
تكاليف البيئية على جودة عن الأثر القياس واإلفصاح المحاسبي 

المعلومات المحاسبية

 دراسة تطبيقية على شركة الهروج النفطية

د . ربيع نجم الدين الجعفري ، منيرة عبدالحميد بلق ــ كلية اقتصاد 

 العجيالت ــ جامعة الزاوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مقدمة الدراسة  

في المجاالت الصناعية  العشرينفي ظل التقدم الذي شهده العالم خالل القرن    

الَّ أن االهتمام بها يعد إ ،ظهرت مشكلة التلوث البيئي، وهي ظاهرة ليست حديثة

ن أ ىلإن تهتم بمسؤولياتها تجاه البيئة، ويرجع ذلك فالشركات الصناعية لم تك .حديثا  

البيئة كملكية عامة مفتوحة أمام الجميع، ولم يكن هناك ما  ىلإهذه الشركات تنظر 

يلزم الشركات بتحمل تكلفة التلوث
(1)

.

ومع ظهور القوانين والتشريعات البيئية بدأ االهتمام يتجه نحو هذه الشركات التي    

بالبيئة، وبدأت منظمات حماية البيئة تطالب بضرورة  ةنشطة ضارأتمارس 

 1972المحافظة على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية لألجيال القادمة، وبحلول سنة 

العالقة ما  إلىوالذي أشار للمرة األولى  ،قد أول مؤتمر عالمي للبيئة في ستوكهولمع  

بعد ذلك المؤتمرات التي كان من بين التنمية االقتصادية والتدهور البيئي، وقد توالت 

لى نتيجة إوالذي توصل  ،1992أبرزها مؤتمر قمة األرض بريو دي جانيرو سنة 

والتي كانت  ،مفادها ترسيخ البعد البيئي وتغير النظرة التقليدية للشركات الصناعية

تجاه وأصدرت المبادئ ترتكز على الربحية فقط، وقد تبنت األمم المتحدة هذا اال

وهذه  ،للمحاسبة واإلفصاح المالي عن التكاليف وااللتزامات البيئية ةهيالتوجي

وربي بشأن المحاسبة البيئيةتحاد األرت األساس لتوصيات االالمبادئ وف  
(2)(3)

 .

ظهر مصطلح المحاسبة البيئية أو المحاسبة الخضراء للمرة  1980في مطلع سنة   

جتماعي واالقتصادي اال يقيس التأثير األولى من قبل الخبير االقتصادي بيتر، والذي

والبيئي لألنشطة الصناعية، وهو فرع حديث من المحاسبة المالية يهدف إلى 

المحاسبة عن البيئة ورفاهيتها
(4)

. وقد ترتب على االهتمام بالبيئة ظهور عناصر 

بالمعلومات  ا  جديدة من التكاليف، مما جعل الفكر المحاسبي يولي اهتماما  خاص
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بية المتعلقة بالمسؤولية البيئية بصورة دقيقة وموضوعية، قابلة للمقارنة المحاس

والفهم في محاولة منه للتوصل إلى نظام محاسبي يتم من خالله القياس واإلفصاح 

تحكمها معايير  ،المحاسبي عما يترتب على الشركات الصناعية بمسؤولياتها البيئية

المحاسبية  فير وتوصيل المعلوماتمحاسبية مناسبة، ويعمل هذا النظام على تو

سواء داخل أو خارج الشركات الصناعية والمتعلقة  ةالالزمة إلى األطراف المعني

يم هذه الشركات فيما يتعلق باستخدام مواردها يبالنواحي البيئية التي تساعد في تق

لتزامها بمسؤوليتها تجاه حماية البيئة من التلوثاومدى  ،االقتصادية
(5)

. 

في مجال دعم  ا  كبير ا  الدولية دور ةلعبت المنظمات والجمعيات المهني وقد   

أصدر المعيار رقم  (FASB)ن مجلس المحاسبة األمريكي إالمحاسبة البيئية، حيث 

( لإلشارة عن احتمال حدوت خسارة احتمالية، ولغرض تفسير هذا المعيار فقد 5)

لخاص بالمحاسبة عن ( ا14صدر المجلس عدة تفسيرات منها التفسير رقم )أ

( الخاص بتسوية المبلغ المرتبط بعقود معينة39الظروف الطارئة والتفسير رقم )
(6)

 .

كما أصدرت مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجموعة من معايير المحاسبة 

( الذي ينص في فقرته 1والتي من بينها معيار المحاسبة الدولي رقم ) ،الدولية

المؤسسات بيانات إضافية متمثلة في التقارير البيئية وبيانات التاسعة على تقديم 

أنه  ة( في فقرته الثالثة عشر16كما أضاف المعيار الدولي رقم ) ؛القيمة المضافة

يمكن الحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات ألغراض السالمة والبيئة، كما 

 للمراجعة متضمنا   (1010أن االتحاد الدولي للمحاسبين أصدر المعيار رقم )

ةيعتبارات واإلرشادات الرئيسية للمراجع والمتعلقة باألمور البيئمجموعة من اال
(7)

 . 

المعدل  1982( لسنة 7طار حماية البيئة في ليبيا فقد صدر القانون رقم )إوفي    

بشأن حماية وتحسين البيئة 2003( لسنة 15بالقانون رقم )
(8)

، حيث يهدف هذا 

حقيق الرقابة على البيئة بقصد حمايتها من التلوث وتحسينها باعتبارها القانون إلى ت

)سابقا ( رقم   صدر قرار اللجنة الشعبية العامة المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان، كما

نشاء الهيئة العامة للبيئةإبشأن  1999( لسنة 263)
(9)

، حيث تهدف هذه الهيئة إلى 

صبحت الشركات أنسان من التلوث، وبالتالي حماية المحيط الذي يعيش فيه اإل

الصناعية الليبية مطالبة وفقا  للقوانين والتشريعات البيئية بالمحافظة على البيئة 

وتتحمل مسؤولياتها البيئية نحو المجتمع  ،حد ممكن ىدنأوتخفيض مخاطرها إلى 

ليف البيئية ساليب القياس المحاسبي للتكاأوستحاول هذه الدراسة تحديد أهم  والدولة.

 وكيفية اإلفصاح عنها بما يضمن جودة المعلومات المحاسبية وفاعليتها لمتخذ القرار.
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 مشكلة الدراسة: 

ثار بيئية آيترتب على مزاولة الشركات الصناعية ألنشطتها اإلنتاجية والتسويقية     

تسبب بعض األضرار السلبية على صحة العاملين بتلك الشركات وأفراد المجتمع 

 ،هتمام المتزايد حديثا  حول المحافظة على البيئة عالميا  كل، وعلى الرغم من االك

وتبني الشركات الدولية مفاهيم إدارة الجودة البيئية الشاملة ونظم المعلومات البيئية، 

جراءات لحماية البيئة وال تلتزم إن نصف الشركات الصناعية الليبية ال تقوم باتخاذ إف

رستها ألنشطتها المختلفةرات البيئية عند مماعتبابالقوانين واال
(14)

، ووفقا  لقانون 

نتج عنه أضرار بيئية ت احماية البيئة في ليبيا ألزمت الجهات التي تمارس نشاط

جراءات المنصوص عليها في القانون، كما أن الالئحة بضرورة تطبيق جميع اإل

التي توضح الوضع البيئي التنفيذية لقانون حماية البيئة اشترطت إعداد التقارير 

صفات والمعايير البيئة. والسؤال الذي التزام بالمووذلك لمعرفة مدى اال ،للمشروع

لماذا تتجاهل نصف الشركات الصناعية الليبية أثر أنشطتها على  :يطرح نفسه هنا

بها؟ بالرجوع إلى الدراسات المحاسبية )حول معوقات تطبيق  ةالبيئة المحيط

ة( نجد أن هناك مجموعة من األسبابالمحاسبة البيئي
)
 

15)(16)
: 

 المسؤولين في تلك الشركات. ىغياب الوعي البيئي لد -1

 صعوبة القياس واإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية. -2

 غياب المنافسة بين الشركات الصناعية على أساس الجانب البيئي. -3

 البيئية. عدم وجود عقوبات أو جزاءات لمن يخالف التشريعات واللوائح -4

هذه األسباب المذكورة أعاله تؤدي إلى انخفاض جودة المعلومات المحاسبية    

من حيث القابلية للفهم والمقارنة والمالءمة  ،بسبب التجاهل الصريح للتكاليف البيئية

والموضوعية من ناحية
(17)

