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

ىدفت الدراسة الى بيان مدى ادراك منظمات األعمال الميبية لددور اففاداح المحاسدبل البيفدل فدل 
ًً مدن تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية بينيا، حيث تمثل مجتمع الدراسدة فدل  كد

الشددددركة األىميددددة للسددددمنت والشددددركة الميبيددددة لمحديددددد والاددددم   وكانددددت عينددددة الدراسددددة متمثمددددة فددددل 
ًً مدن الشدركتين، ونظدرًا لمدا تمدر بدو بًدندا   الموظفين التابعين للدارة المالية بكافدة أقسداميا لددى كد

 04عدددد  مددن ظددروف بسددب  جافحددة كورونددا وتقمدديص الكددادر الددوظيفل لممددوظفين فقددد تددم تاددميم
اسددتبانة وخمسددة  53اسددتبان موزعددة عمددى العينددة لدددى الشددركتين محددل الدراسددة، حيددث تددم اسددترجاع 

استبانات تم استبعادىا، وتوامت الدراسة الى نتيجة مفادىا أنو ال يوجد ادراك لدى الشركتين لدور 
 بينيا. اففااح المحاسبل البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية 
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 مقدمة الدراسة: 
ان النظام المحاسبل فل اآلونة األخيرة بددء  يسدمك مسدارا جديددا وبعددا هخدر وىدو البعدد البيفدل مدن 
خًل المعمومات التدل يدتم نشدرىا فدل القدوافم والتقدارير الماليدة وذلدك فعطداء ادورة حقيقيدة تعكدس  

ىميددة لمواددول الددى مزايددا تنافسددية وتحقيددق الحقيقددة والواقددع، ويعددد البعددد البيفددل مددن أكثددر العوامددل أ
أىدداف التنميدة المسددتدامة خاادة فدل ظددل االىتمدام المتزايددد مدن قبدل الففددات المختمفدة ذات العًقددة 
بالمنظمدددة بددددالنواحل البيفيدددة والمعمومددددات الماليددددة وغيدددر الماليددددة لتقيدددديم أداء المنظمدددة بشددددكل كامددددل 

المسددتثمرين وىددذا ال يمكددن تحقيقددو اال فددل وجددود  متضددمنًا األداء البيفددل والددذي يددقثر عمددى قددرارات
نظددام محاسددبل قددادر عمددى تحميددل التكدداليف المرتبطددة بالتدداثيرات البيفيددة واعتبارىددا تكدداليف  نتاجيددة 

   واجبة التحميل عمى المنتج النيافل سواء كان سمعة أو خدمة.
 أهداف الدراسة:

وعًقتو بالتنمية المستدامة ودوره فل خمق ىدفت الدراسة الى التعريف باالفااح المحاسبل البيفل 
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 

 نظمات االعمال.التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية لم
 أهمية الدراسة: 

أتددت ىددذه الدراسددة اليضدداح دور اففادداح المحاسددبل عددن األداء البيفددل فددل تحقيددق أىددداف التنميددة 
المسدددتدامة وخمدددق بيفدددة تنافسدددية، ومدددن ناحيدددة أخدددرى فدددهن الشدددركتين محدددل الدراسدددة ىمدددا مدددن أكثدددر 

سدد  مدا تواددمت اليدو الدراسددات الشدركات فدل المنطقددة الوسدطى مددن ليبيدا التددل تسدب  تموثددًا بيفيدًا ح
السدددابقة مدددن بحدددوث واوراق عمميدددة،  لدددذا كدددان لزامدددًا عميندددا أن نوضددد  الددددور افيجدددابل لًفاددداح 

 المحاسبل فل ىذه المجال.
 مشكمة الدراسة:

فل بيفة االعمال الميبية ومن خًل االطًع عمى الدراسات السابقة تبدين أن منظمدات االعمدال ال 
بل عن األداء البيفل ضدمن تقاريرىدا الماليدة وذلدك لعددة أسدبا  منيدا غيدا  تيتم باالفااح المحاس

المعددددايير المطموبددددة مددددن الجيددددات الرقابيددددة وغيددددا  دور األطددددراف المسددددتفيدة مددددن التقددددارير الماليددددة 
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مددا يدددعو الددى دراسددة ىددذا  المنشددورة وجماعددات الضددتط والتددل يضددعف دورىددا خااددة فددل ليبيددا وىددذا
 اياغة المشكمة فل التساقل التالل:ومن ىنا يمكن  الموضوع،

هل تدرك منظمات االعمال الميبية دور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في تحقيق أهداف 
 وينبثق عن ىذا التساقل ما يمل: التنمية المستدامة وخمق  بيئة تنافسية فيما بينها ؟

ألداء البيفدددل فدددل تحقيدددق . ىدددل تددددرك منظمدددات االعمدددال الميبيدددة دور اففاددداح المحاسدددبل عدددن ا1
 أىداف التنمية المستدامة؟

. ىل تدرك منظمات االعمال الميبية دور اففاداح المحاسدبل عدن األداء البيفدل فدل خمدق  بيفدة 2
 تنافسية؟

 منهجية الدراسة:
اعتمدددت الدراسددة عمددى المددنيج الواددفل فيمددا يخددص الجاندد  النظددري لواددف مددا ورد فددل االد  

ع الدراسة من خًل االطًع عمى المراجع والدوريات والمجًت العممية المحاسبل المتعمق بموضو 
والكتددد  واألبحددداث العمميدددة المنشدددورة وموضدددوعات مختمفدددة ذات ادددمة بعمميدددة االفاددداح المحاسدددبل 
البيفددل، أمددا الدراسددة الميدانيدددة فقددد اعتمدددت عمدددى الجاندد  التحميمددل لمبياندددات والمعمومددات التددل تدددم 

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

 فرضية الدراسة ومن ثم تحميل البيانات والواول الى النتافج المرجوة.
 حدود الدراسة:

وسدوف  شركتل الحديدد والادم  مادراتة والشدركة االىميدة لًسدمنت بدالخمس تقتار الدراسة عمى
يددددتم التطددددرق الددددى مفيددددوم اففادددداح المحاسددددبل عددددن األداء البيفددددل مددددن حيددددث المفيددددوم واالىددددداف 
واألسالي  والعديد من الفقرات المتعمقة بيذا الموضوع كذلك الميزة التنافسية من حيث التعريف بيدا 

ا من فقرات تم ذكرىا فل ىذه الدراسدة وانتيداء بالدراسدة الميدانيدة وادوال الدى وأىدافيا وما يتعمق بي
 النتافج والتوايات. 

تتمثددل عينددة الدراسددة فددل جميددع الكددادر الددوظيفل التددابع لددًدارة الماليددة فددل كددٍل مددن  عينةةة الدراسةةة:
 الشركة االىمية لًسمنت والشركة الميبية لمحديد والام .
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 تم ترتي  الدراسات السابقة الى ثًث أقسام كاالتل: الدراسات السابقة:
( بعنةةوان: اإلفصةةاح المحاسةةبي عةةن األداء البيئةةي فةةي الشةةركة األهميةةة 0100)دراسةةة الهةةاهر  
 لإلسمنت بميبيا.

