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 أواًل : ملخص البحث 
 ال بيعي  الموارد   ندرة إلى أدت  يوالت الصااااةاعي  األنشاااا   تسااااا ا آثار العالم اليوم من  يعاني     

 يثانت غاز  نبعاثاا زيادة خالل مني  المةاخ التغيركما أدت إلى ،  والةفايات  يالبيئ التلوث زيادة و 
 والضااااااغو  جهود لل  ونظرا، ي رار الح االحتباس عةه ظاهرة   نتجي  الذ و   الصااااااةاعي  الكربون  كساااااايد أ

  ألنشاااااا لضااااااار  ال األثر البيئي من للحد  لى المةظمات الصااااااةاعي المةظمات الدولي  ع تبذلها التي
 يالصااااةاع الق ا ي ف ساااات دام آليات التصااااةيا المسااااتدام ا ظهرت فكرة  من أجل ذلك،  الصااااةاعي 

 األساالي   من البد  حدوثها، قبل الملوثات  ساتبعاد ا على يقوم حيث  المساتدام ، التةمي  تحقيقبهدف 
 . حدوثه بعد  التلوث  معالج  على والقائم  التكاليف باهظ  التقليدي 

 

 دمج طريق عن للبيئ  الصديق  التكةولوجيا مةهجي   واستكماال لما سبق يرى الباحث أن  تبةي      
 على ملحوظ بشاا ل تؤثر سااوف والتي البيئي ، اإلداري   المحاسااب  سااالي  أالتصااةيا المسااتدام و  آليات 
 يالمال وغير يالمال االداء على  يؤثر تكاملال هذا  يوبالتال،  يالمال وغير يالمال بشاااااااااااقيه األداء
 كبيرة مالي   مدخالت  التت ل   التكلف  المة فضاا  اإلنتاج أنشاا   أنإلى  السااب   ويرجا ،ات للمةظم
 توفير فى يسااااااهم للموظفين البيئى الوعى تحسااااااين المثال، ساااااابيل على مالي ، فوائد  تحقق ولكةها
  يوبالتال  لحاالمصا ألصاحا   اوضاوح أقل تعد  األنشا   هذه ولكن للموارد، األمثل واإلساتغالل ال اق 
 وأنشاااااااا  رامج  ب أن حين يف،   المةظم ساااااااامع  مثل يالمال غير األداء على أقل تأثير لها ي ون 

 باألداء مقارن  يالمال  غير باألداء يتعلق فيما أكبر إسااهام لديها التكلف  التصااةيا المسااتدام المرتفع 
 مالي ارات  إساااتثم تت ل   التكلف  العالي  مجراالب ذات  اإلنتاج أنشااا  أن   إلى الساااب   ويرجا ،يالمال
 نظيف  تكةولوجيا إساات دام المثال، ساابيل على فوري ، قتصااادي ا مةفع  إلى يتؤد   ال قد  ولكةها كبيرة
 أنها كما ،وحاوضاااا أكثر تكون   ماا  غالب األنشاااا   هذه فإن ال اق ، راجإساااات  يف عالي  كفاءة  ذات 
 ، المةظم  سااامع  مثل يالمال غير األداء لتحساااين يتؤد  لذلك المصااالح ، ألصاااحا   بساااهول  تصااال
 التصاةيا المساتدام لما تعزيز إلى ون يهدف الذين المصاالح وأصاحا   ات مةظملل امفيد  ساي ون  ثم ومن
 المشروعات التةموي .  أداء تحسين على إيجابي  أثار من يقدم 

 
 
 



 2021  يوليو – الثالث العدد  –(  22المجلد ) –مجلة البحوث المالية والتجارية 

817 
 

 

Abstract: 
   

Today, the world suffers from the effects of the expansion of industrial 

activities, which led to a scarcity of natural resources, environmental 

pollution and increased waste, and climate change by increasing industrial 

carbon dioxide emissions that resulted in global warming and due to the 

efforts and pressures made by international organizations to reduce the 

impact of countries and industries. For this reason, the idea of using 

sustainable manufacturing mechanisms in the industrial sector has emerged 

with the aim of achieving sustainable development, as it is based on the 

exclusion of pollutants before they occur, instead of the traditional costly 

comparison based on treating pollution after it occurs . 

 

      Complementing the above, the researcher believes that an 

environmentally friendly technology methodology should be adopted by 

integrating sustainable manufacturing mechanisms and environmental 

management accounting methods, which will significantly affect 

performance in both financial and non-financial aspects, and therefore this 

integration affects the financial and non-financial performance of 

organizations, and the reason is that production activities Low-cost activities 

do not require large financial inputs but achieve financial benefits, for 

example, improving the environmental awareness of employees contributes 

to saving energy and optimizing the use of resources, but these activities are 

less visible to stakeholders and thus have less impact on non-financial 

performance such as the reputation of the organization, while That high-cost 

sustainable manufacturing programs and activities have a greater 

contribution in terms of non-financial performance compared to financial 

performance. The reason is that production activities with high-cost 

programs require large financial investments but may not lead to an 

immediate economic benefit, for example, the use of clean technology with 

high efficiency. In the use of energy, these activities are often more visible, 

and they are easily accessible to stakeholders It improves non-financial 

performance such as the reputation of the organization, and then it will be 

beneficial to organizations and stakeholders who aim to promote sustainable 

industrialization because of its positive effects on improving the 

performance of development projects. 
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 اإلطار العام للبحث :   ثانيا
 :   مقدمة .1
 المشااااااكل ومن لهام لمعاصااااارة اا البيئي  القضاااااايا من واإلحتباس الحراري  المةاخي  رات التغي تعتبر

 قضااااااي  تعود حيث  المسااااااتدام ، للتةمي  التهديدات  أهم إحدى تشاااااا ل والتي المدى طويل  العالمي 
 مايعرف ظهر  ذلكوبةاء على  ،  يالصاااااااةاع ت ورال بساااااااب    يالبيئ التلوث  إلى المةاخي  رات التغي

 إلنتاجا دورة خالل من واألداء العمليات  وإدارةرقاب  وتقييم  ل مدخل وهوالتصاااااةيا المساااااتدام  بآليات 
 ،التلوث  مةا راتيجيات إساات  علىالتركيز و  المصاادر، عةد  والتلوث  الةفايات  من الحد  على التركيز ما

 نهاي  حلول(   األنبو   نهاي  معالج  وهو يالتقليد  للمدخل كبديل اإلساات دام وإعادة التدوير، وإعادة
 ( 2017:  سامي روال )( .  ال ط

 

 مشااااا ل  حل أبعاد  من التصاااااةيا المساااااتدام تعد بعدا مهما آليات  نإطار ما تقدم يتضاااااح أ وفي    
 بيئي  أخالقيات  وغرس ،يالبيئ يالوع نشاااااار خالل من  وذلك كبيرة، أهمي  لها يالت يالبيئ التلوث 
 يتأت المة لق، هذا ومن وتفاؤل بإيجابي  الكوني  القري  هذه إلى اإلنتماء لضااااااارورة الجميا تدعو

