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قياس أثر فعالية األداء البيئى للوحدات اإلقتصادية على جودة  
 دراسة ميدانية –التق ارير المالية لتدعيم القدرة التنافسية  

                 [71] 
 (2)نجوى أحمد إسماعيل السيسى -(7)دورية سعد محمد عبد الجواد

 (2)محمود حامد عبد العال

جامعة عين ، كلية التجارة( 9باحثة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس  (0
 .شمس

 

 المستخلص
إجراء دراسة لقياس أثر فعالية األداء البيئى للوحدات اإلقتصادية  ستهدفت هذه الدراسةا

المؤثرة على ، وذلك من خالل تحديد العوامل المالية لتدعيم القدرة التنافسيةعلى جودة التقارير 
وذلك  ،لبيئى على جودة التقارير الماليةفعالية األداء البيئى، وأيضًا تحديد أثر فعالية األداء ا

 .قتصاديةدعم القدرة التنافسية للوحدات االإليضاح العالقة بين جودة التقارير المالية و 
اإلستقرائي، عتمد الباحثون على التأصيل النظري من خالل المنهج اولتحقيق هذا الهدف 

من الكتب والمراجع والدراسات العربية واألجنبية، ثم إجراء دراسة ميدانية من خالل تصميم قائمة 
استقصاء تخص العاملين بشركات األدوية من مديرى اإلدارات والمحاسبين والمراجعين ورؤساء 

شركات من ( 2)القطاعات وموظفى لجنة إدارة المخاطر، ومثلت عينة الدراسة والبالغ عددها 
وأصبحت عينة  ،مفردة 911 ازيع عينة عشوائية مقدارهشركة، ولقد تم تو  041عدد شركات 

ستمارة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تاثير دال ا 02وذلك لعدم صالحية  مفردة010الدراسة
القدرة  احصائيًا لفعالية االداء البيئى للوحدات االقتصاديه على جودة التقارير الماليه لتدعيم

بإلزام الوحدات اإلقتصادية بضرورة اإلفصاح المحاسبى عن األداء  التنافسيه، وأوصت الدراسة
ة ودور ، وتنمية وعى العاملين بأهميالية وتدعيمًا لقدرتها التنافسيةالبيئى تحقيقًا لجودة التقارير الم

من خالل الدورات التدريبية  قتصادية وتأثيرة على البيئة والمجتمع وذلكاألداء البيئى للوحدات اال
 .واللقاءات العلمية

 

 مقدمة
، والتوسع الجغرافى وزيادة الطلب على واألسواق العالمية المفتوحة ولمة،فى ظل الع

فإن وكالء السوق  ،أصحاب المصالح والمجتمع بشكل عامالمعلومات والشفافيه بين المستثمرين و 
تجد موطئ قدم لهم فى نوعيه التقارير الماليه ومصدرها الرئيسى للمعرفة حول إستيراتيجيه 
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 ،((Jennifer Martinez,2016نهائيا الشركة،حيث أن إعداد التقاريرالماليه ليس فقط ناتجاً 
وتعتمد جودة هذة العملية على كل جزء بما فى ذلك الكشف عن معامالت الشركه ومعلومات 

معلومات ، والهدف من إعداد التقارير الماليه هو توفير ل إختيار وتطبيق سياسات المحاسبةحو 
 .مفيدة التخاذ القرارات

مر وثورة أصبح من الواضح التطورات اإلقتصادية الهائلة، والتقدم التكنولوجي المست
، قة تتالءم مع طبيعة هذه التغيراتالمنافسة باألسواق، تستلزم مناهج وأساليب محاسبية دقي

وتساعد المنشأت والمشروعات المحلية علي تحقيق آهدافها في البقاء واإلستمرار وزيادة حصتها 
محاسبية السوقية، لذلك تسعي الكثير من الوحدات اإلقتصادية إلى تبني العديد من األنظمة ال

، ودعم قدرتها التنافسية، ويعد دعم القدرة التنافسية من تعظيم قيمتهاالمتطورة التي تهدف إلي 
أهم األهداف المسيطرة والحاكمة لكل المشروعات الصناعية والوحدات اإلقتصادية في ظل 

وعليه فإن أخذ الحسابات البيئيه بنظر  (Kaplan and Anderson2014) ،ة القويةالمنافس
ومالئمة لصناع القرارات سيجعل مهنه المحاسبه قادرة على توفير معلومات أكثر أهميه  االعتبار

نتاجيه على وجه الخصوص حيث تكمن المشكله فى نقص تلك المعلومات مما نجم داريه، واإلاإل
حيث أن  ،من معالجتها لبيئة بدالً عنه تبنى قرارات غير سليمه ساهمت فى تدهور حالة ا

ح تحديات فى يطر  ،ئى على مستوى الوحدات االقتصاديهعن خصائص التغير البي المحاسبه
ة التقارير الماليه داء البيئى فى الوحدات االقتصاديه على جودتأثير األ ةمواضيع القياس وكيفي

 (9100، نجارال) .لهذة الوحدات
 

 مشكلة البحث
المحاسبية الخاصة بالبيئة، فقد توصل                         ً       ً            فى األونة األخيرة ظهر تقدما  ملحوظا  فى األبحاث 

فة من مستخدمى                               ً                                   بعض الباحثين إلى أن هناك إختالفا  فى تلبية متطلبات المجموعات المختل
، ونتيجة لذلك فقد حظى األداء البيئى للوحدات اإلقتصادية بإهتمام العديد من المعلومات البيئية

توضيح المسئولية  (Noodezh and Moghimi, 2015)الباحثين، حيث تناولت دراسة 
القانونية للشركة عن طريق اإلمتثال للمعايير البيئية وذلك لتحديد األثار البيئية المترتبة على 
أنشطة الشركة، حيث تظهر المشكلة الرئيسية فى عدم وجود معايير شاملة ومحددة حول تقديم 

 غ عن التكاليف البيئية، كما التكاليف البيئية وعدم فعالية نظام المعلومات التقليدى فى اإلبال
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مدى أهمية التعرف على اإلفصاح البيئى (   (Fatima ,A.,et al.,2015تناولت دراسة 
للشركات الصناعية التى تؤثر على البيئة ، وأهمية مقارنة إعداد التقارير البيئية قبل وبعد شروط 

فصاح البيئى، كما أكدت اإلفصاح اإللزامى لبيان ما إذا كان األمر تناول تعديل تحسين اإل
على أهمية تحديد االطار المفاهيمى لتقرير كل من االداء البيئى ( 9102محمد،)دراسة 

والمسؤلية االجتماعية ومتطلبات دعائم التنمية المستدامة،وكذلك أهمية إقتراح إستيراتيجيات 
ارسات المحدودة لتطوير نطاق االفصاح عن االداء البيئى والمسؤلية االجتماعية للحد من المم

لعرض المحتوى المعلوماتى وقصورها على االنشطة المالية، ويركز هذا البحث على قياس أثر 
تخاذ افى عملية  فعاليه االداء البيئى للوحدات االقتصاديه على جودة التقارير الماليه،وفائدتة
نطال  ً               قا  مما سبق تنبع                                                                      القرارات فى المشروعات االقتصاديه من أجل تدعيم القدرة التنافسيه، وا 

