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قياس أثر المراجعة البيئية في اإلفصاح عن األعباء البيئية  
 وانعكاساتها في رفع معدالت الربحية

 

 (2)وائل فوزي عبد الباسط -(2)جمال سعد خطاب -(1)أميرة محمد حامد محمود
عين  جامعة، ( كلية التجارة2( طالبة دراسات عليا بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية 1

 شمس
 

 لصالمستخ
 سهاوانعكا البيئية األعباء عن اإلفصاح في البيئية المراجعة أثر قياس"الى  بحثهدف ال

تم استخدام المنهج الوصفي  البحثومن أجل تحقيق أهداف  الربحية"، معدالت في رفع
نات البيا عند جمع ون الباحث اعتمدحيث النظرية وإعداد الجانب الميداني  البحثالتحليلي في 

وجهة وتنفيذ قائمة االستقصاء الم واالستقصاءزمة للدراسة على أسلوب المالحظة ولية الالاأل
صحة  مفردة وتم واستخدام التحليل االحصائي وذلك للتأكد من 384لمفردات العينة والتي تبلغ 

 .البحثفروض 
 ةدالل ذات عالقة تم قبول الفرض األول: "توجد الى النتائج اآلتية: البحثوقد توصلت 

ة البيئية"، حيث وجدت عالق األعباء عن المحاسبي واإلفصاح البيئية المراجعة بين معنوية
 بين المراجعة البيئية، واإلفصاح المحاسبي عن األعباءارتباط موجبة ذات داللة معنوية 

صاح ، فكلما زادت المراجعة البيئية كلما زاد اإلف0.751حيث بلغ معامل االرتباط البيئية، 
ين بتوجد عالقة ذات داللة معنوية تم قبول الفرض الثاني: " باء البيئية.المحاسبي عن األع

"، حيث وجدت عالقة ارتباط اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية ورفع معدالت الربحية
حية، بين اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية، ورفع معدالت الربموجبة ذات داللة معنوية 

ا ، فكلما زاد اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية، كلم0.594حيث بلغ معامل االرتباط 
 زادت معدالت الربحية.

أثبتت النتائج دور المراجعة البيئية في زيادة معدالت  ومن أهم التوصيات ما يلي:
الربحية، لذا يوصي الباحثون بتفعيل دور المراجعة البيئية، وزيادة كفاءة المراجع البيئي بما 

ضرورة  لمراجعين على النظم التشغيلية واإلدارية، وأساليب قياس األنشطة البيئية.تدريب ا يلي:
إلمام المراجعين بالقوانين والتشريعات التي تخضع لها المنشآت االقتصادية، ونظم المعلومات، 
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ضرورة أن يشمل فريق المراجعة البيئية خبراء في  والتخصصات العلمية ذات العالقة.
التخصصية ذات العالقة بالبيئة، أو االستعانة بالخبراء في حالة عدم المجاالت العلمية 

 تواجدهم بالفريق.
 

 مقدمةال
لك التي يوليها العالم أجمع اهتماما كبيرا، وذ الهامة،البيئة من األمور  تلقد أصبح

والمشروعات التي تسبب في  الصناعية،لتطور الحياة االقتصادية حيث زاد حجم المنشآت 
وقد تفاقمت مشاكل التلوث البيئي بعد ظهور التطور التكنولوجي خاصة في  ئة،البيتلوث 

دأ بولقد  ،استعمال النفط ومشتقاته في توليد الطاقة الكهربائية وفي مختلف الصناعات كوقود
لية المستوى العالمي حيث عقدت مؤتمرات دو  ىعلو  ،االهتمام بالموارد الطبيعية خشية تلوثها

 طها.لنشايد من األجهزة والهيئات الدولية التي تمثل قضايا البيئة محورا كثيرة وأنشئت العد
مة، والعالمي في الدول المتقد محليوحازت ظاهرة التلوث البيئي اهتمام الرأي العام ال

 ل،العواموالنامية على السواء وأصبح من واجب مشروعات األعمال أن تأخذ في االعتبار كافة 
وفاء السلبي على البيئة عن وضع استراتيجياتها وسياساتها، وذلك للوالمتغيرات ذات التأثير 

بمتطلبات المجتمع عما قد تلحقه بالبيئة وقد أدى ذلك إلى ضرورة قيامها باإلفصاح عن 
  (1995عبد السالم، ( البيئية.أنشطتها 

أصبحت القضايا البيئية في الوقت الحاضر محل االهتمام المتزايد من قبل الدول و 
حاسبون ب الميئات المهنية واألكاديمية وخبراء البيئة والمهندسين والبيولوجيين وغيرهم ويتواكواله

والمراجعون على االستجابة لمتطلبات العصر في هذا المجال وهو ما انعكس على ظهور 
 البيئية.مجاالت جديدة للمحاسبة البيئية والمراجعة 

يد وتغيرات متالحقة ادت الي ظهور العدويشهد العالم في فترته االخيرة تطورا ملحوظا 
من الجوانب االدارية الجديدة لتحسين اساليب العمل داخل المؤسسات والمنظمات ويؤدي 

 تطبيق هذه االتجاهات الي االرتقاء بمستوي االنتاج وارتفاع معدالت االداء والجودة.
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يق النظام ان االفصاح البيئي بشكل عام مصمم بهدف تخفيف االعباء البيئية وتطب
المالئم التخاذ القرار داخل المنظمة في جميع جوانبه والتي تشمل تعريف واضح للسياسة 

جعة ومرا البيئية والتعهدات التي تلتزم بها المنظمة تجاه البيئة من تخطيط وتنفيذ ورصد ورقابة
ا قوعهو تمل إدارية، حيث يعتبر االفصاح البيئي من الوسائل المهمة لتحديد االثار البيئية المح

 من الممارسات كما انه يحدد بوضوح المسئوليات واالدوار الواجب على المنظمات تنفيذها.
ويعد االداء البيئي أحد االتجاهات التي حظيت باهتمام كبير في بعض المجتمعات 

 ي هذهوالدول ويعود هذا الدور الكبير الذي تلعبه البيئة ومدي المعرفة به لثقافة االنسان ف
حيث ان جودة االداء البيئي تضمن تحقيق الرفاهية فضال على ان االهتمام بجودة  الدول

كات االداء البيئي واالفصاح يعتبران مجاال حيويا هاما لجميع االنشطة الصناعية داخل الشر 
 والمؤسسات.

