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 الممخص

و تسميط  التعرف عمى دور المراجع الخارجي في دعم البعد البيئي لمتنمية المستدامةإلىىدفت ىذه الدراسة 

الضوء عمى الدور واألنشطة التي تمارسيا مكاتب المراجعة في ليبيا وكيفية مساىمتيا في تحقيق التنمية 

وفي سبيل تحقيق أىداف الدراسة تم المستدامة في ظل الجيود الرامية لتحسين األداء البيئي لمنشآت األعمال

 لممينة المزاولين الحسابات مراجعي من الدراسة والذي يتكون مجتمعوزعت عمى عينة عشوائية من استبانو إعداد

طرابمس،حيت  بمدينة مرخصة مراجعة مكاتب في ويعممون الميبيين والمراجعين المحاسبين نقابة لدى والمسجمين

( استبانو، وكانت عدد االستبيانات الصالحة 35( استبانو، ثم استرداد )06ة )بمغ عدد االستبيانات الموزع

. وباستخدام المنيج الوصفي التحميمي وباالستعانة برزمة البرامج اإلحصائية لمعموم استبانو( 35لمتحميل )

دعم البعد و ال يوجد دور لممراجع الخارجي في أن إلىلتحميل البيانات توصمت الدراسة  (SSSSاالجتماعية )

لإلفصاح عن أدائيا البيئي بالرغم  األعمالالبيئي لمتنمية المستدامة نتيجة لعدم وجود تشريعات ممزمة لمنشآت 

وبناء عمى النتائج  من وجود إدراك من أفراد عينة الدراسة ألىمية مراجعة البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.

والشركات الصناعية بتطبيق القوانين  المنشاتإلزام  ضرورةعمى التي ثم التوصل الييا توصي الدراسة

صداروالتشريعات البيئية وكذلك عمى الجيات الميتمة بمينة المراجعة في ليبيا ضرورة تبني  المعايير المتعمقة  وا 

 بمراجعة البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.

راجع الخارجيالم كممات مفتاحية: التنمية المستدامة: البعد البيئي:  
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tcaAtsbA 

This study aimed to identify the role of the external auditor in supporting the 

environmental dimension of sustainable development and to shed light on the role 

and activities practiced by audit offices in Libya and how they contribute to 

achieving sustainable development in light of the efforts to improve the 

environmental performance of business enterprises and in order to achieve the 

objectives of the study, a questionnaire was prepared  It was distributed to a random 

sample from the study population, which consists of professional auditors registered 

with the Syndicate of Accountants and Auditors, who work in licensed audit offices 

in the city of Tripoli. Thenumber of distributed questionnaires reached (60), then 

retrieved (53) questionnaires, and the number of questionnaires were valid for 

analysis(51) Questionnaire.  By using the analytical descriptive approach and with 

the help of the Statistical Program for Social Sciences (SPSS) to analyze the data, the 

study concluded that there is no role for the external auditor in supporting the 

environmental dimension of sustainable development due to the absence of binding 

legislation for business establishments to disclose their environmental performance 

despite the awareness of the study sample of the importance of  Review the 

environmental dimension to achieve sustainable development.  Based on the results 

obtained, the study recommends the necessity of obligating establishments and 

industrial companies to implement environmental laws and legislations, as well as 

the parties interested in theobtained, the study recommends the necessity of 

obligating establishments and industrial companies to implement environmental laws 

and legislations, as well as the parties interested in theprofession of auditing in 

Libya, the need to adopt and issue standards related to reviewing the environmental 

dimension to achieve sustainable development. 
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 مقدمة:

إلى معدالت تنمية كبيرة ساىمت في تمبية  إن التطور التكنولوجي والصناعي في شتى مجاالت الحياة أدى
اإلنسان المتزايدة ، إال أنو في الوقت ذاتو أحدت أثار سمبية واضحة عمى النواحي االجتماعية والبيئية  احتياجات

ساىم بدوره في ظيور عدة مشاكل لم تؤثر عمى حياة األجيال الحالية فحسب بل أصبحت تيدد حياة األجيال 
تنمية المستدامة وىو نمط تنموي يسعى إلى القادمة ، ونتيجة لذلك نشأة المفيوم الحديث لمتنمية وىو ما يعرف بال

تحقيق رفاىية المجتمع دون األضرار بالبيئة ومواردىا ، وانعكس ىذا المفيوم الحديث عمى المؤسسات العاممة 
تقتصر عمى تحقيق عوائد مالية  بحيث أصبحت مسؤولية ىذه المؤسسات اليوم ال في القطاع الصناعي

يم الخدمات بل أصبحت تمتد إلى حماية المجتمع والبيئة التي تعمل فييا ذلك تقد واقتصادية من إنتاج السمع أو
تنحصر بتمك التي تتضمنيا التقارير المالية بل ىناك تكاليف أخرى تحاسب عمييا ،  أن تكاليف إنتاج السمع ال

 نشاطيا وبذلكفالمجتمع يعد صاحب مصمحة في المؤسسة من حيث انو أمدىا بالموارد البشرية والمادية لمزاولة 
وجب عمييا إعداد تقارير خاصة أو جزء من تقريرىا السنوي لإلفصاح عن أدائيا االجتماعي والبيئي ، وبتالي 

ضفاء أصبح دور ونطاق مراجع الحسابات الخارجي ال عمى القوائم والبيانات المالية  الثقة يقتصر عمى تأكيد وا 
اإلسيامات التي تقوم بيا المؤسسة في مجاالت التنمية  المعروضة من قبل المؤسسة بل تعدى ذلك إلى تقييم

المستدامة، ويعتبر الدور الذي يمعبو مراجع الحسابات الخارجي احد الروافد في منظومة االىتمام بالتنمية 
الذي تفصح عنو المؤسسة من  المعموماتيالمستدامة من خالل تأكيد المراجع لضمان دقة وصدق المحتوى 

تدامة الخاصة بيا فضال عن فحصو ألساليب قياس األداء المستخدم بواسطة المؤسسة ثم خالل تقارير االس
إعداد قائمة تأكيد يتم تضمينيا في تقرير االستدامة وىذا يعتبر تحديا جديدا لممراجعين الخارجيين من خالل 

 ظيور منظور جديد لمسؤولياتيم وتوسيع مجال عمميم ليشمل أبعاد التنمية المستدامة .