ىدفت الدراسة  لى التعرف عمى مدى التزام الشركة األىميدة للسدمنت باففاداح عدن أدافيدا البيفدل 
اسدتبانة  36لتل تحول دون قيام الشركة باففااح البيفل، وقد تدم توزيدع والتعرف عمى المعوقات ا

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

كة باففادداح عددن األداء البيفددل وعدددم تددوفر نظددام محاسددبل يفددل بدداغراض اففادداح مددن قيددام الشددر 
عن األداء البيفل وعددم وجدود قدوانين ممزمدة للفاداح عدن األداء البيفدل وادعوبة قيداس التكداليف 
ن أمكددن قياسدديا، وتختمددف ىددذه الدراسددة عددن  البيفيددة وعدددم وجددود رغبددة فددل اففادداح عنيددا حتددى واو

تمت بمدى توفر اففااح البيفل بالشركة األىمية للسدمنت، بينمدا تيدتم دراسدتنا دراستنا فل أنيا اى
بمعرفدددة مددددى  دراك منظمدددات األعمدددال الميبيدددة لددددور اففاددداح المحاسدددبل عدددن األداء البيفدددل فدددل 

 تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية.    
الخاصةة لإلفصةاح البيئةي فةي الشةركات  ( بعنةوان: مةدى تةوافر المتهمبةات0102)دراسة الزين  

 .األجنبية العاممة في ليبيا الصناعية
ىدفت الدراسة  لى التعرف عمى المتطمبات الخااة الواج  توافرىا للفااح البيفدل فدل الشدركات 
الاددناعية األجنبيددة العاممددة فددل ليبيددا، وتحقيقددا ليددذا اليدددف فقددد انتيجددت الدراسددة المددنيج الواددفل 

شدركة مدن أادل  12ير االستبانة واستخًص النتافج، وقد تم تحديد حجم العينة فل التحميمل لتفس
%، وتوادمت الدراسدة  لدى نتيجدة مفادىدا انددو  85شدركة أجنبيدة عاممدة فدل ليبيدا أي مدا نسدبتو  15

يتدوفر لددى الشدركات الادناعية األجنبيدة العاممدة فدل ليبيدا أىدم المتطمبدات افداريدة والفنيدة والماديدة 
ات الكفددداءة البشدددرية الًزمدددة لمقيدددام بوظيفدددة اففاددداح البيفدددل، وتختمدددف ىدددذه الدراسدددة عدددن ومتطمبددد

دراسددتنا فدددل كونيدددا تيدددتم بمدددى تدددوفر متطمبدددات اففاددداح عددن األداء البيفدددل بالشدددركات الادددناعية 
األجنبية العاممة بميبيا  فل حين تركز دراسدتنا عمدى تحديدد مسدتوى  دراك منظمدات األعمدال الميبيدة 

اففاددداح المحاسدددبل عدددن األداء البيفدددل فدددل تحقيدددق أىدددداف التنميدددة المسدددتدامة وخمدددق بيفدددة  لددددور
 تنافسية.    
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( بعنةةوان: االفصةةاح البيئةةي فةةي شةةركات صةةناعة االسةةمنت 0102دراسةةة الجرجةةاني ونخةةرون )
 الميبية.

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

وذلدك مدن خدًل المقابمدة  2014الدى  2011البيانات الواردة فل التقارير المالية السدنوية مدن سدنة 
رير السنوية الماليدة الشخاية، وتوامت الدراسة الى نتيجة مفادىا غيا  االفااح البيفل فل التقا

لمشركة بسب  عدة عوامل منيا القاور فل تحديث المواف  الداخمية لمشركة والنظدام المحاسدبل ليدا 
كدددذلك غيدددا  دور الجيدددات الرقابيدددة والمنظمدددات ذات العًقدددة بالبيفدددة، وتختمدددف ىدددذه الدراسدددة عدددن 

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

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

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

ىدددددفت الدراسددددة الددددى التعريددددف باىميددددة المحاسددددبة االداريددددة والتعددددرف عمددددى مدددددى ادراك المسددددقولين 
بة االداريدة والعاممين بافدارة العامة لمشقون المالية بالشركة الميبية لمحديدد والادم  لمفيدوم المحاسد

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

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

ىددذه الدراسددة عددن دراسددتنا فددل انيددا اىتمددت بمعرفددة مدددى ادراك العدداممين بالشددركة  وتختمددف  الشددركة
ل تحقيددق الميددزة التنافسددية، بينمددا تيددتم الميبيددة لمحديددد والاددم  ألىميددة المحاسددبة افداريددة البيفيددة فدد

منظمدددات األعمدددال فدددل ليبيدددا لددددور اففاددداح المحاسدددبل عدددن األداء  مسدددتوى  دراك دراسددتنا بمعرفدددة
   البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية.     

ة والمحافظةة بعنوان: دور المحاسبة البيئيةة فةي تخجةيل التكمجة )0109دراسة شيتة وحميد (  
 عمى البيئة 

ىددددفت الدراسدددة الدددى التعدددرف عمدددى محاسدددبة التكددداليف البيفيدددة والادددعوبات التدددل تواجييدددا حيدددث تدددم 
تطبيق الدراسة عمدى شدركة النجداح لالدواح العازلدة والبيدوت الجداىزة وشدركة اعدادة تطدوير مخمفدات 

تواددمت الدراسددة الددى عدددم البطاريددات، وباسددتخدام مددنيج دراسددة الحالددة واسددمو  المقابمددة الشخاددية 
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توفر نظام محاسدبل يفدل بداغراض محاسدبة التكداليف البيفيدة وأن ىنداك قادور واضد  فدل التاىيدل 
العممددل العاممددة بالشددركتين محددل الدراسددة حددول مفيددوم التكدداليف البيفيددة، ويوجددد اخددتًف بددين ىددذه 

 الدراسة ودراستنا من حيث مجتمع الدراسة وأسمو  الدراسة.  
( بعنةةةوان: القيةةةاس المحاسةةةبي لمتةةةيةيرات البيئيةةةة واالفصةةةاح عنهةةةا فةةةي 0102ن  )دراسةةةة حنةةةا

 المؤسسات االقتصادية 
ىدددددفت الدراسددددة الددددى التعددددرف عمددددى مدددددى التددددزام المقسسددددات الاددددناعية بقيدددداس التدددداثيرات البيفيددددة 
واالفاددداح عنيدددا محاسدددبيا فدددل قوافميدددا الماليدددة باالعتمددداد عمدددى مقسسدددة حامدددة بوزيدددان قسدددتنطينة 

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

ا الدراسدددة الدددى عددددة نتدددافج أىميدددا أن المقسسدددة محدددل الدراسدددة ال تمتدددزم بالقيددداس المحاسدددبل لتاثيراتيددد
البيفية واالفااح عنيا فل القوافم المالية وىذا راجع لعددة معوقدات منيدا تنظيميدة وتشدريعية ومينيدة 
وعمميددة وأخددرى ذات اددمة بالجاندد  المددالل واالداري، وتختمددف ىددذه الدراسددة عددن دراسددتنا فددل انيددا 

عنيا بدالقوافم  اىتمت بمدى التزام المقسسات الاناعية الجزافرية بقياس التاثيرات البيفية واالفااح
المالية، فل حين تيتم دراسدتنا بمعرفدة مددى  دراك منظمدات األعمدال الميبيدة ألىميدة اففاداح عدن 

    األداء البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية.     
 عمةى وأةرهمةا البيئةي المحاسةبي واإلفصةاح القيةاس ( بعنةوان:0102) دراسةة عبةد المجيةد 

   القومية ساباتالح
القوميدة فدل السدودان  الحسدابات عمدى وأثرىمدا البيفدل المحاسدبل واففاداح القيداس الدراسدة تناولدت
 الحسابات عمى البيفل المحاسبل واففااح القياس تاثير دراسة  لى بافة رفيسية الدراسة وىدفت

الدراسدة اشدتممت عمدى  القومية، واعتمد الباحث فل جمع البيانات عمى استبانة ُوزعت عمى مجتمدع
 تحددد التدل بالعوامدل االىتمدام تركدز الحالية القومية الحسابات الدراسة  لل أن توامتفقرة، و  24