 :الذى يمثل سؤلها الرئيسى التالىأهميه هذة الدراسة 
 

  أسئلة البحث
االداء البيئى للوحدات االقتصادية على جودة التقارير  ما مدى تأثير فعالية

 ؟ الماليه وتدعيم القدرة التنافسيه
 :ويتفرع من السؤال الرئيسى األسئلة الفرعية التالية 

 تؤثر على فعالية األداء البيئى؟ ما العوامل التى .0
 فعالية االداء البيئى على جودة التقارير المالية؟ ما مدى تأثير .9
 ؟ عالقة بين جودة التقارير المالية ودعم القدرة التنافسية للوحدات االقتصاديةما ال .3

 

 البحثف  اهدأ
للوحدات إجراء دراسه لقياس أثر فعاليه االداء البيئى  هو الهدف الرئيسي للدراسة

، ويتحقق الهدف الرئيسى من خالل االقتصادية على جودة التقارير الماليه لتدعيم القدرة التنافسية
 :إلقاء الضوء علي مجموعة من األهــداف فرعيــة وهي

 

 .لى فعالية األداء البيئىتحديد العوامل المؤثرة ع .0
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 .بيئى على جودة التقارير الماليةتحديد أثر فعالية االداء ال .9
 .ة التنافسية للوحدات االقتصاديةإيضاح العالقة بين جودة التقارير الماليه ودعم القدر  .3

 

 فروض البحث

 .عوامل على فعالية األداء البيئىلبعض ال جوهرىيوجد تأثير  :الفرض األول 
 .توجد عالقة جوهرية  بين فعالية االداء البيئى وجودة التقارير المالية :الفرض الثاني 

 ة ودعم القدرة التنافسية للوحداتجوهرية بين جودة التقارير المالي توجدعالقة:الثالث الفرض 
 .االقتصادية

 

 حدود البحث
شركات من عدد ( 2)والبالغ عددها قتصرت الدراسة علي قطاع الصناعات الدوائية ا

 .شركة 041شركات 
 منهجية البحث

 :فى هذة الدراسة على بعض المناهج المستخدمة فى البحث العلمى وهى ثونالباح دعتما
ولـيس علـى  ،ت واالحصـائات والوقـائع التاريخيـةعلـى البيانـاوالـذي يعتمـد  :المنهج اإلستقرائي

المنطق العقلى المجرد حيث يقوم البحث على قياس أثر فاعلية االداء البيئى علـى جـودة التقـارير 
 عتمـــادا علـــى البيانـــات واالحصـــائات مـــن مصـــادر متعـــددة مثـــلا ،التنافســـية الماليـــه لتـــدعيم القـــدرة

 .، واالنترنتالكتب، والدوريات، والمنشورا، والمجالت العلميه، والمؤتمرات
المــنهج الوصــفى التحليلــى فــى تحديــد مشــكلة  البــاحثون ســتخدما :المنننهج الوصننفى التحليلننى

البحث التى تمثلت فـى قيـاس فعاليـة االداء البيئـى للوحـدات االقتصـادية وأثـرة علـى جـودة التقـارير 
الماليــه مــن أجــل تــدعيم القــدرة التنافســية والمعــروف عــن المــنهج الوصــفى التحليلــى أنــه يســـتخدم 

مكــن تحقيــق تقــدم كبيــر فــى حــل المشــكالت ، لدراســة أوصــاف دقيقــة للظــواهر التــى مــن خاللهــا ي"
وذلـك مـن خـالل قيـام الباحثـة بتصـور الوضـع الـراهن ،وتحديـد العالقـات التـى توجـد بـين الظـواهر 

 .فى محاولة لوضع تنبؤات عن االحداث المتصلة
 البحثأهمية  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 9102ديسمبر ، ولربعون، الجزء األألوا السابع المجلد
 

413 

فى أنها تلقى الضوء على موضوع قياس أثر فعاليه االداء البيئى ترجع أهمية الدراسة 
ختلف حدات االقتصادية على جودة التقارير الماليه ،حيث أن التقارير الماليه يتم إستخدامها بمللو 

ومن ثم  علومات المالئمة لصناع القرارات عتبارها مدخل لتوفير الماأنواع الوحدات االقتصاديه ب
 .لتدعيم القدرة التنافسيه للوحدات االقتصاديه لتحقيق تنميه حقيقية ومستدامه

 

 (المف اهيم) مصطلحات البحث
يقصد باالداء البيئـى كل النشاطـات والعمليـات التى تقـوم بهـا المنظمـة سـواء  :األداء البيئى -0

ختيـارى من شأنـها منـع االضــرار البيـئيـة واالجتمـاعيـة الناتجـة عـن نشاطـات  بشكـل إجبـارى أوا 
، ويركز االداء البيئى على أن تقوم المنشأة هاجـية أو الخدمية أو التحقق منالمنظمـة االنتــا

بطريقة مسئولة تجاة الكائنات الحية واالستخدام المالئم للطاقة وتقليل المخاطر والخسائر 
 Bye ,Brita. منها والتغطية التأمينية واإلستخدام الكفء للموارد وتقليل النفايات والتخلص

,2016)) 
ها يتم عرض وتوصيل المحاسبى والتى عن طريقمخرجات للنظام  هى :التقارير المالية -9

تخاذ اات للمساعدة فى تصادية من المنشأة إلى المستفيدين من هذة المعلومقالمعلومات اال
تتضمن معلومات أخرى مالية وغير مالية عن توقعات  تصادية الرشيدة ،كماقالقرارت اال

 ((Ali ,Mohamed ,2017 .اإلدارة وشرح الخطط المستقبلية واألداء اإلجمالى للمنشأة
لعمالئها ستغالل مواردها وقدراتها لتقديم قيمة مميزة االقدرة على هى  :القدرة التنافسية -3

لتفوق التقنى ، والقدرة التنافسية هى تعبير عن المهارات ومظاهر اتفوق مايقدمة المنافسون
، ومستويات من ر فى منتجات وخدمات أفضل للعمالء، التى تتبلو واإلدارى والتسويقى
، حيث تعد القدرة التنافسية من القضايا التى تزيد كثيرًا عما يقدمة المنافسوناإلشباع والمنافع 

تكتسى أهمية قصوى عند اإلقتصاديين والمستثمرين وصناع السياسات اإلقتصادية على حٍد 
 (9101أحمد،.) سواء

 الدراسات السابقة
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 Environmental Reporting and" :بعنوانوهى (  (Peter et. al ,2010دراسة  -7

its Relation to Corporation Environmental  Performance" 
ختبار طبيعة ومستوى اإلفصاح اإلختيارى عن المعلومات  هدفت الدراسة إلى فحص وا 

 ، حيثاألداء البيئى للوحدة اإلقتصادية، وعالقة ذلك بالتى قامت بها الشركة األستراليةالبيئية و 
شركة قامت بالتقرير  10قامت الدراسة بأخذ عينة من الشركات الصناعية والتعدينية مكونة من 