 

 البحثمشكلة  
ئة في ضوء الحاجة الملحة للحد من التلوث البيئي ومواجهة المخاطر التي تواجه البي

بسبب استنزاف الموارد الطبيعية وما حدث للغالف الجوي من اضطرابات مثل تفاقم ظاهرة 
االحتباس الحراري ووجود ثقب االوزون في توجه معظم دول العالم الي تحقيق التنمية 

نشأة االقتصادية وفي ضوء غياب الوعي الكامل عن التكاليف البيئية والمخاطر التي تحيط بالم
قة م الدسبب اهمال االفصاح البيئي  في القوائم المالية عن التكاليف البيئية وعدوالمؤسسات  ب

في تحري البيانات التي تخص هذه التكاليف وعدم وجود قوانين فعالة تؤثر علي المنشاة 
ال  الصناعية في عملية التخطيط االستراتيجي واالخذ في االعتبار ان التكاليف البيئية جزء

 .لها المنشاة لتحسين جودة االنتاجالتي يجب ان تتحم يتجزأ من التكاليف
بو حفص، ومن خالل إطالع الباحثون على الدراسات السابقة، لوحظ أن دراسة )

بتسليط الضوء على سبل تطبيق المراجعة البيئية في الجزائر في التجارب  ، فقد اهتمت(2018
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فقد اهتمت ( 2018رمضان، ، أما دراسة ) الدولية سواء كانت خاصة بالمنظمات الدولية
معرفة مدى تأثير ممارسة المسئولية االجتماعية والمسئولية البيئية وتطبيق قواعد الحوكمة ب

على األداء المالي للشركات التي تم ادراجها داخل مؤشر المصري لمسئولية الشركات، 
دفت ( فاستهOdunze & Maduike, 2018، اما دراسة )والشركات الموجودة خارج المؤشر

بحث تأثير المراجعة البيئية على سبع منظمات في بورت هاركورت باستخدام نظام  البحثهذه 
اما  المسح العشوائي، واختبار العالقة بين كل من المراجعة البيئية والتنمية المستدامة،

إلى تطوير مؤشر اإلفصاح عن  البحثفهدفت هذه  ( (Abu Al-Ajeen, 2020دراسة
السنوية من قبل المنظمات غير الربحية، وخاصة المنظمات غير الحكومية  المعلومات للتقارير

 .في قطاع غزة، والتي يمكن أن تكون بمثابة دليل لتحسين مساءلتها
 

 البحثأسئلة  
 ك علىالى أي مدى تؤثر المراجعة البيئية على اإلفصاح عن األعباء البيئية وتأثير ذل

 معدالت الربحية؟
 ئيسي التساؤالت التالية:ويتفرع من التساؤل الر 

 ما دور المراجعة البيئية في اإلفصاح عن األعباء البيئية؟ -1
 الى أي مدى يتم اإلفصاح عن األعباء البيئية؟ -2
 ما دور اإلفصاح عن األعباء البيئية في زيادة معدالت الربحية؟ -3
ية ربحما الدور الذي يمكن أن تقوم به المراجعة البيئية في المحافظة على البيئة ورفع  -4

 المنشأة؟
 

 البحثأهمية  
 من خالل االتي: البحثنبعت أهمية 
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، قد البحثترجع األهمية العلمية للدراسة في االستفادة من نتائج وتوصيات  األهمية العلمية:
مجاالت أمام الباحثين والدارسين لالطالع على نماذج المراجعة البيئية على فتح  البحثتساعد 

ئية، وربما تقود النتائج إلى ضرورة إجراء دراسات الحقة ذات فائدة واالفصاح عن األعباء البي
 .البحثأكبر لخدمة الحث العلمي والتعمق أكثر في موضوع 

اإلدارة  البحثعن أوجه القصور لدى المراجعين، قد تفيد  البحثقد تكشف  األهمية العملية:
ل الشركة الفردية، شركات العليا وصانعي القرار في المنشأت والمؤسسات، وعلى سبيل المثا

 األشخاص، شركات المحاصة، شركات األموال، بمختلف انواعهم ومجاالت العمل المختلفة.
 

 البحثأهداف  
دالت التعرف على تأثير المراجعة البيئية في اإلفصاح عن األعباء البيئية وأثرها على مع -1

 الربحية.
 بيئية.بيان دور المراجعة البيئية في اإلفصاح عن األعباء ال -2
ن توضيح التأثيرات البيئية على نتائج االعمال والتقارير المالية من خالل اإلفصاح ع -3

 األعباء المالية. 
 قياس انعكاسات اإلفصاح عن األعباء البيئية في رفع معدالت الربحية. -4
من  التعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به المراجعة البيئية في المحافظة على البيئة -5

 اجعة األنشطة البيئية.خالل مر 
 

 البحثفروض  
قام الباحثون بصياغة الفروض التالية، بهدف اختبارها والتحقق من  البحثفي ضوء أهداف 

 صحتها:
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 حاسبيتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين المراجعة البيئية في اإلفصاح الم الفرض األول:
 عن األعباء البيئية.
 بيئيةة معنوية بين اإلفصاح المحاسبي عن األعباء التوجد عالقة ذات دالل الفرض الثاني:

 ورفع معدالت الربحية.
 ة.لربحيتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين المراجعة البيئية ورفع معدالت ا الفرض الثالث:

