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 الـمـسـتخـلـص
استهدفت الدراسة وضع إطار مقترح لقياس وتفسير دور التطبيق الفعال للمحاسبة البيئية 

للتعرف على واقع استخدام اساليب المحاسبة البيئية  ،ستيكفى دعم صناعة إعادة تدوير البال
 فى المنشأت الصناعية لمواجهت  احدى التحديات الهامة التى تواجه النظم االقتصادية

ا يساهم فى ، حيث الحظ ارتفاع حجم النشاط االقتصادى بقدر موالمنظمات الدولية واإلقليمية
تالف مكونات ى مشكلة التلوث البيئي واخوالذى يساهم بشكل مباشر ف زيادة معدالت التنمية

جاه عن كشف واقع تنبى المنشأت للمحاسبة البيئية تعناصر النظام البيئى، كما هدفت الدراسة 
 .رورى من اجل حماية البيئةالمعلومات البيئية والضالمجتمع عن طريق االفصاح عن 

باعتبارها أسلوبا إداريا  ةوضحت الدراسة استخدام المحاسبة البيئية فى المنشآت الصناعيأو 
، ومدى اهتمام تلك المنشآت باليات استخدام المحاسبة البيئية لدعمهاللصناعات عديدة حديثا
، باإلضافة إلى إجراء دراسة ميدانية  للتعرف على مدى هم صناعة إعادة تدوير البالستيكومن

مكانيات ومتطلبات تطبيقها على المن المقترحة  ر من رمضانشأت الصناعية فى العاشمالئمة وا 
 لتطبيق هذة الدراسة.

تضمنت مجموعة  ،إستمارة إستبيان جمعت بالمقابلة ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم
في هذه الدراسة على المزج  د الباحثونراسة، وأعتمومتغيرات الد وعى العينة تقيسمن العبارات 

اسة النظرية والدراسة بين المنهج اإلستقرائى والمنهج االستنباطي وذلك من خالل أسلوب الدر 
التي تم تطبيقها على المنشأة  83من  والختبار فروض الدراسة باستخدام عينة  مكونة الميدانية،

رفع الوعى ة للمحاسبة البيئية على لة معنويمحل الدراسة وقد أسفرت النتائج إلى وجود أثر ذو دال
، كما أنه يوجد أثر ذو داللة معنوية للمحاسبة البيئية على ئى لعملية إعادة تدوير البالستيكالبي

، ووجود أثر ذو داللة معنوية ية لعملية إعادة تدوير البالستيكاآلفصاح عن المعلومات البيئ
 .ى لعملية إعادة تدوير البالستيكماعللمحاسبة البيئية على تحسين األداء البيئى واالجت
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جل أأوصى الباحثون الى االهتمام بزيادة الوعى البيئى بالطرق المختلفة والعديدة من ا
لتطبيق نظام  حماية البيئة وبتولى اإلهتمام الخاص نحو زيادة االفصاح عن المعلومات البيئية

منشأة بصور استراتيجية وذلك لتطوير الداه من من أدوات المحاسبة المالية أك، المحاسبة البيئية
 .المختلفة

 

 مقدمة الدراسة
نما هو وسيله للحفاظ على نمط الحياة  أن الحفاظ على البيئة لم يعد رفاهية أو غاية، وا 

يعد االهتمام بالبيئة وحمايتها على كل من المستويين البشرية وتواجده على كوكب األرض، و 
لتى شهدتها السنوات األخيرة، حيث تزايد اإلدراك العالمى بأهمية الدولى واإلقليمى أحد التطورات ا

المشاكل البيئية فى ضوء تحديات التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك فى أعقاب مؤتمر األمم 
، حيث أكد المؤتمر على أنه من أجل 1992المتحدة المعني بالبيئة الذي عقد فى ريو عام 

، وأكد على ة جزء ال يتجزأ من عملية التنميةتكون حماية البيئ تحقيق تنمية مستدامة ينبغي أن
ضرورة العمل على توفير المعلومات الالزمة لتحسين القدرة على صياغة واختيار السياسات 

 (1998البيئية واإلنمائية خالل عملية صنع القرار)أيمن فتحى، غبارى 
حيث يقوم المراجعون  البيئية، لتأكيد دورها فى مجال المحاسبة فتسعى مهنة المراجعة

بصفة ، ، وتركز هذه األساليبييد الدور المرتقب فى هذا المجالباستخدام عدد من األساليب لتأ
أساسية على بيان قدرة مراقب الحسابات الخارجي على تحقيق التنسيق بين المجاالت المختلفة 

، وكذلك قدرة المراجع مراجعة الماليةلك على القيام بالالتى تشملها المحاسبة البيئية، وبين تأثير ذ
، باإلضافة إلى بيان صصين فى مجاالت المعرفة المختلفةعلى قيادة فريق من الفاحصين  المتخ

 ، مع منهج القيام بأداء المحاسبة البيئيةمراجعة القوائم المالية للمنشآت مدى اتساق منهج أداء
 ) 2002 محمد عبد الفتاح محمد(

محاسبة البيئيةالى التشجيع الذى بدأ بشكل اختيارى أواًل، ثم إجبارى من ويرجع االهتمام بال
 خاصة وأن بعض الشركات اعتبرت أن ،على بعض الشركات المسببة للتلوثقبل الحكومات 

تكاليف تجنب التلوث هى ذاتها استثمارات صحيحة لحماية أصحاب المصالح فى المجتمع، 
مام بتكاليف البيئية قد يكون صحيحًا من الناحية والبعض اآلخر من الشركات اعتبر االهت

 .(2002،عمرو حسين عبد البر) اإلستراتيجية
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إعادة تدوير المخلفات البالستيك من أهم العمليات الحديثة التى يجب  صناعة أصبحت
أن تالزم عمليات التوسع فى استخدام المنتجات البالستيكية كبدائل للخامات التقليدية المعروفة 

، ومما الشك فيه أن للبحث العلمى دورًا هامًا فى عمليات إعادة تحقيقا لبرامج التنمية المستدامة
بقة للمواصفات القياسية تدوير مخلفات المنتجات البالستيكية بالطرق العلمية السليمة المطا

ملوثة الضارة وال، وذلك بدال من الطرق العشوائية ، مما له من مردود اقتصادى وبيئيالعالمية
 .) 2006 "حمد مجدى حسين مطاوعأ ( للبيئة

 

 مشكلة الدراسة
من الدراسات السابقة ونتائج الدراسة اآلستطالعية وجد الباحثون أن صياغة مشكلة الدراسة 

 )لضغوط وعقبات قد تصل لحد االغالق(. تأتى من خالل تعرض منشأت إعاد تدوير البالستيك
محاسن السيد ) ،(2014، عالء كامل حسن خليفة(،)2013ايمان محمد مرسى زيدان دراسة )