وقد توصلت تلك ، (9112، 9119)عن األداء البيئى لها وذلك خالل الفترة مابين عامى 
 :الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

 . 9112، 9113بين أعوام  زيادة اإلفصاح البيئى بين عينة شركات الدراسة وذلك ما -
 .توجد عالقة إيجابية بين األداء البيئى واإلفصاح البيئى للشركات عينة الدراسة  -
 .                      ً                                                              إن الشركات األكثر تلويثا  للبيئة تقوم بعمل إفصاحات بيئية أكثر فى التقارير الصادرة عنها -
 وهى بعنوان : ((Suttipun and Stanton ,2012دراسة  -2

" Determinants of Environmental Disclosure in Thai Corporate 

Annual Reports " 

الدراسة إلى دراسة مدى ومحتوى اإلفصاح عن المعلومات البيئية فى التقارير  هوتهدف هذ
دراسة العالقة بين كمية اإلفصاح البيئى وعدد  ،السنوية للشركات المدرجة بالبورصة التايالندية

ونوع الصناعة ،ملكية الشركات،  ،حجم الشركةل الدراسة الممثلة فى من الخصائص للشركة مح
توجد عالقة إيجابية بين : وقد توصلت هذة الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ، والربحية،وبلد الشركة

اإلفصاح المحاسبى عن المعلومات المتعلقة بالتدابير البيئية فى التقارير السنوية للشركات 
اسبى عن التدابير البيئية وكل من، ن اإلفصاح المحالتايالندية وحجم الشركات، التوجد عالقة بي

 .نوع الصناعة ،ملكية الشركات، بلد الشركة، الربحية
الشركات األقل فى اإلفصاح المحاسبى عن المعلومات البيئية هى شركات الصناعات 

 نفاق                                          ً                                        الزراعية والغذائية وأن المواضيع األكثر شيوعا  فى اإلفصاح البيئى هى األنشطة البيئية واإل
دارة النفايات  .                       البيئى وا 
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 وهى بعنوان :(Can ,2013)دراسة  -3
" The Impact of Environmental Cost on Corporate Performance: A 

Study of Oil Companies in Niger Delta States of Nigeria" . 

الشركات توفير إطار لبيان تأثير التكاليف البيئية على أداء  الدراسة إلى هوتهدف هذ
ستخدام نظم اإلدارة البيئية كوسيلة لتطبيق منهجية إدارة النفطية فى نيجيريا وذلك من خالل ا

ة بين كل من ، ودراسة العالقن أداء الشركات على المدى الطويلاألعمال للتكاليف البيئية لتحسي
ين أداء الشركات ، وتكلفة صحة وسالمة العاملين وبتكلفة تنمية المجتمع، وتكلفة إدارة النفايات

هذة الدراسة إلى عدة  ، وقد توصلتالتكاليف البيئية وأداء الشركات بإعتبارها متغيرات التحكم فى
، يها تأثير كبير على أداء الشركاتالتكلفة البيئية فى قطاع النفط فى نيجيريا لد: نتائج منها

 ،مع، وتكلفة إدارة النفاياتة المجتوظهر ذلك من خالل العالقة اإليجابية بين كل من تكلفة تنمي
 .وتكلفة صحة وسالمة العاملين وبين أداء الشركات

دراسة أثر االداء البيئى على قيمة " :بعنوان(  2172نسيمة رابوحى )دراسة  -4
 ".المؤسسات االقتصادية 

، تقديم نموذج مقترح فاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسةالتحكم فى الم الدراسة إلى هتهدف هذ
، االداء البيئى للمؤسسة وقيمتها ، ومحاولة الوصول إلى قيمة اكثر واقعية للمؤسسةبين 

 :الدراسة إلى النتائج التاليةه وتوصلت هذ
أن المؤسسة  ،EVAستخدام مؤشر القيمة االقتصادية المضافة اأظهرت النتائج التطبيقية ب

إذ حققت قيم إقتصادية سالبة طيلة فترة  9112الوطنيه لخدمات االبار لم تخلق ثروة منذ 
فى مقابل إرتفاع التكلفة  RCIالدراسة وهذا يعود النخفاض العائد على رأس المال المستثمر 

يد إال أن هذا االنخفاض فى تناقص نتيجة النمو المتزا ،CMPCالوسيطة المرجحة لرأس المال 
حتياجات التمويل التى ولدتها دورة االذى يتم من خاللة تغطية  CIفى رأس المال المستثمر

حتياج لرأس المال العامل المتداول أى فى حاجة لتمويل احيث كانت المؤسسة فى )االستغالل 
 (.إستخدامات االستغالل خالل كل سنة من سنوات الدراسة
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دور اإلفصاح المحاسبى عن األداء البيئى : " وهى بعنوان (  2171، هالل) دراسة -5
 "فى دعم التنمية المستدامة ننن دراسة ميدانية

 :تهدف هذة الدراسة إلى 
التعرف على أثر اإلفصاح المحاسبى عن األداء البيئى فى دعم التنمية المستدامة بالتطبيق  -0

 على الشركات الكيماوية المدرجة فى البورصة المصرية 
عد فى تقييم أثر اإلفصاح المحاسبى عن األداء البيئى فى دعم التنمية الخروج بتوصيات تسا -9

 .المستدامة بالتطبيق على الشركات المدرجة فى البورصة المصرية 
أدى اإلفصاح المحاسبى عن األداء البيئى فى  :وقد توصلت هذة الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

 .ة المستدامة لتلك الشركاتالشركات التى شملتها عينة الدراسة إلى دعم التنمي
 

 اإلطارالنظرى للبحث
يركز هذا البحث على قياس أثر فعاليه االداء البيئى للوحدات االقتصاديه على جودة 
التقارير الماليه، وفائدتة فى عملية إتخاذ القرارات فى المشروعات االقتصاديه من أجل تدعيم 

قتصادية تهدف إلى تحقيق مستوى الوحدات االأن من المتفق علية أن القدرة التنافسيه، حيث 
مرضى من األرباح دون النظر إلى أهداف نوعية أخرى أهمها الوفاء بمسئوليتها البيئية نحو 

، حيث أن وفاء الوحدة اإلقتصادية بسمئوليتها الذى التستطيع أن تعمل بمعزل عنهالمجتمع 
قتصادية فى رفاهية هذا المجتمع مة االتعمل فية اليقتصرعلى المساهالبيئية نحو المجتمع الذى 

نما يشمل أيضًا ع  ستخدام الموارد،ادم إلحاق أى ضرر به من خالل سوء فقط ، وا 
(Bye,Brita ,2016 )داء البيئى للوحدات االقتصادية من الموضوعات التى القت إهتمامًا فاأل

البيئى والمراحل التى تمر بها داء فيجب علينا التعرف على مفهوم األ متزايد فى األونة االخيرة،
، باإلضافة إلى التعرف على المعوقات التى تواجة هذة تزام بهالوحدات االقتصادية عند االل