شكمة الدراسة:م  
إن وظيفة المراجعة لم تعد تيتم بالمراجعة المالية فقط بل تطورت لتشمل األنشطة االجتماعية والبيئية التي تقوم 
بيا الوحدة االقتصادية وىذا نتيجة لمتحديات التي فرضتيا التنمية المستدامة ، ومع ظيور األطراف ذات 

ليس فقط  حول أدائيا االجتماعي والبيئي ولكن  األعمال تحت ضغط  اليوم المصمحة أصبحت منشآت
معمومات حول التنمية المستدامة التي تراعي الجوانب االجتماعية والبيئية لذلك فيناك محاوالت اليوم لتطوير 

ونشاط  المراجع الخارجي لدعم تحقيق أىداف التنمية المستدامة من خالل مراجعة األداء البيئي ، وعميو  دور
 مة الدراسة من خالل التساؤالت التالية :  يمكن عرض مشك

ىل يوجد لدى المراجع الخارجي إدراكا ألىمية مراجعة البعد لتحقيق التنمية المستدامة؟ -5  
ىل لممراجع الخارجي دور في دعم البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؟ -2  
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 أهداف الدراسة:

الدور واألنشطة التي تمارسيا مكاتب المراجعة في ليبيا وكيفية يتمثل اليدف الرئيسي في تسميط الضوء عمى 
مساىمتيا في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الجيود الرامية لتحسين األداء البيئي لمنشآت األعمال ويتحقق 

 ذلك من خالل األىداف الفرعية اآلتية:
 لبعد البيئي لمتنمية المستدامة.التعرف عمى الدور الذي تمعبو مكاتب المراجعة في دعم وتجسيد ا -5
 التعرف عمى طبيعة األنشطة التي تمارسيا مكاتب المراجعة لدعم التنمية المستدامة. -2
 الدعوة إلى تطوير ممارسة مينة المراجعة استجابة لتزايد االىتمام بالتنمية المستدامة. -5

 أهمية الدراسة:
السمبية التي تسببيا  اآلثارالبيئية واالجتماعية في معالجة تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية دور المراجعة 

ومدى امتثاليا لمقوانين والتشريعات الحكومية ومعايير المراجعة الدولية ذات الصمة حيث  األعمالأنشطة منشآت 
 الوسائل الحديثة في تحقيق أىداف التنمية المستدامة  إحدىتعتبر المراجعة البيئية 

 فرضيات الدراسة
 الدراسة وتساؤالتها يمكن صياغة فرضياتها عمى النحو التالي: أهدافالل من خ
 ال يوجد لدى المراجع الخارجي إدراكا ألىمية مراجعة البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة :110
 ال يوجد لممراجع الخارجي دور في دعم البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة:110

 منهجية الدراسة:
الظواىر والممارسات  إحداثطريقة تتناول  بأنووالذي يعرف  مد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميلاعت 

الموجودة والمتاحة لمدراسة والقياس كما ىي في الواقع دون تدخل الباحث في مجرياتيا ويستطيع الباحث ان 
 من البيانات. أساسييناعتمد الباحث عمى نوعين  األساسيتفاعل مع الظاىرة ويصفيا ويحمميا، وعمى ىذا 

عمى عينة عشوائية من مجتمع الدراسة و المتمثل في مكاتب المراجعة  استبانو: وذلك بتوزيع األوليةالبيانات 
( بيدف  SSSSبمدينة طرابمس حيت ثم تحميل النتائج باالعتماد عمى استخدام رزمة البرامج اإلحصائية ) 

 ت قيمة ومؤشرات تدعم موضوع البحث.الوصول لدالالت ذا
البيانات الثانوية: وذلك بمراجعة الكتب والدوريات المنشورة والدراسات السابقة المتعمقة بالموضوع قيد البحث وىو 

 في دعم البعد البيئي لمتنمية المستدامة.التعرف عمى دور المراجع الخارجي 
 مجتمع وعينة الدراسة

من مراجعي الحسابات المزاولين لممينة والمسجمين لدى نقابة المحاسبين يتكون مجتمع وعينة الدراسة 
والمراجعين الميبيين ويعممون في مكاتب مراجعة مرخصة بمدينة طرابمس، وثم اختيار عينة عشوائية وتوزيع 

 ( استبانة.35( استبانة، وكانت عدد االستبيانات الصالحة لمتحميل )35( استبانة، حيث ثم استرداد )06)
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 الدراسات السابقة:

ثم عرض بعض  األساسيةلغرض تكوين إطار مفاىيمي تستند اليو الدراسة الحالية في توضيح الجوانب 
 الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة.

المستدامة، دراسة استكشافية دور مراجعة البعد البيئي في دعم تقارير التنمية (.0102دراسة )الشعباني، 
 في منشآت االعمال في البيئة المصرية.