 لمحسدابات الحدالل افطدار وفدق المحسدو  الددخل القادير وأن األجدل فدل القدومل والنداتج الددخل
 وان الطبيعيدة المدوارد فدل القادمدة حقدوق األجيدال يراعدل الدذي الحقيقدل الددخل يمثدل ال القوميدة
 ويعادل افنتاج عوامل بتكمفة القومل الاافل افنفاق تحديد عمى يقثران البيفل واففااح القياس

الدددخل القددومل، وتختمددف ىددذه الدراسددة عددن دراسددتنا فددل انيددا تيددتم بدراسددة تدداثير القيدداس واففادداح 
بينمددا تيددتم دراسددتنا بمدددى  دراك المحاسددبل البيفددل عمددى الحسددابات القوميددة بدولددة السددودان الشددقيق، 

منظمددات األعمددال الميبيددة لدددور اففادداح المحاسددبل عددن األداء البيفددل فددل تحقيددق أىددداف التنميددة 
 المستدامة وخمق بيفة تنافسية. 
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 * الدراسات األجنبية:
  ( بعنوان :Solomon and Lewies 0110)دراسة 

Incentives and Disincentives for Corporate Environmental Disclosure 
ىدددفت الدراسددة الددى معرفددة أسددبا  افادداح الشددركات البريطانيددة عددن المعمومددات البيفيددة وتعرضدديا 
لممخاطر المختمفة بالرغم من أن االفااح البيفل اختياريًا ولتحقيق ىذا اليدف قام الباحثان بهعداد 

موافقتيم عمى مفردات قافمة  استبانة وزعت عمى عينة من معدي ومستخدمل التقارير المالية بشان
من الدوافع والمعوقات المختمفة للفااح البيفل وتوامت الدراسة الى أن ىناك اتفاق عمى الدوافع 
مثددل االذعددان لمتشددريعات والقددوانين البيفيددة وأن الزيددادة الممحوظددة فددل االفادداح البيفددل خددًل الفتددرة 

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

ة لددددور اففاددداح المحاسدددبل البيفدددل فدددل تركدددز دراسدددتنا عمدددى مددددى  دراك منظمدددات األعمدددال الميبيددد
 تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق بيفة تنافسية. 

 ( بعنوان :Deegan et al   0110)دراسة  
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 الدراسدة عمدى التتطيدة 

جاىدددات المجتمدددع واسدددمو  تحميدددل المحتدددوى لقيددداس كدددل االىتمامدددات الادددحفية كمقيددداس لمعرفدددة ات
الاحفية واالفااح البيفل فل التقدارير السدنوية وتوادمت الدراسدة الدى ان ىنداك زيدادة فدل مسدتوى 
المعمومددات البيفيددة المفَادد  عنيددا فددل التقددارير الماليددة، كمددا ان القضددايا البيفيددة التددل حاددمت عمددى 

مسداحة أكبدر مدن االفاداح فدل التقدارير السدنوية، وتختمدف ىدذه اىتمام احفل أكبر حامت عمى 
الدراسة فدل انيدا اىتمدت بمعرفدة مسدتوى اففاداح البيفدل بالشدركات االسدترالية، بينمدا تيدتم دراسدتنا 
بمدى  دراك منظمات األعمدال الميبيدة لددور اففاداح المحاسدبل البيفدل فدل تحقيدق أىدداف التنميدة 

 ة.   المستدامة وخمق بيفة تنافسي
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                     (  بعنوان:Cormier et al 2004 )دراسة 
Corporate Environment Disclosares Contrasting Managements Perceptions with 
Reality                                                     

راف المسدتفيدة واالدارة فدراك ىدفت الدراسة الى التوال الى نمدوذج لادياغة العًقدات بدين االطد
االدارة تدداثير كددل طددرف وعًقددة ذلددك بقرارىددا حددول اففادداح عددن المعمومددات البيفيددة فددل التقددارير 
السددنوية وكاندددت عينددة الدراسدددة متمثمددة فدددل عدددد مدددن مسددفولل البيفدددة فددل أمريكدددا واوروبددا لعددددد مدددن 

لتدددل ٌوزعدددت عمدددى عيندددة الدراسدددة، الشدددركات الدوليدددة واعتمدددد الُبحددداث فدددل دراسدددتيم عمدددى االسدددتبانة ا
وتوادددمت الدراسدددة الدددى أن مسدددفولل البيفدددة بشدددركات العيندددة يددددركون اخدددتًف اىتمامدددات االطدددراف 
المستفيدة ولدييم القدرة عمدى تقيديم اىتمدام كدل طدرف، كمدا أن ىنداك عًقدة قويدة بدين ادراك االدارة 

م باففاداح الفعمدل عدن المعمومدات الىتمامات ىدذه االطدراف وبدين كيفيدة اسدتجابة االدارة لتوقعداتي
وتختمددف ىددذه الدراسدددة فددل أنيددا تيددتم بتددداثير االطددراف المسددتفيدة عمدددى البيفيددة فددل التقددارير الماليدددة 

اففااح عن المعمومات البيفية، كما يوجد اختًف فدل مجتمدع وبيفدة الدراسدة، بينمدا تيدتم دراسدتنا 
 خمق بيفة تنافسية.  بدور اففااح فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة و 

 ( بعنوان: Aldrogi and Abdo 0102 دراسة) 
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، 

المقابمدددة الشخادددية مدددع المددددراء والمحاسدددبين ولتحقيدددق اىدددداف الدراسدددة اسدددتخدم الباحثدددان اسدددمو  
العدداممين بشددركات الددنفط والتدداز فددل ليبيددا، وتواددمت الدراسددة الددى أن المدددراء والمحاسددبين يدددركون 
مددددى أىميدددة االفاددداح البيفدددل واالجتمددداعل وأن غالبيدددة ىدددذه الشدددركات يتخدددذون بعدددض السياسدددات 

ختمف ىذه الدراسة عن دراستنا فدل كونيدا للفااح عن المعمومات البيفية فل المستقبل القري ، وت
اىتمت بمعرفة الدوافع التل تحفز الشركات عمى اففااح عن المعمومات البيفية، وذلك من خًل 
اجددراء العديددد مددن المقددابًت الشخاددية مددع المدددراء والعدداممين بشددركات الددنفط والتدداز بميبيددا، بينمددا 

وى  دراك منظمدات األعمدال الميبيدة ألىميدة دور تعتمد دراستنا عمدى ادحيفة االسدتبانة لمعرفدة مسدت
 اففااح المحاسبل البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وتحقيق بيفة تنافسية. 
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 أواًل. اإلهار النظري لمدراسة:
 * مجهوم اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي

المنشاة لنشاطيا االقتاادي  االفااح البيفل ىو عممية توايل اآلثار البيفية الناتجة عن ممارسة
  113ص: 2016  لدددى الففدددات الميتمدددة داخدددل المجتمدددع أو المجتمدددع ككدددل    الشدددابوري والدددزوي،

وىناك مدن عدرف االفاداح البيفدل عمدى اندو   مجموعدة مدن النشداطات التدل تخدتص بقيداس االداء 
الففددات والطوافددف  البيفدل لممنظمددة وتحميمددو لوحدددة محاسدبية معينددة واياددال المعمومددات الًزمدة الددى

، 2010المختادددددة وذلددددددك لتددددددرض مسددددداعدتيم فددددددل عمميددددددة تقيددددديم القددددددرارات واتخاذىددددددا  الشددددددحاذة،
 ، وىندداك مددن يقددول  انددو االسددمو  واالداء الددذي مددن خًليددا تسددتطيع الوحدددة المحاسددبية 283ص:

