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

 وآخرون  حلمي عيدأحمد 
 

 2022أغسطس لثامن، الجزء الثالث، ا العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

43 

 ة البيئية لتطوير األداء البيئي  إطار مقترح للمراجع
 دراسة تطبيقية

 

 (2)الشحات محمد توفيق-(2)يحيي محمد أبو طالب  -(1)أحمد حلمي عيد 
 (2)محمود محمد عبد العال

 ( كلية2دراسات عليا، كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس  طالب (1
 االتجارة، جامعة عين شمس 

 

 المستخلص
الدراسة وضع إطار مقترح للمراجعة البيئية لتطوير األداء البيئي داخل  استهدفت

، ويندرج تحت هذا الهدف امة والجامعات المصرية بصفة خاصةالمؤسسات التعليمية بصفة ع
: توضيح المسئولية لتي يمكن إيجازها كما يليالرئيسي مجموعة من االهداف الفرعية وا

وكة ئية للجامعات المصرية ودورها في تنمية وعي افراد المجتمع وتعديل سلاالجتماعية والبي
 قوم بةتوتوضيح اهمية المراجعة البيئية ومتطلباتها والدور الذي ، من اجل الحفاظ على البيئية

 باألداء البيئي للجامعات المصرية.لإلرتقاء 
، اث النظريةلألبح االهداف تم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق هذه

ي ( للبيانات والمعلومات فspssواالسلوب التطبيقي والتحليل اإلحصائي بإستخدام برنامج )
من خالل ، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئية داخل الوحدات اإلدارية بجامعة عين شمس

 الى وتوصلت الدراسة، مفردة 150تصميم قائمة استقصاء موجهة لمفردات العينة والتي بلغت 
ط مرتب انة البد من تطبيق المراجعة البيئية داخل الجامعات المصرية وان تطوير االداء البيئي

 .بوجود المراجعة البيئية حيث ينعكس دور المراجعة البيئية ايجابيا على االداء البيئي 
  وم بهالبيئة وتفعيل الدور الذي تقوصت الدراسة المؤسسات التعليمية بتطبيق المراجعة وأ

ة لبيئيالمراجعة االنشطة ذات التأثير البيئي وبالتالي ضرورة تطبيق اإلطار المقترح للمراجعة 
 د من التزام تلك المؤسسات بيئيا.للتأك
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 مقدمة البحث
ال يعد االهتمام بالبيئة التي تعمل فيها المنشآت العامة والخاصة وشركات قطاع األعم

مال عند البدء في تنفيذ مشروعاتهم، حيث بيئة األعمن األولويات التى يواجهها المستثمرون 
 تمع،لى المجوالتطور التكنولوجي الهائل، وتزايد اإلدراك بأهمية المشاكل البيئية وآثارها ع

دف هونتيجة لنمو الوعي البيئي لدى مختلف أفراد المجتمع؛ فقد أصبح  ،اقتصاديا، واجتماعيا
مرار سعى المنشآت إلى تحقيقها ؛حتى تستطيع االستحماية البيئة من األهداف الرئيسية التى ت

 (2007، بدر حجر شعوف المطيري  )فى مزاولة نشاطها.
، قال رض وما بها من خيراتوعلى األ، وقد أمرنا هللا سبحانه وتعالى بالحفاظ على البيئة

اية  جزء من، ة البقرة)سور   "ِدينَ : "ُكُلوا َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق هللِا َواَل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفسِ تعالى
ية مسئولولعل هذا االهتمام المتزايد بالبيئة والعمل على حل المشاكل البيئية نابع من ال ،(60

ها لاالجتماعية لتلك المؤسسات بما يضفي عليها المزيد من الثقة تجاه عمالئها، وبما يحقق 
ضها للقوانين والتشريعات التي تفر  و امتثاال، أالمزيد من القدرة التنافسية فى سوق العمل

ن مصبح البعد البيئي أو التدهور البيئي، وبذلك أمن التلوث  ةالحكومات للحفاظ على البيئ
على معدالت أ داء المنشآت، حيث تعمل المنشآت على تحقيق أالتى تحكم  ةالمحددات الرئيسي

تكبد تلك المنشآت ن أ، والتي من الممكن ةالمناسب ةفى ضوء السياسات البيئي ةربحي
مما استلزم  ينمو بشكل سريع ومضطرد ةلبيئاخذ االهتمام بقضايا أ، ولقد ةمصروفات باهظ

 وجود نظام للمحاسبة البيئية يفي بالمعلومات الالزمة عن االلتزامات البيئية.
 مراجعةرة حتمية لوجود الفإن هناك ضرو ، للمحاسبة دوًرا يتعلق باألنشطة البيئية وكما أن

مالية رير الوالتقا، والتي من دورها التأكد من سالمة وصحة البيانات المنشورة فى القوائم ،يئيةالب
 .مضللة للقوائم المالية البيئية والكشف عن أي انحرافات جوهرية، البيئية
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تطور ولتحقيق التطور المنشود فى دور وأداء المراجعة البيئية فإن ذلك يتطلب مراعاة ال
نشآت، ودراسة وتحليل مشاكل القياس المحاسبي القتصاديات األداء الذي حدث على الم

ل وكذلك كيفية اإلفصاح عن هذا األداء سواء فى قوائم وتقارير مالية، أو من خال، البيئي
داء كما يجب تطوير األساليب واإلجراءات التي يجب اتباعها أل، التقارير البيئية المنفصلة

 المراجعة البيئية.
 

 شكلة البحثم
فى ظل التوجه ، يعد هدف حماية البيئة من األهداف التى تسعى المنشآت إلى تحقيقها

ضها ي تفر الحالي بضرورة المحافظة على البيئة، وإذا كانت التشريعات، والقوانين، واللوائح، الت
لى الحكومات من أجل الحفاظ على البيئة مما يترتب عليه سلوك اقتصادي معين، يتم ترجمته إ

 لى القيمابة عية  ؛ مما يؤثر في القوائم المالية المنشورة، وبذلك ال بد من وجود أداة للرققيم مال
ن أي والكشف ع، المالية المنشورة بالقوائم المالية، والكشف عن مدى مطابقه القوائم المالية

 انحرافات، مما يزيد الحاجة إلى وجود المراجعة البيئية.
من ، ةينصب على االهتمام بتطوير المجتمع والبيئ ةذا كان توجه الجامعات المصريإو 
 والحد، ةجهزة التى من شأنها عدم اإلضرار بالبيئاألو  ،تشكيل وجدان العنصر البشري خالل 

ا ن هناك سلوًكا اقتصاديً إبتلك المؤسسات، ف ةمن التلوث الناتج عن بعض الوحدات الداخلي
منشود على من المعدل الأ ما اليحقق تكاليف وب ةضراًرا بيئيأمعيًنا يتم اتخاذه بما ال يحقق 

 أة.والذي تتكبده المنش
وبعد حصول جامعة عين شمس على "شهادة األيزو" فإنها يجب أن تخضع للمراجعة 

ة سواء كانت مراجعة داخلية أو مراجعة خارجية، مما يتطلب ذلك وجود المراجع، بصفة دورية
خاذ علومات والتقارير المالية  البيئية، التالبيئية من أجل الوفاء بمتطلبات مستخدمي الم
 القرارات التي من شأنها االرتقاء بالمجتمع والبيئة .
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 ،فاطمه ابوخريص لوحظ ان دراسة )، ومن خالل إطالع الباحثون على الدراسات السابقه
ضيح تو و ، ركزت على متطلبات المراجعة البيئية والتشريعات الدولية والمهنية المختلفة (2015

ة من ستفادمعرفة مدى إمكانية االو  إصدار معايير للمراجعة البيئية يهنية فمنظمات المور الد
فقد  (2017، أما دراسة )باسم رشيد، ةراجعة البيئيممجال ال يمالية فلراجعة امبعض مفاهيم ال

عمال اهتمت بوضع إطار لمراجعة االنشطة البيئية وقياس اثرة على قيمة المنشأة في بيئية اال
على  ( Hiwase,P.D.,Raman,N.S.,Hajare, H.V.,2018)كما ركزت دراسة، العراقية

 بالنسبة لمشروعات المدن الكبيرة من أجل ةتطوير نظام متماسك للمراجعة البيئية، وخاًص 
 .تحقيق االستدامة البيئية

