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از  ت الغركاشطار مقترح لتأثير تحليل انحراف ات األعباء البيئية فى  إ
 ورصةسعر السهم فى الب  على تحقيق الرق ابة وانعكاسات ذلك على

 

 (3)ياسر محمد أحمد منصور -(2)طارق حماد -(1)أحمد محمد محمد الزيني

 ،ةلية التجار ك( 2 دراسات عليا، كلية الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس طالب( 1
 الشركة المتحدة لمشتقات الغاز( 3 جامعة عين شمس

 
 المستخلص

 لوسطىالقيادات العليا وابإجراء دراسة ميدانية للتعرف على آراء عينة من  ون قام الباحث
طار مقترح إ" المصرية ببورسعيد )عينة الدراسة( بغرض التوصل إلى الغازشركات بعض ب

ذلك  ء البيئية فى شركات الغاز على تحقيق الرقابة وانعكاساتلتأثير تحليل انحرافات األعبا
 لمنهج )هدف الدراسة( وقد تضمنت تلك الدراسة وصفا  ، "سعر السهم فى البورصة على

 وطرق  الدراسة المستخدمة في جمع البيانات أداة  وكـذلك وعينتهـا، الدراسـة ومجتمع الدراسة،
غاز لمستويات اإلدارية العليا والوسطى بشركات الامجتمع الدراسة من  إعدادها، وتم اختيار

ة من مجتمع الدراس Multi-Stages sampleالمصرية، وقد تم اختيار عينة متعددة المراحل 
 واختيار )المنهج الوصفي التحليلي.(

الباحثون ثالث شركات من شركات الغاز المصرية )الشركة اختار  في المرحلة األولى:
 ى هذهحدة لمشتقات الغاز، وشركة بترويل(، وقد وقع اختيار الباحثون علالفرعونية، شركة المت

 الشركات الثالث لتيسر الحصول منها على البيانات.
ارة اختار عينة من هذه الشركات الثالث، شملت كال  من مستوى اإلد وفي المرحلة الثانية:

 .اسةفردا  من مجتمع الدر  ( 171)وقد بلغت عينة الدراسة  العليا، ومستوى اإلدارة الوسطى، 
ق وقد توصل الباحثون إلي أهمية التحليل الموضوعي النحرافات األعباء البيئية وتحقي

 الرقابة البيئية، مما يؤدي إلى تحسين سعر السهم في البورصة حيث 
 :حقيق تيؤدي التحليل الموضوعي النحرافات األعباء البيئية إلى  تم قبول الفرض الرئيسي

ة لفرعييئية، مما يؤدي إلى تحسين سعر السهم في البورصة، نظرا  لقبول فروضه االرقابة الب
 كما يلي:
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 يئية د البيؤدي التحليل الموضوعي النحرافات الموا" األول للباحث: الفرعي الفرض تم قبول
 إلى تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة".

 لة لتحليل الموضوعي النحرافات العمايؤدي ا للباحث: الثاني الفرعي الفرض تم قبول
 البيئية إلى تحقيق الرقابة على العمالة البيئية.

 يؤدي التحليل الموضوعي لألعباء البيئية :للباحث الثالث الفرعي الفرض تم قبول 
 اإلضافية إلى تحقيق الرقابة الفعالة على األعباء البيئية اإلضافية.

 سعر  "يؤدي تحقيق الرقابة البيئية إلى تحسين قبول الفرض الفرعي الرابع للباحث: تم
 السهم في البورصة.

وأوصي الباحثون بضرورة تقييم الطرق الحالية المتبعة في تحليل انحرافات األعباء 
لك ذالبيئية، ومعالجة أوجه القصور فيها، وإيجاد حلول للمشكالت واألخطاء الناجمة عنها و 

 عن طريق :
 تطبيق و يمكن اتباعها عند تحليل انحرافات األعباء البيئية تي المقارنة بين كافة الطرق ال

 .كثر كفاءة اقتصاديةاألطرق ال
 لقصورتقييم الطرق الحالية المتبعة في تحليل انحرافات األعباء البيئية، ومعالجة أوجه ا 

 فيها، وإيجاد حلول للمشكالت واألخطاء الناجمة عنها.
  المواد المباشرةكٍل من وتفسير انحرافات  تحليلتدريب وتأهيل العنصر البشري على ،

 والعمالة المباشرة، واألعباء البيئية.
 

 المقدمة
على  إهتم المجتمع الدولي بإصدار المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي تنص

يئة حماية البيئة من األضرار الناجمة عن التلوث، كما زاد الضغط من جانب أنصار حماية الب
من  لبة المؤسسات بإزالة أو منع أسباب التلوث الناجمة عن العمليات التشغيلية وغيرهالمطا

قد و ئية، عوامل التلوث، مما أرغم العديد من المؤسسات إلى االلتزام بالقوانين والتشريعات البي
 .ترتب على ذلك نشأة عناصر جديدة من األعباء وااللتزامات التي تضطلع بها المؤسسات
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لوث لة التعليه زيادة األعباء البيئية )التكاليف البيئية( المترتبة على وجوب ازامما ترتب 
 نا قدهوالتغلب على اثاره السلبية او منع حدوثه إن أمكن عن طريق الرقابة الدائمة والرقابة 

ن تكون سابقة )أى قبل حدوث التلوث( أو الحقة )أى بعد حدوث التلوث( وفى هذه الحالة تكو 
ؤثر قد ي رد عملية رصد للتلوث مما يزيد من األعباء البيئية )التكاليف البيئية( مماالرقابة مج

 (2016على سعر سهم المنشأة فى البورصة )محمد يوسف عبد المعطى 
إن التخلص من المخلفات للشركات بصفة عامة وشركات الغاز بصفة خاصة لهو  

على وضعها المالى واالجتماعى  عبء اقتصادى على ميزانية الشركة وقيمتها ومن ثم يؤثر
والبيئى والتخلص من هذه المخلفات ليس واجب قانونى أو بيئى فحسب وانما هو واجب 

 أخالقى أيضا .
وهذه المخلفات يجب اتباع أحدث الطرق التكنولوجية من أجل خفض األعباء الخاصة 

ة أجل تحقيق تنمي بالتخلص من هذه المخلفات الى الحد األدنى الذى يمكن  التعاطى معه من
جتمع مستدامة لهذه الشركات ولزيادة ربحيتها من ناحية ولتحقيق عائد اجتماعى وبيئى على الم

 من ناحية أخرى،
اءة ومن هنا تبرز أهمية استخدام أسلوب تحليل التكلفة والعائد من أجل تحديد مدى الكف

أحمد ك على قيمة المنشأة، )المالية واالقتصادية والبيئية للتخلص من هذه المخلفات وأثر ذل
 (2019محمد محمد محمد الزيني، 

 ماليالى معرفه العالقه بين الرقابه الداخليه و االداء ال ات السابقةالدراسبعض  هدفت
و  ن ان نظام الرقابه الداخليه يمكن ان يؤثر على االداء الماليعكشفت للشركات و التي 

كات في البورصة ووضعها المالي بين الشركات لكنها في ذات الوقت تغافلت قيمة هذه الشر 
 (Marley tharam – 2011المنافسة )
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 البحثمشكله  
تواجه شركات الغاز في مصر العديد من التحديات والصعوبات، خاصة  في ظل  

 الظروف والمشكالت البيئية التي تعيشها مصر؛ حيث ُيعتبر االهتمام بالمشكالت والقضايا
ت دراسايالحظ على الأهم التحديات البيئية التي تواجهها هذه الشركات،  االجتماعية البيئية من

كة السابقة أنها لم تتفق فيما بينها على عناصر المعلومات البيئية ولكن وجدت عناصر مشتر 
 بينها، ويعزي الباحثون سبب هذا االختالف إلى اختالف أهداف تلك الدراسات فبعضها انصب