 ،حتياجات مستخدميها من ناحية أخرىايفائها بإ، وعدم 

تخاذ قرارات غير صحيحة سواء كانت تلك القرارات مالية والذي بدوره يقود إلى ا

أو إدارية
 (18)

: . وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية
 

ما هي الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية الليبية في القياس واإلفصاح  -1

 تكاليفها البيئية؟عن المحاسبي 

 يئية للشركات الصناعية واإلفصاح عنها؟كيف يمكن قياس التكاليف الب -2

 ؟ كيف يمكن الحكم على جودة المعلومات المحاسبية  -3
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 أهمية الدراسة:

وما  ،تكاليف البيئيةعن الترجع أهمية هذه الدراسة إلى أهمية القياس واإلفصاح    

يتبع ذلك من تحسن في جودة المعلومات المحاسبية التي تقدمها الشركات التي 

في اتخاذ قرارات رشيدة من  ا  شطة تسبب أضرارا  للبيئة، والتي تعتبر أساستمارس أن

كما تكمن أهمية يجابية على البيئة والمجتمع، ثارها اإلآقبل األطراف المهتمة تنعكس 

هذه الدراسة كمحاولة من الباحثين في إثراء المكتبة المحاسبية الليبية بدراسة حول 

على جودة المعلومات عنها لقياس واإلفصاح المحاسبي أهمية التكاليف البيئية، وأثر ا

المحاسبية الصادرة عن الشركات الصناعية، حيث الحظ الباحثان ندرة األبحاث في 

للمشاكل التي تعيق  هذا المجال، كما أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة قد توفر حلوال  

به من قبل  االسترشادكن يم ا  تطبيق المحاسبة البيئية في ليبيا من ناحية، وتمثل أساس

 الباحثين لدراسات مستقبلية من ناحية أخرى.

 أهداف الدراسة: 

لتكاليف عن االهدف العام من الدراسة معرفة أثر القياس واإلفصاح المحاسبي   

 البيئية على جودة المعلومات المحاسبية.

 :فهي هداف الفرعيةأما األ

فطية الليبية في قياس وتحليل التكاليف معرفة الصعوبات التي تواجه الشركات النــ 1

 البيئية واإلفصاح عنها.

 ساليب القياس المحاسبي عن التكاليف البيئية وكيفية اإلفصاح عنها.أتحديد  -2

 معرفة مدى تطبيق الشركات النفطية الليبية للمحاسبة البيئية. -3

 دراسة.تقديم اقتراحات وتوصيات ألصحاب القرار وذوي العالقة بموضوع الــ 4  

 : متغيرات الدراسة 

حيث حدد الباحثان القياس  ،العالقة بين متغيرات الدراسة (1) يوضح الشكل رقم    

جودة المعلومات المحاسبية )متغير  ىواإلفصاح المحاسبي )متغيرات مستقلة( عل

 تابع(.
 

 

 

 

 

البيئيةالقياس المحاسبي للتكاليف   

يف تكالعن المحاسبي إلفصاح ا
 البيئية

 جودة المعلومات المحاسبية
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 ( يوضح متغيرات الدراسة 1شكل رقم ) 

 : فرضيات الدراسة 

 تمت صياغة الفرضيات الرئيسية التالية: ،الدراسةهداف ألتحقيق 

لتكاليف للقياس المحاسبي لمستوى ايوجد أثر ذو داللة إحصائية :  الفرضية األولى

 جودة المعلومات المحاسبية.مستوى على البيئية 

عن المحاسبي إلفصاح لمستوى ايوجد أثر ذو داللة إحصائية  : الفرضية الثانية

 جودة المعلومات المحاسبية.مستوى  علىلتكاليف البيئية ا

 : الفرضيات الفرعية

 مدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها. -1

مدى قيام شركة الهروج النفطية بتوفير معلومات محاسبية ذات جودة عن  -2

 التكاليف البيئية.

تكياليف البيئيية فيي قيياس وتحلييل ال الهروج النفطيةصعوبات تواجه شركة توجد  -3

 واإلفصاح عنها.

 : منهجية الدراسة

وذلك بعد التأكد  ،اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي   

ومن ثم جمعت البيانات  .وهي صحيفة االستبيان ،من صدق وثبات أداة الدراسة

واستقراء  ختبارات اإلحصائية المناسبة عليها،جراء االإوتم  .بت بشكل كميوبو  

 ،المواضيع والدراسات التي تناولها األدب المحاسبي ذات الصلة بموضوع الدراسة

لبيان ووصف أساليب القياس واإلفصاح المحاسبي للتكاليف البيئية وأثرها على جودة 

وذلك لوصف وقياس المتغيرات المستخدمة في الدراسة، ثم  ،المعلومات المحاسبية

 عالقات بين المتغيرات. استنباط النتائج ومعرفة ال

 : حدود الدراسة  

 الحدود المكانية: شركة الهروج النفطية.

 .2019الحدود الزمنية: سنة 

 شركة الهروج النفطية. ىالحدود البشرية: تتمتل في المحاسبين الماليين لد

 ،تكاليف البيئيةالعن القياس واإلفصاح المحاسبي  أثرالحدود الموضوعية: دراسة 

 المعلومات المحاسبية الصادرة عن شركة الهروج النفطية. جودة على 
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 : مفاهيم الدراسة

 :مفهوم وأهمية المحاسبة البيئيةــ  2.1

ظهرت المحاسبة البيئية في بداية التسعينيات نتيجة للجهود المبذولة من قبل    

المحاسبة  :المهتمين بهذا المجال، وقد برزت عدة مصطلحات في هذا الجانب منها

الخضراء، المحاسبة البيئية من أجل التنمية المستدامة، المحاسبة البيئية واالقتصادية، 

فإنها تعني شمول وتكامل عملية القياس واإلفصاح المحاسبي  ،يا  كانت التسميةأو

في البيئة ألنشطة والبرامج التي تؤثرعن اواالقتصادي 
(19)

، من ناحية المنظور 

نها تهتم بالقياس المحاسبي لألداء البيئي واإلفصاح عنه في فإ ،المالي للمحاسبة البيئية

تحاد الدولي للمحاسبين بأنها عملية تضمين القوائم المالية، وقد عرفها خبراء اال

التقارير المالية بمعلومات متعلقة بالبيئة كاإليرادات والنفقات المتصلة باالستثمارات 

ا من النفقات ذات الصلة بأداء المنظمة لتزامات البيئية وغيرهالمرتبطة بالبيئة، اال

البيئية
(20)

. كما عرفها
 (21)

بأنها: عملية تحديد وقياس وتخصيص التكاليف البيئية  

سواء الداخلية أو الخارجية أو كليهما، بهدف توفير معلومات للمستخدمين الداخليين 

أو الخارجين. وعرفها
(22)

البيئة من حيت ثير أبأنها: المحاسبة التي تبحث في كيفية ت 

ن إ :التكاليف والمنافع على نظم المحاسبة المالية. بناء على ما سبق يمكن القول

المحاسبة البيئية هي فرع من فروع المحاسبة المالية، تهتم بالقياس واإلفصاح عن 

 المعلومات البيئية المتعلقة بأنشطة وإجراءات المؤسسات في شكل تقارير مالية.

ون الخاصة باألمم المتحدة، تكمن أهمية المحاسبة ؤقتصادية والشللجنة اال ووفقا     

نها تخفيض التكاليف أالبيئية في مساعدة المديرين في اتخاذ القرارات التي من ش

ن تجاهل قياس إواألعباء المالية والتوصل إلى فهم أفضل للتكاليف البيئية، حيث 

ن يضلل العديد من مؤشرات قياس التكاليف البيئية الناتجة عن تلوث البيئة من شأنه أ

األداء
(23)

. 