لبياندات اعًم كل االطراف المسدتفيدة بانشدطتيا ذات االثدار البيفيدة السدمبية وانعكاسدات ذلدك عمدى ا
، 2016عبدد المجيدد،المالية عمى ان يتحقق ذلك عن طريق القوافم المالية والتقدارير الممحقدة بيدا،  

  13ص:
 * أهمية االفصاح المحاسبي البيئي:

مددن منطمددق االىتمددام العددالمل بالبيفددة والعمددل عمددى تنميتيددا وحمايتيددا واادددار التشددريعات لحمايددة 
الضدتوط عمدى المنشداة لمعمدل عمدى تطدوير أدافيدا البيفدل كدان لزامدًا البيفة والمحافظدة عمييدا وزيدادة 

عمييددا أن تطددور نظددم تكدداليف االنشدددطة المتعمقددة بدداألداء البيفددل لممنشددد ت ولدديس ذلددك فحسدد  بدددل 
ضددرورة تددوفير المعمومددات التددل تسدداعد عمددى حددل المشدداكل المرتبطددة بتحميددل تكدداليف االداء البيفددل 

رتبطدددة بمعالجدددة المخمفدددات الخطدددرة ومدددن ىندددا ركدددز الكثيدددر مدددن عمدددى المنتجدددات كدددذلك المشددداكل الم
البدددداحثين فددددل دراسدددداتيم عمددددى توضددددي  أىميددددة ودور االفادددداح البيفددددل سددددواء لمشددددركة أو الجيددددات 
المستفيدة من المعمومات البيفية وقد أخذت تمك االىمية ابعادا مختمفة حيث أوضحت الدراسات أن 

ة يحقددق العديددد مددن المنددافع العامددة لتمددك الشددركات ومددن التددزام الشددركات بسياسددة االفادداح المفتوحدد
أىميددا تخفدديض تكمفددة رأس المددال، وفددل دراسددات اخددرى لمبدداحثين وجدددوا أن تددوفير المعمومددات عددن 
التموث البيفل مدن شدانو أن يسداىم فدل تادحي  بعدض  خفاقدات السدوق الماليدة  لدى جاند  تحسدين 

   36، ص:2012،أداء الوحدة االقتاادية وتحقيق الرفاىية.  كرم
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 * أنواع االفصاح عن االداء البيئي:
 يضم االفااح البيفل نوعين رفيسيين ىما: 
 االفصاح االلزامي:  -

تتحدد المسفولية البيفية لممنظمة استنادًا لمقوانين والمواف  ذات العًقة بنشاطيا وتعيدات وتعاقددات 
بنشددددداطيا وتفدددددرض تمدددددك المدددددواف   والتزامدددددات المنظمدددددة القانونيدددددة مدددددع أطدددددراف أخدددددرى ذات عًقدددددة

والتشريعات والعقود حدود وقيود ألداء المنظمة البيفل بحيث تعمل ضمن اطار تمك التشريعات وال 
نتيكيددا ومددا يترتدد  عمددى ذلددك مددن اجددراءات عقابيددة عمددى المنظمددة وانطًقددًا مددن تمددك تتجاوزىددا أو ت

يفدددل، اال أن محدددددات االفاددداح المسدددفولية تنبدددع الحاجدددة الدددى االفاددداح المحاسدددبل عدددن االداء الب
السدابقة تدقثر بدً شدك فدل مسدتوى ىدذا االفاداح ونوعيتدو فتتزايدد أىميتدو فدل حالدة المنظمددات ذات 

 الحساسية البيفية وتتناقص فل حالة العكس.
 االفصاح االختياري: -

يا وىدو وىذا النوع من االفااح تقوم بو المنظمدة وفقدا لقدرارات  داريدة داخميدة متعمقدة بطبيعدة نشداط
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 

ن تفادد  ومسددتوى الددوعل البيفددل فددل المنظمددات، أمددا مددن الناحيددة النظريددة فددهن المنظمددات يجدد  أ
طوعيًا عّما لدييا من معمومات سواء بيفية أو مالية، ويدرى الدبعض أن اففاداح البيفدل االختيداري 
ما ىو  ال استراتيجية تمجا  لييا الشركات ذات الحساسية البيفية لتحقيق اىدافيا ذات الامة بالبيفة 

ألغدراض اقتادادية.  ولذا أاب  مطمبا ُممحًا لممنظمات التل تسعى لمحاول عمى شيادات األيزو
  32، ص2015 الحويل،

 * االسباب التي تحد من االفصاح المحاسبي عن االداء البيئي:
ان النظم المحاسبية التقميدية ال تاخذ فل االعتبار التكاليف البيفية عندد اعدداد القدوافم الماليدة حيدث 

لممنتجدات وتسدعير  يتم تجميع الكثيدر منيدا ضدمن التكداليف االضدافية وىدذا يدقدي الدى مدزج خداط 
غيددددددر دقيددددددق ليددددددا، كددددددذلك القبددددددول أو الددددددرفض غيددددددر المًفددددددم لبدددددددافل الحددددددد مددددددن التمددددددوث البيفددددددل 

 ، وفددددل المجمددددل يمكددددن أن نددددوجز االسددددبا  التددددل تحددددد مددددن االفادددداح 58ص: 2003 بامزحددددام،
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 2003بامزحدددام، -46، ص:2010المحاسددبل عددن االداء البيفدددل عنددد منظمددات االعمدددال   قرقددد،
 :  فل اآلتل58ص
. تحمل المنظمة مبدال  كبيدرة عندد تحميدل المشداكل البيفيدة التدل تدرتبط باسدتفجار خددمات الخبدراء 0

 لممساعدة فل ازالة النفايات السامة وفل القضاء عمى هثارىا ومنع التموث مستقبً.
و . االلتزامات التل يرتبط وجودىا او عدم وجودىدا او تحديدد قيمتيدا او تداريو الوفداء بيدا بوقدوع ا0

عدم وقوع حدث او احداث معينة مستقبً وىو ما يعرف بااللتزامات المحتممة والتل يمكدن ان تقدع 
 بسب  تمف يحتمل حدوثو فل االاول.

 اعوبة فال التكاليف البيفية لتداخميا مع أنواع التكاليف السافدة من مباشرة وغير مباشرة.. 2
السدددددجًت المحاسدددددبية الن الدددددنظم  ادددددعوبة الحادددددول عمدددددى معمومدددددات التكددددداليف البيفيدددددة مدددددن. 2

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 

  38، ص:2018موسة.   غريبة، تاريخية  ضافة  لى أنيا تفتقر الى التكاليف البيفية غير المم
الفددرق الواضدد  والبددّين بشددان التقريددر عددن المعمومددات البيفيددة فددل التقددارير المنشددورة ويظيددر ذلددك  .5

ًً من مجمس معايير المحاسدبة الماليدة وىيفدة تنظديم تدداول االوراق الماليدة  فل اختًف متطمبات ك
 بشان االفااح البيفل عمى النحو التالل:

انددو اذا كانددت الخسددارة  FASBلمجمددس معددايير المحاسددبة الماليددة األمريكددل 5ار رقددم وفقددا لممعيدد أ.
غير محتممة بدرجة كبيدرة وال يمكدن تقدديرىا بشدكل معقدول فاندو يدتم االفاداح فدل سدياق االلتزامدات 
الشددرطية الناتجددة عددن التمددوث البيفددل وغالبددا مددا تكددون ىددذه االلتزامددات نتدداج الخددروج عددن القددوانين 

 مبيفة فيما يتعمق بتموث الماء واليواء والتربة والنفايات الخطيرة.المنظمة ل
. جاءت متطمبات ىيفة تنظيم تداول االوراق المالية بعدم الحاجة الى اففااح اذا قررت االدارة ب

احتمددال عدددم وقددوع االلتددزام، أمددا اذا كانددت االدارة ال تسددتطيع ذلددك فيكددون االفادداح مطموبددا ويجدد  
 يم هثار ذلك بشكل موضوعل بافتراض وقوع حدث أو التزام غير مقكد. عمى االدارة تقي

غيددا  دور االطددراف المسددتفيدة وجماعددات الضددتط فددل حددث منظمددات االعمددال عمددى ضددرورة  .2
 وجود  فااح بيفل فل التقارير المالية المنشورة. 
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جيددات غيددا  دور التشددريعات القانونيددة بالخاددوص عددًوة عمددى تجندد  أي تدددخل مددن قبددل ال .2
 الرقابية.

