارة إلىأسكما ذكرت الدراسة أن بداية استنباط  - البيئية بدأ مع ظهور  التكاليفب لقياس وا 
، التي تتطلب أن تمارس الشركات أنشطة صديقة للبيئة في 04110مواصفات األيزو 

 .مختلف مراحل العمليات اإلنتاجية والتسويقية والخدمية

 التكاليفلم تتحدث الدراسة عن التحدث عن اآلثار االقتصادية لتلك الدراسة أو عن  -
 .ع المتوقعة لتطبيق نظام اإلدارة البيئيةوالمناف

  (:3003)دراسة عبد البر(3)
البيئية لما لها من  تكاليفتوضح هذه الدراسة أهمية إجراء دراسة تحليلية لل :أهداف الدراسة

أثار في تحديد تكلفة المنتج للشركات التي تساهم بشكل مباشر أو فير مباشر في تلوث المياه 
البيئية، حيث تحول  التكاليفواألرض والهواء، خاصة مع وجود تشجيع حكومي نحو االهتمام ب

 .للتلوث تشجيع إجباري على بعض الشركات المسببة إلىهذا التشجيع من تشجيع اختياري 
البيئية المستترة  التكاليفالبيئية خاصة أن دراسة  التكاليفكما تناول البحث كيفية تقدير  -

الناتجة عن التشريعات وتقديرها يتطلب استخدام قاعدة بيانات على مستوى الصناعة التي 
 .تخضع لهذه التشريعات

 .دراسة نظرية: مجال التطبيق
 .البيئية وكيفية تقديرها يفالتكالأهمية تبويب : توصيات الدراسة

البيئية،وأيضا اثر ذلك  التكاليفلم تتحدث الدراسة عن العوائد المباشرة من تحديد تلك  :النتائج
 .على زيادة أرباح المنظمة في المستقبل

  (:3002)دراسة الصادق(2)
 إلىأن استخدام أدوات المحاسبة اإلدارية البيئية يؤدي  إلىتشير هذه الدراسة : أهداف الدراسة

البيئية للمواد والطاقة، والتي قد تسبب خسائر اقتصادية لما لها من أضرار  التكاليفمعرفة 
يمكن تحديد األنشطة المسببة لهذه التكلفة للبحث عن كيفية تقليلها من  إلىبيئية كبيرة، وبالت

 .األنظفخالل األبحاث العملية واإلنتاج 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 528  6102 يونيو، الثاني، الجزء والثالثونالثاني المجلد 

تسعير المنتجات بغير أسعارها الحقيقة، كما أنه في  إلىالبيئية يؤدي  التكاليفكما أن إخفاء  -
عدم القدرة على التفرقة  إلىبعض الصناعات التي تنتج أكثر من منتج يؤدي هذا اإلخفاء 

 .بين المنتجات الملوثة للبيئة والمنتجات الصديقة للبيئة
 .دراسة نظرية: مجال التطبيق

 :توصيات الدراسة
المطالبة بإجراء المزيد من دراسات الحالة على الصناعات المختلفة للوقوف على منهج  -

 .واحد لتطبيق أدوات المحاسبة اإلدارية البيئية
تحقيق التنمية  إلىتوفير قاعدة معلومات بيئية تفيد في إجراء البحوث التي تهدف  -

 .المستدامة

وموسعة لنشر المفهوم الواسع للبيئة والذي يربط بين  ضرورة القيام بعملية توعية كبيرة -
األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي، خاصة أنه تجرى دراسات إلدخال البعد االجتماعي 

 .يق المحاسبة اإلدارية المستدامةفي منظومة المحاسبة اإلدارية البيئية لتطب
إدارية في تحديد  البيئية كتكنولوجيا ركزت الدراسة على إبراز دور المحاسبة اإلدارية :النتائج

 .04111 متطلبات االيزو

  (:6111)دراسة على( 4)
استهدفت هذه الدراسة بيان أبعاد تقييم األداء البيئي لبناء إطار محاسبي : أهداف الدراسة

البيئية وأهمية  التكاليفلقياس وتقييم هذا األداء، حيث تناولت هذه الدراسة أبعاد مفهوم 
 .وقياسها وتبويبهاتحليلها 

 .دراسة نظرية: مجال التطبيق
أوضحت الدراسة المداخل المختلفة لتقييم األداء البيئي وفقا لنظم اإلدارة : توصيات الدراسة

البيئة كنظام متنوع  إلىالبيئية ووفقا للمعايير والتشريعات البيئية الدولية والمحلية،النظر 
 .المكونات، متقن التنظيم، محكم العالقات، وفي النهاية يتميز بالشمولية

 :النتائج
 .البيئية لقياس وتقييم البعد البيئي في مصر التكاليفأهمية  -
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  :(3004)علىدراسة مزار ( 5)
المصرية، وما دراسة مشكلة تزايد معدالت حركة النقل الجوي بالموانئ الجوية  :أهداف الدراسة

ينجم عن ذلك من أثار بيئية ضارة وأهمية تطبيق اإلدارة البيئية لتلك الموانئ لتأخذ البعد البيئي 
 .كأساس لالستغالل األمن لتلك الموانئ

 .تقديم مقترح إنشاء وحدات إدارة بيئية بالموانئ الجوية -
 .دراسة نظرية :مجال التطبيق

 لشئون البيئة ضمن الهيكل التنظيمي للميناء الجوي،أن يتم إدراج إدارة  :توصيات الدراسة
 .تعميق دور األجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الحفاظ على البيئة لتطبيق التشريعات البيئية

أهمية تطبيق نظام اإلدارة البيئية بالموانئ الجوية لتأخذ البعد البيئي كأساس : النتائج
 .لالستغالل األمن لتلك الموانئ

 :البيئية يستنتج الباحث ما يلي التكاليفتقراء الدراسات السابقة في مجال تبويب بعد اس
 التكاليفمدي ارتباط تلك  علىالبيئية  تكاليفأن هناك دراسات اعتمدت في تبويبها لل -0

باألنشطة البيئية المختلفة سواء كانت أنشطة تتعلق بالحماية أو التقييم أو الرقابة أو الفشل، 
وقد أتبع المشرع المصري نفس هذا االتجاه عند صياغة قانون حماية البيئية والئحته 

 .التنفيذية
البيئية وفقا لمفاهيم نظام المحاسبة  التكاليفاهتمت بتبويب  أن هناك دراسات أخرى  -6

اإلدارية البيئية ألهمية تلك المفاهيم في مجال تحديد وتقدير وتخصيص وتخفيض هذه 
 .التكاليف

البيئية وفقا لخصائصها وطبيعتها وزمن االنتفاع  التكاليفاهتمت دراسات أخري بتبويب    -2
واالستفادة بها عند  التكاليفأساس توفير المزيد من التحليالت لتلك  علىأو االستفادة منها 

 .يم األداء البيئي للمنشأةتقي
 علىالبيئية وفقا لعالقتها بدورة حياة المنتج  التكاليفتبويب  علىركزت دراسات أخري   -4