 
 

 سئلة البحثأ
 ما دور المراجعة البيئية في تطوير االداء البيئي؟ -1
 ؟مراجعة البيئية، ووضع إطار فكري وعلمي لعملية المراجعة البيئية كيفية القيام بال -2
 ما مدى التزام المؤسسات التعليمية بيئيا ؟ ام ان هناك ممارسات بيئية غير سليمة -3
ى فالوفاء بمتطلبات متخذي القرارات من البيانات والمعلومات البيئية التى تسهم مدى   -4

 ؟اتخاذ القرارات
 ؟البيئية  تقييم سياسات اإلدارةي والمراجع الخارجي فى ما دور المراجع الداخل -5

 

 أهداف البحث
 ة .الوقوف على الوضع الحالي لعملية المراجعه البيئية داخل الوحدات األدارية المختلف -1
ت التعرف على المشكالت التى تواجه تطبيق عملية المراجعة البيئية على مستوى اإلدارا -2

 المختلفة .
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 وربتطبيق سياسات وإجراءات المراجعة البيئية ومعالجة اوجة القص االلتزامالتأكد من   -3
 .داء البيئي من خالل االلتزام بمتطلبات المراجعة البيئيةوضبط االنحرافات في األ

دات إنشاء وتطوير وحتتضمن  يللمراجعة البيئية والت ةساليب الحديثاأل التأكد من تطبيق -4
 .تنفيذ عملية المراجعة البيئية للمحاسبة البيئية والتي يمكن من خاللها

ين وضع إطار للمراجعة البيئية لتحسين األداء البيئي داخل الوحدات اإلدارية بجامعة ع -5
  شمس.

 

 همية البحثأ
شورة االهتمام بالعمل على حل المشكالت البيئية وإضفاء ثقة ومصداقية على البيانات المن -1

 جامعات المصرية.فى القوائم والتقاريرالمالية البيئية في ال
 تقييم األداء البيئي للمؤسسات التعليمية في ضوء معايير المراجعة البيئية.-2
ية دور ومسئولية كل من المراجع البيئي الداخلي والخارجي في التقرير عن القوائم المال-4

 البيئية .
ك ر ذلمية وأثلم يتم عرض دور المراجعة البيئية فى تطوير األداء البيئي فى المؤسسة التعلي-5

 على جودة الخدمة التعليمية.
 ألداءادراسة أبعاد المراجعة البيئية ودور تلك الدراسة في تقديم توصيات للمهتمين بتطوير -6

 البيئي والحفاظ على البيئة.
 

 ض البحثو فر 
 فروض الدراسة على النحو التالي:يمكن صياغة 
 يئية في المؤسسات التعليمية : ال توجد حاجة إلى تطبيق المراجعة البالفرض االول

 كن طرح فروض فرعية من هذا الفرض:ويم
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 ال يوجد تأثير ذات داللة معنويه للمراجعة البيئية على المؤسسات التعليمية . -
 المراجعة البيئية ال تؤدي إلى تطوير العملية التعليمية . -

 ي .واألداء البيئ : التوجد عالقة ذات داللة معنوية بين المراجعة البيئية الفرض الثاني
 ة من الفروض الفرعية لهذا الفرض:ويمكن طرح مجموع

 .بيئي ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين اإلطار المقترح للمراجعة البيئية واألداء ال -
 البيئية في تحسين األداء البيئي.مدى االعتماد على المراجعة  -
 ء البيئي.ة عن الرقابة على األدامدى مسئولية المراجعة البيئي -

 

 متغيرات البحث
ين ل بعدة ويتم قياسة من خاليتمثل المتغير المستقل في المراجعة البيئي :المتغير المستقل (أ

 :وهما
 سياسات واجراءات المراجعة البيئية  -1
 قوائم المراجعة البيئية  -2
 ا:ن وهميويتم قياسة من خالل بعد يتمثل المتغير التابع في األداء البيئي :المتغير التابع (ب
 تحسين وتطوير األداء البيئي  -1
 رقابة األداء البيئي  -2
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 الدراسات السابقة
ي ضوء المراجعة البيئية ف :بعنوان (2005خالد اسماعيل عبد الرحيم )دراسة  -1

 متطلبات البيئة المصرية 
 ،رلمعاييهداف،واالمفهوم،األ، لى التعرف على المراجعة البيئيةإهدفت الدراسة : أهداف الدراسة

راجعة لى إطار للمإللتوصل ،  طراف المهتمة في المراجعة البيئيةوالتقرير ومعرفة متطلبات األ
طراف المهتمة .تم وضع إطار مقترح للمراجعة البيئية للوفاء البيئية يفي بمتطلبات األ
 بمتطلبات البيئة المصرية . 

 ،فهومالبيئية من حيث الم المراجعةلى وجود قصور في إطار إتوصلت الدراسة  :نتائج الدراسة
يئية لى معلومات بإطراف المهتمة سلوب التقرير عن نتائجها .تحتاج األأو  ،هداف،المعاييراأل

مكن تطبيق أ. ا قبل استخدامها في صنع القراراتن يتم مراجعتهأداء المنشآت على أعن 
 .عتماد على معايير المراجعة الدولية البيئية في مصر حاليا باال ةالمراجع

"االتجاهات الحديثة  بعنوان: (2015فاطمه محمد ابو خريص )دراسة:  -2
 للمراجعة البيئة "

راء آلا ل :حديثة للمراجعة البيئية من خاللجاهات اتحليل االإلى تدراسة ال هدفت
يات وكذلك التوص ،والرسائل العلمية، مراتتؤ مبحاث والواأل ،الدراسات السابقةفي طروحة مال

ومتطلبات ، ةراجعة البيئيمتوضيح أهمية الل ةختلفمهنيـة المالتشـريعات الدوليـة والو ، صداراتواإل
 توضيحو ، ةراجعة البيئيمحد من تطبيق التعوقات التي مالتعرف على الصعوبات والو  تطبيقها
ة من ستفادمعرفة مدى إمكانية االو  إصدار معايير للمراجعة البيئية يهنية فمنظمات المدور ال

 .ةراجعة البيئيممجال ال يمالية فلراجعة امم البعض مفاهي
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مجال  يمالية فلراجعة امستفادة من بعض مفاهيم المكن االالدراسة إلى أنه يتوصلت 
ول جاه األتقتصادية، فاالاللتزام البيئي للوحدة اجاهان للتقرير عن االتظهر اة، و راجعة البيئيلما

اه الثاني جتتقرير منفصل، أما اال يقتصادية فاللتزام البيئي للوحدة اعن االر يطالب بالتقري
يتطلب إعداد و ، ةماليلراجع عن القوائم امتزام البيئي ضمن تقرير اللفيطالب بالتقرير عن اال

تحديد مواعيد صدوره و  ،وتشريعات خاصة بكيفية إعداده نراجعة البيئية وجود قوانيمتقرير ال
 يف نتخصصيمجعة البيئية فريق مؤهل من الراميجب أن يقوم بالو ، وأسلوب توزيعه ونشره

مهارات لخبرة والعرفة واموأن تتوفر لديهم ال ون،راجعموال ون حاسبمجوانب مختلفة، من بينهم ال
راجعة البيئية معلومات واضحة ميجب أن يتضمن تقرير الكما ، راجعة البيئيةمزمة للقيام بالالال

والتشريعات البيئية، وكذلك مدى كفاءة وفعالية  نقتصادية بالقوانيعن مـدى التزام الوحدات اال
وانب البيئية، وأن يتضمن كذلك جنشطة البيئية، وكفاءة نظام الرقابة على الألالبرامج وا

قدرة الوحدات  يمعلومات عن مدى وجود بعض الظروف البيئية التي قد تثير الشك ف
وضوعات ذات الصلة بأنشطة ملم ايمزاولة نشاطها، وكذلك تقو  يستمرار فتصادية على االقاال

القوائم والتقارير البيئية  يجوانب البيئية فلفصاح عن اومدى كفاية اإل، قتصاديةالوحدات اال
 .قتصادية للوحدات اال

لبيئية  بعنوان إطار مقترح لمراجعة األنشطة ا :(2017دراسة / باسم رشيد على) -3
 وأثره على قيمة المنشأة

