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 الملخص
رحقُق الزٌوُخ الجُئُخ إى الهذف هي هذا الجحش هى هحبولخ الزعزف علً  هذي أهوُخ الوحبسجخ الجُئُخ فٍ 

. وكذلك الزعزف علً دور وأهوُخ الوحبسجخ الجُئُخ فٍ الحذ هي الزلىس هخ فٍ الوؤسسبد الصٌبعُخ اللُجُخالوسزذا

وركىى هدزوع الجحش هي خوُع هحطبد رىلُذ الكهزثبء فٍ لُجُب, ورن اخزُبر دراسخ حبلخ الوحطخ الجخبرَخ .الجُئٍ

كعٌُخ هوثلخ لودزوع الجحش. واسزخذهذ االسزجبًخ كأداح لزحقُق أهذاف الجحش لزىلُذ الكهزثبء فٍ هذٌَخ سزد 

رن اسزخزاج  لزحلُل الجُبًبد SPSSالحزهخ اإلحصبئُخ  ثبسزخذاموواعزوذ هذا الجحش أسلىة اإلحصبء الىصفٍ,

َخ َسزىعت رىصل الجحش إلً خولخ هي الٌزبئح لعل أهوهب: الٌظبم الوحبسجٍ فٍ هحطخ سزد الجخبر .ًزبئح الجحش

ثعض الزكبلُف الجُئُخ, ورلززم هحطخ سزد الجخبرَخ ثقىاًُي حوبَخ الجُئخ والحفبظ علً هىاردهب الطجُعُخ. وكوب 

الجُئُخ  رهزن ثبقزٌبء الزكٌىلىخُب صذَقخ للجُئخ وهعبلدخ هخلفبرهب ثشكل اَدبثٍ, رىخذ عالقخ طزدَخ ثُي الوحبسجخ

  الجخبرَخ سزد.والزٌوُخ الجُئُخ الوسزذاهخ فٍ الوحطخ 

 .: الوحبسجخ الجُئُخ, الزٌوُخ الجُئُخ الوسزذاهخ, الوحطخ الجخبرَخ سزدالكلوبد الذالخ

 

Environmental accounting and its importance in sustainable environmental 

development 

'Case Study of the Sirte Steam Station' 

 

Abstract: 

The aim of this research is to try to identify the importance of environmental 

accounting in achieving sustainable environmental development in Libyan 

industrial enterprises. As environmental accounting is an effective system 

governing the environmental performance in the institution and considering that 

environmental accounting is concerned with the preparation of accounts based on 

environmental dimension, this in turn would be reflected on the conservation and 

sustainability of natural resources. The study attempts to identify the role and 

importance of environmental accounting in reducing environmental pollution. The 

research community consisted of all power plants in Libya, and the case study of 

the steam power plant in Sirte was selected as a representative sample of the 

research community. The questionnaire methodology was used as a tool to achieve 

the objectives of the research. Then the research utilized the statistical descriptive 

method using SPSS to analyze the results.  The research has reached a number of 

results, the most important of which is that there are no statistically significant 

differences in the attitudes of the research sample on environmental accounting as 

well as sustainable environmental development in the steam station Sirte attributed 

to educational level, current job, years of experience, as it was found that there is a 

significant relationship statistics between environmental accounting and sustainable 

environmental development in Sirte steam station.                                                                         

Keywords: Environmental Accounting, Sustainable Environmental Development, 

Sirte Steam Station.  
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 المقدمة: 5.5

ابلٌة جٌل المستقبل إن التنمٌة المستدامة هً التنمٌة التً تلبً احتٌاجات الجٌل الحالً دون المساس بق

على تلبٌة احتٌاجاته. وتعد التنمٌة المستدامة عامبل مهم لرفع مستوى اإلنتاج وتحقٌق النمو االقتصادي 

خبلل التركٌز على صناعات صدٌقة للبٌئة، لتحقٌق مشارٌع التنمٌة االقتصادٌة الن الصناعات التً من 

كما تعد التنمٌة البٌئٌة  (Herwijnen ,1999). بلء ال تراعً التؤثٌر السلبً على البٌئة ستخسر ثقة العم

وزٌادة ارباحها من خبلل التخفٌض فً  استخدام  المستدامة عامبل مهم لزٌادة المٌزة التنافسٌة للمإسسة

 (.Gray, 0222الموارد الطبٌعٌة، وتخفٌض التكالٌف، وتخفٌض المخاطر البٌئٌة، وتحسٌن سمعتها )

الموارد الطبٌعٌة بشكل خاص والمحافظة على البٌئة بشكل عام، تعمل كل وفً إطار المحافظة على 

مإسسات المجتمع على تبنً كل نظام من شؤنه أن ٌساهم فً التنمٌة البٌئٌة المستدامة. والمحاسبة البٌئٌة 

 هً أحدى األنظمة التً تساهم فً تحقٌق التنمٌة البٌئٌة المستدامة.

 مشكلة البحث: 0.5 

قضاٌا البٌئة تمثل تحدي للمحاسبٌن من خبلل قٌامهم بقٌاس وتحلٌل التكالٌف البٌئٌة  أنمما الشك فٌه 

آال وهو البعد  ، مما ٌضفً بعدا جدٌدا لمهنة المحاسبةاألخرىعنها بجانب التكالٌف العادٌة  واإلفصاح

إضافة إلى  البٌئً )المحاسبة البٌئٌة( والذي ٌؤخذ فً االعتبار الجانب االجتماعً والبٌئً للمإسسة

 المإسسات إلٌه وصلت الذي المدى على التعرف محاولة فً البحث مشكلة وتتلخص النواحً المالٌة.

الصناعٌة اللٌبٌة فً تطبٌق نظام المحاسبة البٌئٌة وأهمٌتها فً تحقٌق التنمٌة البٌئٌة المستدامة، األمر 

 وعلٌه البٌئة، على تمارسه الذي ثالتلو بسبب مالٌة تحملها لتكالٌف ظل فً حتمٌة ضرورة أصبح الذي

ما مدى أهمٌة المحاسبة البٌئٌة فً تحقٌق  :التالً الرئٌسً التساإل فًالبحث  مشكلة عن التعبٌر ٌمكن

ظام المحاسبة البٌئٌة فً ؟ وما مدى تطبٌق نللمإسسات الصناعٌة اللٌبٌة التنمٌة البٌئٌة المستدامة

 ؟ المإسسات الصناعٌة اللٌبٌة

 أهداف البحث: 1.5

 اآلتً: إلى ٌهدف هذا البحث

ة فً المإسسات الصناعٌة معرفة مدى أهمٌة المحاسبة البٌئٌة فً تحقٌق التنمٌة البٌئٌة المستدام .0

 اللٌبٌة.

 التعرف على مدى تطبٌق نظام المحاسبة البٌئٌة فً المإسسات الصناعٌة اللٌبٌة. .0

المستدامة، وتحدٌد أبعادها واألسالٌب التً ٌمكن من إلقاء الضوء على التعرٌف بالتنمٌة البٌئٌة  .0

 خبللها تحقٌق التنمٌة البٌئٌة المستدامة.

 أهمٌة البحث: 2.5

هذا الموضوع ذو أهمٌة اقتصادٌة وبٌئٌة، حٌث  فً أهمٌة الموضوع، حٌث ٌعد تكمن أهمٌة هذا البحث

ساعد المإسسات على تبنً مشارٌع أن المحاسبة البٌئٌة تقوم بقٌاس وتحلٌل التكالٌف البٌئٌة التً ت

صدٌقة للبٌئة. وكذلك تحث المإسسات على الوفاء بالتزاماتها اتجاه البٌئٌة، والمساهمة فً تحقٌق التنمٌة 

مرتبطة بنظام المحاسبة البٌئٌة فٌما ٌتعلق باألدبٌات ال من المإمل أن ٌمثل مرجعاانه و البٌئٌة المستدامة.