والمنافع البيئية  التكاليفاعتبار أن هذا التبويب يعتبر وسيلة مناسبة لتحديد وقياس 
الئمة لموضوع المتصلة بالنشاط خالل مراحل هذه الدورة، ويعتبر هذا التبويب هو األكثر م
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البحث، والذي سوف يتناوله الباحث بشئ من التفصيل عند عرض الفصل الثالث من هذا 
 .البحث

 

 مشكلة البحث
 Environmental Cost Leadership) ) البيئية التكاليفتمثل إستراتيجية ريادة 

وذلك من أجل الوصول  ،واحدة من أهم وأفضل الوسائل المستخدمة لعالج مشكالت البيئة
لمفهوم التنمية المستدامة بشركات الطيران العربية، كما أن الدمج بينها وبين التنمية المستدامة 

البيئية  التكاليفمن الموضوعات الهامة والتي يقل أن تتناولها الدراسات العلمية، إن الدمج بين 
ديدة والتي من الممكن أن تؤدي في ابتكارات ع إلىوقضايا البيئة والتنمية المستدامة قد يؤدي 

 Sustainable Development" )التنمية الشاملة المستدامة"الوصول لمبدأ   إلىالنهاية 
Comprehensive.) 

بيانات الدراسة الميدانية على قائمة إستقصاء تالئم أغراض البحث وتساعد في تم اعداد 
ختبارها قبل توزيعها عل ى مفردات عينة البحث، فقد قام الباحث إختبار فروضه، تم إعدادها وا 

بتوزيع قائمة االستقصاء على عينة  Pre-testبإجراء اإلختبار المبدئي لقائمة اإلستقصاء 
 –ل الجويفردًا من العاملين بقطاع النق 26بلغت عينة البحث  Pilot sampleإستطالعية 

عاملة في مجال النقل مع عدم إغفال شركات الطيران األخرى ال –خاصة شركة مصر للطيران
منية، وطيران التركية، إلىالجوي بجمهورية مصر العربية، فقد تمثلت في العينة الخطوط الجوية 

، واشتمل مجتمع الدراسة 06/6101 إلى2/6101 واستغرقت ستة اشهر من وطيران األردنية
 .قطاع النقل الجوي بجمهورية مصر العربية وبعض شركات الطيران العربيةعلى 

قام الباحث بتصميم قائمة إستقصاء تتفق مع أغراض البحث وتساعد على إختبار فروض  -0
 :محاور متفقة مع الفروض كما يلي على أربعةالدراسة، وقد اشتملت قوائم االستقصاء 

 .ية البيئيةالتكاليفمدى تبني إستراتيجية الريادة  :المحور األول -
ية البيئية على زيادة إيرادات التكاليفالريادة أثر تبني وتطوير إستراتيجية  :المحور الثاني -

 .شركات الطيران مما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة للشركة
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ية البيئية على تحسين صورة التكاليفأثر تبني وتطوير إستراتيجية الريادة  :المحور الثالث -
 .مما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة ،المنشأة لدى المجتمع

ية التكاليفة اإلستراتيجيات إلىوأثره على زيادة فع تكاليفوجود قاعدة بيانات : الرابعالمحور  -
 .وتحديثها دائماً 

قام الباحث بترميز أسئلة قائمة اإلستقصاء حيث يشتمل رمز المتغير على رقم المحور،  -6
 المحور األول والسؤال األول، إلىترمز  X1_1)ورقم السؤال كما ورد بقائمة اإلستقصاء 

X1_2  المحور األول والسؤال الثاني،  إلىترمز ...X4_6  المحور الرابع  إلىترمز
 (.والسؤال السادس من أسئلة القائمة

النظم  إلىإن المتتبع لألحداث في اآلونة األخيرة يدرك بسهولة مدى االنتقادات الموجهة 
لىالمحاسبية بصفة عامة و  عمال بصفة المطبقة بالشركات ومؤسسات األ التكاليفنظم  ا 

المشاكل التي تواجهها األنظمة المحاسبية فيما  إلىخاصة، ويرجع السبب في تلك االنتقادات 
عدم  إلىيتعلق بالوقت الطويل المستنفذ في التطوير والتحسين للعمليات والمنتجات، مما يؤدي 

كسب عمالء جدد ومن ثم زيادة حصة الشركة السوقية المعتادة في ظل المنافسة المحتدمة، 
إحداث التوازن بين اختيار أفضل الموردين وأفضل العروض ورضاء  علىوكذلك عدم القدرة 

قاعدة البيانات التاريخية أحد األسباب الجوهرية في  علىويعتبر كذلك االعتماد  ،العاملين
المطبقة، ومن ثم ولمحاولة مواجهة تلك االنتقادات ومحاولة  التكاليفات الموجهة لنظم االنتقاد

ما الذي يجعل الشركة مختلفة عن : العديد من االستفسارات غير التقليدية مثل علىاإلجابة 
اجات التي يطلبها حتىالشركات المنافسة؟ لماذا تفقد الشركة العديد من عمالئها؟ ما هي اال

من الخدمات؟ من هم أفضل عمالء للشركة ولماذا ؟  إلىغير متوافرة في الجيل الحالعمالء و 
 (6100جمال سعد خطاب، .د)

البيئية ضمن بعض شركات الطيران العربية  التكاليفإن عدم تطبيق علم محاسبة 
بمنظومة الطيران المدني، يمثل أوجه قصور داخل بعض شركات الطيران العربية كما  إلىوبالت
 .خلل في منظومة نمو وتقدم عناصر منظومة الطيران المدني إلىن الممكن أن يؤدي أنه م
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لدى  Environmental Cost ))البيئية  التكاليفإن عدم الوعي واإلدراك بمفهوم 
إدارة مرفق الطيران المدني المصري بالرغم من معرفتهم التامة بأهمية البيئة  علىالقائمين 
كذلك في النقص الواضح في االعتراف والقياس والمعالجات حل مشكالتها، و  علىوالعمل 

داخل شركات الطيران العربية وذلك  –اح واإلبالغ عن المحاسبة البيئيةالمحاسبية واإلفص
يعتبر حجر عثرة في طريق التنمية المستدامة بشركات  -شركة مصر للطيران علىبالتطبيق 

 .الطيران العربية
 :تيبحث يمكن صياغتها في اآلمشكلة ال وفي ضوء ما سبق فإن

لعربية بصفة خاصة من تجاهل تبني تعاني شركات الطيران في معظم الدول ا"
غموض وعدم وضوح تأثير تبني مفهوم التنمية  إلىالبيئية مما يؤدي  التكاليفستراتيجيات ا

نعكاسات ذلك على األداء البيئي مما يترتب  ،واإلداري إلىالمستدامة في األداء الم ه علىوا 
البيئية وما يستتبعه من مشكالت في  تكاليفصعوبات ومشكالت في القياس الموضوعي لل