ى قيمة لنشطة البيئية وأثره عألإطار مقترح لمراجعة اذه الدراسة وضع هدفت هستا
دف هذا الهويندرج تحت ، عمال العراقيةى قيمة منشآت األلطار عإلذا اهومعرفة أثر ، المنشأة

 ية المسئوليةه: توضيح ماكما يليا هداف الفرعية والتي يمكن إيجاز هالرئيسي عدد من األ
وضيح تو ، عمال العراقيةا من قبل منشآت األهتبني وأهميةمية  المراجعة البيئية أهو ، البيئية

 <عمال العراقيةفي تعزيز السمعة البيئية لمنشآت األ به  الدور الذي يمكن أن تقوم
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 من يعتبر تقصيرا خر النشطة دون البعض اآلت الدراسة إلى أن القيام ببعض األلوتوص
قد ف  طار المقترحفيما يخص اإل أما .ا تجاه المجتمعهعمال بعدم الوفاء بمسئولياتمنشآت األ

م هى إدراكلو ما يدل عهو ، مرتفعا هم بشأنهبينت نتائج الدراسة أن مستوى آراء المستقصى من
  .اهذنشطة البيئية وتنفيية مراجعة األلتحضير لعملمؤشرات والمقاييس العديدة المستخدمة للل

ضمن  عتماد المراجعة البيئيةا  عمال العراقية إلىوأوصت الدراسة إلى ضرورة إلزام منشآت األ
 .يئياً بذه المنشآت هم اتز التأكد من لطار المقترح لوبالتالي ضرورة تطبيق اإل ،الرقابي هيكلها

-.Prajogo, D., Castka, P., Yiu, D., Yeung, A.C.L., Lai, K) دراسة -4

H., 2016) المراجعة البيئية وشهادة الممارسات اإلدارية من طرف ثالث: دوافع 
 . الشركات، توجيهات المراجعة، الرضا عن الشهادة

في هذه الدراسة، نتحقق من عالقة كل من دوافع الشركات للحصول على الشهادة،  :الملخص
. كما نبرهن على أن دوافع 14001توجيهات المراجعة، منافع ورضا الشركات بشهادة أيزو 

هامة في رضا هذه الشركات عن المحددات الى دإحالشركات في الحصول على الشهادة ُتعد 
حيث إن الشركات التي تمتلك دوافع داخلية )مثل إضافة التحسينات على أدائهم ،الشهادة

وتسعى للحصول على منافع ورضا ، البيئي( تتطلب مراجعة خاصة تعزز التحسن المستمر
 مقارنة بالشركات األخرى التي تعتمد على، أكبر من الحصول على شهادة من طرف ثالث

أن تطوير وتحسين  :دوافع خارجية )مثل مالحقة المنافسين(. توصلت نتائج الدراسة إلى
 ،يزوالتوجهات العتماد المراجعة هو السبيل الوحيد الذي قد يؤدي إلى رضا العميل بشهادة اآل

. وفي المقابل فإن الدوافع الخارجية للسعي وراء الحصول على شهادة اآليزو 14001
ركيز الشركات على التحسينات البيئية مما يؤدي إلى تقليل الرضا تقلل من ت، 14001
ى دي إلتحاول الدراسة الحالية أن تؤكد أن الدوافع المختلفة للحصول على الشهادة تؤ ،بالشهادة

 مستويات مختلفة من الرضا عن المعايير الطوعية في سياق اإلدارة البيئية.
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االعتماد  (Romashevskaya, Y., Stepanovskaya, I., 2017)دراسة  -5
  على منهجيات التآزر والتعاون بتقسيم العمل لتطبيق نظام المراجعة البيئية

 ة مياهإن اإلنكار العالمي للمشكلة البيئية يستدعي الحاجة إلى مراقبة منتظمة لجود :الملخص
م لمفهو  الشرب وكذلك تطوير نظام فعال إلدارة الموارد الطبيعية. تعرض هذه الدراسة مقدمة

ارة التقسيمي لتطبيق المراجعة البيئية من أجل دعم اتخاذ القرار في اإلد –منهجية التآزر 
د العتماابناًء على تكنولوجيا الواقع الفعلي. كما تحاول الدراسة التأكيد على ضرورة ، البيئية

 على نماذج التآزر والتقسيم لتطبيق نظام تحليلي خبير للمراجعة البيئية. 
"مباني المدن  (Hiwase, P.D., Raman, N.S., Hajare, H.V., 2018) سةدرا -6

 الكبيرة وعالقتها بالمراجعة البيئية: تقييم نقدي"

على  جدا في السنوات األخيرة. وعالوةاأصبح انتشار مطلب االستدامة البيئية سريعً : الملخص
 دئًيامتطلبات البيئية. فمبذلك، تضع المساحة المحدودة وطلبات البناء الكثيرة الضغط على ال

أجل  يجب تطوير نظام متماسك للمراجعة البيئية، وخاًصا بالنسبة لمشروعات المدن الكبيرة من
ؤثر يرة يهمال في عمليات البناء التقليدية في المشروعات الصغتحقيق االستدامة البيئية. إن اإل

مواد البناء ذات الجودة بدرجة كبيرة على البيئة، والبد من وضع القيود على استخدام 
 يئة. واالعتماد على المواد صديقة البيئة في مواقع البناء لتفادي أي أضرار بالب، المنخفضة

 :الهدف من الدراسة
استعراض مجموعة من المشكالت البيئية المتعلقة بالطرق التكنولوجية والمنهجية 

جراء دراسة هامة لضمان إد. وتم المطلوبة لتقييم اآلثار البيئية الناتجة عن البناء في الهن
تطبيق المراجعة البيئية في مشروعات المدن. وتشير النتائج إلى أن االستدامة البيئية )والتي 
من الممكن تحقيقها من خالل المراجعة البيئية( تعتمد على االستخدام األمثل لمواد البناء، 



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

 وآخرون  حلمي عيدأحمد 
 

 2022أغسطس لثامن، الجزء الثالث، ا العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

53 

لبناء، وتبني إجراءات بناء مبتكرة، وتبني طرق بناء متطورة، واستعمال المواد المعدة مسبًقا ل
 .واستخدام مواد البناء صديقة البيئة

 
 

 والمف اهيماإلطار النظري  
 عوامل تفعيل المراجعة، ها )المراجعة البيئيةأهمناول البحث مجموعه من المفاهيم ت
 تقييم االداء لبيئي ( االداء البيئي، ،البيئية

 م ة هي عملية فحص دوري وموضوعي منظالمراجعة البيئي: مفهوم المراجعة البيئية
، عن طريق فريق عمل متخصص من خارج أو داخل المنشأة، وموثق ألداء المنشأة البيئية

بيئية امج الوتقييم فعالية البر ، وذلك للتأكد من االلتزام التام بالسياسات والقوانين البيئية
نية لى جميع األطراف المعالمطبقة، وتوصيل النتائج والبيانات التي يتم التوصل إليها إ

 (2014، )عالء كامل حسن خليفة
ئية، وعرفتها جمعية المراجعين الداخليين على أنها : جزء متكامل من نظام اإلدارة البي

كافية  منشأةوالتي من خاللها وبواسطتها تحدد إدارة المنشأة ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية بال
اسة باإلضافة إلى متطلبات السي، ات القانونية التشريعيةومالئمة وتضمن االلتزام بالمتطلب

 (2011، السيد صبري  الداخلية )عبد
  :لبيئية  اراجعة لكي يستطيع المراجع القيام بدوره في تنفيذ المعوامل تفعيل المراجعة البيئية

ن مالبد من توافر مجموعة ، كأحد العوامل التي تعمل على تحسين وتطوير األداء البيئيى
 (2015، عوامل التي لها تأثير على أدائه وهذه العوامل هي: )فاطمه محمد ابو خرصال

وجود نظام للمحاسبة البيئية : ضرورة وجود نظام للمحاسبة عن التكاليف وااللتزامات  -1
يقوم بقياس وتوصيل المعلومات الخاصة باألنشطة والتأثيرات التي تمارسها المنشأة ، البيئية
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جب أن توضح عناصر هذا النظام من حيث مدخالت كل برنامج لذا ي، على البيئية
 ومخرجاته. وأسلوب تشغيله

ذي ال، ة: هناك ضرورة القتناع اإلدارة بأهمية المراجعة البيئيدعم اإلدارة العليا للمنشأة -2
لقيام للمادي وتحديد السياسات البيئية وتوفير الدعم ا، يتطلب منها االلتزام بالقوانين البيئية

 وذلك من خالل تطبيق نظام اإلدارة البيئية .، اجعة البيئيةبالمر 
ة ألنشط: يتيح توفير البيانات والمعلومات الخاصة بانظام للمعلومات البيئية للمؤسسة وجود -3

بها  والتي تمكن المراجع من تحديد ماهية األنشطة البيئية التي تقوم، والقضايا البيئية
يفية مراجعتها والتحقق من تكاليف البيئية وكومعرفة األسباب الخاصة بال، المؤسسة
 صحتها.