 
 الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة العربية: أواًل:
لمحاسبي للتكاليف البيئية دراسة القياس االى  البحثهدفت  :(2015دراسة )لعبيدي، 

الل خوقد أوضحت نتائج البحث من  .واإلفصاح عنها في القوائم المالية لتحسين األداء البيئي
 :التحليل االحصائي عند اختبار الفرضيات ما يلي

بي وجود عالقة ارتباط بين أهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة القياس واإلفصاح المحاس -أ
 .تحسين األداء البيئي للمؤسسات الصناعيةو  عن التكاليف البيئية

وجود عالقة ارتباط بين المخاوف والمعوقات التي تحد من تبني تطبيق عملية القياس  -ب
 .واإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية وتحسين األداء البيئي للمؤسسات الصناعية

هام يتعلق الى تسليط الضوء على موضوع  البحثتهدف  :(2015دراسة )مراد وفوزي، 
لى عبتطوير مهنة المراجعة لتشمل االمور البيئة وذلك استجابة لتزايد االهتمام بالمحافظة 

لى البيئة وحمايتها من االضرار التي قد تترتب على أنشطة المؤسسة االقتصادية باإلضافة ا
رفة معتوضيح مفاهيم المراجعة البيئية وابراز الدور الذي تلعبه في تحسين االداء البيئي، و 

 التطبيقية لمراجعة البيئة داخل المؤسسة الوطنية للدهن.  ENAPاالبعاد



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 أميرة محمد حامد وآخرون 
 

 2021، فبرايرابعر الجزء ال، ثانيال العدد، ن لخمسو ا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 

107 

هم والنتائج المتواصل إليها نحاول اقتراح بعض التوصيات التي قد تسا البحثومن خالل هذه 
 :في تحسين األداء

 .تشجيع االهتمام بالنظافة و األمن -
ي مجاالت التلوث و مشاكل ضرورة قيام مراجعين متخصصين و مؤهلين علميا و عمليا ف -

 .البيئة
 ألداءاتحديد كل االلتزامات و التكاليف بدرجة كبيرة في الدقة للمساعدة على تحديد نتيجة  -

 .البيئي ألي نشاط تزاوله المؤسسة االقتصادية
ام تهدف هذه الورقة البحثية قياس األداء المالي وتقييمه باستخد :(2020دراسة )لعراف، 

 ريفيةفالحة والتنمية الي البنوك التجارية الجزائرية بالتطبيق على بنك المؤشرات الربحية ف
 .(BADR)  الجزائري 

وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها تسجيل البنك انخفاض في نسب الربحية 
ش ، هاماألربعة التالية: )العائد على األصول، العائد على حقوق الملكية، العائد على الودائع

بح(، ألسباب متعددة لعل أبرزها موجة التضخم وعدم االستقرار االقتصادي صافي الر 
والسياسي الذي تشهده البالد، انخفاض في بعض نسب الربحية، إذ إن البنك يشهد تراجعا 

 .كبيرا في عوائده باإلضافة إلى وجود قصور في كفاءة البنك على تحقيق االستثمار األنجح
 :جنبيةثانيًا: الدراسات السابقة األ

الهدف الرئيسي من هذا البحث هو شرح  :(Ljubisavljevic & Others, 2017دراسة )
الطرق التي تسهم المراجعة البيئية من خاللها في حماية البيئة والحفاظ عليها، وتطوير مفهوم 
التنمية المستدامة، استخدم الباحثون طرق التحليل، التوليف، القياس االستخالص استنتاج 

ير المراجعة البيئية على تحسين البيئة وحمايتها. وقدم الباحثون مقترحات للتنفيذ حول تأث
والتحكم والتحسين المستمر لحماية البيئة من خالل المراجعة البيئية الداخلية والخارجية في 

 مؤسسات جمهورية صربيا. 
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محلي أن الشركات التي تلوث البيئة تسبب أضرارا على المستوين ال البحثواستنتجت 
دم والعالمي بسبب انبعاث المواد الضارة في جميع قطاعات البيئة، والتغيرات المناخية، وع

 .كفاية إعادة التدوير والتخلص من المواد الخطرة، مما يعرقل سالمة البيئة وصحة السكان
بحث تأثير المراجعة  البحثاستهدفت هذه  :(Odunze & Maduike,  2018دراسة )

منظمات في بورت هاركورت، وتم تحليل النتائج حسب معامل ترتيب البيئية على سبع 
سبيرمان، واتضح من االختبارات التي أجريت وجود عالقة مهمة بين كل من المراجعة البيئية 
والتنمية المستدامة، وبين المراجعة البيئية والتلوث البيئي، وبين التنمية المستدامة والتلوث 

أن المشاكل البيئية أصبحت  البحثدامة والبيئة الصحية، وأوضحت البيئي، وبين التنمية المست
معقدة بسبب االستخدام المفرط للموارد، وتحدث المضاعفات ألن الحكومات وأصحاب 

 المصلحة ال يوازنون النمو االقتصادي مع االستدامة البيئية.
ن إلى تطوير مؤشر اإلفصاح ع البحثهذه  تهدف :( ,2020Abu Al-Ajeenدراسة )

مية المعلومات للتقارير السنوية من قبل المنظمات غير الربحية، وخاصة المنظمات غير الحكو 
في قطاع غزة، والتي يمكن أن تكون بمثابة دليل لتحسين مساءلتها، وتم استخالص بعض 

ي. لقياس اإلفصاح الكم البحثيستخدم مؤشر اإلفصاح الذي تم تطويره في هذه  النتائج أهمها
ة اإلفصاح عن طريق حساب عدد العناصر المبلغ عنها في التقارير السنوية يستكشف كمي

ولكن ال يتحقق من الجودة. قد تستخدم األبحاث اإلضافية اإلفصاح عن الجودة، وقياس 
مستوى الكشف عن المعلومات في التقارير السنوية، وفحص محددات مدى الكشف عن 

 المعلومات.
 