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى واقع المراجعة البيئية في تحقيق البعد البيئي لمتنمية المستدامة في منشآت 
لوصفي المصرية والكشف عن مدى امتثاليا لمقوانين والتشريعات البيئية ، واستخدمت الدراسة المنيج ا األعمال

 أعضاء إلى إضافةالتحميمي حيت ثم توزيع االستبانة عمى المراجعين العاممين في مكاتب المراجعة الكبرى 
، وتوصمت تالبتر وكيماوياوالمدراء الماليين ومعدي القوائم المالية بشركات االسمنت وشركات  اإلدارةمجمس 

البيئي بما يحقق أىداف التنمية المستدامة ولكن المصرية تطبق مراجعة البعد  األعمالالدراسة الى ان منشآت 
 بشكل نسبي.

(.أنشطة المراجعة الداخمية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة 0102دراسة )المحجوب وأبوشعالة، 
 .بالشركة الميبية لمحديد والصمب

قابية في تحقيق التنمية ىدفت الدراسة الى التعرف عمى دور وظيفة المراجعة الداخمية وكيفية مساىمتيا كألية ر 
عن أدائيا وفقا ألبعاد  اإلفصاح المستدامة وكذلك التعرف مدى التزام الشركة الميبية لمحديد والصمب بقياس و

التنمية المستدامة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي حيت ثم توزيع االستبانة عمى المحاسبين 
ة الميبية لمحديد والصمب ، وتوصمت الدراسة الى ان ىناك دور لألنشطة والمراجعين الداخميين العاممين بالشرك

التي تمارسيا المراجعة الداخمية تساىم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة بالشركة مما يؤثر في قدرتيم في 
 التنمية المستدامة. وأبعادالمشاركة في تطبيق متطمبات 

ة ألثر تأكيد تقارير االستدامة عمى التنمية المستدامة لمنشآت (.دراسة تحميمي0102دراسة )البارودي ،
 .االعمال المصرية

عمى تحقيق وتدعيم التنمية المستدامة  ووانعكاسىدف الدراسة الى التعرف عمى أثر تأكيد تقارير االستدامة 
تدامة، واعتمدت ، وتحميل الصعوبات التي يواجييا المراجع الخارجي عند تأكيد تقارير االساألعماللمنشآت 

الدراسة عمى المنيج االستقرائي، وتوصمت الدراسة ان تقرير االستدامة بواسطة المراجع الخارجي يساىم في 
المصالح االمر الذي ينعكس  أصحابلدى  درجة من المصداقية عمى المحتوى المعموماتي ليذه التقارير إضفاء
 .المستدام لتمك الشركات  األداءلحقيقة  إدراكيمعمى 
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 . البيئية لمشركات الميبية األنشطةمدى امكانية قيام المراجع الخارجي الميبي بمراجعة (0100دراسة )ابراهيم، 
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مدى امكانية قيام المراجع الخارجي بمراجعة االنشطة البيئية لموحدات 

خالل التعرف عمى القواعد والتشريعات البيئية التي االقتصادية الميبية عند قيامو بعمميات المراجعة وذلك من 
تخضع ليا الوحدات االقتصادية في ليبيا ، حيت ثم جمع البيانات عن طريق االستبانة والتي وزعت عمى عينة 
من المراجعين المرخص ليم بمزاولة المينة ، وتوصمت الدراسة الى أن المراجع الخارجي الميبي ممم بأىداف 

ية وممم بالممارسات التي تدخل في نطاق المراجعة البيئية ويدرك بأنو لكي تتم عممية المراجعة المراجعة البيئ
البيئية فان االمر يتطمب مجموعة من الدوافع الالزمة لمقيام بمثل ىذا النوع من المراجعة ، حيث ان القوانين 

دولية مناسبة ويمكن تطبيقيا في البيئة والتشريعات البيئية تعتبر من أىم الدوافع وان المعايير واالجراءات ال
 الميبية.

تطور دور وظيفة التدقيق في مجال حوكمت الشركات لتجسيد مبادئ ومعايير التنمية (.0100دراسة )غالب،
 المستدامة دراسة لبعض المؤسسات الصناعية

صناعية الجزائرية ىدف الدراسة الى التعرف عمى واقع التنمية المستدامة وحوكمت الشركات في المؤسسات ال
ومدى شمول نطاق المراجعة الداخمية والخارجية لمجوانب البيئية واالجتماعية لمتنمية المستدامة وكتشاف وجيات 
نظر المؤسسات الصناعية حول الخدمة التأكيدية والمتمثمة في مراجعة التنمية المستدامة، واستخدمت الدراسة 

ئمة االستبيان لتجميع البيانات ، وتوصمت الدراسة أن االفصاح منعدم المنيج الوصفي التحميمي  وثم استخدام قا
تماما عن جوانب وابعاد التنمية المستدامة لممؤسسات الصناعية محل الدراسة نتيجة لغياب القوانين والتشريعات 

 التي تجبر المؤسسات باإلفصاح عمى الجوانب االجتماعية والبيئية. 
مراجعة البيئية كأحد متطمبات المؤسسة المستدامة وتحقيق التنمية ال(0112دراسة )منصوري وجودي، 

 .المستدامة
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى دور المراجعة البيئية في تطوير االداء البيئي لممؤسسة ضمن إطار التنمية 

وزيع االستبانة ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي حيت ثم تالمستدامة ومتطمبات االستدامة البيئية 
، وتوصمت الدراسة الى عدم ارتكاز عمل المراجع عمى مراجعة  عمى المراجعين العاممين في مكاتب المراجعة

الجوانب المالية واالقتصادية وما يرتبط بيا من أرقام وحقائق بل يتعدى ذلك الى معرفة واقع االداء البيئي 
عمى اصدار معايير وارشادات يمكن االعتماد عمييا لمقيام والتقرير عنو، كما يجب ان تعمل الجيات المعنية 

 بيذه الميمة.
 ما يميز الدراسة الحالية:

تعتبر ىذه الدراسة امتداد لمدراسات السابقة اتي تناولت موضوع المراجعة البيئية وحسب عمم الباحثان الدراسات 
المراجع الخارجي في دعم البعد البيئي  دورالسابقة التي بحثت في ىذا الموضوع في البيئة المحمية لم تتناول 

لمتنمية المستدامة وبالتالي قام الباحث بيذه الدراسة لمعرفة دور المراجع الخارجي في دعم أبعاد التنمية 
 المستدامة والتعرف عمى طبيعة األنشطة التي تمارسيا مكاتب المراجعة لدعم البعد البيئي لمتنمية المستدامة.