صر المعلومات البيئية بهدف التحقق من كمية وجودة هدفها الرئيسي على حصر عنا
المعلومات البيئية، وبعضها استهدف اشتقاق مؤشر لإلفصاح البيئي، ومن ناحية أخرى 

لمالية اعلى أسلوب تحليل محتوى القوائم التى سيتم ذكرها اعتمدت العديد من الدراسات السابقة 
ضئيلة من الشركات، وبالتالي فإن  وما يالزمه من مشاكل تبرز حيال تطبيقه على عينة

 اختالف طبيعة مكونات المؤشرات أو المقاييس يؤدي إلى اختالف النتائج.
داد استفاده الباحثون من الدراسات السابقه في اعداد مشكله الدراسه واعوبالتالي فإن 

ي مصر االطار النظري وتطوير اداه الدراسه وتحديد المتغيرات وموائمتها الواقع الصناعي ال
  عن، فضال  وبذلك فان الموضوعات النظرية ترتبط بالواقع العمل المبني على الدراسه والتحليل

دور بقيام أن دراسة وتقييم المردود االجتماعي للبرامج الثقافية البيئية يجعل لوزارة البيئة ال
 لمنافعإيجابي وفعال في تغيير سلوك األفراد نحو الحفاظ على البيئة وحمايتها عن طريق ا

 االجتماعية المتحققة من االهتمام بتلك البرامج وتأثيرها على المجتمع. 
الح السابقة مثل دراسة )حزام ففقد تناولت بعض الدراسات وتكمن مشكلة الدارسة في أنه 

( فى عدم االهتمام والقصور فى   Cormier et al, 2014( و دراسة ) 2012جيجان , 
تخاذ ائية يؤدى الى التوصل الى معلومات غير دقيقة التساعد فى تحليل انحرافات األعباء البي

 القرارات البيئية الجديدة أو استكمال البرامج البيئية القائمة .
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الشك ان ذلك يؤدى الى الضرر المعلوماتى الذى يلحق بالشركة فى مقابل منافسين 
م الموفق منها وتعمي للشركة مما يعطيهم فرصة أكبر فى تحليل تلك االنحرافات وتصحيح غير

ن مالموفق مما قد يعطى الشركة مزايا تنافسية تجعل منافستها امرا شديد الصعوبة بل اكثر 
 ذلك يمكن للشركات فى ظل ذلك ان تخرج من دنيا االعمال.

ل على وجود عالقه بين تحلي التعرفولقد جاءت هذه الدراسه الحاليه ليحاول الباحثون 
ة فى شركات الغاز على تحقيق الرقابة وانعكاسات ذلك على سعر انحرافات األعباء البيئي

ء حتى يتم التوصل إلى معرفة مدى تأثير تحليل انحرفات االعبا السهم فى البورصة المصرية
م البيئية على الوضع المالي لشركات الغاز من خالل متابعة سعر اسهمها في البورصة ومن ث

 لرقابةوتقويمها، ومعرفة مدى التأثير اإليجابي لنظام امعرفة أوجه القصور والضعف لمعالجتها 
 البيئية و متطلباته لتحقيق الرقابة الفعالة على االعباء البيئية.

 
 أسئلة البحث

 سهم فىما تأثير انحراف االعباء البيئية فى تحقيق الرقابة على سعر ال السؤال الرئيسى:
 البورصة

 لية:وما ينتج عنه من التساؤالت الفرعية التا
 ما أهمية دراسة األعباء البيئية ؟ .1
 ما المقصود بتحليل انحرافات األعباء البيئية والهدف منها؟ .2
 ما االساليب الحديثة في تحليل انحرافات األعباء البيئية؟ .3
 ما دور تحليل االنحرافات البيئية فى تحقيق الرقابة البيئية؟ .4
 قف التنافسى للشركة؟ما الدور الذى تؤدية الرقابة البيئية فى تحسين المو  .5
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 البحثأهداف  
 -ما يلي : إلىتهدف هذه الدراسة 

 بيان أهمية تحليل انحرافات األعباء البيئية والهدف منها. .1
 توضيح أنواع تحليل انحرافات األعباء البيئية ومدى صالحيتها لكل الظروف. .2
 بيان أهمية تحليل انحرافات األعباء البيئية فى تحقيق الرقابة البيئية. .3
 توضيح دور الرقابة البيئية فى تحسين الموقف التنافسى للشركة .4

يؤدى التحليل الموضوعى األعباء البيئية االضافية الى تحقيق الرقابة الفعالة على 
  األعباء البيئية االضافية ومن أمثلة هذه االعباء

 مثل )مواد الغراء والسنفرة....الخ( مباشرةالالمواد غير  .1
 مثل )أجور مشرفين االنتاج والصيانة ومشرف الجودة....الخ( االجور غير المباشرة .2
ى وهى )التكاليف الصناعية غير المباشرة مثل القو المصروفات الصناعية غير المباشرة . .3

 المحركة وزيوت التشحيم....الخ(.
 

 فروض البحث
لجهات عديدة االستفادة من هذه الدراسة  في ضوء مشكلة وأهداف الدراسة يمكن

لغاز و البترول و شركات البتروكيماويات وكذلك الشركات المتخصصة بالمجال كشركات ا
 صياغة فروض الدراسة علي النحو التالي:  البيئي و يمكن

قيق بين انحرافات األعباء البيئية وتح دالة إحصائيا ذات توجد عالقة  :الفرض الرئيسى
 .الرقابة البيئية مما يؤدى الى تحسين سعر السهم فى البورصة

 ولتسهيل اختبار ذلك الفرض تم تجزئته الى الفروض الفرعية التالية:
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لى االتحليل الموضوعى النحرافات المواد البيئية بين  ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة ال .1
  تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة

لى االة البيئية التحليل الموضوعى النحرافات العمبين  ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة ال .2
 .تحقيق الرقابة على العمالة البيئية

لى ابين التحليل الموضوعى األعباء البيئية االضافية  ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة ال .3
 .تحقيق الرقابة الفعالة على األعباء البيئية االضافية

 

 البحثأهميه  
 لي:يالتطبيقي كما  المستوى  االكاديمي المستوى هما  مستويينتبرز أهمية الدراسة في 

ى فو تبرز أهمية هذا البحث كإسهام متواضع فى مجال تحليل انحرافات األعباء البيئية 
 شركات الغاز وذلك عن طريق

 .تحليل انحرافات األعباء البيئية 
 .تحقيق الرقابة وانعكاسات ذلك على سعر السهم فى البورصة 

ل ل تحليتتناو ث والدراسات االجنبية التى على الرغم من تعدد االبحا على المستوى االكاديمي:
انحرافات األعباء البيئية فى شركات الغاز على تحقيق الرقابة وانعكاسات ذلك على سعر 

 السهم فى البورصة.
أن الدراسات العربية فى هذا   لتحسين وضع هذه الشركات فى البورصة االكوسيلة  

ولة موضوع وتتمثل أهمية هذا البحث فى محاالمجال مازالت نادرة على الرغم من أهمية هذا ال
 االسهام بإثراء المكتبة العربية فى هذا المجال.

 غاز علىتحليل انحرافات األعباء البيئية فى شركات اليتناول البحث  على المستوى التطبيقى:
 تحقيق الرقابة وانعكاسات ذلك على سعر السهم فى البورصة.
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بناء الفى التعرف على االسس التى يتم  لشركاتهذه اكما يساعد هذا البحث مديرى  
م لالستفادة من االمكانيات المتاحة تحت أيديهم والوصول بها للحد االقصى مما يعظعليها 

 األرباح ويقلل المصروفات كما هو مخطط له.
ومن ثم  الشركاتوكذلك التعرف على نقاط الضعف والثغرات الموجودة بداخل هذه 

 دورا  مؤثرا  فى العملية الشركاتدالت أداء أفضل مما يجعل لهذه تفاديها وصوال الى مع
قليل تاالقتصادية باالقتصاد المصرى كما ان الرقابة على هذه المصروفات البيئية والعمل على 

 هذه االنحرافات فى االعباء البيئية كما هو مخطط له.
 