 :التكاليف البيئية وأسباب نشأتهاــ  2.2

نظرا  ألثره الصحي  ؛يعد تلوث البيئة من أهم المشاكل التي تواجه العالم مؤخرا     

هداف الشركة أعلى المجتمع والطبيعة وعلى أداء العاملين، حتى الذين يحددون 

في تحقيق  ةشركة لدى المجتمع لها تأثير على القدروسياساتها يدركون أن صورة ال

عتبار سيجعل مهنة المحاسبة قادرة خذ التكاليف البيئية بنظر االأوعليه فإن  .األرباح

مة لصنع القرارات اإلدارية، وتعرف ءعلى توفير معلومات أكثر أهمية ومال

أو المحتمل للموارد  التكاليف البيئية على أنها: التكاليف التي تتعلق بالتدهور الفعلي
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االقتصادية  شئة عن األنشطةالطبيعية والبيئية النا
(24)

. كما عرفت بأنها: المبالغ التي 

طبيقها نفاقها نتيجة التزام المشاريع االقتصادية بالمسؤوليات االجتماعية وتإيتم 

لقوانين الدولة بها
(25)

يع ، وعرفت التكاليف البيئية من وجهة نظر المؤسسة بأنها: جم

التضحيات التي تتحملها المؤسسة ألجل منع األضرار البيئية أو تجنبها نتيجة 

مختلفة  لمزاولتها ألنشطة
(26)

يمكن تعريف التكاليف فن ي. أما من وجهة نظر الباحث

البيئية بأنها: مجموعة من عناصر التكاليف ذات العالقة برقابة وتصحيح األخطاء 

 ة على البيئية.الناتجة عن قرارات أو تصرفات سلبي

وهناك عدة أسباب تؤدي إلى نشوء التكاليف البيئية
(27)(28)

 :وهي 

األسباب القانونية، وهي أسباب تتعلق بالقوانين البيئية التي أصبحت مفروضة على  -1

المؤسسات وكذلك التعليمات الحكومية التي تقضي بفرض اشتراطات خاصة واجبة 

 تباع لحماية البيئية.   اال

باب االجتماعية، وهي أسباب تتعلق بتوقعات المجتمع تجاه المؤسسات، حيث األس -2

مما يفرض على  ،تهتم المجتمعات اليوم بأهمية الحفاظ على البيئية والموارد الطبيعية

 المؤسسات أن تعمل بأسلوب صديق للبيئة.

أسباب خاصة بالمستهلك واألعمال، وهي التي تتعلق باحتياجات ومتطلبات  -3

ئة، فالمستهلك يرغب في شراء يهلك بشأن استخدام منتجات غير ضاره بالبالمست

يدفع المنتجين إلى مراعاة ذلك   عادة تدويرها مما في إمنتجات يسهل التخلص منها أو 

 عند اإلنتاج أو التسويق كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية.

  :القياس المحاسبي للتكاليف البيئيةــ  2.3

ام بتحديد وقياس التكاليف البيئية نتيجة الضغوط المتزايدة على هتمازداد اال   

الشركات الصناعية من قبل المنظمات والهيئات التي تطالب بضرورة تطبيق القوانين 

والتشريعات الصادرة لحماية البيئية بشكل عام، وذلك بهدف تحسين األداء البيئي، 

عن  ةلجميع عناصر التكاليف المتولد رف القياس المحاسبي البيئي بأنه: تحديد قيمع  وي  

زام اختياريا  أو التزام المؤسسة بمسؤوليات اجتماعية وبيئية معينة، سواء كان هذا االلت

بموجب القانون
(29)

. وعرفها
(30)

بأنها: ترجمة لنشاط المؤسسة في البيئية بشكل كمي  

القوائم المالية. أو مالي يمكن بواسطتها الحصول على معلومات بيئية مفيدة لمستخدمي 

ويرى الباحثان أن القياس المحاسبي البيئي هو تحديد قيمة األحداث االقتصادية ذات 

الطابع البيئي والتي من شأنها أن تؤثر في قيم القوائم المالية وذلك إلظهارها داخل تلك 

 القوائم.
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يلي فيماو تتمثل الطرق المالئمة للقياس المحاسبي للتكاليف البيئية 
(31)(32)

: 

طريقة ومناهج األسواق  -2دية. يالطرق والمناهج التي تعتمد على األسواق التقل -1

مدخل التحليل  -5دورة حياة المنتج.  -4النمودج البيئي المتوازن.  -3االفتراضية. 

الطرق والمناهج التي تعتمد  -6المحاسبي العيني للعمليات البيئية والموارد الطبيعية. 

القياس الكمي ذو  -8مدخل القياس متعدد األبعاد.         -7ة. على األسواق الضمني

  .المضمون الواحد

 :وأهميته تكاليف البيئيةعن الاإلفصاح المحاسبي ــ  2.4

سواء في نظرية المحاسبة أو في  مهما  يلعب مفهوم اإلفصاح المحاسبي دورا  

ن جهوده في توفير ألن المحاسب يستطيع من خالله التعبير ع ؛الممارسات المحاسبية

المعلومات المحاسبية وعرضها بصورة مالئمة، كما أنه يشكل أحد المبادئ المحاسبية 

المتعارف عليها عند إعداد القوائم المالية التي تساعد مستخدميها على اتخاذ قرارات 

التي تتعلق بأداء وأنشطة كافة رف اإلفصاح البيئي بأنه: عرض المعلومات ع  وي   ة.رشيد

رة البيئية للشركة واآلثار المالية المترتبة عليها في تقارير مالية لتحقيق رغبات دااإل

منها  األطراف المستفيدة
(33)(34)

ف بأنه: األسلوب أو الطريقة التي بواسطتها ر  ، كما ع  

تستطيع الشركات إعالم المجتمع عن نشاطاتها المختلفة ذات المضمون البيئي، وتعد 

تقارير الملحقة أداة مناسبة لتحقيق ذلكالقوائم المالية أو ال
(35)

ف بأنه: العملية ر  ، وع  

التي بمقتضاها يتم عرض المعلومات الخاصة بااللتزامات البيئية والناتجة عن 

ممارسة المنظمة ألنشطتها اليومية وبيان مدى استجابة المنظمة لهذه 

.االلتزامات
(37)(36)

  

ر إلى اإلفصاح البيئي من زاويتي الشكل ينظ ويتضح من التعريفات السابقة أنه   

والموقع، فمن حيث شكل اإلفصاح عن األداء البيئي للشركات فيمكن التمييز بين ثالثة 

ة والتي ال تحمل أي نوع من التعبير الكمي، فهي تالتقارير الوصفية البح -1 :أساليب

ة باألرقام التقارير الكمية وهي المدعم -2غير مدعمة باألرقام أو اإلحصائيات. 

تقارير مالية وهي التي يتم التعبير عن جميع  -3واإلحصائيات والنسب والمعدالت. 

 عناصرها بوحدات نقدية.

كونه يشكل قاعدة بيانات ممتازة إلجراء دراسات في وتكمن أهمية اإلفصاح البيئي    

نسبة زالة الخوف بالإثار البيئية للصناعات المتشابهة، كما أنه يساعد على عن اآل

إلى  .جراءات حماية البيئةإإلدارة الشركة حول ما يتعلق بسالمة العمليات وكفاءة 
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فإن اإلفصاح البيئي يوضح مدى التزام مالكي الشركات بحجم مسؤولياتهم  ،جانب ذلك

تجاه البيئة واحترامهم للقوانين والتشريعات البيئية
 (38)

 . 

 : جودة المعلومات المحاسبيةــ  2.5

ون التقارير والقوائم المالية مفيدة لقرائها ومستخدميها ال بد أن تكون ذات لكي تك   

ويقصد بها تلك الخصائص المتعلقة  .جودة معينة، وتتوفر فيها خصائص نوعية معينة

بمتخذ القرار والخصائص الرئيسية )المالءمة والمصداقية( والخصائص الثانوية 

تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة، وأن  )الثبات والقابلية للمقارنة( التي يجب أن

كفاءة  ىسترشاد بها في الحكم على مدهذه الخصائص تشكل معايير أساسية لال

هداف المرجوة منها في أداء دورها في وفاعلية تلك المعلومات وجودتها في تحقيق األ

 اتخاذ القرارات.

ة وغير الكمية التي تخص عرف المعلومات المحاسبية بأنها: كل المعلومات الكميوت  

األحداث االقتصادية التي تتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المعلومات 

وفي خطط التشغيل والتقارير  ،المحاسبية في القوائم المالية المقدمة للجهات الخارجية

ا  المستخدمة داخلي
(39)

جراء إ، كما عرفت بأنها: بيانات تمت معالجتها من خالل 

توفر في ييمكٍّن من استخدامها وبشرط أن  الية وتحليلية لتعطي معنى كامال  عمليات م

 ،ن تؤدي إلى تقليل حالة عدم التأكد لدى متخذ القرارأهذه المعلومات شرطان هما: 

.وكذلك تساعده على اتخاذ القرار
(40)

ويرى 
(41)

أن مفهوم جودة المعلومات المحاسبية  

ن خصائص ومدى مصداقيتها وقدرتها على يعكس ما تتمتع به هذه المعلومات م

تعد في ضوء المعايير تكون خالية من التحريف ووأن  تحقيق احتياجات مستخدميها،

ن جودة إالمحاسبية المتعارف عليها. من خالل التعريفات السابقة يمكن القول 

لية، المعلومات المحاسبية تعني مصداقية المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير الما

 وخلوها من أية تحريفات بما يضمن تحقيق منفعة لمستخدمي هذه التقارير.