الوحدات عند اإللتزام الفعلى باألداء البيئى لمعرفة أثر ذلك على التقارير المالية التى تعبرعن 
عتبارات متعلقة بأهدافها ستثمار مواردها المتاحة و اادية فى أسلوب الوحدة االقتص فقًا لمعايير وا 

فى ظل مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية التى تتفاعل معها الوحدة االقتصادية فى 
 .سعيها لتحقيق كفائتها وفعاليتها وتحقيق قدرتها التنافسية لتأمين بقائها 
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 ونتائج البحثإجراءات  

للقــراءات واألدبيــات  علـي المــنهج اإلسـتقرائيعتمـد البــاحثون ا:  اإلجننراءات المنهجيننة للبحننث
اعية فـي قطاعـات الصـناعات الدوائيـة، ومـنهج الدارسـة الميدانيـة لـبعض شـركات للنشاطات الصـن

األدوية، من خالل تصميم قائمة استقصاء تخص العـاملين بشـركات األدويـة مـن مـديرى اإلدارات 
، وذلــك لمحاولــة تحديــد إدارة المخــاطروالمحاســبين والمــراجعين ورؤســاء القطاعــات ومــوظفى لجنــة 

أهم المتغيرات للدراسة محور البحث والتي تـؤثر علـي المتغيـر التـابع وتحليـل حساسـية كـل متغيـر 
بالنســبة لقيــاس أثــر فعاليــة األداء البيئــى للوحــدات اإلقتصــادية علــى جــودة التقــارير الماليــة لتــدعيم 

 .القدرة التنافسية
 ودرجة قياسها متغيرات البحث
قياس أثر كل عامل من العوامل المؤثرة  :ودرجة قياسه، األداء البيئى فعالية: المتغير المستقل

 .على فعالية األداء البيئى 
مــن قيــاس جــودة المعلومــة والتحقــق  :هودرجننة قياسنن، جــودة التقــارير الماليــة :المتغيننر الوسنني 

 .تخاذ القراراتإمكانية اإلعتماد عليها فى ا
قيــاس حصــة الشــركة فــى الســوق وقابليتهــا  : درجننة قياسننه، القــدرة التنافســية: المتغيننر التنناب  

 .لإلستمرار واإلستقرار والنمو
( 2)راســـة علـــي عينـــه ســـتخدم البـــاحثون اســـتمارات اإلستقصـــاء كـــأداة  للقيـــاس وأجريـــت الدا

، الجـزء وي اسـتمارات اإلستقصـاء علـي جـزئينوتحتـ 9101شركة سـنة ( 041) شركات من عدد 
 :محاور كما يلي 3، والجزء الثاني يشمل للمستقصى منهماألول يشمل البيانات الشخصة 

 (.عبارة02ويتضمن) األداء البيئى العوامل التى تحدد فعالية  -0
 (.عبارة09ويتضمن)تقارير المالية أثر فعالية األداء البيئى على جودة ال -9
 (.عبارة09ويتضمن) التنافسية للوحدة اإلقتصاديةأثر جودة التقارير المالية على دعم القدرة  -3

وتتم اإلجابة على الفقرات وفق مقياس ليكرت التدريجي المكون مـن خمـس نقـاط تتـراوح بـين 
 :يوضح ذلك (0)رقم والجدول ، موافق تماماً ( 1)، حتى بداً أغير موافق ( 0)
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 يوضح مقياس ليكرت الخماسي: (7)جدول رقم 
 اإلتجاه الفئة

 (غبر موافق مطلقاً )تميل اإلجابات إلى    2,،0 -0،11
 (غير موافق)تميل اإلجابات إلى  0،11-9،12
 (محايد)تميل اإلجابات إلى  9،21-3،32
 (موافق)تميل اإلجابات إلى  3،41-4،02
 (مؤافق تماماً )تميل اإلجابات إلى  4،91-1،11

 Likert, Rensis  ) ,2013)  لرينسس ليكرت :المصدر
 طبيعةالعمل توزيع عينة الدراسة حسب  :(2)جدول رقم 

 %  ك  بيعة العمل
 3443 29 محاسب
 9940 41 مراجع

 0149 33 مدير ادارة
 343 2 مديرادارة بيئية
 040 9 رئيس قطاع

 9041 31 لجنة ادارة مخاطرموظف 
 011 010 اإلجمالي

 فى ضوء تحليل بيانات قائمة األستقصاء( Spss)من مخرجات برنامج: المصدر 
   من   %     9940                            عينة الدراسة محاسبين، ونسبة     من  %     3443     نسبة      ، أن  ( 9 )              يتضح من الجدول

      لــرئيس   %    040                         لمــدير ادارة بيئيــة، ونســبة   %    343                  لمــدير ادارة، ونســبة  %     0149                  المــراجعيين، ونســبة 
  .                      لموظف لجنة ادارة مخاطر  %     9041           قطاع،ونسبة 

 :اإلختبارات اإلحصائية المستخدمة

                لقيــاس ثبــات وصــدق   Cronbach's alpha                  اختبــار ألفاكرونبــا : اختبننار إلسننتمارة اإلستقصنناء -0
                                                         حيث يوضح مدى امكانية االعتمادية على نتائج قائمـة االستقصـاء،    .                     محتوى استبيان الدراسة

    وان   (  0  ،  1 )                                                                        ومدى إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة، حيث ان معامل الفـا يقـع بـين 
  (   141  و      ,14 )                          قيمة الفا تكون مقبولة بين 

 Cronbach's alphaا  درجات مقياس ألفا كرونب: (3)جدول رقم 
 درجة القبول كرونباخ 

α ≥1412 ممتاز 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
https://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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14, ≤ α<142  جيد 
142 ≤ α<14, مقبول 
141 ≤ α<142 فقير 
α<141 غير مقبول 

 :اإلختبارات اإلحصاية تضمنت -2
  المتوسط واإلنحراف المعياري ومعامل اإلختالف ونسبة اإلتفاق لمعرفة اتجاه آراء عينة الدراسة 
  اختبار فريد مانFriedman Test  راء عينة الدراسة حول آختالف بين تفاق واإللمعرفة مدى اإل

 .همية النسبية للعباراتاأل
 معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون Pearson Correlationلمعرفة العالقة بين متغيرات الدراسة 
  لمعرفة أفضل المتغيرات المستقلة المؤثرةتحليل اإلنحدار المتعدد بإستخدام طريقة اإلنحدار التدريجى 

 .على المتغير التابع
 :صدق وثبات درجات األداة

صادقة إن كانت تقيس ما وضعت لقياسه، أو الصفة التي تهدف إلى  األداةتعتبر  : األداةصدق 
معين، فيجب أن تعطينا نتائج شيء قياسها، فإذا كانت أداة الدراسة تقيس اتجاه المبحوثين نحو 

 .خرآأو موضوع  يءوليس نحو ش يءتجاه نحو هذا الشاإل
ختبار مماثاًل لنفسه بمعنى أن يعطى نفس النتائج حين ختبار أن يكون اإلمعنى ثبات اإل: الثنبات

