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ممخص الدراسة:
ىدفت الدراسة الى بيان مدى ادراك منظمات األعمال الميبية لددور اففاداح المحاسدبل البيفدل فدل
تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية بينيا ،حيث تمثل مجتمع الد ارسدة فدل كدًً مدن
الش ددركة األىمي ددة للس ددمنت والش ددركة الميبي ددة لمحدي ددد والا ددم

وكان ددت عين ددة الد ارس ددة متمثم ددة ف ددل

الموظفين التابعين للدارة المالية بكافدة أقسداميا لددى كدًً مدن الشدركتين ،ونظد اًر لمدا تمدر بدو بًدندا
مددن ظددروف بسددب

جافحددة كورونددا وتقمدديص الكددادر الددوظيفل لممددوظفين فقددد تددم تاددميم عدددد 04

اسددتبان موزعددة عمددى العينددة لدددى الشددركتين محددل الد ارسددة ،حيددث تددم اسددترجاع  53اسددتبانة وخمسددة
استبانات تم استبعادىا ،وتوامت الدراسة الى نتيجة مفادىا أنو ال يوجد ادراك لدى الشركتين لدور
اففااح المحاسبل البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية بينيا.
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مدى ادراك منظمات االعمال الميبية لدور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وخمق بيئة تنافسية بينها

أ .اابر غريبة ،أ .محمد الشمباق ،أ .عزالدين البكاي  /الشركة العامة لمكيرباء.

مقدمة الدراسة:
ان النظام المحاسبل فل اآلونة األخيرة بددء يسدمك مسدا ار جديددا وبعددا هخدر وىدو البعدد البيفدل مدن
خًل المعمومات التدل يدتم نشدرىا فدل القدوافم والتقدارير الماليدة وذلدك فعطداء ادورة حقيقيدة تعكدس
الحقيقددة والواقددع ،ويعددد البعددد البيفددل مددن أكثددر العوامددل أىميددة لمواددول الددى م ازيددا تنافسددية وتحقيددق
أىدداف التنميدة المسددتدامة خاادة فدل ظددل االىتمدام المت ازيددد مدن قبدل الففددات المختمفدة ذات العًقددة
بالمنظم ددة ب ددالنواحل البيفي ددة والمعموم ددات المالي ددة وغي ددر المالي ددة لتقي دديم أداء المنظم ددة بش ددكل كام ددل
متضددمناً األداء البيفددل والددذي يددقثر عمددى ق د اررات المسددتثمرين وىددذا ال يمكددن تحقيقددو اال فددل وجددود
نظددام محاسددبل قددادر عمددى تحميددل التكدداليف المرتبطددة بالتدداثيرات البيفيددة واعتبارىددا تكدداليف نتاجيددة
واجبة التحميل عمى المنتج النيافل سواء كان سمعة أو خدمة.

أهداف الدراسة:
ىدفت الدراسة الى التعريف باالفااح المحاسبل البيفل وعًقتو بالتنمية المستدامة ودوره فل خمق
بيفة تنافسية والتعدرف عمدى مددى دراك منظمدات االعمدال الميبيدة ليدذا الددور وذلدك باسدتطًع اراء
ففة محددة من الموظفين التابعين ليذه افدارات فيما اذا كان ىذا الدور سيساىم فل تحقيق أىداف
التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية لمنظمات االعمال.

أهمية الدراسة:
أتددت ىددذه الد ارسددة اليضدداح دور اففادداح المحاسددبل عددن األداء البيفددل فددل تحقيددق أىددداف التنميددة
المس ددتدامة وخم ددق بيف ددة تنافس ددية ،وم ددن ناحي ددة أخ ددرى ف ددهن الش ددركتين مح ددل الد ارس ددة ىم ددا م ددن أكث ددر
الشدركات فدل المنطقددة الوسدطى مددن ليبيدا التددل تسدب

تموثداً بيفيداً حسد

مدا تواددمت اليدو الد ارسددات

الس ددابقة م ددن بح ددوث واوراق عممي ددة ،ل ددذا ك ددان ل ازمد داً عمين ددا أن نوضد د ال دددور افيج ددابل لًفا دداح
المحاسبل فل ىذه المجال.

مشكمة الدراسة:
فل بيفة االعمال الميبية ومن خًل االطًع عمى الدراسات السابقة تبدين أن منظمدات االعمدال ال
تيتم باالفااح المحاسبل عن األداء البيفل ضدمن تقاريرىدا الماليدة وذلدك لعددة أسدبا
المع ددايير المطموب ددة مدددن الجي ددات الرقابيدددة وغي ددا
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المنشددورة وجماعددات الضددتط والتددل يضددعف دورىددا خااددة فددل ليبيددا وىددذا مددا يدددعو الددى د ارسددة ىددذا
الموضوع ،ومن ىنا يمكن اياغة المشكمة فل التساقل التالل:

هل تدرك منظمات االعمال الميبية دور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة وخمق بيئة تنافسية فيما بينها ؟ وينبثق عن ىذا التساقل ما يمل:
 .1ىددل تدددرك منظمددات االعمددال الميبيددة دور اففادداح المحاسددبل عددن األداء البيفددل فددل تحقيددق
أىداف التنمية المستدامة؟
 .2ىل تدرك منظمات االعمال الميبية دور اففاداح المحاسدبل عدن األداء البيفدل فدل خمدق بيفدة
تنافسية؟

منهجية الدراسة:
اعتمدددت الد ارسددة عمددى المددنيج الواددفل فيمددا يخددص الجان د

النظددري لواددف مددا ورد فددل االد

المحاسبل المتعمق بموضوع الدراسة من خًل االطًع عمى المراجع والدوريات والمجًت العممية
والكت د

واألبحدداث العمميددة المنشددورة وموضددوعات مختمفددة ذات اددمة بعمميددة االفادداح المحاسددبل

البيفددل ،أمددا الد ارسددة الميدانيددة فقددد اعتمدددت عمددى الجان د

التحميمددل لمبيانددات والمعمومددات التددل تددم

الحاول عمييا باستخدام االستبانة كاداة عممية أُعدت ليذا الترض وذلك باستطًع اراء العداممين
والمسقولين بافدارة المالية فل كً الشركتين محل الدراسة واستخدام االسالي

االحاافية الختبدار

فرضية الدراسة ومن ثم تحميل البيانات والواول الى النتافج المرجوة.

حدود الدراسة:
تقتار الدراسة عمى شركتل الحديدد والادم

مادراتة والشدركة االىميدة لًسدمنت بدالخمس وسدوف

ي ددتم التط ددرق ال ددى مفي ددوم اففا دداح المحاس ددبل ع ددن األداء البيف ددل م ددن حي ددث المفي ددوم واالى ددداف
واألسالي

والعديد من الفقرات المتعمقة بيذا الموضوع كذلك الميزة التنافسية من حيث التعريف بيدا

وأىدافيا وما يتعمق بيا من فقرات تم ذكرىا فل ىذه الد ارسدة وانتيداء بالد ارسدة الميدانيدة وادوال الدى
النتافج والتوايات.
عينةةة الدراسةةة :تتمثددل عينددة الد ارسددة فددل جميددع الكددادر الددوظيفل التددابع لددًدارة الماليددة فددل كد ٍدل مددن
الشركة االىمية لًسمنت والشركة الميبية لمحديد والام .
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مدى ادراك منظمات االعمال الميبية لدور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وخمق بيئة تنافسية بينها

أ .اابر غريبة ،أ .محمد الشمباق ،أ .عزالدين البكاي  /الشركة العامة لمكيرباء.

الدراسات السابقة :تم ترتي

الدراسات السابقة الى ثًث أقسام كاالتل:

(دراسةةة الهةةاهر  )0100بعن ةوان :اإلفصةةاح المحاسةةبي عةةن األداء البيئةةي فةةي الشةةركة األهميةةة

لإلسمنت بميبيا.

ىدفت الدراسة لى التعرف عمى مدى التزام الشركة األىميدة للسدمنت باففاداح عدن أدافيدا البيفدل

والتعرف عمى المعوقات التل تحول دون قيام الشركة باففااح البيفل ،وقد تدم توزيدع  36اسدتبانة

ُوزعت عمى األفراد العاممين فل الددوافر الماليدة والمحاسدبية فدل الشدركة ،وتوادمت الد ارسدة لدى أن
الشركة ال تقوم باففااح محاسبيا عن أدافيدا البيفدل ،كدذلك ىنداك العديدد مدن المعوقدات التدل تحدد

مددن قيددام الشددركة باففادداح عددن األداء البيفددل وعدددم تددوفر نظددام محاسددبل يفددل بدداغراض اففادداح
عن األداء البيفل وعددم وجدود قدوانين ممزمدة للفاداح عدن األداء البيفدل وادعوبة قيداس التكداليف

البيفيددة وعدددم وجددود رغبددة فددل اففادداح عنيددا حتددى ووان أمكددن قياسدديا ،وتختمددف ىددذه الد ارسددة عددن
دراستنا فل أنيا اى تمت بمدى توفر اففااح البيفل بالشركة األىمية للسدمنت ،بينمدا تيدتم د ارسدتنا
بمعرف ددة م دددى دراك منظم ددات األعم ددال الميبي ددة ل دددور اففا دداح المحاس ددبل ع ددن األداء البيف ددل ف ددل

تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية.