راجع : إن التأهيل والتدريب يقوم بتزويد المبالتأهيل العلمي والعملي للمراجعاالهتمام  -4
ك من وذل، بمهارات نادرة وذات أهمية جوهرية، حتى يستطيع تأدية المراجعة البيئية بكفاءة

م وكذلك حصوله، تعلقة بالمراجعة البيئيةوالمؤتمرات المختلفة الم، خالل حضور الندوات
 نية التي تساهم في تطوير األداء.على الشهادات المه

وعية : حيث إنه ال يمكن االعتماد على المبادرات التطن تكون المراجعة البيئية إلزاميةأ -5
يادة للمؤسسة بتبني المراجعة البيئية سواء الداخلية أو الخارجية باعتبار أنها تسعى لز 

وأن قيامها بتبني المراجعة البيئية قد يحقق المزيد من ، اح وتخفيض التكاليفاألرب
 .التكاليف

 ء بشكلهو كل األنشطة والعمليات التي تقوم بها المنظمة، سوا: داء البيئيمفهوم األ 
من شأنها منع األضرار البيئية واالجتماعية الناتجة عن أنشطة ، إجباري أو اخيتاري 

 (2010، منها .)الشحاد عبدالرازق قاسمأو التخفيف  -أو الخدمية   اإلنتاجية -المؤسسة 
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 :تبرز أهمية تقييم األداء البيئي من خالل ما يحققه من تقدم في أهمية تقييم األداء البيئي:
 .التحسين في نظام اإلدارة البيئية وأساليب الرقابة الداخلية ونظم وآليات التقرير  -1
 عات البيئية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى التوافق مع القوانين والتشري -2

ول ق القبتماعية وتحقيمما يساعد المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها االج، الدولي
 االجتماعي.

ضمان استمرار المؤسسة في عمليات التحسين المستمر إلى تنمية أنشطتها إلى األفضل  -3
 الشاملة.أساس نظام إدارة الجودة والذي هو 

مع مشاركة المؤسسة في رفع وزيادة الوعي البيئي سواء للعاملين لديها أو أفراد االمجت -4
 .(2018، ) أحمد عبد الحميد موسى قزاملتحقيق األهداف البيئيةالخارجي مما يساعد في 

 
 إجراءات الدراسة

ل يعتمد البحث على المنهج الوصفي واالسلوب التطبيقي في التحلي :منهجية البحث
 والمعلومات فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة عين شمس  ااإلحصائي للبيان

 والتوصل إلى  حلول للمشكلة من خالل النتائج وذلك من خالل:
اول التي تتن، إجراء دراسة نظرية على مجموعة من الكتابات واألبحاث النظرية والتجريبية -1

اخلي والتي يمكن من خاللها تقييم األداء الد، يثةدور المراجعة البيئية وأساليبها الحد
ق والخارجي لقطاع خدمة المجتمع، وتنمية البيئة والتوصل إلى استنتاجات تفيد في تحقي

 هدف البحث.
إجراء الدراسة التطبيقية وذلك من خالل تصميم قائمة استقصاء موجهة إلى القائمين على  -2

مكونة من مجموعة ي تحقيق اهداف البحث تفيد ف، عملية المراجعة في مجتمع الدراسة
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وقد اشتملت على معلومات ديموغرافية عن المستقصى عينة الدراسة  أسئلة تم توجيها إلى
بهدف التعرف على آرائهم وتحليلها المنصب الوظيفي،عدد سنوات الخبرة( ، منهم )المؤهل
وهذا باستخدام لبيئي، الدور الذي تلعبه المراجعة البيئية في تطوير األداء ا للتعرف على

 .حصائية الوصفية واالستداللية المناسبة الختبار الفروضبعض األساليب اإل
تم تفريغ البيانات عن طريق البرنامج اإلحصائي المعروف أساليب التحليل اإلحصائي: 

 Statistical Package For Socialبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ب

Sciences حليل اإلحصائي باستخدام الحاسب اآللي من خالل برنامج الحزم وتم الت
خطوة تمهيدية لتبويب  –تفريغ البيانات –، وتعد هذه الخطوة SPSS V. 25اإلحصائية 

 البيانات، ومن خالله تم: 
الختبار ثبات  Cronbachs Alpha اختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ -1

 المقياس.
رتباط بيرسون بين األبعاد وإجمالي االداخلي من خالل معامل تساق اختبار صدق اال -2

 المقياس.
ن الوز   -نحراف المعياري المتوسطات واال –اإلحصاء الوصفي )التكرارات والنسب المئوية  -3

 النسبي المئوي(.
 نحدار البسيط للتحقق من صحة فروض الدراسة.اختبار اال -4

 عينة استطالعية الختبار ما إذا كانت ون استخدم الباحث :اختبار مصداقية أداة الدراسة
،والتي تتكون من ثالثة العبارات التي وضعت في قائمة االستقصاء تصف ما وضعت من أجله

عبارة عن اجراءات المراجعة البيئية المتعلقة باالنشطة البيئية  المحور االول، محاور رئيسية
االجراءات الخاصة بالبعد عن  المحور الثاني عبارة، داخل وحدات االدارة بجامعة عين شمس

وأن ، اثر المراجعة البيئية على تطور االداء البيئي المحور الثالث عبارة عن، البيئي
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المراجعة :وذلك بالنسبة للمتغير المستقل الذي يتمثل في  ،يتمتع بالثبات والصدق االستقصاء
المكونة للمتغير التابع المختلفة، إلى جانب التأكد من مصداقية العبارات  االبيئية بأبعاده

 :المتمثل في األداء البيئي بأبعاده المختلفة وذلك من خالل االختبارات اإلحصائية التالية
لبيئية اأن متغير المراجعة  ون افترض الباحث اختبار مصداقية متغير المراجعة البيئية:ا( 

اء دلألر التابع الذي يمكن أن يؤثر على المتغي المتغير المستقل :بأبعاده المختلفة هو
منها كما  التالي يوضح هذه األبعاد والعبارات المكونة لكل والشكل ،البيئي بأبعاده المختلفة

 يلي:

 

 أبعاد المتغير المستقل المراجعة البيئية :(1شكل )
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 الصدق: -1
 صدق االتساق الداخلي ألبعاد المتغير المستقل المراجعة البيئية :(1جدول )

 الصدق الذاتي ط بيرسون معامل ارتبا األبعاد
 0.941 )**( 0.963 البعد األول: سياسات وإجراءات المراجعة البيئية

 0.904 )**(0.926 البعد الثاني: قوائم المراجعة البيئية
 ( 0.01)**( ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

ل غير المستقتبين من الجدول السابق لنتائج صدق االتساق الداخلي السابق ألبعاد المت
 جماليلمراجعة البيئية أن معامل االرتباط بين أبعاد المتغير المستقل المراجعة البيئية وإا

(، مما يؤكد على صدق 0.01المتغير ذات داللة إحصائيًا عند مستوى معنوية أقل من )
سون ر رتباط بيااالتساق الداخلي ألبعاد المتغير المستقل المراجعة البيئية وبلغت قيم معامل 

ني: ( لكل من )البعد األول: سياسات وإجراءات المراجعة البيئية، البعد الثا0.926، 0.963)
دق قوائم المراجعة البيئية( على التوالي، كما كانت قيم الصدق الذاتي مرتفعة تؤكد على ص

