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الممخص :نظ ار لما شيده العالم من تطور تكنولوجي انبثق عنو ظيور الثورة الصناعية والتي ساىمت
بشكل إيجابي في توفير متطمبات العنصر البشري لتمبية مقومات الحياة الكريمة ،إال أن الجانب السمبي
ليذا التطور لو أثر سيئ عمى البيئة المحيطة ومن ىنا كان لزاما عمى الوحدات االقتصادية خاصة
الكبيرة منيا ضرورة اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي (حيث أن االىتمام باإلفصاح المحاسبي عن
االداء البيئي يشير إلى أن تمك المؤسسة تعي وتحترم اخالقيات المينة) والذى بدوره يزيد من جودة

التقارير المالية والقدرة التنافسية لموحدة االقتصادية  ،وليذا تركزت ىذه الدراسة عمى معرفة ما إذا كان
ىناك عالقة بين حجم الوحدات االقتصادية ( )Independent Variablesواإلفصاح المحاسبي عن
األداء البيئي باإلضافة إلى العالقة بين اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي ( Intervening
 )Variableوجودة التقارير المالية والقدرة التنافسية ( ،)Dependent Variablesحيث قام الباحثون
بإستخدام استمارة اإلستبيان كأداة أساسية لتجميع البيانات وذلك بتوزيع عدد  70استبانة عمى موظفي
محطة الخمس البخارية ،وذلك بإتباع المنيج الوصفي الكمي لتحميل البيانات عن طريق البرنامج
اإلحصائي  . SPSSوبمأن حجم المجتمع صغير جدا لقد تم اعتبار أن حجم العينة ىو حجم المجتمع
وىو ما يعرف بالمسح الشامل أو الطريقة التوافقية ( ،)Census Methodحيث استمر الباحثون في
توزيع اسثمارة اإلستبيان حتى الوصول إلى نقطة التشبع ( ،)Saturation Pointفقد توصمت الدراسة
إلى أن ىناك عالقة إيجابية بين حجم الوحدة االقتصادية واإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي وجودة
التقارير المالية والقدرة التنافسية لموحدة االقتصادية ،ومن ىنا تم التوصل إلى أنو كمما زاد حجم الوحدة
االقتصادية كمما زادت جودة التقارير المالية والقدرة التنافسية لموحدة االقتصادية باإلضافة إلى أن الوحدة
االقتصادية ذات الحجم الكبير تيتم باخالقيات المينة عنيا في الوحدات االقتصادية ذات الحجم
الصغير ،وأخير أوصت الدراسة بضرورة سن التشريعات التي تمزم الوحدات االقتصادية باإلفصاح
المحاسبي عن أدائيا البيئي وخاصة الكبيرة منيا.
الكممات المفتاحية :حجم الوحدة االقتصادية ،اإلفصاح المحاسبي ،األداء البيئي ،جودة التقارير المالية،
القدرة التنافسية.
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تأثر اإلفصاح المحاسبي بحجم الوحدة االقتصادية وأثره عمى جودة التقارير المالية والقدرة
التنافسية لموحدة االقتصادية
أ .ضو جبران ،د .شكري عامر ،أ .ميالد زلطوم ،قسم المحاسبة ،كمية االقتصاد والتجارة  -جامعة المرقب

 1 – 1المقدمة:

يعد اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في الوحدات االقتصادية من أبرز المواضيع
التي القت اىتمام شديد من قبل الدول المتقدمة ،مما شجع أغمب الدول النامية في االىتمام
باإلفصاح المحاسبي البيئي في تقاريرىا المالية لما في ذلك من أىمية كبيرة في حماية المجتمع
والبيئة تماشيا مع أسس اخالقيات المينة ،أي بمعنى أن الوحدة االقتصادية يجب أن تضع في
اعتبارىا التوفيق بين ثالثة أشياء أساسية التي من شأنيا يقوم اإلفصاح البيئي وىي المجتمع
والبيئة والربح لدى الوحدة االقتصادية ،حيث أشارت الجمعية األمريكية إلى ضرورة توضيح
مساىمة الوحدة االقتصادية في التنمية االجتماعية والتي بدورىا تعكس رضى المجتمع عن
النشاطات التي تقوم بيا الوحدة االقتصادية ،ولقد اىتم المجتمع الدولي بحقوق اإلنسان وحماية
البيئة من التموث الناتج عن العمميات التشغيمية لموحدة االقتصادية إلى أن انتقمت ىذه األىمية
لدى أفراد المجتمع والطوائف المينية في الوحدات االقتصادية بالمعمومات المالية المرتبطة
باألداء البيئي ،األمر الدى أدى إلى زيادة اىتمام الفكر المحاسبي باإلفصاح المحاسبي عن
األداء البيئي لزيادة جودة التقارير المالية وكذلك زيادة القدرة التنافسية لموحدة االقتصادية
(الفضل.)1994 ،