 (. 2015 نصر محمود
ن صناعة إعادة تدوير البالستيك من الصناعات الهامة التى يجب ان تدعمها المحاسبة  وا 

، وعند تطبيق وتفعيل يئية من أجل الحفاظ على البيئة والمجتمع من مختلف أنواع التلوثالب
لذا  رئيسى فى تطبيق المحاسبة البيئيةعملية االفصاح عن المعلومات البيئية التى تلعب دورا 

 .، فهناك بعدديين اساسيين لهذه المشكلةاالهتمام  بوضع أبعاد بيئية هامةيجب 
نسان والحفاظ فهو يمثل المشكلة من الناحية البيئية وتأثيرها على صحة اإل :البعد البيئي: أولا 

 على البيئة.
فهو يمثل المشكلة من خالل العوامل والمتغيرات ذات التأثير على البيئة : البعد الجتماعى :ثانياا 

وهذا انطالقًا من مسئويتها االجتماعية ، وذلك عند وضع السياسة العامة لها وأهدافها المتعددة
 .البيئةالنه مطلبًا ملحًا وضرورى الحتياجات المجتمع بحماية 
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 أسئلة الدراسة
 : ن خالل االجابة على التساؤالت اآلتيةالبحث م مشكلة يمكن معالجة 

 تفعيل لنظام المحاسبة البيئة لحماية البيئة؟ إلى اى مدى يوجد -1
الناجمة عن التلوث  المخاطر البيئيةدورفى تخفيض  للمحاسبة البيئةإلى اى مدى يوجد  -2

 ؟البيئي
 عة عملية إعادة تدوير البالستيك؟ر للمحاسبة البيئية على  صناثؤ تإلى اى مدى  -3
 صناعة إعادة تدوير البالستيك على البيئة؟ تأثيرما مدى  -4
 ؟عم صناعة إعادة تدوير البالستيكهدف تطبيق المحاسبة البيئية على د ما -5
 

 أهمية الدراسة
هتمام تزام واالعلى الجوانب العلمية لاللتساهم الدراسة فى إلقاء الضوء  :: األهمية العلميةولا أ

بتطبيق الدورالفعال للمحاسبة البيئية كونها احد الموضوعات الهامة والحديثة لتحقيق األداء البيئي 
لدى المنشئات الصناعية من أجل تحقيق الجوانب االيجابية فى حماية البيئية والحفاظ على 

تيك تعد من القيم المضافة فى مجال الصناعة فإن صناعة إعادة تدوير البالس، الصحة العامة
عند تحويلها إلى منتجات أخرى بطريقة علمية ذات معايير بيئية سليمة،أن صناعة إعادة التدوير 

طن بترول لكل طن يعاد تدويره وذلك عن طريق االسترجاع  1و8تعمل على توفر حوالى 
 .يات االنتاجيةام الطاقة فى العملالحراري او عن طريق التوفير فى استخد

طار مقترح لتفعيل إلدراسة من الناحية العملية لوضع تأتى أهمية ا :األهمية العملية اا:ثاني
المحاسبة البيئية لدعم صناعة إعادة تدوير البالستيك فى ضوء المعلومات ذات الجودة العالية 

فى إتخاذ القرارات  من خالل وضع استراتيجية عن طريق الرقابة بوضع المعايير المناسبة واالزمة
السليمة من أجل حل المشكالت التى تواجه المحاسبة البيئية وتساعدها على االفصاح عن 

 المعلومات البيئية لدعم  عملية صناعة إعادة تدوير البالستيك.
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 أهدف الدراسة
 :الدراسة لتحقيق األهداف اآلتيةمن خالل هذة  ونسعى الباحثي
 بهدف دعم صناعة إعادة تدوير البالستيك . ،البيئيةتطبيق المحاسبة تزام ى المد -1
 .تبار صحة فرضيات البحث من عدمهاخا  -2
 توضيح القصور فى تطبيق المحاسبة البيئية للحد من التلوث البيئي والحفاظ على البيئة. -3
تحديد أهم المعوقات التى تواجه أساليب المحاسبة البيئية فى عملية دعم أعادة تدوير  -4

 البالستيك.
 لدعم صناعة إعادة تدوير البالستيك. التعرف على الوعى البيئى -4

 

 فروض الدراسة
 من خالل الدراسة الميدانية للبحث لى اختبار صحة أو عدم صحة الفروضتعمل الباحثة ع

فى دعم صناعة إعادة تدوير البالستيك " في ضوء  "دور التطبيق الفعال للمحاسبة البيئية
 :ويتفرع عن هذا الفرض عدة فروض فرعية فروض الدراسة التالية

 ال يوجد أثر ذو داللة معنوية للمحاسبة البيئية عملية إعادة تدوير البالستيك الفرض األول:
رفع الوعى البيئى لعملية ال يوجد أثر ذو داللة معنوية للمحاسبة البيئية على  :الفرض الثانى

 إعادة تدوير البالستيك .
اآلفصاح عن المعلومات ال يوجد أثر ذو داللة معنوية للمحاسبة البيئية على  الفرض الثالث:

 البيئية لعملية إعادة تدوير البالستيك .
على تحسين األداء البيئى ال يوجد أثر ذو داللة معنوية للمحاسبة البيئية  ع:بلراالفرض ا

 واالجتماعى لعملية إعادة تدوير البالستيك .
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 متغيرات الدراسة
يتبنى البحث الحالي نموذجًا افتراضيا يعبر عن العالقة المنطقية بين المتغيرات التابعة 

، فقد تم تغير تابع ومتغير واحد فقط مستقلوالمستقلة حيث أن البحث يحتوى على أكثر من م
أعتبار تطبيق المحاسبة البيئية لدعم إعادة تدوير البالستيك فى عينة البحث متغير مستقاًل يؤثر 

 :مجموعة من المتغيرات التابعة وهىفى 
  متغير تابع (لعملية إعادة تدوير البالستك رفع الوعى البيئى( 
  متغير تابعلعملية تدوير البالستيكاالفصاح عن المعلومات البيئية( ) 
  متغير تابع (لعملية إعادة تدوير البالستك تحسين األداء البيئى واالجتماعى( 

 والمتغيرات التابعة  المستقلالمتغيرات الضابطة بدعم المتغير  وهى كما قامت الكفاءة والفاعلية
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 االطار النظرى
النقدى والعينى ن المحاسبة البيئية بداية من نشأتها ومراحل التطور الخاص بها بين الشكل إ

فنهاك بعض التعاريف التى توضح  لنا مدى  التطور لمفهوم المحاسبة البيئية بما تمثلة من 
تأثير على أنشطة المشروعات فى المجاالت االقتصادية المختلفة على المستوى الجزئى أو 