 المتغير المستقل المراجعة البيئية.
 الثبات* -2

للمتغير (Cronbach's Alpha) بات الداخلي ( يبين نتائج معامل الث2والجدول التالي رقم )
 :كما يلي(Split-Half) المستقل المراجعة البيئية وكذلك نتائج التجزئة النصفية 

 بات عبارات المتغير المستقل المراجعة البيئيةث: (2جدول )

عدد  د
 العبارات

قيمة 
 Cronbach's)ألفا

Alpha) 

 معامالت
التجزئة النصفية 
(Split-Half) 

األول: سياسات وإجراءات البعد 
 0.885 الجزء األول 0.886 9 المراجعة البيئية

 0.851 الثاني الجزء 0.817 6 البعد الثاني: قوائم المراجعة البيئية
إجمالي المتغير المستقل المراجعة 

 0.740 بين الجزءين 0.920 15 البيئية
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قيم  المراجعة البيئية أن يتضح من الجدول السابق لنتائج ثبات عبارات المتغير المستقل
د ( ألبعا0.817، 0.886حيث بلغت قيم معامل الثبات ) ،معامالت الثبات جميعها قيم مرتفعة

عد ، البالمستقل المراجعة البيئية )البعد األول: سياسات وإجراءات المراجعة البيئية المتغير
يمة ألفا ق(، وكانت 0.5ر من )الثاني: قوائم المراجعة البيئية( على التوالي وهي قيم مرتفعة أكب

ية ( وهي قيمة مرتفعة، كما تشير معامالت التجزئة النصف0.920إلجمالي المراجعة البيئية )
 إلى صالحية العبارات وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.

 :اختبار صدق وثبات متغير األداء البيئيب( 
ن ي يمكعاده المختلفة هو المتغير التابع الذأن متغير األداء البيئي بأب ون افترض الباحث

ارات والشكل التالي يوضح هذه األبعاد والعب، أن يتأثر بالمتغير المستقل بأبعاده المختلفة
 المكونة لكل منها كما يلي:

 

 أبعاد المتغير المستقل المراجعة البيئية: (2شكل )
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 الصدق: -1
 التابع: األداء البيئيصدق االتساق الداخلي ألبعاد المتغير : (3جدول )

 الصدق الذاتي معامل ارتباط بيرسون  األبعاد
 0.869 )**(0.961 البعد األول: تحسين األداء البيئي
 0.809 )**(0.929 البعد الثاني: رقابة األداء البيئي

 ( 0.01)**( ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 :علي السابق ألبعاد المتغير التابداختبين من الجدول السابق لنتائج صدق االتساق ال
ر ذات لمتغيااألداء البيئي وإجمالي : األداء البيئي أن معامل االرتباط بين أبعاد المتغير التابع

(، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد 0.01عند مستوى أقل من ) اداللة إحصائي
كل ( ل0.929، 0.961باط بيرسون بين )رتاالمتغير التابع: األداء البيئي وبلغت قيم معامل 

ما كوالي، البعد الثاني: رقابة األداء البيئي( على الت، من )البعد األول: تحسين األداء البيئي
 جدولوالكانت قيم الصدق الذاتي مرتفعة تؤكد على صدق أبعاد المتغير التابع: األداء البيئي.

 للمتغير التابع(Cronbach's Alpha)  ( يبين نتائج معامل الثبات الداخلي4التالي رقم )
 :كما يلي(Split-Half) األداء البيئي وكذلك نتائج التجزئة النصفية 

 ثبات عبارات المتغير التابع األداء البيئي: (4جدول )

عدد  األبعاد
 العبارات

قيمة ألفا 
Cronbach's 

Alpha 
-Split)التجزئة النصفية 
Half) 

 0.755 الجزء األول 0.755 4 بيئيالبعد األول: تحسين األداء ال
 0.654 الجزء الثاني 0.654 3 البعد الثاني: رقابة األداء البيئي

 0.794 بين الجزءين 0.848 7 إجمالي المتغير التابع األداء البيئي
بات عبارات المتغير التابع: األداء البيئي أن قيم يتضح من الجدول السابق لنتائج ث

( ألبعاد 0.654، 0.755معامالت الثبات جميعها قيم مرتفعة حيث بلغت قيم معامل الثبات )
المتغير التابع: األداء البيئي )البعد األول: تحسين األداء البيئي، البعد الثاني: رقابة األداء 
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(، وكانت قيمة ألفا إلجمالي األداء البيئي 0.5بر من )البيئي( على التوالي وهي قيم جيدة أك
وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية العبارات  ،( وهي قيمة مرتفعة0.848)

 وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.
 داء البيئيثبات عبارات محور أثر المراجعة البيئية على تطور األ :(4جدول )

عدد  األبعاد
 العبارات

قيمة ألفا 
Cronbach's 

Alpha 
-Split)التجزئة النصفية 
Half) 

 0.843 الجزء األول 0.783 5 البعد األول: تحسين األداء البيئي
 0.897 الجزء الثاني 0.903 8 البعد الثاني: رقابة األداء البيئي

إجمالي أثر المراجعة البيئية على 
 0.839 ءينبين الجز  0.926 13 داء البيئيتطور األ

ور يتضح من الجدول السابق لنتائج ثبات عبارات المتغير أثر المراجعة البيئية على تط
األداء البيئي أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مرتفعة حيث بلغت قيم معامل الثبات 

ابة ( ألبعاد المحور )البعد األول: تحسين األداء البيئي، البعد الثاني: رق0.903، 0.786)
حور (، وكانت قيمة ألفا إلجمالي م0.5داء البيئي( على التوالي وهي قيم جيدة أكبر من )األ

قيم وتشير هذه ال، ( وهي قيمة مرتفعة0.926أثر المراجعة البيئية على تطور األداء البيئي )
 من معامالت الثبات إلى صالحية العبارات وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.

 داءصدق االتساق الداخلي لمتغيرات محور أثر المراجعة البيئية على تطور األ :(5جدول )
 البيئي

 الصدق الذاتي معامل ارتباط بيرسون  المتغيرات
 0.981 )**(0.940 البعد األول: تحسين األداء البيئي
 0.971 )**(0.962 البعد الثاني: رقابة األداء البيئي

 ( 0.01ى معنوية ))**( ذات داللة إحصائية عند مستو 
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تبين من الجدول السابق لنتائج صدق االتساق الداخلي السابق لمتغيرات محور أثر 
ة لمراجعاأن معامل االرتباط بين متغيرات محور أثر ، داء البيئيالمراجعة البيئية على تطور األ

ل من داء البيئي وإجمالي المحور ذو داللة إحصائيًا عند مستوى أقالبيئية على تطور األ
اء د(، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي لمحور أثر المراجعة البيئية على تطور األ0.01)

( لكل من )البعد األول: تحسين 0.962، 0.940رتباط بيرسون )اوبلغت قيم معامل ، البيئي
ي اتق الذاألداء البيئي، البعد الثاني: رقابة األداء البيئي( على التوالي، كما كانت قيم الصد

 مرتفعة تؤكد على صدق استمارة االستبيان.
 صدق االتساق الداخلي لمتغيرات االستبيان :(6جدول )

 الصدق الذاتي معامل ارتباط بيرسون  المتغيرات
 0.959 )**(0.886 المتغير المستقل: المراجعة البيئية

 0.921 )**(0.923 المتغير التابع: األداء البيئي
 0.962 )**(0.837 داء البيئيتطور األ أثر المراجعة البيئية على

 ( 0.01)**( ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
ن أ :تبين من الجدول السابق لنتائج صدق االتساق الداخلي السابق لمتغيرات االستبيان

قل توى أمعامل االرتباط بين متغيرات االستبيان وإجمالي االستبيان ذات داللة إحصائيًا عند مس
وبلغت قيم معامل  ،(، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي لمتغيرات االستبيان0.01من )

( لكل من )المتغير المستقل: المراجعة البيئية، 0.837، 0.923، 0.886رتباط بيرسون )ا
ي، كما لتوالاداء البيئي( على المتغير التابع: األداء البيئي، أثر المراجعة البيئية على تطور األ

 الصدق الذاتي مرتفعة تؤكد على صدق استمارة االستبيان. كانت قيم
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 نتائج اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة:
فة لمختل: يتم اختيار عينة الدراسة عن طريق أسلوب العينة العشوائية  من بعض اإلدارات اوالً أ