يطبق أكثر من مرة على فرد لم تطرأ عليه تغيرات في الفترة الفاصلة من شأنها أن تغير من 
عتمادية على نتائج قائمة مكانية اإلاإلوضح ذلك مدى وي .الظاهرة التي يقيسها االختبار

 .مكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسةإ، ومدى  ستبياناإل
 :معامل الثبات والمصداقية: (4)جدول رقم 

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات البيان
 14211 ,,142 02 العوامـل التـى تحـدد فعالـية األداء البيـئى

 14214 14221 09 فعالية األداء البيئى على جودة التقارير الماليةأثر 
أثر جودة التقارير المالية على دعم القدرة التنافسية 

 142,9 14241 09 للوحدة اإلقتصادية
 14221 14210 43 اإلجمالي

 ستقصاءفى ضوء تحليل بيانات قائمة اال( Spss) من مخرجات برنامج: المصدر 
 :التحليل الوصفي
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تحليل فقرات الدراسة لمعرفة آراء عينة الدراسة في العوامل التى تحدد فعالية األداء :     وال  أ
 :البيئى كما يلي

 (010=ن)راء عينة الدراسة في العوامـل التـى تحـدد فعاليـة األداء البيـئى آ :(5)جدول رقم

المتوس   العبارات
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

األهمية 
 هاالتجا النسبية

ستراتيجية محددة لتحقيق أهداف األداء اتوجد 
موافق  1249 0241 1422 4430 .البيئى

 بشدة
ستيراتيجية بيئية محددة لتحقيق أهداف اتوجد 

موافق  1141 0,41 14,3 4492 .المسؤلية البيئية للشركة
 بشدة

توجد خطط تفصيلية تتناول جوانب األداء 
موافق  1144 0,42 14,1 ,449 .البيئى

 بشدة
توجد أهداف بيئية محددة تخدم أغراض مسؤلية 

موافق  1244 0141 ,142 4439 .الشركة البيئية
 بشدة

تهتم اإلدارة العليابرسم السياسات البيئية لتحقيق 
 موافق  1342 0149 14,2 4401 .أهداف األداء البيئى

توجد إجراءات بيئية محددة لإللتزام بالسياسات 
موافق  1442 ,0,4 14,1 4493 .البيئية المرسومة

 بشدة
 موافق  1341 0242 1419 4402 .توجد معـايير محـددة لقيـاس األداء البيـئى 

تهتم اإلدارة باإللتزام بالمعايير البيئية الدولية 
موافق  1442 ,0,4 14,1 4493 .والمحلية المحددة لقياس األداء البيئى 

 بشدة
العليا بتحديد اإلنحرافات الناتجة من تهتم اإلدارة 

 موافق  1341 0142 14,2 4402 .نتائج األداء البيئى عن المعايير البيئية المحددة
تركز اإلدارة العليا على اإلنحرافات الناتجة عن 
نتائج األداء البيئى من خألل تصميم برامج 

 .بيئية محددة
موافق  1444 ,014 14,2 4499

 بشدة
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 (010=ن)راء عينة الدراسة في العوامـل التـى تحـدد فعاليـة األداء البيـئى آ :(5)رقم جدولتاب  
المتوس   العبارات

 المرجح
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

األهمية 
 هاالتجا النسبية

توجد عناصر ونظم رقابية محددة للرقابة 
موافق  1141 0,49 14,3 4491 .واإلشرافعلى تنفيذ البرامج البيئية 

 بشدة
تهتم اإلدارة العليابتحديد مدى كفاءة وفعالية 

 موافق  1342 0144 ,,14 4401 .األداء البيئى
تهتم اإلدارة العليا بأهمية إجراء التحسين 

 موافق  1949 0,43 14,0 4400 .المستمر لألداء البيئى 
توجد لجنة إلدارة المخاطر البيئية من قبل 

 موافق 1141 0143 14,4 4414 .مجلس اإلدارة 
تهتم لجنة إدارة المخاطر بإدارة وتخفيض تأثير 

 موافق 1941 0,41 14,3 4401 .هذة المخاطر على المنشأة 
يتم التقرير عن إدارة المخاطر ومتابعة عملية 

 موافق 1042 0,44 14,0 4411 .تخفيض تأثيرها ويوجة إلى مجلس اإلدارة 
البيئية فى تقرير يتم اإلفصاح عن المخاطر 

مجلس اإلدارة باإلضافة إلى نتائج األداء 
 .البيئى 

 موافق 241, 9143 1410 3422

يتم اإلفصاح عن مسؤلية الشركة البيئية ونتائج 
 موافق 1142 9043 1412 4413 .األداءالبيئى فى القوائم المالية للشركة 

تساهم مسئولية الشركة البيئية فى تحسين 
 موافق 1341 0,42 14,3 4401 .األداء البيئى وزيادة فعالية 

 012491 9قيمة كا
 14111 مستوى الداللة

 ستقصاءفى ضوء تحليل بيانات قائمة اال(  Spss) برنامجمن مخرجات  :المصدر
النسبية ألراء مفردات  وجود اختالف معنوي في االهميةبيانات الجدول السابق يتضح من 

، فنجد 1410العوامـل التـى تحـدد فعاليـة األداء البيـئى عند مستوى داللة أقل من  العينة في
ومعامل ( 4439، 3422)أغلبية عينة الدراسة من العاملين بشركات األدوية بمتوسط يتراوح بين 

، %1441)والذي يقابل معامل اتقاف يتراوح بين %( 9043، %0141)اختالف يتراوح بين 
 ارتفاع األهمية النسبية لى ان معظم اآلراء بين موافق وموافق بشدة ، مع مما يدل ع%( ,14,
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تحليل فقرات الدراسة لمعرفة أراء عينة الدراسة فى أثر فعالية األداء البيئى على جودة : ثانيا  
 :التقارير المالية كما يلي

تقارير المالية راء عينة الدراسة في أثر فعالية األداء البيئى على جودة الآ(: 2)جدول رقم
 (010=ن)

المتوس   العبارات
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 األهمية
 االتجاه النسبية

تلتزم وحدتك اإلقتصادية بالقوانين البيئية 
 موافق 1041 0,42 14,9 4412 .ومعايير حماية البيئة

تهتم وحدتك اإلقتصادية بتوفير معلومات 
لحماية البيئة  بيئية تساعدها فى التخطيط

تخاذ القرارات السليمة  .وا 
 موافق 1941 0244 1421 4404

إن توفير وحدتك للمعلومات البيئية يساعد 
 موافق 1042 0,41 1422 4411 .على تقليل عدم التأكد عند إتخاذ القرارات 

تساهم المعلومات البيئية فى تقليل المخاطر 
البيئيية التى تواجة وحدتك اإلقتصادية 
والعمل على إدارة تلك المخاطر لتخفيض 