افتقدار منظمدات االعمدال الدى الخبدرة والتاىيددل والتددري  الكدافل بالنسدبة لممحاسدبين والمددراجعين . 8
 الماليين لجعل االفااح البيفل ضمن معمومات التقرير المالل.

  91:، ص2010ارتفاع تكمفة تجميع البيانات المتعمقة باألداء البيفل واالفااح عنيا.  قرقد،. 9
 م الميزة التنافسية:* مجهو 

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 

ى اياغة وتطبيق االستراتيجيات التل األجل، ويشير مفيوم الميزة التنافسية عمى قدرة المنظمة عم
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 

  96، ص2017منافسييا. اافل،والكفاءات والتل تسم  ليا بالتفوق فل أدافيا عن 
 * أهمية الميزة التنافسية: 

  :55، ص2013تتمثل أىمية الميزة التنافسية فيما يمل زرزور،
 خمق قيمة لمعمًء تمبل احتياجاتيم وتدعم وتحسن اورة المنظمة فل أذىانيم. -0
مددع  مكانيددة  تحقيددق التميددز االسددتراتيجل عددن المنافسددين فددل السددمع والخدددمات المقدمددة لمعمددًء -0

 التميز فل الموارد والكفاءات واالستراتيجية المتبعة بالسوق. 
 تحقيق حاة سوقية لممنظمة، وكذلك قيمة ربحية عالية لمبقاء واالستثمار بالسوق. -2
الميدددزة التنافسدددية تتسدددم باالسدددتمرارية والتجددددد ممدددا يتدددي  لممنظمدددة متابعدددة التطدددور والتقددددم عمدددى  -2

  . 45، ص2017مد،المدى البعيد  بن أح
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 * خصائص الميزة التنافسية: 
  :34، ص2015يمكن تمخيص خاافص الميزة التنافسية كما يمل الخالدي،  
أن تكون مستمرة ومستدامة بمعنى أن تحقق المنظمة السدبق عمدى المددى الطويدل ولديس عمدى  -0

 المدى القاير فقط. 
الميزات التنافسية تتسم بالنسدبية مقارندة بالمنافسدين أو مقارنتيدا فدل فتدرات زمنيدة مختمفدة وىدذه  -0

 الافة تجعل فيم الميزات فل  طار مطمق اع  التحقيق.   
أن تكون متجددة وفق معطيات البيفة الخارجية من جية وقدرات وموارد المنظمة الداخمية من  -2

 جية أخرى. 
معندددى يمكدددن  حدددًل ميدددزات تنافسدددية بددداخرى بسددديولة ويسدددر وفدددق اعتبدددارات أن تكدددون مرندددة ب -2

 التتيرات الحاامة فل البيفة الخارجية أو تطور موارد وقدرات المنظمة من جية أخرى. 
أن يتناس  اسدتخدام ىدذه الميدزات التنافسدية مدع األىدداف والنتدافج التدل تريدد المنظمدة تحقيقيدا  -5

 عمى المدى القاير والبعيد. 
 * متهمبات الميزة التنافسية لمنظمات األعمال: 

 2017يوجد عدد من المتطمبات العامة يمثل امتًكيا تحقيدق قددرة تنافسدية عاليدة منيا أبوىربيدد،  
  : 63ص
 االلتزام بالمواافات القياسية الدولية لمجودة.  -1
 التطور التكنولوجل لزيادة االنتاج وخفض التكمفة.    -2
 بالعمالة وزيادة انتاجيتيا من خًل التدري  والتحفيز.  االرتقاء   -3
 االىتمام بالبحوث والتطوير.     -4
 التطوير االداري والتنظيمل لممنظمة.      -5
 دراسة االسواق العربية والخارجية والبحث عن فرص التادير.     -6
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 ةانياً. الدراسة الميدانية:  
 * مقدمة:

ًً لممنيجية وافجراءات التل تم االعتماد عمييا فل تنفيذ الدراسة  ىذا المبحث عرضاً  يتناول  مفا
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 الدراسددة 

وفحدددددص   يندددددة الدراسدددددة، وخادددددافص ىدددددذه العيندددددة، واألدوات الرفيسدددددة لمدراسدددددةوادددددفًا لمجتمدددددع وع
ماداقيتيا وثباتيا،  ضافة  لدى بيدان األسدالي  افحادافية المسدتخدمة فدل تحميدل واسدتخراج نتدافج 

 الدراسة. 
 : * منهجية الدراسة

والتفادديمية  تددم االعتمدداد فددل الدراسددة عمددى المددنيج الواددفل التحميمددل لمواددول  لددى المعرفددة الدقيقددة
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 

اىرة ويوضد  سدماتيا ويافيا بشكل دقيق، ويعبر عنيا كمًا وكيفًا، فدالتعبير الكيفدل يادف لندا الظد
وخاافاددديا، أمدددا التعبيدددر الكمدددل فيعطدددل وادددفًا رقميدددًا ويوضددد  مقددددار ىدددذه الظددداىرة أو حجميدددا، 
بافضدددافة  لدددى تدددوفير البياندددات والحقدددافق عدددن المشدددكمة موضدددوع الدراسدددة لتفسددديرىا والوقدددوف عمدددى 

 دالالتيا.
 :  * أداة الدراسة

والتدل  والحقدافق، والبياندات المعمومدات مدىع الحادول فدل المسدتخدمة العممدل البحدث أدوات تتندوع
مدن  ذلدك غير  لى بانواعيا، المقاييس بانواعيا، االختبارات المقابمة، االستبيان ، منيا  المًحظة،

 معمومدات لمحادول عمدى اسدتخداماً  األكثدر العممدل البحدث أدوات أحدد األدوات  ويعتبر االسدتبيان
بة ذات أبعداد وبندود تسدتخدم لمحادول عمدى معمومدات األفدراد، وىدل أداة دراسدة مناسد عدن وبياندات

وبيانددات وحقددافق محددددة  مرتبطددة بواقددع معددين وتقدددم عمددى شددكل عدددد مددن األسددفمة يطمدد  افجابددة 
عمييددا مددن المسددتيدفين المعنيددين بموضددوع االسددتبيان، وتبعددا لددذلك قددام الباحددث بهعددداد أداة لمدراسددة 
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عدددداد االسددددتبيان بعددددة مراحددددل  الحاليدددة تتناسددد  وأىدددددافيا وفروضددديا، وقددددد مدددرت عمميدددة تاددددميم واو
 وخطوات كما يمل:

 االطًع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية. (0
 تحديد األقسام الرفيسية التل شمميا االستبيان. (0
 جمع وتحديد عبارات االستبيان. (2
 اياغة العبارات التل تقع تحت كل قسم. (2
 ولية . عداد االستبيان فل اورتو األ (5

الخماسدل لتقددير درجدة افجابدة لعبدارات ( Likert Scaleولقدد اسدتخدم الباحدث مقيداس ليكدرت   
  ابتداء بالبدافل  غير موافق بشددة، غيدر موافدق، موافدق  5-1االستبيان، حيث من  الدرجات من  