(دراسة الزين  )0102بعنةوان :مةدى تةوافر المتهمبةات الخاصةة لإلفصةاح البيئةي فةي الشةركات

الصناعية األجنبية العاممة في ليبيا.

ىدفت الدراسة لى التعرف عمى المتطمبات الخااة الواج

توافرىا للفااح البيفدل فدل الشدركات

الاددناعية األجنبيددة العاممددة فددل ليبيددا ،وتحقيقددا ليددذا اليدددف فقددد انتيجددت الد ارسددة المددنيج الواددفل

التحميمل لتفسير االستبانة واستخًص النتافج ،وقد تم تحديد حجم العينة فل  12شدركة مدن أادل
 15شدركة أجنبيدة عاممدة فدل ليبيدا أي مدا نسدبتو  ،% 85وتوادمت الد ارسدة لدى نتيجدة مفادىدا انددو
يتدوفر لددى الشدركات الادناعية األجنبيدة العاممدة فدل ليبيدا أىدم المتطمبدات افداريدة والفنيدة والماديدة

ومتطمبد دات الكف دداءة البشد درية الًزم ددة لمقي ددام بوظيف ددة اففا دداح البيف ددل ،وتختم ددف ى ددذه الد ارس ددة ع ددن
د ارسددتنا فددل كونيددا تيددتم بمدددى تددوفر متطمبددات اففادداح عددن األداء البيفددل بالشددركات الاددناعية
األجنبية العاممة بميبيا فل حين تركز د ارسدتنا عمدى تحديدد مسدتوى دراك منظمدات األعمدال الميبيدة

ل دددور اففا دداح المحاس ددبل ع ددن األداء البيف ددل ف ددل تحقي ددق أى ددداف التنمي ددة المس ددتدامة وخم ددق بيف ددة
تنافسية.
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(دراسةةة الجرجةةاني ونخةةرون  )0102بعنةةوان :االفصةةاح البيئةةي فةةي شةةركات صةةناعة االسةةمنت
الميبية.

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مدى تدوافر االفاداح البيفدل فدل التقدارير الماليدة السدنوية لشدركات
اناعة االسمنت الميبية ،ولتحقيق ىذا اليدف استخدم الباحثون اسمو تحميل المحتوى فل تحميدل

البيانات الواردة فل التقارير المالية السدنوية مدن سدنة  2011الدى  2014وذلدك مدن خدًل المقابمدة
الشخاية ،وتوامت الدراسة الى نتيجة مفادىا غيا

االفااح البيفل فل التقارير السنوية الماليدة

لمشركة بسب

عدة عوامل منيا القاور فل تحديث المواف الداخمية لمشركة والنظدام المحاسدبل ليدا

ك ددذلك غي ددا

دور الجي ددات الرقابي ددة والمنظم ددات ذات العًق ددة بالبيف ددة ،وتختم ددف ى ددذه الد ارس ددة ع ددن

دراستنا فل انيا اعتمدت عمى االطًع المباشر التقارير المالية السنوية والمقابمة الشخاية لمعرفة
مدى توفر اففااح البيفل فل شركات اناعة افسمنت الميبية ،بينما تعتمد دراستنا عمى احيفة

االستبانة فدل التعريدف بددور اففاداح المحاسدبل عدن األداء البيفدل بمنظمدات األعمدال الميبيدة فدل
تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية.

)دراسةةةة القصةةةير وشةةةعبان  :(0102المحاسةةةبة االداريةةةة البيئيةةةة ودورهةةةا فةةةي تحقيةةةق الميةةةزة
التنافسية.

ى دددفت الد ارس ددة ال ددى التعري ددف باىمي ددة المحاس ددبة االداري ددة والتع ددرف عم ددى م دددى ادراك المس ددقولين
والعاممين بافدارة العامة لمشقون المالية بالشركة الميبية لمحديدد والادم

لمفيدوم المحاسدبة االداريدة

ودورىدا فدل تحقيددق الميدزة التنافسددية ولقدد قددام الباحثدان بدهجراء مقابمددة مدع المسددقولين بدافدارة الماليددة
وتوزيع االستبيانات عمى العينة المختارة ،وخمات الد ارسدة الدى أن الشدركة لددييا اداء بيفدل متميدز

وتبددذل جيددود فددل المحافظددة عمددى البيفددة اال أن ىددذا لددم يواكبددو تطددور فددل النظددام المحاسددبل داخددل
الشركة اذ أنيا ال تطبق المحاسبة االدارية بسب

معوقات تحد من تطبيق المحاسبة االدارية داخل

الشددركة وتختمددف ىددذه الد ارسددة عددن د ارسددتنا فددل انيددا اىتمددت بمعرفددة مدددى ادراك العدداممين بالشددركة
الميبيددة لمحديددد والاددم

ألىميددة المحاسددبة افداريددة البيفيددة ف دل تحقيددق المي دزة التنافسددية ،بينمددا تيددتم

د ارسددتنا بمعرفددة مسددتوى دراك منظمددات األعمددال فددل ليبيددا لدددور اففادداح المحاسددبل عددن األداء
البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية.

)دراسة شيتة وحميد  (0109بعنوان :دور المحاسبة البيئيةة فةي تخجةيل التكمجةة والمحافظةة

عمى البيئة

ىدددفت الد ارسددة الددى التعددرف عمددى محاسددبة التكدداليف البيفيددة والاددعوبات التددل تواجييددا حيددث تددم
تطبيق الدراسة عمدى شدركة النجداح لالدواح العازلدة والبيدوت الجداىزة وشدركة اعدادة تطدوير مخمفدات

البطاريددات ،وباسددتخدام مددنيج د ارسددة الحالددة واسددمو المقابمددة الشخاددية تواددمت الد ارسددة الددى عدددم
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مدى ادراك منظمات االعمال الميبية لدور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في تحقيق أهداف التنمية
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توفر نظام محاسدبل يفدل بداغراض محاسدبة التكداليف البيفيدة وأن ىنداك قادور واضد فدل التاىيدل

العممددل العاممددة بالشددركتين محددل الد ارسددة حددول مفيددوم التكدداليف البيفيددة ،ويوجددد اخددتًف بددين ىددذه
الدراسة ودراستنا من حيث مجتمع الدراسة وأسمو الدراسة.

(دراسةةةة حنةةةان  )0102بعنةةةوان :القيةةةاس المحاسةةةبي لمتةةةيةيرات البيئيةةةة واالفصةةةاح عنهةةةا فةةةي
المؤسسات االقتصادية

ىددددفت الد ارسد ددة الد ددى التعد ددرف عمد ددى مد دددى الت د دزام المقسسد ددات الاد ددناعية بقيد دداس التد دداثيرات البيفيد ددة
واالفا دداح عني ددا محاس ددبيا ف ددل قوافمي ددا المالي ددة باالعتم دداد عم ددى مقسس ددة حام ددة بوزي ددان قس ددتنطينة

الجزافريددة كد ارسددة حالددة ،واسددتخدمت الباحثددة االسددتبانة كوسدديمة لجمددع البيانددات والتددل وزعددت عمددى
عينة الدراسة والمتكوندة مدن  32مفدردة مدن ففدة العداممين بدافدارة الماليدة داخدل المقسسدة وتوادمت

الد ارسددة الددى عدددة نتددافج أىميددا أن المقسسددة محددل الد ارسددة ال تمتددزم بالقيدداس المحاسددبل لتاثيراتي دا
البيفية واالفااح عنيا فل القوافم المالية وىذا راجع لعددة معوقدات منيدا تنظيميدة وتشدريعية ومينيدة
وعمميددة وأخددرى ذات اددمة بالجان د

المددالل واالداري ،وتختمددف ىددذه الد ارسددة عددن د ارسددتنا فددل انيددا

اىتمت بمدى التزام المقسسات الاناعية الجزافرية بقياس التاثيرات البيفية واالفااح عنيا بدالقوافم

المالية ،فل حين تيتم د ارسدتنا بمعرفدة مددى دراك منظمدات األعمدال الميبيدة ألىميدة اففاداح عدن

األداء البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية.