البعد البيئى  المحاسبة الخضراء أو المحاسبة البيئية وكذا يتم  ادراج المستوى الكلى، فظهر مفهوم
على المشروعات والنظر اليها من خالل االيجابيات والسلبيات . فقد قامت الدول والمنظمات 
العالمية بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة للحفاظ على البيئة على المستوى المطلوب ولحد 

ية لمنع من زيادة مخاطر التلوث البيئى، ويتطلب ذلك اتخاذ مجموعة من اإلجراءات اإلضاف
التلوث مما أدى الى تعديالت  أساسيا فى هيكل المعلومات المقدمة وخاصة بالمحاسبة المالية 
التى قام بتغير فى النظم المحاسبي لها بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث الى أقصى درجة 

 .(2000،)محمود السيد الناغى ممكنه
هرم بينما المحاسبة المالية بدأت من فيمكن القول أن المحاسبة البيئية بدأت من قمة ال

قاعدة الهرم، فهى نشأت لتطبيق القواعد التى تلزم بها الجهات األدارية فى تسجيل وتبويب 
ظهار وتحليل النتائج  العمليات المالية وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظام للضبط الداخلى وا 

مية لتلك الجهات، فقد أشار مؤتمر قمة األرض التى تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختا
إلى أنظمة المحاسبة التقليدية لتقديم المعلومات المطلوبة لتقيم  1992فى ريودجانيرو بالبرازيل

األثار البيئية الهامة، وان اسعار الموارد البيئية ال تعطى دالالت دقيقة عن تكاليف استخدام 
ن دفع ثمن تغير بيئتنا واستخراج الموارد دون تدبر المجتمع لها على المدى الطويل وال بد م

طالق الملوثات والنفايات بغير حساب )مركز دراسات وبحوث الدول النامية "   .(2000\1999وا 
دخلت المنتجات البالستكية فى مختلف جوانب الحياة اليومية لإلنسان لتحل محل كما 

الكثر من المواد التقليدية من الورق والخشب والقطن والزجاج والحديد وغيرها والتى طالما أعتمد 
خفة ، ونظرًا لما تتمتع به اللدائن من خصائص ممتازة )صالبة عليها اإلنسان فى أمورة اليومية 

إلى   THERMO PLETICثبات( ووصل االنتاج العالمى لستة من اللدائن الحرارية  ،الوزن
وبلغت اقتصاديات مبيعات الواليات المتحدة األمريكية من  1999مليون طن /مترى عام  114
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وتشهد صناعة اللدائن والمواد البوليمرية سواء كانت تحويلية . 1984مليار دوالر عام  81لدائن ال
من المصانع  نمو وانتشار واسع على المستوى الوطنى والعالمى من خالل العديدأم أساسية من 

و تتعامل بها فإنه من الجرأة القول بأن أعداد العاملين المشتغلين والمحتكين أوالورش التى تصنعها 
مما قد يدفع بإمكانية تعرضها لألمراض والتسيمات المهنية والتى  بهذة الصناعة فى تزايد مستمر

 .م (2002–سعيد نور الدين ، .ا )أرناؤطينبغى التصدى لها
 

 مصطلحات الدراسة
مدخاًل ويقصد بالمحاسبة البيئية بأنها :   Environmental Auditingالمحاسبة البيئية

لخدمة متخذى القرارات فى منشآت األعمال وتقوم بهذا الدور فى ظل قياس وتحديد التكاليف 
 .والخارجية وتخصيصها على المنتجات والعمليات بغرض قياسات أكثر دقةالبيئية الداخلية 

(What Environmental Accounting (Toronto  Canda) 
وفى مفهوم آخر للمحاسبة البيئية أنها كافة األساليب التى تتبع لتوصيل المعلومات بأشكالها 

والخارجية المتعلقة باألداء البيئي المختلفة المالية وغير الماليةوالوصفية إلى الجهات الداخلية 
((Eco strategies,1997. 

ويصف مؤتمر استولكهوم البيئة بأنها مجموعة النظم الطبيعية : Environment البيئة
، يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها ى يعيش اإلنسان والكائنات األخرىواالجتماعية والثقافية الت

 (هـ 1339،)محمد منير حجاب نشاطاتهم.
كما عرفت أيضًا البيئة بأنها النظام الكامل الذى يعيش فيه المجتمع اإلنسانى وينقسم هذا 

 :ظام البيئى إلى ثالثة نظم رئيسية: البيئة الطبيعية وتتكون منالن
 : ويشمل الطبقة العليا فى األرض وجوف األرض.الغالف األرضى -
 .العذبة والمالحة األنهار والماء : ويشمل البحار والبحيراتف المائىالغال -
 .جموعة من الغازات المحيطة باألرض: ويشتمل على مالغالف الجوى -
.)مختار حولها: ويشمل جميع األماكن على األرض وما المجال الحيوي للكرة األرضية -

 (1998، إسماعيل أبو شعيشع
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البئيي أهمها  ديدة للتلوثوردت تعريفات ع : Environment Pollutionالتلوث البيئى
، ، بحيث تتحول من عناصر مفيدة إلى عناصر ضارةإفساد مكونات البيئة التلوث هو " ما يلى:

ن طريق اإلهمال أو سوء ، وغالبا ما يتم هذا بفعل اإلنسان علفقدانها أثرها فى صنع الحياة
 .، أحمد رمضان نعمة اهلل، دون سنة نشر(أحمد مندور) .االستخدام

معالجة المواد المستخدمة )النفايات( إلى منتجات يقصد بها :  Recyclingإعادة التدوير
، خفض االستهالك لى الحد من استهالك المواد الخاممفيدة لإلنسان كما أن هذة العملية تساعد ع

 Al-Wattar Obey M.&Mahmood.SaharA).)الطاقة  الحد من تلوث الماء والهواء .

,2012. 
 