 ،التصااااةيا المسااااتدام آليات  على باإلعتماد  المةظمات الصااااةاعي  لدى يالبيئ يالوع تةمي  ضاااارورة
 الحلول إيجاد  محاول  مة لق من به ال اصاااااااااا  المعلومات  نشاااااااااار خالل من ماعمو  فمساااااااااااهمته
  تةمي  يف بالغ  أهمي  يشا لث حي ،ا رشايداسات داما مواردها إسات دام إلى والدعوة البيئي  للمشا الت 

 ومادام،  نفسه اإلنسان صةا من يه لمش الت  يتعرضان إنما اإلست دام وذلك الموارد  فهذه، يالوع
 وغرس يالبيئ يالوع تةمي  يت ل   وهذا ذاته اإلنسااااان من البيئ  هذه حماي  من فالبد  كذلك األمر
  . البيئ  تجاه لي و بالمسؤ  الشعور

 

 الموارد  ساااات داما في الكفاءة لتحقيق اإلقليمي  بالمشاااااريا المتعلق  المفاوضااااات  توصاااال   وقد      
 برنامج ويةفذها األوروبي اإلتحاد  المشاااااريا تلك وساااايمول ،متقدم  مرحل  لتصااااةيا المسااااتدام إلىوا

 للتةمي  المتحده األمم ومةظم  ألوروبا، اإلقتصاااااااااااادي  المتحدة األمم للبيئ ، ولجة  المتحدة األمم
 والشاارقي  الجةوبي  الشااراك  مةاطق في االقتصااادي المجال في التعاون والتةمي  ومةظم  الصااةاعي ،

 مجال في المعارف إلدارة عالمي نظام وضااااا ويجري  ،المة ق  العربي  وفي األوروبي اإلتحاد  من
 للوفاء ممارساااااين مجموع  إنشااااااء مةه الغرض  والتصاااااةيا المساااااتدام، الموارد  سااااات داما في الكفاءة

  .المستدام  وتةفيذها والتةمي  البيئ  بشأن الدولي  باإللتزامات 
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 طبيعة مشكلة البحث : .2
 يتمثل  ف يالت والعالمي  المحلي  المساااااتويات  على كاف  األخيرة ون اآل يف يالبيئ هتماماال زاد  لقد 

 مةظمات األعمال إلتزام ضارورة إلى تهدف ي، والت والبيئ  الدولي  للتةمي  ات مؤتمر عقد العديد من ال
  هتلحق  قد  عما المةظمات  هذه عاتق على مساااائولي  هةاك أن حيث ،  البيئ  وحماي  إدارة بت بيق نظم

أولى  من للمةظم   يالبيئ بالبعد   هتماماال حيث يعتبر لةشاااطها، ممارسااتها بسااب   أضاارار من بالبيئ 
 البيئ حماي   ب المتعلق  والقوانين تعليمات ال ظل يف وذلك بيئ  األعمال المعاصاااااارة يف مساااااائولياتها

 . بها والوفاء عليها يالت زامات اإللت ببعض  المةظمات  وجهت يوالت
 

 ضااغوطا المحاسااب  علم  واجه البيئي ، بالقضااايا يلعالما اإلهتمام لتزايد    رانظو  ذلكساايا   يوف      
على   المةظمات  تسااااااااااااعد  معلومات  توفير أجل من الدول من العديد  يف جهات عدة   من متزايدة
 البيئ ، حماي ي ف مسااااااهمتها مدى وتوضااااايح يالبيئ أدائها وتحساااااين وإدارة البيئي  التأثيرات  خفض 
 الحديث  واألدوات  رات اإلبتكا إحدى عتبارهااب  البيئي  اإلداري  المحاسب  ظهرت  هذه الضغو  وبسب  
 ،معا يوالبيئ يقتصاد اإل أدائها تحسين المةظمات على مساعدة بهدف المحاسب ، مجال يف المهم 
 تدعيم يف تسااعد  أن يم ن مهم  معلومات  من ماتقدم  خالل من وذلك التةمي  المساتدام ، وتحقيق
 البيئي  واإللتزمات  التكاليف وخفض  الساالبي ، البيئي  التأثيرات  ب فض  القرارات المتعلق  ت اذ ا عملي 
 مةظم  قدمته يالذ  تعريفال تبرويع ،  المساااااتهدف  اإلقتصااااااديتحقيق العائد  وكذلك الصااااال ، ذات 
بالبيئ     المتعلق  رارات الق ت اذ إ يف االداري  المحاساب  دور أهمي  عن الصاةاعي  للتةمي  المتحده  األمم

 الداخلي  التقارير وإعداد  وتحليل وتقدير وتجميا تحديد  عملي  أنهاى  علها  تتعريف شاااامل حيث عرف
المالي   المعلومات  من وغيرها البيئي  التكاليف ومعلومات  وال اق  المواد  تدفق معلومات  ساااااات داماو 

 . المةظم  داخل بيئي رارات التشغيلي  والالق الت اذ  زم الال وغير المالي 
 

التصبببنيع   آليات يتبن إلى ضبببرور  هناك أن يف البحث تتبلور مشبببكلة سبببب  ما على بناء      
 تطبي  خالل من، الصببببناعية المنظمات داخل البيئية اإلدارية المحاسبببببة وأسبببباليب المسببببتدام

 لمواجهة التحديات التصببببنيع المسببببتدام آليات بالتكامل مع البيئية اإلدارية المحاسبببببة سبببباليبأ
 الموارد والطاقة سبببتخداما يف فعالية أكثر لتصبببب  الصبببناعية المنظمات تواجه يالت والمشبببكالت

دور    طوال ولةئمسبببب بطريقة تدار يالت السببببلع إنتاج ويدعم السببببالمة، وزياد  التلوث من والحد
 من العالمية األسبببوا  إلى التنافسبببية والو بببول على والحفاظ اإلنتاجية زياد  مع وذلك حياتها
 الدولية ويحق  التنمية المستدامة . المعايير يتوفيس الجود  يعال إنتاج خالل
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 أهمية البحث : .3
 ي والفكر اإلدار   ياإلتساااا  بين الفكر المحاساااب  تةبا أهمي  البحث من أن  يمثل محاول  لتحقيق      

 آليات  بينل  التكام  فاعلي لتعرف على مدى والمسااااااااااااهم  العلمي  والمعرفي  لموضاااااااااااو  معاصااااااااااار ل
 األداء دعمتحقيق التةمي  المساااااتدام  و   في البيئي  اإلداري  المحاساااااب  وأساااااالي  التصاااااةيا المساااااتدام 

 -على المستويات التالي  : فالبحث ي تس  أهميت  ي، وبالتالبدول  الكوي   التةموي  للمشروعات 

 األهمية العلمية :   ▪
يا  جاديادة،  مة قا  بحث يف والعمليا   جتهاادات العلميا  الةظريا تقاديم بعض اإل يحياث يساااااااااااااااهم  ف     
 اإلداري  المحاسااااب  وأسااااالي  التصااااةيا المسااااتدام  آليات  بين التكامل  مدى فاعلي التعرف على   يوه

، هذا بجان   بدول  الكوي    التةموي  للمشااااااروعات  األداء  دعمتحقيق التةمي  المسااااااتدام  و  في البيئي 
العالم يتابا  سااااريع ، حيث أن   وتغيرات  تحوالت  يشااااهد  والذي الراهن الوق   يف هذا الموضااااو   أهمي 