( دراسةة عبةد المجيةد  )0102بعنةوان :القيةاس واإلفصةاح المحاسةبي البيئةي وأةرهمةا عمةى

الحسابات القومية

تناولدت الد ارسدة القيداس واففاداح المحاسدبل البيفدل وأثرىمدا عمدى الحسدابات القوميدة فدل السدودان

وىدفت الدراسة بافة رفيسية لى دراسة تاثير القياس واففااح المحاسبل البيفل عمى الحسابات

القومية ،واعتمد الباحث فل جمع البيانات عمى استبانة ُوزعت عمى مجتمدع الد ارسدة اشدتممت عمدى
 24فقرة ،وتوامت الدراسة لل أن الحسابات القومية الحالية تركدز االىتمدام بالعوامدل التدل تحددد

الددخل والنداتج القدومل فدل األجدل القادير وأن الددخل المحسدو وفدق افطدار الحدالل لمحسدابات
القوميدة ال يمثدل الددخل الحقيقدل الدذي ي ارعدل حقدوق األجيدال القادمدة فدل المدوارد الطبيعيدة وان

القياس واففااح البيفل يقثران عمى تحديد افنفاق القومل الاافل بتكمفة عوامل افنتاج ويعادل
الدددخل القددومل ،وتختمددف ىددذه الد ارسددة عددن د ارسددتنا فددل انيددا تيددتم بد ارسددة تدداثير القيدداس واففادداح

المحاسددبل البيفددل عمددى الحسددابات القوميددة بدولددة السددودان الشددقيق ،بينمددا تيددتم د ارسددتنا بمدددى دراك
منظمددات األعمددال الميبيددة لدددور اففادداح المحاسددبل عددن األداء البيفددل فددل تحقيددق أىددداف التنميددة

المستدامة وخمق بيفة تنافسية.
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* الدراسات األجنبية:
(دراسة  )0110 Solomon and Lewiesبعنوان :
Incentives and Disincentives for Corporate Environmental Disclosure

ىدددفت الد ارسددة الددى معرفددة أسددبا

افادداح الشددركات البريطانيددة عددن المعمومددات البيفيددة وتعرضدديا

لممخاطر المختمفة بالرغم من أن االفااح البيفل اختيارياً ولتحقيق ىذا اليدف قام الباحثان بهعداد
استبانة وزعت عمى عينة من معدي ومستخدمل التقارير المالية بشان موافقتيم عمى مفردات قافمة
من الدوافع والمعوقات المختمفة للفااح البيفل وتوامت الدراسة الى أن ىناك اتفاق عمى الدوافع
مثددل االذعددان لمتشدريعات والقدوانين البيفيددة وأن الزيددادة الممحوظددة فددل االفادداح البيفددل خددًل الفتدرة

األخي درة فددل بريطانيددا لددم ترقددى لممسددتوى المطمددو وأن ىددذا النددوع مددن االفادداح يعددانل العديددد مددن
حدداالت عدددم المًفمددة خااددة فددل الشددركات الاددتيرة ومتوسددطة الحجددم ،وتختمددف ىددذه الد ارسددة فددل
انيا تيتم بمعرفة أىم الددوافع التدل تجعدل الشدركات البريطانيدة تفاد عدن معموماتيدا البيفيدة ،بينمدا

تركددز د ارسددتنا عمددى م دددى دراك منظمددات األعمددال الميبي دة ل دددور اففادداح المحاسددبل البيفددل ف ددل
تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية.
(دراسة  )0110 Deegan et alبعنوان :

The legitimizing Effect of Social and Environment Disclosures a

Theoretical Foundation

ىدفت الدراسة الى معرفة مستوى االفااح البيفل فل التقارير السنوية لكبرى الشركات فل استراليا

من اوافل الثمانينيدات الدى أواخدر التسدعينيات مدن القدرن الماضدل ،واعتمددت الد ارسدة عمدى التتطيدة

الا ددحفية كمقي دداس لمعرف ددة اتجاى ددات المجتم ددع واس ددمو تحمي ددل المحت ددوى لقي دداس ك ددل االىتمام ددات
الاحفية واالفااح البيفل فل التقدارير السدنوية وتوادمت الد ارسدة الدى ان ىنداك زيدادة فدل مسدتوى

المفاد عنيددا فددل التقددارير الماليددة ،كمددا ان القضددايا البيفيددة التددل حاددمت عمددى
المعمومددات البيفيددة
َ
اىتمام احفل أكبر حامت عمى مسداحة أكبدر مدن االفاداح فدل التقدارير السدنوية ،وتختمدف ىدذه
الدراسة فدل انيدا اىتمدت بمعرفدة مسدتوى اففاداح البيفدل بالشدركات االسدترالية ،بينمدا تيدتم د ارسدتنا
بمدى دراك منظمات األعمدال الميبيدة لددور اففاداح المحاسدبل البيفدل فدل تحقيدق أىدداف التنميدة

المستدامة وخمق بيفة تنافسية.
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(دراسة  ) 2004 Cormier et alبعنوان:
Corporate Environment Disclosares Contrasting Managements Perceptions with
Reality

ىدفت الدراسة الى التوال الى نمدوذج لادياغة العًقدات بدين االطدراف المسدتفيدة واالدارة فدراك
االدارة تدداثير كددل طددرف وعًقددة ذلددك بقرارىددا حددول اففادداح عددن المعمومددات البيفيددة فددل التقددارير

السددنوية وكانددت عينددة الد ارسددة متمثمددة فددل عدددد مددن مسددفولل البيفددة فددل أمريكددا واوروبددا لعدددد مددن

البحدداث فددل د ارسددتيم عمددى االسددتبانة التددل ٌوزعددت عمددى عينددة الد ارسددة،
الشددركات الدوليددة واعتمددد ُ
وتواددمت الد ارسددة الددى أن مسددفولل البيفددة بشددركات العينددة يدددركون اخددتًف اىتمامددات االط دراف
المستفيدة ولدييم القدرة عمدى تقيديم اىتمدام كدل طدرف ،كمدا أن ىنداك عًقدة قويدة بدين ادراك االدارة

الىتمامات ىدذه االطدراف وبدين كيفيدة اسدتجابة االدارة لتوقعداتيم باففاداح الفعمدل عدن المعمومدات

البيفيددة فددل التقددارير الماليددة وتختمددف ىددذه الد ارسددة فددل أنيددا تيددتم بتدداثير االط دراف المسددتفيدة عمددى
اففااح عن المعمومات البيفية ،كما يوجد اختًف فدل مجتمدع وبيفدة الد ارسدة ،بينمدا تيدتم د ارسدتنا

بدور اففااح فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية.
(دراسة  )0102 Aldrogi and Abdoبعنوان:

Social and Environmental Disclosure in the Libyan Oil and Gas Sector

ىدفت الدراسة الى اففااح عن االمور التل تحفز الشركات نحو الكشف عن المعمومدات البيفيدة،
ولتحقي ددق اى ددداف الد ارس ددة اس ددتخدم الباحث ددان اس ددمو المقابم ددة الشخا ددية م ددع الم دددراء والمحاس ددبين

العدداممين بشددركات الددنفط والتدداز فددل ليبيددا ،وتواددمت الد ارسددة الددى أن المدددراء والمحاسددبين يدددركون
م دددى أىمي ددة االفا دداح البيف ددل واالجتم دداعل وأن غالبي ددة ى ددذه الش ددركات يتخ ددذون بع ددض السياس ددات
للفااح عن المعمومات البيفية فل المستقبل القري  ،وتختمف ىذه الدراسة عن دراستنا فدل كونيدا
اىتمت بمعرفة الدوافع التل تحفز الشركات عمى اففااح عن المعمومات البيفية ،وذلك من خًل

اج دراء العديددد مددن المقددابًت الشخاددية مددع المدددراء والعدداممين بشددركات الددنفط والتدداز بميبيددا ،بينمددا
تعتمد دراستنا عمدى ادحيفة االسدتبانة لمعرفدة مسدتوى دراك منظمدات األعمدال الميبيدة ألىميدة دور
اففااح المحاسبل البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وتحقيق بيفة تنافسية.
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أوالً .اإلهار النظري لمدراسة:
* مجهوم اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي
االفااح البيفل ىو عممية توايل اآلثار البيفية الناتجة عن ممارسة المنشاة لنشاطيا االقتاادي
لددى الفف ددات الميتمددة داخ ددل المجتمددع أو المجتم ددع ككددل

الش ددابوري وال ددزوي 2016 ،ص113:

وىناك مدن عدرف االفاداح البيفدل عمدى اندو مجموعدة مدن النشداطات التدل تخدتص بقيداس االداء
البيفدل لممنظمددة وتحميمددو لوحدددة محاسدبية معينددة واياددال المعمومددات الًزمدة الددى الففددات والطوافددف
المختا د ددة وذل د ددك لت د ددرض مس د دداعدتيم ف د ددل عممي د ددة تقي د دديم القد د د اررات واتخاذى د ددا الش د ددحاذة،2010،
ص ، 283:وىندداك مددن يقددول انددو االسددمو واالداء الددذي مددن خًليددا تسددتطيع الوحدددة المحاسددبية
اعًم كل االطراف المسدتفيدة بانشدطتيا ذات االثدار البيفيدة السدمبية وانعكاسدات ذلدك عمدى البياندات
المالية عمى ان يتحقق ذلك عن طريق القوافم المالية والتقدارير الممحقدة بيدا ،عبدد المجيدد،2016،
ص13:

* أهمية االفصاح المحاسبي البيئي:
مددن منطمددق االىتمددام العددالمل بالبيفددة والعمددل عمددى تنميتيددا وحمايتيددا واادددار التش دريعات لحمايددة
البيفة والمحافظدة عمييدا وزيدادة الضدتوط عمدى المنشداة لمعمدل عمدى تطدوير أدافيدا البيفدل كدان ل ازمداً
عمييددا أن تطددور نظددم تكدداليف االنشددطة المتعمقددة بدداألداء البيفددل لممنش د ت ولدديس ذلددك فحس د

بددل

ضددرورة تددوفير المعمومددات التددل تسدداعد عمددى حددل المشدداكل المرتبطددة بتحميددل تكدداليف االداء البيفددل
عمددى المنتجددات كددذلك المشدداكل المرتبطددة بمعالجددة المخمفددات الخط درة ومددن ىنددا ركددز الكثيددر مددن
الب دداحثين فد ددل د ارسد دداتيم عمد ددى توضدددي أىمي ددة ودور االفاد دداح البيفدددل س د دواء لمشد ددركة أو الجيد ددات
المستفيدة من المعمومات البيفية وقد أخذت تمك االىمية ابعادا مختمفة حيث أوضحت الدراسات أن
الت دزام الشددركات بسياسددة االفادداح المفتوح دة يحقددق العديددد مددن المنددافع العامددة لتمددك الشددركات ومددن
أىميددا تخفدديض تكمفددة رأس المددال ،وفددل د ارسددات اخددرى لمبدداحثين وجدددوا أن تددوفير المعمومددات عددن
التموث البيفل مدن شدانو أن يسداىم فدل تادحي بعدض خفاقدات السدوق الماليدة لدى جاند

تحسدين

أداء الوحدة االقتاادية وتحقيق الرفاىية .كرم ،2012،ص36:
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* أنواع االفصاح عن االداء البيئي:
يضم االفااح البيفل نوعين رفيسيين ىما:
 االفصاح االلزامي:تتحدد المسفولية البيفية لممنظمة استناداً لمقوانين والمواف ذات العًقة بنشاطيا وتعيدات وتعاقددات
والت ازم د ددات المنظم د ددة القانوني د ددة م د ددع أطد د دراف أخ د ددرى ذات عًق د ددة بنش د دداطيا وتف د ددرض تم د ددك المد د دواف
والتشريعات والعقود حدود وقيود ألداء المنظمة البيفل بحيث تعمل ضمن اطار تمك التشريعات وال
تتجاوزىددا أو تنتيكيددا ومددا يترتد

عمددى ذلددك مددن اجدراءات عقابيددة عمددى المنظمددة وانطًق داً مددن تمددك

المس ددفولية تنب ددع الحاج ددة ال ددى االفا دداح المحاس ددبل ع ددن االداء البيف ددل ،اال أن مح ددددات االفا دداح
السدابقة تدقثر بدً شدك فدل مسدتوى ىدذا االفاداح ونوعيتدو فتت ازيدد أىميتدو فدل حالدة المنظمددات ذات
الحساسية البيفية وتتناقص فل حالة العكس.
 االفصاح االختياري:وىذا النوع من االفااح تقوم بو المنظمدة وفقدا لقد اررات داريدة داخميدة متعمقدة بطبيعدة نشداطيا وىدو
بمثابدة عدًم مسددتخدمل البياندات والمعمومددات الماليدة عددن مددى مسدداىمة الشدركة فددل الحفداظ عمددى
البيفددة مددن التمددوث والمخدداطر البيفيددة اسددتنادا لمجموعددة مددن العوامددل منيددا القدديم والمبدداد األخًقيددة
ومسددتوى الددوعل البيفددل فددل المنظمددات ،أمددا مددن الناحيددة النظريددة فددهن المنظمددات يج د

أن تفا د

عما لدييا من معمومات سواء بيفية أو مالية ،ويدرى الدبعض أن اففاداح البيفدل االختيداري
طوعياً ّ
ما ىو ال استراتيجية تمجا لييا الشركات ذات الحساسية البيفية لتحقيق اىدافيا ذات الامة بالبيفة

ولذا أاب مطمبا ُممحاً لممنظمات التل تسعى لمحاول عمى شيادات األيزو ألغدراض اقتادادية.
الحويل ،2015،ص32

* االسباب التي تحد من االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي:
ان النظم المحاسبية التقميدية ال تاخذ فل االعتبار التكاليف البيفية عندد اعدداد القدوافم الماليدة حيدث
يتم تجميع الكثيدر منيدا ضدمن التكداليف االضدافية وىدذا يدقدي الدى مدزج خداط لممنتجدات وتسدعير
غيد د ددر دقيدد ددق ليدد ددا ،كدد ددذلك القبدد ددول أو ال د د درفض غيدد ددر المًفد د ددم لب د دددافل الح د ددد م د ددن التم د ددوث البيفد د ددل
بامزحد ددام 2003،ص ، 58:وفد ددل المجمد ددل يمكد ددن أن ندددوجز االسد ددبا
010
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المحاسددبل عددن االداء البيفددل عنددد منظمددات االعمددال قرقددد ،2010،ص -46:بامزحددام2003،
ص 58فل اآلتل:
 .0تحمل المنظمة مبدال كبيدرة عندد تحميدل المشداكل البيفيدة التدل تدرتبط باسدتفجار خددمات الخبدراء
لممساعدة فل ازالة النفايات السامة وفل القضاء عمى هثارىا ومنع التموث مستقبً.
 .0االلتزامات التل يرتبط وجودىا او عدم وجودىدا او تحديدد قيمتيدا او تداريو الوفداء بيدا بوقدوع او
عدم وقوع حدث او احداث معينة مستقبً وىو ما يعرف بااللتزامات المحتممة والتل يمكدن ان تقدع
بسب

تمف يحتمل حدوثو فل االاول.

 .2اعوبة فال التكاليف البيفية لتداخميا مع أنواع التكاليف السافدة من مباشرة وغير مباشرة.
 .2اد ددعوبة الحاد ددول عمد ددى معمومد ددات التكد دداليف البيفيد ددة مد ددن السد ددجًت المحاسد ددبية الن الد ددنظم
المحاسددبية ال تحتددوي بشددكل عددام عمددى معمومددات تخددص التكدداليف البيفيددة المسددتقبمية رغددم انيددا قددد
تكون ذات أىميو نسبية عمى نشاط المنظمة ،وذلك الن الدنظم المحاسدبية غالبدا تكدون ذات طبيعدة
تاريخية ضافة لى أنيا تفتقر الى التكاليف البيفية غير الممموسة .غريبة ،2018 ،ص38:
 .5الفددرق الواضد والبد ّدين بشددان التقريددر عددن المعمومددات البيفيددة فددل التقددارير المنشددورة ويظيددر ذلددك
فل اختًف متطمبات كًً من مجمس معايير المحاسدبة الماليدة وىيفدة تنظديم تدداول االوراق الماليدة
بشان االفااح البيفل عمى النحو التالل:
أ .وفقددا لممعي دار رقددم  5لمجمددس معددايير المحاسددبة الماليددة األمريكددل FASBانددو اذا كانددت الخسددارة
غير محتممة بدرجة كبيدرة وال يمكدن تقدديرىا بشدكل معقدول فاندو يدتم االفاداح فدل سدياق االلت ازمدات
الشددرطية الناتجددة عددن التمددوث البيفددل وغالبددا مددا تكددون ىددذه االلت ازمددات نتدداج الخددروج عددن الق دوانين
المنظمة لمبيفة فيما يتعمق بتموث الماء واليواء والتربة والنفايات الخطيرة.
ب .جاءت متطمبات ىيفة تنظيم تداول االوراق المالية بعدم الحاجة الى اففااح اذا قررت االدارة
احتمددال عدددم وقددوع االلتدزام ،أمددا اذا كانددت االدارة ال تسددتطيع ذلددك فيكددون االفادداح مطموبددا ويجد
عمى االدارة تقييم هثار ذلك بشكل موضوعل بافتراض وقوع حدث أو التزام غير مقكد.
 .2غيددا

دور االط دراف المسددتفيدة وجماعددات الضددتط فددل حددث منظمددات االعمددال عمددى ضددرورة

وجود فااح بيفل فل التقارير المالية المنشورة.
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 .2غيددا

دور التش دريعات القانونيددة بالخاددوص عددًوة عمددى تجن د

أي تدددخل مددن قبددل الجيددات

الرقابية.
 .8افتقدار منظمدات االعمدال الدى الخبدرة والتاىيددل والتددري

الكدافل بالنسدبة لممحاسدبين والمدراجعين

الماليين لجعل االفااح البيفل ضمن معمومات التقرير المالل.
 .9ارتفاع تكمفة تجميع البيانات المتعمقة باألداء البيفل واالفااح عنيا .قرقد ،2010،ص91:

* مجهوم الميزة التنافسية:
توجد العديد من التعاريف لمفيوم الميزة التنافسية ،منيا مقددرة المنظمدة فدل التفدوق عمدى منافسدييا
بما يقدي لى شباع رغبات عاممييا وعمًفيا ويحقق ليم المنفعة والتميز والتقدم عمى مدى طويل
األجل ،ويشير مفيوم الميزة التنافسية عمى قدرة المنظمة عمى اياغة وتطبيق االستراتيجيات التل
تجعميا فل مركدز أفضدل بالنسدبة لممنظمدات األخدرى العاممدة فدل نفدس النشداط ،وتتحقدق مدن خدًل
االسدتتًل االفضدل للمكانيددات والمدوارد الفنيددة والماديدة والماليددة والتنظيميدة بافضددافة لدى القدددرات
والكفاءات والتل تسم ليا بالتفوق فل أدافيا عن منافسييا .اافل ،2017،ص96

* أهمية الميزة التنافسية:
تتمثل أىمية الميزة التنافسية فيما يمل زرزور ،2013،ص: 55
 -0خمق قيمة لمعمًء تمبل احتياجاتيم وتدعم وتحسن اورة المنظمة فل أذىانيم.
 -0تحقيددق التميددز االسددتراتيجل عددن المنافسددين فددل السددمع والخدددمات المقدمددة لمعمددًء مددع مكانيددة
التميز فل الموارد والكفاءات واالستراتيجية المتبعة بالسوق.
 -2تحقيق حاة سوقية لممنظمة ،وكذلك قيمة ربحية عالية لمبقاء واالستثمار بالسوق.
 -2المي دزة التنافسددية تتسددم باالسددتم اررية والتجدددد ممددا يتددي لممنظمددة متابعددة التطددور والتقدددم عمددى
المدى البعيد بن أحمد ،2017،ص. 45
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* خصائص الميزة التنافسية:
يمكن تمخيص خاافص الميزة التنافسية كما يمل الخالدي ،2015،ص: 34
 -0أن تكون مستمرة ومستدامة بمعنى أن تحقق المنظمة السدبق عمدى المددى الطويدل ولديس عمدى
المدى القاير فقط.
 -0الميزات التنافسية تتسم بالنسدبية مقارندة بالمنافسدين أو مقارنتيدا فدل فتدرات زمنيدة مختمفدة وىدذه
الافة تجعل فيم الميزات فل طار مطمق اع

التحقيق.

 -2أن تكون متجددة وفق معطيات البيفة الخارجية من جية وقدرات وموارد المنظمة الداخمية من
جية أخرى.
 -2أن تك ددون مرن ددة بمعن ددى يمك ددن ح ددًل ميد دزات تنافس ددية ب دداخرى بس دديولة ويس ددر وف ددق اعتب ددارات
التتيرات الحاامة فل البيفة الخارجية أو تطور موارد وقدرات المنظمة من جية أخرى.
 -5أن يتناس

اسدتخدام ىدذه الميدزات التنافسدية مدع األىدداف والنتدافج التدل تريدد المنظمدة تحقيقيدا

عمى المدى القاير والبعيد.

* متهمبات الميزة التنافسية لمنظمات األعمال:
يوجد عدد من المتطمبات العامة يمثل امتًكيا تحقيدق قددرة تنافسدية عاليدة منيا أبوىربيدد2017،
ص: 63
 -1االلتزام بالمواافات القياسية الدولية لمجودة.
 -2التطور التكنولوجل لزيادة االنتاج وخفض التكمفة.
 -3االرتقاء بالعمالة وزيادة انتاجيتيا من خًل التدري
-4
-5

والتحفيز.

االىتمام بالبحوث والتطوير.
التطوير االداري والتنظيمل لممنظمة.

 -6دراسة االسواق العربية والخارجية والبحث عن فرص التادير.
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ةانياً .الدراسة الميدانية:
* مقدمة:
يتناول ىذا المبحث عرضاً مفاًً لممنيجية وافجراءات التل تم االعتماد عمييا فل تنفيذ الدراسة
الميدانية ،بيدف التعرف عمى مدي أدراك متطمبدات األعمدال المبيدة لددور اففاداح المحاسدبل عدن
األداء البيفددل فددل تحقيددق أىددداف التنميددة المسددتدامة وخمددق بيفددة تنافسددية وتشددمل منيجيددة الد ارسددة
واد ددفاً لمجتمد ددع وعيند ددة الد ارسد ددة ،وخاد ددافص ىد ددذه العيند ددة ،واألدوات الرفيسد ددة لمد ارسد ددة وفحد ددص
ماداقيتيا وثباتيا ،ضافة لدى بيدان األسدالي

افحادافية المسدتخدمة فدل تحميدل واسدتخراج نتدافج

الدراسة.

* منهجية الدراسة:
تددم االعتمدداد فددل الد ارسددة عمددى المددنيج الواددفل التحميمددل لمواددول لددى المعرفددة الدقيقددة والتفادديمية
حول مشكمة الدراسة ولتحقيق فيم أفضدل وأدق لمظدواىر المتعمقدة بيدا وباعتبداره أنسد

المنداىج فدل

دراسة الظاىرة محل الدراسة ،ألنو يعتمد عمى دراسة الواقدع أو الظداىرة كمدا ىدل عمدى أرض الواقدع
ويافيا بشكل دقيق ،ويعبر عنيا كماً وكيفاً ،فدالتعبير الكيفدل يادف لندا الظداىرة ويوضد سدماتيا
وخاافادديا ،أمددا التعبيددر الكمددل فيعطددل واددفاً رقمي داً ويوض د مقدددار ىددذه الظدداىرة أو حجميددا،
بافضددافة ل ددى تددوفير البيان ددات والحقددافق ع ددن المش ددكمة موضددوع الد ارس ددة لتفسدديرىا والوق ددوف عم ددى
دالالتيا.
* أداة الدراسة:
تتندوع أدوات البحدث العممدل المسدتخدمة فدل الحادول عمدى المعمومدات والبياندات والحقدافق ،والتدل
منيا المًحظة ،االستبيان  ،المقابمة ،االختبارات بانواعيا ،المقاييس بانواعيا ،لى غير ذلدك مدن
األدوات ويعتبر االسدتبيان أحدد أدوات البحدث العممدل األكثدر اسدتخداماً لمحادول عمدى معمومدات
وبياندات عدن األفدراد ،وىدل أداة د ارسدة مناسدبة ذات أبعداد وبندود تسدتخدم لمحادول عمدى معمومدات
وبيانددات وحقددافق محددددة مرتبطددة بواقددع معددين وتقدددم عمددى شددكل عدددد مددن األسددفمة يطم د

افجابددة

عمييددا مددن المسددتيدفين المعنيددين بموضددوع االسددتبيان ،وتبعددا لددذلك قددام الباحددث بهعددداد أداة لمد ارسددة
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وأى دددافيا وفروض دديا ،وق ددد م ددرت عممي ددة تا ددميم وواع ددداد االس ددتبيان بع دددة م ارح ددل

وخطوات كما يمل:
 )0االطًع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية.
 )0تحديد األقسام الرفيسية التل شمميا االستبيان.
 )2جمع وتحديد عبارات االستبيان.
 )2اياغة العبارات التل تقع تحت كل قسم.
 )5عداد االستبيان فل اورتو األولية .
ولقدد اسدتخدم الباحدث مقيداس ليكدرت  )Likert Scaleالخماسدل لتقددير درجدة افجابدة لعبدارات
االستبيان ،حيث من الدرجات من  5-1ابتداء بالبدافل غير موافق بشددة ،غيدر موافدق ،موافدق
لددل حددد مددا ،موافددق ،موافددق بشدددة والتددل تقدديس اتجاىددات وهراء المستقاددى مددنيم ،ثددم تددم توزيددع
افجابات لى خمس مستويات متساوية وتم تحديد طول الخًيا فل مقياس ليكرت الخماسل ،من
خًل حسدا

المددى بدين درجدات المقيداس  4 = 1-5ومدن ثدم تقسديمو عمدى أكبدر قيمدة فدل

المقياس لمحاول عمى طول الخميدة أي  0.80 = 5÷ 4وبعدد ذلدك تدم ضدافة ىدذه القيمدة لدى
أقدل قيمدة فدل المقيداس بدايدة المقيداس وىدل واحدد ادحي

وذلدك لتحديدد الحدد األعمدى ليدذه

الخميدة ،وىدذا مدا تدم تطبقدو عمدى اسدفمة المحداور الخاادة بد ارسدة فرضديات الد ارسدة ،وىكدذا أادب
طول الخًيا كما ىو موض بالجدول التالل رقم . 1
جدول رقم ( : )0يوضح إجابات األسئمة وداللتها
افجابة عمل

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الترميز

1

2

3

4

5

المتوسط المرج

1779 – 1

2759 – 178

3739 – 276

4719 – 3743

5 – 4723

الوزن النسبل

% 35 - 23

% 51 - 36

% 67 - 52

%83 - 68

% 133 - 84

التقدير فل التعميق

درجة ضعيفة جدا

درجة ضعيفة

درجة متوسطة

درجة عالية

درجة عالية جدا

األسفمة

823

aisc.elmergib.edu.ly

مدى ادراك منظمات االعمال الميبية لدور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وخمق بيئة تنافسية بينها

أ .اابر غريبة ،أ .محمد الشمباق ،أ .عزالدين البكاي  /الشركة العامة لمكيرباء.