 .تأثيرها
 موافق 1349 0144 1424 4402

يساهم قياس األداء البيئى فى إبراز 
المجهودات البيئية للوحدة ومساهمتها فى 

 .خفض نسبة التلوث 
موافق  1441 0141 1423 4491

 بشدة
اإلهتمام بقياس األداء البيئى يساهم فى 

موافق  1449 0441 1420 4490 . زيادة كفاءته وفعاليتة
 بشدة

اإلهتمام بقياس األداء البيئى يساهم فى 
تحسين جودة المعلومات المحاسبية بالتقارير 

 .المالية
 موافق 1041 0242 1421 4412

اإلهتمام بفعالية األداء البيئى يزيد من 
 موافق 1042 ,014 1424 4411 .مصداقية وعدالة التقارير المالية 
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راء عينة الدراسة في أثر فعالية األداء البيئى على جودة التقارير المالية آ(: 2)جدول رقم: تاب 
 (010=ن)

المتوس   العبارات
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 األهمية
 االتجاه النسبية

اإلهتمام بقياس األداء البيئى واإلفصاح عن 
المعلومات البيئية يساعد على تحقيق جودة 

 .التقارير المالية 
 موافق 1141 0141 14,1 4411

إن إهتمام الوحدة اإلقتصادية باإلفصاح عن 
المعلومات البيئية ضمن التقارير المالية 
دليل على إدراكها للقضايا البيئية ومسؤليتها 

 .اإلجتماعية 
 موافق 1344 0140 1423 ,440

اإلهتمام بمصداقية التقارير المالية يؤدى 
مكانية إلى  مالءمتها لمستخدمى التقارير وا 

 .اإلعتماد عليها 
 موافق 1342 0141 1423 4401

تساعد جودة التقارير المالية على توفير 
معلومات بيئية للمستثمرين لمساعدتهم فى 

 .إتخاذ القرارات
 موافق 1341 0441 1412 4402

 ,21414 9قيمة كا
 14111 مستوى الداللة

 فى ضوء تحليل بيانات قائمة اإلستقصاء  (  Spss) برنامجمن مخرجات : المصدر 

وجود اختالف معنوي في االهمية النسبية ألراء مفردات بيانات الجدول السابق يتضح من 
العينة في  العبارات الدلة على وجود أثر لفعالية األداء البيئى على جودة التقارير المالية عند 

، فنجد أغلبية عينة الدراسة من العاملين بشركات األدوية بمتوسط 1410مستوى داللة أقل من 
والذي يقابل %( 0141، %0441)اختالف يتراوح بين ومعامل ( 4490، 4411)يتراوح بين 

مما يدل على ان معظم اآلراء بين موافق وموافق %( 1049، %1141)معامل اتقاف يتراوح بين 
 ارتفاع األهمية النسبيةبشدة ، مع 
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تحليل فقرات الدراسة لمعرفة أراء  عينة الدراسة فى أثر جودة التقارير المالية على دعم : ثالثا  
 :القدرة التنافسية للوحدة اإلقتصادية كما يلي

دعم القدرة التنافسية للوحدة  راء عينة الدراسة في أثر جودة التقارير المالية علىآ: (8)جدول رقم 
 (010=ن)قتصادية اال

المتوس   الفقرات
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 األهمية
 االتجاه النسبية

التقارير المالية توفر جودة معلومات 
موافق  1342 0240 1422 4491 .معلومات ذات مصداقية عالية 

 بشدة
جودة معلومات التقارير المالية تعد مصدر 

وبصفة خاصة رئيسى التخاذ القرارات 
 .البيئية 

 موافق ,134 0243 ,142 4400

إرفاق التقارير المالية بتقارير إضافية تعكس 
األداء البيئى للوحدة اإلقتصادية يؤثر على 
نوعية المعلومات التى تتضمنها التقارير 

 المالية 
 موافق 1342 0244 ,142 4412

تضمين التقارير المالية بالتكاليف والعوائد 
 موافق 1041 0149 14,3 4419 .البيئية يؤثر على جودة التقارير المالية 

تضمين التقارير المالية بنتائج البرامج 
 موافق 1944 0,42 14,0 4414 .البيئية يحسن من جودة تلك التقارير 

اإلفصاح عن األداء البيئى داخل التقارير 
 موافق 1940 0141 14,3 ,441 .المالية يحدد قيمة المنشأة الحقيقة 

 تساهم جودة التقارير المالية فى تعظيم قيمة
موافق  1441 0149 1424 4499 .المنشأة 

 بشدة
 

  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 9102ديسمبر ، ولربعون، الجزء األألوا السابع المجلد
 

425 

 : (8)جدول رقم تاب  
المتوس   الفقرات

 المرجح
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 األهمية
 االتجاه النسبية

تساهم جودة التقارير المالية فى زيادة حجم 
مبيعات أو تأدية خدمات الوحدة اإلقتصادية  

 . ومن ثم تعظيم ربحيتها
موافق  1443 ,014 1422 4491

 بشدة
تساهم جودة التقارير المالية فى دعم القدرة 

موافق  1144 0442 1429 4492 .التنافسية للوحدة اإلقتصادية فى السوق 
 بشدة

تتحدد جودة التقارير المالية على اإلفصاح 
عن كفاءة وفعالية األداء البيئى لزيادة 

 .حصة الوحدة بالسوق 
 موافق 1042 0140 14,4 4412

إن زيادة حصة الوحدة اإلقتصادية بالسوق 
تدعم قدرتها التنافسية وتزيد من إقبال 
المستثمرين على اإلستثمار فى تلك 

 .الوحدات 
موافق  1244 0342 1412 4433

 بشدة

إحتواء القوائم المالية على معلومات بيئية 
جيدة يؤدى إلى جودة التقارير المالية ومن 

 للوحدة اإلقتصادية ثم دعم القدرة التنافسية 
موافق  1441 0149 1424 4490

 بشدة
 001411 9قيمة كا

 14111 مستوى الداللة
  فى ضوء تحليل بيانات قائمة اإلستقصاء(  Spss) برنامجمن مخرجات : المصدر 

ية ألراء مفردات العينة في وجود اختالف معنوي في االهمية النسببيانات الجدول السابق يتضح من 
العبارات الدلة على وجود أثر لجودة التقارير المالية على دعم القدرة التنافسية للوحدة اإلقتصادية عند 

، فنجد أغلبية عينة الدراسة من العاملين بشركات األدوية بمتوسط يتراوح بين 1410مستوى داللة أقل من 
ل معامل اتقاف يتراوح بين والذي يقاب%( 0149، %0342)ومعامل اختالف يتراوح بين ( 4433، 4419)
ارتفاع األهمية مما يدل على ان معظم اآلراء بين موافق وموافق بشدة ، مع %( 1041، 1244%)

 .النسبية
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 :ختبار صحة فروض الدراسةا
 .عوامل على فعالية األداء البيئىلبعض ال يوجد تأثير جوهرى :الفرض األول
 .ء البيئى وجودة التقارير الماليةعالقة جوهرية بين فعالية األدا توجد: الفرض الثاني
توجد عالقة جوهرية بين جودة التقارير المالية ودعم القدرة التنافسية للوحدات  :الفرض الثالث 