 :الدراسات السابقة 

سوف يتناول الباحثان في هذا الجانب أهم الدراسات حول المحاسبة البيئية خالل 

 العقد الحالي:

(2010 ،دراسة )الشحادةــ 1
(10)

. 

قدار مسؤولية النظام تمثلت مشكلة الدراسة في ضرورة االهتمام ببيان م   

المحاسبي، ومقدرته على قياس وتحليل سلوك عناصر تكاليف األداء البيئي للشركات 

السورية العامة لألسمدة والرقابة عن عناصرها المختلفة. هدفت هذه الدراسة إلى 
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بيان قدرة النظام المحاسبي المطبق في الشركة السورية لألسمدة على إنتاج معلومات 

من خاللها قياس التكاليف البيئية لنشاطاتها. وكانت فرضيات الدراسة: نافعة يمكن 

 -2وجود عالقة بين تحسين األداء البيئي والقدرة التنافسية في مجال الجودة.  -1

وجود عالقة بين التحليل والرقابة والتقرير عن التكاليف واألداء البيئي وتحسين 

 صحة هذه الفرضيات.األداء البيئي. وقد نجحت الدراسة في إثبات 

(Nor, et.al., 2016) دراسةــ 2
(11)

. 

قام الباحثان بدراسة العالقة في ما بين اإلفصاح البيئي واألداء المالي للشركات    

 وتم ،الصناعية الماليزية

سنوات بداية من سنة  5شركة صناعية لفترة  100استخدام القوائم المالية لعدد 

د عالقة طردية ما بين اإلفصاح البيئي واألداء وتوصلت الدراسة إلى وجو ،2010

وأوصت الدراسة بضرورة دراسة األسلوب األمثل لقياس التكاليف  ،المالي للشركات

 البيئية ومعرفة أثر التكاليف البيئية على المنافسة بين الشركات الصناعية.

& Atawneh, 2017)  (Alatishدراسةــ 3
(12)

. 

صاح البيئي على قرارات االستثمار من قبل الشركات اختبر الباحثان تأثير اإلف  

ومن أجل اختبار فرضية الدراسة تم توزيع  ،األردنية المدرجة في بورصة عمان

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إحصائية  ،شركة مدرجة 27استبانة على 

 ،الشركات بين حجم اإلفصاح المحاسبي المتعلق بالبيئة ومالءمة القوائم المالية لهذه

كما أظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين محددات اإلفصاح المحاسبي 

وقد أوصى الباحثان بإجراء  ،وقرارات االستثمار التي اتخذت من هذه الشركات

 دراسات مستقبلية حول معوقات القياس واإلفصاح المحاسبي للتكاليف البيئية.

 .(13)(2017 ،دراسة )الفرجاني وآخرونــ 4

حدد الباحثون مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما مدى توفر اإلفصاح البيئي في    

شركات صناعة اإلسمنت الليبية؟ وهدفت الدراسة إلى التعريف بمدى أهمية 

اإلفصاح البيئي في الشركات الصناعية ومعرفة مدى إدراك مسؤولي الشركات 

صفي التحليلي لوصف متغيرات لدورهم في خدمة البيئة. وتم استخدام المنهج الو

أما الدراسة الميدانية، فقد تمت عن طريق جمع التقارير المالية للشركة من  ،الدراسة

وقد  ،كما تم إجراء مقابالت شخصية مع مسؤولي اإلدارة المالية ،2014إلى  2011

توصلت الدراسة إلى غياب اإلفصاح البيئي في التقارير المالية للشركة وقصور في 
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مة النظام المالي لمتطلبات اإلفصاح البيئي. وقد أوصى الباحثون بضرورة مالء

 إصدار تشريعات واضحة تلزم الشركات الصناعية بالمسؤولية البيئية.

الدراسة تختلف عن الدراسات  هن هذأيتضح  هعالأمن خالل المعلومات المذكورة    

 السابقة من حيث:

اإلفصاح عن التكاليف ، ليف البيئيةقياس التكامتغيرات الدراسة المستخدمة ) -1

 (.المحاسبية المعلومات ، جودة البيئية

الهدف من الدراسة )معرفة أثر القياس واإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية  -2

 على جودة المعلومات المحاسبية لشركة الهروج النفطية(.

 لنفطيةتحديدا  على إحدى الشركات االدراسة  هذه بيئة الدراسة )تم تطبيق -3

 .(الليبية

 (.شركة الهروج العينة المختارة )المحاسبون العاملون في -4

 االرتباط واالنحدار(. ،ولكوكسون أسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم )اختبار -5

  لدراسةلالجانب العملي 

 : آلية الدراسة -1

ع شركة الهروج إلدارة العمليات النفطية كمجتم حدد الباحثان مجتمع الدراسة:   

وهي شركة محاصة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة النفط الكندية  ،للدراسة

ويبلغ عدد  ،مقرها الرئيسي في مدينة طرابلس، 1987تأسست سنة  ،)بترو كندا(

 30، وقد بلغ حجم العينة المختارة محاسبا   72 ةالمحاسبين العاملين في اإلدارة المالي

 ،االستبيان لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة واستخدم الباحثان استمارة ،محاسبا  

 مجموعات:  6مت إلى س  سؤاال  ق   31تحتوي على و

، الخبرة  ،المؤهل العلمي  ،أسئلة شخصية )العمر 4المجموعة األولى: تضم   

 .التخصص(

الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية  عبارات حول 5المجموعة الثانية: تشمل 

 لتكاليف البيئية واإلفصاح عنها.في قياس وتحليل ا

عبارات حول مدى قيام الشركات الصناعية بقياس  5تشمل  المجموعة الثالثة:   

 التكاليف البيئية.

عبارات حول مدى قيام الشركات الصناعية باإلفصاح  6تشمل  المجموعة الرابعة:

 عن التكاليف البيئية.
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محاسبة التكاليف البيئية بتوفر  عبارات حول مدى قيام 6المجموعة الخامسة: تشمل 

معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية والمالءمة 

 والموثوقية.

عبارات حول مدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بتوفير  5تشمل  المجموعة السادسة:

 .اسبيةمعلومات عن التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المح

ويعتمد هذا المقياس على ، ( الخماسىLikert Scaleوقد استخدم مقياس التقييم )    

أوافق بشدة،  :ردود تدل على درجة الموافقة أو االعتراض على صيغة ما وهي

 SPSSاستخدم الباحثان برنامج وقد  .موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة

واالنحدار  ،االرتباط تقنية  ،ولكوكسوناختبار  بيقوذلك من خالل تط ،لتحليل البيانات

 المتعدد. 

 تحليل البيانات    -2

 :تحليل البيانات الديموغرافية -الأو

المؤهل العلمي حسب العمر و عينة الدراسة( يوضح توزيع مفردات 1الجدول رقم )

 وسنوات الخبره والتخصص

 العمر

 بالسنوات
 النسبة

المؤهل 

 العلمي
 النسبة التخصص النسبة ةالخبرسنوات  النسبة

 26من 

 35الي 
 %80 محاسبة %10 5اقل من  %10 دبلوم متوسط 20%

 36من 

 45الي 
 %13.3 إدارة %20 10الي  6من  %66.7 بكالوريوس 46.2%

 46من 

 55الي 
 %10 دبلوم عال   23.3%

الي  11من 

15 
 %3.3 اقتصاد 30%

 56من 

 فأكتر
10% 

 %10 ماجستير
الي  16من 

20 
 تجارة 23.3%

 لكترونيةإ
3.3% 

 %16.7 21اكتر من  %3.3 دكتوراه

 %100 المجموع %100 المجموع %100 المجموع %100 المجموع

حيث  ،في أعمار مفردات عينة الدراسة ا  ( نالحظ ارتفاع1من خالل الجدول رقم )   

ون ما نسبته يمثل 45الي  36أعمارهم تتراوح ما بين كانت أن من إلى أشارت النتائج 

ن على درجة بكالوريوس يوبلغت نسبة المتحصل، % ( من مفرادات العينة46) 