مجتمع الدراسة وعينتها:
الجدول  2التالل يبين عينة الدراسة لموظفين:
جدول رقم ( : )2يوضح االستمارات الموزعة والمتحصل عميها
العينة
45

االستبيانات

االستبيانات التير

االستبيانات

االستبيانات التل

45

1

5

39

مجابة

الموزعة

المفقودة

خضعت لمتحميل

نسبة االستبيانات
التل خضعت
لمتحميل

%8773

* الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية
جدول رقم ( )3توزيع أفراد العينة حسب متغيرات  :النوع الوظيجة المؤهل العممي التخصص سنوات الخبرة.

المتتيرات

الوظيفة

المقىل العممل

التخاص

سنوات الخبرة

088

العدد

النسبة المفوية

محاس

35

%8977

مراجع

1

%276

مدير مالل

1

%276

أخري

2

%571

متوسط

4

%1373

دبموم عالل

4

%10.3

بكالوريوس

26

%6677

ماجستير

5

%1278

محاسبة

35

%8977

تمويل وماارف

3

%3733

دارة

3

%3733

اقتااد

3

%777

أخري

1

%279

اقل من 5سنوات

1

%276

من5الل اقل من  13سنة

22

%5674

من 13سنة فاكثر

16

%4173

القيم المفقودة

-

-

-

aisc.elmergib.edu.ly

الموافق  01-9نوفمبر 0101

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األىداف العالمية لمتنمية المستدامة – الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل

يتض د لنددا مددن الجدددول السددابق أن أغم د

AISC2020

أفددرد العينددة وظيفددتيم محاس د

بنسددبة  %8977وأن

أعمل مدقىًت عمميدة كاندت لخريجدل بكدالوريس بنسدبة  %6677فيمدا جداء المدوظفين أادحا
تخاص المحاسبة فل المرتبة األولل بنسبة  ، %8977و أن ما نسبتو  %5674من أفدراد العيندة
سنوات الخبرة لدييم من5الل اقل من  13سنة .

* الصدق والةبات ألداة الدراسة:

بعد ما تمت اياغة االستبيان فل شكمو األولل البد من خضاعو الختبار الادق والثبات.

أوال :صدق االستبيان :يقاد بادق أداة الدراسة ،أن تقيس عبارات االستبيان مدا وضدعت لقياسدو
وقمنا بالتاكد من ادق االستبيان من خًل الادق الظاىري لًستبيان ادق المحكمدين واددق

االتساق الداخمل لعبارات االستبيان ،والادق البنافل لمحاور االستبيان
 -1الصدق الظاهري:

يقددوم عمددل فكد درة مدددى مناسددبة عب ددارات االسددتبيان لمددا يق دديس ولمددن يطبددق عم ددييم ومدددي عًقتي ددا
باالس ددتبيان كك ددل وم ددن ى ددذا المنطم ددق ت ددم ع ددرض االس ددتبيان ف ددل ا ددورتو األولي ددة عم ددل ع دددد م ددن

المحكمددين مددن ذوي الخب درة واالختادداص ألخددد وجيددات نظددرىم واالسددتفادة مددن هرافيددم فددل تعديمددو

والتحقق من مدى مًفمة كل عبارة لممحور الذي ينتمل ليو ومددى سدًمة ودقدة الادياغة المتويدة
والعممية لعبدارات االسدتبيان ،ومددى شدمول االسدتبيان لمشدكل الد ارسدة وتحقيدق أىددافيا ،وفدل ضدوء

أراء الس ددادة المحكم ددين ت ددم ع ددادة ا ددياغة بع ددض الفقد درات و ض ددافة عب ددارات أخ ددري لتحس ددين أداة
الدراسة.

*صدق االتساق البنائي لالستبيان:

ادددق االتسدداق البنددافل أحددد مقدداييس ادددق أداة الد ارسددة ،حيددث يقدديس مدددي تحقددق األىددداف التددل
تسددعل األداة الواددول الييددا ،ويبددين ادددق االتسدداق البن ددافل مدددي ارتبدداط كددل بعددد مددن أبع دداد أداة

الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبيان مجتمعة.
وعميو قمنا بحسا

معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كدل بعدد والدرجدة الكميدة لًسدتبيان والجددول

التالل يوض ذلك.
محاور االستبيان

الجدول رقم ( )4يوضح مدي االتساق البنائي لعبارات االستبيان

معامل االرتباط قيمة r

P-Value

النتيجة

1

المحور األول

0.969

0.00

يوجد ارتباط

2

المحور الثانل

0.975

3733

يوجد ارتباط

من خًل الجدول أعًه نجد معامًت االرتبداط بيرسدون لكدل األبعداد األول بمد قيمتدو) ( 37969
والبعددد الث ددانل بمد د قيمت ددو  37975م ددن أبع دداد االس ددتبيان والمع دددل الكم ددل لعبارت ددو وب ددذلك يتب ددين أن
825
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مدى ادراك منظمات االعمال الميبية لدور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وخمق بيئة تنافسية بينها

أ .اابر غريبة ،أ .محمد الشمباق ،أ .عزالدين البكاي  /الشركة العامة لمكيرباء.

معامًت االرتباط ذات داللة حاافية عند مستوي معنوية  =3735وبذلك يعتبر المحاور اادقة
ومتناسقة لما وضعت لقياسو.

* ةبات االستبيان:

يقاد بثبات االستبيان أن يعطل ىذا االستبيان نفس النتيجة حتل ولدو تدم عدادة توزيعدو أكثدر مدن

مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االسدتبيان يعندل االسدتقرار فدل نتافجدو
وعدم تتييرىا بشكل كبير فيما لو تم عادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خًل فتدرات زمنيدة

معينة ،وقد تحقق البحاث من ثبات استبيان الدراسة مدن خدًل طريقدة معامدل ألفدا كرونبداخ وذلدك

كما يمل:

معامل كرونباخ ألفا :Cronbach's Alpha Coefficient

عند حسا

قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ كانت النتافج كما ىل مبينة بالجدول التالل:
جدول رقم ( )5يوضح نتائج اختبار ألجا كرونباخ لقياس ةبات االستبانة

ت
-1
-2

معامل ألفاكرونباخ

المحاور

المحور األول

المحور الثانل

جميع عبارات االستبيان

الثبات = الجدر التربيعل الموج

الثبات

37977

37988

37987

37992

37993

37995

لمعامل ألفا كرونباخ

واض د مددن النتددافج الموضددحة فددل جدددول  5أن قيمددة معامددل ألفددا كرونبدداخ كانددت مرتفعددة لكددل

المحدداور وتت دراوح بددين  0.987 ،0.977لكددل محددور مددن محدداور االسددتبيان .كددذلك كانددت قيمددة
معامل ألفا لجميع فقرات االسدتبيان  ، 0.990وكاندت قيمدة الثبدات مرتفعدة لكدل المحداور وتتدروح

ب ددين  0.992 ،0.988لك ددل مح ددور م ددن مح دداور االس ددتبيان ،ك ددذلك كان ددت قيم ددة الثب ددات لجمي ددع
فقرات االستبيان مساوية لل  0.995وىذا يعنل انو معامل الثبات مرتفع

وبذلك يكون الباحث قد تاكد من ادق وثبات استبيان الد ارسدة ممدا يجعمدو عمدل مقددار مدن الثقدة

باحة االستبيان واًحيتو لتحميل النتافج وافجابة عمى أسفمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

* األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:

تمددت المعالجددة افحاددافية لمبيانددات باسددتخراج األعددداد ،النس د

المفويددة ،المتوسددطات الحسددابية

االنح ارف ددات المعياري ددة ،وفح ددص فرض دديات الد ارس ددة عن ددد مس ددتوى  =0.05باس ددتخدام االختب ددارات
افحاددافية التددالل :أختبددار  Tسددتودن(

ومعادلددة الثبددات كرونبدداخ ألفددا ،وذلددك باسددتخدام برنددامج

الرزم افحاافية .SPSS

088
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* عرل وتحميل نتائج الدراسة
تمهيد:
يتضمن ىذا الفال تحميًً لبيانات الدراسة وذلك من اجل افجابة عمى أسفمة وفرضيات الدراسة:

الجرضية األولى :ال تدرك منظمات األعمال الميبية دور اإلفصةاح المحاسةبي البيئةي فةي تحقيةق
أهداف التنمية المستدامة