  .فً لٌبٌا تكون مفٌدة للجهات المختصة ربما وان ٌقدم نتائج وتوصٌات التنمٌة البٌئٌة المستدامة،و

 فرضٌات البحث: 3.5

 لئلجابة على التساإل الوارد فً مشكلة البحث، صٌغت الفرضٌات على النحو التالً:
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: ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة حول أهمٌة نظام المحاسبة البٌئٌة Ho1األولىالرئٌسٌة  الفرضٌة

 . (، عدد سنوات الخبرة، الوظٌفة الحالٌةالمستوى التعلٌمً) إلى المتغٌرات الشخصٌة تعزى

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة حول أهمٌة نظام المحاسبة البٌئٌة Ho2 الثانٌة الرئٌسٌة الفرضٌة

خصص المستوى التعلٌمً، الت) إلى المتغٌرات الشخصٌة فً تحقٌق التنمٌة البٌئٌة المستدامة تعزى

 .(العلمً، عدد سنوات الخبرة، الوظٌفة الحالٌة

توجد عبلقة ذات داللة إحصائٌة بٌن المحاسبة البٌئٌة والتنمٌة البٌئٌة  ال : Ho3الثالثة الرئٌسٌة الفرضٌة

 .(  2025) المستدامة عند مستوى داللة

 :نطاق البحثحدود و 4.5

 وهً كالتالً: هناك بعض الحدود التً تم فً إطارها البحث

  اقتصر هذا البحث على دراسة حالة المحطة البخارٌة الواقعة فً مدٌنة سرت اللٌبٌة.المكانٌة:  الحدود

 عٌنة البحث خبلل شهر ابرٌل( على ةانالدراسة المٌدانٌة )توزٌع االستب إجراء تم الزمانٌة: الحدود

 م.0202

عٌنة الدراسة المتمثلة فً المحاسبٌن ت نظر على استطبلع وجهااقتصر هذا البحث  البشرٌة: الحدود

 ورإساء األقسام فً محطة سرت البخارٌة، من دون وجهة نظر باقً العاملٌن فً المحطة.

فً تحقٌق  المإسسة مستوى على أهمٌة المحاسبة البٌئٌة على دراسةاقتصر هذا البحث العلمٌة:  الحدود

دور القٌاس واإلفصاح المحاسبً البٌئً فً تحقٌق التنمٌة  ، دون التطرق إلىالتنمٌة البٌئٌة المستدامة

 .أغراضهو الٌسٌر الذي ٌخدم أهداف البحث، إال بالقدر المستدامة

 لهذا المعدة هاناالستب على العٌنة أفراد إجابات خبلل من هذا البحث نتائج تتحدد الموضوعٌة: الحدود
 الغرض.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:. 0

 المحاسبة البٌئٌة: 5.0

 مفهوم المحاسبة البٌئٌة: 5.5.0  

لقد تعددت التسمٌات التً أطلقت على المحاسبة البٌئٌة، فسمٌت بالمحاسبة الخضراء، المحاسبة عن 

البٌئة المستدامة، المحاسبة عن التؤثٌرات البٌئٌة، محاسبة المسإولٌة البٌئٌة. وتعددت تبعا لذلك تعارٌف 

 البٌئٌة المحاسبة وتعتبر االجتماعٌة، المحاسبة عن ٌتجزأ ال جزء هًإنها " ىفعرفت عل المحاسبة البٌئٌة،
 البٌئٌة بالنواحً المتعلقة التكالٌف بمعلومات القرارات ومتخذي بالمعلومات المحاسبٌة المستفٌدٌن تمد أداة

 البٌانات جانب إلى البٌئً باألداء بٌانات تتعلق تضم بحٌث الشركة، أداء عن كاملة صورة إلعطاء

 .(87، ص0200الجوزي،) المالٌة" بالنواحً المتعلقة والمعلومات

 بٌن المتبادلة العبلقة تتناول التً الدراسات على ٌطلق عرفت المحاسبة البٌئٌة على أنها "مصطلحوأٌضا 

 وإدراج مراعاة من ٌمكنها المإسسات، داخل بٌئً معلومات نظام إنشاء إلى تهدف المحاسبة والبٌئة،
 وخارج داخل من المالٌة القوائم مستخدمو منها ٌستفٌد التً القرارات من العدٌد وقضاٌاها فً البٌئة

 المبنً التقلٌدي، للنظام الممتد المحاسبً وكما عرفت بؤنها "النظام .Roger): 13:0222) المإسسة"

 المإسسات بها تسببت التً البٌئٌة التكالٌف أثر وتعٌٌن لتحدٌد التكلفة، حدوث النتائج ومسببات تحلٌل على

 تحدٌد. وكذلك عرفت بؤنها "( Peter, Roger,2000:425) الصناعٌة". وخاصة منها االقتصادٌة
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 تخفٌض بهدف البٌئٌة، اإلدارة قرارات صنع فً تلك المعلومات استخدام و البٌئٌة األنشطة تكالٌف وقٌاس

 (.8)رجب، صمنها"  البٌئٌة والحد واألنظمة لؤلنشطة السلبٌة البٌئٌة اآلثار

 فً ألخذها البٌئٌة التكالٌف قٌاس وتخصٌص تعٌٌن "عملٌة كما عرفت المحاسبة البٌئٌة أٌضاً بؤنها

، 0202)ناصر والخفاش،" المعلومات لمستعملٌها توصٌل ثم اإلدارٌة القرارات اتخاذ عند االعتبار

 الكلفة محاسبة:مثل المرادفات من العدٌد ٌقابله "مصطلح أنها على تعرٌفها ٌمكن كما. (5ص

 تطوٌعه ٌتم خدمً نشاط كونها فً كلها تلتقً التامة، الكلفة محاسبة أو الخضراء اإلجمالٌة،المحاسبة
 المإسسات ممارسة عن الناجمة البٌئٌة والمنافع الكلف تضمنهاٌ البٌئٌة، والسٌاسات المبادرات لتعزٌز

. وتعرف أٌضا (02، ص0227)عبد، "بٌئٌا حساسة صناعات فً الناشطة تلك منها ألنشطتها خاصة

على أنها "التزام المإسسة بالمساهمة فً التنمٌة المستدامة من خبلل العمل مع موظفٌها والمجتمع 

الخفاف، ناصر والمحلً لتحسٌن مستوى معٌشة اإلفراد بؤسلوب ٌخدم التجارة والتنمٌة فً آن واحد" )

كذلك بؤنها "مجموعة األنشطة التً تختص بقٌاس وتحلٌل األداء البٌئً  (. وتعرف02ص ،0200

للمإسسات وتوصٌل تلك المعلومات للفئات المختصة، وذلك بغرض مساعدتهم فً اتخاذ القرارات 

(. وعرفت على أنها "عبارة عن Gloria et al., 2012,p10وتقٌٌم األداء البٌئً لتلك المإسسات" )

بٌئً ومالً ألداء المإسسة من خبلل الحصول على البٌانات والمعلومات من جمع وتحلٌل وتقرٌر 

النظم اإلدارٌة الموجودة بالمإسسة، وذلك من خبلل اتخاذ القرار المناسب من أحل تقلٌل اآلثار 

 (.Pearce, 2002,p11والتكالٌف البٌئٌة" )

التً  األمرٌكٌة، البٌئة حماٌة وكالة قبل نم حددت فقد البٌئٌة، بالمحاسبة العبلقة ذات بالمفاهٌم ٌتعلق فٌما

 واألداء البٌئة عن بالمحاسبة ٌتعلق ما كل تتضمن الجزئً المستوى وعلى البٌئٌة المحاسبة أن اعتبرت

إن . (0202حنان،) اإلدارٌة المحاسبة أو التقارٌر إعداد ،المراجعة المالٌة، الناحٌة من سواء البٌئً

المحاسبة البٌئٌة تهتم بالتؤثٌر البٌئً الذي تتركه المإسسة على البٌئة، وتكون قٌاساتها بمصطلحات 

 (.02، ص0220فٌزٌائٌة بخبلف قٌاسات المحاسبة التقلٌدٌة )بامزاحم، 

 :أهداف المحاسبة البٌئٌة 0.5.0

  (:20، ص0225)لطفً،  األهداف، منها اآلتً من مجموعة البٌئٌة إلى تحقٌق المحاسبة تهدف

 البٌئة. على الحفاظ إلى تهدف اإلجمالٌة،التً والتكالٌف المبٌعات عن بٌانات إعداد -

 .والتشرٌعات البٌئٌة القوانٌن بتطبٌق المإسسات التزام مدى لتوضٌح البٌئٌة النفقات عن التقارٌر إعداد -

 االستمرارٌة. لضمان للمإسسات والبٌئٌة االجتماعٌة المسإولٌة توضٌح -

 فً التخفٌض  تتضمن وقد مالٌة، فترة لكل المإسسة خصصتها التً البٌئٌة والوفورات المنافع إظهار -