 :داخل جامعة عين شمس
 المحاسبين والمديرين الماليين  -
 ية   مراجعي الحسابات الداخل -
 مراقبي الحسابات )مندوبو وزارة المالية(  -

 ثانيا : تم تصميم قائمة االستقصاء  
 وتنقسم إلى:

المنصب  –وتشمل الصفات الشخصية مثل ) المؤهل ، ا( بيانات أولية عن المستقصى منهم
لعلمية االخ ( وذلك لتحليل العالقة بين إجاباتهم وخبراتهم  –عدد سنوات الخبرة  –الوظيفي 

 العملية و 
سئلة تم صياغتها حسب مقياس ليكرت الخماسي ألقائمة االستقصاء تتضمن مجموعة من ا (ب

 بالطريقة التالية :
غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة اإلجابة م

 بشدة
 1 2 3 4 5 الترجيح الرقمي 

 ت .ثالثا : توزيع قائمة االستقصاء على مجتمع الدراسة والحصول على اإلجابا
 بيان بعدد االستمارات الموزعة على عينة مجتمع الدراسة :

 البيان
عدد 

االستمارات 
 الموزعة

عدد االستمارات 
 غير المستلمة

عدد االستمارات 
 المستردة

عدد 
االستمارات 

 الصالحة
 نسبة

 االستجابة
 0.77 116 116 34 150 الدراسةعينة مجتمع 
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 0.77=116/150حة / عدد االستمارات الموزعة =نسبة االستجابة =عدد االستمارات الصال
حيث تم استخدام بعض ، بقياس قوة األبعاد المكونة لمتغيرات الدراسة ون قام الباحث

ى حت، واالنحراف المعياري، والوزن النسبي المئوي  ،الوسط الحسابي:اإلحصاءات الوصفية من 
 .نة الدراسة المختلفةيمكن ترتيب هذه األبعاد بحساب مدى توافرها من وجهة نظر عي

(، لتحديد درجة لكل فقرة، Likert Scaleمقياس ليكرت الخماسي ) ون واستعمل الباحث
 ولقد تم استخدام صيغة واحدة من اإلجابات بما يتالءم مع صيغة عبارات االستبيان، حيث

 مموافقته مستوى  تحدد إجابات خمس فقرة كل ومقابل على المبحوثين تعرض عبارات االستبانة
 العبارة. على اإلجابة درجة تمثل رقمية فيه اإلجابات أوزانا يعليها، وُتعط

(، 5ة )تأخذ الدرج ابموافق كليً  عليها الموافقة يتم التي العبارة ( أن7ويوضح جدول رقم )
باقي  وحوتترا (،1الدرجة ) يتعطا بغير موافق كليً  عليها الموافقة عدم يتم بينما العبارة التي

  يتراوح بين درجة واحدة وخمس درجات كما يلي: الذي المدى ي هذاف اإلجابات
 يوضح أوزان العبارات (7جدول )
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة اإلجابة
 1 2 3 4 5 الوزن 

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

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

عليها  يمكن االعتماد النسبية واألوزان الحسابية المتوسطات ( أن8ويوضح جدول )
 ى تدل على مستو  (1.8عن ) تقل التي المتوسطات أن على، واضحة ترجيحية داللة إلعطاء

الموافقة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة علي ما جاء بالعبارات أو محاور االستبيان 
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 تدل ( فهي2.6إلي أقل من  1.8المتوسطات الحسابية التي تتراوح بين ) أما امنخفض جدً 
إلي أقل  2.6الموافقة، بينما المتوسطات التي تتراوح ما بين ) من منخفضة درجة على وجود

 3.4موافقة متوسط، بينما المتوسطات التي تتراوح ما بين )ى مستو ى ي تدل عله( ف3.4من 
موافقة مرتفع، بينما المتوسطات التي تتراوح ما بين ى مستو  ىي تدل عله( ف4.2إلي أقل من 

 مقياس وفق تصنيفه تم التقسيم وهذا مرتفع جدًا، ى مستو ى ي تدل عله( ف5إلي أقل من  4.2)
 .الدراسة في أداة  اعتماده تم الذي الخماسي ليكرت

 الخماسي ليكرت تدرج مقياس وفق النسبية واألوزان المتوسطات: (8جدول )
 قيمة الوسط المرجح الوصف

 5إلى  4.2من  موافق بشدة
 4.2إلى أقل من  3.4من  موافق
 3.4إلى أقل من  2.6من  محايد

 2.6إلى أقل من  1.8من  غير موافق
 1.8إلى أقل من  1من  غير موافق بشدة

 )تحليل الباحث( المصدر:
 

 البحثحدود  
 . 2020حتى 2015الفترة من : الحدود الزمنية

ت تطبيق الدراسة على قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة في الوحدا: الحدود المكانية
 . ين شمساإلدارية  بجامعة ع
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 ومناقشتهاالبحث    نتائج
 ختبار صحة الفروض:ا

 اختبار صحة الفرض الرئيسي األول:1/1
 لى تطبيق المراجعة البيئية في المؤسسات التعليميةإال توجد حاجة 

 

 :ينمن النتائج السابقة الختبار صحة الفرض الرئيسي األول تب
 ة في المؤسسات التعليمية.لى تطبيق المراجعة البيئيإال توجد حاجة  :رفض الفرض

 ليمية.لى تطبيق المراجعة البيئية في المؤسسات التعإوقبول الفرض البديل: توجد حاجة 
 ر صحة الفرض الرئيسي الثاني:اختبا 1/2

 توجد عالقة ذات داللة معنوية بين المراجعة البيئية واألداء البيئي.ال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راجعة البيئية واألداء البيئيالعالقة االرتباطية بين الم :(9جدول )

 المتغيرات
 المراجعة البيئية

 قوة واتجاه العالقة معامل االرتباط
 ارتباط موجب قوي  **0.678 داء البيئيالبعد األول: تحسين األ

 ارتباط موجب قوي  **0.758 البعد الثاني: الرقابة على األداء البيئي
 قوي  ارتباط موجب **0.751 إجمالي األداء البيئي

 ( 0.01)**( معنوية معامل االرتباط عند مستوى معنوية )
 رتباطية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى اوجود عالقة : يتضح من الجدول السابق 

، 0.678رتباط )حيث بلغت قيم معامل اال ،( بين المراجعة البيئية واألداء البيئي0.01معنوية )
ى داء البيئي، البعد الثاني: الرقابة علتحسين األ ( لكل من )البعد األول:0.751، 0.758

 األداء البيئي، إجمالي األداء البيئي(. 
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 :ا يليالشكل التالي يلخص عالقة االرتباط والتأثير بين المراجعة البيئية واألداء البيئي كم
 
 
 
 

 عالقة االرتباط والتأثير بين المراجعة البيئية واألداء البيئي: (8شكل )
 دراسة االنحدار الخطي البسيط ألثر المراجعة البيئية على األداء البيئي :(10جدول )

 النموذج
معامل 

نحدار اال 
(B) 

معامل 
رتباط اال 
(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

أثر المراجعة البيئية على 
 0.000 8.50 72.245 0.563 0.751 0.847 األداء البيئي

على ن الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر المراجعة البيئية يتضح م
لغت واألداء البيئي بالمراجعة البيئية ( بين Rأن قيمة معامل االرتباط ) : األداء البيئي

( وكانت مستوى المعنوية 0.01( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )0.751)
 ( نجد أن هناك0.563التي بلغت )( 2R) مل التحديدنتائج معا (، ومن خالل0.000للعالقة )

( %56.3بنسبة )األداء البيئي على لمراجعة البيئية ( ل0.01عند مستوى معنوية ) امعنويً  اأثرً 
( بمستوى 72.245باالعتماد على قيم )ف( التي بلغت )نحدار وباختبار معنوية نموذج اال

نموذج االنحدار، وتم من خالل النموذج اختبار  ( مما يؤكد على معنوية0.000معنوية )
ء واألداالمراجعة البيئية ( والذي يوضح وجود عالقة طردية بين Bمعنوية معامل االنحدار )

 ( 0.847بمقدار )إجمالي األداء البيئي ( تزيد من 1بقيمة )المراجعة البيئية البيئي وأن زيادة 