 .اإلقتصادية 
لبعض العوامل على فعالية األداء  يوجد تأثير جوهرى :اختبار صحة فرض الدراسة األول

 one sample tللعينة الواحدة " ت"للتحقق من صحة فرض البحث تم استخدام اختبار : البيئى

test   والجدول التالي يوضح ذلك. 
 يوضح مدى وجود تأثير لبعض العوامل على فعالية األداء البيئى :(9)جدول 

المتوس  
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
مستوى  قيمة ت االتجاه النسبية

 الثقة فترة الداللة

 14111 11413 موافق  1342% 1423 4401
الحد 
 االدنى

الحد 
 االعلى

4411 449, 
   فى ضوء تحليل بيانات قائمة اإلستقصاء(  Spss) برنامجمن مخرجات : المصدر 

     ,941  :     1410               عند مستوى داللة   "  ت "     قيمة        0422  :     1411               عند مستوى داللة   "  ت "     قيمة 
 

                                           عينــة الدراســة ايجابيـة حيــث ان األهميــة النســبية       آراء    أن                     بيانــات الجـدول الســابق         يتضـح مــن 
                            اكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد   "  ت "                                     وهــى تقــع فــي مــدى الموافقــة، حيــث ان قيمــة   %     1342     بلغــت 
                                ممــا يــدل علــى ان وجــود تــأثير معنــوى       ,449 و      4411                         ، وان حــدود الثقــة تقــع بــين  (    ,941 )      1410

  .  ئى          األداء البي                        لبعض العوامل على فعالية 
 .يوجد تأثير جوهرى لبعض العوامل على فعالية األداء البيئى  :قبول الفرض األول: القرار

عالقة جوهرية بين فعالية األداء البيئى وجودة التقارير  توجد :اختبار صحة الفرض الثانى
 .المالية

   one sample t test               للعينــة الواحـدة   "  ت "                                          للتحقـق مـن صـحة فـرض البحـث تـم اسـتخدام اختبـار 
  .                        والجدول التالي يوضح ذلك 
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 يوضح مدى وجود عالقة بين فعالية األداء البيئي وجودة التقارير المالية :(71)جدول 
المتوس  
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
مستوى  قيمة ت االتجاه النسبية

 فترة الثقة الداللة

 14111 21490 موافق  1942% ,141 4403
الحد 
 االدنى

الحد 
 االعلى

4411 4499 
 ستقصاءفى ضوء تحليل بيانات قائمة اال(  Spss) برنامجمن مخرجات : المصدر
     ,941  :     1410               عند مستوى داللة   "  ت "     قيمة                 0422  :     1411              ند مستوى داللة  ع  "  ت "     قيمة 

        النســبية          ن األهميــة                           عينــة الدراســة ايجابيـة حيــث أ      آراء    أن                     بيانــات الجـدول الســابق         يتضـح مــن 
                           كبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد  أ  "  ت "                          مــدى الموافقــة، حيــث ان قيمــة             وهــى تقــع فــي  %     1942     بلغــت 
                              ممــا يــدل علــى وجــود عالقــه  جوهريــة       4499 و      4411                         ، وان حــدود الثقــة تقــع بــين  (    ,941 )      1410

                                               بين فعالية االداء البيئى وجودة التقارير المالية
                                              جوهريـــة بـــين فعاليـــة االداء البيئـــى وجـــودة التقـــارير          جـــد عالقـــه  تو  :قبنننول الفنننرض الثنننانى: القنننرار
        المالية

ة توجد عالقة جوهرية بين جودة التقارير المالية ودعم القدر : اختبار صحة الفرض الثالث
 .التنافسية للوحدات اإلقتصادية

   one sample t test               للعينـة الواحـدة   "  ت "                                          للتحقـق مـن صـحة فـرض البحـث تـم اسـتخدام اختبـار 

  .                التالي يوضح ذلك         والجدول 
يوضح مدى وجود عالقة بين التقارير المالية ودعم القدرة التنافسية للوحدات : (77)جدول 

 االقتصادية
المتوس  
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
مستوى  قيمة ت االتجاه النسبية

 فترة الثقة الداللة

 14111 011490 موافق  1349% 1413 4402
الحد 
 االدنى

الحد 
 االعلى

4411 4494 
 ستقصاءفى ضوء تحليل بيانات قائمة اال(  Spss) برنامجمن مخرجات : المصدر
     ,941  :     1410               عند مستوى داللة   "  ت "     قيمة              0422  :     1411               عند مستوى داللة   "  ت "     قيمة 
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                                           عينــة الدراســة ايجابيـة حيــث ان األهميــة النســبية       آراء    أن                     بيانــات الجـدول الســابق         يتضـح مــن 
                            اكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد   "  ت "                                     وهــى تقــع فــي مــدى الموافقــة، حيــث ان قيمــة   %     1942     بلغــت 
                                 مما يدل على وجود عالقة جوهريـة بـين       4494 و      4411                         ، وان حدود الثقة تقع بين  (    ,941 )      1410

                                                              جودة التقارير المالية ودعم القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية
عالقة جوهرية بين جودة التقارير المالية ودعم القدرة توجد : تم قبول الفرض الثالث: القرار

 التنافسية للوحدات االقتصادية
   ض الدراسة تم استخدام تحليل االنحدار المتعددو للتحقق من صحة فر 

 :المتغيرات
 فعالية االداء البيئى: المتغير المستقل. X1 
  جودة التقارير المالية:  المتغير الوسي. X2 
  تدعيم القدرة التنافسية: المتغير التاب. Y 

 العالقة بين متغيرات الدراسة 
 معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة :(72) جدول 

Y Y X1 X2 
Y  -  
X1 14,11** -  
X2 14249** 14214**  -

 فى ضوء تحليل بيانات قائمة اإلستقصاء(  Spss) برنامجمن مخرجات : المصدر
 1410دالة عند **: 

 :بيانات الجدول السابقيتضح من 
  ـــين فعاليـــة االداء البيئـــي  وكـــال مـــن                   وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة               جـــودة التقـــارير  )             ً                                 دالـــة احصـــائيًا ب

  .    1410                عند مستوى داللة   (                        تدعيم القدرة التنافسية  –       المالية
  عنــد                        تــدعيم القــدرة التنافســية  ً                              يًا بــين جــودة التقــارير الماليــة و           دالــة احصــائ                   وجــود عالقــة ارتباطيــة    

  .    1410      داللة      مستوى 
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 نتائج االنحدار :(73)جدول 
القيمة  

قيمة معامل  المعنوية قيمة ت المقدرة
 االرتبا  الكلي

معامل 
 التحديد 

 14111 ,,,24 044,4 الثابت

14212 144,1 
 ,1411 44401 14321 جودة التقارير المالية
 14111 34,20 149,2 فعالية االداء البيئى

 F” ,14290“قيمة ف  
 14111 مستوى الداللة

 ستقصاءفى ضوء تحليل بيانات قائمة اال(  Spss) برنامجمن مخرجات : المصدر 
  :اتضح من بيانات الجدول السابق