 مصطلحات للبحث
وهو : Deviation : -2016 – pp 33 -Michael J. Sandretto: مفهوم األنحراف 

كون انحراف المخطط له )المعيارى( عن الفعلى ويمكن ان يكون االنحراف موجبا  أو سالبا  وت
ر ألعباء غياألعباء البيئية االضافية أى ا –العمالة البيئية  –االنحرافات فى : المواد البيئية 

 المباشرة و يمكن ان يكون 
 من المتوقع لذلك نحتاج الى اجراء تصحيحي االداء الفعلى اقل :انحراف سلبي 
 :االداء الفعلي افض من المتوقع و لذلك نحتاج تعزيز االنحراف و  انحراف ايجابي

 االستفاده منه 
 االداء الفعلي مساوي لالداء المتوقع لذلك ال نحتاج الى اجراءات  :انحراف معتدل

 تصحيحية
 الكشف ومقارنة المعايير باالداء الفعلي  هى العملية التي يتم من خاللها مفهوم الرقابة:

 ن عمرعن االنحرافات و معرفة اسبابها و اتخاذ االجراءات الالزمة لتصحيحها اوال باول. نسرب
 19ص-2014 –
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 الدراسات السابقة
1) Leigh Holland and Yee Boon Foo.2003 

" Differences in environmental reporting practice in the UK and the US 

the legal and regulatory context". 

الوقوف على تطبيقات وممارسات االفصاح عن االثار البيئيه في تم في هذه الدراسه 
ه شرك 20تقرير الشركات االمريكيه وشركات المملكه المتحده وذلك بتطبيق علينا مؤلفه من 

 :هدف رئيسىقيق شركه كبيره في المملكه المتحده وذلك لتح 20كبيره في امريكا و
ي فتحديد الطريقه المستخدمه في االفصاح عن المعلومات البيئيه في كل دوله من الدول 

 محل الدراسه 
2) Cormier et al 2004 "Environmental reporting management 

continental European perspective" 

يع االطراف الدراسه تواصل الى نموذج صيغه العالقه بين االداره وجمت استهدف
 تأثير كل طرف من االطراف وعالقته بقرار االداره بشان لمدىالمستفيده وإدراك االداره 

 االفصاح عن المعلومات البيئيه في التقارير السنويه
3) Claudia 2013 review of Environmental monitoring and auditing 

in the context of Risk 

ر ء في المنظمات والشركات وايضا الى تقليل المخاطهدفت لك الدراسه الى تحسين االدا
 البيئيه
 2014 –نموذج مقترح لألعباء البيئية وأثرها على القوائم المالية  –عادل حسن دشتى  (4

 : االهداف
 .وضع نموذج مقترح لألعباء البيئية 
 بيان مدى اثر هذا النموذج على القوائم المالية 

 نطاق التطبيق :
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 شركات القطاع المالى 
 النتائج:

 ية ان وضع النموذج لألعباء يعطى امكانية االستفادة منها فى اتخاذ القرارات االقتصاد
 المناسبة

 هذا النموذج يعطى ميزة تنافسية للشركة 
5) Halil Emre Akbas - ستتيد دراستته اختبتتار العنقتته بتتين خصتتائ  أاستتتهداف ت

 2014 –االفصاح البيئي لتلك الشركات  والشركات التركيه 
ي وجود عالقه ايجابيه بين االفصاح البيئى وكل من حجم الشركه فولت هذه الدراسة تنا

القدرة حين ال توجد عالقه ذات دالله احصائيه بين مدى االفصاح البيئى للشركات وكل من 
 ها في السوق .وعمر  التنافسية للشركة 

يتته علتتى االداء بعنتتواا اثتتر ترشتتيد اتقتتاذ القتترارات المال -ل ستتهام ابتتراييم يوستت  الهتتن  (6
 2016-البيئي في قطاع الكيماويات

اذها هدف تلك الدراسه الى محاوله معرفه عالقه القرارات الماليه البيئيه التي يتم اتخ
ئه البي وتؤثر سلبا على البيئه ومعرفه القرارات وصحيحه والتي تمثل جانبا ايجابيا للحفاظ على

ث في يجه االضرار الناتجه عن اتخاذ واجد للبحوالبحث في اساليب تقييم القرارات الماليه نت
 نوعيه القرارات التي يتم اتخاذها

ام ادراك اهميه اتخاذ قرارات االستثماريه وااللتز بهذه النتيجة وهي  الدراسة وانتهت
 بمتطلبات قانون حمايه البيئة

ه لتو  البيئتبعنواا استقدام نظم االداره البيئيه لمواجهه مشتلله ت -سيلينا االفى عبد هللا  (7
 2016-في قطاع الصناعه في ليبيا
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هدفت لك الدراسه الى الحد من ظاهره التلوث البيئي و تعرف على اهم االسباب التي 
حيث ان هذه المواصفات  14001دعت المؤسسات لالتجاه نحو تطبيق االداره البيئيه وخاصه 

 سوف تكون عامال اساسيا في تطوير التجاره العالميه
 سة:نتائج الدرا

 لتي انخفاض اهتمام االداره بوضع الخطط الالزمه لتوفير المعدات واالجهزه المتطوره وا
 تساهم في الحد من التلوث الصناعي للبيئه 

 جهه هناك عالقه ارتباط موجبه بين العوامل الخارجيه وبين دور القيادات االداريه لموا
 مشكله التلوث الناتج عن ممارسه النشاط الصناعي

استتقدام منهجيتة الستتة ستيجما فتى تحستين جتود  األداء  –ست  عبتد المعطتى محمد يو  (8
 2016 –الوظيفى بالوحدات البيئية بجامعة عين شمد 

اء الهدف من إستخدام ستة سيجما هو إزالة االختالفات وتقليل االخطاء وذلك ألن االخط
يل. العم لفة وتحسن والءالكثيرة تكون عالية التكلفة  وأن االخطاء القليلة معناها إنخفاض التك

 .التكلفة المنخفضة والقيمة العالية للمنتج هى أهم ميزة تنافسية للمنتج )سلعة / خدمة(
قيتتاأ أثتتر إستتتقدام تحليتتل التكلفتتة والعائتتد للتتتقل  متتن  -أحمتتد محمتتد محمتتد الزينتتى (9

 ( 2019-مقلفات شركات الغاز على قيمة المنشأ 
 الناتجة عن أنشطتها كات الغاز مع المخلفاتتناولت الدراسة تحديد أساليب تعامل شر 

الصناعية وتأثير ذلك على قيمتها فى السوق المحلى وذلك عن طريق استخدام أسلوب تحليل 
ت التخلص من مخلفات شركات الغاز على أداء تلك الشركا تحديد أثرالتكلفة والعائد وكذلك 

دم في معالجة مخلفات شركات تحديد أوجه القصور في األسلوب المستخ ككل، وعلى المجتمع
فة تحديد األساليب المناسبة للتعامل مع مخلفات شركات الغاز في ضوء تحليل التكل، و الغاز

  .ثر األسلوب المقترح للتخلص من مخلفات شركات الغاز على قيمة المنشأةوالعائد، وأ
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 صتاحتتأثير الييتاأ الموعتوعي للمعلومتات البيئيتة واالف -محمد عبد هللا الهتاجرى  (10
 2020 –عنها في التقارير المالية وانعلاسات ذلك على قيمة المنشأ  

ية و تناولت الدراسة أهمية وضرورة تفهم المؤسسات المختلفة واعترافها بالمحاسبة البيئ
 بيئيةبمسؤوليتها اتجاه البيئة كان من الضروري االهتمام  " بالقياس الموضوعي للمعلومات ال

ن يئة مرير المالية للمنشأة " وفي ظل مسؤولية المؤسسة عما تسببه للبواإلفصاح عنها في التقا
أضرار بسبب ممارستها لنشاطها االقتصادي، سواء كانت تلك األضرار ملموسة أو غير 

 ملموسة
وأصبح من الضروري أن تعمل المؤسسة على تحسين األداء البيئي، ودعم التنمية 

د الطبيعية المتاحة وبما يحفظ حقوق اإلجيال المستدامة في إطار ترشيد استخدام الموار 
 القادمة.

تحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه القياس  الموضوعي وتهدف هذه الدراسة الى 
اح بيان تأثير القياس واإلفصو  للمعلومات البيئية في القوائم المالية للمنشآت الصناعية

وعي ؤدي القياس الموضكان من نتائجها ي و للمعلومات البيئية في التقارير المالية للمنشأة
فاءة الل كللمعلومات البيئية واالفصاح عنها في التقارير المالية إلى تحسين األداء البيئي من خ
 .يةالشركة في االستغالل األمثل للموارد، وترشيد قرارات تخطيط ومواجهة اإللتزامات البيئ

 

 اإلطار النظري  
العلمية التي تناولت موضوع األعباء البيئية وقياسها  أن التطور في الكتابات والبحوث

والمشكالت التى تواجهها ومن ثم االفصاح عنها قليلة لذا تهدف هذه الدراسة إلى تحديد 
أساليب تعامل شركات الغاز مع المخلفات الناتجة عن أنشطتها الصناعية وتأثير ذلك على 

لقياس وإجراء المقارنات وكذلك تحديد أثر قيمتها فى السوق المحلى وذلك عن طريق استخدام ا
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التخلص من مخلفات شركات الغاز على أداء تلك الشركات وعلى المجتمع ككل، تحديد أوجه 
القصور في األسلوب المستخدم في معالجة مخلفات شركات الغاز، وتحديد األساليب المناسبة 

سلوب المقترح للتخلص من للتعامل مع مخلفات شركات الغاز في ضوء هذا القياس، وأثر األ
  مخلفات شركات الغاز على قيمة المنشأة.

وذلك الختالف األنشطة ولتعدد انواعها  جه عملية قياس التكاليف البيئيةاتوحيث 
 (:2019، عدة مشكالت من أهمها)بكر محمد وهنالك
 :تحديد العنقة السببية بين التصرف المخالف والعرر الناشئ عنه .1

 :منهال مشاكعدة ل يثير هذا العام
بين مصدر الضرر وبين المكان ل أن تحدد بدقة المسافة التي تفص فال يمكن المسافة: -أ

الجوي أو تلوث بالنفايات المشعة او التلوث  الهواء كتلوث ،فيه الضرر الذي حدث
 معينة ال يعرف حدود باالدخنة الذي

ا في من الصعب تقدير التعويض في حاالت معينة من التلوث كم :تقدير التعويض -ب
إنما تظهر بعد عدة سنوات  ،الكيميائي الذي ال تظهر اثاره بصورة فورية حالة التلوث

 .الخسائر واالضرار فور حدوثها وبالتالي يصعب حصر حجم
لة فمن الثابت علميا  أن مصادر التلوث التحدث نتائج متماث :مشللة حصر أثار التلو  .2

لوثة فإلقاء نفايات م، فى هذا المجال دائما  وذلك ألن الظروف الطبيعية تؤدى دورا مهما
 فى النهر اليحدث االضرار ذاتها خالل مدة حركة المياه وهناك ايضا  عوامل أخرى مثل

أن تؤثر في التلوث الجوي وهنا يصعب اسناد االضرار الرياح والشمس والضباب يمكن 
 ومن ثم يصعب القياس الخاص بهذه االضرار ،الى مصدر محدد

تقدير القيم المالية لكافة ل ليس من السه :ة مالية لنعرار البيئيةتقدير قيم مشللة .3
خسارة الثروة السمكية ل األضرار البيئية اذ بعضها قد يكون له قيمة سوقية مث
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 األضرار بالصحة االنسانية نتيجةل والبعض االخر ليس له قيمة سوقية مث، والساحلية
 التلوث

رة هذا يتطلب بالضرو :اقصى حد ممكنرغبة الوحدات اإلقتصادية بتعظيم األرباح إلى  .4
وبالتالي إلن ، )بفرض ثبات العناصر األخرى(تخفيض التكاليف إلى ادني حد ممكن 

من مصلحة الوحدة االقتصادية االقتصار على تكاليف االنتاج فقط دون األخذ بعين 
  .التكاليف اإلجتماعية لتلوث البيئة االعتبار

ية إهالك المواد الطبيعل مث :البيئية عدم توفر المعلومات النزمة لقياس التكاليف .5
رياً وتقييمها مالياً وتسجيلها دفت،فية لقياسهاكا  ومخرجات التلوث حيث ال يوجد معلومات

  .طبقاً لنظام القيد المزدوج
ادي للشركة اإلقتصاألداء تتم عملية قياس  :ربط التكاليف البيئية بالمنافع البيئية مشللة .6

فترة زمنية بالفوائد والمنافع ل اإلقتصادي خالألداء امقابلة عناصر تكاليف ل من خال
 التقرير عن مدى نفس الفترة ومن ثم امكانيةل خالاألداء اإلقتصادية المتولدة عن ذلك 

وتحققت  من أرقام ومعدالت ربحيةل مترجما فيما تعكسه نتائج االعمااألداء ذلك كفاءة 
 األداءوالتقرير عن عائد  على الرغم من اهمية القياس، القياسل في نهاية الفترة مح

لتها لتي تحمعلى اعتبار أن المنافع البيئية المتحققة نتيجة للتكاليف البيئية ا للشركة البيئي
ئي البي األداءلمعادلة قياس االسهام االجتماعي اال ان تكاليف ل الجزء المكمل الشركة تمث

م على مدى االقتصادي عادة مايكون من الصعب الحكاألداء  تكاليفعلى العكس من 
 .هالالتكاليف البيئية بالعوائد اوالمنافع البيئية  ربط هذة بسبب كفاءتهافاعليتها او 

القياس البيئي ل مهم االجل الخطط عامل تمث :عدم وجود خطط بيئية استراتجية .7
، بيئيالاألداء اليمكن قياس التور في وغيرها  األداءفبدونوجود مستويات معيارية لتقييم ،

  .المعيارية وتقيمةاألداء مستويات ومقارنته مع 
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 (2019، بلر محمد)والتزامات البيئيةل لتحيز في قياس األصوا .8
ات لالثار البيئية للعملي :هناك بعض الصعوبات التي توجه عملية القياس المحاسبي .9

قق ارقام محاسبية يمكن التحل في شك على أصول المنشأة أو التزاماتها البيئية المؤثرة
أو االلتزامات حيث يرتبط القياس والتقييم المحاسبى لتلك االصول  ،من موضوعيتها

 البيئية بالحكم الشخصي عند تقدير قيمة تلك االثار
قانونية للقواعد العامة للمسئولية البقا  ط :نهائيل بشكل التلو  فاعد يدتح مشللة .10

ر ر ضالـفي د المتسبب يدتحن الصعب فمددا ، محالضرر في ون المتسبب يكأن ينبغي 
مصانع ن الـموادم السيارات أو عن محالة تلوث الهواء من أبخرة العادم المتطاير في  ،كما

 .األضراره ذهن عن يؤولـمسص الـألشخادد اتعوذلـك لـ
ى ما لـإل حادة الـعاإبة وى صعنظرا  إلـ :بيئةلتباق تي تلحر األعرار التحصمشللة  .11