 يالنظري والمف اهيم  اإلطار
مجموعة من المفاهيم بالتوضيح أهمها )المراجعة البيئية، اإلفصاح  البحث لتناو 

 المحاسبي، اإلفصاح البيئي، الربحية(.
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  تعرف المراجعة البيئية بمعناها البسيط "هي فحص األداء البيئي  :المراجعة البيئيةمفهوم
من التعريف للمنشأة للتحقق من مدى قيام المنشأة بمسؤولياتها اتجاه البيئية". يتضح 

السابق الغرض من المراجعة األداء البيئي التأكد من مدى االلتزام المنشآت الصناعية 
(،  وعرفها الباحثون بأنها عملية تقييم 1996)عبد الجليل،  بالقوانين واألنظمة البيئية

لألداء البيئي للمنشآت ككل والصناعية منها على األخص والتي تساعد هذه المنشآت في 
على مدى االلتزام باألداء البيئي والقوانين والسياسات نظم اإلدارة البيئية، وتعتبر  التعرف

أداة فعالة التقييم نظام وأن يكون المراجع البيئي مستقل عن العمل المكلف بتنفيذه، أو عن 
الجهة المسئولة مباشرة عن هذا العمل، وأن يحصل على أدلة مراجعة كافية ومالئمة 

 التي توصل إليها وفقا لمعايير مقبولة قبوة عامة لمراجعة نظم اإلدارة البيئية.لتدعيم النتائج 
 يعتبر التطور المعاصر لمصطلح "اإلفصاح" بدياًل لمصطلح "نشر  :اإلفصاح المحاسبي

لى أو عرض المعلومات" ألنه يتوافق مع التعريف التقليدي لوظيفة المحاسبة ألنه يهدف إ
فصاح (، ويعد اإل2002دية وإعالم المستفيدين )أبو المكارم، قياس نتائج األنشطة االقتصا

مة اء قيالمحاسبي من أهم المفاهيم والمبادئ المحاسبية المهمة التي تلعب دورا مهما في إثر 
 ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر بالقوائم المالية.

يين، األمريكي للمحاسبين القانونوقد حددت لجنة إجراءات المراجعة المنبثقة عن المعهد 
ية، إن معطيات عرض المعلومات في القوائم المال "ماهية اإلفصاح المحاسبي المناسب بما يلي

وفقا لمبادي المحاسبة المتعارف عليها، تقتضي بتوفير عنصر اإلفصاح المناسب في هذه 
لى عفصاح المقصود هنا (، وإن عنصر اإلالجوهريةالقوائم، وذلك بشان جميع األمور المادية )

 صلة وثيقة بشكل ومحتوى القوائم المالية والمصطلحات المستخدمة فيها وأيضا بالمالحظات
ن مالمرفقة بها، وبمدى ما فيها من تفاصيل، وذلك كيفية تجعل لتلك القوائم قيمة إعالمية 

 (.2008)مطر، السويطي، "وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم
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 التي اإلفصاح البيئي بأنه عبارة عن "مجموعة بنود المعلومات يعرف :اإلفصاح البيئي 
 لماضياتتعلق بأداء وأنشطة اإلدارة البيئية للشركة، واآلثار المالية المترتبة عليها في 

لها والحاضر والمستقبل" وعرفه باحث آخر بأنه عبارة عن "األسلوب أو األداة التي من خال
ار األطراف المستفيدة بأنشطتها المختلفة ذات اآلث تستطيع الوحدة المحاسبية أعالم كل

 (2009، البيئية وانعكاسات ذلك على البيانات المالية. )صالح
 مار تعكس الربحية مقدار المنظمة على توليد أرباح في مجموعها وليس لكل استث :الربحية

ها، على حدة، "والربحية هدف أساسي لجميع المنشآت، وأمر ضروري لبقائها واستمرار 
هي و وغاية يتطلع إليها المستثمرون، ومؤشر يهتم به الدائنون عند تعاملهم مع المنشأة، 
هي  أيضا أداة مهمة لقياس كفاءة اإلدارة في استخدام الموارد الموجودة، والربحية أيضا
حقيق عبارة عن العالقة بين األرباح التي تحققها المنشأة واالستثمارات التي ساهمت في ت

 (2008خ، الشيباح، وتعتبر الربحية هدفًا   للمنشأة ومقياسًا للحكم على كفايتها". )هذه األر 
 

 البحثاجراءات  
اح الحالية على محاور أثر المراجعة البيئية في اإلفص البحثاقتصرت  الحدود الموضوعية:

ئية يعن األعباء البيئية وانعكاساتها في رفع معدالت الربحية، من خالل أهداف المراجعة الب
 وآليات تطبيقها. 
على المراجعين والشركاء وأصحاب المكاتب بمكاتب  البحثاقتصرت  الحدود البشرية:

 فردًا. 384المحاسبة والمراجعة، وبلغت مفردات العينة 
لك م، لتوافر المعلومات خالل ت 2020م إلى  2015وهي خالل األعوام من  الحدود الزمنية:

 الفترة.
ة مكاتب المحاسبة والمراجع –في جمهورية مصر العربية  البحثرت اقتص الحدود المكانية:

 الكبرى داخل محافظة القاهرة. 
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 البحثمنهجية  
 Analytical Descriptive على المنهج الوصفي التحليلي البحثتعتمد  :البحثأسلوب 

Approach   وهذا المنهج معمول به في كثير من البحوث والدراسات البحثلموضوع ،
تلك التي تتناول ظواهر اجتماعية تتعلق بالممارسات اليومية حيث تم االطالع على الخاصة 

عدد من البحوث والدراسات المنشورة في الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة، وكذلك 
المنشورة على شبكة اإلنترنت باإلضافة إلى االطالع على آليات وقواعد الحوكمة الصادرة عن 

 لعالمية المحلية. المنظمات والهيئات ا
ءات حيث اعتمد الباحثون على مجموعة من التقارير والنشرات واالحصا النظرية: دراسةال (1

لبيانات اميع وقد تم تج ،واألدلة اإلدارية والمالية عند جمع البيانات الثانوية الالزمة للدراسة
 ذات الصلة بالمراجعة البيئية واالفصاح عن األعباء البيئية والربحية.