: كانت على التواليفأما عن مدة الخبرة والتخصص الدقيق لعينة الدراسة  .%(66.3)

%( للمتخصصين في مجال 80ونسبة ) .سنة 11 %( لمن تزيد خبرتهم عن30)

 التي سوف نحصل عليها عند تحليل إجاباتهم.مما يزيد من الثقة في النتائج  ،المحاسبة
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 :اختبار الثبات والصدق -ثانيا   

للتأكد من ثبات االختبار قام الباحثان بحساب درجة الثبات باستخدام معامل كرونباخ   

 .ألفا والصدق الذاتي عن       طريق الجذر التربيعي للثبات للتأكد من صدق االستمارة

 (.2رقم ) فكانت النتائج كما بالجدول

 ( نتائج اختبار كرونباخ ألفا2جدول رقم )

 المجموعة م
عدد 

 العبارات

معامل 

 الثبات

 معامل

 الصدق

1 
مدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح 

 عنها.
11 0.755 0.869 

 0.787 0.619 5 مدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية. أ

 0.863 0.745 6 مدى قيام شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف البيئية. ب

 0.915 0.838 11 بشركة الهروج النفطية. مستوى جودة المعلومات المحاسبية 2

 أ

مدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفر 

والمقارنة معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية للفهم 

 والموضوعية والمالءمة والموثوقية.

6 0.661 0.813 

 ب

مدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفير 

معلومات عن التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات 

 المحاسبية.

5 0.898 0.948 

3 
 الصعوبات التي تواجه شركة الهروج النفطية في قياس وتحليل

 التكاليف البيئية واإلفصاح عنها.
5 0.742 0.861 

( )معامل الثبات(  ) ( نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا 2من خالل الجدول رقم )

إلى  0.619تتراوح بين )ومعامل الصدق لكل مجموعة من عبارات استمارة االستبيان 

هذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات و .0.60وهي قيم كبيرة أكبر من  ،(0.898

( 0.948إلى  0.787تراوح بين )توكذلك فإن معامالت الصدق  ،الداخلي في اإلجابات

هذا يدل على توفر درجة عالية من الصدق و ،وهي كبيرة قريبة من الواحد الصحيح

 ائجها. هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نت ىمما يمكننا من االعتماد عل
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  :اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة -ثالثا  

 مدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها:  -أوال  

 :قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية ى. مد1

ركة بمدى قيام ش العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط  ،الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية

  :(، حيث كانت3فكانت النتائج كما في الجدول رقم ) .(3المقياس )

عن متوسط  الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا   -

 (.3المقياس )

عن متوسط  درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا  الفرضية البديلة: متوسط  -

 (.3المقياس )

( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة 3جدول رقم )

بمدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف  العبارات المتعلقةالدراسة على 

 البيئية

االنحراف  المتوسط العبارة م

 المعياري

إحصائي 

 ختباراال

الداللة 

 المحسوبة

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام مدخل دورة  1

 حياة المنتج.

3.07 .740 -.486 .627 

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام أسلوب  2

 وحدة المنفعة االجتماعية.

3.87 .776 -3.963 .000 

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام مناهج  3

 ضية.األسواق االفترا

3.17 .791 -1.165 .244 

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام األسواق  4

 التقليدية.

3.20 0.847 -1.264 .206 

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام نموذج  5

 األداء البيئي المتوازن.

3.17 .874 -1.098 .272 

المعنوية  ىتو( نالحظ أن الداللة المحسوبة أقل من مس3من خالل الجدول رقم )

( 3ومتوسط إجابات مفردات عينة الدراسة يزيد عن متوسط المقياس ) ،(0.05)

للعبارة التالية: يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام أسلوب وحدة المنفعة االجتماعية 

ن إلذلك نرفض الفرضية الصفرية لهذه العبارة ونقبل الفرضية البديلة لها، وحيث 

(، 3عينة الدراسة على هذه العبارة يزيد عن متوسط المقياس ) متوسط إجابات مفردات

 فهذا يدل على ارتفاع درجة الموافقة على هذه العبارة.
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يتم قياس  -1( للعبارات التالية: 0.05الدالالت المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية )

البيئية يتم قياس التكاليف  -2التكاليف البيئية باستخدام مدخل دورة حياة المنتج. 

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام األسواق  -3 تخدام مناهج األسواق االفتراضية.باس

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام نموذج األداء البيئي المتوازن، لذلك ال  -4التقليدية. 

وهذا يدل على أن درجات الموافقة على  ،نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات

قيام شركة الهروج  ىارات متوسطة. والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدهذه العب

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على  ،النفطية بقياس التكاليف البيئية

حول متوسط المقياس  (  Zاختبار ) واستخدام جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية

 :(، حيث كانت4رقم ) فكانت النتائج كما بالجدول ،(3)

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام  -

عن متوسط المقياس  شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية ال يختلف معنويا  

(3.) 

قيام  الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى -

 (.3عن متوسط المقياس ) شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية يختلف معنويا  

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 4الجدول رقم )

الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف 

 البيئية

سط المتو البيان

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

قييييام شيييركة الهيييروج النفطيييية بقيييياس  ىميييد

 التكاليف البيئية

3.2933 .47192 3.404 29 .002 

( بداللة 3.404( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )4من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضية  .(0.05المعنوية )وهي أقل من مستوى  ،(0.002محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث 

(، وهذا يشير إلى قيام شركة 3وهو يزيد عن متوسط المقياس ) ،(3.2933الدراسة )

ستخدام نه يتم قياس التكاليف البيئية باإحيث  ،الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية

 حيان.في بعض األ ىخرساليب األوكذلك األ ،أسلوب وحدة المنفعة االجتماعية
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 :مدى قيام شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف البيئية -2

بمدى قيام شركة  العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

تم استخدام اختبار ولكوكسون حول  ،بيئيةالهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف ال

 (، حيث كانت:5فكانت النتائج كما في الجدول رقم ) .(3متوسط المقياس)

عن متوسط  الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا   -

 (.3المقياس )

عن  معنويا  مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف  -

 (.3متوسط المقياس )

 مدى قيام شركة الهروج النفطية( نتائج اختبار ولكوكسون حول 5جدول رقم )

 عن التكاليف البيئية باإلفصاح

 م
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

تقوم الشركة باإلفصاح المحاسبي عن تكاليفها  1

كمي وذلك ضمن التقارير المالية البيئية بأسلوب 

 .السنوية

3.77 .817 -3.758 0.000 

تقوم الشركة باإلفصاح المحاسبي عن تكاليفها  2

البيئية من خالل إعداد تقارير خاصة ومنفصلة عن 

 .القوائم المالية

3.63 .999 -2.899 .004 

تقوم الشركة بإعداد قائمة الدخل متضمنة بيانات  3

 .يةعن التكاليف البيئ
3.70 .877 -3.424 .001 

تقوم الشركة بإعداد الميزانية متضمنة بيانات عن  4

 .التكاليف البيئية
3.87 1.008 -3.590 .000 

عن كافة تقوم الشركة باإلفصاح عن المعلومات  5

 .التكاليف البيئية للشركة
3.47 1.137 -2.035 .042 

تقوم الشركة باإلفصاح فقط عن المعلومات  6

 .ية عن التكاليف البيئية للشركةالضرور
3.73 .907 -3.461 .001 

نالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية  ،(5من خالل الجدول رقم )

( 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس ) ،(0.05)

عن التكاليف البيئية،  لجميع العبارات المتعلقة بمدى قيام الشركات الصناعية باإلفصاح

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها، وحيث 

ن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط إ

(، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات. والختبار 3المقياس )

المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف الفرضية الفرعية 
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تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة  ،البيئية

( فكانت النتائج كما 3حول متوسط المقياس ) (  Zاختبار ) استخدام .بهذه الفرضية

ة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على (، حيث كانت الفرضية الصفري6بالجدول رقم )

العبارات المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف البيئية ال 

 (.3عن متوسط المقياس ) يختلف معنويا  

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام 

عن متوسط  اح عن التكاليف البيئية يختلف معنويا  شركة الهروج النفطية باإلفص

 (3المقياس )

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 6الجدول رقم )

الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن 

 التكاليف البيئية

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مدى قيام شركة الهروج النفطية 

 باإلفصاح عن التكاليف البيئية
3.6944 .63891 5.953 29 .000 

( بداللة 5.953( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )6من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضية  .(0.05عنوية )وهي أقل من مستوى الم ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث 

هذا يشير إلى قيام فإن (، 3وهو يزيد عن متوسط المقياس ) ،(3.6944الدراسة )

 شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف البيئية.