 البٌئً. التلوث عناصر وأضرار خسائر

 :أهمٌة المحاسبة البٌئٌة 1.5.0

 :( ,0220Mohamed)  اآلتً نذكر منها البٌئٌة فً توفٌر عدة مزاٌا أهمٌة المحاسبة وتكمن

 البٌئٌة. واألنشطة للعملٌات والمالٌة الكمٌة المحاسبٌة البٌانات توفٌر -

 محاسبٌة. بٌانات إعداد طرٌق عن البٌئٌة الضغوط تخفٌض -

 .البٌئٌة المخاطر وتقلٌل الصناعٌة، المإسسات ألداء أدق قٌاس تحقٌق -

 األنشطة على فعالة رقابة تحقٌق للمساعدة فً البٌئٌة، المشكبلت عن أفضل بشكل توفٌر المعلومات -

 .مستمر بشكل البٌئً األداء وتقوٌم البٌئٌة،
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  بالمحاسبة البٌئٌة: دوافع االهتمام 2.5.0

 التالٌة لبلعتبارات لقد زاد االهتمام بالمحاسبة البٌئٌة وباألخص األداء البٌئً واإلفصاح عنه وذلك

 (:0225)الذهبً ومحمد، لطفً،

 المستدامة. التنمٌة مفهوم تبنً خبلل من وتنمٌتها حماٌتها وضرورة البٌئة أهمٌة - 

 للبٌئة. صدٌقة منتجات توفٌر من خبلل بٌئً، توافق مإسسات المجتمع بإحداث قٌام ضرورة  -

الذي  األمر البٌئً، األداء تكالٌف ورقابة تخفٌض من تمكنها مختلفة لبرامج المإسسات تبنً ضرورة  -

 .البٌئٌة المحاسبة أهمٌة من ٌعظم أن شؤنه من

على  والتؤكٌد البٌئٌة، المخاطر مراعاة بهدف المهنٌة الهٌئات من العدٌد تمارسها التً الضغوط - 

 .للمإسسات المجتمع البٌئٌة المسإولٌة

 البٌئً فً المجال اإلنفاق أن إلى والتً توصلت وخاصة المحاسبة بالبٌئة واألبحاث الدراسات اهتمام - 

 .المإسسات أرباح زٌادة على ٌعمل

 على معلوماتها والدقة الثقة ٌضفً البٌئة حماٌة مجال فً إنجازاتها عن الصناعٌة المإسسات إفصاح إن - 

 .المحاسبٌة

حماٌة  شؤنها من التً والمحلٌة، الدولٌة البٌئٌة والتشرٌعات القوانٌن بموجب البٌئٌة المحاسبة حتمٌة - 

 .البٌئً التلوث عناصر أضرار من البٌئة

 :التنمٌة المستدامة 0.0

 التنمٌة المستدامة:مفهوم  5.0.0

 أقرها التً ،الدولٌة الحماٌة فً إستراتٌجٌة 0272فً عام   المستدامة التنمٌة عبارة مرة ظهرت ألول

 الدول على ٌعد قاصرا لم البٌئة تدمٌر أن على تؤكٌدها نصت والتً الطبٌعة لحماٌة الدولً االتحاد

علم إلى  Sustainable  االستدامة مصطلح أصل أٌضا. وٌعود النامٌة الدول إلى تعداه بل الصناعٌة،

 الرفاهٌة. وٌجمع مستوى انخفاض عدم على للداللة االستدامة استخدمت حٌث Ecologyاالٌكولوجٌا 

وال تقتصر  زمنً. كبعد واالستدامة للتغٌٌر كعملٌة التنمٌة هما أساسٌٌن بعدٌن بٌن المستدامة التنمٌة مفهوم

متعددة  القضاٌا من مجموعة إلى لتشٌر تتعداها االقتصادٌة فحسب، بل التنمٌة على المستدامة التنمٌة

 المستدامة التً تحقق للتنمٌة الركائز تشكل العناصر والمجتمع، وهذه  والبٌئة االقتصاد إلدارة الجوانب

 .اإلنسان رفاهٌة

حٌث  ،"المستدامة التنمٌة"ٌسمى للتنمٌة مفهوم ظهور إلى أدى والتنمٌة البٌئة بٌن الوثٌقة العبلقة إن

 اإلخبلل دون الحاضر الجٌل باحتٌاجات تفً" التً التنمٌة أنهاعلى  مرة ألول المستدامة التنمٌة عرفت

( فً WCEDوعرفت اللجنة العالمٌة للبٌئة والتنمٌة ) (.00، ص0222)مهنا،  "المستقبل باحتٌاجات

 األجٌالالتنمٌة التً تلبً حاجات الحاضر دون المساس بحصة  بؤنها"التنمٌة المستدامة  0278عام 

 .(25، ص0222" )الخواجة، المستقبل وقابلٌتهم على تنمٌة حاجاتهم

تنمٌة تراعً حق األجٌال القادمة فً الثروات الطبٌعٌة للمجال الحٌوي لكوكب " إنها ت علىعرفكما 

االحتٌاجات األساسٌة لئلنسان فً المقام األول، فؤولوٌاتها هً تلبٌة احتٌاجات األرض، كما أنها تضع 

المرء من الغذاء والمسكن والملبس وحق العمل والتعلٌم والحصول على الخدمات الصحٌة وكل ما 

ٌتصل بتحسٌن نوعٌة حٌاته المادٌة واالجتماعٌة. وهً تنمٌة تشترط أال نؤخذ من األرض أكثر مما 

 .(00ص ،0220عوضً، )ال" نعطً
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معظم التعارٌف التً وضعت للتنمٌة المستدامة تستند للتعرٌف الشائع  إنوٌتضح من خبلل ذلك 

المستخدم على نطاق واسع إلى تقرٌر "مستقبلنا المشترك" الذي نشر أثناء عقد لجنة برونتبلند فً عام 

"التنمٌة المستدامة هً التنمٌة التً تلبً احتٌاجات الحاضر دون المساس  أننص على ٌوالذي  0278

 (.00، ص0200)عمر،  بقدرة األجٌال المقبلة على تلبٌة احتٌاجاتها الخاصة"

 :أبعاد التنمٌة المستدامة 0.0.0

والبد من  البٌئً،واإلنسانً و االجتماعًو االقتصادي أبعاد تتمثل فً البعد للتنمٌة المستدامة أربعة 

 هو محوروالبعد البٌئً )و  واألهمٌةمع بعضها البعض وبنفس المستوى  األبعادالتركٌز على كل هذه 

 لن البٌئة، وذلك مكونات فً خلل إحداث دون الطبٌعٌة، الموارد مع التعامل حسن على هذا البحث( ٌركز

 من والمخزونة الموارد الطبٌعٌة المكتشفةالبٌولوجً،  التنوعالمتمثلة فً  بالعناصر باالهتمام إال ٌتحقق

 .(0222)الغامدي،  البٌئً التلوثالمتجددة، ووغٌر  المتجددة الطاقة

 أهمٌة التنمٌة المستدامة: 1.0.0

اإلستراتٌجٌة،  والبحوث للدراسات اإلمارات مركزاألتً ) خبلل من المستدامة ةالتنمٌ أهمٌة تتضح

0220:) 

 فئات لكل أفضل اةحٌ قتحقٌل دةورشٌ ةواعٌ إدارة ةالطبٌعٌ الموارد إدارة على ةالقدرة الوطنٌ نتحسٌ -

 . المجتمع

 وعدم اإلضرار ئةالبٌ وعناصر البشرٌة األنشطة نبٌ العبلقة متنظٌ خبلل من ةالطبٌعٌ ئةالبٌ احترام -
 . بها

 اإلنمائً.ط التخطٌ مراحل ئً فً كافة البٌ طالتخطٌ إدراج ضمان -

 اإلنمائً.التخطٌط  إلجراءثة بما ٌكفً لتوفٌر معلومات ذات طابع بٌئً الحدٌ االتكنولوجٌربط  -

 .فً الحفاظ على البٌئة المشاركة  بؤهمٌةتوعٌة المجتمع  -

 :أهداف التنمٌة المستدامة 2.0.0

 (:,Adams 0222؛ 0220،  الكفريتهدف التنمٌة المستدامة إلى تحقٌق ما ٌلً )

االقتصادٌة تجها الموارد السلع والخدمات التً تن زٌادة الدخل الوطنً الحقٌقً من خبلل زٌادة -

 المختلفة.