زيدددع  لدددل حدددد مدددا، موافدددق، موافدددق بشددددة  والتدددل تقددديس اتجاىدددات وهراء المستقادددى مدددنيم، ثدددم تدددم تو 
 الخماسل، من مقياس ليكرت فل الخًيا  طول تحديد افجابات  لى خمس مستويات متساوية وتم

 فدل   ومدن ثدم تقسديمو عمدى أكبدر قيمدة 4=  1-5  المقيداس درجدات بدين  المددى  حسدا  خًل
  لدى ىدذه القيمدة  ضدافة تدم ذلدك   وبعدد0.80=  5÷ 4الخميدة أي   طول عمى لمحاول المقياس

 األعمدى ليدذه الحدد لتحديدد ادحي   وذلدك واحدد وىدل المقيداس المقيداس  بدايدة فدل قيمدة  أقدل 
وىدذا مدا تدم تطبقدو عمدى اسدفمة المحداور الخاادة بدراسدة فرضديات الدراسدة، وىكدذا أادب   الخميدة،

  .1طول الخًيا كما ىو موض  بالجدول التالل رقم  
 ( : يوضح إجابات األسئمة وداللتها0جدول رقم )

مل افجابة ع
 األسفمة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

 5 4 3 2 1 الترميز

 5 – 4723 4719 – 3743 3739 – 276 2759 – 178 1779 – 1 المتوسط المرج 

 % 133 - 84 %83 - 68 % 67 - 52 % 51 -  36 % 35 - 23 الوزن النسبل

 درجة عالية جدا درجة عالية درجة متوسطة ضعيفةدرجة  درجة ضعيفة جدا التقدير فل التعميق
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 مجتمع الدراسة وعينتها:
   التالل يبين عينة  الدراسة لموظفين:2الجدول  

 ( : يوضح االستمارات الموزعة والمتحصل عميها2جدول رقم )

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

االستبيانات  العينة
 الموزعة

االستبيانات التير 
 مجابة

االستبيانات 
 المفقودة

ل االستبيانات الت
 خضعت لمتحميل

نسبة االستبيانات 
التل خضعت 

 لمتحميل

45 45 1 5 39 8773% 

 القيم المفقودة ويةالنسبة المف العدد المتتيرات

 الوظيفة

 8977% 35 محاس 

- 
 276% 1 مراجع

 276% 1 مدير مالل

 %571 2 أخري

 المقىل العممل

 1373% 4 متوسط

- 
 10.3% 4 دبموم عالل

 6677% 26 بكالوريوس

 %1278 5 ماجستير

 التخاص

  %8977 35 محاسبة

  %3733 3 تمويل وماارف

  %3733 3  دارة

  %777 3 اقتااد

  %279 1 أخري

 سنوات الخبرة
سنوات 5اقل من  1 %276 

سنة 13الل اقل من 5من -  22 %5674 

 %4173 16 سنة فاكثر 13من
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%   وأن 8977يتضددد  لندددا مدددن الجددددول السدددابق أن أغمددد  أفدددرد العيندددة وظيفدددتيم  محاسددد   بنسدددبة  
%  فيمدا جداء  المدوظفين أادحا  6677بة  أعمل مدقىًت عمميدة كاندت لخريجدل  بكدالوريس  بنسد

  من أفدراد العيندة %5674% ، و أن ما نسبتو  8977تخاص المحاسبة فل المرتبة األولل بنسبة   
  سنة . 13الل اقل من 5سنوات الخبرة لدييم  من

  * الصدق والةبات ألداة الدراسة:
 ختبار الادق والثبات.بعد ما تمت اياغة االستبيان فل شكمو األولل البد من  خضاعو ال

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

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

يقدددوم عمدددل فكدددرة مددددى مناسدددبة عبدددارات االسدددتبيان لمدددا يقددديس ولمدددن يطبدددق عمدددييم ومددددي عًقتيدددا 
باالسدددتبيان ككدددل ومددددن ىدددذا المنطمددددق تدددم عددددرض االسدددتبيان فدددل اددددورتو األوليدددة عمددددل عددددد مددددن 
المحكمددين مددن ذوي الخبددرة واالختادداص ألخددد وجيددات نظددرىم واالسددتفادة مددن هرافيددم فددل تعديمددو 

لتحقق من مدى مًفمة كل عبارة لممحور الذي ينتمل  ليو ومددى سدًمة ودقدة الادياغة المتويدة وا
والعممية لعبدارات االسدتبيان، ومددى شدمول االسدتبيان لمشدكل الدراسدة وتحقيدق أىددافيا، وفدل ضدوء 
أراء السدددادة المحكمدددين تدددم  عدددادة ادددياغة بعدددض الفقدددرات و  ضدددافة عبدددارات أخدددري لتحسدددين أداة 

 ة.الدراس
 :*صدق االتساق البنائي لالستبيان

ادددق االتسدداق البنددافل أحددد مقدداييس ادددق أداة الدراسددة، حيددث يقدديس مدددي تحقددق األىددداف التددل 
تسدددعل األداة الوادددول الييدددا، ويبدددين اددددق االتسددداق البندددافل مددددي ارتبددداط كدددل بعدددد مدددن أبعددداد أداة 

 الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبيان مجتمعة.
ا بحسا  معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كدل بعدد والدرجدة الكميدة لًسدتبيان والجددول وعميو قمن

 التالل يوض  ذلك.
 ( يوضح مدي االتساق البنائي  لعبارات االستبيان4الجدول رقم )

 النتيجة r   P-Valueمعامل االرتباط   قيمة  محاور االستبيان

 يوجد ارتباط 0.00 0.969 المحور األول 1

 يوجد ارتباط 3733 0.975 المحور الثانل 2

 ) 37969 ( من خًل الجدول أعًه نجد معامًت االرتبداط بيرسدون لكدل األبعداد   األول بمد  قيمتدو

   مدددن أبعددداد االسدددتبيان والمعددددل الكمدددل  لعبارتدددو وبدددذلك يتبدددين أن 37975والبعدددد الثدددانل بمددد  قيمتدددو 
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=  وبذلك يعتبر المحاور اادقة 3735مستوي معنوية  معامًت االرتباط ذات داللة  حاافية عند 
 .ومتناسقة لما وضعت  لقياسو

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

فدل نتافجدو مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االسدتبيان يعندل االسدتقرار 
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:
 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامل كرونباخ ألفا   

 قيمة معامل الثبات  ألفا كرونباخ   كانت النتافج كما ىل مبينة بالجدول التالل:عند حسا  
 ( يوضح نتائج اختبار ألجا كرونباخ لقياس ةبات االستبانة5جدول رقم )  

 الثبات معامل ألفاكرونباخ المحاور ت

 37988 37977 المحور األول -1

 37992 37987 المحور الثانل -2

 37995 37993 انجميع عبارات االستبي 

 الثبات = الجدر التربيعل الموج  لمعامل ألفا كرونباخ
  أن قيمدددة معامدددل ألفدددا كرونبددداخ كاندددت مرتفعدددة لكدددل 5واضددد  مدددن النتدددافج الموضدددحة فدددل جددددول  

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

  لكدددل محدددور مدددن محددداور االسدددتبيان، كدددذلك كاندددت قيمدددة الثبدددات لجميدددع  0.992، 0.988بدددين  
   وىذا يعنل انو معامل الثبات مرتفع 0.995فقرات االستبيان مساوية لل  

ممدا يجعمدو عمدل مقددار مدن الثقدة وبذلك يكون الباحث قد تاكد من ادق وثبات استبيان الدراسدة 
 باحة االستبيان واًحيتو لتحميل النتافج وافجابة عمى أسفمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث* 
تمددت المعالجددة افحاددافية لمبيانددات باسددتخراج األعددداد، النسدد  المفويددة، المتوسددطات الحسددابية   