  عن كث  ما يحدث من تدهور بيئي معاصاار من خالل ظواهر االحتباس الحراري ومسااتجدات طبق 
 .   السلبي يوغيرها من الظواهر البيئ األوزون 

 

 األهمية العملية :    ▪
أساااااااااااااااليا  مت ورة ومبتكرة تت ئم ما  التعرف على أهميا  تقاديم آلياات و   يحياث يساااااااااااااااهم ف     

  األفكار والت بيقات الم ئم  التي، وإعداد نوعي  من نظيف  ومسااااتدام  بشاااا ل عاممت لبات بيئ   
 ب فض  القرارات المتعلق  إت اذ  عملي  تدعيم يف تساااااااااااااعد  مهم  معلومات خاللها  منتوفر 

تحقيق العائد  وكذلك الصااال ، ذات  البيئي  واإللتزمات  التكاليف وخفض  السااالبي ، البيئي  التأثيرات 
سااااااااتعان  به عةد دراساااااااا  ،  وبذلك يعد دليال ومرشاااااااادا للباحثين لالللمةظمات  المسااااااااتهدف يالمال

 . المرتب   بتوفير وت وير بيئ  تصةيا مستدام الموضوعات 
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 البحث :داف أه .4
سااااااااااااتجالء الغموض ا يللبحث ف  يلبحث وأهميت  يتمثل الهدف الرئيسااااااااااااضااااااااااااوء طبيع  ا يف       

 المحاسااب  وأسااالي  التصااةيا المسااتدام  آليات  بين التكامل  فاعلي وتوضاايح الرؤى حول معرف  مدى 
وذلك  بدول  الكوي   التةموي  للمشاااااروعات  األداء  دعمتحقيق التةمي  المساااااتدام  و  في البيئي  اإلداري 

 من خالل ما يلى :
ترشاااايد وبيان أثر ذلك على التصااااةيا المسااااتدام  آليات ساااات دام  ادراساااا  وتحليل الوضااااا قبل  .1

 . الموارد وتوفير مت لبات بيئ  مستدام 
  البيئي  اإلداري  المحاساااب  وأساااالي  التصاااةيا المساااتدام  آليات  بين التكامل  مدى فاعلي تبيان   .2

 بدول  الكوي  . التةموي  للمشروعات  األداء دعمعلى 
الت وير  تحقيق أجل من والواقعي  المفيدة واألبحاث  بالدراسااااات مداد المةظمات الصااااةاعي   إ .3

 مستدام .ئم  ما مت لبات بيئ  أعمال معاصرة لتوافق والمالالمستمر وا التحسينو 
 

 وأسااالي  التصااةيا المسااتدام  آليات  بين لتكاملل يم ن للباحث إيجاز اإلطار الةظري  وعلى ما ساابق
 : في الش ل التالي البيئي  اإلداري  المحاسب 

 
 للبحث  ( يوض  اإلطار النظري  1-  1رقم )  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 آليات التصنيع المستدام 

 

 تحليل توازن الكتلة  

 

 تحليل المخاطر المحتملة  

 

 تقييم دورة حياة المنتج 

 

 تصميم المنتجات  

األداء غير   األداء المالى 

 المالى  

 

 معدل الربحية 

 العائد على  

 حقوق الملكية 

معدل مجمل  

 الربح 

 

 

الحصة  

 السوقية 

سمعة  

 المنظمة  

ثقة 

المساهمين  

 والعمالء 

 

 المحاسبة اإلدارية البيئية 

 حساب التوازن البيئى 

المواد محاسبة تدفق    

 التكلفة على أساس النشاط 

 دورة حياة المنتج 

 

الموازنة الرأسمالية  

 البيئية  
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 البحث :عنوان مفاهيم   .5
   :التصنيع المستدام -أ

  بأنها أدوات وأساااالي  وطر  إلنتاج مةتجات جديده  وت وير المساااتدام التصاااةيا آليات تعرف        
 ات عملي وتةفيذ  بالكامل، حياة المةتج دورة مراجع  خالل من مساتدام بحيث تصابح  قائم   لمةتجات 
ما العمل على   ،إلى أدنى حد  الساااااااالبي  البيئي  تقلل من اآلثار يالت المسااااااااتدام  التصااااااااةيا وأنظم 
 اقتصااااااااااادي فوائد  ويحقق األفراد  على آمة  عمل بيئ  وخلق ،وال اق  المواد  اسااااااااااتهالك ترشاااااااااايد 

 هو التصاةيا، والتصاةيا في والتقدم الةمو يعزز واالبتكار ،لالبتكار دافا هي فاإلساتدام  واجتماعي 
 كبير بشااااا ل يعتمدا االقتصاااااادي والةمو المجتما ورفاهي  ،مجتمعي ال والرفاهي  الثروة لتوليد  الدافا
 .(Kumar et al., 2019 )والتدري   التعليم ونوعي  مستوى  على

 

 :  اإلدارية البيئية المحاسبة أساليب -ب
 أسااالي   أهم من ويعد : البيئى التوازن  حسبباب:  أهمها من األسااالي   من العديد  اإلداري  للمحاسااب 
 والمياه وال اق  ال ام المواد  كميات  ويشااااااااامل على المدخالت، ويقوم البيئي ، اإلداري  المحاساااااااااب 
 واإلنبعاثات، الةفايات  كمي  وكذلك والم زن  المةتج  الوحدات  وتشمل الم رجات،، و المست دم  

 أسبا  على التكلفة تحليل ، المواد  تدفق عن شاامل  بيانات  على للحصاول :المواد تدف  محاسببة 
 وهذه والمياه، وال اق  ال ام المواد  من والةفايات  اإلنبعاثات  نصااااي    عن المعلومات  توفر :النشبببا 
 بالتكاليف يهتم األسااالو   هذا: المنتج حيا  دور  ، الم في  أو المساااتتره  بالتكاليف تسااامى التكاليف

 خ    هي  :ةيالبيئ أسبماليةر ال الموازنة، الكامل  البيئي  باآلثار  والمرتب   المةتج بحياة الصاال  ذات 
 (.2016:  سليم سهيلة ( مستقبلي  زمةي  لفترة اإلنفا  هذا تمويل وطر   ،يالبيئ رأسماليال لإلنفا 

 

 :  التنموية لمشروعاتا -ج
تةمي    ىتؤدي إلي تحقيق هدف واضاااااح يعمل علهو مجموع  من األنشااااا   التي   التةموي  المشااااارو 

 (.2015مةتدى المحاس  العربى :  ( المجتما ويحدها إطار زمةي وميزاني  وهي ل تةظيمي
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 البحث :فروض  .6

 يرتكز البحث على الفرضيات التالي  :على ضوء أهمي  وأهداف البحث 

    التصةيا التقليدي  آليات بين نظم و  معةوي توجد عالق  ذات دالل  إحصائي  و  الفرض األول :

 .تحقيق التةمي  المستدام   بالمةظمات الصةاعي  وبين المست دم  حاليا                

  التصةيا  آليات  تكامل بين إست دام معةوي توجد عالق  ذات دالل  إحصائي  و  : الفرض الثاني