 الــسـابـقـةالــدراسـات  
قامت الباحثه بتناول أهم الدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلقة بمشكلة الدراسة فى 

 ضوء ما توافر له وذلك على النحو التالى:
 :التى تناولت المحاسبة البيئيةالدراسات السابقة العربية 

واإلفصاح المحاسبى عن تحديد أهمية القياس  :هدفت الدراسة إلى، 2018دراسة حسنية سعد 
المسئولية االجتماعية فى نشاط الوحدات االقتصادية فى مجال أدائها االجتماعى كأحد صور 

 .اه األطراف المختلفة فى المجتمعجتماعية تجطلوبة منها للوفاء بمسئوليتها االاألنشطة الم
 :توصلت الدراسة

 لى قرارات االستثمار قصيرة إن اإلفصاح اإلجتماعى اإليجابى للشركات له تأثير فعال ع
 وطويلة األجل

  إن اإلفصاح اإلجتماعى  للشركات له تأثير جوهرى على سلوك المستثمرين فى كل دولة 
 :هدفت الدراسة إلى، 2018دراسة بشرة تجاني وعزة األزهر 

 . تحديد أساليب القياس واإلفصاح المحاسبي عن محاسبة التكاليف البيئية 
  البيئية ومبررات االهتمام بها وأهدافها .مفهوم المحاسبة 
  التكاليف البيئية واإلفصاح عنهاكيفية قياس. 
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حياة حبيلى"المحاسبة البيئية ودورها فى إدارة خطر التلوث البيئى" مجلة الحقوق والعلوم 
 94-105ملحق ص  -10جامعة زيان عاشور بالجلفة مج  –النسانية 

2017https://search.mandumah.com/Record/836788    . 
 :توصلت الدراسة

  إن المحاسبة البيئية تعانى القصورفى تقييم األداء البيئي للمنشآت وكذا صعوبة وجود مقاييس
 محددة لبعض األنشطة البيئية .

  وضع قواعد ومعايير فى المحاسبة البيئية كما هو موجود فى المحاسبة المالية لوضع طريقة
عداد تقاير عن األداء البيئى للمنشآت .واضحة وثابتة فى تقدير   وا 

 لوعى البيئي لدى أفراد المجتمعنقص ا. 
 :هدفت الدراسة إلى، 2018دراسة نجيب محمد حمودة مسعود 

  معرفة فيما إذا كان قطاع الصناعات التحويلية فى ليبيا يقوم بالمحاسبة البيئية عن تكاليف
 التلوث البيئي على العاملين وأفراد المجتمع والبيئةمعالجة النفايات واإلشعاعات الناجمة عن 

 . معرفة مدى التأكد من مستوى الوعى البيئي للسياسات البيئية 
 :توصلت الدراسة

 ى ضعف الوعى البيئي ، باإلضافة إلسائل التلوث البيئي مازال ضعيفاً ن األهتمام بالبيئة ومإ
اع الصناعات التحويلية لثانوية فى قط، إذ أن هذه المواضيع تعد من األمور الدى الموظفين

 .فى ليبيا
 إذ أن هناك ناعات التحويلية البيئي فى ليبياهناك جوانب قصور فى أداء قطاع الص ،

 .للملوثاتمخالفات بيئية للقوانين واألنظمة والمعايير والحدود المسموح بها 
 :هدفت الدراسة إلى، 2107دراسة حياة حبيلى 

  للعاملين دور الوحدات االقتصادية فى تقليل المخاطر الناجمة عن التلوث البيئى بالنسبة
 .وأفراد المجتمع والبيئة

  مدى فاعلية المعلومات البيئية وخاصة المحاسبية منها فى صنع القرارات التى تقوم بدرء
توصلت  ة لذلكمالخطر أو معالجتة من خالل تقديم المعلومات االقتصادية والمحاسبية الالز 

 إلى: الدراسة
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  دارة الخطر الزالت قليلة مقارنة إن المساهمات الفكرية والعملية فى مجال المحاسبة البيئية وا 
 .ر المرتبطة بموضوع التلوث البيئىبحجم التحدى واآلثا

  ضعف مشاركة الوحدات االقتصادية فى حماية البيئة قياسًا بقدراتها المالية وخبراتها االدارية
 .التى تمتلكها هذة الوحدات وهذا ناجم عن ضعف الرقابة

 :دراسات السابقة األجنبية التى تناولت المحاسبة البيئية
 إلى هدفـت الدراسة، Veronica Paula Ribeiro, et al, 2016دراسة

 ة عن التأثيرات واالنشطة البيئيةتوفير المعلومات المترتب. 
  تالمنشآتحليل محددات المحاسبة البيئية فى. 

 :توصلت الدراسة
  انخفاض تطور المحاسبة البيئية واعداد التقارير فى الشركات البرتغالية المحلية تطويرخطط

 اإلدارة البيئية من خالل التنظيم المحاسبى
 ر فى الشركات المحلية البرتغاليةتطور نظام المحاسبة البيئية واعداد التقاري. 

 الدراسة هدفت، Mihaela Ungureanu 2013دراسة
 من جميع النواحى والتخصصات فى البيئية الطبيعية. التعرف على المحاسبة البيئية 
 التعرف على عالقة المحاسبة البيئية بعمليات التصنيع وتخزين المواد مع تحديد اآلثار 

 .والمسئوليات البيئية ذات الصلة
التى يصدرها  بة البيئية لتتماشى مع التشريعاتضرورة التوسع فى مجال المحاس: توصلت الدراسة

حتى تتحقق الفوائد المرجوة منها من خالل وضع استراتيجية  على المدى االتحاد األوروبي 
 المتوسط  والطويل األجل 

 إلى هدفـت الدراسة، Chang 2013دراسة 
 منظور محاسبىلتكاليف البيئية من مناقشة موضوع إدارة ا. 
  الماء والكهرباء والورق إلى دراسة الواقع الحالى لممارسات إدارة التكاليف المتعلقة بأستهالك

لبيئية  التى أطلق عليها التكاليف وانيةالنفايات المولدة داخل ثالث جامعات تاي جانب
 .الرئيسية
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 إلي: توصلت الدراسة
 الرئيسية من قبل الجامعات التكاليف البيئية  عدم استخدام المحاسبة اإلدارية البيئية إلدارة

 .الثالث
 بيئية وصعوبة توزيع هذه التكاليفصعوبة جمع بيانات التكاليف ال. 
 الدراسات السابقة التى تتناول صناعة إعادة تدوير البالستيك باللغة العربية -2

 :هدفت الدراسة إلى، 2015 دراسة محاسن جاد
 والمشكالت ا المخلفات ادة تدوير عإ للمحاسبةالضريبية لنشاطلحالى  لوضع على التعرفـ

 المترتبة عليها 
 صة بنشاط إعادة تدوير المخلفات .وضع تصور مقترح لإليرادات الضريبية الخاـ 
 وضع تصور مقترح للحوافز الضريبية التى يجب منحها لنشاط إعادة تدوير المخلفات.ـ 

 :توصلت الدراسة
 ير المخلفات وخفض التلوث إعادة تدو  اطتطبيق المحاسبة الضريبية ونشهناك عالقة بين  نإـ

 البيئي
 ن تطبيق نظام المحاسبة الضريبية يؤدى إلى منح الحوافز للشركات الصناعية التى تقوم إـ

 بإعادة تدوير المخلفات.
 :إلى هدفت الدراسة، 2013دراسة ايمان زيدان 

 عملية إعادة التدويرجميع مراحل دراسة الجدوى االقتصادية لـ. 
 فى ضوء متطلبات اإلدارة البيئيةدراسة تكاليف المردود البيئي ـ. 
 التعرف على التصنيف النوعى والكمى ألهم أنواع المخلفات البالستيكية وأهم المخاطر ـ

 الناتجة عن إعادة التدوير.
 : إلي توصلت الدراسة

 تيكية يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا.إن االستثمار فى صناعة إعادة تدوير المخلفات البالس 
 ضرار بالغة على البيئية أاعة إعادة تدوير البالستيك يمثل أن العمل العشوائى فى صن

 والصحة.
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 البيئي يعد محددا رئيسيا ألهمية وضرورة وتخطيط صناعة إعادة تدوير المخلفات  ثراأل نإ
 البالستيكي.