 2 – 1مشكمة الدراسة:

يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في دول العالم األول أداة أساسية تزيد من
جودة التقارير المالية تمبية لمستخدمييا ،ومما ال شك فيو أن اإلفصاح المحاسبي عن األداء
البيئي يتأثر بحجم الوحدة االقتصادية ،إال أن في الدول النامية جل الوحدات االقتصادية ال
تركز عمى اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي ومن ىنا تتركز مشكمة الدراسة في التساؤالت
التالية :
 ما مدى تأثر اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي بحجم الوحدة االقتصادية؟ ما مدى تأثير اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي عمى جودة التقارير المالية لموحدةاالقتصادية؟
 -ما مدى تأثير اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي عمى القدرة التنافسية لموحدة االقتصادية؟

 3 – 1أىداف الدراسة:

 -1دراسة وتحميل ما إذا كانت ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم الوحدة االقتصادية
واإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي.
 -2دراسة وتحميل ما إذا كانت ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي عن
األداء البيئي وجودة التقارير المالية والقدرة التنافسية لموحدة االقتصادية.
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 4 - 1أىمية الدراسة:
 -1عدم الوقوف عمى األىمية الحقيقية لإلفصاح المحاسبي البيئي في التقارير المالية لموحدة
االقتصادية يزيد من أىمية الدراسة.
 -2تساعد الدراسة في اإللحاح عمى إظيار الربح المضحى بو في تقاريرىا المالية والذى بدوره
يعكس اإلسيامات االجتماعية التي قامت بيا الوحدة االقتصادية.
 -3يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في التقارير المالية ضرورة لترشيد ق اررات
اإلستثمار في برامج تحسين مستوى األداء البيئي.
 -4يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في التقارير المالية دليال عمى إدراك المحطة
لمقضايا البيئية.
 -5يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في التقارير المالية ىاما لوقوف مستخدمي
التقارير المالية عمى األثار البيئية لممحطة.
 -6التزام الوحدات االقتصادية بأسس و معايير وآداب اخالقيات المينة.

 5-0مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في اإلداريين والماليين بمحطة الخمس البخارية لتوليد الطاقة
الكيربائية وتحمية المياه والبالغ عددىم  70موظف ،وبمأن حجم مجتمع الدراسة صغير نسبياً تم
اعتبار عينة الدراسة ىو مجتمع الدراسة ،وىو ما يعرف بالمسح الشامل أو الطريقة التوافقية
(.)Census Method
 6-1منيجية الدراسة:
تم االعتماد عمى الكتب والمجالت العممية في بناء األساس النظري لمدراسة (بيانات
ثانوية) ،واتخذ المنيج الوصفي الكمي في تجميع البيانات األولية وذلك بتوزيع عدد  70استبانة
عمى الموظفين اإلداريين والماليين بمحطة الخمس البخارية لتوليد الطاقة الكيربائية وتحمية
المياه.
مع العمم بأن استمارة اإلستبيان تتكون من جزئيين ،الجزء األول يبين البيانات الديموغرافية
لممبحوثين ،أما الجزء الثاني يشتمل عمى مجموعة مؤشرات تعكس طبيعة متغيرات الدراسة ،ولقد
تم استخدام برنامج  SPSSكأداة احصائية في تحديد قبول أو رفض فرضيات الدراسة.
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ولدراسة فقرات االستبيان ومدى صالحيتيا لمقياس قام الباحثون بعرض صحيفة االستبيان عمى
مجموعة من األكاديميين وقد اجمع معظميم عمى صالحية االداة بعد التعديل في بعض
الفقرات ،باإلضافة إلى توزيع  20استبانة عمى عينة خارج عينة مجتمع الدراسة حيث كانت
الردود بنسبة  ،%100وقد قام الباحثون بقياس معدل الصدق والثبات لفقرات اإلستبيان بإستخدام
برنامج التحميل اإلحصائي  SPSSكأداة اخرى لمعرفة الصدق والثبات إلى جانب المحكمين
األكاديميين حيث كانت كاآلتي-:

 1-6-1المصداقية ) .(Validity
المصداقية ليا القدرة عمى توضيح وتفسير التجانس بين مؤشرات المتغيرات التي تتمثل في
أسئمة الدراسة الموجودة في قائمة اإلستبيان ،وكذلك مقارنة االرتباط بين تمك المؤشرات ومعامل
ألفا (مستوى الداللة المعنوية  )0.05بحيث إذا كانت المصداقية أقل من مستوى الداللة المعنوية
> 0.05تعتبر مقبولة ،واذا كانت أكبر من مستوى الداللة <  0.05تعتبر مرفوضة كما ىو
موضح في الجدول رقم ( )1التالي-:
جدول رقم ( )0يوضح الصدق الخارجي لمتغيرات الدراسة
الشـرح ()Exp