 .وبين تحقيق التةمي  المستدام   البيئي  اإلداري  المحاسب  وأسالي  المستدام                

 التصةيا  آليات  تكامل بين إست دام معةوي توجد عالق  ذات دالل  إحصائي  و  الفرض الثالث :

  التةموي  للمشروعات  األداء دعموبين  البيئي  اإلداري  المحاسب  وأسالي  المستدام                 

 .  بدول  الكوي                  
 

 منبهج البحببث : .7

  :  فإن مةهج البحث يقوم على هومفاهيم عةوان هوأهداف هوأهميتالبحث فى ضوء طبيع  

 نساجاما ما طبيع  و أهداف البحث إ  حيث يعتبر أكثر المةااااااااااااااااهج  يالتحليل يالمةهج الوصاف .1

إلعتماد  من خالل ا  ينظري  لبةاء اإلطار المعرف هذا المةهج على : دراسااا   يؤسس، و الحالي 

   والبحوث العلميااا   واألجةبيااا   والمقااااالت العربيااا   الكتااا  والااادورياااات والمجالت العلمياااعلى  

 .  المعلومات الدولي  شب  عبري  قواعد البيانات اإللكترون يف ةالمةشور 

 يف يعلى اإلسااااااتقصاااااااء الميدان ةالمعتمد    الميداني  عةد إجراء الدراساااااا  يالمةهج اإلسااااااتةباط .2

 المحاساب  وأساالي  التصاةيا المساتدام  آليات  بين التكاملأثر ساتبيان حول صاياغ  أسائل  اال

 . بدول  الكوي   التةموي  للمشروعات  األداء دعم لىع البيئي  اإلداري 
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 :  الدراسات السابقة .8
 

 اإلستنتاجات والتو يات الهدف األساسى للبحث  عنوان البحث   إسم المؤلف
 

Norsiah 

Hami., et al.  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubey, R., 

 et al.  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hashidah 

Syukor & 

 Razali. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير ممارساااال التعااا ي   

  تحديث األداء المسااتدامة و

 على اإلستدامة اإلقتعادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعاااا ي  المسااااتدا  على  

مسااااتول عااالمار اإل ااار 

 . ونظا  قياس األداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمذجة ممارسااال التعاا ي  

تاجااا  أداء    الامسااااتاادامااة 

 . االستدامة االقتعادية

 

 

 

 

 

 

تحليل آثار  هدفت الدراسااة ىلى  

أنواع التعااا ي    و ممارساااال

( والتاأثير  SMPالمسااااتادا  )

على  لتحادياث األداء   الوسااااي   

،  (ESاالساتدامة االقتعاادية )

المسااا التا باسااتادا  بيانال  

ا  معاااا عا   150تم جمعهاا م   

ا   حيااث    ماااليًياا  يجااع على  ، 

الشاااارأال أد تحدد بو ااااو   

االقتعاااااااديااة   الفرص  وتغت م 

المكتسااابة م  أونها قااادي ة  

 . ومسؤولة اجتماعيا  للبيئة  

  

تطوير ى ار  هدفت الدراسااة ىلى  

التعاا ي  المسااتدا  على مسااتول  

، م  خالل    (  WCSMعاالما )

الاادراسااااااة على عماال   ىعتماااد 

تاطاويار   تام  ا  ما اظاماا  ا  اسااااتاباياااناا 

باسااتادا  األدبيال الموجودو وتم 

اختبار  مساب  ا للتح   م  قاحة 

مماارسااااال    ، ويشاااامالالمحتول

المستول  التع ي  المستدامة ذال  

ا ل ياس    يرطّورتالعالما و م ياسااا 

 ى ار العمل.
 
 
 
 
 

ىلى   الاادراسااااااة  يم  يت هاادفاات 

العالقة بي  ممارساال التعا ي   

( وأداء SMPالمسااااتاادامااة )

،   (SPاالساتدامة االقتعاادية )

خاالل ثامااانايااة   ما   دراسااااااة 

مماارسااااال قاد تؤثر على أداء 

يتم تحليال    ، حياثاالسااااتاداماة  

نموذج  ودراسااة أثر ىسااتادا  

الاعاالقااة  الاماتاعاادد  االناحاادار 

بي  ثماانياة متغيرال والاطياة  

أداء االستدامة االقتعادية    على

(SP)  . 

 

 م  نتائج عدو ىلى الدراسااة وتوقاالت     

 : أهمها

أنواع التعا ي  المساتدا   و  ىلى أد ممارساال

ترتب  بشااااكال ىيجاابا بااالسااااتاداماة    الاداخلياة

االقتعاااااادياة ، وال توجاد عالقاة مهماة بي   

أنواع التعاااا ي  المسااااتادا    و  مماارساااااال

، ىال أنه  و االسااتدامة االقتعااادية ة  الاارجي

م  ىدراج الملكياة الفكرياة فا تلال العالقاال ، 

و  تظهر ال تائج أد ال وو التساااوي ية العاااغير

الاداخلياة والااارجياة لهاا تاأثيرال مباا اااارو  

وغير مبا اارو على الادمال البيئية. يتوساا   

 .العالقة تلل  أداء ابتكار العمليال  

 

 : أهمها م  نتائج ىلى الدراسة وتوقلت    

أد م ظور التعلم أااد أأثر مالءماة لفهم أي  

يمك  للم ظمال الرائدو تب ا االساتدامة. وم  

االساااتدامة اشد  اااائعة جد ا  ذلل ، أقااابحت 

لادرجاة أناه بمرور الوقات ، تب ات الم ظماال 

االساتدامة فا ىساتراتيجيتها المؤساساية. فا  

ظل هذ  الظروف ، نجادل بأد أنظمة التع ي   

ج با ا ىلى ج اع م    -ال اابلاة إلعاادو التشااااكيال 

اساتراتيجيال التعا ي  ، وال ظرية السالوأية  

البشااااريااة ، وال  الوأااالااة  ظريااة  ، ونظريااة 

لها نفس العااالة ، ىد لم يك    -المؤساااساااية  

أأثر ، لفهم الت فيذ ال اجا للتعا ي  المساتدا . 

 . الم تر  الدراسة م  خالل اختبار نموذج

 

 م  نتائج عدو ىلى الدراسااة وتوقاالت     

 : أهمها

اسااااتاادا  تحليال االنحادار الاطا المتعادد  أد 

ب اء  على  ،  للت بؤ بأداء االساتدامة االقتعاادية

يو ااا أد ،   ممارسااال التعاا ي  المسااتدامة

المعادلة الريا ااية المتوقعة تتكود م  جمي  

ممارسااااال التعاااا ي  التا تعطا الكثير م  

المتعل ااة باااالسااااتجااابااال    داءألالمعلومااال 

 االستدامة االقتعادية

أد نموذج االنحدار الدراسااة ىلى   تخلعاا أما 

ا دقيا اا  ا  ت اباؤ  يوفر  أد  يماكا   داء أباا   الماتاعاادد 

ممارسااال  خالل  االسااتدامة االقتعااادية م 

 . التع ي  المستدامة
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 اإلستنتاجات والتو يات  للبحث الهدف األساسي عنوان البحث  إسم المؤلف 
 

Abdul Rashid, 

S. H., et al.  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eduard 

Gabriel., 

 et al.  