 .(الباحث") عمليات التسعيروالتسويق لخدمة الطيران 

 
 أهداف البحث

ن هدف البحث هو حل مشكالت البيئة داخل شركات الطيران العربية، ومدى تأثيرها إ
العربية ومن ثم خدمة االقتصاد المصري على اقتصاديات النقل الجوي بجمهورية مصر 

التنمية المستدامة من حيث االستغالل  إلىالمجتمع ككل، والذي في النهاية يقود  إلىوبالت
األمثل للموارد المتاحة مع حفظ حق األجيال القادمة وذلك بالتطبيق على شركة مصر 

 التكاليفوكذلك  إثراء الحياة الواقعية ومكتبة البحث العلمي بأهمية استراتيجيات  ،للطيران
 .البيئية كإستراتيجية من اإلستراتيجيات البيئية المتبعة

كما تحاول هذه الدراسة تقديم حلول واقعية يمكن تنفيذها على ارض الواقع وذلك من 
 :ةاليأجل تحقيق األهداف الت

 .البيئية كإستراتيجية في الحفاظ على البيئة ومواردها التكاليفتوضيح أهمية  -0
 .توضيح اثر تطبيق هذه اإلستراتيجية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة -6



 

 وآخرون جمال سعد خطاب
 

 533  6102 يونيو، الثاني، الجزء والثالثونالثاني المجلد 

 .البيئية ضمن أولويات العمل بشركات الطيران التكاليفأهمية وضع  -2

 .إجراء دراسة تطبيقية على شركة مصر للطيران -4
اهتمت الدراسات واألبحاث المحاسبية بأهمية تحليل وقياس  :البيئية التكاليفأهمية قياس * 

 :اليةالبيئية وذلك لألسباب الت التكاليف
بهدف  التكاليفتوفير معلومات لشركات الطيران للمساعدة في عمل برامج لتخفيض  -0

المشاركة في تحسين األداء البيئي، والتقرير عنها لتوضيح مدي االستجابة وااللتزام 
 .تحسين صورة المنظمة إلىئية بالشكل الذي يؤدي بالقوانين البي

 علىمساعدة المنظمة في إعداد مؤشرات بيئية ألنشطتها المختلفة، والالزمة لتحقيق الرقابة  -6
عناصر التلوث المختلفة، واتخاذ القرارات المالئمة لخفض معدالت هذا التلوث أو الحد 

 .منها
واد الخام المستخدمة، وتصميم المنتج وطريقة ترشيد قرارات تحديد نوع المنتج، واختيار الم -2

لغاء األنشطة التي  التصنيع، واختيار األسلوب المناسب للتخلص من المخلفات الخطرة، وا 
ال تضيف قيمة لألنشطة البيئية، ودراسة بدائل االستثمار في التكنولوجيا النظيفة واآلمنة 

 .بيئيا
التحديد الدقيق لتكلفة المنتجات، وأيضا المساهمة في ترشيد قرارات التسعير، والقياس  -4

تحسين ربحية  إلىمستوي األقسام المختلفة، مما يؤدي  علىالدقيق لتكلفة كل منتج 
 .المنظمة وتحسين سمعتها في سوق المال

: البيئية مثل التكاليفتقييم األثر البيئي للمشروعات الجديدة المقترحة، حيث يتيح تحليل  -1
منتجات تامة  إلىتكلفة نظم التحكم البيئي وتكلفة إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها 

تحديد القيمة  إلىتخفيف األثر البيئي المتوقع لمثل هذه المشروعات، وبالت إلىالصنع، 
 .االقتصادية للمشروع المقترح بعد أخذ البعد البيئي في االعتبار

ياس المنافع البيئية التي يمكن أن تحققها المنظمة من خالل برامجها وأنشطتها تحديد وق  -2
في سبيل  تكاليفالمختلفة لحماية البيئة من إضرار نشاطها الصناعي، وما تتحمله من 

 .إنجاز هذه البرامج واألنشطة
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 التكاليفاستفادة المجتمع والجهات الحكومية من قيام منظمات اإلعمال بتحديد وقياس  -2
 تكاليفاالجتماعية الخارجية للتلوث الصناعي مثل  التكاليفالبيئية بهدف تخفيض 

  .الفحص والرقابة والمعالجة البيئية، وتقييم التشريعات واللوائح الموضوعة

من ناحية أخرى، أوضحت، بعض الدراسات واألبحاث المحاسبية أن عدم الهتمام 
 :ةالياآلثار البيئية السلبية الت إلى البيئية يؤدي التكاليفبتحليل وقياس وتقييم 

تراجع التقنيات اإلنتاجية وتفاقم المشكالت البيئية بدرجة ال تجد معها الوحدات اإلنتاجية  -0
الملوثة أية بدائل تتيح لها التوافق مع اللوائح والقوانين البيئية الصارمة، وتكون الطريقة 
الوحيدة هي إعادة الهيكلة والتعديل الكامل لتكنولوجيا اإلنتاج، وهو ما قد ال يتاح له 

 .خروج المنظمات اإلنتاجية من السوق إلىتمويل الالزم مما يؤدي ال
ها عليتدني مستويات الجودة البيئية والخروج عن المعدالت المحددة والمقبولة والمتعارف  -6

ه تبعات قانونية عليلالنبعاثات والفاقد أثناء عمليات التحول اإلنتاجي، وهو ما قد يترتب 
اء المادي في شكل الغرامات واإلغالق والحرمان من أسلوب الجز  علىواجتماعية تنطوي 

فقدان المنظمة لسمعتها  إلىالحوافز االستثمارية واإلعفاءات العامة، مما يؤدي في النهاية 
 .كمنظمة صديقة للبيئة

اتخاذ قرارات غير رشيدة في عمليات الشراء، نتيجة عدم اختيار المورد المناسب للحصول   -2
ت غير مطابقة للمواصفات إنتاج منتجا لىاافقة مع البيئة وبالتالمواد الخام المتو  على
 .البيئية

، نتيجة عدم االهتمام (شركات الطيران)الرعاية الصحية للعاملين بالمنظمة  تكاليفزيادة   -4
انخفاض إنتاجية العامل بسبب اإلمراض التي  إلىبالمتطلبات البيئية اآلمنة، مما يؤدي 

ان العمالة والتقاعد المبكر والمطالبة بالتعويضات، باإلضافة تصيبه وأيضا زيادة معدل دور 
 .اجتذاب العمالة الماهرة علىعدم القدرة  إلى

تقييم  علىالبيئية يساعد  التكاليفأن قياس وتحليل  :يستنتج الباحث من العرض السابق
تشريعات نظم اإلدارة البيئية، وتوفير معلومات تفيد في توضيح مدي االستجابة للقوانين وال

اتخاذ القرارات ها و علىوالرقابة  التكاليفتخفيض تلك  علىالبيئية، وتوفير مؤشرات بيئية تساعد 
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على الوضع التنافسي لشركات الطيران عموًما، وقطاع  إلىمما ينعكس بالت البيئية المالئمة
 .النقل الجوي بجمهورية مصر العربية خاصة