 لمراجعة أبعاد التنمية المستدامةاإلطار الفكري 
الخارجية عممية منظمة تيتم بإضفاء الثقة والمصداقية عمى القوائم المالية التي أعدتيا الوحدة  ان المراجعة

وتقديم ىذا الرأي عمى شكل تقرير لتوصيل  االقتصادية من قبل شخص مستقل ومؤىل إلبداء رأيو الفني والمحايد
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المصمحة، أي أن الغرض من وظيفة المراجعة يتمثل أساسا في إظيار نتائج الوحدة النتائج إلى األطراف ذات 
براز المركز المالي السميم ليا.  االقتصادية بصورة سميمة، وا 

ونظرا لمتغيرات التي حدثت في العالم خالل نيايات القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، فقد أصبحت 
ضغوط متزايدة لنشر معمومات ليس فقط حول أدائيا البيئي، ولكن حول التنمية مؤسسات األعمال في مواجية 

المستدامة، الذي يراعي الجوانب االجتماعية، مثل حقوق اإلنسان والصحة المينية واألمان الصناعي والخدمات 
أداء المؤسسات  االجتماعية األخرى بجانب االعتبارات البيئية، لذلك فيناك حاليا محاوالت لتطوير عممية تقويم

من ناحية تحقيقيا لألىداف التنمية المستدامة، بحيث يتم نشر مؤشرات األداء االقتصادي والبيئي وأيضا 
 االجتماعي.

ومن ىنا وجد الطمب عمى خدمة التأكيد الميني الجديدة التي تيدف إلى التحقق من تقارير التنمية المستدامة 
لمالي واالجتماعي والبيئي لمشركات وىي مراجعة التنمية المستدامة، وينبع التي توفر تأكيدات إدارية عن األداء ا

الطمب عمى ىذه الخدمة من احتياجات أصحاب المصالح أو األطراف المتأثرة بعمل المنظمة مثل المساىمين 
 والمقرضين والمستيمكين والمنظمات الحكومية.

دوري لألداء البيئي بواسطة أفراد متخصصين من وتعرف مراجعة االداء البيئي بأنيا فحص منظم وموضوعي و 
البيئية وتقييم فعالية البرامج  اإلداريةداخل أو خارج الوحدة االقتصادية لمتأكد من االلتزام بالقوانين والسياسات 

 (            2660االدارية البيئية وتوصيل النتائج التي يتم التوصل إلييا إلى األطراف الميتمة بيا)السيد ،
مراجعة األداء البيئي عبارة عن أداة إدارية تعمل عمى التقييم  ( أنICCوكما وضحت الغرفة الدولية التجارية )

الدوري الموثق والمنظم لمدى كفاءة أداء نظام اإلدارة البيئية، ومدى اىتمام اإلدارة بحماية البيئة من خالل 
ياسات المرتبطة باألنشطة البيئية والتي من خالليا يتم الرقابة عمى األنشطة البيئية، ومدى تنفيذ البرامج والس

 (.2655الوفاء متطمبات التشريعات والقوانين البيئية" )لطفي،
 البيئي لمتنمية المستدامة البعد

أصبحت المؤسسات اليوم مطالبة بتقديم المعمومات المالئمة حول إسياميا ودورىا في خدمة المجتمع، باعتبار 
، مما أظير الحاجة إلى تطور خدمة مينة المراجعة لفحص األداء البيئي ضمن إطار ذلك مطمبا اجتماعيا

األداء الشامل والمستدام إلى جانب أدائيا االقتصادي، وتقديم التقارير المالئمة لألطراف ذات المصمحة، وأن 
ليا برامج  ىذه المراجعة ليا مردود رقابي في مجال حوكمة الشركات خاصة فيما يتعمق بالمؤسسات التي

خاصة وانو ىناك طمب رسمي اآلن عمى اإلفصاح عن استدامة المؤسسات ماليا وبيئيا  وأنشطة لحماية البيئة
 واجتماعيا.

ويحتل مفيوم األداء البيئي في العصر الحديث اىتماما بارزا ومتزايدا عمى كافة األصعدة، حيث أخذ حيزا واسعا 
ييئات العممية، إضافة إلى التشريعات القانونية لمعظم دول العالم المتقدم من فكر الباحثين والمنظمات المينية وال

والدول النامية وأن مسؤولية كل منظمة تتحدد بالدرجة األولى بأدائيا البيئي واالجتماعي وما تقدمو من منافع 
ام كافة المنظمات لممجتمع، وأن ذلك ىو المعيار األول لتطويرىا واستمراريتيا. ثم توالت األفكار بضرورة إلز 