2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Z. Ebrahim ., 

 et al.  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاأثير مماارساااااال التعاااا ي  

أداء االستدامة    المستدامة على

 .دليل تجريبا م  ماليًيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير ال درال الت افساااية على  

تطبي ال التعاا ي  المسااتدامة  

الارومااانايااة   ىفا  الشاااارأااال 

العااااغيرو والمتوسااااطاة م   

 . ق اعة ال سيج

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ىنموذج الستدامة التع ي  ف 

 . عمليال التع ي 

 

العالقة   هدفت الدراساااة ىلى تحليل

بي  ممارسااال التعاا ي  المسااتدا  

وأداء االسااتدامة ، والتا تأخذ فا 

الجوانع  االعتبار العوامل البيئية ،

االقتعاادية واالجتماعية. التعاميم 

ال هج    /  / ىجراء   -الم هجيااة  يتم 

 ااارأال  م     443اساااتبياد بي  

التعاا ي  فا ماليًيا حاقاالة على  

والاتاى   ISO 14001 اااااهااادو    ،

تُسااااتاد  نمذجة المعادلة الهيكلية  

ممااارسااااااال  بي   العالقااة  لت ييم 

وأداء  الامساااااتاادا   الاتعااااا ايا  

 االستدامة. 
 

 
 

تأثير  بياد مدل   ىلى  الدراسااااة هدفت

ال درال الت افسااااية على ممارسااااال  

التعااا ي  المساااتدامة فا الشااارأال  

الروماانياة العااااغيرو والمتوسااااطاة  

، م  خالل    قا اعة ال سايج فىالحجم  

ا يفرث تااأثير  ااقتر ا بحثياا    نموذجاا 

ساااتة عوامل )الب ية التحتية الت  ية ، 

الكفااءو الت  ياة ، الوااااغو  البيئياة ، 

اإلدا  دعاام   ، الاابااياائاايااة  رو  الاالااوائااا 

ومشاارأة الموظفي ( على ممارساال  

التعاااا ي  المسااااتادامة ، وتأثير هذ   

  الممارساال على أرب  قدرال ت افساية

)التكلفة والجودو واالساتجابة وال درو  

 على التكي (. 
 
 

 الادراساااااة ىلى تطوير نموذج هادفات

MS   فا عمليال التعاا ي . تم ىجراء

تحليال ىحعاااااائا  اااااامال لمراجعاة  

األدبياال المتعل اة بااالسااااتاداماة ذال  

العاااالاة بعملياال التعاااا ي  م  أجال  

تحديد الع اقااار األسااااساااية لمرث  

تطوير  ثم التعاالع الععاابا المتعدد.  

على أسااس مفهو  نظا    MS نموذج

 (I-O  system) المدخالل والمارجال

سااايم الع اقااار  يتم ت وفا التعااا ي   

األساسية ىلى أربعة مسارال ماتلفةر  

( محرأال االسااااتدامة أمدخالل ، 1)

(  3( عوامل تمكي  االساااتدامة و )2)

(  4تادابير االسااااتاداماة أعملياة ، و )

 .تأثيرال االستدامة أ اتج

 

 : أهمها م  نتائج ىلى الدراسة توقلت    

مرحلة التا تعطا الأد عملية التعاااا ي  ها 

قاادر   أداء  أأبار  تحساااايا   علاى  التااأثيار  م  

 اارأال التعاا ي  بعض أد  ، أمااالسااتدامة

فا مااليًياا ترأً بشااااكال أبير على االلتًا  

بااإلنتااج ع اد ت فياذ مماارساااااال التعاااا ي  

على    (قيود / تاداعياال البحاث    )  المسااااتاداماة

الرغم م  أد هذ  الدراسااة تشااير ىلى ت دير  

ى ااااااافااة   يماكا    ، الما اتار   للا اماوذج  جيااد 

 افية لتحسي  قوو الت بؤ لل موذج متغيرال ى

الم تر  مثال ال ظر فا نوع العاااا ااعاال أو 

الم يااس االقتعاااااادل أو الملكياة. مواااايفاا 

ممارساال التعا ي  بي  ل  الم ارنة المساتدامة

 البلداد الماتلفة. 
 

 :أهمها  م  نتائج ىلى الدراسة توقلت     

وأافاااءو  لالاتاكا اولاوجايااا  الاتاحاتايااة  الابا ايااة  أد 

التك ولوجياا واللوائا البيئياة ال تؤثر بشااااكال 

أبير على ممارساال التعا ي  المساتدامة   ىال  

أد العالقة بي  ممارساال التعا ي  المساتدامة  

وال ادرال الت اافسااااياة للشاااارأاال الروماانياة  

العااغيرو والمتوسااطة فا قاا اعة ال ساايج 

ىيجاابياة، مماا يادعم مسااااااهماة مماارساااااال  

ا تعاًيً  فا  المسااااتاادامااة  ألداء  التعاااا ايا  

 د   تم  م ظور ىدارل ،  ، و  الت افسا للشرأال

ا لوا ااعا السااياسااال والمديري   الدراسااة   ى ار 

ى اارو ىلى تعًيً ممارساال التعا ي  المساتدامة  

 .فا الشرأال العغيرو والمتوسطة

 
 

التع ي   نموذجىلى أد هذ  الدراسة توقالت  

( مافاهاو    (MSالامساااااتاادا   يا ااد   الاماطاور 

تكود م  الع اقاار  ي  ذلالتعاا ي  الاسااتدامة  

أربعة    ، حيث أد ه اك  األساااسااية ومكوناتها

( محرك 1ع اقاار أساااسااية فا ال موذجر )

( عاااماال تمكي  2االسااااتاادامااة أماادخاال ، )

( قياس االساااتدامة  3االساااتدامة أعمليال ، )

( ، و  العمليااال  ا جًء م   تااأثير 4أيواااااا   )

االساتدامة باعتبار  انتاج. تحدد هذ  الدراساة  

ونال أل ع عار أسااساا تحتاجه الشارأة  مك

اساتدامة التعا ي  وم  ثم ،  المعا عة لتح ي 

ا    ستدامة التع ي  إلت تر  هذ  الورقة نموذج 

. 

 

 التعلي  على الدراسات السابقة
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 كفئ  المساتدام صاةياممارساات الت ليشاتم واحد  تغيرمك تةاول  الدراساات الساابق  التصاةيا المساتدام 

مثل   يجتماعاو   يوبيئ  يقتصااد اإلى أداء   ، كما أن بعض الدراساات قسام  التصاةيا المساتدام واحدة
( التصةيا المستدام Hami et al., 2015( ، بيةما قسم  دراس  )Dubey et al., 2015دراس  )

 للموارد والممارسااااات المسااااتدام   الةظيف  التلوث و التكةولوجيا مةا أسااااالي  (إلى ممارسااااات داخلي  
 ورفاهي  البيئي  االساااااااااتدام  ةظمات وتحساااااااااينالم بين التعاون (، وممارساااااااااات خارجي     )البشاااااااااري 

تدام مارسااات التصااةيا المساام(  Abdul-Rashid et al., 2017، بيةما قساام  دراساا  )  )جتماالم
، وريد اإلدارة المسااتدام  لساالساا  الت، و ، وعمليات التصااةيا المسااتدام يمن حيث ) التصااميم اإلي ولوج

 والةهاي  المستدام  لحياة المةتج (.
 