 
 أهمية البحث

تأتي أهمية هذا البحث في تناوله إلحدى المشكالت الهامة  :من الناحية العملية -1
وهي كيفية التوفيق بين  ،والحديثة والتي تواجه شركات الطيران العربية في وقتنا الحاضر

تخفيض معدالت التلوث البيئي وتحقيق مستوى متميز من الجودة البيئية، وفي المقابل 
البيئية في ظل زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنشآت في الوقت  التكاليفخفض 

 .التنمية المستدامة إلىالوصول  إلىالحاضر مما يؤدي في النهاية 
 :تيكما تتبع أهمية الدراسة من اآل

خفض تلك  إلىالبيئية في مجال الطيران المدني، والذي يؤدي  تكاليفالتحديد الدقيق لل -0
 Costمنهج قيادة التكلفة )لمنشأة ميزة تنافسية سعرية عن منافسيها مما يعطي ا التكاليف

Leadership.) 
، وهي مشكلة (مصر للطيران)إرتباط الدراسة بمشكلة واقعية تواجه شركة الطيران الوطنية  -6

البيئية المطبقة بالشركة، حيث تعتبر  التكاليفعدم وضوح الرؤية فيما يخص إستراتيجية 
 .العادة غامضة ومن الصعب حسابها البيئية في التكاليف

 التكاليفب المحاسبة البيئية والذي من شأنه توجيه المنشأة نحو التحكم في اليإتباع أس -2
 .البيئية

 .مواصلة منظومة التنمية المستدامة -4

البيئية  التكاليفالمطالبات االجتماعية والقانونية لبيان وحساب  إلىزيادة الوعي الذي أدى  -1
 .واإلفصاح عنها

 :من الناحية العلمية -3
 .ة من المشكلة موضوع البحثإلىالجدوى االقتصادية والم -0
 .ا للشركة متخذة القرار بطريقة علميةعلىوضع الموضوع أمام القيادات ال -6
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العالم الخارجي  علىإن منظومة الطيران المدني المصري التي تمثل البوابة الجوية 
رة الطيران المدني المصرية، سلطة الطيران المدني، تتكون هذه المنظومة في مصر من وزا)

شركة مصر للطيران، هيئة ميناء القاهرة الجوي وغيرها من الهيئات والشركات التابعة لمنظومة 
، كما أنها تمثل أحد جناحي السياحة المصرية، يجب أن تضع في إعتبارها (الطيران المدني

صناعة الطيران لتعظيم العائد والربحية وتقليل كيفية معالجة المخلفات البيئية الناتجة عن 
 .الخسارة

 

 :االطار النظرى للتنمية المستدامة
ورد مفهوم التنمية : (Sustainable Development): مفهوم التنمية المستدامة

، حيث عرفت التنمية 0912تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام المستدامة أول مرة في 
تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر، دون المساومة على : "هذا التقرير بأنهاالمستدامة في 

 (0991بروان، ويبستر وآخرون، )".جزئيا أو كلياً "قدرة األجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم 
إن استخدام الموارد الطبيعية بطريقة عقالنية، بحيث ال يتجاوز : ه، يمكننا القولعليوبناء 

هذا االستخدام للموارد معدالت تجددها في الطبيعة، والسيما حالة الموارد المتجددة، أما في 
جانب محاولة البحث عن  إلىحالة الموارد غير المتجددة، فإنه يجب الترشيد في استخدامها 

ها أطول مدة زمنية ممكنة، ألن الموارد عليلموارد، لتستخدم بدياًل لها بهدف اإلبقاء بدائل لهذه ا
 .الطبيعية ليست فقط من حق األجيال الحاضرة بل أيضا من حق األجيال القادمة

والتنمية المستدامة، هي تنمية ال تركز على الجاني البيئي فقط، بل تشمل أيضا الجوانب 
أي أنها تنمية بأبعاد ثالثة مترابطة ومتداخلة فيما بينها وكل بعد منها االقتصادية واالجتماعية، 

يتكون من مجموعة عناصر، ولكي تقوم هذه التنمية على قاعدة صلبة، البد من أن تعتمد 
على واقع مخزون رأس المال الذي يديمها، ورأس المال هنا، ال يقصد به رأس المال بمفهومه 

 .رات المجتمع ومواردهبل هو مقد( النقدي)المحاسبي 
أو شائع  معروفاً  مصطلح التنمية المستدامة لم يكن مصطلحاً  :نشأة التنمية المستدامة

ريودي )والتنمية الذي انعقد في الخاص بالبيئة انعقاد مؤتمر األمم المتحدة االستخدام قبل 
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الحين جذب ، ومنذ ذلك والذي عرف باسم مؤتمر قمة األرض 0996في يونيو عام  (جانيرو
هذا المصطلح اهتمام متزايد من قبل المؤسسات الدولية والمجتمع والبحث والجماعات البيئية 

 .دفعها والقيام بدور رئيسي فيها لمعرفة التنمية المستدامة وذلك من أجل
إال أن المصطلح برغم كونه جديدا إال أن التنمية المستدامة ال تمثل ظاهرة أو اهتمام 

في حضارات شمال إفريقيا منذ  آالف السنين إلىلعكس فإن هذا االهتمام يعود جديدا بل على ا
زمن الحضارات القديمة وعبر العصور الوسطى وعصور النهضة وحتى عصر الثورة أما بذور 
اهتمامنا الحاضر بالتنمية المستدامة قد تم نثرها في أوائل القرن العشرين عندما ظهرت موجه 

اليات المتحدة األمريكية إثر النزاع الذي قام بين داعمي مفهوم صيانة من القلق البيئي في الو 
 (0991، ستيوارت يودال) .البيئة علىالموارد من ناحية وبين أنصار الحفاظ 

ريودي مؤتمر إن تعريف مصطلح التنمية المستدامة كما أقره  :عناصر التنمية المستدامة
الحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحاضر بحيث تتحقق "جانيرو عن التنمية المستدامة 

الخاصة بوضع حجر ) 60األجندة أثار خالفا دوليا داخل األمم المتحدة حول " "والمستقبل
إال أن هناك اتجاه عام للتركيز على المجاالت التي يتفق ( األساس للتنمية المستدامة في العالم

االقتصادي المتواصل والتكنولوجيا  ها الجميع وهى تتلخص في مبدأ سائد هو أن النموعلى
ضرورة أن تنطوي التنمية  إلىالجديدة ستحل مشكالت الفقر والبيئة لجميع الشعوب أشارت 

 .ى إجراء تغيير رئيسي في المجتمعالمستدامة عل
 :المستدامة يمكن تحديدها كما يليمن ثم فإن عناصر التنمية 

 ثبات أعداد السكان. 
 ا مثل تكنولوجيا اإلنتاج األنظفيأشكال جديدة من التكنولوج. 
 االستخدام الكفء للموارد الطبيعية. 
 تقليل النفايات ومنع التلوث. 
 اإلدارة المتكاملة للنظم البيئية. 