للجابددة عددن السدقال السددابق تددم اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة وكددذلك تددم
اسددتخدام اختبددار  Tلمدددى ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور اففادداح المحاسددبل البيفددل فددل
تحقيق أىداف التنمية المستدامة وذلك كما ىو موض فل الجدول رقم 6

الجدول رقم ( )2تقييم أفراد العينة لعدم ادرك منظمات األعمال الميبية دور اإلفصاح المحاسبي
البيئي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل العبارات

ت

العبارات

قيمة T

1

اففااح عن معالجة اضرار التموث البيفل

مستوي
الداللة

المتوسط

االنحراف
المعياري

الراي

5.438

.000

3.82

.942

موافق

5.606

.000

3.82

.914

موافق

5.075

.000

3.78

.978

موافق

4

اففااح عن انتاج منتجات اديقة لمبيفة

5.500

.000

3.87

.963

موافق

5

توفر معمومات عن التكاليف البيفية

6.091

.000

3.87

.894

موافق

6.169

.000

3.97

.986

موافق

6.273

.000

3.95

.944

موافق

6.676

.000

4.03

.959

موافق

2

3

6
7
8

اففااح عن التاثيرات البيفية السمبية
لمشركة
اففااح عن الترامات المالية التل تتكبدىا
الشركة

توفر معمومات عن استخدام الشركة لمتقنيات
الحديثة فل التقميل من اليدر والتالف
توفر معمومات عن السياسة البيفية لمشركة
توفر معمومات عن خطط الشركة فل
التخمص من المخمفات البيفية
توفر معمومات عن مساىمة الشركة فل

9

المحافظة عمى النواحل الجمالية لممساحات

5.707

.000

3.92

1.010

موافق

الخضراء
13

827

توفر معمومات عن هلية الرقابة والتحكم فل

4.776

.000

3.82

1.073

موافق
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مدى ادراك منظمات االعمال الميبية لدور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وخمق بيئة تنافسية بينها

أ .اابر غريبة ،أ .محمد الشمباق ،أ .عزالدين البكاي  /الشركة العامة لمكيرباء.

ماادر التموث
توفر معمومات عن المن وافعفاءات
11

الضريبية التل تتحال عمييا الشركة لقاء

5.220

.000

.951

3.79

موافق

المحافظة عمى البيفة
توفر معمومات عن الخطط المستقبمية فل

5.010

.000

3.82

1.023

موافق

13

االلتزام بمعايير الجودة البيفية لممنظمات

6.467

.000

3.95

.916

موافق

14

حاول المنظمة عمى الجودة البيفية

6.805

.000

4.00

.918

موافق

المتوسط العام الكمل

67357

333.

12

الواول الى الحد األدنى من التموث

37887

موافق

يتض د د لند ددا مد ددن الجد دددول السد ددابق أن أىد ددم مد دددى الدرك منظمد ددات األعمد ددال الميبيد ددة دور اففاد دداح
المحاسددبل البيفددل فددل تحقيددق أىددداف التنميددة المسددتدامة ىددل الفق درة تةةةوفر معمومةةةات عةةةن خهةةةه
الشركة فةي الةتخمص مةن المخمجةات البيئيةة وبتقددير عدالل ،حيدث كدان المتوسدط الحسدابل يسداوي
 ، 4.03تمتيا الفقرة حصول المنظمة عمى الجةودة البيئيةة بمتوسدط حسدابل  ، 4.00فدل حدين
كان أقل الفقرات تقدي اًر ىل الفقدرة اإلفصاح عن الغرامات المالية التي تتكبدها الشةركة بمتوسدط
حسابل  3.78ومن ىذا يتبين أن اآلراء حدول فقدرات ىدذا المحدور جداءت بالموافقدة والحيداد كمدا
تشير المعطيات افحاافية فدل الجددول رقدم  6أن المتوسدط العدام للجابدات والمقددر بدد3.887 :
يفوق قيمة المتوسط الفرضل  ، 3مما يددل عمدل ان العمدًء قدد اجمعدوا عمدل الموافقدة بدرجدة عاليدة
عمددل عدددم ادرك منظم ددات األعمددال الميبيددة دور اففا دداح المحاسددبل البيفددل ف ددل تحقيددق أى ددداف
التنمية المستدامة وبافضافة لل ذلك تشير نتافج الجدول  6لل أن قيمة  Tالمحسوبة لممتوسط
العددام للجابددات عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور اففادداح المحاسددبل البيفددل فددل تحقيددق
أىداف التنمية المستدامة المقدرة ب د  6.357أكبر من قيمدة  Tالجدوليدة المقددرة بد د  1.96وبمسدتوي
وى ددذا م ددا يقك ددد ع دددم ادرك منظم ددات األعم ددال الميبي ددة دور اففا دداح
 0.000أق ددل م ددن 0.05
المحاسبل البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة
الجرضية الةانية :ال تدرك منظمات األعمال الميبية دور االفصاح المحاسبي البيئي فةي خمةق
بيئة تنافسية فيما بينها؟
للجابددة عددن السدقال السددابق تددم اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة وكددذلك تددم
اسددتخدام اختبددار  Tلمدددي عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور االفادداح المحاسددبل البيفددل
فل خمق بيفة تنافسية فيما بينيا وذلك كما ىو موض فل الجدول رقم . 7
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الجدول رقم ( ) 2تقييم أفراد العينة لعدم ادرك منظمات األعمال الميبية دور اإلفصاح المحاسبي البيئي في
خمق بيئة تنافسية فيما بينها من خالل العبارات

ت

العبارات

قيمة T

مستوي
الداللة

المتوسط

االنحراف
المعياري

الراي

1

السيطرة والتحكم فل التكاليف البيفية

4.817

.000

3.79

1.031

موافق

2

االلتزام بالمعايير البيفية

4.080

.000

3.72

1.099

موافق

5.075

.000

3.79

.978

موافق

4.679

.000

3.74

.993

موافق

5

تتبع تدفق الموارد التل تستخدميا المنظمة

4.490

.000

3.71

.999

موافق

6

اففااح عن معالجة اضرار التموث البيفل

6.008

.000

3.97

1.013

موافق

7

توفر معمومات عن السياسة البيفية لمشركة

3.269

.002

3.64

1.224

موافق

8

االستتًل األمثل لااول والموارد البيفية

5.157

.000

3.87

1.056

موافق

4.670

.000

3.82

1.097

موافق

13

توفر معمومات عن السياسة البيفة لمشركة

5.211

.000

3.85

1.014

موافق

11

حاول المنظمة عمى الجودة البيفية

4.594

.000

3.79

1.080

موافق

4.418

.000

3.77

1.087

موافق

5.211

.000

3.85

1.014

موافق

5.357

.000

3.90

1.046

57136

.000

3
4

9

12
13
14

تخفيض تكمفة معالجة النفايات مما يقدي الى
وفورات مالية

توفر معمومات عن الخطط المستقبمية فل الواول
الى الحد األدنى من التموث

تحسين نوعية المنتجات من خًل مراعاة هثار
التموث البيفل

توفر معمومات عن كيفية التخمص من النفايات داخل
المنظمة

قامة عًقة تعاون مشترك مع الجيات المختاة
بالبيفة

مساىمة المنظمة فل نشر الوعل البيفل داخل
المجتمع

المتوسط العام الكمل

37832

موافق

يتض لنا مدن الجددول السدابق أن أىدم مددى لعددم ادرك منظمدات األعمدال الميبيدة دور اففاداح

المحاسبل البيفل فل خمق بيفة تنافسية فيما بينيا ىدل اإلفصاح عن معالجةة اضةرار التمةوث

البيئةةي وبتقدددير عددالل ،حيددث كددان المتوسددط الحسددابل يسدداوي  ، 3.97تمتيددا الفق درة مسةةاهمة
المنظمة في نشر الوعي البيئي داخل المجتمةع بمتوسدط حسدابل  ، 3.90فدل حدين كدان أقدل

الفقرات تقدي اًر ىل الفقرة تتبع تدفق الموارد البيئية التي تستخدمها المنظمة بمتوسط حسابل

 ، 3.71ومن ىذا يتبين أن اآلراء حول فقرات ىدذا المحدور جداءت معظميدا بالموافقدة كمدا تشدير

المعطي ددات افحا ددافية ف ددل الج دددول رق ددم  7أن المتوس ددط الع ددام لًجاب ددات والمق دددر ب د دد3.802 :
يفددوق قيمددة المتوسددط الفرضددل  ، 3ممددا يدددل عمددل اددحة الفرضددية الثانيددة والتددل جدداءت بادديتة
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مدى ادراك منظمات االعمال الميبية لدور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وخمق بيئة تنافسية بينها

أ .اابر غريبة ،أ .محمد الشمباق ،أ .عزالدين البكاي  /الشركة العامة لمكيرباء.