ركزت الدراساااااات الساااااابق  ال اصااااا  بالتصاااااةيا المساااااتدام على دوافا ومعوقات تبةى المةظمات      
لممارساات التصاةيا المساتدام ، وتقييم إساتدام  المةتجات والعمليات ، وتأثير سالوك المساتهلكين على  

التصةيا المستدام باألداء البيئى واإلقتصادى واإلجتماعى  إست دام المةتجات صديق  البيئ  ، وعالق  
من ) آليات التصااااةيا الرشاااايق واإلنتاج المرن والتصااااةيا     إلى العالق  اإليجابي  بين كال، باإلضاااااف

 الةظيف والتصةيا األخضر ( وبين التصةيا المستدام .
 

سبببببتخدام ا عتماد علىعدم اال يالفجو  البحثية تتمثل ف ومما سبببببب  يسبببببتخلص الباحث أن      
  تحقي  التنمية  يف البيئية اإلدارية المحاسبببببة التصببببنيع المسببببتدام وأسبببباليب آليات بين التكامل

التنموية ، وبيان أثر ذلك على ترشيد الموارد وتوفير متطلبات ات  المستدامة ودعم األداء للمشروع
 إمداد المنظمات الصناعية بالمعلومات والبيانات المفيد   يأهميتها ف، مع  معا ر    بيئة مستدامة

ئمة مع متطلبات بيئة أعمال المسبتمر والتواف  والمال  التطوير والتحسبين تحقي  أجل من والواقعية
 . معا ر  مستدامة
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 للبحث النظري اإلطار :   اثالث
 

 يف رات التغي من العديد  الحديث  الصاااااةاعي  األعمال ببيئ  لحق   يالت رات والتغي رات الت و  أحدث  
 ظهوره ساااب   يرجا يالذ  التصاااةيا المساااتدام نحو توجها أحدث   كما التقليدي ، اإلنتاج نظم أساااالي  
 :أهمها األسبا   من العديد  إلى الصةاع  فى واسا بش ل وإنتشاره
 تضاااايف ) ال ط نهاي  بحلول مايعرف يأ األنبو ، معالج  ( لإلنتاج التقليدي  ال ر   نأ .1

 .المةتج سعر يزيد  وبذلك اإلنتاج، تكاليف إلى جديدة تكاليف االحيان اغل   فى
 يف بدأت  يوالت الملوث ، القديم  التكةولوجيا حال  يف عادة ت بق ال ط نهاي  حلول نأ .2

  .واالحدث  األنظف التكةولوجيا بظهور اإلندثار
 كثير يف انهائي مةها الت لص  يصااااع   ال ط نهاي  حلول حال  يف تةتج يالت الةفايات  نأ .3

 (2014: حد  متلف) . تدويرها أو ست دامهاا إعادة من نتم ن لم إذا األحيان من
 

  يقتصااار ال للمشااارو  شاااامل ومفهوم متكامل مدخل التصاااةيا المساااتدامسااايا  متصااال يعد  وفي     
 العمليات  ثم المدخالت  من قان الإ ك ل الةظام يشاااااااامل بل بعيةهاأو مرحل    عملي  علىه  ت بيق

 يالت المتقدم  والتكةولوجيا المبتكرة واألفكار المعرف  توافر ت بيقه ويت ل   الم رجات  إلى وصااااااوال
 ريتهراساتما لضامان للمشارو  يقتصااد واال يالبيئ األداء رفا يف  وتسااهم البيئي  ثاراآل تقليل تضامن
 بجميا اإلدارة تجاهات ا تغيير بضااااااارورة التصاااااااةيا المساااااااتدام آليات  كتملت كما تةافسااااااايته، ودعم

 الربط من األساالو   هذا ت بيق يحقق  لما  رانظ البيئي ، الةظم إدارة بأهمي  قتةا اال نحو مسااتوياتها
 يالصااااااااةاع التقدم تحقيق  يوبالتال ،واحد  آن يف البيئي  األوضااااااااا  وتحسااااااااين التكلف  خفض  بين
 .  للبيئ  المستدام  عةاي وال
 

 يم ن أخرى، ناحيا  ومن،  التكااليف من زيد ت الملوثات  معاالجا  نوفى إطار ما تقادم نجاد أ      
 وحماي  الربحي  وزيادة  للموارد  األمثل اإلسااات دام خالل من الم اسااا   من المزيد  تحقيق ت ظماللمة

 صاااااريح  بصاااااورة  البيئي  التكاليف متضااااامة  ساااااليم  تكاليفي  معلومات  بتوفير قام   ما إذا البيئ ،
 : التالي  بالقضايا اإلهتمام رورةالمةظمات ض على يج   يوبالتال وتحليلي ،

 . البيئي  التكاليف ورقاب  تتبا كيفي  فهم محاول  -أ
 . رارات الق ت اذ ا ترشيد  راض ألغ التكاليف نظم ت وير - ب
  اإلفصاااااااااااااا راض  ألغ يالبيئ األداء عن روالتقري البيئي  للمحاساااااااااااااب  المعلومات  نظم رت وي -ج

  (2012شرف إبراهيمى:  ، فات  مجاهدى)  .يالمحاسب
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  :  التصنيع المستدام أهداف .1
 بيئي  وتحسااايةات  ،م اسااا    على الحصاااول إم اني  هوللتصاااةيا المساااتدام   يالرئيسااا الهدف إن    
 اأهداف  ةظمللم يحقق  أن نهأشاا من التصااةيا المسااتدام فإن هذا على وعالوة ،انساابي مة فضاا  بتكلف 
 ( 2018:  عبدالسالم محمد ) :أهمها من أخرى عديده 

 تشاااامل يوالت المةتجات، حياة دورة على المةاسااااب  التعديالت  وإدخال اإلنتاج، أسااااالي   ت وير -أ
 مةها الت لص  ثم وإست دامها، وت زيةها المةتجات  ونقل وتصةيعها، ال ام المواد الحصول على  

 ا.بيئي آمةه بوسائل
 . اإلنتاج عمليات  كاف  يف جتماعي واال لبيئي رات اعتبااالإدراج  - ب
  البيئي   بالم اطر  تتعلق يالت ،والبيانات  المعلومات  لإلفصاااااااااااا  عن المةاساااااااااااب  ال ريق  إيجاد  - ج

  والتوصاااااااااااااي  اإلقتصاااااااااااااادي ، ةظمات الم بها تقوم يالت بالعمليات  الصااااااااااااال  ذات واإلجتماعي   
 قتصاااادياا مةاساااب  بوساااائلي  الصاااةاع التلوث  من الحد  وأساااالي  ،  المةاساااب  الوقائي  راءات باإلج
 . ا  وبيئي