مستوى الداللة المعنوية ()sig

الصنف ()Item

عدم مصداقية

0.166

X1.1

مصداقية

0.001

X1.2

مصداقية

0.001

X1.3

مصداقية

0.020

X1.4

عدم مصداقية

0.215

X1.5

عدم مصداقية

0.996

X1.6

مصداقية

0.012

X1.7

مصداقية

0.001

X1.8

مصداقية

0.000

X1.9

مصداقية

0.029

Y1.1

اإلفصاح المحاسبي عن

مصداقية

0.018

Y1.2

األداء البيئي
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مصداقية

0.000

Y1.3

مصداقية

0.000

Y1.4

مصداقية

0.000

Y1.5

عدم مصداقية

0.058

Y1.6

مصداقية

0.011

Y1.7

عدم مصداقية

0.649

Y1.8

مصداقية

0.004

Y1.9

مصداقية

0.000

Y2.1

مصداقية

0.000

Y2.2

مصداقية

0.000

Y2.3

مصداقية

0.005

Y3.1

مصداقية

0.000

Y3.2

مصداقية

0.039

Y3.3

عدم مصداقية

0.150

Y3.4

مصداقية

0.005

Y3.5

مصداقية

0.004

Y3.6

AISC2020

جودة التقارير المالية

القدرة التنافسية

بالنظر لمجدول السابق لقد تم حذف الفقرات التي ال تمثل المصداقية ليتم توزيع صحيفة
االستبيان عمى عينة الدراسة بدون وجود لتمك الفقرات.

 2-6-1الثبات ).(Reliability
تكمن أىمية الثبات في اإلدراك بين المؤشرات والمتغيرات ،وبمعنى أخر معرفة ما إذا كانت
المتغيرات ذات ثبات أو ال وىذا يكون من خالل مقارنة معامل كرونباخ ألفا بنسبة إحصائية
 %60بحيث إذا كانت أكبر من <  %60يعتبر المتغير ذو ثبات.
وأما إذا كانت أصغر من >  %60يفقد المتغير ثباتو كما ىو موضح في الجدول رقم ()2
التالي-:
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جدول رقم ( )0يوضح معامل كرونباخ ألفا لمثبات
المعمومات

كرونباخ ألفا

المتغير

) ( Information

)(Cronbach's Alpha

)(Variable

ثابت

0.716

حجم الوحدة االقتصادية

ثابت

0.739

اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي

ثابت

0.845

جودة التقارير المالية

ثابت

0.707

القدرة التنافسية

 7 - 1حدود الدراسة:
أ -الحدود المكانية :محطة الخمس البخارية لتوليد الكيرباء وتحمية المياه.
ب -الحدود الزمنية :الفترة من 2018 - 09 -01م إلى 2018 - 12 - 31م.
ج -الحدود البشرية :الموظفين اإلداريين والماليين بمحطة الخمس البخارية لتوليد الكيرباء
وتحمية المياه.

نموذج الدراسة 8 -1:
جودة التقارير

حجم الوحـدة االقتصادية

اإلفصاح المحاسبي

عن األداء البيئي
القدرة التنافسية
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 9-0الدراسات السابقة:

 -0دراسة أبوزيد )0117( ،بعنوان إطار محاسبي مقترح لإلفصاح عن األداء البيئي في ظل
معايير الجودة البيئية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى اإلفصاح المحاسبي البيئي في التقارير المالية
لموحدة االقتصادية ،وكذلك دراسة فيما إذا كانت ىناك معايير وضوابط تحكم اإلفصاح

المحاسبي عن األداء البيئي بالتقارير المالية لموحدة االقتصادية ،وقد توصمت ىذه الدراسة إلى
عدم وجود ضوابط ومعايير كافية لقياس وعرض التكاليف االجتماعية وكذلك باإلضافة إلى

صعوبة وضع معايير نقدية لألضرار البيئية بل يمكن قياسيا بمقاييس غير نقدية.

 -0دراسة الخيال ،ومفتي )0112( ،بعنوان أىمية اإلفصاح عن المسؤولية البيئية

واالجتماعية في التقارير المالية المنشورة في المممكة العربية السعودية.

استيدفت ىذه الدراسة تالث جيات إلبداء آرائيم بخصوص أىمية اإلفصاح المحاسبي
بالتقارير المالية وىم المحاسبون القانونيين واألكاديميون والمستثمرون ،وتوصمت ىذه الدراسة
إلى أن عدم وجود ضوابط قانونية تحكم اإلفصاح المحاسبي يؤدي إلى عدم اإلفصاح المحاسبي

عن األداء البيئي في التقارير المالية لموحدة االقتصادية.