  باسدددتخدام االختبدددارات =0.05ياريدددة، وفحدددص فرضددديات الدراسدددة عندددد مسدددتوى  االنحرافدددات المع
ومعادلددة الثبددات كرونبدداخ ألفددا، وذلددك باسددتخدام برنددامج )  سددتودن Tافحاددافية التددالل: أختبددار  

 .SPSSالرزم افحاافية 
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 * عرل وتحميل نتائج الدراسة
 تمهيد:

ًً لبيانات الدراسة وذلك   من اجل افجابة عمى أسفمة وفرضيات الدراسة:يتضمن ىذا الفال تحمي
ال تدرك منظمات األعمال الميبية دور اإلفصةاح المحاسةبي  البيئةي فةي تحقيةق  الجرضية األولى:

 أهداف التنمية المستدامة 
للجابددة عددن السددقال السددابق تددم اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة وكددذلك  تددم 

لمدددى ادرك منظمددات األعمدددال الميبيددة دور اففادداح المحاسددبل  البيفددل فدددل   Tاسددتخدام اختبددار 
   6تحقيق أىداف التنمية المستدامة وذلك كما ىو موض  فل الجدول رقم 

( تقييم أفراد العينة لعدم ادرك منظمات األعمال الميبية دور اإلفصاح المحاسبي  2الجدول رقم )
 امة من خالل العباراتالبيئي في تحقيق أهداف التنمية المستد

 Tقيمة  العبارات ت
مستوي 
 الداللة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الراي

 موافق 942. 3.82 000. 5.438 اففااح عن معالجة اضرار التموث البيفل 1

2 
اففااح عن التاثيرات البيفية السمبية 

 لمشركة
 موافق 914. 3.82 000. 5.606

3 
لية التل تتكبدىا اففااح عن الترامات الما
 الشركة

 موافق 978. 3.78 000. 5.075

 موافق 963. 3.87 000. 5.500 اففااح عن انتاج منتجات اديقة لمبيفة 4

 موافق 894. 3.87 000. 6.091 توفر معمومات عن التكاليف البيفية 5

6 
توفر معمومات عن استخدام الشركة لمتقنيات 

 التالفالحديثة فل التقميل من اليدر و 
 موافق 986. 3.97 000. 6.169

 موافق 944. 3.95 000. 6.273 توفر معمومات عن السياسة البيفية لمشركة 7

8 
توفر معمومات عن خطط الشركة فل 

 التخمص من المخمفات البيفية
 موافق 959. 4.03 000. 6.676

9 

توفر معمومات عن مساىمة الشركة فل 
ية لممساحات المحافظة عمى النواحل الجمال

 الخضراء

 موافق 1.010 3.92 000. 5.707

 موافق 1.073 3.82 000. 4.776توفر معمومات عن هلية الرقابة والتحكم فل  13
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 ماادر التموث

11 

توفر معمومات عن المن  وافعفاءات 
الضريبية التل تتحال عمييا الشركة لقاء 

 المحافظة عمى البيفة

 فقموا 951. 3.79 000. 5.220

12 
توفر معمومات عن الخطط المستقبمية فل 

 الواول الى الحد األدنى من التموث
 موافق 1.023 3.82 000. 5.010

 موافق 916. 3.95 000. 6.467 االلتزام بمعايير الجودة البيفية لممنظمات 13

 موافق 918. 4.00 000. 6.805 حاول المنظمة عمى الجودة البيفية 14

 موافق 37887 333. 67357 عام الكملالمتوسط ال 

يتضدددد  لنددددا مددددن الجدددددول السددددابق أن أىددددم مدددددى الدرك منظمددددات األعمددددال الميبيددددة دور اففادددداح 
تةةةوفر معمومةةةات عةةةن خهةةةه المحاسدددبل  البيفدددل فدددل تحقيدددق أىدددداف التنميدددة المسدددتدامة ىدددل الفقدددرة  

لمتوسدط الحسدابل يسداوي   وبتقددير عدالل، حيدث كدان االشركة فةي الةتخمص مةن المخمجةات البيئيةة
 ، فدل حدين 4.00  بمتوسدط حسدابل  حصول المنظمة عمى الجةودة البيئيةة ، تمتيا الفقرة  4.03 

   بمتوسدط اإلفصاح عن الغرامات المالية التي تتكبدها الشةركةكان أقل الفقرات تقديرًا ىل الفقدرة   
جداءت  بالموافقدة والحيداد كمدا    ومن ىذا يتبين أن اآلراء حدول فقدرات ىدذا المحدور 3.78حسابل  

  3.887  أن المتوسدط العدام للجابدات والمقددر بدد: 6تشير المعطيات افحاافية فدل الجددول رقدم  
 ، مما يددل عمدل ان العمدًء قدد اجمعدوا عمدل الموافقدة بدرجدة عاليدة 3يفوق قيمة المتوسط الفرضل 

سدددبل  البيفدددل فدددل تحقيدددق أىدددداف عمدددل  عددددم ادرك منظمدددات األعمدددال الميبيدددة دور اففاددداح المحا
المحسوبة لممتوسط  T    لل أن قيمة 6التنمية المستدامة وبافضافة  لل ذلك تشير نتافج الجدول  

العددام للجابددات  عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور اففادداح المحاسددبل  البيفددل فددل تحقيددق 
وبمسدتوي  1.96الجدوليدة المقددرة بددد  Tمدة أكبر من قي  6.357أىداف التنمية المستدامة المقدرة بدد 

وىدددذا مدددا يقكددددد عددددم ادرك منظمدددات األعمددددال الميبيدددة دور اففادددداح   0.05أقدددل مدددن  0.000
 المحاسبل البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة

الجرضية الةانية:  ال تدرك منظمات األعمال الميبية  دور االفصاح المحاسبي البيئي  فةي  خمةق  
 تنافسية  فيما بينها؟  بيئة

للجابددة عددن السددقال السددابق تددم اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة وكددذلك  تددم 
لمدددي عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة  دور االفادداح المحاسددبل البيفددل    Tاسددتخدام اختبددار 

  .7رقم   فل  خمق  بيفة  تنافسية  فيما بينيا وذلك كما ىو موض  فل الجدول
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( تقييم أفراد العينة لعدم ادرك منظمات األعمال الميبية  دور اإلفصاح المحاسبي البيئي  في  2الجدول رقم )
 خمق  بيئة  تنافسية  فيما بينها من خالل العبارات

 Tقيمة  العبارات ت
مستوي 
 الداللة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الراي