مراعاة الجوانب االجتماعية والبيئة المحيطة بيا، واإلسيام بشكل فعال في تحسين مختمف مناحي الحياة في 
 مختمف المجاالت والتخمي عن فمسفة تعظيم الربحية الفردية كيدف أساسي ووحيد.
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ظير ىذا اليدف ضرورة توفير اإلفصاح عن األنشطة التي تقوم بيا والتي ليا أثار بيئية، ويوعمى المنظمة 
البيانات المالئمة عن األداء البيئي لممنظمةومدى مساىمتيا في تحقيق األىداف االجتماعية، وأيضا إيصال ىذه 
البيانات لألطراف المستفيدة الداخمية والخارجية عمى حد سواء، من أجل ترشيد القرارات الخاصة والعامة المتعمقة 

تحديد النطاق األمثل ليا سواء من وجية نظر المستخدم أو من وجية نظر المجتمع بتوجيو األنشطة البيئية و 
 (2655)غالب، 

،  وتعريف التوكيد الميني GAAPواستنادا إلى مفيوم مراجعة الحسابات وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عمييا 
التابع لالتحاد الدولي لممحاسبين  IASBحسب ما صدر من مجمس معايير المراجعة  والتوكيد الميني الدولية 

IFAC  ومعايير التصديقSSAES  الصادرة عن مجمع المحاسبين القانونيين األمريكيAICPA يمكن تعريف ،
خدمة التوكيد عمى محتوى تقرير االستدامة عمى أنيا: " خدمة توكيدية تصديقيو تستيدف تحسين جودة 

بداء رأي في محايد بشأن من خالل اختبار م معمومات التنمية المستدامة زاعم اإلدارة بشأن التنمية المستدامة، وا 
وبالتالي فان دور المراجع الخارجي يكمن مدى صدق تمك المزاعم وتوصيمو ألصحاب المصمحة في المؤسسة "

في التحقق من محتوى تقارير التنمية المستدامة واختبار مدى صدق تأكيدات االدارة عن األداء البيئي ومراجعة 
 (      2669التنمية المستدامة) نصر ،  الخطط واالستراتيجيات الموضوعة لتحقيق أىداف

 :ثانيا: الجانب العممي
يتناول ىذا الجانب منيجية البحث المتبعة، وأساليب جمع البيانات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل 

ألفراد العينة ويستعرض الجانب أداة الدراسة  البيانات واختبار الفرضيات، وتحميل الخصائص الديموغرافية
 وتفاصيميا ومجتمع وعينة الدراسة واالختبارات اإلحصائية المطبقة وصدق وثبات أداة الدراسة.

(،وثم استخدام األساليب SSSSلتحقيق أىداف الدراسة تم اختبار فرضياتيا من خالل استخدام برنامج )
 اإلحصائية التالية:

 الوصفي لإلجابة وتم القيام بما يمي: اإلحصاءأواًل: 

 حساب التكرارات والنسب المئوية لممعمومات الشخصية لعينة الدراسة. -5

حساب المتوسط المرجح واالنحراف المعياري والوزن النسبي، الرأي العام، لكل عبارة من عبارات  -2
 االستبيان. 

 -بيق: ثانيًا: اإلحصاء االستداللي: لإلجابة عمى سؤال الدراسة تم تط

 (حساب معامل ألفاكرو نباخCronbach'sAlpha.لحساب معاممي الثبات والصدق الداخميين ) 

 ( اختبارT – Test) (One – Sample statistics.الختبار صحة فرضيات الدراسة ) 

 تحميل إجابات االستبيان:

Validity andReliability :أواًل: اختباري الثبات والصدق 

بات والصدق لبيانات االستبيان لمتأكد من إمكانية االعتماد عمى نتائج الدراسة تم إجراء اختباري الث
 الميدانية في تعميم النتائج من خالل حساب عمى معامل الثبات ألفا كرو نباخ.
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كما تم إجراء اختبار الصدق لمتأكد من أن أداة الدراسة والمتمثمة في االستبيان تقيس ما أعدت من أجمو 
ريق إيجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وكانت جميعيا قيم مقبولة، وبالتالي يمكن االعتماد وتم حسابو عن ط

 عمى االستبيان لقياس ما أعد من أجمو. 

 .االستبانو( يوضح معامل الثبات والصدق لبيانات 5الجدول جدول رقم )
معامل الثبات الداخمي  االستبانة 

Cronbach'sAlpha 
 معامل الصدق

إدراك المراجع الخارجي ألىمية مراجعة البعد  المحور األول 
 البيئي لتحقيق التنمية المستدامة

6.859 6.858 

المحور 
 الثاني

دور المراجع الخارجي في دعم البعد البيئي لتحقيق 
 التنمية المستدامة

6.000 6.865 

 6.826 6.725 ككل االستبانو
( يتضح أن أداة الدراسة المتمثمة ف االستبيان تتمتع بصفة الثبات الداخمي حيث حصمت عمى 5من الجدول )

( وىذا يعني ان نتائجيا ثابتة ان اعيد استخداميا مرات أخرى 6.725، 6.000، 6.859معامال ثبات قدروىا )
( 6.826، 6.865، 6.858)عمى نفس العينة وفي نفس الظروف، كما أن معامالت الصدق الداخمي كانت 

 فيي بذلك صالحة لقياس ما صممت فعميا لقياسو. 
 اختبار مقياس أداة الدراسة

المكون من خمس درجات لتحديد درجة أىمية كل بند من بنود االستبيان وذلك elaLs  rekiLتم اعتماد مقياس
 الجدول أذناه:في كما ىو موضح 

 ( مقياس تحديد األىمية النسبية2جدول )
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االىمية النسبية

 3 0 5 2 5 الدرجة

  تم تحديد األهمية النسبية وفق المعادلة اآلتية: 
 5   -    3الحد الدنى لمبديل         –لمبديل  األعمىالحد                                

  5.55_________________________      ____________       =     النسبية = األىمية     
 5عدد المستويات                                                                  