 -2دراسة (.)Deegan 2002

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة إلى أي مدى الشركات الكبرى تستطيع اإلفصاح المحاسبي

عن األداء البيئي في استراليا ،ولقد اعتمدت الدراسة عمى الصحافة في معرفة آراء وتوقعات
المجتمع وكذلك اعتمدت عمى منيج أسموب تحميل المحتوى في اإلفصاح المحاسبي عن األداء

البيئي ،ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىو أن الشركات الكبرى في تزايد في
افصاحيا المحاسبي عن األداء البيئي.

 10 -1الجانب النظري:

 1-10-1حجم الوحدة االقتصادية.
يختمف حجم الوحدة االقتصادية من شركة إلى أخرى اعتمادا عمى نشاط الشركة ،وينعكس

حجم الوحدة االقتصادية من حجم العمميات المالية وكذلك الحال من حجم المبيعات لدى

الشركات ،وأشير أيضا إلى أن لمحجم تأثير مباشر عمى اإلفصاح المحاسبي لألداء البيئي وذلك

من خالل دراسة  50شركة أمريكية ليا أسيم في البورصة األمريكية  ،ولقد تمت اإلشارة أيضا

في دراسة في بنغالدش إلى أن اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي يكون اختياريا وذلك من
خالل مالحظة أن أغمب الشركات تيتم بنسبة قميمة في إفصاحيا عن األداء البيئي ،والدى بدوره
يعود إلى طبيعة حجم الوحدة االقتصادية (.)Holder- webb,2009
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تأثر اإلفصاح المحاسبي بحجم الوحدة االقتصادية وأثره عمى جودة التقارير المالية والقدرة
التنافسية لموحدة االقتصادية
أ .ضو جبران ،د .شكري عامر ،أ .ميالد زلطوم ،قسم المحاسبة ،كمية االقتصاد والتجارة  -جامعة المرقب

باإلضافة إلى أن حجم الوحدة االقتصادية يتحدد من خالل حجم األصول أو حجم

المبيعات الخاصة بالشركة فيرى البعض أن الوحدات االقتصادية كبيرة الحجم تقوم باإلفصاح
المحاسبي عن األداء البيئي في تقاريرىا المالية وذلك لقدرة تمك الشركات في مواجية التكاليف

االجتماعية المترتبة عن األنشطة المضرة بالبيئة ،عمى عكس الوحدات االقتصادية صغيرة

الحجم والتي تخشى عدم قدرتيا عمى تغطية نفقاتيا االجتماعية (. )Hussein et al ,2006
ومما سبق يمكن أن نستنتج الفرضية التالية:

 :Hoتوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين حجم الوحدة االقتصادية واإلفصاح
المحاسبي عن األداء البيئي.

اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي وجودة التقارير المالية 2-10-1.
تعتبر القوائم المالية العمود الفقري لعممية اإلفصاح ،وبما أن اليدف األساسي من اإلفصاح
المحاسبي ىو تزويد األطراف ذات العالقة بالبيانات والمعمومات المالية المتعمقة بنتيجة أعمال

الوحدة االقتصادية ومركزىا المالي ،والتي بدورىا تساعدىم عمى اتخاذ القرار المناسب وفي

الوقت المناسب ،وتقدم ىذه البيانات عبر األساليب األساسية لإلفصاح والتي تتمثل في القوائم
المالية ( قائمة المركز المالي ،وقائمة الدخل ،وقائمة التغير في حقوق الممكية ،وقائمة التدفقات

النقدية) .وباإلضافة إلى ما تحتويو القوائم المالية األساسية ،فإنو يمكن إعداد ونشر بعض
القوائم اإلضافية األخرى ،وكذلك الجداول اإلحصائية التي تقدم معمومات إضافية عن نشاط

الوحدة االقتصادية (الحويطات . )2009،

حيث تحظى التقارير المالية باىتمام كبير من مختمف الييئات المينية والتشريعية لما تمثمو

من وسيمة ىامة في توصيل قدر كبير من المعمومات المفيدة إلى عدد من الفئات ذات العالقة
بالشركات المصدرة ليذه التقارير ،حيث أن وجود تعميمات واضحة ومحددة من قبل ىيئة األوراق

المالية تساعد في قدرة الشركات عمى اإلفصاح عن البنود الواجب اإلفصاح عنيا في التقارير

المالية  ،حيث يعتبر اإلفصاح في ىذه التقارير ىو حق أساسي من حقوق المستثمر واستحقاقاً

الزما عمى مصدر ىذه التقارير (الجيوشى.)2003 ،
ومما سبق يمكن أن نستنتج الفرضية التالية:

 :Hoتوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي
وجودة التقارير المالية لموحدة االقتصادية.
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 3-10-1القدرة التنافسية لموحدة االقتصادية.
أن عرض المعمومات واإلفصاح عنيا يعتبر بالغ األىمية لمستخدمي البيانات المالية من

أجل تزويدىم بمعمومات ضرورية التخاد ق ارراتيم ،ولكن ىناك أسباب تعوق عممية اإلفصاح
أدت إلى تضارب األفكار حول مسألة اإلفراط في عممية اإلفصاح لموحدة االقتصادية ،فقد ينشأ
نوع من التيديد لمصالح بعض المنشآت نتيجة الزيادة المفرطة في اإلفصاح لمصمحة كثير من

المستفيدين مما يؤثر عمى القدرة التنافسية ،واختراق المنافسين لمعمومات سرية عن الشركة األمر
الذى قد يضر بمصالحيا). (Roberts, et al.p281

إن ترك اإلفصاح إلدارة الشركات يجعل درجة اإلفصاح تخضع لتقدير اإلدارة ومزاجيا،

مما يؤدي إلى تفاوت اإلفصاح بين الشركات المختمفة ،ولمشركة نفسيا عبر الفترات الزمنية

المتعاقبة  ،كما يؤدى ذلك إلى قيام بعض الشركات بانتقاء بعض البيانات لإلفصاح عنيا
وحجب اإلفصاح عن بيانات أخرى .لذا تمجأ كثير من الدول إلى إلزام الشركات عن طريق

قوانين تفرضيا باإلفصاح عن البيانات التي تعتقد أنيا مفيدة وضرورية لمتخذي الق اررات

الخارجيين  ،وكما أشار راديبو وغري إلى عدم اإلفصاح عن بعض المعمومات يعود إلى
استغالل المنافسين ليذه المعمومات وبالتالي التأثير عمى الوضع التنافسي لمشركة

( . )Radebaugh & Gray ,p.296

ومما سبق يمكن أن نستنتج الفرضية التالية:

 :Hoتوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي
والقدرة التنافسية لموحدة االقتصادية.

 11-1الجانب العممي:

 1-11-1التحميل الوصفي واالجتماعي لعينة الدراسة.
من خالل جمع استمارة االستبيان التي تم إعدادىا لمحصول عمى بعض المعمومات التي
تم استخداميا في ىذه الدراسة ،حيث كان عدد االستمارات المتحصل عمييا و الصالحة لمتحميل

 59صحيفة استبيان من أصل  70صحيفة استبيان .ومن بين ىذه المعمومات كانت بعض
الخصائص المتعمقة بالموظفين الماليين واإلداريين بمحطة الخمس البخارية فقد تم الحصول
عمى ىذه الخصائص حسب كل سؤال تم توجييو لمموظف باستمارة االستبيان وتم تفسير بيانات

االستبيان حسب الجداول التالية:

699

aisc.elmergib.edu.ly
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التنافسية لموحدة االقتصادية
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 )0المؤىل العممي:

الجدول رقم ( )2يوضح المؤىل العممي
Cumulative

Frequency

Percent

دبموم متوسط

1

1.7%

1.7

دبموم عالي

16

27.1%

28.8

بكالوريوس

32

54.2%

83.1

ماجستير

10

16.9%

100.0

المجموع

59

100.0%

المؤىل العممي

التكرار

Percent

النسبة

النسبة التراكمية

يتضح من الجدول رقم ( )3أن أعمى نسبة من الموظفين المشاركين بتعبئة استمارة
االستبيان من حممة شيادة البكالوريوس حيث كان عددىم ( )32موظفا وشكمت نسبتيم

 %54.2من إجمالي العينة ،وأقل نسبة كانت من حممة دبموم متوسط حيث كان عددىم

موظف واحد بنسبة  %1.7من إجمالي العينة وىدا مما يشير أن غالبية المبحوثين عمى دراية
تامة بأىمية االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي في التقارير المالية كما ىو مبين في الشكل

رقم ( )1التالي:
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 )2التخصص العممي:

AISC2020

الجدول رقم ( )4يوضح التخصص العممي
Frequency

Percent

Cumulative Percent

محاسبة

27

45.8%

45.8

ادارة أعمال

13

22.0%

67.8

تمويل ومصارف

6

10.2%

78.0

اقتصاد

4

6.8%

84.7

حاسوب

9

15.3%

100.0

المجموع

59

100.0%

التخصص العممي

التكرار

النسبة

النسبة التراكمية

يتضح من الجدول رقم ( )4ان غالبية عينة الدراسة ىم في مجال المحاسبة حيث كانت

نسبتيم حوالي  % 45.8باإلضافة الى ان اقل نسبة والبالغة  % 6.8كانت من مجال االقتصاد
وىذا يزيد من دقة البيانات التي تم جمعيا من عينة الدراسة الن المحاسبين ىم الفئة االقرب الى