 تحسٌن المستوى المعٌشً. -

 تقلٌص الفجوة بٌن توزٌع الدخل والثروات. -

 ترشٌد استخدام الموارد الطبٌعٌة. -

 الدراسات السابقة: 1.0

 The Impact of Quality( دراسة بعنوان:0207)El-Ghannai & Elgobbi  قدم كبلً من 

Information on the Environmental Accounting Disclosure: A Case study for 

the Arabian Gulf Oil Company  in Libya وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة السٌاسات ،

واالستراتٌجٌات الرئٌسٌة المتوقعة من جودة المعلومات والتً ٌمكن أن تلعب دور رئٌسً فً نجاح 

لبٌئً. ومن أهم النتائج التً توصلت إلٌها هذه الدراسة هً انه ٌوجد تؤثٌر ذو أثر اإلفصاح المحاسبً ا
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 وكذلكهام إحصائٌا لجودة المعلومات على مستوى البٌانات المتعلقة باإلفصاح المحاسبً البٌئً، 

توصلت هذه الدراسة إلى انه ٌوجد أثر هام إحصائٌا لجودة المعلومات على طبٌعة وأنواع المعلومات 

     .ات العبلقة باإلفصاح البٌئً المحاسبًذ

الصناعٌة  المنشآت فً البٌئٌة المحاسبة استخدام واقع( دراسة بعنوان  0202وتطرقت عبد الحسٌن )

 واقع على التعرف (، هدفت الدراسة إلىالعراق فً الصناعٌة المنشآت من عدد على تطبٌقٌة )دراسة
 تلك اهتمام العراق، كما هدفت كذلك إلى معرفة مدى فً الصناعٌة المنشآت فً البٌئٌة المحاسبة استخدام

 التً تواجهها والمعوقات الصعوبات على التعرف عن فضبل البٌئٌة، المحاسبة معلومات بإظهار المنشآت
 تطبٌق ٌوجد ال إنه إلى البحث وتوصلت هذه الدراسة البٌئٌة. المحاسبة تطبٌق عند الصناعٌة المنشآت

 العراق. فً المنشآت الصناعٌة فً البٌئٌة للمحاسبة فعلً

 دراسة (المستدامة تحقٌق التنمٌة فً البٌئٌة المحاسبة مساهمة دراسة بعنوان: (0202)بومعراف أجرت و

التعرف على المحاسبة البٌئٌة  إلىبسكرة(، هدفت هذه الدراسة  اإلخوة عموري لآلجر،  مجمع حالة

التلوث البٌئً الناتج عن االستغبلل السٌئ للموارد الطبٌعٌة من قبل والدور الذي تلعبه فً الحد من 

المحاسبة البٌئٌة تساهم فً تحقٌق التنمٌة المستدامة، وذلك راجع  أن إلى، وتوصلت الدراسة المإسسات

 بٌن المحاسبة البٌئٌة والتنمٌة المستدامة فً إحصائٌةالعدٌد من النتائج أهمها وجود عبلقة ذات داللة  إلى
، وبالتالً تعتبر المحاسبة البٌئٌة مإشرا هاما لتقٌٌم مساهمة بسكرة اإلخوة عموري لآلجر،  مجمع

 المستدامة. تحقٌق التنمٌة المإسسة االقتصادٌة الجزائرٌة فً

 األهلٌة الشركة اإلفصاح المحاسبً عن األداء البٌئً فً :( دراسة بعنوان0200)الطاهر  كما قدم

 باإلفصاح الصناعٌة فً لٌبٌا المإسسات التزام مدى إلى معرفة  الدراسة  هدفت هذهبلٌبٌا،  لئلسمنت
 باإلفصاح ال تقوم بلٌبٌا، لئلسمنت األهلٌة الشركة أن إلى وخلصت الدراسة البٌئً، أدائها عن المحاسبً

 واإلفصاح القٌاس بعملٌة قٌامها من تحد التً المعوقات من العدٌد هناك وأن محاسبٌا، البٌئً أدائها عن
 البٌئً اإلفصاح بمتطلبات للتعرٌف التعلٌمٌة البرامج قلة ترجع إلى والتً البٌئٌة، تؤثٌراتها عن المحاسبً

 عن لئلفصاح ملزمة قوانٌن وجود عدم إلى إضافة اإلفصاح، هذا بؤغراض ٌفً محاسبً نظام توفر وعدم

 .البٌئة فً المإثرة الشركة بؤنشطة المرتبطة التكالٌف قٌاس وصعوبة البٌئٌة، المعلومات

دراسة بعنوان: المحاسبة البٌئٌة واالجتماعٌة، دراسة حالة شركة  Teresa Cristina   (0222)متقد

 بٌئٌة، األمر الذي تؤثٌرات ذات صناعات فً تنشط التً الشركات من باعتبارهااالسمنت البرتغالٌة، 
 البٌئٌة المعلومات مستوى فً زٌادة هناك الدراسة إلى  أن وتوصلت وبٌئٌا. اجتماعٌا مسإولة ٌجعلها

 تواترا أكثر بكونها تتمٌز والتً األخٌرة، خبلل السنوات السنوٌة التقارٌر فً عنها المفصح واالجتماعٌة

 واهتمام واالجتماعً البٌئً اإلفصاح سٌاسات بٌن قوٌة عبلقة وجودكذلك و .البرتغالٌة الشركات فً

 المصالح فٌه. وأصحاب المجتمع

 التعلٌق على الدراسات السابقة: 5.1.0

اتفقت الدراسة الحالٌة والدراسات السابقة فً تناول موضوع المحاسبة البٌئٌة والتنمٌة المستدامة، 

السابقة. واختلفت الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة فً  للدراسات مكملة الحالٌة الدراسة وتعتبر

أنها ربطت مفهوم المحاسبة البٌئٌة فً البٌئة اللٌبٌة بمتغٌر آخر وهو التنمٌة  المجال التطبٌقً حٌث

فً لٌبٌا. كما  تناولت موضوع المحاسبة البٌئٌةالبٌئٌة المستدامة، وهذا ما أغفلته الدراسات السابقة التً 

ي، وكذلك تم االستفادة من الدراسات السابقة فً تحدٌد محاور الدراسة الحالٌة، وعرض إطارها النظر

 نتائج فً تصمٌم أداة الدراسة وتطوٌرها، واختٌار منهج الدراسة واألسالٌب اإلحصائٌة، ومناقشة

  .السابقة الدراسات بنتائج ومقارنتها الحالٌة، الدراسة
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 :واإلجراءاتالطرٌقة . 1

 :البحث منهج 5.1

 من النوع لمثل هذا المناسب المنهج لكونه وذلك البحث، إجراء فً التحلٌلً الوصفً المنهج تم استخدم
 الظواهر االجتماعٌة دراسة فً المستخدمة المناهج أكثر من المنهج هذا أن حٌث دراسة الحالة،

 واإلنسانٌة.

 على المصادر التالٌة: االعتماد تم فرضٌاته، واختبار البحث أهداف تحقٌق أجل ومن 

العلمٌة  والمجبلت والدورٌات الكتب :مثل المكتوبة المعلومات مصادر وهً :المصادر الثانوٌة

 تم استعراض أدبٌات المحاسبة المتعلقة بموضوع البحث. حٌث السابقة واالنترنت والدراسات

 الختبار عٌنة البحث على وزعت األسئلة من مجموعة استبانه احتوت على تصمٌم تم األولٌة: المصادر
 بجانب االستبانه.البحث، كما تم االعتماد على المقابلة الشخصٌة  فرضٌات

 :بحثالمجتمع وعٌنة  0.1

ٌتمثل مجتمع البحث فً المإسسات الصناعٌة اللٌبٌة والمتمثلة فً جمٌع محطات تولٌد الكهرباء فً 

سواء من ناحٌة اقتصادٌة أو اجتماعٌة. وبالرغم من أهمٌة هذه  تكتسبها التً الكبٌرة لؤلهمٌة لٌبٌا، نظرا

تولٌد الكهرباء تصنف بؤنها األكثر تلوٌثا للبٌئة بسبب الغازات المإسسات ودورها االٌجابً فً 

وتم اختٌار دراسة حالة المحطة  المتطاٌرة من مختلف مراحل اإلنتاج ذات التؤثٌر السلبً على البٌئة.