 موافق 1.031 3.79 000. 4.817 البيفية السيطرة والتحكم فل التكاليف 1

 موافق 1.099 3.72 000. 4.080 االلتزام بالمعايير البيفية 2

3 
تخفيض تكمفة معالجة النفايات مما يقدي الى 

 وفورات مالية
 موافق 978. 3.79 000. 5.075

4 
توفر معمومات عن الخطط المستقبمية فل الواول 

 الى الحد األدنى من التموث
 موافق 993. 3.74 000. 4.679

 موافق 999. 3.71 000. 4.490 تتبع تدفق الموارد التل تستخدميا المنظمة 5

 موافق 1.013 3.97 000. 6.008 اففااح عن معالجة اضرار التموث البيفل 6

 موافق 1.224 3.64 002. 3.269 توفر معمومات عن السياسة البيفية لمشركة 7

 موافق 1.056 3.87 000. 5.157 ول والموارد البيفيةاالستتًل األمثل لاا 8

9 
تحسين نوعية المنتجات من خًل مراعاة هثار 

 التموث البيفل
 موافق 1.097 3.82 000. 4.670

 موافق 1.014 3.85 000. 5.211 توفر معمومات عن السياسة البيفة لمشركة 13

 موافق 1.080 3.79 000. 4.594 حاول المنظمة عمى الجودة البيفية 11

12 
توفر معمومات عن كيفية التخمص من النفايات داخل 

 المنظمة
 موافق 1.087 3.77 000. 4.418

13 
 قامة عًقة تعاون مشترك مع الجيات المختاة 

 بالبيفة
 موافق 1.014 3.85 000. 5.211

14 
مساىمة المنظمة فل نشر الوعل البيفل داخل 

 المجتمع
5.357 .000 3.90 1.046  

 موافق 37832 000. 57136 المتوسط العام الكمل 

يتض  لنا مدن الجددول السدابق أن  أىدم مددى لعددم ادرك منظمدات األعمدال الميبيدة  دور اففاداح 
اإلفصاح عن معالجةة اضةرار التمةوث المحاسبل البيفل  فل  خمق  بيفة  تنافسية  فيما بينيا ىدل  

مسةةاهمة  ، تمتيددا الفقددرة   3.97لمتوسددط الحسددابل يسدداوي    وبتقدددير عددالل، حيددث كددان االبيئةةي
  ، فدل حدين كدان أقدل 3.90  بمتوسدط حسدابل   المنظمة في نشر الوعي البيئي داخل المجتمةع

    بمتوسط حسابل تتبع تدفق الموارد البيئية التي تستخدمها المنظمةالفقرات تقديرًا ىل الفقرة  
ول فقرات ىدذا المحدور جداءت معظميدا  بالموافقدة كمدا تشدير  ، ومن ىذا يتبين أن اآلراء ح3.71 

  3.802  أن المتوسدددط العدددام لًجابدددات والمقددددر بددددد: 7المعطيدددات افحادددافية فدددل الجددددول رقدددم  
ادددحة الفرضدددية الثانيدددة والتدددل جددداءت باددديتة  ، ممدددا يددددل عمددل 3يفددوق قيمدددة المتوسدددط الفرضدددل 
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دور اففادداح المحاسددبل البيفددل  فددل  خمددق  بيفددة  عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة  ب االثبددات
 بافضافة  لل ذلك تشير نتافج الجدول تنافسية  فيما بينيا و

المحسدددوبة لممتوسدددط العدددام لًجابدددات  لعددددم ادرك منظمدددات األعمدددال الميبيدددة   T لدددل أن قيمدددة ) 7(
أكبر مدن  5.136ة بددددد دور اففااح المحاسبل البيفل  فل  خمق  بيفة  تنافسية  فيما بينيا المقدر 

وىدذا   0.05أقدل مدن مسدتوي المعنويدة  0.00وبمسدتوي داللدة  1.96الجدولية المقددرة بدددددد  Tقيمة 
مددا يقكددد عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة  دور اففادداح المحاسددبل البيفددل  فددل  خمددق  بيفددة  

 تنافسية  فيما بينيا 
مال الميبية دور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئةي : ال تدرك منظمات األعالجرضية الرئيسية

 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخمق  بيئة تنافسية فيما بينها؟
للجابة عن السدقال السدابق تدم اسدتخراج المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة. وكدذلك  تدم 

اففاددداح المحاسدددبل عدددن األداء  لعددددم ادرك منظمدددات األعمدددال الميبيدددة دور  T اسدددتخدام اختبدددار
البيفل فل تحقيق أىداف التنميدة المسدتدامة وخمدق  بيفدة تنافسدية فيمدا بينيدا وذلدك كمدا ىدو موضد  

  .8فل الجدول رقم  
( تقييم أفراد العينة لعدم ادرك منظمات األعمال الميبية دور اإلفصاح المحاسبي عن األداء 8الجدول رقم )

 تنمية المستدامة وخمق  بيئة  تنافسية فيما بينها من خالل العباراتالبيئي في تحقيق أهداف ال

 (T)قيمة  العبارات ت
مستوي 
 الداللة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المعيار

1- 

عدم ادرك منظمات األعمال الميبية دور 
اففااح المحاسبل عن األداء البيفل فل 
تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق  بيفة 

 ة فيما بينياتنافسي

 موافق 8977. 3.845 001. 57877

يفددوق قيمددة المتوسددط   37845يتضدد  لنددا مددن الجدددول السددابق أن  المتوسددط الحسددابل لًجابددات والمقدددر  
  ، ممدددا يددددل عمدددل عددددم ادرك منظمدددات األعمدددال الميبيدددة دور اففاددداح المحاسدددبل عدددن األداء 3الفرضدددل 

مة وخمق  بيفة تنافسية فيما بينيا وبافضدافة  لدل ذلدك تشدير نتدافج البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدا
المحسددوبة فجابددات المددوظفين  حددول عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور  T لددل أن قيمددة  8الجدددول 

اففااح المحاسبل عن األداء البيفل فل تحقيق أىدداف التنميدة المسدتدامة وخمدق  بيفدة تنافسدية فيمدا بينيدا 
وىددل  001.داللددة  وبمسددتوي  1796الجدوليددة المقدددرة بددددددد  T  و ىددل  أكبددر مددن قيمددة T= 57877بددددددد    المقدددرة

وىددذا مددا يقكددد عدددم ادرك منظمددات األعمددال الميبيددة دور اففادداح    3735  أاددتر مددن مسددتوي المعنويددة
 نافسية فيما بينيا.المحاسبل عن األداء البيفل فل تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخمق  بيفة ت
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 *النتائج:
من خًل ما تم جمعو وتحميمو من بيانات من خًل افجابة عمل الفرضيات  توامنا  لل النتدافج 

  التالية:
الدراسة عدم ادرك منظمات األعمال الميبية دور اففااح المحاسبل  البيفل فدل تحقيدق  بينت -1

بالشدددركة األىميدددة للسدددمنت والشدددركة الميبيدددة أىدددداف التنميدددة المسدددتدامة مدددن وجيدددة نظدددر المدددوظفين 
 وذلك من حيث:  لمحديد والام 

 توفر معمومات عن خهه الشركة في التخمص من المخمجات البيئية  
 حصول المنظمة عمى الجودة البيئية  
 اإلفصاح عن الغرامات المالية التي تتكبدها الشركة 

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

 : حيث
  اإلفصاح عن معالجة اضرار التموث البيئي 
 مساهمة المنظمة في نشر الوعي البيئي داخل المجتمع  
 خدمها المنظمةتتبع تدفق الموارد البيئية التي تست 

 التوصيات:
حث الشركات الاناعية الميبية عمى اففااح داخل التقرير المالل أو فل شكل تقرير منفال . 1

 عن أدافيا البيفل خدمة لممجتمع عامة ولاطراف المستخدمة لتمك التقارير خااة.
ن االداء تواددل الدراسددة بتوعيددة الشددركات ومنظمددات االعمددال باىميددة االفادداح المحاسددبل عدد .2

 البيفل من الجيات ذات العًقة كمنظمات حماية البيفة فل ليبيا.
ضمن  عمى المشرع الميبل الزام الشركات الميبية بالقيام باففااح  المحاسبل عن االداء البيفل .3

 .التقارير المالية
االداء اقامددة الدددورات والددورش العمميددة لتوضددي  المنددافع المرجددوة مددن االفادداح المحاسددبل عددن  .4

 البيفل.
تدري  الموظفين عمى كيفية قياس التكاليف البيفية وطرق معالجتيا وكيفية تضمينيا فل القوافم . 5

 والتقارير المالية. 
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