 صناعة إعادة تدوير البالستيكالدراسات السابقة األجنبية التى تناولت  -2
هدفت ، Yamashit, Tomohiko; Sakugawa, Takashi; Akiyam  2019دراسة 

 :الدراسة الى
   تقييم إعادة تدوير المواد المفيدة مثل المعادن والبالستيك من وجهة نظر المحافظة على

 الموارد وحماية البيئة. 
  النبضية في مجال إعادة التدوير تطبيق تكنولوجيا الطاقة. 

تنطبق الطريقة والعملية المقترحة على إعادة تدوير النفايات اإللكترونية على  :توصلت الدراسة
 . Elsevier Ltd 2019)نطاق صناعي من أجل االسترداد الفعال للمواد القيمة. )

تكليف إدارة  :هدفت الدراسة الى، Oliveira RR, Barbosa R, Azevedo 2017دراسة 
النفايات الصلبة الناتجة عن تراكم المواد البالستيكية لتخفيف األضرار البيئية بعملية إعادة 

 التدوير.
 .إعادة التدوير الميكانيكية للمواد البالستيكية هي أحدى الحلول الممكنة 
  وتيلين تقييم آثار إعادة التدوير الميكانيكي على خواص البولي بروبيلين / بولي )مزيج الب

 .(PP / PBATمزيج نشا بالحرارة )مزيج النشا بالحرارة  -أديبات المشارك في تيريفثاالت( 
 إلى: توصلت الدراسة

  أن التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء إلى أن التركيبات الكيميائية للمزيج ومصفوفة البولي
 بروبيلين لم تحدث تغيرات مهمة في دورات إعادة المعالجة. 

  ت تحليالت حيود األشعة السينية أن بلورات وأظهرPP  كانت األكثر تأثراً عند إعادة المعالجة
 في شكلها النقي. 

تعد العالقة بين رأس المال البشرى والنمو  هدفت الدراسة إلى، Zhou,Xing 2014 دراسة
االفتصادية على التمية االقتصادى هو المحور الدائم لنظريات رأس المال البشرىمع التركيز 

 .الحديثة
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 التعرف على تحليل االقتصاد جوانج ونج ـGuangdong    قليلة وهناك  الكثير من العوامل
 .منها اإلصالح السياسات المفتوحالتى تساهم فى تحقيق اقتصاد جوانح ونج 

 إلى:  توصلت الدراسة
 مكن ان تدعم التنمية فى االقتصادن رأس المال البشرى يإ. 
 الالزمة والنصائح لتطور إستراتيجية تنمية الموارد البشرية فى إقليم جوانج  وضع  المقترحات

 دونج.
 

 نطاق الدراسة
 2018الى  2010بين  :لزمنيةالحدود ا

 .تتناول الدراسة إحدى مصانع البالستك بمدينة العاشر من رمضان الحدود المكانية:
 

 منهج الدراسة
 :تقرائى والمنهج التحليلى كما يلىمنهجى المنهج االستقوم دراسة هذا البحث  من خالل  اتباع 

 فقد استخدم المنهج االستقرائي من خالل استقراء ومراجعة الدراسات  :المنهج الستقرائي: أولا 
السابقة والكتب والمراجع والدوريات والنشرات والمقاالت العربية واألجنبية والمؤتمرات والندوات 

حيث أن استخدام المنهج االستقرائى الختبار ، اإلطار النظرى للدراسةالعلمية وذلك بهدف تكوين 
 الفرضيات ويساعد فى تحديد أبعاد المشكلة  التى ترتكز عليها هذة الدراسة .

من خالل جمع البيانات والمعلومات المتوفرة من مصـــــادرها ومعالجتها  :المنهج التحليلي :ثانياا 
 صـــول إلى النتائج الدقيقة للدراســـةاســـتبيان وذلك للو  بطرق علمية موضـــوعية من خالل اســـتمارة

، لفة لتوضـــيح الهدف من هذه الدراســـةتعمل الباحثة على دراســـة معالجة األبعاد والجوانب المخت
فقد أعتمدت الباحثة على منطقة العاشـــر من رمضـــان فى العينة الدراســـة النها منطقة صـــناعية 

 .صناعة اعادة تدوير البالستيكفى  يوجد بها العديد من المصانع التى يدخل
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 إجراءات الدراسة  
 :)المنهج التحليلي( الدراسة الميدانية

بإجراء الدراسة الميدانية على عمل  قائمة االستبيان والتي تم توزيعها على  ونالباحث قام
ويتمثل مجتمع  ،ناعية فى مدينة العاشر من رمضانالص بالمنشاتعينة من المديرين والعاملين 

على عينة اب المصانع المحاسبين واإلداريين بمختلف المستويات اإلدارية الدراسة فى أصح
 .ردة، حيث تم التعرف على أراءهم( مف83عشوائية قوامها)

 Statistical Package Forحصائي المعروفتم تفريغ البيانات عن طريق البرنامج اإل
Social Sciences حاسب اآللي من خالل برنامج الحزم وتم التحليل اإلحصائي باستخدام ال

 خطوة تمهيدية لتبويب البيانات وتحليلها، ومن خالله تم: عدوت، SPSS V. 25اإلحصائية
 متغيرات الثبات تبار الخCronbach’sAlpha خالل معامل ألفا كرونباخ من اختبار الثبات -1
جاألمن خالل معامل إرتباط بيرسون بين  اختبار صدق اإتساق الداخلي -2  االستقصاء. بعادوا 
اإلحصاءات الوصفية للبيانات من خالل جدولة البيانات في صورة جداول )المتوسط الحسابي  -3

 واإلنحراف المعياري، والوزن النسبي المئوي( لمتغيرات الدراسة.
 العالقات اإلرتباطية بمعامل ارتباط بيرسون للتحقق من صحة فروض الدراسة. -4
 فروض الدراسة. وت تعدد والمتدرج لدراسة تأثير المتغيراتحليل االنحدار البسيط والم -5
 للتحقق من صحة فروض الدراسة.لتوضيح الفروق بين العينة  T-testاختبار ت  -6
 للتحقق من صحة فروض الدراسة.لتوضيح التباين بين العينة  ANOVAاختبار ف  -7