 

 R  =0.751معامل االرتباط  البيئية املراجعة

 

 األداء البيئي
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 داء البيئيأبعاد المراجعة البيئية على األ نحدار المتعدد ألثراختبار اال :(11جدول )

 المتغيرات المستقلة
معامل 

نحدار اال 
(B) 

قيمة 
 (tت )

مستوى 
 المعنوية

معامل 
رتباط اال 
(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
مستوى 
 المعنوية

 0.1 1.565 0.615 الثابت

0.760 0.578 37.663 0.000 
البعد األول: سياسات 

ة وإجراءات المراجع
 البيئية

0.188 1.227 0.2 

البعد الثاني: قوائم 
 0.000 4.243 0.671 المراجعة البيئية

ة نحدار المتعدد لدراسة أثر أبعاد المراجعيتضح من الجدول السابق لنتائج تحليل اال
( بيئيةلااجعة البعد األول: سياسات وإجراءات المراجعة البيئية، البعد الثاني: قوائم المر البيئية )
( وهي قيمة دالة 0.760( للنموذج بلغت )Rداء البيئي أن قيمة معامل االرتباط )على األ

 (.0.01إحصائيًا عند مستوى معنوية أقل من )
نحدار المتعدد كانت ( لالR2تبين من خالل الجدول السابق أن معامل التحديد )

األول: سياسات وإجراءات المراجعة ( وهناك تنبؤ بتأثير ألبعاد المراجعة البيئية )البعد 0.578)
( وباختبار %57.8داء البيئي بنسبة )البيئية، البعد الثاني: قوائم المراجعة البيئية( على األ

( بمستوى معنوية 37.663نحدار باالعتماد على قيمة )ف( التي بلغت )معنوية نموذج اال
 نحدار.( مما يؤكد على معنوية نموذج اال0.000)

( يتضح أن ترتيب األثر من األكبر إلى األقل كما يلي وفقا tاختبار ) ومن خالل نتائج
( فكان )البعد األول: سياسات وإجراءات المراجعة البيئية( األكبر تأثيًرا بلغت tلقيم اختبار )

( t(، ثم )البعد الثاني: قوائم المراجعة البيئية( قيمة اختبار )t( )243.4قيمة اختبار )
 وهي قيمة غير دالة معنوية. ا( األقل تأثيرً 1.227)
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أن مستوى الداللة للنموذج : من النتائج السابقة الختبار صحة الفرض الرئيس الثاني تبين
ال توجد  ( لذا يتم رفض الفرض:0.01أقل من مستوى المعنوية ) وهو( 0.000يساوي )

 عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة البيئية واألداء البيئي.
 بين توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عالقة ذات داللة معنوية رض البديل:وقبول الف

 واألداء البيئي. المراجعة البيئية 
 :اختبار صحة الفرض الفرعي األول

 
 داء البيئي.تحسين األو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة البيئية

 
 لبيئياألداء اتحسين ر المراجعة البيئية على نحدار الخطي البسيط ألثدراسة اال: (12جدول )

 النموذج
معامل 

نحدار اال 
(B) 

معامل 
رتباط اال 
(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة 

 (tت )
مستوى 
 المعنوية

أثر المراجعة البيئية على 
 0.000 8.687 75.461 0.574 0.758 0.860 تحسين األداء البيئي

على نحدار الخطي البسيط ألثر المراجعة البيئية يل االيتضح من الجدول السابق لتحل
( بين المراجعة البيئية و تحسين األداء البيئي Rأن قيمة معامل االرتباط ) : األداء البيئي

( وكانت مستوى المعنوية 0.01( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )0.758بلغت )
( نجد أن هناك 0.574التي بلغت )( 2R) التحديد(، ومن خالل نتائج معامل 0.000للعالقة )

على تحسين األداء البيئي بنسبة لمراجعة البيئية ( ل0.01عند مستوى معنوية ) امعنويً  اأثرً 
( 75.461)حدار باالعتماد على قيم )ف( التي بلغت ن( وباختبار معنوية نموذج اال57.4%)

نحدار، وتم من خالل النموذج اال( مما يؤكد على معنوية نموذج 0.000بمستوى معنوية )
المراجعة البيئية ( والذي يوضح وجود عالقة طردية بين Bنحدار )ختبار معنوية معامل االا
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( تزيد من إجمالي تحسين األداء 1وأن زيادة المراجعة البيئية بقيمة )، وتحسين األداء البيئي
 ( 0.860البيئي بمقدار )

 لبيئياداء ألثر أبعاد المراجعة البيئية على تحسين األ نحدار المتعدداختبار اال :(13جدول )

المتغيرات 
 المستقلة

معامل 
نحدار اال 
(B) 

قيمة 
 (tت )

مستوى 
 المعنوية

معامل 
رتباط اال 
(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 

قيمة ف 
(F) 

مستوى 
 المعنوية

 0.000 38.100 0.571 0.762 0.1 1.204 0.475 الثابت
البعد األول: 

ءات سياسات وإجرا
 المراجعة البيئية

0.449 2.923 0.2 

البعد الثاني: قوائم 
 المراجعة البيئية

0.424 2.674 0.000 

يتضح من الجدول السابق لنتائج تحليل االنحدار المتعدد لدراسة أثر أبعاد المراجعة 
( لبيئيةاجعة المرا البعد األول: سياسات وإجراءات المراجعة البيئية، البعد الثاني: قوائمالبيئية )

 ( وهي قيمة0.762( للنموذج بلغت )Rداء البيئي أن قيمة معامل االرتباط )على تحسين األ
 (.0.01دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية أقل من )

حدار المتعدد كانت نلال( 2R) أن معامل التحديدالجدول السابق تبين من خالل 
عة لمراجاالبعد األول: سياسات وإجراءات عة البيئية )هناك تنبؤ بتأثير ألبعاد المراج( و 0.571)

( %57.1داء البيئي بنسبة )( على تحسين األالبيئية، البعد الثاني: قوائم المراجعة البيئية
( بمستوى 38.1نحدار باالعتماد على قيمة )ف( التي بلغت )وباختبار معنوية نموذج اال

 نحدار.( مما يؤكد على معنوية نموذج اال0.000معنوية )
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( يتضح أن ترتيب األثر من األكبر إلى األقل كما يلي وفقا tومن خالل نتائج اختبار )
( tاختبار )( األكبر تأثيًرا بلغت قيمة البعد الثاني: قوائم المراجعة البيئية( فكان )tلقيم اختبار )

( t( )2.674)( قيمة اختبار البعد األول: سياسات وإجراءات المراجعة البيئية(، ثم )2.923)
 .ااألقل تأثيرً 

ذج من النتائج السابقة الختبار صحة الفرض الفرع األول تبين أن مستوى الداللة للنمو 
 ال توجد عالقة ( لذا يتم رفض الفرض:0.01( وهو أقل من مستوى المعنوية )0.000يساوي )

 داء البيئي.تحسين األ وذات داللة إحصائية بين المراجعة البيئية 
حسين ت وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة البيئية  فرض البديل:وقبول ال

 داء البيئي.األ
 اختبار صحة الفرضي الفرعي الثاني:

 داء البيئي.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة البيئية والرقابة على األ
 

 بيئية على األداء البيئينحدار الخطي البسيط ألثر المراجعة الدراسة اال :(14جدول )

 النموذج
معامل 

نحدار اال 
(B) 

معامل 
رتباط اال 
(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 

قيمة ف 
(F) 

قيمة 
 (tت )

مستوى 
 المعنوية

أثر المراجعة البيئية على 
 0.000 6.902 47.632 0.460 0.678 0.826 داء البيئيالرقابة على  األ

على الخطي البسيط ألثر المراجعة البيئية يتضح من الجدول السابق لتحليل االنحدار 
داء البيئي ( بين المراجعة البيئية و الرقابة على  األRاألداء البيئي أن قيمة معامل االرتباط )

( وكانت مستوى المعنوية 0.01( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )0.678بلغت )
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( نجد أن هناك 0.460التي بلغت )( 2R) (، ومن خالل نتائج معامل التحديد0.000للعالقة )
داء البيئي بنسبة على الرقابة على  األلمراجعة البيئية ( ل0.01عند مستوى معنوية ) امعنويً  اأثرً 
( 47.632)نحدار باالعتماد على قيم )ف( التي بلغت ( وباختبار معنوية نموذج اال46.0%)