ة بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح مدى قيام شركة الهروج النفطي -3

  :عنها

الختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف     

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على جميع  ،البيئية واإلفصاح عنها

شركة بقياس التكاليف البيئية قيام ال ى)مد :العبارات المتعلقة بهذه الفرضية المتمثلة في

حول  (Zاختبار ) ومدى قيام الشركة باإلفصاح عن التكاليف البيئية(، واستخدام

(، حيث كانت الفرضية 7فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) .(3متوسط المقياس )

الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام شركة 
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عن متوسط  فطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها ال يختلف معنويا  الهروج الن

 (. 3المقياس )

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام 

عن  شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها يختلف معنويا  

 (.3متوسط المقياس )
 

عينة  ( حول المتوسط العام إلجابات مفردات Z( نتائج اختبار) 7جدول رقم )ال

المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف  الدراسة على جميع العبارات

 البيئية واإلفصاح عنها

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس 

 التكاليف البيئية واإلفصاح عنها.
3.5121 0.48251 5.813 29 .000 

( بداللة 5.813( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )7من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضية  .(0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة البديلة، وحيث إرية ونقبل الفرضية الصف

هذا يشير إلى قيام شركة فإن (، 3وهو يزيد عن متوسط المقياس ) ،(3.511الدراسة )

 الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها.

 :مستوى جودة المعلومات المحاسبية بشركة الهروج النفطية -ثانيا  

الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية  مدى قيام شركة -1

 للفهم والمقارنة والموضوعية والمالءمة والموثوقية.

بمدى قيام  العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

يف البيئية محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفير معلومات عن التكال

تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية والمالءمة والموثوقية تم استخدام اختبار 

(، حيث 8( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )3ولكوكسون حول متوسط المقياس )

عن  كانت الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا  

الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف  (.3متوسط المقياس )

 (.3عن متوسط المقياس ) معنويا  
 

( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة 8جدول رقم )

بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج  المتعلقة العباراتالدراسة على 
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تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة  لتكاليف البيئيةالنفطية بتوفر معلومات عن ا

 والموضوعية والمالءمة والموثوقية

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

1 

توفر محاسبة التكاليف البيئية معلومات عن 

تكاليف المنازعات القضائية نتيجة إلخالل 

 ة البيئة.الشركة بقوانين ولوائح حماي

3.57 1.040 -2.531 .011 

2 

توفر محاسبة التكاليف البيئية معلومات عن 

التكاليف المتعلقة بتقليل أضرار المخلفات 

 الصناعية.

3.87 .681 -4.290 0.000 

3 

توفر محاسبة التكاليف البيئية معلومات عن 

تكاليف المعالجات الطبية لألمراض التي تسببها 

 الشركات الصناعية

3.63 .890 -3.152 .002 

4 
توفر محاسبة التكاليف البيئية معلومات عن 

 تكاليف ناتجة عن إعادة التدوير.
3.70 .750 -3.766 .000 

5 

توفر محاسبة التكاليف البيئية معلومات عن 

تكاليف تتعلق بمشاريع البحث والتطوير للمسائل 

 المتعلقة بالبيئة.

4.13 .681 -4.540 .000 

6 
التكاليف البيئية معلومات عن  توفر محاسبة

 تكاليف بيئية وقائية تمنع حدوت األضرار البيئية
4.10 .712 -4.504 .000 

المعنوية  ىنالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستو ،(8من خالل الجدول رقم )   

( 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس ) ،(0.05)

ات المتعلقة بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية لجميع العبار

بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية 

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل  .والمالءمة والموثوقية

مفردات عينة الدراسة على هذه ن متوسطات إجابات إالفرضيات البديلة لها وحيث 

(، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على 3العبارات تزيد عن متوسط المقياس )

والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية  .هذه العبارات

للفهم ر معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية يبشركة الهروج النفطية بتوف

والمقارنة والموضوعية والمالءمة والموثوقية تم إيجاد المتوسط العام إلجابات 

 (  Zاختبار ) مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واستخدام

(، حيث كانت الفرضية 9فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) ،(3حول متوسط المقياس)

ة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام محاسبة الصفرية: المتوسط العام لدرج
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التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية تتسم 

عن  بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية والمالءمة والموثوقية ال يختلف معنويا  

 (. 3متوسط المقياس )

لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام الفرضية البديلة: المتوسط العام 

محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية 

عن  وقية يختلف معنويا  ثمة والموءتتسم بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية والمال

 (.3متوسط المقياس )

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 9الجدول رقم )

الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة 

الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة 

 وقيةثمة والموءوالموضوعية والمال

 البيان
المتوسط 

 العام

 االنحراف

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة 

الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف 

البيئية تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة 

 والموضوعية والمالءمة والموثوقية

3.8333 .48935 9.327 29 .000 

( بداللة 9.327( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )9)من خالل الجدول رقم 

لذلك نرفض الفرضية  .(0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث 

يام شركة هذا يشير إلى قفإن (، 3( وهو يزيد عن متوسط المقياس )3.8333الدراسة )

الهروج النفطية بتوفير معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة 

 والموضوعية والمالءمة والموثوقية.

مدى قيام شركة الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية مفيدة  -2

 :لمستخدمي المعلومات المحاسبية

بمدى قيام  العبارات المتعلقةى كل عبارة من الختبار معنوية درجة الموافقة عل

محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية 

تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط  ،مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية

رضية الصفرية (، حيث كانت الف10فكانت النتائج كما في الجدول رقم ) .(3المقياس)

 والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي: 
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عن متوسط  الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا   

 (.3المقياس)

عن متوسط  الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا   

 (.3المقياس)

لكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة ( نتائج اختبار و10جدول رقم )

بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج  المتعلقة العباراتالدراسة على 

 النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية

 م

 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

حسوالم

 بة

 000. 3.926- 819. 3.87 قرارات اإلدارة والعاملين 1

ن يقرارات المستثمرين الحالي 2

 والمتوقعين
3.93 .868 -3.957 .000 

قدرة الشركة في الحصول على إعانات  3

 من الدولة
3.77 1.040 -3.130 .002 

قدرة الشركة في الحصول على  4

 قروض من المصارف
3.53 .973 -2.583 

.010 

القرارات اإلستراتجية طويلة األجل  5

 والخاصة بالتوسعات

3.77 1.040 -3.171 .002 

المعنوية  ى( نالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستو10من خالل الجدول رقم )

( 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس) ،(0.05)

سبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بمدى قيام محا المتعلقةلجميع العبارات 

لذلك  .بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية

ن إوحيث  .نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها

متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط 

 (، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات. 3لمقياس)ا

والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج 

تم  ،النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية

فردات العينة على جميع العبارات المتعلقة بهذه إيجاد المتوسط العام إلجابات م

فكانت النتائج كما  .(3حول متوسط المقياس) (  Zاختبار ) الفرضية واستخدام
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حيث كانت الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة  .(11بالجدول رقم )

 (.3عن متوسط المقياس) على العبارات المتعلقة ال يختلف معنويا  

 البديلة:المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة يختلف معنويا   الفرضية

 (.3عن متوسط         المقياس)

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 11الجدول رقم )

جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية بتوفر  الدراسة على 

 التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية معلومات عن

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مدى قيام محاسبة التكاليف 

البيئية بشركة الهروج النفطية 

بتوفر معلومات عن التكاليف 

البيئية مفيدة لمستخدمي 

 اسبيةالمعلومات المح

3.7733 .80298 5.275 29 .000 

( بداللة 5.275( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )11من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضية .( 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث 

هذا يشير إلى وجود ارتفاع ف(، 3وهو يزيد عن متوسط المقياس) ،(3.7733الدراسة )

في مستوى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفر معلومات عن 

 التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية.