 : أداة البحث مع الوصف العام والصدق والثبات الميدانية: دراسةال (2
اعد الميدانية قام الباحثون بتصميم استبانة تتفق مع أهداف البحث، وتس البحثلجمع بيانات 

على اختبار فروضه، وقد تم عرض االستبانة على المختصين لتحكيمها، وقد اشتملت على 
نس، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، معلومات ديموغرافية عن المستجيب )الج

 كما يلي: البحثوالمركز الوظيفي(، وثالثة محاور بحثية تتعلق بمتغيرات وفروض 
 ، وقد اشتمل على ثالثة أبعاد:المحور األول: واقع المراجعة البيئية

 .أهداف المراجعة البيئية 
 .نطاق المراجعة البيئية 
 راجعة البيئية.المعرفة والخبرة المرتبطة بالم 

 د:المحور الثاني: اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية، ويشتمل على ثالثة أبعا
 .اهتمام المؤسسات باإلفصاح عن أنشطتها البيئية 
 .اهتمام المؤسسات بالقياس البيئي 
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 .مالءمة المعايير واإلرشادات الدولية واإلقليمية للمراجعة البيئية في مصر 
 ء البيئية في رفع معدالت الربحيةر اإلفصاح عن األعباالمحور الثالث: دو 

  قام الباحثون باالختبار القبليPre test طالعية لالستبانة، وذلك بتوزيعها على عينة است
Pilot sampleيبين، ، وذلك الختبار وضوح األسئلة، واالستفادة من الخبرة العملية للمستج

 ستخدمت الباحثة أسلوب المقابلة الشخصية، وقد االبحثوالتأكد من استيعابهم لموضوع 
ا في تلك المرحلة، وبعد أخذ مالحظات المستجيبين في االعتبار، قامت الباحثة بصياغته

 في الصورة النهائية.
   ،أيضا و قام الباحثون بتوزيع االستبانة على السادة المراجعين بمكاتب المراجعة المسجلة

لقي الردود تم مراجعتها، واستبعاد غير ، وبعد تGoogle questionnaireعن طريق 
 الصالح للتحليل.

ظة حيث اعتمد الباحثون عند جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة على أسلوب المالح
ذلك لقياس أثر المراجعة البيئية في واالستقصاء حيث تم سؤال مفردات مجتمع البحث عن 

 384ن والذين كانوا يبلغو  معدالت الربحية. اإلفصاح عن األعباء البيئية وانعكاساتها في رفع
ن حيث محاور رئيسية )واقع المراجعة البيئية م 3مفردة وتم إنشاء استبانة والتي ارتكزت على 

دور اإلفصاح عن األعباء  -اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية  -المفهوم واألهداف
ثبات سون سؤال، وتم إجراء اختباري ال(، مكونة من أربعة وخمالبيئية في رفع معدالت الربحية

بهدف معرفة مدى صدق وصحة وصالحية  (Reliability and Validity testsوالصدق )
 ( يوضح نتائج تطبيق كاًل من1وجدول ) االستبانة إلجراء التحليالت اإلحصائية الالحقة.

 .البحثاختباري الثبات والصدق على مستوى متغيرات 
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 نتائج تطبيق معاملي الثبات والصدق: (1جدول )

عدد  المحاور واألبعاد
 العبارات

معامل الثبات 
Alfa 

معامل 
 )*(الصدق 

 0.963 0.927 19 األهداف(-واقع المراجعة البيئية )المفهوم المحور األول:
 0.910 0.828 7 أهداف المراجعة البيئية
 0.925 0.855 5 نطاق المراجعة البيئية

 0.932 0.868 7 رة المرتبطة بالمراجعة البيئيةالمعرفة والخب
 0.972 0.945 27 اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية المحور الثاني:

 0.930 0.865 6 اهتمام المؤسسات باإلفصاح عن أنشطتها البيئية
 0.955 0.912 5 اهتمام المؤسسات باإلفصاح عن القياس البيئي

لدولية واإلقليمية للمراجعة مالءمة المعايير واإلرشادات ا
 0.962 0.926 16 البيئية في مصر

: دور اإلفصاح عن األعباء البيئية في رفع المحور الثالث
 0.945 0.893 8 معدالت الربحية

)*( معامل الصدق هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات،  ( أن:1تبين من الجدول )
 Structure Validityويقصد به الصدق البنائي 

)معامل الثبات( قد تراوحت بين  Cronbach Alfaتضح من الجدول أن قيمة ألفا ي
( على محاور وأبعاد قائمة االستقصاء، والذي انعكس بدوره على معامل 0.945، 0,828)

 (.  0.972، 0.910الصدق حيث تراوح بين )
ى عل البحثنخلص من ذلك إلى ثبات استجابات عينة البحث، وإمكانية تعميم نتائج 

وكمحصلة نهائية يمكن القول إن قائمة االستقصاء تقيس ما وضعت لقياسه  .البحثمجتمع 
ائمة بشكل جيد، لذلك يمكن االعتماد على بيانات تلك الق البحثوبالتالي فإنها ُتمثل مجتمع 

ة لثالثافي عمل التحليالت واالختبارات اإلحصائية الالحقة. ومن هنا تم االنتقال إلى المرحلة 
 .البحثعملية اعداد وتجهيز البيانات وهي تكوين متغيرات من 
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العاملين بمكاتب المراجعة بكافة وظائفهم سواء  البحثيشمل مجتمع : البحثمجتمع وعينة 
 كانوا اصحاب تلك المكاتب، أو شركاء، أو مديري مراجعة، أو مراجعين.