 أولا: قياس العتمادية )الثبات والصدق لالستبيان(:
استخدم إلمكانية االعتماد على نتائج االستبيان للتحقق من ثبات االستبيان  الستبيان:ثبات 

الثبات الناتجه معامالت   لجدول (،ويوضحCronbachAlphaالباحث معادلة ألفا كرونباخ )
 باستخدام هذه المعادلة.
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 االستبيانثبات العبارات ألبعاد : (1جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد الستبيان

 0.616 5 البعد األول : المحاسبة البيئية
 0.706 5 البعد الثانى: رفع الوعي البيئي

 0.751 8 البعد الثالث : اإلفصاح عن المعلومات البيئية
 0.836 7 البعد الرابع : تحسين األداء البيئي و االجتماعي

 0.871 25 اجمالى االستبيان
مرتفعة كانت  درجات يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم 

 - المحاسبة البيئيةألبعاد االستبيان )( 0.836-0.751 – 0.706 - 0.616معامل الثبات )
 (تحسين األداء البيئي و الجتماعي-اإلفصاح عن المعلومات البيئية - رفع الوعي البيئي

هي ( و 0.871)إلجمالي مقياس،وكانت قيمة ألفا (0.5مرتفعة أكبر من )هي قيم و على التوالي 
والوثوق  انتائجه االعتماد و العباراتإلى صالحية م تشير هذه القيو ،(0.5قيمة مرتفعة أكبر من )

 .ابه
 :صدق اإلتساق الداخلي كاآلتي الباحثة بحساب قامت :لالستبيان صدق اإلتساق الداخلي

 الداخ ألبعاداالستبيانصدق االتساق : (2جدول )
 اإللكترونية الحكومةإجمالي  الستبيانأبعاد 

 )**( 0.659 معامل ارتباط بيرسون المحاسبة البيئية
 0.001 الداللة المعنوية

 (*)*0.800 معامل ارتباط بيرسون رفع الوعي البيئي
 0.001 الداللة المعنوية

 (*)*0.780 بيرسونمعامل ارتباط  اإلفصاح عن المعلومات البيئية
 0.001 الداللة المعنوية

تحسين األداء البيئي و 
 االجتماعي

 )**( 0.704 معامل ارتباط بيرسون
 0.001 الداللة المعنوية
دال معنويًا عند  رتباطالنجد أن معامل األبعاد من جدول صدق االتساق الداخلي السابق 

قيم  بلغتو  االستبيان االتساق الداخلي ألبعاد(، مما يؤكد على صدق 0.05مستوى معنوية )
رفع  - المحاسبة البيئيةلكل ) (0.704-0.780 – 0.800– 0.659رتباط بيرسون )امعامل 

على  (الجتماعيتحسين األداء البيئي و  -اإلفصاح عن المعلومات البيئية - الوعي البيئي
 التوالي
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 المتغيرات الديموجرافية.توزيع عينة الدراسة حسب  (3يعرض جدول رقم) 
 (83توزيع العينة )ن= :(3) لجدو

 النسبة % التكرار توزيع العينة

 النوع
 89.2 74 ذكر
 10.8 9 انثى

 100 83 اجمالى

 السن

 18.1 15 سنة30أقلمن 
 28.9 24 سنة 40إلى  30من 
 30.1 25 سنة50إلى  40من 

 22.9 19 سنة50أكثرمن 
 100.0 83 اجمالى

 المستوى الوظيفى

داري  54.2 45 مديرا 
 14.5 12 مديرقسم
 21.7 18 مهندس
 2.4 2 محاسب
 1.2 1 مديرجودة
 2.4 2 مديرمعامل
 1.2 1 مديرعام
 1.2 1 مديرأنتاج

 1.2 1 مديرتنفيذي
 100 83 اجمالى

 100 83 مؤهل جامعى المؤهل العلمي
 100 83 إجمالي

 SPSS V25 برنامج من إعداد الباحث من واقع مخرجات المصدر:
يتضح من الجداول السابقة أن أعلي وأقل فئة من جميع فئات الدراسة حسب المتغيرات 

 الديموغرافية هي كاآلتي:
أقل نسبة من ، و ( من إجمالى العينة من الذكور%89.2اتضح أن أعلى نسبة وهي ) النوع:

 (. %28.9إجمالى العينة من اإلناث وهي )
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 40من  ( من إجمالى العينة من الفئات العمرية )%30.1اتضح أن أعلى نسبة وهي ) السن:
( %18.1سنة( هي )30أقل نسبة من إجمالى العينة من هم في سن )أقلمن و  سنة(. 50إلى 

 باجمالي. 
اتضح أن أعلى نسبة وهي فئة الحاصلين علي )مؤهل جامعي( من إجمالى  المؤهل العلمي:

 (.%100.0العينة من فئات المؤهل العلمي بنسبة )
مالى العينة من فئة )مدير ( من إج%54.2اتضح أن أعلى نسبة وهي ) المستوى الوظيفي:

 (.%1.2مديرتنفيذي( هي ) نتاج،إ مديرعام، مدير ة من فئة )أقل نسبة من إجمالى العين، و اداري(
 

 نتائج الدراسة
المحاسبة البيئية و أبعاد عملية إعادة تدوير البالستكمصفوفة االرتباط بين : (4جدول )  

 النتيجة )الدللة( مستوى المعنوية (r) معامل الرتباط البعاد
 دالة **0.01 0.729 رفع الوعي البيئي

 دالة **0.01 0.416 اإلفصاح عن المعلومات البيئية
 دالة **0.01 0.547 تحسين األداء البيئي و االجتماعي

 دالة **0.01 0.677 األبعادجمالى إ
 (.0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )*(.0.1دالة عند مستوى معنوية أقل من )** 
، "و " والمحاسبة البيئية" رفع الوعي البيئي"  دطردية ذات داللة إحصائية بين بع توجد عالقة -

 (. 0.01( بمستوى معنوية اقل من )0.729حيث بلغ معامل االرتباط )
"و "  اإلفصاح عن المعلومات البيئية"  ية ذات داللة إحصائية بين بعدعالقة طردتوجد  -

 (. 0.01( بمستوى معنوية اقل من )0.416، حيث بلغ معامل االرتباط )والمحاسبة البيئية"
"و "  تحسين األداء البيئي و االجتماعيتوجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين بعد " -

 (.0.01( بمستوى معنوية اقل من )0.547حيث بلغ معامل االرتباط ) ،والمحاسبة البيئية "
 اجمالى أبعاد عملية إعادة تدوير البالستيك"  طردية ذات داللة إحصائية بين بعدتوجد عالقة  -