لسهولة تجمٌع البٌانات باعتبارها تقع فً منطقة سكن الباحثان،  البخارٌة لتولٌد الكهرباء فً مدٌنة سرت

 من مفردة 37 من وتم اختٌار عٌنة  وتكونت لٌبٌا فً هذه الفترة. بها  تمر التً األمنٌة للظروف ونظرا

 المحطة، فً واإلداري المالً بالجانب لهم الصلة والذٌن )جمٌع العاملٌن( بالمحطة العاملٌن األفراد

 .اإلحصائٌة للمعالجة صالحة وجمٌعها استبانة  05 استرجاع تم قد، وبالٌد وزعت علٌهم االستبٌاناتو

 : أداة البحث  1.1

 إعداد. حٌث تم نتائجها وتحلٌل تطبٌقها لسهولةنظرا ً المعلومات، لجمع ةاكؤد االستبانة مااستخدتم 

علً جزئٌٌن الجزء األول:  االستبانةولقد اشتملت ، الدراسة أهداف تخدم محورٌن من مكونة استبانه

 مً، عدد سنوات الخبرة، الوظٌفةٌعلتال ستوىخاصة عن المشاركٌن من حٌث الم ٌحتوي علً معلومات

أهمٌة  حول الجزء الثانً: ٌحتوي علً المعلومات للتعرف علً اتجاهات عٌنة الدراسة .الحالٌة

لٌكرت وصممت األسئلة بحٌث تتناسب مع مقٌاس ، أهمٌة التنمٌة البٌئٌة المستدامة المحاسبة البٌئٌة و

Likert لخماسًا. 

 :ائص عٌنة البحثخص  2.1

( نتائج التحلٌل الوصفً للبٌانات الشخصٌة للمبحوثٌن من أفراد عٌنة البحث، 0ٌوضح الجدول رقم )

شهادات و بلغت نسبة حملة  من أفراد العٌنة من حملة البكالورٌوس، %2002 ما نسبته حٌث ٌتضح أن

 02من  مدة خبرتهم أفراد العٌنة  تتراوح أكثر أنوٌتضح من الجدول  .%22نسبة  أخرى)دبلوم عالً(

بنسبة  سنوات 02إلى اقل من  5من  المدةتلٌها ذوي  % 0800 حٌث بلغت نسبتهاسنة  05إلى اقل من 

العاملٌن فً وظائف أخرى  فقد تبٌن أن أكثر المبحوثٌن كانوا من ،وبالنسبة إلى الوظٌفة الحالٌة %..02

مشغل، مشرف، ،صٌانة-سبلمة-، فنً تشغٌلتخطٌط-كفاءة-وقاٌة-مٌكانٌكً-كهربائً-أجهزة-)مهندس

ً للبٌانات الشخصٌة ٌوضح بقٌة نتائج التحلٌل الوصف (0) والجدول رقم%. 2508موظف( وبنسبة

 .والوظٌفٌة لعٌنة البحث
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 ( ٌوضح خصائص أفراد عٌنة البحث0جدول رقم )

 المئوٌةالنسبة  العدد فئات المتغٌر المتغٌر 

 %02.0 5 شهادة مهنٌة المستوى التعلٌمً

 %2002 05 بكالورٌوس 

 %002 0 لٌسانس

 %22 02 أخرى

 %522 13 المجموع

 %002 0 مدٌر الوظٌفة الحالٌة

 %0508 2 رئٌس قسم

 %508 0 مراجع حسابات

 %2508 00 أخرى

 %522 13 المجموع

 %02.2 00 سنوات 02اقل من  إلى 5من  سنوات الخبرة

 %0800 00 سنة 05اقل من  إلى 02من 

 %0800 2 سنة  02اقل من  إلى 05من 

 %0002 2 فؤكثرسنة  02

 %522 13 المجموع 

 

 صدق وثبات أداة جمع البٌانات: 3.1

عرض تم للتؤكد من صدق األداة ومن قٌاسها لما وضعت من أجله،  :الظاهري صدق األداة 5.3.1

( من خارج 0( من المحكمٌن فً اختصاص المحاسبة، وعدد )0االستبانة بصورتها األولٌة على عدد )

حٌث تم  ،من أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة سرت  -بغرض تحكٌمه من الناحٌة المنهجٌة-التخصص 

إلى أن  ،الحصول على مجموعة من االقتراحات، كان لها أثر مباشر فً تعدٌل صٌاغة بعض العبارات

 تم اعتماد االستبانة بصورتها النهائٌة.

 صدق وثبات أداة القٌاس )االتساق الداخلً(: 0.3.1

)ألفاكرونباخ( للحكم على دقة قٌاس مفاهٌم الدراسة، أي بمعنى أنه عند قٌام باحث  ٌستخدم معامل الثبات

مدى توافق من أجل قٌاس ٌستخدم  وكذلك .آخر بالدراسة نفسها سوف ٌتوصل إلى النتائج نفسها

ثبات األداة ٌعنً اتساق و. اإلجابات مع بعضها البعض بالنسبة للمتغٌرات المدروسة وموثوقٌة النتائج

النتائج عندما تطبق األداة أكثر من مرة، حٌث تم حساب قٌم معامل الثبات بطرٌقة ألفا كرونباخ 

(Alpha-Cornpachلكل محور على حدي وللمقٌاس ككل. وتم حساب معامل اال ) رتباط لكل عبارة

والموضحة  ،اإلستبانة محاورلجمٌع مل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة أن قٌمة معا، حٌث اتضح بمحورها

ٌدلل  بهذا فإنه ٌمكن القول بؤنه تم التؤكد من صدق وثبات إستبانة الدراسة مما (،0رقم ) الجدولفً 

 تساإالت الدراسة واختبار فرضٌاتها.على صحة اإلستبانة وصبلحٌتها لتحلٌل النتائج واإلجابة عن 

 ألداة البحثألفا كرونباخ قٌمة معامل الثبات وضح ( 0ٌجدول رقم )

 المحور  عدد العبارات ألفا كرونباخمعامل الثبات  التعلٌق

 المحور األول 15 0.847 مقبول إحصائٌا

 المحور الثانً 15 0.865 مقبول إحصائٌا

 الكلً 30 0.907 مقبول إحصائٌا
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 :المعالجة اإلحصائٌة 4.1

 Statistical (SPSS) تم إدخال البٌانات وتحلٌلها بواسطة برنامج الحزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة

Package For Social Sciences.  ًترمٌز إجابات أفراد العٌنة لوقد تم استخدام الترمٌز الرقم

 (.0) الجدول رقمكما هو مبٌن فً حٌث تم إعداد هذا الترمٌز لئلجابات، 

 درجات الممارسةترمٌز  ٌوضح (1) رقم جدول

 موافق بشدة موافق محاٌد أرفض بشدةأرفض  اإلجابة

 5 2 3 2 1 الرمز

 

إلجابات عٌنة الدراسة لٌكون مإشراً علً ، واألوزان المئوٌة تم االعتماد علً المتوسطات الحسابٌةلقد 

 أفراد العٌنة على الفقرات إلجابات وفًقا الدراسة متغٌرات لجمٌعً لئلحصائل التحلٌ إجراء تم. وذلك

 المعٌارٌة، مع األخذ بعٌن واالنحرافات المتوسطات الحسابٌة احتسبت حٌث ،اإلستبانة فً الواردة

قٌم المتوسطات الحسابٌة التً  فإن ذلكى إل واستناًدا فً الدراسة، المستخدم المقٌاس تدرج االعتبار

 :(2موضح فً الجدول رقم )ال المعٌار اعتمدت فً تفسٌر النتائج علىوصلت إلٌها الدراسة 

 متوسط إجابات المبحوثٌنلمعٌار األهمٌة النسبٌة  (2) جدول رقم

 درجة األهمٌة المتوسط الحسابً

 منخفض 0022 - 0

 متوسط 0022 - 0052

 مرتفع 5 – 005

8  

 األوزان المعٌارٌة كما موضحة بالجدول ولقٌاس الوزن النسبً إلجابات المبحوثٌن ٌتم االعتماد على