خدم الباحثون في ، واستالبحثفردًا من مجتمع  (384)على  البحثوقد اشتملت عينة 
 تقدير حجم العينة المعادلة التالية:

  
 حيث:

 P ألنها تعطي أكبر عدد للعينة %50: نسبة الظاهرة في المجتمع ويمكن اعتبارها. 
 :q (1 – )أي  نسبة الظاهرة في المجتمع (1-P). 
 :Z 1,96وهي تساوي  %95الدرجة المعيارية المقابلة لمعامل الثقة. 
D : 5نسبة الخطأ المسموح به، في حدود%.  
n .حجم العينة  : 

 وبالتطبيق في الصيغة السابقة يكون حجم العينة المناسب:

 
ي فتخدم وقد استخدم الباحثون تلك المعادلة في تقدير حجم العينة، ألنها المعادلة التي تس

ايير السابق حالة المجتمع غير المحدود )أي التي تعطي أقصى حجم عينة في ضوء المع
كلما  ، كما أنه من المعلوم أنهالبحثاإلشارة إليها( نظرًا لصعوبة الحصول على إطار لمجتمع 

 زاد حجم العينة كلما زادت دقة النتائج التي نحصل عليها من تلك العينة.
، قام الباحثون بإدخال البيانات للحاسب اآللي :األساليب االحصائية المستخدمة

، حيث تناول التحليل اإلحصائي للبيانات: SPSS, AMOSاإلحصائية واستخدمت البرامج 
ث ، وتوصيف متغيراتها من حيالبحثالمقاييس اإلحصائية التي تهتم باختبار صالحية بيانات 

 .البحثالنزعة المركزية والتشتت، وانتهاًء باختبارات الفروض وصواًل إلى نتائج 
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 البحثنتائج  
 ة:ئج التاليالميدانية توصل الباحث للنتا البحثحليل بيانات بعد ت الميدانية: البحثنتائج 

 :البحثنتائج خاصة باختبارات الصالحية لبيانات 
  أثبتت معامالت االرتباط بين العبارات والمحاور األبعاد التي تنتمي إليها أنها ذات داللة

 Internalمما يدل على التناسق الداخلي 0.01معنوية عند مستوى معنوية 
Consistency  لعبارات قائمة االستقصاء، وأن هذه العبارات واألبعاد تقيس فعليًا ما
 وضعت لقياسه.

   تراوح )معامل الثبات( ألفاCronbach  ( على محاور قائمة 0.945، 0,828بين )
(، 0.972، 0.910االستقصاء، والذي انعكس بدوره على معامل الصدق حيث تراوح بين )

ئج جابات وصالحيتها، األمر الذي يمكن معه االعتماد على النتامما يدل على ثبات االست
 . البحثوتعميم هذه النتائج على مجتمع 
ى بار مدوفيما يلي التحليالت اإلحصائية التي تمت الخت النتائج الخاصة باختبارات الفروض:

  الرئيسية. البحثصحة أو عدم صحة فروض 
 :ي االولالتحليالت اإلحصائية الختبار الفرض الرئيس

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين المراجعة البيئية واإلفصاح : األول اختبار الفرض
 .المحاسبي عن األعباء البيئية

 Simpleوالختبار هذا الفرض تم إجراء تحليل االرتباط واالنحدار الخطي البسيط
Regression ة، وجاءت النتائج واإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئي ،بين المراجعة البيئية

 كما يوضحها الجدول التالي:
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واإلفصاح المحاسبي عن األعباء  ،المراجعة البيئيةنتائج االنحدار البسيط بين  (:2جدول )
 البيئية

 اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية Mالمتغير التابع: 
 المراجعة البيئية Xالمتغير المستقل: 

F 

 المحسوبة
مستوى 
 Tقيمة  قيمة المعامل R square R المعنوية

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

495.2 0.000 0.565 0.751 
α= -0.063 -0.359 0.720 
β= 0.928 22.3 0.000 

 يتضح من الجدول ما يلي:
  أظهرت نتائج االنحدار وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بينX  المراجعة"

اط عن األعباء البيئية"، حيث بلغت قيمة معامل االرتب"اإلفصاح المحاسبي  Mالبيئية"، 
مما  0.01بمستوى معنوية أقل من  F =495.2، كما بلغت قيمة R  =0.751الخطي 

 .0.01يؤكد معنوية النموذج عند مستوى معنوية 
  :بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي 

M =-0.063+0.928*X+ ε 
 حيث:

M  )اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية )المتغير التابع 
X )المراجعة البيئية )المتغير المستقل 
ε الخطأ العشوائي 

حيث بلغت  T testيتضح معنوية المستقل وذلك من اختبار : اختبار معنوية المتغير المستقل
لعالقة عند مستوى معنوية مما يؤكد معنوية ا 0.01، بمستوى معنوية أقل من T =22.3قيمة 
والتي تشير إلى قوة أو درجة التأثير، أي أنه كلما  β  =0.928، ويتضح من قيمة 0.01
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يتبعها زيادة في اإلفصاح عن األعباء البيئية بمقدار  بدرجة واحدةزادت المراجعة البيئية 
 درجة. 0.928

 Rكما يتضح من قيمة  %56.5بلغت القدرة التفسيرية للنموذج : القدرة التفسيرية للنموذج
square  من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع يشرحها المتغير  %56.5أي أن
 المستقل.