  :مستوى جودة المعلومات المحاسبية بشركة الهروج النفطية -3

الفرضية الفرعية المتعلقة بمستوى جودة المعلومات المحاسبية بشركة الهروج  الختبار

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة  ،النفطية

ر ي)مدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بالشركة بتوف :بهذه الفرضية المتمثلة في

تسم بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية والمالءمة معلومات عن التكاليف البيئية ت

ر معلومات عن التكاليف يوقيام محاسبة التكاليف البيئية بالشركة بتوف ،والموثوقية

حول متوسط  (Zاختبار) البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية( واستخدام

ت الفرضية الصفرية: حيث كان .(12فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) .(3المقياس)

المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى جودة المعلومات 

  (.3)عن متوسط المقياس المحاسبية بشركة الهروج النفطية ال يختلف معنويا  
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الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى جودة 

 (.3عن متوسط المقياس ) حاسبية بشركة الهروج النفطية يختلف معنويا  الم المعلومات 
 

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 12الجدول رقم )

الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمستوى جودة المعلومات المحاسبية بشركة 

 الهروج النفطية

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 لمعياريا

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مستوى جودة المعلومات المحاسبية 

 بشركة الهروج النفطية
3.8061 .54006 8.175 29 .000 

( بداللة 8.175( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )12من خالل الجدول رقم )

ذلك نرفض الفرضية ل .(0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إوحيث  .الصفرية ونقبل الفرضية البديلة

(، وهذا يشير إلى تحسن في 3وهو يزيد عن متوسط المقياس ) ،(3.8061الدراسة )

 مستوى جودة المعلومات المحاسبية بشركة الهروج النفطية.

ية في قياس وتحليل التكاليف البيئية الصعوبات التي تواجه الشركات الصناع -ثالثا  

  :واإلفصاح عنها

بالصعوبات التي  العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

تم  ،تواجه الشركات الصناعية في قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح عنها

لنتائج كما في الجدول فكانت ا .(3استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس )

(، حيث كانت الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال 13رقم )

(. الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على 3عن متوسط المقياس ) يختلف معنويا  

 (.3عن متوسط المقياس ) العبارة يختلف معنويا  

سطات إجابات مفردات عينة ( نتائج اختبار ولكوكسون حول متو13جدول رقم )

بالصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية في  العبارات المتعلقةالدراسة على 

 قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح عنها

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

 001. 3.352- 1.064 3.80 المحاسبة البيئية عملية معقدة وعالية التكاليف 1

2 
عدم وجود عقوبات واضحة لمن يخالف 

 التشريعات المتعلقة بالبيئة
3.93 1.081 -3.640 .000 
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3 
غياب الوعي البيئي لدى المسؤولين في 

 الشركات الصناعية
4.27 .828 -4.474 .000 

4 
غياب المنافسة ما بين الشركات الصناعية 

 على أساس الجوانب البيئية
4.17 .913 -4.136 .000 

5 

ال تعد االعتبارات البيئية من االهتمامات التي 

لشركات الصناعية في الوقت للها أولوية 

 الحالي

4.27 .828 -4.427 .000 

المعنوية  ىنالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستو ،(13من خالل الجدول رقم )

( 3عن متوسط المقياس)ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد  ،(0.05)

لجميع العبارات بالصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية في قياس وتحليل 

التكاليف البيئية واإلفصاح عنها. لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات 

ن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على إوحيث  .ونقبل الفرضيات البديلة لها

(، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة 3متوسط المقياس ) هذه العبارات تزيد عن

على هذه العبارات. والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بالصعوبات التي تواجه 

تم إيجاد  ،الشركات الصناعية في قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح عنها

لمتعلقة بهذه الفرضية المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على جميع العبارات ا

فكانت النتائج كما بالجدول رقم  ،(3حول متوسط المقياس ) (  Zاختبار    ) واستخدام

حيث كانت الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات  .(14)

المتعلقة بالصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية في قياس وتحليل التكاليف البيئية 

(. الفرضية البديلة: المتوسط 3عن متوسط المقياس) فصاح عنها ال يختلف معنويا  واإل

 (.3عن متوسط المقياس) العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة يختلف معنويا  

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 14الجدول رقم )

ة بالصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية في الدراسة على جميع العبارات المتعلق

 قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح عنها

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية في 

 قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح عنها
4.0867 .66578 8.940 29 .000 

( بداللة 8.940نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار ) ،(14من خالل الجدول رقم )

( لذلك نرفض الفرضية 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث 

هذا يشير إلى وجود ف(، 3وهو يزيد عن متوسط المقياس) (4.0867الدراسة )
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صعوبات تواجه الشركات الصناعية في قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح 

 عنها.

 اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة: -رابعا  

مستوى القياس المحاسبي للتكاليف البيئية الختبار الفرضية الرئيسية المتعلقة بأثر    

تم استخدام معامل االرتباط  ،على مستوى جودة المعلومات المحاسبية ح عنهاواإلفصا

)بيرسون( على متوسطات إجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة 

ومتوسطات إجابات  ،القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها بمستوى

جودة المعلومات المحاسبية  مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة بمستوى

ال يوجد أثر  (، حيث كانت الفرضية الصفرية:15فكانت النتائج كما في الجدول رقم )

على  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها ذو داللة إحصائية لمستوى

يوجد أثر ذو داللة  :مستوى جودة المعلومات المحاسبية. مقابل الفرضية البديلة

على مستوى  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها ة لمستوىإحصائي

 جودة المعلومات المحاسبية.

القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح  ( نتائج اختبار أثر مستوى15جدول رقم )

 على مستوى جودة المعلومات المحاسبية عنها

 البيان م

قيمة 

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 المحسوبة

نسبة 

 األثر %

1 
على مستوى  القياس المحاسبي للتكاليف البيئيةأثر مستوى 

 جودة المعلومات المحاسبية
0.388 0.034 15.05 

2 
على مستوى جودة  التكاليف البيئية أثر مستوى اإلفصاح عن

 المعلومات المحاسبية
0.701 0.000 49.14 

3 
 فصاح عنهاالقياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإل أثر مستوى

 على مستوى جودة المعلومات المحاسبية
0.679 0.000 46.10 

 

القياس  نالحظ أن قيمة معامل االرتباط ألثر مستوى ،(15من خالل الجدول رقم )

( بداللة 0.388على مستوى جودة المعلومات المحاسبية ) المحاسبي للتكاليف البيئية

لذلك نرفض الفرضية  ،(0.05)وهي أقل من مستوى المعنوية  ،(0.000معنوية )

داللة  يوهذا يدل على وجود أثر طردي )موجب( ذ ،الصفرية ونقبل الفرضية البديلة

على مستوى جودة المعلومات  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية إحصائية لمستوى

% من التغير في مستوى جودة المعلومات المحاسبية يعود 15.05ن إالمحاسبية، حيث 

إذ لم يتأثر مستوى جودة  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية ر في مستوىإلى التغي
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. قيمة معامل القياس المحاسبي للتكاليف البيئية المعلومات المحاسبية إال بمستوى

على مستوى جودة المعلومات  التكاليف البيئية االرتباط ألثر مستوى اإلفصاح عن

 .(0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000( بداللة معنوية )0.701المحاسبية )

وهذا يدل على وجود أثر  ،لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة

على  التكاليف البيئية داللة إحصائية لمستوى اإلفصاح عن يطردي )موجب( ذ

% من التغير في مستوى جودة 49.14ن إحيث  ،مستوى جودة المعلومات المحاسبية

إذ لم  التكاليف البيئية محاسبية يعود إلى التغير في مستوى اإلفصاح عنالمعلومات ال

 . التكاليف البيئية يتأثر مستوى جودة المعلومات المحاسبية إال بمستوى اإلفصاح عن

 القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنهاقيمة معامل االرتباط ألثر مستوى 

وهي أقل  ،(0.000( بداللة معنوية )0.679ة )على مستوى جودة المعلومات المحاسبي

 ،لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة .(0.05من مستوى المعنوية )

القياس داللة إحصائية لمستوى  يوهذا يدل على وجود أثر طردي )موجب( ذ

 .على مستوى جودة المعلومات المحاسبية المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها

% من التغير في مستوى جودة المعلومات المحاسبية يعود إلى التغير 46.10ن إحيث 

إذ لم يتأثر مستوى جودة  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنهافي مستوى 

 القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها.المعلومات المحاسبية إال بمستوى 

 القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها معا   ولتحديد أثر كل من مستوى

 ،تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد ،على مستوى جودة المعلومات المحاسبية