االدراك التام ألىمية االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي كما ىو موضح بالشكل رقم ()2

التالي:
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 )2القسم التابع لو:

الجدول رقم ( )5يوضح أقسام عينة الدراسة
Frequency

Percent

Cumulative Percent

التكرار

النسبة

النسبة التركمية

القسم المالي

34

57.6%

57.6

القسم اإلداري

25

42.4%

100.0

المجموع

59

100.0%

القسم التابع لو

من خالل الجدول رقم ( )5يتضح ان ما نسبتو  % 57.6من عينة الدراسة ىم موظفين

تابعين لمقسم المالي وان ما نسبتو  % 42.4ىم موظفين تابعين لمقسم االداري وىذا ما يؤكد ما

تم سرده في الجدول رقم ( )4حيث كانت اكبر فئة من المبحوثين ىم من حممة تخصص
المحاسبة ويتضح ذلك من خالل الشكل رقم ( )3التالي:

الشكل رقم ( )2يوضح المدرج التكراري ألقسام عينة الدراسة
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 )4الخبرة العممية:
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الجدول رقم ( )6يوضح الخبرة العممية
Frequency

Percent

Cumulative Percent

اقل من  5سنوات

13

22.0%

22.0

اكثر من 5سنوات واقل من 01سنوات

32

54.2%

76.3

اكثر من01سنوات واقل من  01سنة

14

23.7%

100.0

المجموع

59

100.0%

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

النسبة التراكمية

من الجدول رقم ( )6يتبي ن ان معظم المبحوثين ذوي خبرة تتراوح ما بين الخمس سنوات الى
العشر سنوات مما يعطي طابع جيد لعكس االدراك الكافي ألىمية االفصاح المحاسبي عن

االداء البيئي كم ىو مبين في الشكل رقم ( )4التالي:

الشكل رقم ( )4يوضح المدرج التكراري لسنوات الخبرة
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 2-11-1التحميل اإلحصائي ومعالجة البيانات.
بعدما تم جمع البيانات عن طريق توزيع صحائف االستبيان قام الباحثان باستخدام برنامج

 SPSSلتحميل البيانات ،حيث تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس اجابات المبحوثين
لفقرات االستبيان كما ىو موضح بالجدول التالي:

الجدول رقم ( )7يوضح مقياس ليكرت الخماسي

المتوسط المرجح

اتجاه الرأي

0.79 – 0

غير موافق بشدة

0.59 – 0.8

غير موافق

2.29 – 0.6

محايد

4.09 – 2.4

موافق

5 – 4.0

موافق بشدة

 2-0-0التحميل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة.

 )0تأثير حجم الوحدة االقتصادية على االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي.
جدول رقم (  )8يوضح اختبار فقرات اإلستبيان

فقرات اإلستبيان

تقوم المحطة باإلفصاح عن المبيعات حسب
القطاع
تقوم المحطة باإلفصاح عن المسئولية االجتماعية
والبيئية
تقوم المحطة باإلفصاح عن الموارد البشرية
تقوم المحطة بتقديم تفسيرات وايضاحات لمتغير
في المبيعات
تقوم المحطة باإلفصاح المحاسبي عن األداء
البيئي في شكل رسوم  /صور
تقوم المحطة بتقديم تفسيرات لمتغير في صافي
األرباح  /الخسائر
076