االثبددات بعدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور اففادداح المحاسددبل البيفددل فددل خمددق بيفددة
تنافسية فيما بينيا و بافضافة لل ذلك تشير نتافج الجدول

) ( 7لددل أن قيم ددة  Tالمحس ددوبة لممتوسددط الع ددام لًجاب ددات لعدددم ادرك منظم ددات األعم ددال الميبي ددة

دور اففااح المحاسبل البيفل فل خمق بيفة تنافسية فيما بينيا المقدرة بد د د  5.136أكبر مدن

قيمة  Tالجدولية المقددرة ب د د د  1.96وبمسدتوي داللدة 0.00أقدل مدن مسدتوي المعنويدة  0.05وىدذا
مددا يقكددد عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور اففادداح المحاسددبل البيفددل فددل خمددق بيفددة

تنافسية فيما بينيا

الجرضية الرئيسية :ال تدرك منظمات األعمال الميبية دور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئةي

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخمق بيئة تنافسية فيما بينها؟

للجابة عن السدقال السدابق تدم اسدتخراج المتوسدطات الحسدابية واالنح ارفدات المعياريدة .وكدذلك تدم

اس ددتخدام اختب ددار  Tلع دددم ادرك منظم ددات األعم ددال الميبي ددة دور اففا دداح المحاس ددبل ع ددن األداء
البيفل فل تحقيق أىداف التنميدة المسدتدامة وخمدق بيفدة تنافسدية فيمدا بينيدا وذلدك كمدا ىدو موضد
فل الجدول رقم . 8
الجدول رقم ( ) 8تقييم أفراد العينة لعدم ادرك منظمات األعمال الميبية دور اإلفصاح المحاسبي عن األداء
البيئي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخمق بيئة تنافسية فيما بينها من خالل العبارات

ت

العبارات

قيمة )(T

مستوي
الداللة

المتوسط

االنحراف
المعياري

المعيار

عدم ادرك منظمات األعمال الميبية دور

-1

اففااح المحاسبل عن األداء البيفل فل

تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة

57877

.001

3.845

.8977

موافق

تنافسية فيما بينيا

يتض د لنددا مددن الجدددول السددابق أن المتوسددط الحسددابل لًجابددات والمقدددر

 37845يفددوق قيمددة المتوسددط

الفرضددل  ، 3ممددا يدددل عمددل عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور اففادداح المحاسددبل عددن األداء
البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية فيما بينيا وبافضدافة لدل ذلدك تشدير نتدافج

الجدددول  8لددل أن قيمددة  Tالمحسددوبة فجابددات المددوظفين حددول عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور
اففااح المحاسبل عن األداء البيفل فل تحقيق أىدداف التنميدة المسدتدامة وخمدق بيفدة تنافسدية فيمدا بينيدا

المقدددرة بد د د د  T =57877و ىددل أكبددر مددن قيمددة  Tالجدوليددة المقدددرة بد د د د  1796وبمسددتوي داللددة  .001وىددل
أاددتر مددن مسددتوي المعنويددة 3735

وىددذا مددا يقكددد عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور اففادداح

المحاسبل عن األداء البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية فيما بينيا.
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*النتائج:

من خًل ما تم جمعو وتحميمو من بيانات من خًل افجابة عمل الفرضيات توامنا لل النتدافج

التالية:

 -1بينت الدراسة عدم ادرك منظمات األعمال الميبية دور اففااح المحاسبل البيفل فدل تحقيدق
أىددداف التنميددة المسددتدامة مددن وجيددة نظددر المددوظفين بالشددركة األىميددة للسددمنت والشددركة الميبيددة

لمحديد والام

وذلك من حيث:

 توفر معمومات عن خهه الشركة في التخمص من المخمجات البيئية
 حصول المنظمة عمى الجودة البيئية

 اإلفصاح عن الغرامات المالية التي تتكبدها الشركة

 -2أظيرت الدراسة عدم ادرك منظمات األعمال الميبية دور اففاداح المحاسدبل البيفدل فدل
خمق بيفة تنافسية فيما بين الشركة األىمية للسمنت والشدركة الميبيدة لمحديدد والادم

وذلدك مدن

حيث:

 اإلفصاح عن معالجة اضرار التموث البيئي

 مساهمة المنظمة في نشر الوعي البيئي داخل المجتمع
 تتبع تدفق الموارد البيئية التي تستخدمها المنظمة

التوصيات:

 .1حث الشركات الاناعية الميبية عمى اففااح داخل التقرير المالل أو فل شكل تقرير منفال
عن أدافيا البيفل خدمة لممجتمع عامة ولاطراف المستخدمة لتمك التقارير خااة.

 .2تواددل الد ارسددة بتوعيددة الشددركات ومنظمددات االعمددال باىميددة االفادداح المحاسددبل ع دن االداء
البيفل من الجيات ذات العًقة كمنظمات حماية البيفة فل ليبيا.
 .3عمى المشرع الميبل الزام الشركات الميبية بالقيام باففااح المحاسبل عن االداء البيفل ضمن
التقارير المالية.
 .4اقامددة الدددورات والددورش العمميددة لتوضددي المنددافع المرجددوة مددن االفادداح المحاسددبل عددن االداء
البيفل.
 .5تدري

الموظفين عمى كيفية قياس التكاليف البيفية وطرق معالجتيا وكيفية تضمينيا فل القوافم

والتقارير المالية.
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مدى ادراك منظمات االعمال الميبية لدور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وخمق بيئة تنافسية بينها

أ .اابر غريبة ،أ .محمد الشمباق ،أ .عزالدين البكاي  /الشركة العامة لمكيرباء.

*المراجع:
 .1ال د دزين ،عمد ددل بشد ددير ،مددددى ت د دوافر المتطمبد ددات الخااد ددة باففاد دداح البيفد ددل فدددل الشد ددركات
الاناعية الميبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،االكاديمية الميبية.2013 ،

 .2عب ددد المجي ددد ،محم ددد عب ددد الوى ددا  ،القيددداس واففا دداح المحاس ددبل البيف ددل وأثرىم ددا عمدددى
الحسابات القومية ،مجمة الدراسات العميا جامعة النيمين ،العدد  ،22السودان.2102 ،

 .3بامزاحم ،فايز محمد ،أثر اففااح المحاسبل البيفل عمى ق اررات االسدتثمار فدل الشدركات
المسد د دداىمة العامد د ددة فد د ددل االردن ،رسد د ددالة ماجسد د ددتير غيد د ددر منشد د ددورة ،جامعد د ددة هل البيد د ددت،
االردن.2113،

 .4قرقددد ،عمددل مفتدداح ،المسددفولية البيفيددة واالفادداح البيفددل لمشددركات ،رسددالة ماجسددتير غيددر
منشورة ،أكاديمية الدراسات العميا ،طرابمس.2010 ،

 .5مناور محمد الفرجانل وهخرون ،االفاداح البيفدل فدل شدركات ادناعة االسدمنت الميبيدة
المقتمر االقتاادي االول لًستثمار والتنمية فل منطقة الخمس ،كمية االقتااد ،جامعة
المرق 2017 ،

 .6الحويددل ،أبددو بكددر محمددد ،مدددى اىتمددام الم ارجددع الخددارجل فددل ليبيددا باففادداح البيفددل فددل
اعداد تقريره ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اكاديمية الدراسات العميا ،طرابمس.2015 ،

 .7الشددحاذة ،عبددد الددرزاق قاسددم  ،القيدداس المحاسددبل لتكدداليف األداء البيفددل لمشددركة السددورية
العامة لاسمدة وتاثيرىا فل قدرتيا التنافسية فل مجال الجودة ،مجمة جامعة دمشق لمعمدوم

االقتاادية والقانونية ،المجمد  ،26العدد األول ،سوريا.2010،

 .8شد دديتة ،عمد ددل ند ددوري ،احميد ددد ،محمد ددد عمد ددل ،دور المحاسد ددبة البيفيد ددة فد ددل تخفد دديض التكمفد ددة
والمحافظة عمى البيفة ،المقتمر الدولل لمعموم والتكنولوجيا ،طرابمس.2019 ،

 .9غريبددة ،اددابر سددالم ،منددافع اففادداح المحاسددبل عددن األداء البيفددل فددل منظمددات العمددال
الميبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية الدراسات العميا.2018 ،

 . 10كدرم ،ياسدمين حمددان ،التددقيق االجتمداعل والبيفددل ،رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة ،الجامعددة

افسًمية ،غزة .2012

 .11أب ددو ىربي ددد ،ياس ددر سد ددعد ،دور المس ددقولية االجتماعي ددة ف ددل تحقيد ددق الميد دزة التنافس ددية ،رسدددالة
ماجستير غير منشورة.2017 ،

 .12الخالدي ،معتام مفضدل ،دور محاسدبة المسدقولية فدل تحقيدق الميدزة التنافسدية فدل الشدركات
الاناعية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة جدارا ،األردن .2015
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 .13اافل ،خميل موفق ،دور استخدام بطاقة األداء المتدوازن فدل تحقيدق الميدزة التنافسدية ،رسدالة
ماجستير غير منشورة  ،غزة.2017 ،
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