ح تصبر األضرار ة حصلـمسأن فإ، يئيبرر الـضالـة لـفي حارر ضدوث الـحل عليه قبن اكـ
ف قياسها ألنها تختل بصعن الـة ملـهي مسأض، ويوتعالـقيمة ر يدتقل جن أية مرورض

ل ماو عالـبه ل خدتتويبية رتقورة بصم هنا يتس قيان أن الـفضال  عرى، ألخاى إلـة لـحان م
 .شخصيةالـ

ة بها طحيمالـبيئة الـعلى ت عارومشر الـتأثيإن  :بيئيد التفسال التشكاأفي وع تنالت .12
ب نوالجلـنسبة لـباوثقافية والـالجتماعية أو الـظروف ابيعية الـظروف الـطما على ون إيك
ل ما بها على شكوعليها نسبيا  وف قل الـويسهنه فإ، بيعيةلـظروف الـطخاصة باالـ
 .وثتلـلد وافساور والـهدتن الـة مطمحيالـبيعية الـطبيئة الـقاية لـومة زالف الـيلـتكاالـ

الصعوبات التى تواجه عملية اليياأ المحاسبى لألعباء البيئية )خالد صبحى  .13
 البيئية  لألثارتطوير  القياس  المحاسبي  رات على  الرغم  من  أهمية  ومبر  :(2011،
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يواجه العديد  على أنشطة الشركات الصناعية  واإلفصاح عنها ولكن هذا التطور تبةالمتر 
 .من المعوقات

 
 ءات المنهجية  اإلجرا

 حدود البحث:
 تطبيق: ويقصد بها النطاق المكاني إلجراء الدراسة، وفي الدراسة الحالية تم الحدود ملانية

 على بعض شركات الغاز المصرية
 خالل استغرقت مرحلة التنفيذ الميداني للدارسة وتحليلها والوصول إلي نتائج حدود زمانية:

2020- 2022   
ر جمهور البحث الذي تشمله الدراسة، وفي هذه الدراسة يتمثل جمهو  ويقصد به :حدود بشرية

 األدارة العليا. –البحث في العاملين  في بعض شركات الغاز من  األدارة الوسطى 
 : البحثمنهج 

المنهج المستخدم : يعتمد على منهج الوصفى )االستقرائى االستنباطى( لدراسة مشكلة  -أ
 البحث وهو منهج يستخدم من أجل:

 تطوير وتحسين العمل عن طريق االستفادة من التجارب المقارنة. (1
 التعرف على المشاكل القائمة ووضع الحلول والوسائل الالزمة لمواجهتها. (2
 الدراسة النظرية : تعتمد على المراجع والرسائل والكتب والدوريات والتقارير. (3

 وسوف تكوا الدراسة الميدانية بغرض :
 رافات األعباء البيئية .تحليل الوضع الراهن النح -
 ئيةالبي التعرف على المعوقات والعقبات التى تواجه تنفيذ الرقابة الفعالة على هذه األعباء -
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بغرض تركيز الحلول باالستخدام األمثل لنقاط القوة والضعف واالستفادة القصوى من 
انحرافات الفرص المتاحة فى مواجهه التحديات وذلك وصوال  الطار مقترح لتأثير تحليل 

األعباء البيئية فى شركات الغاز على تحقيق الرقابة وانعكاسات ذلك على سعر السهم فى 
 البورصة.

ى المستويات اإلدارية العليا والوسطيتكون مجتمع الدراسة من  مجتمع وعينة البحث:
من  Multi-Stages sampleبشركات الغاز المصرية، وقد تم اختيار عينة متعددة المراحل 

 مع الدراسة.مجت
الباحثون ثالث شركات من شركات الغاز المصرية )الشركة اختار  في المرحلة األولى:

 ى هذهالفرعونية، شركة المتحدة لمشتقات الغاز، وشركة بترويل(، وقد وقع اختيار الباحثون عل
 الشركات الثالث لتيسر الحصول منها على البيانات.

دارة هذه الشركات الثالث، شملت كال  من مستوى اإل : اختار عينة منوفي المرحلة الثانية 
 العليا، ومستوى اإلدارة الوسطى.

دير وقد استخدم الباحثون في تق ،فردا  من مجتمع الدراسة 171وقد بلغت عينة الدراسة  
 وفقا  للمحددات التالية: G*Powerحجم العينة البرنامج 

ة يل ينصب أساسا  على اختبار العالقحيث أن التحل  Correlationنوع التحليل المستخدم -
 بين المتغيرات.

 . Effect Size :ρ = 0.245 حجم التأثير  -
)احتمال رفض فرض العدم وهو صحيح(، أي  0.05)الخطأ من النوع األول( =  αألفا  -

 (. -α1، حيث أن درجة الثقة )  0,95بدرجة ثقة 
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النوع الثاني )احتمال  تمثل الخطأ من βحيث ، Power (1-β)  =0.95قوة االختبار  -
 قبول فرض العدم وهو خاطئ(، وبناء  على المحددات السابقة قام البرنامج بتحديد حجم

 فردا  تم اختيارهم من مجتمع الدراسة. 171العينة المناسب وهو 
 أدوات البحث:

صميم، مرت قائمة االستقصاء بمرحلتين: مرحلة الت :أدا  جمع البيانات )قائمة االستقصاء(
 رحلة توزيع القائمة على المستجيبين، والحصول على البيانات. وم

 الدراسة أهدافقام الباحثون بتصميم قائمة استقصاء تتفق مع : تصميم قائمة االستقصاء 
، وقد تم عرضها على المختصين لتحكيمها، وأخذ الموافقة على اتساعد في اختبار فروضهو 

 يلي:توزيعها، حيث اشتملت قائمة االستقصاء كما 
معلومات عامة عن المستجيب: وقد اشتملت على بيانات اختيارية مثل : بيانات شقصية )أ

عمل، النوع، وجهة الاالسم، وذلك حفاظا  على سرية البيانات، وبيانات أخرى عن تتمثل في 
 وسنوات الخبرة العملية.  ،مييعلتال والمستوى الوظيفة، و 
لبحث بحثية تتعلق بفروض ومتغيرات ا أسئلة تسعة اشتملت القائمة على :البحثية األبعاد (ب

 كما يلي:
 ( اسئلة.7مفهوم انحرافات األعباء البيئية وقد اشتملت علي عدد ) المحور األول:
( 11دور مفهوم تحليل انحرافات األعباء البيئية وقد اشتملت علي عدد ) المحور الثاني:

 اسئلة.
 ( اسئلة.6األعباء البيئية وقد اشتملت علي عدد ) مفهوم دور الرقابة في قياس المحور الثالث:
بيئية اء الالقصور في اتباع األساليب الصحيحة المتعلقة بتحليل انحرافات األعب المحور الرابع:

 ( اسئلة.5وقد اشتملت علي عدد )
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 على البيئية األعباء انحرفات تحليل في الصحيحة األساليب أثر اتباع المحور القامد:
 ( اسئلة.6بة وقد اشتملت علي عدد )الرقا تحقيق

 اسانعك و البيئية األعباء انحرافات تحليل في الصحيحة  األساليب اتباع المحور السادأ:
 ( اسئلة.3البورصة وقد اشتملت علي عدد ) فى الشركة سهم سعر على ذلك

 لة.سئ( ا6تحليل وتفسير انحرافات المواد المباشرة وقد اشتملت علي عدد ) المحور السابع:
 ئلة.( اس6وقد اشتملت علي عدد ) تحليل وتفسير انحرافات األجور المباشرة الثامن:المحور 

دد عتحليل وتفسير انحرافات األعباء اإلضافية المباشرة وقد اشتملت علي  المحور التاسع:
 ( اسئلة.6)
 ات ى الفئلإ قام الباحثون بإرسال قوائم االستقصاء إليكترونيا  : توزيع وجمع قوائم االستقصاء

، ثم تلقى الردود Google Driveالمستهدفة من مجتمع الدراسة على اإليميل عن طريق 
 عليها، وقام بمراجعتها وتحليلها.