نحدار، وتم من خالل النموذج اال( مما يؤكد على معنوية نموذج 0.000بمستوى معنوية )
المراجعة البيئية ( والذي يوضح وجود عالقة طردية بين Bنحدار )اختبار معنوية معامل اال

( تزيد من إجمالي الرقابة على  1داء البيئي وأن زيادة المراجعة البيئية بقيمة )والرقابة على  األ
 ( 0.826داء البيئي بمقدار )األ

 داء البيئينحدار المتعدد ألثر أبعاد المراجعة البيئية على األاختبار اال :(15جدول )

 المتغيرات المستقلة
معامل 

نحدار اال 
(B) 

قيمة ت 
(t) 

مستوى 
 المعنوية

معامل 
رتباط اال 
(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
مستوى 
 المعنوية

 0.09 1.722 0.786 الثابت

0.716 0.513 28.934 0.000 
البعد األول: 

ات وإجراءات سياس
 المراجعة البيئية

0.893 4.865 0.000 

البعد الثاني: قوائم 
 المراجعة البيئية

-
0.053 

-
0.313 0.8 

نحدار المتعدد لدراسة أثر أبعاد المراجعة يتضح من الجدول السابق لنتائج تحليل اال
لبيئية( ااجعة اني: قوائم المر البيئية )البعد األول: سياسات وإجراءات المراجعة البيئية، البعد الث

ي ( وه0.716( للنموذج بلغت )Rداء البيئي أن قيمة معامل االرتباط )على الرقابة على األ
 (.0.01قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية أقل من )
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( لالنحدار المتعدد كانت R2تبين من خالل الجدول السابق أن معامل التحديد )
ثير ألبعاد المراجعة البيئية )البعد األول: سياسات وإجراءات المراجعة ( وهناك تنبؤ بتأ0.513)

( %51.3داء البيئي بنسبة )البيئية، البعد الثاني: قوائم المراجعة البيئية( على الرقابة على األ
( بمستوى 28.934نحدار باالعتماد على قيمة )ف( التي بلغت )وباختبار معنوية نموذج اال

 يؤكد على معنوية نموذج االنحدار. ( مما0.000معنوية )
قا ( يتضح أن ترتيب األثر من األكبر إلى األقل كما يلي وفtومن خالل نتائج اختبار )

ًرا بلغت ( فكان )البعد األول: سياسات وإجراءات المراجعة البيئية( األكبر تأثيtلقيم اختبار )
-( )tعة البيئية( قيمة اختبار )(، ثم )البعد الثاني: قوائم المراجt( )4.865قيمة اختبار )

 وهي قيمة غير دالة معنوية. ا( األقل تأثيرً 0.313
ذج من النتائج السابقة الختبار صحة الفرض الفرع األول تبين أن مستوى الداللة للنمو 

( لذا يتم رفض الفرض: ال توجد عالقة 0.01( وهو أقل من مستوى المعنوية )0.000يساوي )
 داء البيئي.ن المراجعة البيئية والرقابة على األذات داللة إحصائية بي

ى بة علوقبول الفرض البديل: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة البيئية والرقا
 .داء البيئياأل

 
 نتائج الدراسة  

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن أن تسهم في حل مشكلة الدراسة واختبار فروضها،
ياس وفقا للمتغيرات التي وضعها للبحث لقالتطبيقية نيف نتائج الدراسة وقد قام الباحث بتص

 :أثر المراجعة البيئية على األداء البيئي وذلك لصياغة التوصيات المالئمة كما يلى
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 :المراجعة البيئية األول:ر حو النتائج المتعلقة بالم
يئية ل المراجعة البالدراسة الحالية إلى أن هناك موافقة ألبعاد المتغير المستق تتوصل

ة مع وغالبية اآلراء تتجه نحو الموافقة وتتفق هذه النتيج ،وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة
 فاطمة محمد، دراسة / أبو خريص

د بع ولوقد تبين أن ترتيب األبعاد من حيث قوة الموافقة على الترتيب: جاء في الترتيب األ
 ة(.ثاني بعد )سياسات وإجراءات المراجعة البيئي)قوائم المراجعة البيئية( وفي الترتيب ال

 ي:البيئداء األ :بالمحور الثانيالنتائج المتعلقة 
ك ، وذلتوصلت الدراسة الحالية إلى أن هناك موافقة ألبعاد المتغير التابع األداء البيئي

مع  من خالل وجهة نظر عينة الدراسة وغالبية اآلراء تتجه نحو الموافقة وتتفق هذه الدراسة
 دراسة / باسم رشيد علي .

ول وقد تبين أن ترتيب األبعاد من حيث قوة الموافقة على الترتيب : جاء في الترتيب األ
 بعد )رقابة األداء البيئي ( وفي الترتيب الثاني بعد )تحسين األداء البيئي (

 :ئيالبي داءأل: أثر المراجعة البيئية على تطور ابالمحور الثالثالنتائج المتعلقة 
 راجعةتوصلت الدراسة الحالية إلى أن هناك موافقة لجميع عبارات المحور الثالث: أثر الم

نحو  اء البيئي وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وغالبية اآلراء تتجهدالبيئية على تطور األ
 2007دراسة / علي عبدهللا أحمد الجبري الموافقة وتتفق هذه النتيجة مع 

 ولاألبعاد من حيث قوة الموافقة على الترتيب: جاء في الترتيب األوقد تبين أن ترتيب 
 بعد )تحسين األداء البيئي( وفي الترتيب الثاني جاء بعد )رقابة األداء البيئي(.
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النتائج المتعلقة بالعالقات بين المتغير المستقل المراجعة البيئية والمتغير التابع 
 :)األداء البيئي(

  ( بين0.01قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من )رتباطية اتوجد عالقة 
 المراجعة البيئية وتحسين األداء البيئي.

  ( بين0.01رتباطية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من )اتوجد عالقة 
 المراجعة البيئية ورقابة األداء البيئي.

  ( بين0.01عند مستوى معنوية أقل من ) رتباطية قوية ذات داللة إحصائيةاتوجد عالقة 
 المراجعة البيئية وإجمالي األداء البيئي.

 ( 0.01يوجد أثر معنوي للمراجعة البيئية على األداء البيئي عند مستوى معنوية أقل من )
 (.%56.3بنسبة )

 
 توصيات الدراسة

ة ذلك لمراجعضرورة إلزام المؤسسات التعليمية بااللتزام بتطبيق المراجعة البيئية ؛ و  -1
 األنشطة ذات التأثير البيئي .

 اعتماد اإلطار المقترح من المجلس األعلى للجامعات وتطبيقه في الجامعات المصرية . -2
  ماليةضرورة اعتماد المراجعة البيئية ضمن مناهج الدراسات األكاديمية بجانب المراجعة ال -3
؛ صةللمنشآت من الجهات المخت ملزمةإصدار المزيد من التشريعات والقوانين والسياسات ال -4

 للمحافظة على البيئية والعمل على حمايتها بما يحقق رفاهية المجتمع.
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ABSTRACT 

Letter Extract   The study aimed at developing a proposed 

framework for environmental review to develop environmental 

performance within educational institutions in general and Egyptian 

universities in particular, and includes under this main objective a set of 

sub-objectives that can be summarized as follows: clarifying the social 

and environmental responsibility of Egyptian universities and their role 
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in developing the awareness of members of the community and 

modifying their behavior in order to preserve the environment, and 

clarify the importance of environmental review and its requirements 

and the role it plays in improving the environmental performance of 

Egyptian universities.   To achieve these goals, the application method 

and statistical analysis were relied upon using spss for data and 

information in the community service sector and environmental 

development within the administrative units of Ain Shams University. 

The study found that environmental review must be applied within 

Egyptian universities and that the development of environmental 

performance is linked to the existence of environmental review where 

the role of environmental review reflects positively on environmental 

performance.   The study recommended that educational institutions 

apply environmental review and activate the role they play in reviewing 

activities with environmental impact and therefore the need to apply the 

proposed framework for environmental review to ensure the 

environmental commitment of those institutions. 

 

 