 نخلص من ذلك إلى قبول الفرض األول.
 :التحليالت االحصائية الختبار الفرض الرئيسي الثاني

اء سبي عن األعبتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين اإلفصاح المحا :الثاني اختبار الفرض
 .البيئية ورفع معدالت الربحية

 Simpleوالختبار هذا الفرض تم إجراء تحليل االرتباط واالنحدار الخطي البسيط 
Regression وجاءت  ،بين اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية ورفع معدالت الربحية

 النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
بين اإلفصاح المحاسبي عن  Simple Regressionبسيط نتائج االنحدار ال (:3جدول )

 األعباء البيئية ورفع معدالت الربحية
 رفع معدالت الربحية Yالمتغير التابع: 

 اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية Mالمتغير المستقل: 
F 

 المحسوبة
مستوى 
 Tقيمة  قيمة المعامل R square R المعنوية

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

207.9 0.000 0.352 0.594 
α= 1.615 9.766 0.000 
β= 0.621 14.42 0.000 

 يتضح من الجدول ما يلي:
  أظهرت نتائج االنحدار وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بينM  اإلفصاح"

حيث بلغت قيمة معامل "، وبين رفع معدالت الربحية" Yالمحاسبي عن األعباء البيئية"، 
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بمستوى معنوية أقل من  F =207.9، كما بلغت قيمة R  =0.594رتباط الخطي اال
 .0.01مما يؤكد معنوية النموذج عند مستوى معنوية  0.01

  :بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي 
Y =1.615+0.621*M+ ε 

 حيث:
M  المتغير المستقل( اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية( 
Y )رفع معدالت الربحية )المتغير التابع 
ε الخطأ العشوائي 

لغت بحيث  T testيتضح معنوية المستقل وذلك من اختبار  :اختبار معنوية المتغير المستقل
مما يؤكد معنوية العالقة عند مستوى  0.01، بمستوى معنوية أقل من T =14.42قيمة 

والتي تشير إلى قوة أو درجة التأثير، أي أنه  β  =0621ة ، ويتضح من قيم0.01معنوية 
دالت يتبعها زيادة في رفع مع بدرجة واحدةكلما زادت اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية 

 درجة. 0.621الربحية بمقدار 
 Rكما يتضح من قيمة  %35.2بلغت القدرة التفسيرية للنموذج : القدرة التفسيرية للنموذج

square من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع يشرحها المتغير  %35.2أن  أي
 المستقل.

 نخلص من ذلك إلى قبول الفرض الثاني.
 :التحليالت االحصائية الختبار الفرض الرئيسي الثالث

الت توجد عالقة ذات داللة معنوية بين المراجعة البيئية ورفع معد :الثالث اختبار الفرض
 الربحية.
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 Simpleار هذا الفرض تم إجراء تحليل االرتباط واالنحدار الخطي البسيط والختب
Regression ورفع معدالت الربحية، وجاءت النتائج كما يوضحها  ،بين المراجعة البيئية
 الجدول التالي:

 ورفع معدالت الربحية ،المراجعة البيئيةنتائج االنحدار البسيط بين  (:4جدول )
 معدالت الربحية رفع Yالمتغير التابع: 

 المراجعة البيئية Xالمتغير المستقل: 
F 

 المحسوبة
مستوى 
 Tقيمة  قيمة المعامل R square R المعنوية

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

250.6 0.000 0.396 0.629 
α= 0.595 2.772 0.006 
β= 0.814 15.8 0.000 

 يتضح من الجدول ما يلي:
"المراجعة  Xالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين أظهرت نتائج االنحدار وجود ع -

=  R"رفع معدالت الربحية"، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الخطي  Yالبيئية"، 
مما يؤكد معنوية  0.01بمستوى معنوية أقل من  F =250.6، كما بلغت قيمة 0.629

 .0.01النموذج عند مستوى معنوية 
 ار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي:بعد تقدير معالم نموذج االنحد  -

Y =0.595+0.814*X+ ε 
 حيث:

X )المراجعة البيئية )المتغير المستقل 
Y  )رفع معدالت الربحية )المتغير التابع 
ε الخطأ العشوائي 

حيث بلغت  T testيتضح معنوية المستقل وذلك من اختبار : اختبار معنوية المتغير المستقل
مما يؤكد معنوية العالقة عند مستوى معنوية  0.01بمستوى معنوية أقل من  T =15.8قيمة 
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والتي تشير إلى قوة أو درجة التأثير، أي أنه كلما  β  =0.814، ويتضح من قيمة 0.01
 0.814يتبعها زيادة في رفع معدالت الربحية بمقدار  بدرجة واحدةزادت المراجعة البيئية 

 درجة.
 Rكما يتضح من قيمة  %39.6بلغت القدرة التفسيرية للنموذج : وذجالقدرة التفسيرية للنم

square  من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع يشرحها المتغير  %39.6أي أن
 المستقل.

 نخلص من ذلك إلى قبول الفرض الثالث.
 : النظرية البحثتائج ن
 أثرهاعن األعباء البيئية و  التعرف على تأثير المراجعة البيئية في اإلفصاحفيما يتعلق ب -1

سبي كلما زادت المراجعة البيئية كلما زاد اإلفصاح المحاعلى معدالت الربحية، تبين ان 
 عن األعباء البيئية وبالتالي تؤثر على زيادة معدالت الربحية.

طوير تبيان دور المراجعة البيئية في اإلفصاح عن األعباء البيئية، تبين ان فيما يتعلق ب -2
ن أعة البيئية وترجمة النشاطات المتعلقة بالبيئة على شكل معلومات مالية يمكن المراج

 يساهم في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.
ل توضيح التأثيرات البيئية على نتائج االعمال والتقارير المالية من خالفيما يتعلق ب -3

 اليينيئية تتكون من مراجعين ماإلفصاح عن األعباء المالية، تبين وجود فرق للمراجعة الب
وخبراء بيئة وقانونيين يؤدي الى جودة المراجعة وتضييق فجوة التوقعات لدى متلقي 

 التقارير المالية البيئية.
بين قياس انعكاسات اإلفصاح عن األعباء البيئية في رفع معدالت الربحية، تفيما يتعلق ب -4

مؤسسات االقتصادية يساهم في ارشاد ان اإلفصاح المحاسبي عن األعباء البيئية في ال
أصحاب المصلحة والعمالء والفئة المستهدفة ويعمل على زيادة ربحية المنشأت وتحسين 