  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 538  6102 يونيو، الثاني، الجزء والثالثونالثاني المجلد 

  ،ظهرت العديد من الكتابات التى تناولت تحليل سالسل القيمة :مفهوم سالسل القيمة -
 :مجموعتين رئيستين هما إلىويمكن تقسيم هذه الكتابات 

لسلسلة القيمة  محدداً  تتناول هذه المجموعة الكتابات التى قدمت  تعريفاً  :المجموعة األولى
 :هىو 
 إلىلسالسل القيمة بأنها إعادة تجميع المنشأة  أول من وضع تعريفاً ( Porter,1985)يعتبر  -

والمصادر  التكاليففهم سلوك  إلىيؤدى  الذيباألسلوب  اً أنشطتها المالئمة إستراتيجي
 .الكامنة للتميز

 .د أن هذا التعريف أقتصر على الرؤية الداخلية والمفهوم الداخلى لسالسل القيمة جن
سالسل القيمة بأنها مجموعة من األنشطة ( Shank & Govindarajan,1989)وصف  -

 انتهاء. لمواد الخام عن الموردينالحصول على امن مصادر  االمسئولة عن خلق قيمة بدءً 
  .العميل إلىبتسليم المنتجات 

 .يتضح من هذا التعريف انه تناول الرؤية الخارجية لسالسل القيمة بجانب الرؤية الداخلية لها
تتناول هذه المجموعة الكتابات التى أوضحت الغرض من سالسل القيمة  :المجموعة الثانية

 .األنشطة المكونة لهاودورها فى تحديد مسئولية 
نوعين  إلى التكاليفأن تحليله سالسل القيمة أداة تستخدم لتقسيم (  Howell,1990) يرى  -

للمساعدة فى تحديد مرحلة اإلنفاق  ،ترتبط بالمنتج تكاليفو  ،ترتبط بالعميل تكاليف: هما
 1هل هى مرحلة البحوث والتطوير أم مرحلة التصنيع أم مرحلة التسويق

سالسل القيمة على أنها طريقة نظامية للنظر  ) Pearceu& Robinson,1994 )وصف  -
سلسلة األنشطة التى تؤديها الشركة بحيث يمكن من خاللها التعرف على المصادر  إلى
 .ية ة لتحقيق مزايا تنافساليالح

 Environmental Cost leadershipة البيئيةيالتكاليف إستراتيجية الريادة

strategy::  
 أحد التكاليف خفض البيئية ُيعتبر اإلستراتيجية التكاليف تحليل مفهوم من إنطالقاً 

 تخفيض  أن يفترض هذه القدرة تزايد واستمرار للمنتج، التنافسية القدرة لزيادة األساسية المقومات
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. المنافسين قدرة عن يخرج الذى المدى إلىاألسعار  فى تخفيض يصاحبه أن يجب التكاليف
ويتحقق ( Cost Leadership التكاليفريادة ) إلىحتى الوصول  ىالتكاليف التميز ويستمر
 متوسط تكلفة عن يقل ما إلى الخدمة أو المنتج وحدة تكلفة إلى الوصول امكن للمنشأة ذلك إذا
 .السوق فى لمنتجها المنافس المنتج من الوحدة
 على  للمنشأة والسيطرة التنافسي المركز تقوية إلى :يةالتكاليف الريادة إستراتيجية تهدف
 مستوى على الحفاظ مع ،أسعار المنافسين من أقل سعر فرض على قدرتها خالل من السوق
 المستهلك تستهدف التي الشركات على اإلستراتيجية تطبيق هذه يتم وعادة،نفسه المنافسين ربح

 .التميز عن يخلو ولكن ،قليلة جديدة صفات ذو منتج عنها الدخل وينتج المتوسط
 

 البحث  متغيرات
 .ية البيئيةالتكاليفاستخدام استراتيجية الريادة  :المتغير المستقل
 :المتغيرات التابع

 .تفعيل مبدأ التنمية المستدامة لشركات الطيران العربية -0

 .زيادة ربحية شركات الطيران العربية التي تتبنى هذه االستراتيجية -6

 .وجودة الخدمة المقدمة التي تتبنى هذه االستراتيجيةتحسين صورة شركات الطيران العربية  -2

في جمع بيانات الدراسة الميدانية على قائمة  ونإعتمد الباحث :إعداد قائمة اإلستقصاء -4
ختبارها قبل  إستقصاء تالئم أغراض البحث وتساعد في إختبار فروضه، تم إعدادها وا 

بإجراء اإلختبار المبدئي لقائمة  ونتوزيعها على مفردات عينة البحث، فقد قام الباحث
بلغت  Pilot sampleبتوزيع قائمة االستقصاء على عينة إستطالعية  Pre-testاإلستقصاء 
مع  –خاصة شركة مصر للطيران –املين بقطاع النقل الجويفردًا من الع 26عينة البحث 

مصر عدم إغفال شركات الطيران األخرى العاملة في مجال النقل الجوي بجمهورية 
 منية، وطيران التركية، وطيران األردنيةاليالعربية، فقد تمثلت في العينة الخطوط الجوية 

 .06/6101 إلى2/6101 واستغرقت ستة اشهر من
قطاع النقل الجوي بجمهورية مصر العربية وبعض شركات واشتمل مجتمع الدراسة على 

 .الطيران العربية
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قام الباحث بتصميم قائمة إستقصاء تتفق مع أغراض البحث وتساعد على إختبار 
على أربعة  محاور متفقة مع الفروض كما فروض الدراسة، وقد اشتملت قوائم االستقصاء 

 :يلي
 .ية البيئيةالتكاليفمدى تبني إستراتيجية الريادة  :المحور األول -
ية البيئية على زيادة إيرادات التكاليفالريادة  أثر تبني وتطوير إستراتيجية :المحور الثاني -

 .شركات الطيران مما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة للشركة
ية البيئية على تحسين صورة التكاليفأثر تبني وتطوير إستراتيجية الريادة  :المحور الثالث -

 .مما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة ،المنشأة لدى المجتمع
ية التكاليفة اإلستراتيجيات إلىوأثره على زيادة فع تكاليفوجود قاعدة بيانات : الرابع المحور -

 .وتحديثها دائماً 
قام الباحث بترميز أسئلة قائمة اإلستقصاء حيث يشتمل رمز المتغير على رقم المحور،  -2

 المحور األول والسؤال األول،  إلىترمز  X1_1)ورقم السؤال كما ورد بقائمة اإلستقصاء 
X1_2  المحور األول والسؤال الثاني،  إلىترمز ...X4_6  المحور الرابع  إلىترمز

 (. والسؤال السادس من أسئلة القائمة
 

 فروض البحث
ية البيئية وبين التنمية التكاليفبين استراتيجية الريادة ( جوهرية)توجد عالقة معنوية 

 .الطيران العربية المستدامة في شركات 
في شركات الطيران التى تتبنى إستراتيجية الريادة  لىاتوجد عالقة جوهرية بين األداء الم