 حيث عدد المستويات ىي: منخفض، متوسط، ومرتفع، وبذلك يكون الحكم عمى الشكل اآلتي:
 .2.55لغاية  5بي من المستوى المنخفض إذا بمغ الوسط الحسا

 .5.00لغاية  2.55المستوى المتوسط إذا بمغ الوسط الحسابي أكثر من 
 5.0المستوى المرتفع إذا بمغ الوسط الحسابي أكثر من 
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 تحميل البيانات واختبار الفرضيات:
الدراسة يتناول ىذا الجزء وصف الخصائص الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة وصف خصائص عينة الدراسة: 

من )المؤىل العممي، سنوات الخبرة(. ولبيان وصف خصائص عينة الدراسة، تم إيجاد التكرارات والنسب المئوية 
 لممتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة عمى النحو التالي:

 أواًل: المؤهل العممي
 (: توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي5الجدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المؤىل العممي

 70.3 59 بكالوريوس
 57.0 9 ماجستير
 3.9 5 دكتورة

 100 35 المجموع
%( وىم بذلك يشكمون النسبة الكبرى 70.3( أن نسبة حممة شيادة البكالوريوس ىي )5تظير بيانات الجدول )

المحاسبة والمراجعة والدي يشترط لمزاولة مينة المراجعة الحصول من العينة، وىذا يتوافق مع قانون تنظيم مينة 
عمى درجة البكالوريوس في المحاسبة كحد أدني، كما يعطي انطباع بالثقة حول قدرة عينة الدراسة في ابداء 

 رأييم باالستناد عمى مؤىالتيم العممية.
 ثانيًا: الخبرة

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة0جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الخبرة

 55.7 7 سنوات 56الى  3من 
 05.50 22 سنة 53الى  56من 
 53.56 18 سنة 26الى  53من 
 7.80 0 سنة فأكثر 26من 

 100 35 المجموع
الخبرات لمعمل الميني ( تنوع مستوى خبرات أفراد العينة، وىذا قد يعود إلى أن التنوع في 0يالحظ من الجدول )

وتشارك المعرفة وتبادل الخبرات، كما يعطي انطباع بالثقة حول قدرة عينة الدراسة في ابداء رأييم باالستناد عمى 
 الخبرة المينية

 ثالثا: تحميل متغيرات الدراسة 
النحرافات يعرض ىذا الجزء من الدراسة وصفًا لمتغيرات الدراسة، حيث تم احتساب المتوسطات الحسابية وا

المعيارية لالستجابات بغرض الحكم عمى درجة الموافقة، وتحديد األىمية النسبية عند كل فقرة، وكانت النتائج 
 كما يمي:

 إدراك المراجع الخارجي ألهمية مراجعة البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.عوامل االستدالل عمى 
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إدراك المراجع الخارجي ت المعيارية لفقرات عوامل االستدالل عمى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافا3الجدول )
 .ألىمية مراجعة البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة

إدراك المراجع الخارجي ألهمية مراجعة البعد  حول الرقم
 البيئي لتحقيق التنمية المستدامة

 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية  الرتبة
 النسبية

يوجد إدراك من قبل المراجع بمدى اىمية مراجعة البعد  5
 البيئي

 مرتفعة 5 6.706 0.596

2 
يدرك المراجع الخارجي بأن مراجعة البعد البيئي يساىم 

 في معالجة األضرار البيئية.
0.556 6.753 5 

 مرتفعة

5 
يدرك المراجع الخارجي بأن مراجعة البعد البيئي يساىم 

 رفع سمعة المنشأة وزيادة أرباحيا.في 
0.569 6.005 2 

 مرتفعة

0 
يدرك المراجع الخارجي بأن مراجعة البعد البيئي يساىم 
في حصول المنشأة استثمارات أكبر وضمان 

 استمراريتيا في المستقبل.
 متوسطة 56 6.860 5.070

3 
االساليب يدرك المراجع الخارجي بأىمية االلمام بكافة 

الممكنة لتنفيذ اجراءات مراجعة البعد البيئي لتحقيق 
 التنمية المستدامة.

5.855 6.885 8 

 مرتفعة

0 
يدرك المراجع الخارجي بأىمية وجود أساليب محاسبية 

 عممية لقياس التكاليف البيئية.
5.970 6.897 3 

 مرتفعة

7 
تقديرات محاسبية يدرك المراجع الخارجي بأىمية وجود 

لاللتزامات البيئية المحتمل أن تواجييا المنشأة في 
 الفترات المستقبمية.

5.963 6.985 7 

 مرتفعة

8 
يدرك المراجع الخارجي بأىمية توافر المعرفة ولإللمام 

 بالقوانين والتشريعات البيئية التي تخضع ليا المنشاة
5.855 6.756 9 

 مرتفعة

9 
المراجع الخارجي بضرورة توفر خبرات يدرك 

وتخصصات عممية بمكاتب المراجعة في ليبيا بما يخدم 
 االىتمام باألنشطة البيئية.

0.505 6.300 0 

 مرتفعة
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56 
يدرك المراجع الخارجي ان سالمة القياس واالفصاح 
لألثار الناتجة عن الممارسات البيئية لو انعكاس عمى 

 المالية المنشورة.القوائم 
5.900 6.753 0 

 مرتفعة

 مرتفعة  1.2.5 5.004 المقياس العام
إدراك المراجع الخارجي ألىمية مراجعة ( أن األىمية النسبية لفقرات عوامل االستدالل 3نالحظ من الجدول )

( 0.223بمغ المتوسط العام )البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة من وجية نظر عينة الدراسة مرتفعة. حيت 
وىذا يؤكد عمى إدراك وحرص المراجعين الخارجيين ألىمية البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة وذلك من 

 التي احتمت الترتيب األول والثاني. 2،5خالل الفقرة 
 مة.دور المراجع الخارجي في دعم البعد البيئي لتحقيق التنمية المستداعوامل االستدالل عمى 

دور المراجع الخارجي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عوامل االستدالل عمى 0الجدول )
 .في دعم البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية  الرتبة
 النسبية

5 
العالقة بين يسعى المراجع الخارجي لتقييم 

سعي المنشأة لتحقيق التنمية من جية وبين 
 تمبية المتطمبات البيئية من جية اخرى.