( بمستوى معنوية اقل من 0.677، حيث بلغ معامل االرتباط )"و " والمحاسبة البيئية"
(0.01 .) 
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" ال يوجد أثر ذو داللة معنوية للمحاسبة والذى ينص على أنة :  ولاأل  ثبات صحة الفرضإ
 .البيئية على أبعاد عملية إعادة تدوير البالستيك

اجمالىابعاد  لمحاسبة البيئية علىانموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية : (5جدول رقم )
 عملية إعادة تدوير البالستيك 

معامل  المتغير المستقل
 (Bاإلنحدار)

t. test F. test 
2R R مستوى  القيمة

مستوى  القيمة المعنوية
 المعنوية

45.8 **0.001 67.731 **0.01 3.595 1.157 الجزء الثابت
% 0.677 

     **0.01 8.230 0.604 المحاسبة البيئية
 (.0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )*(.0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**

 من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها:يتضح 
( من %45.89يفسر )المحاسبة البيئية نجد أن المتغير المستقل )2R(معامل التحديد  – 1

(. وباقي النسبة عملية إعادة تدوير البالستيكاجمالىأبعاد التغير الكلي في المتغير التابع )
المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من يرجع إلى الخطأ العشوائي في 

نجد أن المتغير المستقل  (t.test)باستخدام اختيار المفروض إدراجها ضمن النموذج .
، حيث (عملية إعادة تدوير البالستيكاجمالىأبعاد )ذو تأثير معنوي على ، المحاسبة البيئية
 (.0.01) من وية أقل( وذلك عند مستوى معن8.230بلغت قيمة "ت" )

، الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككلاختبار معنوية جودة توفيق نموذج النحدار: – 2
( وهي ذات 67.731هي ) (F-test)، وحيث أن قيمة إختبار (F-test)تم استخدام إختبار 

تحسين مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على ، (0.01معنوية عند مستوى أقل من )
 األداء البيئى واالجتماعى

وبذك نرفض الفرض العدمى ونقبل الفرض البديل الذى ينص على "يوجد أثر ذو دللة 
 معنوية للمحاسبة البيئية على أبعاد عملية إعادة تدوير البالستيك 

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية للمحاسبة البيئية  والذى ينص على أنه ثبات صحة الفرض الثانى:إ
 رفع الوعى البيئى لعملية إعادة تدوير البالستيك على 
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رفع لمحاسبة البيئية على تأثير امعنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد : (6)جدول رقم 
 الوعى البيئى لعملية إعادة تدوير البالستيك.

معامل  المتغير المستقل
 (B)اإلنحدار

t. test F. test 
2R R مستوى  القيمة

مستوى  القيمة المعنوية
 المعنوية

 0.729 %53.1 **0.001 90.660 **0.02 2.360 0.755 الجزء الثابت
     **0.01 9.522 0.676 المحاسبة البيئية

 (.0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )*(.0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**
 من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها: يتضح

( من التغير %53.1يفسر ) المحاسبة البيئيةنجد أن المتغير المستقل  )2R(معامل التحديد  – 1
لعملية إعادة تدوير البالستيك(. وباقي النسبة  الوعى البيئىرفع التابع )الكلي في المتغير 

من  يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان
نجد أن المتغير المستقل  (t.test)باستخدام اختيار المفروض إدراجها ضمن النموذج .

( 9.522، حيث بلغت قيمة "ت" )(ئىالوعى البيرفع )ذو تأثير معنوي على ، المحاسبة البيئية
 (.0.01وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )

، ر معنوية جودة توفيق النموذج ككلالختبااختبار معنوية جودة توفيق نموذج النحدار: – 2
 ( وهي ذات90.660هي ) (F-test)، وحيث أن قيمة إختبار (F-test)تم استخدام إختبار 

رفع ، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على (0.01معنوية عند مستوى أقل من )
 .لعملية إعادة تدوير البالستيك الوعى البيئى

ــــــى  ــــــذى يــــــنص عل ــــــرفض الفــــــرض العــــــدمى ونقبــــــل الفــــــرض البــــــديل ال يوجــــــد "وبــــــذك ن
ئـــــــــى لعمليـــــــــة إعـــــــــادة رفـــــــــع الـــــــــوعى البيأثـــــــــر ذو داللـــــــــة معنويـــــــــة للمحاســـــــــبة البيئيـــــــــة علـــــــــى 

 .تدوير البالستيك
وجـــــــد أثـــــــر ذو داللـــــــة معنويـــــــة والـــــــذى يـــــــنص علـــــــى أنة" ثبـــــــات صـــــــحة الفـــــــرض الثالـــــــث:إ

اآلفصــــــــــاح عــــــــــن المعلومــــــــــات البيئيــــــــــة لعمليــــــــــة إعــــــــــادة تــــــــــدوير للمحاســــــــــبة البيئيــــــــــة علــــــــــى 
 .البالستيك
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فصاح لمحاسبة البيئية على اإلانموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية  : (7جدول رقم )
 ة لعملية إعادة تدوير البالستيك المعلومات البيئيعن 

المتغير 
 المستقل

معامل 
 (Bاإلنحدار)

t. test F. test 
2R R مستوى  القيمة

مستوى  القيمة المعنوية
 المعنوية

17.3 **0.001 16.780 **0.01 8.790 2.594 الجزء الثابت
% 

 0.416 
المحاسبة 
     **0.01 4.096 0.281 البيئية

 (.0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )*(.0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**
 يتضح من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها:

( من التغير %17.3يفسر ) المحاسبة البيئيةنجد أن المتغير المستقل  )2R(معامل التحديد  – 1
الكلي في المتغير التابع )اآلفصاح عن المعلومات البيئية لعملية إعادة تدوير البالستيك(. 
وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة 

نجد أن المتغير  (t.test)باستخدام اختيار أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج .
، حيث )اآلفصاح عن المعلومات البيئية(ذو تأثير معنوي على ، المحاسبة البيئيةالمستقل 

 (.0.01)( وذلك عند مستوى معنوية أقل من 4.096بلغت قيمة "ت" )
توفيق النموذج ككل، الختبار معنوية جودة  اختبار معنوية جودة توفيق نموذج النحدار: –2

 ( وهي ذات16.780هي ) (F-test)ختبار ا، وحيث أن قيمة (F-test)ختبار اتم استخدام 
ودة تأثير نموذج االنحدار على ، مما يدل على ج(0.01معنوية عند مستوى أقل من )

 فصاح عن المعلومات البيئية.اإل
يوجد أثر ذو داللة "وبذك نرفض الفرض العدمى ونقبل الفرض البديل الذى ينص على 