 .لشركات الطيران التى ال تتبنى تلك اإلستراتيجية إلىية البيئية واألداء المالتكاليف
 :يناليالفرضين الفرعين الت إلىيتم اختبار الفرض الرئيس عن طريق تقسيمه 

ية البيئية لزيادة ربحية شركات الطيران مما ينعكس التكاليفيؤدى تطبيق استراتيجية الريادة  .0
بين استراتيجية الريادة ( جوهرية)توجد عالقة معنوية )على تحقيق التنمية المستدامة 

 ( .ية تحقيق التنمية المستدامةالتكاليف
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تحسين صورة المنشاة لدى المجتمع  إلىية البيئية التكاليفيؤدى تطبيق استراتيجية الريادة  .6
 .مما ينعكس على التنمية المستدامة

 

 النتائج
ية وزيادة إيرادات التكاليفبإجراء تحليل االنحدار لدراسة العالقة بين الريادة قام الباحث 

أثر وجود استراتيجية واضحة للعاملين بالشركة على زيادة  :جاءت النتائج كما يليو الشركة 
ية واضحة تكاليفبإجراء تحليل االنحدار المتعدد للعالقة بين وجود استراتيجية ، إيرادات الشركة

 .للعاملين بالشركة وزيادة إيرادات الشركة
ية واضحة للعاملين تكاليفنتائج االرتباط واالنحدار بين وجود استراتيجية  :(1)جدول رقم

 وزيادة إيرادات الشركة بالشركة
 X1_2ية واضحة للعاملين بالشركة  تكاليفوجود استراتيجية : المتغير المستقل

 X2_2زيادة إيرادات الشركة : المتغير التابع

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R
2 

F 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة  المعامالت
 المعامل

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 ثابت االنحدار
α 

63021 13212 13111 

13141)*( 13211 063119 13110 
معامل 
 االنحدار

β 
13410 23112 13110 

 .1310معنوي عند مستوى معنوية )*( 
 :يتضح من الجدول ما يلي

أظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة موجبة ذات داللة معنوية بين وجود استراتيجية  -
إيرادات الشركة، حيث بلغت قيمة معامل  ية واضحة للعاملين بالشركة وبين زيادةتكاليف

مما يعني معنوية العالقة عند مستوى معنوية  13110بمستوى معنوية  13141االرتباط 
1310. 
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 :إلىبعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل الت  -
X2_2 =  2.138 + 0.451*X1_2+ е 

 :حيث
X2_2 زيادة إيرادات الشركة 
X1_2  ية واضحة للعاملين بالشركةتكاليفوجود استراتيجية 

e  الخطأ العشوائي 
بمستوى معنوية F  (063119 )ضح معنوية العالقة حيث بلغت قيمةومن النموذج يت

، أي وجود تأثير ذي داللة معنوية (1310)مما يعني معنويتها عند مستوى معنوية ( 13110)
دة إيرادات الشركة، كما بلغت القدرة التفسيرية للنموذج ية على زياتكاليفلوجود استراتيجية 

Rوذلك من خالل قيمة %( 21)
من التغيرات التي تحدث في زيادة %( 21)أي أن نسبة  ،2

ية واضحة للعاملين بالشركة، كما يتضح من تكاليفإيرادات الشركة يشرحها وجود استراتيجية 
تأثير، أن الزيادة في وجود استراتيجية قوة أو درجة ال إلىوالتي تشير β  (13410 )قيمة
ية واضحة للعاملين بدرجة واحدة من درجات المقياس يتبعها زيادة في إيرادات الشركة تكاليف

 .درجة( 13410)
 :امتالك المنظمة لميزة نسبية جيدةأثر وجود استراتيجية واضحة للعاملين بالشركة على 

ية واضحة للعاملين تكاليفبإجراء تحليل اإلنحدار المتعدد للعالقة بين وجود إستراتيجية 
متالك المنظمة لميزة نسبية جيدة،   :جاءت النتائج كما يليبالشركة وا 
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ية واضحة للعاملين تكاليفنتائج االرتباط واالنحدار بين وجود استراتيجية : (3)جدول رقم
 لميزة نسبية جيدةبالشركة وامتالك المنظمة 

 X1_2ية واضحة للعاملين بالشركة  تكاليفوجود استراتيجية : المتغير المستقل
 X2_3امتالك المنظمة لميزة نسبية : المتغير التابع

معامل 
 االرتباط
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معامل 
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مستوى 
 المعنوية

 المعامالت
قيمة 
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 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

ثابت 
 االنحدار

α 

63624 43222 13111 

13222 )*( 13040 43922 13124 
معامل 
 االنحدار

β 
13211 63666 13124 

 .1310معنوي عند مستوى معنوية )*( 
 :يتضح من الجدول ما يلي

أظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة موجبة ذات داللة معنوية بين وجود استراتيجية  -
للعاملين بالشركة وبين امتالك المنظمة ميزة نسبية جيدة، حيث بلغت قيمة ية واضحة تكاليف

مما يعني معنوية العالقة عند مستوى  13111بمستوى معنوية  13222معامل االرتباط 
 .1310معنوية 

 :إلىبعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل الت  -
X2_3 =  2.223 + 0.350*X1_2+ е 

 :حيث
X2_2 امتالك المنظمة ميزة تنافسية جيدة 
X1_2  ية واضحة للعاملين بالشركةتكاليفوجود استراتيجية 

e  الخطأ العشوائي 
بمستوى معنوية F (43922 )ومن النموذج يتضح معنوية العالقة حيث بلغت قيمة 

، أي وجود تأثير ذي داللة معنوية (1310)مما يعني معنويتها عند مستوى معنوية ( 13124)
ية على امتالك المنظمة لميزة تنافسية جيدة، كما بلغت القدرة التفسيرية تكاليفلوجود استراتيجية 

Rوذلك من خالل قيمة %( 0430)للنموذج 
لتغيرات التي من ا%( 0430)أي أن نسبة  ،2

ية واضحة تكاليفتحدث في امتالك المنظمة لميزة تنافسية جيدة يشرحها وجود استراتيجية 
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قوة أو درجة التأثير، أن  إلىوالتي تشير β  (13211 )للعاملين بالشركة، كما يتضح من قيمة
يتبعها  ية واضحة للعاملين بدرجة واحدة من درجات المقياستكاليفالزيادة في وجود استراتيجية 

 .درجة( 13211)زيادة في امتالك المنظمة لميزة تنافسية جيدة 
بإجراء تحليل  :على زيادة إيرادات الشركة ا بالشركةيعلأثر وجود استراتيجية واضحة لإلدارة ال

ية واضحة للعاملين بالشركة وزيادة إيرادات تكاليفاالنحدار المتعدد للعالقة بين وجود استراتيجية 
 :جاءت النتائج كما يليالشركة، 

ية واضحة للعاملين تكاليفنتائج اإلرتباط واإلنحدار بين وجود إستراتيجية : (2)جدول رقم
 بالشركة وزيادة إيرادات الشركة

 X1_3ا بالشركة  علىية واضحة لإلدارة التكاليفوجود استراتيجية : المتغير المستقل
 X2_2زيادة إيرادات الشركة : المتغير التابع

معامل 
 االرتباط
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 االنحدار
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03120 13461 13111 

13222 )*( 1344 623162 13111 
معامل 
 االنحدار

β 
13160 43111 13111 

 .1310معنوي عند مستوى معنوية )*( 
 :من الجدول ما يلييتضح 

أظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة موجبة ذات داللة معنوية بين وجود استراتيجية  -
ا بالشركة وبين زيادة إيرادات الشركة، حيث بلغت قيمة معامل يعلية واضحة لإلدارة التكاليف

وية مما يعني معنوية العالقة عند مستوى معن 13110بمستوى معنوية  13141االرتباط 
1310. 