 الم لفات   ما األمن والتعامل المجتما ،و  البيئ  يتحم ب ريق  اإلنتاجي  الوحدات  تشااااااااااااغيل -د
 .مةها الت لص  أو لتدويرها المةاسب  األسالي   وإست دام

باألداء    زاملتاال لدعم الفةي  رطاأل وتوفير ،ةظم الم يف يالذات والرصااااااااد  للرقاب  نظام إنشاااااااااء - ه
 .جتماعي  واال البيئي  وضا ألا راقب وم يالبيئ

 . ستدام ا وأكثر تكلف  بأقل بيئي  نتائج إلى الوصول أجل من متكامل ، بيئي  إدارة نظم تبا ا - و
 

 :  المبادئ الرئيسية آلليات التصنيع المستدام .2
 بها تسااااااترشااااااد  مبادىءعلى مجموع  من ال وت بيق  عتمادها  عةد  التصااااااةيا المسااااااتدام يسااااااتةد      

 ( EEA : 2012 ) ومن أهمها : لصةاعي المةظمات ا
 والماء وال اق  ال ام المواد  إسات دام يف الكفاءة من مساتوى  أعلى تحقيق : اإلنتاجية زياد  -أ

 .هاب المرغو   غير الةواتج وكمي  الالزم  المدخالت  كمي ترشيد و 
 التصااةيا حلرام من حل ر م كل يف نبعاثات الوا الةفايات  من الحد   :المصبدر من المعالجة - ب

 .تولدها بعد  معها التعامل مجرد  من بدال المصدر من ومعالجتها
  .الملوثات  من خالي  مةتجات  تقديم : للبيئة  دي  منتج - ج
 العمال لها يتعرض   يالت الم اطر من لحد من خالل ا : ي البشببببببر  المالرأ   تحسببببببين -د

 . ظم للمة يالمال رارستقاال على والحفاظ
  ي أ خروج وعةد  بالكامل، اإلنتاجي  العملي  متابع  ضااااااااارورة على يعمل : اإلحتيا  مبدأ - ه

 للحدث. التصحيح الفوري  يج   الحد المسمو  به عنرار األض زيادة أومسارها  عن عملي 
 نقل يلتفاد  متكامل ، حماي  لتوفير اإلنتاج لدورة شااااااااااااامل  نظرة إعتماد  : التكامل مبدأ - و

 .اإلنتاجي  راحلوالم األقسام بين فيما الملوثات 
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  .الةاتج الضرر فى التح م محاول  من بدال المصدر من الضرر معالج  : المنع مبدأ - ز
 

 
 :  التصنيع المستدام آلياتو  خطوات .3

 (2008النا ر:  موسى عبد)   : همهامن أ  خ وات، التصةيا المستدام عدة تفعيل يت ل      
  عةد  بها يساامح أن يم ن يوالت الضاارر، لهذا القصااوى  والحدود  بالبيئ ، الضااارة االنشاا   تحديد  -أ

  .التصةيا المستدام ات آلي ست داما
 رات اإلختيا نتيج  تحقيقها المتوقا الفوائد  وتقدير حدة، على فرصااااااا  كل تةفيذ  تكلف  حساااااااا   - ب

 ا .تحديده السابق والبدائل
  توضااح محددة تةفيذي  خ ط عتماد ا  ما التكلف ، أوعديم  المة فضاا  راءات لإلج ولوي األ إع اء - ج

 . الةفقات  وأقل ال ر   بسطالتصةيا المستدام بأ خ وات  تةفيذ  كيفي  بدق 
 .راحل مال جميا يف الواعي  اإلدارة مةهج زاملتاو  ،يوالفة يالمال الدعم توفير -د
 تحليل بيةها ومن واألسااااالي   ال ر   من العديد   المسااااتدامالتصااااةيا   ت بيق تضاااامن آليات كما ت - ه

 .للمةتجات  يالبةائ والتصميم المةتج، حياة دورة وتقييم المحتمل ، الم اطر وتحليل الكتل ، توازن 
 

 ( 2018:  ) محمد الشباسي  :التصنيع المستدام ياامز  .4
 أهمها ومن البيئي ، اإلدارة كفاءة زيادة سيا  فى تجه معظمهات عديدة مزايالتصةيا المستدام ل
 ببدائل اإلنتاجي  الكفاءة مة فضااااا  الصاااااةاعي  العمليات  تحساااااين من خالل : اإلنتاجية زياد  -أ

 .للملوثات  إنتاجا واألقل وال اق  ال ام المواد  ست داما يف كفاءة أكثر
 واإلهتمام وال اق  والمياه ال ام المواد  سااااااتهالكا خفض  خالل من : التشبببب يل تكلفة ضخف - ب

 زيادة مبدأ مايرسااا  وهو الت زين، وساااوء واألع ال التساااربات  نتيج  ال اق  ل فض   بالصااايان 
 .المدخالت  تكلف  ت فيض  خالل من الكفاءة

 .الحديث  اإلنتاج طر   يفي العالم الت ور بمواكب  : اإلنتاج تكنولوجيا مستوى  ورفع تحسين - ج
 بما التلوث  مشاااااا ل  حل التصااااااةيا المسااااااتدام إلىي يؤد   :والبيئة والمواطنين العاملين حماية -د

 . تلوث ال معدالت  ل فض  كةتيج  يالبيئ التدهور وخفض  تحسين على يةع س
 توفيق على التلوث  مةا إجرءات  تسااعد  نظمة:  الم  بور  وتحسبين القانونية المسباءلة تجنب - ه

  .المجتما أمام عةه حسة  صورة ع اءا و  البيئ ، حماي  قوانين ما البيئي  ألوضاع  المشرو 
 .الةفايات  تدوير خالل من : للمشرع يإضاف يماد عائد توفير - و
 ئيالبي زاماإللت حيث  من بال ارج ظمات للمة جيدة وساامع  صااورة يع ى : التصبدير فرص زيا  - ز

 ما العالقات  وتحساااين ،التصااادير فرص  زيادة يف يساااهم مما للبيئ  صاااديق  بوصااافها  وإظهارها
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 والممارساااااااات  البيئي  المساااااااائل على وبشااااااادةالمعاصااااااار  العالم تركيز بساااااااب   يال ارج العالم
 ي .البيئ البعد  راعيت يالت الصةاعي 

التصبببنيع المسبببتدام   وآليات البيئية المحاسببببة اإلدارية أسببباليب بين التكامل إطار .5
 .  التنموية المشروعات أداء على وأثره

 رةاد اال فةظام ، انهام رانعةصاا البيئي  اإلدارة نظام التصااةيا المسااتدام ماآليات  تكامل يعتبر     
 من له السااليم الت بيق أن كما التصااةيا المسااتدام ، تكةولوجيا فكر نشاار لتشااجيا قاعدة  يمثل البيئي 
 ييؤد  حيث  الصاااةاعي ، التكةولوجيا لتةمي ا   وبيئي  اإقتصاااادي اتحدي يعتبر بيئي  إداري  مةظوم  خالل
 والتحسااااااين المسااااااتدام ، التةمي  ضاااااامان إلى ييؤد  كالهما وأن وبيئي  إقتصااااااادي  عديدة  فوائد  إلى