 :(5)رقم 

 الوزن النسبً لمتوسط إجابات المبحوثٌن ( معٌار5) جدول رقم  

 الوزن النسبً المتوسط الحسابً

 غٌر موافق بشدة 0082 – 0

 غٌر موافق 0052 – 0072

 محاٌد 0002 – 0022

 موافق 2002 – 0022

 موافق بشدة 5022 – 2002

 

ال، تم حساب قٌمة  أمالبٌانات تخضع للتوزٌع الطبٌعً  إنمن اختبار التوزٌع الطبٌعً: من اجل التحقق 

البٌانات تقترب من التوزٌع الطبٌعً  إنللمتغٌرات المستقلة، ومن المعلوم   skewnessمعامل االلتواء 
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قٌمة معامل  أن( ٌبٌن 2كانت قٌمة معامل االلتواء للمتغٌرات جمٌعها اقل من الواحد، الجدول رقم ) إذا

 ٌانات البحث تتوزع توزٌع طبٌعٌا.ب أن إلىااللتواء اقل من الواحد مما ٌشٌر 

 معامل االلتواء لمتغٌرات البحث (2)جدول رقم 

 معامل االلتواء المتغٌرات 

 20775 المحاسبة البٌئٌة

 - 20588 التنمٌة البٌئٌة المستدامة

 

 ومناقشتها: عرض نتائج البحث 5.1

 ل واختبار بٌانات الفرضٌةلتحلٌ :لىاألو ٌةعرض وتحلٌل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرض 5.5.1 

 ( وصفٌا حٌث تم8تحلٌل البٌانات المتحصل علٌها من االستبانة والموضحة بالجدول رقم ) تماألولى، 

 المعٌاري وذلك كما ٌلً: واالنحرافاستخدام المتوسط الحسابً 

 للمحور األول إلجابات أفراد عٌنة البحثالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة  (5جدول رقم )

المتوسط  العبارة الرقم 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 األهمٌة

 النسبٌة

مستوى 

 االهمٌة

 لثقافة التروٌج على البٌئٌة المحاسبة تساعد 0
  العاملٌن. بٌن المحطة البٌئة فً حماٌة ومفهوم

 رتفعم 0 20222 2008

ٌوجد وعً لدى العاملٌن فً المحطة بؤهمٌة  0

 المحاسبة البٌئٌة.
 توسطم 5 20880 0072

النظام المحاسبً المطبق بالمحطة ٌمكن من  0

 خبلله قٌاس تؤثٌر أنشطتها على البٌئة.

 محاٌد 0 20200 0028

النظام المحاسبً المطبق بالمحطة ٌمكن من  2

 خبلله تطبٌق التكالٌف البٌئٌة.
 محاٌد 2 20820 0020

تهتم المحطة بقٌاس التكالٌف البٌئٌة  5

 واإلفصاح عنها.

غٌر  7 208200 00520

 موافق

تقوم المحطة بمتابعة التكالٌف البٌئٌة بشكل   2

 .مستمر
غٌر  00 20800 0008

 موافق

تقوم المحطة بقٌاس المنافع البٌئٌة المتحققة  8

 من خبلل تطبٌق المحاسبة البٌئٌة.

غٌر  2 20820 0050

 موافق

النظام المحاسبً فً المحطة ٌتوافق مع  7

 متطلبات تطبٌق المحاسبة البٌئٌة. 

 محاٌد 2 20828 0070

ٌوجد فً المحطة نظام محاسبً بٌئً  2

 بالتكالٌف البٌئٌة.إلصدار التقارٌر المتعلقة 

 محاٌد 7 20258 0052

تقوم المحطة بإعداد تقارٌر دورٌة خاصة  02

 بالتكالٌف البٌئٌة.

غٌر  02 20887 0020

 موافق

تتحمل المحطة تكالٌف عن األضرار التً  00

 تلحقها أنشطتها بالبٌئة التً تعمل فٌها.

غٌر  8 20772 0058

 موافق

استهبلك تقوم المحطة بتسجٌل وقٌاس  00

األصول التً تقوم بمعالجة التلوث البٌئً مع 

 باقً أصول المحطة األخرى.

غٌر  2 20820 0050

 موافق
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تقوم المحطة بعقد دورات تدرٌبٌة وورش  00

 عمل فً مجال المحاسبة البٌئٌة.

غٌر  00 00202 0008

 موافق

تهتم المحطة بتطوٌر مهارات العاملٌن فً  02

 مجال المحاسبة البٌئٌة.

غٌر  02 20208 0020

 موافق

تدعم المحطة كل الجهود لتطبٌق المحاسبة  05

 البٌئٌة.

 محاٌد 0 00252 0022

 محاٌد - 202072 008070 المحاسبة البٌئٌة 

 

(، 20207( وانحراف معٌاري قدره )00807متوسط حسابً عام ٌبلغ ) إلى( 8تشٌر نتائج الجدول رقم )

 األولىأفراد العٌنة كانت متفاوتة، حٌث نجد العبارة  إجابات أنفنبلحظ  أما على مستوى العبارات

" العاملٌن بٌن المحطة البٌئة فً حماٌة ومفهوم لثقافة التروٌج على البٌئٌة المحاسبة تساعد المتمثلة فً "

بلغ المتوسط  إذأفراد العٌنة، النسبٌة المعطاة من قبل  األهمٌةمن حٌث  األولقد جاءت بالترتٌب 

، ووفقا لمقٌاس البحث (20222( وبانحراف معٌاري قدره )2008على هذه العبارة ) لئلجاباتالحسابً 

بالنسبة لباقً الفقرات فهً  أمافان مستوى قبول هذه العبارة من قبل أفراد العٌنة كان باتجاه الموافقة، 

 (.8وكما مبٌنة بالجدول رقم ) عدم الموافقةجاءت ب أو حٌادٌة

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة حول أهمٌة نظام المحاسبة البٌئٌة Ho1والختبار الفرضٌة األولى

تعزى إلى المتغٌرات الشخصٌة )المستوى التعلٌمً، عدد سنوات الخبرة، الوظٌفة الحالٌة(. تم استخدام 

 .(7)وكانت النتائج كما موضحة بالجدول رقم   one way Anovaتحلٌل التباٌن األحادي 

( الختبار الفروق فً المحاسبة البٌئٌة Anova) ( ٌوضح نتائج تحلٌل التباٌن األحادي7جدول رقم )

 متغٌرالحسب 

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات 

مستوى  Fقٌمة 

 الداللة

 المتغٌر 

المستوى  2.012 5.277 20088 1 2.612 االنحدار

 12 4.330 المجموع  التعلٌمً

الوظٌفة  2.122 5.057 2.017 2 2.732 االنحدار

 12 4.330 المجموع  الحالٌة

سنوات  2.520 5.735 2.125 1 5.222 االنحدار

 12 4.330 المجموع الخبرة

 

عند مستوى الداللة  إحصائٌةٌظهر عدم وجود فروق ذات داللة  Fاختبار  أن( ٌتبٌن 7من الجدول رقم )

فً المحاسبة البٌئٌة تعزى لمتغٌر المستوى التعلٌمً والوظٌفة الحالٌة وسنوات الخبرة، حٌث بلغت  5%

، 20022، 20002) اإلحصائٌةعلى التوالً والداللة  (00250، 00082، 00222المحسوبة ) Fقٌمة 

)المستوى التعلٌمً، تغٌرات الشخصٌة فروق فً المعدم وجود  إلى شٌرعلى التوالً مما ٌ (20020

الوظٌفة الحالٌة، عدد سنوات الخبرة( فً مستوى المحاسبة البٌئٌة فً المحطة البخارٌة سرت، وهذا من 

 .األولى الصفرٌة وجهة نظر أفراد العٌنة، وبالتالً تقبل الفرضٌة

لتحلٌل واختبار بٌانات الفرضٌة  :ثانٌةال ٌةومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضعرض وتحلٌل  0.5.1

 ( وصفٌا حٌث تم2تحلٌل البٌانات المتحصل علٌها من االستبانة والموضحة بالجدول رقم ) تمالثانٌة، 

 واالنحراف المعٌاري وذلك كما ٌلً:استخدام المتوسط الحسابً 
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  ثانًالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة للمحور ال (7) جدول رقم

المتوسط  العبارة الرقم 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

األهمٌة 

 النسبٌة

اتجاه آراء 

أفراد 

 العٌنة 

البٌئة  سلبا على أنشطة المحطة تإثر 0

 .الخارجٌة المحٌطة بها
 محاٌد  7 20220 0002

الضارة  الغازات تقلٌل فً المحطة تساهم 0

 .ممارسة أنشطتها بالبٌئة والمنبعثة من

 موافق 0 20780 0022

 تقلٌل التلوث على المحطة أجهزة تعمل توفر 0

 .البٌئً
 محاٌد 02 20720 0008

  التً ت والتحسٌناتهناك بعض اإلجراءات 2
التلوث  آثار من قامت بها المحطة للحد

 البٌئً.