 متوسطة 3 6.005 2.385

2 
يقوم المراجع الخارجي بتقييم االداء البيئي 
لممنشأت الصناعية لمتحقق من مدى االمتثال 

 لمقوانين والتشريعات البيئية لتحقيق التنمية.

 متوسطة 9 6.025 2.255

5 
يعتبر عدم تشريع ممزم لإلفصاح عن االمور 
البيئية من اسباب عدم قيام المرجع الخارجي 

 بمراجعة وتقييم البعد البيئي لممنشأة.

 متوسطة 2 6.873 0.230

0 
يعتبر عدم وجود قوانين ممزمة لمقيام 
بالمراجعة البيئية من أسباب عدم قيام المراجع 

 البيئي.الخارجي بمراجعة البعد 

 متوسطة 5 6.887 0.562

3 

يسعى المراجع الخارجي لمتحقق من قدرة 
االنظمة المحاسبية لممنشاة عمى تقديم التقارير 
والبيانات المتعمقة بالجوانب البيئية بالشكل 

 المطموب.

 متوسطة 56 6.735 2.579
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0 
يقوم المراجع الخارجي بتقييم مستوى الرقابة 

واالنشطة البيئية لدى الداخمية عمى الجوانب 
 المنشآت الصناعية.

 متوسطة 0 6.853 5.255

7 

يقوم المراجع الخارجي بالتحقق من وجود 
توازن بين احتياجات السكان والتناقص في 
المواد الطبيعية لضمان تمبية احتياجات 
الحاضر دون تدمير احتياجات االجيال 

 القادمة.

 متوسطة 7 6.036 2.230

8 

البيئية لتخفيض المخاضر تيدف المراجعة 
واالضرار البيئية الصناعية واالستنزاف 
العشوائي لمبيئة لضمان تحقيق التنمية 

 المستدامة.

5.203 
 

 متوسطة 5 6.858

9 
يقوم المراجع الخارجي بتقييم العالقة بين 
سعي المنشاة لتحقيق التنمية من جية وبين 

 تمبية المتطمبات البيئية من جية اخرى.

 متوسطة 8 6.398 2.235

56 
تيدف المراجعة البيئة لتطوير اساليب 
ومعايير القياس والعرض المحاسبي عن 

 االداء البيئي لممنشأة.

 متوسطة 0 6.095 2.025

 متوسطة  1.242 .0.29 المقياس العام
 

دعم البعد لدور المراجع الخارجي في ( أن األىمية النسبية لفقرات عوامل االستدالل 0نالحظ من الجدول )
( وىذا 2.890البيئي لتحقيق التنمية المستدامة من وجية نظر عينة الدراسة متوسطة. حيت بمغ المتوسط العام )

عدم وجود  يعتبر“يرجع الى عدم وجود تشريع ممزم لإلفصاح عن األمور البيئية لممنشاة، حيت جاءت الفقرة 
قيام المراجع الخارجي بمراجعة البعد البيئي " في المرتبة  قوانين ممزمة لمقيام بالمراجعة البيئية من أسباب عدم

( وكذلك الفقرة "يعتبر عدم تشريع ممزم لإلفصاح عن االمور البيئية من 0.562االولى وبمتوسط مرتفع قدره )
دره اسباب عدم قيام المرجع الخارجي بمراجعة وتقييم البعد البيئي لممنشأة" المرتبة الثانية ومتوسط ايضا مرتفع ق

( وىذا اثر سمبا عمى دور المراجع الخارجي في دعم البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة مع ادراكو 0.230)
 ألىمية مراجعة البعد البيئي .
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 رابعا: اختبار فرضيات الدراسة:

 الفرضية األولى 

 التنمية المستدامة.يوجد لدى المراجع الخارجي إدراكا ألىمية مراجعة البعد البيئي لتحقيق :ال165

بمستوى (    T L rkasiL O- Lrوالختبار صحة الفرضية الصفرية االولى تم تطبيق اختبار) 
( يوضح نتائج ىذا االختبار والقرار اإلحصائي الخاص 7ومن طرف واحد، والجدول رقم ) داللة 

 بالفرضية الصفرية االولى.

 األولى والقرار اإلحصائي الخاص بيا( نتائج اختبار صحة الفرضية الصفرية 7جدول )
 القرار اإلحصائي المحسوبة T الجدولية giS T نص الفرضية

ال يوجد لدى المراجع الخارجي إدراكا ألىمية 
 مراجعة البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة

 رفض 50.893 2.520 6.666
 

وبما  2.520الجدولية والبالغة  Oوىي أكبر من  50.893المحسوبة تبمغ  Oنالحظ من الجدول السابق أن قيم 
أن قاعدة القرار ىي قبول الفرضية العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة اقل من الجدولية وترفض العدمية إذا 

الفرضية كانت المحسوبة أكبر من الجدولية، فانو وبناء عمى ما سبق يتم رفض الفرضية العدمية األولى وتقبل 
البديمة األولى والتي تنص " يوجد لدى المراجع الخارجي إدراكا ألىمية مراجعة البعد البيئي لتحقيق التنمية 