 نوضح فيما يلي اإلجراءات التي اتبعت في تحليل البيانات : مراحل التحليل اإلحصائي
 إحصائيا :

   ل كإعطاء بقام الباحثون بترقيم هذه القوائم بعد تلقي الردود على قوائم االستقصاء إليكترونيا
 ها.، كما قام بمراجعتقائمة استقصاء رقما  مميزا  وحيدا  ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة

  لالسؤاقام الباحثون بترميز عبارات قائمة االستقصاء بإعطاء كل عبارة رمز يتكون من رقم ،
 السؤال.ورقم العبارة داخل 

  ن أأوزان لالستجابات والمقاسة بمقياس ليكرت الخماسي الترتيبي حيث قام الباحثون بإعطاء
 هذه األوزان مرتبة طبقا  لدرجة األهمية كما يلي:
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 موافق بشد  موافق محايد غير موافق بشد غير موافق  درجة الموافقة
 5 4 3 2 1 الوزن 

الحد  – ( حيث المدى = )الحد األعلى4= 1 - 5ولما كان مدى هذه االستجابات )
، لذا تشير 0,8=    5÷  4فئات، فيكون طول الفئة =  5األدنى(، وهذا المدى يتوزع على 

 الدراسات إلى تقييم فئات المتوسط المرجح وفقا  لمعايير درجة الموافقة كما يلي:
غير موافق  درجة الموافقة

موافق  موافق محايد غير موافق بشد 
 بشد 

 5-4,20 4,19-3,40 3,39-2,60 2,59-1,80 1,79-1 الوزن 
 ،واستخدم  قام الباحثون بإدخال البيانات للحاسب اآللي بعد ترميزها وتحويلها إلى قيم رقمية

   SPSS24البرنامج اإلحصائي 
 تبار ية، اخيتناول التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدان: التحليل اإلحصائي للبيانات

ة ما يتم توصيف متغيرات الدراسة من حيث النزعهذه البيانات من حيث الثبات والصدق، ك
بة لمناساالمركزية والتشتت، ثم اختبار فروض الدراسة، وانتهاء  بنتائج الدراسة، والتوصيات 

 في ضوء تلك النتائج.
 تتضمن مقاييس صدق وثبات المحتوى لمتغيرات  :صدق وثبات المحتوى لمتغيرات الدارسة

 Internalدق المقياس )االتساق الداخلي الدراسة صدق االستقصاء عن طريق ص
consistency ومقياس الثبات ،)Reliability :وفيما يلي نتائج تلك االختبارات ، 

يقصد بصدق االستقصاء أن تقيس أسئلة االستقصاء ما وضعت لقياسه، : االستقصاءصدق 
داخلي( كما وقام الباحثون بالتأكد من صدق االستقصاء عن طريق صدق المقياس )االتساق ال

 يلي:
يقصد باالتساق الداخلي مدى  :(Internal Validityصدق الميياأ )االتساق الداخلي: 

الذي تنتمي إليه تلك العبارة، وقد قام  السؤالاتساق كل عبارة من عبارات االستقصاء مع 
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الباحثون بحساب االتساق الداخلي لالستقصاء وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين كل 
 الذي تنتمي إليه تلك العبارة للسؤالبارة من عبارات االستقصاء، والمتوسط العام ع

 ةمفهوم انحرافات األعباء البيئياختبار االتساق الداخلي للسؤال األول: 
 يوضح الجدول التالي اختبار االتساق الداخلي للسؤال األول: مفهوم انحرافات األعباء البيئية:

 األعباء البيئيةمفهوم انحرافات  :(1)جدول
معامنت  العبارات رقم

 االرتباط
معامنت 
 الصنحية

تقييم منظم عن األعباء البيئية المتولدة نتيجة مشروع  1
 0,866 **0,764 معين سلبا  "و إيجابا "

 0,802 **0,670 يتم التعبير عن األعباء البيئية بالوحدات النقدية 2
ي لتقدير األثر تحليل األعباء البيئية هو توجه منهج 3

 0,917 **0,847 المتوقع لسياسة ما

 0,844 **0,730 يشمل تحليل األعباء البيئية تحديد الوضع الراهن 4
 0,832 **0,713 تحديد الرابحين والخاسرين من الوضع الراهن 5

يد قتحديد الرابحين والخاسرين بعد تنفيذ السياسة التحليلية  6
 0,862 **0,757 الدراسة

سة رنة األعباء البيئية للوضع الراهن و بعد تنفيذ السيامقا 7
 0,860 **0,754 التحليلية

 0,01** معنوي عند مستوى معنوية 
   R/(1+R)*2معامل الصالحية = 

ى يوضح الجدول أن كل معامالت االرتباط المبينة موجبة، وذات داللة معنوية عند مستو 
والذي انعكس على معامالت الصالحية  0,847، 0,670وأنها تراوحت بين ، 0,01معنوية 

 .يتميز هذا السؤال باالتساق الداخلي بين عباراتهوبذلك  0,917، 0,802حيث تراوحت بين 
 ةاختبار االتساق الداخلي للسؤال الثاني: دور مفهوم تحليل انحرافات األعباء البيئي 
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 افات مفهوم تحليل انحر  يوضح الجدول التالي اختبار االتساق الداخلي للسؤال الثاني: دور
 األعباء البيئية:

 دور مفهوم تحليل انحرافات األعباء البيئيةاختبار االتساق الداخلي ل: (2جدول )
معامنت  العبارات رقم

 االرتباط
معامنت 
 الصنحية

استخدام تحليل انحرافات األعباء البيئية يضمن االستخدام  1
 0,701 **0,540 الفعال للموارد

جراءات محددة وسياسات معروفة يتم اتباعها إلجراء هناك إ 2
 0,726 **0,570 تحليل انحرافات األعباء البيئية

3 
ت يتم تشجيع العاملين فى اإلدارة الفنية على التقدم بالمقترحا

المتعلقة بأفضل األساليب التى يجب اتباعها عند إجراء تحليل 
 انحرافات األعباء البيئية

0,851** 0,920 

ك تطوير دائم للطرق الفنية المتبعة عند إجراء تحليل هنا 4
 0,945 **0,895 انحرافات األعباء البيئية

يتم االشتراك فى المؤتمرات العالمية لالطالع على أحدث  5
 0,917 **0,846 وسائل التعامل مع انحرفات األعباء البيئية

تنصح باقى شركات الغاز باتباع نفس الطرق الحالية في  6
 0,948 **0,902 امل مع انحرفات األعباء البيئيةالتع

أنت راضى عن الطرق الحالية المتبعة في التعامل مع انحرفات  7
 0,939 **0,885 األعباء البيئية

ية األساليب المستخدمة حاليا  فى تحليل انحرافات األعباء البيئ 8
 0,916 **0,845 في شركات الغاز من أحدث األساليب العالمية

ية ألساليب المستخدمة حاليا  فى تحليل انحرافات األعباء البيئا 9
 0,709 **0,549 في شركات الغاز هي أساليب محلية

اإلدارة العليا تضمن حصول الموظفين على التدريب المالئم  10
 0,930 **0,869 لتنفيذ عملية تحليل انحرفات األعباء البيئية

11 
 ليهمعاملين لألدوار المسندة إاإلدارة العليا متأكدة من معرفة ال

ونطاق مسئولياتهم بوضوح لتحقيق نظام فعال لتنفيذ عملية 
 تحليل انحرفات األعباء البيئية

0,827** 0,905 

يوضح الجدول أن كل معامالت االرتباط المبينة موجبة، وذات داللة معنوية عند  
نعكس على معامالت والذي ا 0,902، 0,540وأنها تراوحت بين ، 0,01مستوى معنوية 
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يتميز هذا السؤال باالتساق الداخلي بين وبذلك  0,948، 0,701الصالحية حيث تراوحت بين 
 .عباراته