 محاٌد 7 00220 0000

البٌئة من  حماٌة المحطة بمعاٌٌرتلتزم  5

 التلوث.

 محاٌد 8 20707 0002

عن التزامها  تقوم المحطة باإلفصاح 2

 الغرامات الناتجة البٌئٌة، وعن بالتشرٌعات

 .التلوث البٌئً عن

 محاٌد 00 20882 0020

 تكلفة إلصبلح أي تحمل فً تساهم المحطة 8

 . الخارجٌة البٌئة

 محاٌد 00 20257 0022

األداء  عن تقارٌر تقوم المحطة بإصدار 7

 البٌئً.

 محاٌد 00 20250 0022

تقوم المحطة بوضع أهداف بالتنمٌة البٌئٌة  2

 المستدامة فً خططها السنوٌة.

 محاٌد 00 20250 0022

تقوم المحطة باستغبلل الموارد الطبٌعٌة  02

)األولٌة( بشكل )جٌد( ال ٌإثر سلبا على 

 نفاذها.

 موافق 8 20707 0002

تقوم المحطة باقتناء اآلالت التً لٌس لها  00

 آثار سلبٌة على البٌئة قدر اإلمكان.

 محاٌد 2 20752 0020

 موافق 0 20820 0082 تعتمد المحطة على تكنولوجٌا صدٌقة للبٌئة. 00

 موافق 2 20882 0020 تقوم المحطة بمعالجة مخلفاتها بشكل اٌجابً.  00

تلتزم المحطة بالقوانٌن وخاصة التً تنص  02

على حماٌة البٌئة والحفاظ على مواردها 

 الطبٌعٌة. 

 موافق 5 20705 0058

تدعم المحطة المإتمرات العلمٌة التً تهتم  05

 .بالبٌئة والتنمٌة المستدامة

 موافق 0 00200 0088

 محاٌد - 202250 000028 التنمٌة البٌئٌة المستدامة 

 

(، 20025( وانحراف معٌاري قدره )00002( إلى متوسط حسابً عام ٌبلغ )2نتائج الجدول رقم )تشٌر 

أما على مستوى العبارات فنبلحظ أن إجابات أفراد العٌنة كانت متفاوتة، حٌث نجد العبارة الخامسة 

" قد جاءت مةتدعم المحطة المإتمرات العلمٌة التً تهتم بالبٌئة والتنمٌة المستدا عشر المتمثلة فً "
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أفراد العٌنة، إذ بلغ المتوسط الحسابً بالترتٌب األول من حٌث األهمٌة النسبٌة المعطاة من قبل 

ووفقا لمقٌاس البحث فان (، 00200وبانحراف معٌاري قدره ) (0088لئلجابات على هذه العبارة )

بالنسبة لباقً العبارات الموافق ، أما مستوى قبول هذه العبارة من قبل أفراد العٌنة كان باتجاه الموافقة

( وانحرافاتها المعٌارٌة 0002-0082علٌها من قبل أفراد العٌنة، قد تراوحت متوسطاتها الحسابٌة)

 حٌادٌة.هً أما بالنسبة لباقً الفقرات ف(، 20707-20820)تراوحت ما بٌن 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة حول أهمٌة نظام المحاسبة البٌئٌة  :Ho2الفرضٌة الثانٌة  والختبار

)المستوى التعلٌمً، التخصص  إلى المتغٌرات الشخصٌة فً تحقٌق التنمٌة البٌئٌة المستدامة تعزى

  one way Anovaتم استخدام تحلٌل التباٌن األحادي العلمً، عدد سنوات الخبرة، الوظٌفة الحالٌة(. 

 .(02ج كما موضحة بالجدول رقم )وكانت النتائ

( الختبار الفروق فً التنمٌة البٌئٌة Anova) ( ٌوضح نتائج تحلٌل التباٌن األحادي02جدول رقم )

 المستدامة حسب المتغٌر

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات 

مستوى  Fقٌمة 

 الداللة

 المتغٌر 

المستوى  2.514 2.203 20228 1 2.075 االنحدار

 12 5.140 المجموع  التعلٌمً

الوظٌفة  2.513 5.727 2.151 2 5.272 االنحدار

 12 5.140 المجموع  الحالٌة

سنوات  2.445 2.313 2.505 1 2.141 االنحدار

 12 5.140 المجموع الخبرة

 

عند مستوى  إحصائٌةٌظهر عدم وجود فروق ذات داللة  Fاختبار  إنٌتبٌن  (02من الجدول رقم )

تعزى لمتغٌر المستوى التعلٌمً والوظٌفة الحالٌة وسنوات  المستدامة البٌئٌة تنمٌةفً ال %5الداللة 

على التوالً والداللة اإلحصائٌة ( 20505 ،0.222، 20205)المحسوبة  Fالخبرة، حٌث بلغت قٌمة 

)المستوى والً مما ٌشٌر إلى عدم وجود أثر للمتغٌرات الشخصٌة على الت (20220 ،20005، 20802)

فً المحطة  المستدامة البٌئٌة تنمٌةالتعلٌمً، الوظٌفة الحالٌة، عدد سنوات الخبرة( فً مستوى ال

 .الثانٌة البخارٌة سرت، وهذا من وجهة نظر أفراد العٌنة، وبالتالً تقبل الفرضٌة الصفرٌة

ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائٌة بٌن المحاسبة البٌئٌة والتنمٌة البٌئٌة :  Ho3والختبار الفرضٌة الثالثة

  Pearsonتم استخدام تحلٌل االرتباط  .(  2025)المستدامة عند مستوى داللة 

Correlation (،20202هً )وكانت قٌمة االرتباط ما بٌن المحاسبة البٌئٌة والتنمٌة البٌئٌة المستدامة 

بٌن المحاسبة البٌئٌة والتنمٌة البٌئٌة  ذات داللة احصائٌةدل على وجود عبلقة ٌ وهً مقبولة نسبٌا مما

التنمٌة البٌئٌة المستدامة فً المحطة البخارٌة فً  المحاسبة البٌئٌة تساهم، وبعبارة أخرى المستدامة

 وبذلك نرفض الفرضٌة الصفرٌة وتقبل الفرضٌة البدٌلة. سرت.
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 البحث:نتائج  .2

 توصلت الدراسة لبعض النتائج العامة عّل أهمها: 

 العاملٌن. بٌن المحطة البٌئة فً حماٌة ومفهوم لثقافة التروٌج على البٌئٌة المحاسبة تساعد .0

 .ممارسة أنشطتها الضارة بالبٌئة والمنبعثة من الغازات تقلٌل فً المحطة تساهم .0

 )األولٌة( بشكل )جٌد( ال ٌإثر سلبا على نفاذها.تقوم المحطة باستغبلل الموارد الطبٌعٌة  .0

 تعتمد المحطة على تكنولوجٌا صدٌقة للبٌئة. .2

 تقوم المحطة بمعالجة مخلفاتها بشكل اٌجابً. .5

 تلتزم المحطة بالقوانٌن وخاصة التً تنص على حماٌة البٌئة والحفاظ على مواردها الطبٌعٌة. .2

 لبٌئة والتنمٌة المستدامة.تدعم المحطة المإتمرات العلمٌة التً تهتم با .8

 ال تهتم المحطة بقٌاس التكالٌف البٌئٌة ومتابعتها واإلفصاح عنها. .7

 ال تقوم المحطة بإعداد تقارٌر دورٌة خاصة بالتكالٌف البٌئٌة. .2

 ال تتحمل المحطة تكالٌف عن األضرار التً تلحقها أنشطتها بالبٌئة التً تعمل فٌها. .02

تهبلك األصول التً تقوم بمعالجة التلوث البٌئً مع باقً أصول ال تقوم المحطة بتسجٌل وقٌاس اس .00

 المحطة األخرى.