 تةمي  من اإلقتصاااادي  الفوائد  عن فضاااال والتشاااريعات  القوانين ما التوافق إلى  باإلضااااف  المساااتمر،
 .تكةولوجي  بداعات او  رات بتكااو  بدائل وتوفير العمل لبيئ  وتحسين البيئي  لإلدارة

 

 أسااااالي   يف رات تغي تتبعها يوالت التصااااةيا المعاصاااارة   بيئ  على رأت ط يالت رات للتغي ونتيج     
 رات تغي إحداث  ي الضاااااارور  من التصااااااةيا المسااااااتدام كان نظم إلى والتحول التقليدي   اإلنتاج ونظم
 . والتحديات رات التغي هذه واك  لت البيئي  اإلداري  المحاسب  وأسالي   المحاسبي  الةظم يف مماثل 

 

  : من كل إلى التعرض  من البد  البيئي  اإلداري  المحاسب  آليات  إلى التعرض  قبل لذا
زامها الت نتيج  الشاااااااارك  تتحملها يلتا التكاليف بأنها وتعرف :  التصببببببنيع المسببببببتدام تكاليف -أ

  ،ي البيئ التلوث  رارأضا من والمجتما البيئ  حماي  شاأنها من يالت األنشا   من مجموع  بت بيق
 .الملوثات  من خال مةتج وتقديم

المةظم    تتحملها يالت التكاليف عةاصار من العديد  هةاك : التصبنيع المسبتدام تكاليف عنا بر - ب
 ي تلف التكاليف  وتحليل قياس تعدد أهداف ظل يف أنه إال التصااةيا المسااتدام ، تحقيق بهدف
 :ييل كما وذلكاألهداف  لهذه التصةيا المستدام وفقا تكاليف تبوي  

 

 .بالتكلفة لإلنتفاع يالزمن المدى أسبابها  حيث من اإلنتاج  وعوامل مخرجات حيث من
 من الحببد  أو التخفيض تكبباليف - 
 .واإلنتاج التصنيع فى مواد الفاقد
 المياه إسبببتهالك  تخفيض تكاليف - 

 .المحركة والقوى  والطاقة
 المخلفبببببات  من الحبببببد تكببببباليف   -

 .تدويرها وإعاد  الصلبة
 المخلفات  تولد من الحد تكاليف - 
 .المنبع أو المصدر عند

 البقبوانبيبن  مبع البتبوافب  تبكبببببالبيبف - 
 .والتشريعات

 الطيبة  والعالقة السبببببمعة تكاليف - 
 .المجتمع مع

 المسبببببتهلك  رغبات لتلبية تكاليف - 
 .مضره غير منتجات إستخدام يف

 

 تكاليف  مثل سبببببببببماليةرأ تكاليف  -
 معدات .و يزات تجه
 تش يل تكاليف  مثل جارية تكاليف - 

  سبببببببببمبباليببةيزات الرأالتجه  و بببببببببيببانببة
 .بالبيئة المرتبطة
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 متعلق  تكاليف،   المةتج حياة بدورة متعلق  تكاليف ) مثل أخرى  أنوا  هةاك ذلك إلى باإلضاااااااااف 

 األنظف اإلنتاج مايتضاامةه ضااوء يوف،  المسااتمر بالتحسااين متعلق  تكاليف ،  الشااامل  الجودة بإدارة

 اإلداري  المحاساب  أساالي   التصاةيا المساتدام ما آليات  تكامل من البد  يبالتال تكاليف عةاصار من

 .التالي   االةق يف نةاقشه سوف ما هوو  يالبيئ األداء دعم على أثرهما ناوبي البيئي 

 :  البيئية اإلدارية المحاسبة أساليب

 على ويقوم البيئي ، اإلداري  المحاسب  أسالي   أهم من ويعد  : يالبيئ التوازن  حساب -أ

 لمدخالت من ا يتكون  الحسااااااااااااا   وهذا ) ي زن  أو ي رج أن البد  مايدخل ( المعادل  أساااااااااااااس

 .للمةظم  يالمحاسب الةظام خالل من والم رجات 

 الةفايات  جما وكذلك المواد، تدفق عن شاااامل  بيانات  على للحصاااول : المواد تدف  محاسبببة - ب

 .المواد  تدفق محاسب  خالل من البيانات  هذه وتتوفر مةها، والت لص  والمعالج  التدوير عادةا و 

 من والةفايات  نبعاثات اال نصااااي    عن المعلومات  وفري : النشبببا  أسبببا  على التكلفة تحليل - ج

 .المةتجات  على للتكاليف السليم الت صيص  على يركز األسلو   هذا أن إال وال اق ، المواد 

 باآلثار والمرتب   المةتج بحياة الصااال  ذات  بالتكاليف يهتم األسااالو   هذا : المنتج حيا  دور  -د

  ) الةفايات و  اإلست دام، اإلنتاج، التصميم، ( راحلم تشمل يوالت الكامل  البيئي 

 هذا تمويل وطر   ،يالبيئرأساااااامالى ال لإلنفا  خ   بإنها تعرف  :البيئة أسببببماليةر ال الموازنة - ه

 (2017) عبير رياض :  .مستقبلي  زمةي  لفترة اإلنفا 
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 النتائج والتو يات -6

  : أهمها من نتائج عد  إلى حثاالب تو ل     

 وأساااااالي  التصاااااةيا المساااااتدام  آليات  بين التكاملسااااات دام  عةد ا قوي  إيجابي أثر وجود  -

 األداء دعمالتكاليف وتحقيق التةمي  المساااااتدام  و على ترشااااايد  البيئي  اإلداري  المحاساااااب 

 بدول  الكوي  . التةموي  للمشروعات 

 .البيئي األداء للمعلومات لتحقيق نظام عتبارهابا البيئي  اإلداري  المحاسب  أسالي   تفعيل -

 أساااااالي   تكامل وخاصااااا  والتكةولوجيات  الممارساااااات  تكامل على المبةي اإلنتاج تعزيز -

 في الكفاءة زيادة إلى تؤدي والتي وآليات التصاااةيا المساااتدام، البيئي  اإلداري المحاساااب   

 اإلبتكار وفرص  وال اق  الةفايات  ساااااااتهالكا ت فيض  وإلى الموارد ال بيعي ، سااااااات داما

 . القيم  وخلق
 

 ها :أهمكما أو ى الباحث بالعديد من التو يات كان من       

 معدات  دمجالبيئي  المعاصاااااارة بجان   اإلداري  المحاسااااااب  تفعيل اإلعتماد على أسااااااالي   -

الم لفاات   تادوير إعاادة عادات م  خااصاااااااااااااااو  االنتااج خ و  إلى التادوير إعاادةوآلياات  

 . االنتاجي ات العملي منات نفاي أو فاقد  وجود  عدم يضمن بما والةفايات 

الرياا  ، وال ااقا  طااقا   سااااااااااااااتغالل  نتااج من خالل ااإل  اإلعتمااد على ال ااقا  الةظيفا  في -

 . قتصادي حقق فوائد بيئي  إلى جان  فوائد اتشغيل اآلالت والمعدات مما ي الشمسي  في
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