 مما يدل  1410وهى دالة عند مستوى داللة  14212ن قيمة معامل االرتباط الكلي بلغت إ
وكال من فعالية االداء البيئي  وجودة التقارير  تدعيم القدرة التنافسيةعلى وجود عالقة بين 

 .المالية 

 مما يدل  1411أقل من  دالة عند مستوى داللة" ف"ن قيمة إ: ية الكلية للنموذجالمعنو ،
على جودة توفيق المتغيرات لنموذج االنحدار وان المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج 

 .ذات تأثير معنوي
 بنسبة ( المتغير التابع) تدعيم القدرة التنافسيةن التغير الحادث في إ :معامل التحديد

فعالية االداء البيئي  وجودة )يرجع الى المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج % 4,41
 .ترجع للخطأ العشوائي أو لمتغيرات لم تذكر في الدراسة% 1341ونسبة ( التقارير المالية

  اختبار ت ، ويقيس تأثير المتغير  لمن خال: (غيرات المستقلةالمتمعنوية )الجزئية معنوية
فذلك يدل على  1411اقل من  ن مستوى الداللةأمستقل على حده في النموذج، وحيث ال

 تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
 يوجد تاثيردال احصائيًا لفعالية االداء البيئى للوحدات: تم قبول فرض الدراسة: رارالق

 .االقتصاديه على جودة التقارير الماليه لتدعيم القدرة التنافسيه
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 النتائ         ج
 :نتائج خاصة بمتغيرات الدراسة: أوال  
  جودة التقارير الماليـة  )           ً                                  دالة احصائيًا بين فعالية االداء البيئي  وكال من                    وجود عالقة ارتباطية                      

  .    1410                عند مستوى داللة   (                        تدعيم القدرة التنافسية  –
  عنـد            ً                                                     دالـة احصـائيًا بـين جـودة التقـارير الماليـة و تـدعيم القـدرة التنافسـية                    وجود عالقة ارتباطيـة    

  .    1410            مستوى داللة
 :نتائج خاصة بالعوامل التى تحدد فعالية األداء البيئى

 :أثبتت الدراسة أن
المسؤلية البيئية و إستراتيجية محددة لتحقيق أهداف األداء البيئى بوجود  اإلدارة العليااهتمام  -0

 .إجراءات بيئية محددة لإللتزام بالسياسات البيئية المرسومة، مع وجود للشركة
عناصر ونظم رقابية محددة  ، مع وجودخطط تفصيلية تتناول جوانب األداء البيئىوجود  -9

 .معـايير محـددة لقيـاس األداء البيـئىو على تنفيذ البرامج البيئية  للرقابة واإلشراف
 .اإلدارة بالمعايير البيئية الدولية والمحلية المحددة لقياس األداء البيئىالتزام  -3

 :نتائج خاصة بأثر فعالية األداء البيئى على جودة التقارير المالية
 :أثبتت الدراسة

هتمام بقياس االللوصول لجودة التقارير المالية يجب االهتمام بفعالية األداء البيئى من خالل  -0
، فى إبراز المجهودات البيئية للوحدة ومساهمتها فى خفض نسبة التلوثليسهم  األداء البيئى

بيئية للمستثمرين لمساعدتهم فى  توفير معلوماتوبالتالي  جودة التقارير الماليةوليساعد على 
الوحدة   هقليل المخاطر البيئيية التى تواجتساهم المعلومات البيئية فى ت، حيث تخاذ القراراتا

 .رهاوتخفيض اث
تساعد فى التخطيط لحماية لها مصداقية  بتوفير معلومات بيئيةاهتمام الوحدة االقتصادية   -9

تخاذ القرارات السليمة للقضايا البيئية ومسؤليتها وذلك يعتبر دليل على ادارك الوحدة                                 البيئة وا 
 .اإلجتماعية
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مكانية اإلعتماد اإلهتمام بمصداقية التقارير المالية يؤدى إلى مالءمتها لمستخدمى التق -3                        ارير وا 
 .هاعلي

 :درة التنافسية للوحدة اإلقتصاديةنتائج خاصة بدعم الق
 :اسةثبتت الدأ
إحتواء القوائم المالية على معلومات بيئية جيدة يؤدى إلى جودة التقارير المالية ومن ثم دعم  .0

 .القدرة التنافسية للوحدة اإلقتصادية
 .التقارير المالية يحدد قيمة المنشأة الحقيقةاإلفصاح عن األداء البيئى داخل  .9
بنتائج البرامج البيئية يحسن من جودة تلك و تضمين التقارير المالية بالتكاليف والعوائد البيئية  .3

 .المالية التقارير
 :نتائج خاصة بصحة فروض الدراسة: ثانيا  

 : حيث أثبتت الدراسة اآلتي ثالث فروضقامت الدراسة على 
 توجد عالقه  جوهرية  بين فعالية االداء البيئى وجودة التقارير المالية . 
 توجد عالقة جوهرية بين جودة التقارير المالية ودعم القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية 
  يوجد تأثير دال احصائيا  لفعالية االداء البيئى للوحدات االقتصاديه على جودة التقارير الماليه                                                                   ً                     

 .درة التنافسيهلتدعيم الق
 

 التوصيات
 :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي

إلزام الوحدات اإلقتصادية بتخصيص إدارة تختص باألداء البيئى، وتقييم أداء تلك اإلدارة  -0
 .البيئية بصفة مستمرة 

                                                                    ً        إلزام الوحدات اإلقتصادية بضرورة اإلفصاح المحاسبى عن األداء البيئى تحقيقا  لجودة  -9
 .                       ً                   التقارير المالية وتدعيما  لقدرتها التنافسية
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تنمية وعى العاملين بأهمية ودور األداء البيئى للوحدة اإلقتصادية وتأثيرة على البيئة  -3
 .والمجتمع وذلك من خالل الدورات التدريبية واللقاءات العلمية
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ABSTRACT 

The objective of this study is to conduct a study to measure the 

impact of the environmental performance of economic units on the 

quality of financial reports to enhance competitiveness by determining 

the factors affecting the effectiveness of environmental performance and 

to determine the impact of the effectiveness of environmental 

performance on the quality of financial reports, Competitiveness of 

economic units. 

In order to achieve this goal, the researcher relied on the theoretical 

theory through the inductive method, from books, references, and Arab 

and foreign studies, and then conducting a field study by designing a 

survey list of employees of pharmaceutical companies from the directors 
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of departments, accountants, auditors, heads of sectors and employees of 

the Risk Management Committee. (9) Companies out of a total of (148) 

companies. 

A random sample of (200) individuals was distributed. The sample 

of the study was (181), and 19 samples were not valid. The results of the 

study revealed a statistically significant effect on the effectiveness of the 

economic performance of the economic units Li the quality of financial 

reports to strengthen competitiveness, the study recommended to compel 

economic units of the need to disclose the accounting for environmental 

performance to achieve the quality of financial reports and in support to 

its competitiveness, and the development of the awareness of the 

importance and the role of the environmental performance of economic 

units and its impact on the environment and society through scientific 

meetings, training courses. 
 

 