 :إلىبعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل الت  -
X2_2 =  1.861 + 0.521*X1_3+ е 
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 :حيث
X2_2 زيادة إيرادات الشركة 
X1_3  ا بالشركةعلىية واضحة لإلدارة التكاليفوجود استراتيجية 

e  الخطأ العشوائي 
بمستوى معنوية F  (623162 )حيث بلغت قيمةضح معنوية العالقة ومن النموذج يت

، أي وجود تأثير ذي داللة معنوية (1310)مما يعني معنويتها عند مستوى معنوية ( 13111)
ية على زيادة إيرادات الشركة، كما بلغت القدرة التفسيرية للنموذج تكاليفلوجود استراتيجية 

Rوذلك من خالل قيمة %( 44)
تغيرات التي تحدث في زيادة من ال%( 44)أي أن نسبة  ،2

ا بالشركة، كما يتضح علىية واضحة لإلدارة التكاليفإيرادات الشركة يشرحها وجود استراتيجية 
قوة أو درجة التأثير، أن الزيادة في وجود استراتيجية  إلىوالتي تشير β (13160 )من قيمة 

تبعها زيادة في إيرادات ا بدرجة واحدة من درجات المقياس يعلىية واضحة لإلدارة التكاليف
 .درجة( 13160)الشركة 

 :امتالك المنظمة لميزة نسبية جيدةا بالشركة على يعلأثر وجود استراتيجية واضحة لإلدارة ال
ا يعلية واضحة لإلدارة التكاليفبإجراء تحليل االنحدار المتعدد للعالقة بين وجود استراتيجية 

 :جيدة، جاءت النتائج كما يليبالشركة وامتالك المنظمة لميزة نسبية 
ا يعلية واضحة لإلدارة التكاليفنتائج االرتباط واالنحدار بين وجود استراتيجية : (4)جدول رقم 

 بالشركة وامتالك المنظمة لميزة نسبية جيدة
 X1_3 ا بالشركةيعلية واضحة لإلدارة التكاليفوجود استراتيجية : المتغير المستقل

 X2_3امتالك المنظمة لميزة نسبية : المتغير التابع

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R
2 

F 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 المعامالت
قيمة 

 المعامل
 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

ثابت 
 االنحدار

α 
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β 
13212 63202 13104 

 .1310معنوي عند مستوى معنوية )*( 
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 :يتضح من الجدول ما يلي
أظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة موجبة ذات داللة معنوية بين وجود استراتيجية  -

ا بالشركة وبين امتالك المنظمة ميزة نسبية جيدة، حيث بلغت علىية واضحة لإلدارة التكاليف
مما يعني معنوية العالقة عند  13111بمستوى معنوية  13420قيمة معامل االرتباط 

 .1310مستوى معنوية 
 :لىابعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل الت  -

X2_3 =  2.082 + 0.383*X1_3+ е 

 :حيث
X2_3 امتالك المنظمة ميزة تنافسية جيدة 

X1_3  ا بالشركةيعللإلدارة الية واضحة تكاليفوجود استراتيجية. 
e  الخطأ العشوائي 

بمستوى معنوية F  (23111 )ضح معنوية العالقة حيث بلغت قيمةومن النموذج يت
، أي وجود تأثير ذي داللة معنوية (1310)مما يعني معنويتها عند مستوى معنوية ( 13104)

ية على امتالك المنظمة لميزة تنافسية جيدة، كما بلغت القدرة التفسيرية تكاليفلوجود استراتيجية 
Rوذلك من خالل قيمة %( 0132)للنموذج 

من التغيرات التي %( 0132)أي أن نسبة  ،2
ية واضحة تكاليفتحدث في امتالك المنظمة لميزة تنافسية جيدة يشرحها وجود استراتيجية 

قوة أو درجة التأثير،  إلىوالتي تشير β  (13212 )ن قيمةا بالشركة، كما يتضح مليعلإلدارة ال
ية واضحة للعاملين بدرجة واحدة من درجات المقياس تكاليفأن الزيادة في وجود استراتيجية 

 .درجة( 13212)يتبعها زيادة في امتالك المنظمة لميزة تنافسية جيدة 
 

 نتائج الدراسة
قد أصبح  ،العام بالتأثيرات البيئية المرتبطة بسلوك شركات الطيران العربية إن اإلهتمام

متزايدًا خالل الحقبة األخيرة، كما أن القائمين على أمر صناعة النقل الجوي وواضعي 
القوانين، قد تمكنوا من سن قوانين ولوائح تشدد من العقوبات المفروضة على عدم اإللتزام 

ضوعة من أجل المحافظة على سالمة ونظافة البيئة، وكذلك أن وجهات بالقواعد البيئية، المو 
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شركات النظر اإلدارية المؤيدة لاللتزام باألبعاد البيئية، تلقى المزيد من اإلهتمام في العديد من 
 .الطيران العربية

التي تتحملها المنشأة مقابل مسئولياتها  التكاليفالبيئية كافة بنود  التكاليفيشمل مفهوم  -
وأيضا نتيجة مسئولياتها  ،القانونية للحفاظ على عناصر البيئة من أضرار التلوث البيئي
أهدافها الخاصة بتعظيم  إلىاإلجتماعية في تعظيم الرفاهية االجتماعية كهدف يضاف 

في تحقيق ذلك الربح وتحقيق ( خدمية أو إنتاجية ) الربح والحفاظ على إستمرارية المنشأة 
 .ستهدف لهامعدالت النمو الم

ية من ضمن تكاليففي إقتراح إستراتيجية بيئية  لقد تمثل الهدف الرئيسي للبحث -
بيئية  تكاليفللتعرف على التلوث البيئي الذي يؤدي ل ،يةالتكاليفاإلستراتيجيات البيئية 

 .تتحملها المنشأة ومحاسبة المسئولين عنها وحدود تلك المسئولية

ية عن العمليات تكاليفية على توفير معلومات لتكاليفايعمل نظام إستراتيجية الريادة 
واألنشطة اإلنتاجية دون التطرق للخصائص والمواصفات التي تنتجها بينما يعمل نظام قياس 