 ئيةاختبار االتساق الداخلي للسؤال الثالث: مفهوم دور الرقابة في قياس األعباء البي
 رقابة فييوضح الجدول التالي اختبار االتساق الداخلي للسؤال الثالث: مفهوم دور ال

 قياس األعباء البيئية:
 مفهوم دور الرقابة في قياس األعباء البيئيةاختبار االتساق الداخلي ل :(3)جدول
 معامنت الصنحية معامنت االرتباط العبارات رقم

1 
السياسات و اإلجراءات التي تتبناها اإلدارة 

لمساعدتها في تحقيق أهدافها البيئية والمتمثلة 
 اء البيئيةفي قياس األعب

0,633** 0,775 

2 
الرقابة هو توجه منهجي لتقدير األثر المتوقع 

 0,772 **0,629 لسياسة ما
 0,856 **0,748 تشمل تحديد الوضع الراهن 3
4 

مدى فاعلية السياسات المستخدمة خالل 
 0,876 **0,780 مرحلة التنفيذ 

 0,675 **0,509 مدى فاعلية السياسات المستخدمة بعد التنفيذ 5
6 

مقارنة األعباء البيئية قبل و بعد تنفيذ 
 0,865 **0,762 السياسات المستخدمة

يوضح الجدول أن كل معامالت االرتباط المبينة موجبة، وذات داللة معنوية عند  
والذي انعكس على معامالت  0,780، 0,509وأنها تراوحت بين ، 0,01مستوى معنوية 

 يتميز هذا السؤال باالتساق الداخلي بينوبذلك  0,876، 0,645الصالحية حيث تراوحت بين 
 .عباراته

لقة اختبار االتساق الداخلي للسؤال الرابع: القصور في اتباع األساليب الصحيحة المتع
 نحرافات األعباء البيئيةاختبار االتساق الداخلي البتحليل 
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 ساليبلقصور في اتباع األيوضح الجدول التالي اختبار االتساق الداخلي للسؤال الرابع: ا
 الصحيحة المتعلقة بتحليل انحرافات األعباء البيئية:

ات تحليل انحرافللقصور في اتباع األساليب الصحيحة اختبار االتساق الداخلي ل :(4جدول )
 األعباء البيئية

 معامنت الصنحية معامنت االرتباط العبارات رقم

1 
عند  هناك قصور فى األسلوب الحالي المتبع

 0,962 **0,927 تحليل انحرفات األعباء البيئية

2 
هناك أوجه للقصور فى األسلوب الحالي 
 0,956 **0,916 المتبع فى تحليل انحرافات األعباء البيئية

3 
هناك طرق أكثر كفاءة اقتصادية يمكن 

 0,941 **0,888 اتباعها عند تحليل انحرافات األعباء البيئية

4 
اتباع الطرق الحالية فى هناك أخطاء نتيجة 

 0,960 **0,923 تحليل انحرافات األعباء البيئية

5 
هناك مشكالت تحدث نتيجة اتباع الطرق 
 0,937 **0,882 الحالية فى تحليل انحرفات األعباء البيئية

ى يوضح الجدول أن كل معامالت االرتباط المبينة موجبة، وذات داللة معنوية عند مستو 
والذي انعكس على معامالت الصالحية  0,927، 0,882ها تراوحت بين وأن، 0,01معنوية 

 .يتميز هذا السؤال باالتساق الداخلي بين عباراتهوبذلك  0,962، 0,937حيث تراوحت بين 
اختبار االتساق الداخلي للسؤال الخامس: أثر اتباع األساليب الصحيحة في تحليل 

 انحرفات األعباء البيئية على تحقيق الرقابة
 يوضح الجدول التالي اختبار االتساق الداخلي للسؤال الخامس: أثر اتباع األساليب 

 الصحيحة في تحليل انحرفات األعباء البيئية على تحقيق الرقابة:
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ثر اتباع األساليب الصحيحة في تحليل انحرفات اختبار االتساق الداخلي أل: (5)جدول
 األعباء البيئية على تحقيق الرقابة

 معامنت الصنحية معامنت االرتباط عباراتال رقم
استخدام أسلوب تحليل انحرفات األعباء البيئية   1

 0,751 **0,601 يؤدي إلى تحقيق الرقابة
ينتج أثر مباشر نتيجة استخدام أسلوب تحليل  2

 0,909 **0,833 انحرفات األعباء البيئية
هناك توفير فى التكاليف نتيجة استخدام تحليل  3

 0,817 **0,690 حرفات األعباء البيئيةان
هناك عالقة مباشرة بين استخدام أسلوب تحليل  4

 0,843 **0,728 انحرافات األعباء البيئية و تحقيق الرقابة
هناك وفورات مالية نتيجة اتباع الطرق الحالية في  5

 0,932 **0,873 تحليل انحرافات األعباء البيئية

6 
ف يمكن أن تنتج نتيجة هناك انخفاض فى التكالي

االستعانة بطرق حديثة تحليل انحرافات األعباء 
 البيئية

0,908** 0,952 

ى يوضح الجدول أن كل معامالت االرتباط المبينة موجبة، وذات داللة معنوية عند مستو 
والذي انعكس على معامالت الصالحية  0,908، 0,601وأنها تراوحت بين ، 0,01معنوية 

 .يتميز هذا السؤال باالتساق الداخلي بين عباراتهوبذلك  0,952، 0,751 حيث تراوحت بين
فات اختبار االتساق الداخلي للسؤال السادس: اتباع األساليب  الصحيحة في تحليل انحرا

 األعباء البيئية و انعكاس ذلك على سعر سهم الشركة فى البورصة
لسادس: اتباع األساليب  يوضح الجدول التالي اختبار االتساق الداخلي للسؤال ا

الصحيحة في تحليل انحرافات األعباء البيئية و انعكاس ذلك على سعر سهم الشركة فى 
 البورصة:
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تباع األساليب  الصحيحة في تحليل انحرافات األعباء اختبار االتساق الداخلي ال :(6جدول )
 البيئية و انعكاس ذلك على سعر سهم الشركة فى البورصة

 معامنت الصنحية معامنت االرتباط تالعبارا رقم
تؤثر المشكالت المالية والبيئية على سعر  1

 0,943 **0,892 السهم في البورصة

هناك عالقة مباشرة بين تحليل انحرفات  2
 0,831 **0,711 األعباء البيئية و سعر السهم في البورصة

3 
استخدام أسلوب تحليل انحرفات  األعباء 

ى سعر السهم في البورصة البيئية يؤثر عل
 باإليجاب

0,725** 0,841 

ى يوضح الجدول أن كل معامالت االرتباط المبينة موجبة، وذات داللة معنوية عند مستو 
والذي انعكس على معامالت الصالحية  0,892، 0,711وأنها تراوحت بين ، 0,01معنوية 

 .تساق الداخلي بين عباراتهيتميز هذا السؤال باالوبذلك  0,943، 0,831حيث تراوحت بين 
 اختبار االتساق الداخلي للسؤال السابع: تحليل وتفسير انحرافات المواد المباشرة

 رافاتيوعح الجدول التالي اختبار االتساق الداخلي للسؤال السابع: تحليل وتفسير انح
 المواد المباشر :

 واد المباشرةتحليل وتفسير انحرافات الماختبار االتساق الداخلي ل :(7)جدول
 معامنت الصنحية معامنت االرتباط (1)العبارات رقم
 0,729 **0,573 هناك من يقوم بعملية تحليل انحرافات المواد المباشرة 1
 0,719 **0,561 هناك من يقوم بعملية تفسير انحرافات المواد المباشرة 2
 0,910 **0,835 توجد انحرافات فى المواد المباشرة 3
 0,750 **0,600 جد انحرافات فى المواد المباشرةالتو  4
 0,879 **0,784 ي انحرافات المواد المباشرة نتيجة عنصر بشر  5
انحرافات المواد المباشرة نتيجة استخدام تكنولوجيا  6

 0,902 **0,822 قديمة.