 (.17(  والجدول رقم )16فكانت النتائج كما بالجدول رقم )

 واإلفصاح  اسبي للتكاليف البيئيةالقياس المح ( نتائج اختبار أثر مستوى16جدول رقم )

 على جودة المعلومات المحاسبية عنها

 Tالداللة المحسوبة لــ  Tلــ  قيمة ßقيمة المعلمة  النموذج

 القياس المحاسبي للتكاليف البيئيةأثر مستوى 

 على مستوى جودة المعلومات المحاسبية
.388 2.703 .012 

 التكاليف البيئية أثر مستوى اإلفصاح عن

 ومات المحاسبيةعلى مستوى جودة المعل
.678 5.319 .000 

القياس نالحظ أن قيمة المعلمة االنحدارية ألثر مستوى  ،(16من الجدول رقم )

 ة( بدالل0.388على مستوى جودة المعلومات المحاسبية ) المحاسبي للتكاليف البيئية

هذا يدل على معنوية أثر و .0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  ،(0.012محسوبة)

على مستوى جودة المعلومات المحاسبية،  القياس المحاسبي للتكاليف البيئيةمستوى 
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بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية حيث إن زيادة مستوى

 من الوحدة.  0.388جودة المعلومات المحاسبية 

على  لبيئيةالتكاليف ا كما بلغت قيمة المعلمة االنحدارية ألثر مستوى اإلفصاح عن

وهي أقل من  ،(0.000محسوبة ) ة( بدالل0.678مستوى جودة المعلومات المحاسبية )

التكاليف  هذا يدل على معنوية أثر مستوى اإلفصاح عنو .0.05مستوى المعنوية 

 حيث إن زيادة مستوى اإلفصاح عن ،على مستوى جودة المعلومات المحاسبية البيئية

ة يؤدي إلى زيادة مستوى جودة المعلومات المحاسبية ب بوحدة واحد التكاليف البيئية

 من الوحدة. 0.678

القياس المحاسبي للتكاليف  ( نتائج تقييم اختبار ألثر كل من مستوى17جدول رقم )

 واإلفصاح عنها معا   البيئية 

قيمة 

معامل 

االرتباط 

R 

قيمة 

معامل 

التحديد  

R
2

 

قيمة 

معامل 

التحديد 

المعدل 

R
2

 

 (ANOVAن األحادي )تحليل التباي

 المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درج

ة 

الحر

 ية

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

الدالل

ة 

المح

سوبة 

 Fلـــ 

1186.471 .000 
.994 .988 .988 

تباين 

 االنحدار

437.875 2 218.937 

 185. 28 5.167 تباين البواقي

  30 443.041 التباين الكلي

أثر كل من بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد  :تي(، يتضح اآل17ل رقم )من الجدو   

وهو ارتباط  ،(0.994) القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها معا   مستوى

القياس المحاسبي  مستوىوهذا يعني أن  ،(0.988كما بلغت قيمة معامل التحديد ) .موجب

في % من التغير الحاصل 98.8تسهم في تفسير  ا  للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها مع

 . مستوى جودة المعلومات المحاسبية

( أن قيمة إحصائي االختبار ANOVAأوضح تحليل التباين األحادي )كما    

وهذا يدل  .0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  ،0.000( بداللة محسوبة 1186.471)

 ي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها معا.القياس المحاسب أثر كل من مستوىعلى معنوية 

 :نتائج الدراسة

 النتائج التالية: ىلإمن خالل تحليل البيانات السابقة توصلت الدراسة    

القياس المحاسبي للتكاليف  يوجد أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى -1

التغير في  % من15.05ن إحيث  ،على مستوى جودة المعلومات المحاسبية البيئية
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القياس المحاسبي  مستوى جودة المعلومات المحاسبية يعود إلى التغير في مستوى

القياس  إذ لم يتأثر مستوى جودة المعلومات المحاسبية إال بمستوى ،للتكاليف البيئية

 .  المحاسبي للتكاليف البيئية

 يف البيئيةالتكال يوجد أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى اإلفصاح عن -2

% من التغير في مستوى جودة 49.14ن إحيث  ،على مستوى جودة المعلومات المحاسبية

إذ لم  ،التكاليف البيئية المعلومات المحاسبية يعود إلى التغير في مستوى اإلفصاح عن

  .التكاليف البيئية يتأثر مستوى جودة المعلومات المحاسبية إال بمستوى اإلفصاح عن

ت تواجه الشركات الصناعية في قياس وتحليل التكاليف البيئية توجد صعوبا -3

 ،لين في الشركات الصناعيةوالمسؤ ىوتتمثل في غياب الوعي البيئي لد ،واإلفصاح عنها

غياب في عدم وجود عقوبات واضحة لمن يخالف التشريعات المتعلقة بالبيئة وفي و

ارتفاع في وكذلك  ،البيئية بين الشركات الصناعية على أساس الجوانب المنافسة ما

 تكاليف تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات الصناعية.

 : توصيات الدراسة

ل حتى يستطيع التعام ،داري في قطاع الصناعات النفطيةواإل المحاسبي لفريقتطوير ا -1

من خالل توفير  وذلك ،الل فع  ضايا التلوث البيئي والتكاليف المرتبطة به بشكـع قـم

 تهم المهنية.اءسهم في الرفع من كفتدريبية ت   برامج

داراة محاسبة التكاليف البيئية من شأنه أن يساعد في تحديد وقياس تصميم نظام إل -2

ألن نتائج القياس المحاسبي لهذه التكاليف سيساعد في تحسين  ،وتحليل التكاليف البيئية

 جودة المعلومات المحاسبية.

في قطاع الصناعات والمعايير والمقاييس البيئية واألنظمة نين من االلتزام بالقواكد التأ -3

مع ضرورة فرض عقوبات صارمة على  ،ل المشرع الليبيالموضوعة من قبالنفطية 

 الشركات المخالفة. 

من واضحة تبني خطط وسياسات القائمين في قطاع الصناعات النفطية في ليبيا على  -4

قطاع اإلنتاجية المختلفة لل ات التي تصدرها المراحن الملوثـمالبيئة ى ـاظ علـالحفل أج

 الصناعات النفطية.

 :خالصة الدراسة

ثره الصحي على أل ا  ، نظر ا  هم المشاكل التي تواجة العالم مؤخرأيعد تلوث البيئة من    

هداف الشركة وسياساتها أالذين يحددون  ىداء العاملين، حتأالمجتمع والطبيعة وعلى 

وعليه  .رباحثير على القدره في تحقيق األأالمجتمع لها ت ىلشركة لدن صورة اأيدركون 
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خد التكاليف البيئية بنظر االعتبار سيجعل مهنة المحاسبة قادرة على توفير معلومات أن إف

ن المعلومات المحاسبية الصادرة أشك  دارية. والمة لصنع القرارات اإلءهمية ومالأر ثكأ

ن الهدف إلذلك ف .و فشلها في احترام البيئةأا نجاحه ىالشركات تحدد مد هعن هذ

تكاليف عن الفصاح المحاسبي ثر القياس واإلأجراء هذه الدراسة هو معرفة إمن  ساسياأل

تم تصميم استمارة استبيان  ،ولتحقيق هذا الهدف .البيئية على جودة المعلومات المحاسبية

الهم في شركة الهروج عمأيزاولون  ا  محاسب 30وزعت علي  سؤاال   31تحتوي علي 

 حصائية ماإات داللة ذالدراسة وجود عالقة  هسية في هذيالنفطية، وكانت الفرضية الرئ

بين القياس واالفصاح المحاسبي لتكاليف البيئية وجودة المعلومات المحاسبية، والتي 

واالرتباط  اختبار ولكوكسون وذلك من خالل استخدام ،باتهاإثفي ت الدراسة نجح

(. وقد (SPSSلبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ا  ار المتعدد وفقواالنحد

تصميم نظام إلدارة محاسبة التكاليف البيئية من شأنه أن يساعد وصي الباحثان بضرورة أ

ألن نتائج القياس المحاسبي لهذه التكاليف  ؛في تحديد وقياس وتحليل التكاليف البيئية

ما عن التوصيات المستقبلية، فيمكن أ، علومات المحاسبيةسيساعد في تحسين جودة الم

بين الشركات النفطية الليبية لعملية القياس واإلفصاح عن  جراء دراسة مقارنة ماإ

 جراء دراسة حول إالتكاليف البيئية وأثره على جودة المعلومات المحاسبية، كما يمكن 
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