 اآلفصاح عن المعلومات البيئية لعملية إعادة تدوير البالستيك.معنوية للمحاسبة البيئية على 
ال يوجــــــــد أثــــــــر ذو داللــــــــة " هوالــــــــذى يــــــــنص علــــــــى أنــــــــ :رابــــــــعثبــــــــات صــــــــحة الفــــــــرض الإ

عى لعمليــــــــــة إعــــــــــادة علــــــــــى تحســــــــــين األداء البيئــــــــــى واالجتمــــــــــاالبيئيــــــــــة معنويــــــــــة للمحاســــــــــبة 
 .تدوير البالستيك
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لمحاسبة البيئية على تحسين انموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية :  (8جدول رقم )
 األداء البيئى واالجتماعى لعملية إعادة تدوير البالستيك 

المتغير 
 المستقل

معامل 
 (Bاإلنحدار)

t. test F. test 
2R R مستوى  القيمة

مستوى  القيمة المعنوية
 المعنوية

29.9 **0.001 34.105 **0.01 9.011 2.309 الثابتالجزء 
% 

0.547 
المحاسبة 
     **0.01 5.840 0.344 البيئية

 (.0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )*(.0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**
 يتضح من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها:

( من %29.9يفسر )المحاسبة البيئية نجد أن المتغير المستقل )2R(معامل التحديد  – 1
(. وباقي النسبة يرجع إلى تحسين األداء البيئى والجتماعىالكلي في المتغير التابع )التغير 

من المفروض الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان 
، المحاسبة البيئيةنجد أن المتغير المستقل  (t.test)استخدام اختيار ، إدراجها ضمن النموذج
( 5.840، حيث بلغت قيمة "ت" )( تحسين األداء البيئى واالجتماعى )ذو تأثير معنوي على 

 (.0.01وذلك عند مستوى معنوية أقل من  )
، النموذج ككلر معنوية جودة توفيق الختبااختبار معنوية جودة توفيق نموذج النحدار: – 2

 ( وهي ذات34.105هي ) (F-test)، وحيث أن قيمة إختبار (F-test)تم استخدام إختبار 
، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على تحسين (0.01معنوية عند مستوى أقل من )

 .األداء البيئى واالجتماعى
يوجد أثر ذو داللة "وبذلك نرفض الفرض العدمى ونقبل الفرض البديل الذى ينص على 

 .عى لعملية إعادة تدوير البالستيكعلى تحسين األداء البيئى واالجتمامعنوية للمحاسبة البيئية 
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 توصيات الدراسة
يوصى الباحثون بتطبيق المحاسبة البيئية فى المنشآت الصناعيية لما لها من جدوى ومنفعة  -1

 ية والمنفعة العامة لحماية البيئة.كبيرة تعود على المنشآت الصناعية بالمنفعة ااالقتصاد
عية بمدى أهمية يوصى الباحثون بتنمية الوعى البيئى لدى العاملين بالمنشآت الصنا -2

، ودورها فى تقديم وتقديم المعلومات المالئمة التخاذ القرارات والمساهمة فى المحاسبة البيئية
 عملية التخطيط والرقابة واالهتمام بحماية البيئة.

ها لنظام المحاسبة البيئية جل حتمية توافير أصورفى معلومات االداء البيئى من القعالجة م -3
 للشركات الصناعية من اجل فاعلية استخدام اساليب المحاسبة البيئة فى تلك المؤسسات.

 .بية المتعلقة بالبيئة ومشكالتهاوضع معايير للمحاسبة البيئية لتنظيم االجراءات المحاس -4
مية البالغة لسن التشريعات وقوانين البيئية الالزمة للمنشآت الصناعية يوصى الباحثون االه -5

بقواعد االفصاح والمعلومات البيئية لضرورة التزام المنشآت بحماية البيئة والمحافظة عليها 
 .ل دعمها إلعادة تدوير البالستكمن خال

لزيادة الوعى البيئى يوصى الباحثون االهتمام باستراتيجية االنشطة الخاصة بتدريب العاملين  -6
 لدى العاملين للحافظ على البيئة.

واالهتمام بآلية تنفيذ تلك االستراتيجية من ، يوصى الباحثون بوضع استراتيجية إعادة التدوير -7
 .اء وعقد مؤتمرات من أجل تطويرهاخالل االستعانة بالخبر 

ثاراالقتصادية الفعالة لدعم تفعيل القوانين والتشريعات الحديثة الخاصة باآل يوصى الباحثون -8
فى مجال التخلص اآلمن من المخلفات البالستيكية ووضع العقوبات الرادعة للمخالفين 

 لتشجيع صناعة إعادة التدوير.
المحاسبة يوصي الباحثون بأهمية ستمرار عملية االفصاح عن المعلومات البيئية لتفعيل  -9

 .قتصادية واالجتماعية والبيئيةاالللتطوير المؤسسات بجوانبها  البيئية من خالل تقارير
يوصى الباحثون بتوفير ميزانية خاصة مستقلة لدعم دراسات البحث العلمى فى مجال  -10

مشروعات إعادة التدوير ومعالجة المخلفات بطرق علمية متخصصة مما يخفض من التكلفة 
 .ة لهذة المشروعات عالية التكايفاالجمالي
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ABSTRACT 

The study aims to develop a proposed framework for measuring and 

interpreting the role of effective application of environmental accounting 

in supporting the plastic recycling industry, in order to identify the reality 

of the use of environmental accounting methods in industrial facilities to 

face one of the important challenges facing economic systems and 

international and regional organizations. It is noticed that the high 

volume of economic activity as much as contributes increasing the rates 

of development, which contributes directly to solving the problem of 

environmental pollution and the different components of the 

environmental system necessary for protecting the environment. The 

study also aims to focus on importance of the disclosure of environmental 

information for the protection of the environment. 

The study exposes the use of environmental accounting in industrial 

establishments as a modern management approach, showing also the 

extent of these facilities’ concern in the mechanisms of using 

environmental accounting to support many industries, including plastic 

recycling industry. Moreover, the research conducts a field study to 

identify the suitability and possibilities and requirements to be applied to 
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the industrial establishments in the tenth of Ramadan city (the study 

sample). 

In order to achieve the study objectives, a questionnaire form has 

been collected through interviews. In this study, the researcher relies on 

combination between the inductive and deductive method. The study 

sample consists of (83) items, which is the number of correct forms that 

have been retrieved and applied to the studied entity. Results indicate a 

significant effect of environmental accounting on raising environmental 

awareness of plastic recycling. There is also a significant impact of 

environmental accounting on the disclosure of environmental 

information concerning the plastic recycling, and a significant impact of 

environmental accounting on improving the environmental and social 

performance of the process of plastic recycling 

The researchers recommend paying attention to increasing 

environmental awareness to protect the environment and pay special 

attention towards increasing the disclosure of environmental information 

by the application of the environmental accounting system. 