N

Mean

Std

Deviation

العدد

المتوسط

االنحراف

Sig

اختبارT

المعياري

مستوى
الداللة

المعنوية

59

3.0847

.896120

26.441

.0000

59

2.5085

1.00641

19.145

.0000

59

3.3390

.975740

26.285

.0000

59

2.8305

.912600

23.824

.0000

59

2.2542

1.01018

17.141

.0000

59

2.8644

.918350

23.958

.0000
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من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار (محايد) فما
فوق حيث كان اعمى معدل لممتوسط الحسابي  3.339الخاص بالفقرة ( تقوم المحطة
باإلفصاح عن الموارد البشرية) ،وأن اقل معدل لممتوسط الحسابي ىو  2.254الخاص بالفقرة
(تقوم المحطة باإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في شكل رسوم  /صور) ،ومن ىنا
يتضح ان ىناك عالقة ذات داللة احصائية بين حجم الوحدة االقتصادية واالفصاح المحاسبي
عن االداء البيئي ،بمعنى انو تم قبول فرضية العدم التي تنص عمى ( توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين حجم الوحدة االقتصادية واإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي) .استنادا الى
ذلك ان ( R-squareمعامل التحديد) تمثل ما قيمتو  0.212وىو ما يبين ان متغير الوحدة
االقتصادية ساىم في شرح و توضيح اتره عمى االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي بنسبة
 %21.2و ان ما نسبتو  %78.8توضحو متغيرات اخرى لم تتطرق ليا الدراسة .باإلضافة الى
ذلك نالحظ ان قيمة  Fوالبالغة  2.327تبين جودة العالقة بين حجم الوحدة االقتصادية
واالفصاح المحاسبي عن االداء البيئي.
الجدول رقم ( )9نتائج تحميل االنحدار لتأثير حجم الوحدة االقتصادية عمى االفصاح
المحاسبي عن االداء البيئي
فرضية الدراسة
أثر حجم الوحدة االقتصادية عمى

اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي

R

R Square

T-test

1.460a

1.212

4.894

F

Sig.

1.046b 2.327

 )0تأثير اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي عمى جودة التقارير المالية.
جدول رقم (  )01يوضح اختبار فقرات اإلستبيان
فقرات اإلستبيان

N
العدد

Mean
المتوسط

يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في
التقارير المالية دليال عمى إدراك المحطة لمقضايا
البيئية.

3.9322 59

يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في
التقارير المالية ضرورة لترشيد ق اررات االستثمار
في برامج تحسين مستوى األداء البيئي.

3.8644 59

يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في
التقارير المالية ىاما لوقوف مستخدمي التقارير
المالية عمى اآلثار البيئية لممحطة.

3.7458 59
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Std
Deviation
االنحراف
المعياري

اختبارT

Sig
مستوى
الداللة
المعنوية

1.000 37.449 1.80653

1.000 32.322 1.91835

1.000 28.013 1.02710
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من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار (موافق)

فما فوق حيث كان اعمى معدل لممتوسط الحسابي  3.932الخاص بالفقرة (يعتبر اإلفصاح
المحاسبي عن األداء البيئي في التقارير المالية دليال عمى إدراك المحطة لمقضايا البيئية) ،وان

اقل معدل لممتوسط الحسابي ىو  3.745الخاص بالفقرة (يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن األداء

البيئي في التقارير المالية ىاما لوقوف مستخدمي التقارير المالية عمى اآلثار البيئية لممحطة)،
ومن ىنا يتضح ان ىناك عالقة ذات داللة احصائية بين االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي
وجودة التقارير المالية لموحدة االقتصادية) ،بمعنى انو تم قبول فرضية العدم والتي تنص عمى

(توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي وجودة التقارير
المالية لموحدة االقتصادية) استنادا الى ذلك ان ( R-squareمعامل التحديد) تمثل ما قيمتو

 0.254وىو ما يبين ان متغير اإلفصاح المحاسبي عن االداء البيئي ساىم في شرح وتوضيح
اتره عمى جودة التقارير المالية بنسبة  %25.4وان ما نسبتو  % 74.6توضحو متغيرات اخرى

لم تتطرق ليا الدراسة .باإلضافة الى ذلك نالحظ ان قيمة  Fوالبالغة  2.478تبين جودة
لمعالقة بين االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي وجودة التقارير المالية.
الجدول رقم ( )00نتائج تحميل االنحدار لتأثير اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي عمى جودة
التقارير المالية
فرضية الدراسة
أثر االفصاح المحاسبي عن األداء
البيئي عمى جودة التقارير المالية

R

R Square

T-test

F

Sig.

1.504a

1.254

8.440

2.478

1.029b

 )4تأثير االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي عمى القدرة التنافسية لموحدة االقتصادية .

جدول رقم (  )00يوضح اختبار فقرات اإلستبيان

فقرات اإلستبيان

N

Mean

العدد

المتوسط

Std

Deviation
االنحراف
المعياري

تخفيض التكاليف اإلنتاجية والتسويقية
في األجل الطويل.
تعظيم قدرة المحطة عمى تسويق
منتجاتيا.

072

Sig

اختبارT

مستوى
الداللة

المعنوية

59

3.5593

1.70151

1.000 38.973

59

3.3729

1.74042

1.000 34.991
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تعظيم ربحية المحطة في األجل الطويل
تحسين صورة وسمعة المحطة لدى
العمالء .