 ال تقوم المحطة بعقد دورات تدرٌبٌة وورش عمل فً مجال المحاسبة البٌئٌة. .00

من خبلل التحلٌل اإلحصائً لبٌانات البحث، واختبار فرضٌاته، تم التوصل إلى العدٌد من النتائج، و

 :ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً

فً اتجاهات أفراد عٌنة  %5تبٌن انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة  .0

)المستوى البحث حول المحاسبة البٌئٌة فً المحطة البخارٌة سرت تعزي للمتغٌرات اآلتٌة:  

لدٌها نظام  ن المحطة البخارٌة سرت، ما ٌدل على أالتعلٌمً، الوظٌفة الحالٌة، عدد سنوات الخبرة(

 ن. بالقوانٌالتزاما حد ما  إلى محاسبً ٌستوعب بعض التكالٌف البٌئٌة

فً اتجاهات أفراد عٌنة  %5عند مستوى الداللة  إحصائٌةتبٌن انه ال توجد فروق ذات داللة  .0

:  اآلتٌةالبحث حول التنمٌة البٌئٌة المستدامة فً المحطة البخارٌة سرت تعزي للمتغٌرات 

 البخارٌة سرت أن المحطة، ما ٌدل على لٌمً، الوظٌفة الحالٌة، عدد سنوات الخبرة()المستوى التع

باقتناء التكنولوجٌا صدٌقة  وكما تهتمتلتزم بقوانٌن حماٌة البٌئة والحفاظ على مواردها الطبٌعٌة. 

 للبٌئة ومعالجة مخلفاتها بشكل اٌجابً.

البٌئٌة والتنمٌة البٌئٌة المستدامة فً المحطة  تبٌن انه توجد عبلقة ذات داللة إحصائٌة بٌن المحاسبة .0

 (.20202) وبقٌمة% 5البخارٌة سرت عند مستوى الداللة 
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 . توصٌات البحث:3

 :اآلتً فً متمثلة التوصٌات من بمجموعة َنوصً ،الدراسةإلٌها  توصلت التً النتائج خبلل من

 التً اٌقها والمزاتطبٌ ةوآلٌ ةالبٌئٌ المحاسبة حول المنشآت لمدراء متخصصة ةتدرٌبٌ دورات عقد .0

 .قهاتطبٌ من المإسسة على تعود

 العمل على قٌاس التكالٌف البٌئٌة وذلك من خبلل تبنً نظام محاسبً ٌعمل على ذلك. .0

 التزام وضرورة ةالبٌئٌ المحاسبة رومعاٌٌ بقواعد ةالصناعٌ المنشآت تلزم نوقوانٌ عاتتشرٌ سن .0

 . هاعلٌ والمحافظة ئةالبٌ ةبحماٌ المإسسات

 فً اإلنسان ٌةرفاه لتعظٌم واالقتصادٌة والبٌئٌة االجتماعٌة الناحٌة من المستدامة بالتنمٌة االهتمام .2

 .ةالمقبل األجٌال بقدرة المساس دون الحاضر الوقت
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 المراجع:قائمة 

حول  الدولً العلمًالمإتمر  التنمٌة، استدامة فً البٌئٌة المحاسبة ( أهمٌة0200الجوزي، جمٌلة ) -

 االًقتصادٌة العلوم والعدالة االجتماعٌة كلٌة المستدامة التنمٌة رهانات ظل فً المإسسة سلوك

 .02قاصدي مرباح، ورقلة، العدد  جامعة وعلوم التسٌٌر، والتجارٌة

 التنمٌة أجل من للمعرفة العربٌة الموسوعة المستدامة، والتنمٌة العولمة (0222 )عبل محمد ،الخواجة -

 الٌونسكو منظمة مع اتفاق بموجب ناشرون م، للعلو العربٌة الدار األول، المجلد المستدامة،

 .بٌروت األولى، الطبعة للعلوم، العربٌة واألكادٌمٌة

 واإلفصاح البٌئٌة للتؤثٌرات المحاسبً الحسٌٌن، القٌاس عبد موفق ومحمد، سعٌد ناجً الذهبً، علً -
 والمالٌة، المحاسبٌة الدراسات مجلة العراقٌة، الصناعٌة الشركات إحدى فً تطبٌقً بحث عنها،

 .7، العدد0المجلد بغداد، جامعة

 .( البٌئة والتنمٌة المستدامة، الجمعٌة الكوٌتٌة لحماٌة البٌئة، الكوٌت0220العوضً، سعاد عبد هللا ) -

 جامعة المستدامة، التنمٌة ومتطلبات البشرٌة الموارد تنمٌة (0222) صقر بن العزٌز الغامدي، عبد -

 .بٌروت والتعلٌم، للتربٌة الثالث للملتقى العربً مقدمة عمل نموذجا، ورقة واألمنٌة للعلوم ناٌف

 المتمدن، العدد المستدامة، الحوار والتنمٌةلبشرٌة ا التنمٌة (0220العبد هلل ) الكفري، مصطفى -

207. 

 المنشآت االستثمار فً قرارات على البٌئً المحاسبً اإلفصاح ( أثر0220بامزاحم، فاٌز محمد ) -

 البٌت، األردن. جامعة آل ماجستٌر، رسالة األردن، فً العامة المساهمة

 دراسة المستدامة، تحقٌق التنمٌة فً البٌئٌة المحاسبة مساهمة (0202الزهراء ) فاطمة بومعراف، -

االقتصادٌة، جامعة محمد خٌضر، ، كلٌة العلوم بسكرة اإلخوة عموري لآلجر،  مجمع حالة

 الجزائر.

 فً المإسسات عنها واإلفصاح البٌئٌة للتؤثٌرات المحاسبً القٌاس  (0202سٌاف ) حنان، سعٌدي -

 وعلوم االقتصادٌة العلوم قسنطٌنة، كلٌة بوزٌان، جامعة اإلسمنت مإسسة حالة دراسة الصناعٌة،
 التسٌٌر، الجزائر.

 واإلفصاح البٌئً التلوث عن الناجم الخطر إدارة فً البٌئٌة المحاسبةإبراهٌم، دور  رجب، خلٌل -

 محمد. أمة عنها، مكتبة

 مجلة الشمالٌة، لئلسمنت العامة الشركة فً البٌئٌة التكالٌف ( تحلٌل0227ذٌاب ) عبد، أحسان -

 .80العدد واالقتصاد، اإلدارة

 تطبٌقٌة الصناعٌة، دراسة المنشآت فً البٌئٌة المحاسبة استخدام ( واقع0202عبد الحسٌن، أمل ) -

العراق، مجلة الغري للعلوم االقتصادٌة واإلدارٌة، السنة  فً الصناعٌة المنشآت من عدد على

 .00، العدد 7العاشرة، المجلد 

( اثر العوائد النفطٌة على التنمٌة المستدامة فً الجزائر خبلل الفترة 0200عثمانً، عبد المجٌد ) -

 .اجستٌر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، رسالة م0222-0200

عملٌات التنمٌة المستدامة،  عن ( القٌاس والتقرٌر المحاسب0200ً)  الحافظ عبد ، زٌنب إمامرمع -

 .حلوان جامعة كلٌة التجارة، ، ماجستٌر دراسة تطبٌقٌة على قطاع البترول فً مصر رسالة
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 الجامعٌة.  الدار: اإلسكندرٌة البٌئٌة، المراجعة (0225) أحمد السٌد لطفً، أمٌن -

 على وآثار أبعاد:العربٌة الدول فً الرئٌسٌة المدن وهٌمنة ( التحضر0222سلٌمان ) مهنا، إبراهٌم -

 44. اإلستراتٌجٌة، العدد اإلمارات للدراسات والبحوث اقتصادٌة، مركز المستدامة،دراسات التنمٌة

 (، هكذا ٌصنع المستقبل، منشورات مركز0220اإلستراتٌجٌة ) والبحوث للدراسات اإلمارات مركز -

 اإلستراتٌجٌة، أبو ظبً. والبحوث للدراسات اإلمارات

 ودورها البٌئٌة للتكالٌف المحاسبً القٌاس ( أهمٌة0200) هاشم ، هٌثمالخفافوعلٌوي  ناصر، طه -

 المنشآت من عٌنة آلراء استطبلعٌة دراسةالقرارات،  التخاذ المحاسبٌة المعلومات جودة تفعٌل فً

 .20العددواالقتصاد،  اإلدارة ،مجلة الموصل بمدٌنة الصناعٌة
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