 الموارد المالية وتحسين الميزة التنافسية في السوق. 
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 التوصيات
الميدانية توصي بما  البحثبناًء على النتائج التي توصل إليها الباحثون بعد تحليل بيانات 

أثبتت النتائج دور المراجعة البيئية في زيادة معدالت الربحية، لذا توصي الباحثة بتفعيل  لي:ي
 دور المراجعة البيئية، وزيادة كفاءة المراجع البيئي بما يلي:

 تدريب المراجعين على النظم التشغيلية واإلدارية، وأساليب قياس األنشطة البيئية. -
نظم و والتشريعات التي تخضع لها المنشآت االقتصادية، ضرورة إلمام المراجعين بالقوانين  -

 المعلومات، والتخصصات العلمية ذات العالقة.
ضرورة أن يشمل فريق المراجعة البيئية خبراء في المجاالت العلمية التخصصية ذات  -

 العالقة بالبيئة، أو االستعانة بالخبراء في حالة عدم تواجدهم بالفريق.
 

 بحوث مقترحة
وء ء الض للمسيرة العلمية اقترح الباحثون اجراء عدد من البحوث الهدف منها القااستكماالً 

 عدالتعلى قياس أثر المراجعة البيئية في اإلفصاح عن األعباء البيئية وانعكاساتها في رفع م
 الربحية ومنها التالي:

 ة. تطبيق المراجعة البيئية لمؤسسات الدولة الحكوميضعف استخدام إعداد دراسة عن  -
فادة إعداد دراسات عن تجارب الدول المتقدمة وكيفية تطبيق المراجعة البيئية ومدى االست -

 من تطويرها لألداء المالي وتحسينه. 
أت يمه على مختلف المنشإعداد دراسة لتوافر نظام لإلفصاح عن األعباء البيئية يتم تعم -

 .الصناعية
 

 المراجع
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دار . دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالية: (۲۰۰۲) أبو المكارم، وصفي عبد الفتاح
 .57الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص

المراجعة البيئية وسبل تطبيقها في الجزائر على ضوء التجارب (: ۲۰۱۸) بو حفص، رواني
ادية رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتص .دراسة حالة مجمع سوناطراك -الدولية 

 .۲۹۱-۱ية، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، والتسيير والعلوم التجار 
ة دراسة تأثير الحوكمة والمسئولية االجتماعية والبيئي(: 2018)رمضان، منال متولي عبده 

على مؤشرات الربحية للشركات بالتطبيق على مجموعة من الشركات داخل 
ة، المجلة العلمية لالقتصاد والتجار  .وخارج المؤشر المصري لمسئولية الشركات

 .34-13، ص ص 4كلية التجارة، جامعة عين شمس، ع 
 .40التحليل المالي، الطبعة األولى، فلسطين، ص  (:2008)الشيخ، فهمي مصطفى 

دور اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في ترشيد القرارات (: 2009) ، رضا إبراهيمصالح
عة الزقازيق، العدد جام وتحسين جودة التقارير المالية، مجلة البحوث التجارية،

 .60، ص 31األول، المجلد
إطار فكري مقترح للمراجعة البيئية، جامعة حلوان،  (:1996) عبد الجليل، محمد حسني
 .155مصر، ص 

 .اجعةحد المتطلبات األساسية للمر المحاسبة البيئية أ(: 1995) عبد السالم، كمال عبد السالم
 .4، ص35مجلة الرقابة المالية، ع 

 القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم(: 2015) مهاوات لعبيدي،
ي من المؤسسات الصناعية فالمالية لتحسين األداء البيئي دراسة حالة مجموعة 

 جاريةرسالة دكتوراه، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والت .الجزائر
 .وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة

ية قياس األداء المالي باستخدام مؤشرات الربحية في البنوك التجار (: 2020)لعراف، زاهية 
عمال مجلة إدارة األ BADR دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية :الجزائرية

، ص ص 1. ع 6والدراسات االقتصادية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، مج 
486-498. 
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 أهمية المراجعة البيئية في تطوير األداء البيئي في (:2015) مراد، غمام، فوزي، دحمون 
. باألخضرية ENAPالمؤسسة االقتصادية دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن 
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ABSTRACT 

The study aimed to “measure the impact of the environmental 

review in disclosing the environmental burdens and their implications 

in raising the rates of profitability”. To achieve the objectives of the 

study, the descriptive approach was used. Analytical study in the 

theoretical study and preparation of the field side, as the researcher 

relied upon collecting the primary data for the study on the method of 

observation and investigation, implementing the survey list directed to 

the sample items, which amount to 384 items, and statistical analysis 

was used to ensure the validity of the study hypotheses. 

The study reached the following results: The first hypothesis was 

accepted: “There is a significant relationship between the environmental 

audit and the accounting disclosure of environmental burdens,” as there 

was a positive correlation with a significant significance between the 

environmental audit and the accounting disclosure of the environmental 

burdens, where the correlation coefficient reached 0.751, so the greater 
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the review Environmental The greater the accounting disclosure of 

environmental burdens. The second hypothesis was accepted: “There is 

a significant and significant relationship between the accounting 

disclosure of environmental burdens and raising the rates of 

profitability.” There was a positive correlation with a significant 

significance between the accounting disclosure of environmental 

burdens and raising the rates of profitability, as the correlation 

coefficient reached 0.594. The greater the accounting disclosure of 

environmental burdens, the higher the profitability rates.  

The most important recommendations of the researchers include 

the following: The results proved the role of environmental auditing in 

increasing rates of profitability. Therefore, the researcher recommends 

activating the role of environmental auditing and increasing the 

efficiency of the environmental auditor with the following: Training of 

auditors on operational and administrative systems, and methods of 

measuring environmental activities. The need for auditors to be familiar 

with the laws and legislations to which economic establishments are 

subject, information systems, and related scientific disciplines. The 

necessity for the environmental review team to include experts in 

specialized scientific fields related to the environment, or to seek 

assistance from experts if they are not present on the team. 