حصول المحطة عمى حوافز ودعم
حكومي.
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59

3.1525

1.88695

1.000 27.302

59

3.7966

1.97873

1.000 29.796

59

3.4068

1.32767

1.000 19.710

من الجدول السابق يتضح ان اغمب المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار (موافق)

فما فوق حيث كان اعمى معدل لممتوسط الحسابي  3.796الخاص بالفقرة (تحسين صورة
وسمعة المحطة لدى العمالء) ،وان اقل معدل لممتوسط الحسابي ىو  3.152الخاص بالفقرة

(تعظيم ربحية المحطة في األجل الطويل) ،ومن ىنا يتضح ان ىناك عالقة ذات داللة
احصائية بين االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي والقدرة التنافسية لموحدة االقتصادية ،بمعنى

انو تم قبول فرضية العدم و التي تنص عمى ( توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين

اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي والقدرة التنافسية لموحدة االقتصادية) استنادا الى ذلك

ان ( R-squareمعامل التحديد) تمثل ما قيمتو  0.139وىو ما يبين ان متغير اإلفصاح
المحاسبي عن االداء البيئي ساىم في شرح وتوضيح اتره عمى القدرة التنافسية لموحدة

االقتصادية بنسبة  %13.9وان ما نسبتو  % 86.1توضحو متغيرات اخرى لم تتطرق ليا

الدراسة .باإلضافة الى ذلك نالحظ ان قيمة  Fوالبالغة  1.178تبين جودة

لمعالقة بين

االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي والقدرة التنافسية لموحدة االقتصادية .

الجدول رقم ( )02نتائج تحميل االنحدار لتاتير اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي عمى
جودة التقارير المالية

فرضية الدراسة
تأثير اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي
عمى القدرة التنافسية
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R
1.373a

R

Square
1.139

T-test

F

Sig.

7.984

1.178

1.332b
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3-11-1النتائج والتوصيات.
أوالً :النتائج:

من خالل التحميل االحصائي الذي اتبعتو الدراسة تبين ان ىناك عالقة إيجابية ذات داللة

احصائية بين حجم الوحدة االقتصادية واالفصاح المحاسبي عن االداء البيئي والدي بدوره يبين
ان زيادة حجم العمميات المالية لذى الوحدات االقتصادية ذات الحجم الكبير يكون لزاما عمييا
ان تفصح محاسبيا عن ادائيا البيئي مقارنة بالوحدات االقتصادية االصغر منيا حجما والذي

بدوره يؤكد التزام تمك الوحدة االقتصادية بأسس و قواعد اخالقيات المينة التي تنص عمييا

المبادئ االخالقية ( ،)Moral Principlesباإلضافة الى ذلك فان ىذه الدراسة قد توصمت
ايضا الى ان االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي لو عالقة إيجابية ذات داللة احصائية عمى

جودة التقارير المالية والقدرة التنافسية لذى الوحدة االقتصادية اي ان جودة ودقة االفصاح
المحاسبي عن االداء البيئي في التقارير المالية يزيد من ثقة المستثمرين ويرفع من رغبة الغير

في االستثمار لذى تمك الوحدة االقتصادية وىذا مما الشك فيو ينعكس ايجابيا عمى تعظيم القدرة

التنافسية لموحدة االقتصادية.
ثانياً :التوصيات:

 -1سن تشريعات وقوانين وضوابط عمى الوحدات االقتصادية تمزميا باإلفصاح المحاسبي عن
ادائيا البيئي في تقاريرىا المالية ،وخاصة تمك الوحدات التي ينتج عن نشاطيا تأثيرات بالبيئة

المحيطة بيا.

 -2وضع معايير تمزم الوحدات االقتصادية بالتقيد بحد معين من االفصاح بحيث ال يضر
بالبيئة المحيطة ويخمق نوع من المنافسة العادلة بين الوحدات االقتصادية

 -3الحث عمى اقامة العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي توضح اىمية االفصاح
المحاسبي عن االداء البيئي و دورىا في خمق بيئة نظيفة.
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Abstract
According to what had happened to the world of Technological development,
there were a great Industry Revolution served positively the human being to live
wonderful life. In the other side, the negative stage effected on the Environment

around. So, it was necessary to the Economical units, especially, the largest one, to
disclosure on its Environment performance in order to provide fare financial
statement as well as increasing the Competition effort of the Economical unit.

Furthermore , this research focused to know if there is a relationship between
Economical unit size and the Accounting disclosure of Environment performance ,
as well as the relationship between Accounting disclosure (intervening variable) and
fare financial statement and the Competition effort of the Economical unit . The
Questionnaire survey was the main way for conducting data, where, the

questionnaires distributed around financial and management employers in the
station of producing electricity in Alkhoms. SPSS was the best statistical technique
has been used to analyze data and because of small population size we followed
the census method and we steadied of distributing questionnaire until reaching

saturation point. For instance, the research result informed that, there is a
significant relationship between the Economical unit size and the Accounting
disclosure as well as there is a significant relationship between the accounting
disclosure and fare financial statement and competition effort. In addition, this

research recommended to establish obligations and regulations to force economical
units to disclosure its Environment performance, especially, the biggest one.
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