عن الخصائص والمواصفات  تكاليفعلى أساس الخصائص على توفير معلومات  التكاليف
نتجة لهذه الخصائص والمواصفات الميزة للمنتج دون إيضاح لتكلفة العمليات واألنشطة الم

ية التكاليففإن كل من النظامين على حدى يساعد على إمداد اإلدارة بجزء من البيانات  إلىوبالت
 .ها دون الجزء األخرإليالتي تحتاج 

 

 التوصيات
ستراتيجيات تتعلق باألنشطة البيئية في شركات الطيران، وترجمتها  - ضرورة وضع خطط وا 

وبرامج تخدم المجتمع وتحسن البيئة، وأن يكون هدف هذه في صورة مشروعات 
المشروعات والبرامج البيئية منع حدوث أضرار أو ملوثات للبيئة نتيجة مزاولة النشاط 

 (.شركات الطيران)
سن التشريعات التي تلزم الشركات بالممارسات البيئية بخصوص محاسبة المسئولية  -

 .شركات الطيران العربيةالبيئية، وخاصة 
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تطوير معايير نظم محاسبة المسئولية البيئية، واألخذ بالنماذج المحاسبية الحديثة لتحميل  -
البيئية، ضرورة اإلهتمام بتقييم  التكاليفالبيئية، واالهتمام باإلفصاح عن  التكاليفوتسجيل 

 .قيمة مضافة للمنشأة إلىالمخاطر البيئية، البحث عن فرص تحويل النشاط البيئي 

البيئية وخصوصًا إستراتيجية الريادة  التكاليفلعلمي لمفهوم إستراتيجيات التأصيل ا -
 .ية البيئيةالتكاليف

 .ةإلىالح التكاليففي ظل نظام قياس  تكاليفاإلدارة االستراتيجية للب اليأسمشاكل تطبيق  -

يجية ب اإلدارة اإلستراتالياجات أسحتىية البيئية في تلبية إالتكاليفإيضاح دور اإلستراتيجيات  -
 .ية لتحقيق خفض التكلفة من منظور استراتيجيالتكاليفمن البيانات  تكاليفلل

شركات الطيران العربية ودراسة  إحدى علىية البيئية التكاليفتطبيق نظام إستراتيجية الريادة  -
 .نتائجه

 

 المراجع
إطار مقترح للقياس واإلفصاح المحاسبي عن اثر (: 6114)أبو سريع حسن سيد عويس

 ،المحافظة على البيئة بالتطبيق على قطاع االسمنت في مصر، رسالة دكتوراه
 .جامعة األزهر ،كلية التجارة

والبيئية للتلوث الناجم عن صناعة  االقتصاديةاآلثار ، (:0991 )نعيمه رمضان سليمان حسن
دراسة حالة شركة أسمنت  –0994لسنة ( 4)األسمنت في ظل القانون رقم 

جامعة ، معهد الدراسات والبحوث البيئية، ماجستير غير منشورةرسالة ، طرة
 .92ص ، عين شمس
إطار المعرفي والتقييم  –البيئة والتنمية المستدامة" (:6112 )أحمد فرغلي محمد حسن
ا والبحوث في العلوم الهندسية، علىمركز تطوير الدراسات ال: ، الناشر"المحاسبي

 .الطبعة األولي، القاهرةكليه الهندسة جامعة القاهرة، 
نحو تطوير منظومة المحاسبة اإلدارية البيئية للمساهمة في  (:6112)نادية عبد الحليم راضي

ة والتجارية، كلية التجارة، بني سويف، اليمجلة الدراسات الم تنمية المنظمة،
 .جامعة القاهرة، العدد الثاني، يوليو

 .الدار العربية للنشر والتوزيع ،"ة النزوحأزم"(:0991)سيد رمضان ستيوارت ترجمة يودال
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 -ي العشرين عن حماية البيئة ورقة عمل مقدمة  المؤتمر الدول(: 6106)خليل الحكيم محمد
 .6106ابريل  09 إلى 02

األداء االجتماعي على مستوى المنظمة للقياس  تكاليفإخضاع (: 0992) محمد نبيل عالم
دراسة ميدانية لمنطقة حلوان، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية  –الفعلى 
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ABSTRACT 

The significance of environmental cost leadership strategies 

emerges as being an approach and a method for resolving the 

environment's problem within the Arabian aviation companies and how 

they affect the economics of air transportation in Egypt, and so the 

Egyptian economy and the society as a whole, leading finally to 

sustainable development and optimal utilization of potential resources, 

and keeping at the same time the future coming generations' rights. The 

study is to be  applied on Egyptair Company. For the previous, this 

research problem is crystallized in that: "Arabic airline companies are 

suffering from ignoring adoption of environmental cost strategies; in 

particular, cost leadership strategies, which lead into a mystery and 

non-transparency adoption of the concept of sustainable development 

for financial and administrative performance; causing consequently 

several problems and difficulties in the objective measurement of 

environmental costs and so in turn pricing, operations, marketing etc  

Research Objectives: This research purpose is to enrich the real life 

and the scientific research library with the significance of 

environmental cost strategies as one of the followed environmental 

strategies for resolving the environment's problem within the Arab 

airline companies and how they affect the economics of air 

transportation in Egypt, and so the Egyptian economy and the society as 

a whole which finally leads to the sustainable development and optimal 
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utilization of potential resources, keeping at the same time the future 

coming generations' rights, in application on Egyptair Company. 

This research significance outflows from its handling of one of the 

important and modern problems encounters presently organizations and 

business institutions (industrial, service, or commercial) is how to 

conciliate between reducing environmental pollution rates and attaining 

a unique excellent level of environmental quality; and in return,  

reducing environmental costs in terms of the intensifying levels of 

competition that establishments face currently which leads finally to 

sustainable development.  

Research method: First, the Inductive (Librarian – 

Theoretical)Method: It is counting on a mixture of referential data using 

the inductive approach  and some scientific references that tackle with 

environmental costs. Second, the Deductive Method: It is used through 

application on Egyptair Cargo Company and other airline companies; 

counting on measurement approach, personal interviews, analyzing and 

deduces results from basic data (primary data) using an investigation 

form to be distributed on employees to explore the environmental 

strategies used in Egyptair  company and its relation to sustainable 

development. 

Research sample: it consists of (32) individuals working in air flight 

sector, particularly in Egyptair Company, without neglecting other 

companies working in air flight field in Egypt. The sample is 

represented in Yemen airline, Turkey Airline, and Jordan Airline.  

Study Instruments: the researcher has designed an investigation 

form suits the research purposes and assists testing validity of 

hypotheses. 

Study results: That "There are significant differences between the 

financial performance in airlines companies adopting strategy of 

environmental cost leadership and those didn't adopt that policy. 

Adopting an environmental costing leadership strategy leads to increase 

of revenues and profits of the airline companies, reflecting in turn on 

achieving sustainable development for those companies. Moreover, 

fostering an environmental costing leadership strategy leads to 

improvement of the entity's image  within community, being reflected 

also on sustainable development. 