 المستدامة"

 الفرضية الثانية:

الفرضية البديمة  ال يوجد لممراجع الخارجي دور في دعم البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة:162
 الثانية

 اختبار صحة الفرضية الصفرية الثانية والقرار اإلحصائي الخاص بيا( نتاج 8جدول رقم )

 giS T نص الفرضية
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 القرار اإلحصائي

ال يوجد لممراجع الخارجي دور في دعم البعد 
 البيئي لتحقيق التنمية المستدامة

 قبول 5.072 2.665 6.666

 
الجدولية والبالغة  Oوىي أصغر من  5.072المحسوبة تبمغ  Oنالحظ من الجدول السابق أن قيمة 

وبما أن قاعدة القرار ىي قبول الفرضية العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة اقل من الجدولية وترفض  2.665
الفرضية البديمة األولى وتقبل  العدمية إذا كانت المحسوبة أكبر من الجدولية، فانو وبناء عمى ما سبق يتم رفض

الفرضية العدمية األولى والتي تنص " ال يوجد لممراجع الخارجي دور في دعم البعد البيئي لتحقيق التنمية 
 "الفرضية البديمة الثانية المستدامة

  

 05.0
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 النتائج والتوصيات
 أوال النتائج

 التوصل الى النتائج التالية:استنادا الى نتائج تحميل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات ثم 
 ألىمية مراجعة البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.أن ىناك إدراك من أفراد عينة الدراسة -0
 يدرك المراجع الخارجي بأن مراجعة البعد البيئي يساىم في معالجة األضرار البيئية. -0
المستدامة وذلك لعدم التزام المنشأة  ال يوجد لممراجع الخارجي دور في دعم البعد البيئي لتحقيق التنمية -3

 بالقوانين التي تساعد عمى حماية البيئة والمحافظة عمييا.
عدم وجود تشريع ممزم لإلفصاح عن االمور البيئية من اسباب عدم قيام المرجع الخارجي بمراجعة  -5

 وتقييم البعد البيئي لممنشأة.
أسباب عدم قيام المراجع الخارجي بمراجعة البعد  عدم وجود قوانين ممزمة لمقيام بالمراجعة البيئية من -4

 البيئي.
 -ثانيا: التوصيات: 

يجب األخذ بالمراجعة البيئية كمنيج أساسي لتحقيق استدامة االنشطة االقتصادية وبالتالي التركيز  -1
 عمى متطمبات المسؤولية البيئية.

 والتشريعات البيئية.ضرورة إلزام المنشأت والشركات الصناعية بتطبيق القوانين  -2
البد من سن التشريعات االزمة التي تحدد عقوبات رادعة عمى المؤسسات التي تمتنع عن االفصاح  -3

 عن انشطة التنمية المستدامة.
نشر الوعي البيئي في المجتمع وعقد دورات لتوعية الشركات والمنشأت الصناعية بأىمية المراجعة  -4

 مستدامة. البيئية ودورىا في تحقيق التنمية ال
ضرورة قيام الجيات الميتمة بالمينة في ليبيا بتبني واصدار المعايير المتعمقة بمراجعة البعد البيئي  -5

 لتحقيق التنمية المستدامة.
 قائمة المراجع:

(. دور مراجعة البعد البيئي في دعم تقارير التنمية المستدامة، 2658الشعباني، منى محمد عمي )  - 1
، جامعة 22منشآت االعمال في البيئة المصرية، مجمة الفكر المحاسبي، المجمد دراسة استكشافية في 

 عين شمس.
(. دراسة تحميمية ألثر تأكيد تقارير االستدامة عمى التنمية 2657البارودي، عمي سيد حسين )  - 2

ع، كمية المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية، العدد الراب المصرية، لمنشآت االعمال المستدامة
 التجارة، جامعة قناة السويس.
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(.أنشطة المراجعة الداخمية ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة 2657المحجوب، حميدة وأبوشعالة )  - 3
 . 3بالشركة الميبية لمحديد والصمب مجمة دراسات االقتصاد واالعمال المجمد

اجع الخارجي الميبي بمراجعة االنشطة (. مدى امكانية قيام المر 2652ابراىيم، محمود عبد السالم)  - 4
 البيئية لمشركات الميبية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة بنغازي كمية االقتصاد.

(. تطور دور وظيفة التدقيق في مجال حوكمت الشركات لتجسيد مبادئ 2655غالب، فاتح )  - 5
تير، كمية العموم االقتصادية ومعايير التنمية المستدامة دراسة لبعض المؤسسات الصناعية، رسالة ماجس

 والعموم التجارية وعموم التسيير، جامعة فرحات عباس، الجزائر.
(.المراجعة البيئية كأحد متطمبات المؤسسة 2668منصوري، كمال محمد وجودي، محمد رمزي )  - 6

والكفاءة االستخدامية المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة، المؤتمر العممي االول حول التنمية المستدامة 
 سطيف، الجزائر. -لمموارد المتاحة، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة فرحات عباس 

(. موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير المراجعة 2669نصر، عمي عبد الوىاب )  - 7
شركات ومسؤوليات مراقب الحسابات في العربية الدولية واالمريكية، الجزء الرابع. المراجعة وحوكمة ال
 مراجعة االزمة المالية العالمية، الدار الجامعية، االسكندرية.

(. الموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة، البعد البيئي، 2660السيد، ابراىيم عبد الجميل )  - 8
 الطبعة االولى.

الجامعية،  التنمية المستدامة، الدار ( المحاسبة والمراجعة عن2655لطفي، أمين السيد أحمد )  - 9
 .مصر