ق تساعبارة سلبية، لذا فقد تم ترميزها ترميزا  عكسيا قبل حساب اال 4( العبارة رقم 1)
 الداخلي.
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ى يوضح الجدول أن كل معامالت االرتباط المبينة موجبة، وذات داللة معنوية عند مستو 
والذي انعكس على معامالت الصالحية  0,835، 0,561وأنها تراوحت بين ، 0,01معنوية 

 .يتميز هذا السؤال باالتساق الداخلي بين عباراتهوبذلك  0,910، 0,719حيث تراوحت بين 
 تساق الداخلي للسؤال الثامن: تحليل وتفسير انحرافات األجور المباشرةاختبار اال

 رافاتيوعح الجدول التالي اختبار االتساق الداخلي للسؤال الثامن: تحليل وتفسير انح
 األجور المباشر :

 المباشرة األجورتحليل وتفسير انحرافات اختبار االتساق الداخلي ل :(8)جدول
 معامنت (1)العبارات رقم

 االرتباط
معامنت 
 الصنحية

1 
هناك من يقوم بعملية تحليل انحرافات األجور 

 0,691 **0,528 المباشرة

2 
هناك من يقوم بعملية تفسير انحرافات األجور 

 0,728 **0,572 المباشرة

 0,886 **0,796 توجد انحرافات فى األجور المباشرة 3
 0,736 **0,582 التوجد انحرافات فى األجور المباشرة 4

5 
انحرافات األجور المباشرة نتيجة االرتباط 

 0,723 **0,566 بظروف السوق 

6 
انحرافات األجور المباشرة نتيجة االرتباط 

 0,697 **0,535 بظروف المنافسة
تساق عبارة سلبية، لذا فقد تم ترميزها ترميزا  عكسيا قبل حساب اال 4( العبارة رقم 1)

 الداخلي.
ى كل معامالت االرتباط المبينة موجبة، وذات داللة معنوية عند مستو يوضح الجدول أن 

والذي انعكس على معامالت الصالحية  0,796، 0,528وأنها تراوحت بين ، 0,01معنوية 
 .يتميز هذا السؤال باالتساق الداخلي بين عباراتهوبذلك  0,886، 0,691حيث تراوحت بين 
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 : تحليل وتفسير انحرافات األعباء اإلضافيةاختبار االتساق الداخلي للسؤال التاسع
 المباشرة

ات يوضح الجدول التالي اختبار االتساق الداخلي للسؤال التاسع: تحليل وتفسير انحراف
 األعباء اإلضافية المباشرة:

 ةتحليل وتفسير انحرافات األعباء اإلضافية المباشر اختبار االتساق الداخلي ل :(9)جدول
 معامنت الصنحية منت االرتباطمعا (1)العبارات رقم
هناك من يقوم بعملية تحليل انحرافات األعباء  1

 0,749 **0,599 اإلضافية المباشرة
هناك من يقوم بعملية تفسير انحرافات األعباء  2

 0,712 **0,553 اإلضافية المباشرة
 0,930 **0,870 توجد انحرافات فى األعباء اإلضافية المباشرة 3
انحرافات فى األعباء اإلضافية  التوجد 4

 0,784 **0,645 المباشرة
انحرافات األعباء اإلضافية المباشرة نتيجة  5

 0,885 **0,793 عنصر بشري 
انحرافات األعباء اإلضافية المباشرة نتيجة  6

 0,905 **0,826 استخدام تكنولوجيا قديمة
تساق عبارة سلبية، لذا فقد تم ترميزها ترميزا  عكسيا قبل حساب اال 4( العبارة رقم 1)

 الداخلي.
ى يوضح الجدول أن كل معامالت االرتباط المبينة موجبة، وذات داللة معنوية عند مستو 

والذي انعكس على معامالت الصالحية  0,870، 0,553وأنها تراوحت بين ، 0,01معنوية 
 .يتميز هذا السؤال باالتساق الداخلي بين عباراتهوبذلك  0,930، 0,712ين حيث تراوحت ب

ام تحقق الباحث من ثبات استبيان الدراسة باستخد: Reliabiltyاختبار ثبات االستقصاء 
مقبول  0,60معامل ألفا كرونباخ،  ويعد الحصول على قيمة ألفا أكبر من أو تساوي 

 باخ:ئج اختبار ثبات أبعاد المقياس باستخدام ألفا كرونإحصائيا ، ويوضح الجدول التالي نتا
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 ثبات محاور االستقصاء باستخدام ألفا كرونباخ  :(9)جدول

عدد  األسئلة رقم
 العبارات

معامل 
ألفا 
 كرونباخ

معامل 
 الصدق

 0,932 0,868 7 مفهوم انحرافات األعباء البيئية. 1
 0,952 0,907 11 دور مفهوم تحليل انحرافات األعباء البيئية. 2
 0,870 0,757 6 مفهوم دور الرقابة في قياس األعباء البيئية. 3
القصور في اتباع األساليب الصحيحة المتعلقة بتحليل  4

 0,973 0,946 5 انحرافات األعباء البيئية.

أثر اتباع األساليب الصحيحة في تحليل انحرفات  5
 0,932 0,869 6 األعباء البيئية على تحقيق الرقابة.

6 
اتباع األساليب الصحيحة في تحليل انحرافات األعباء 

البيئية و انعكاس ذلك على سعر سهم الشركة فى 
 البورصة.

3 0,676 0,822 

 0,841 0,707 6 تحليل وتفسير انحرافات المواد المباشرة. 7
 0,863 0,744 6 تحليل وتفسير انحرافات األجور المباشرة. 8
 0,860 0,739 6 افات األعباء اإلضافية المباشرةتحليل وتفسير انحر  9

تراوحت بين يوضح الجدول اختبار ثبات االستقصاء والمتمثلة في معامالت ألفا والتي 
، 0,822تراوح بين والذي انعكس بدوره على معامالت الصدق حيث  0,946، 0,676
 ءاالستقصامتع أبعاد االستقصاء، وتدل مؤشرات ألفا كرونباخ أعاله على تأبعاد على  0,973

بمعامل ثبات مرتفع، وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة، مما يمكن تطبيق النتائج على 
 مجتمع الدراسة.

 

 نتائج الدراسة  
 اختبار فروض الدراسة

بة يؤدي التحليل الموضوعي النحرافات األعباء البيئية إلى تحقيق الرقا الفرض الرئيسي:
 سين سعر السهم في البورصة.البيئية، مما يؤدي إلى تح
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ل: ي األو اختبار الفرض الفرع وقد تم اختبار هذا الفرض من خنل الفروض الفرعية التالية:
ئية يؤدي التحليل الموضوعي النحرافات المواد البيئية إلى تحقيق الرقابة على المواد البي

 المستخدمة.  
 X7باط واالنحدار بين المتغير وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل دراسة عالقات االرت

اد البيئية تحقيق الرقابة على المو " M1"، والمتغير التحليل الموضوعي النحرافات المواد البيئية"
 "، وجاءت النتائج كما يلي:المستخدمة

يئية التحليل الموضوعي النحرافات المواد البعالقات االرتباط واالنحدار لدراسة تأثير 
 ى المواد البيئية المستخدمة  على تحقيق الرقابة عل

 دالموا النحرافات الموضوعي التحليل تأثير لدراسةبتطبيق أسلوب االرتباط واالنحدار 
لجدول ا، جاءت النتائج كما يوضحها المستخدمة البيئية المواد على الرقابة تحقيق على البيئية

 التالي:
 البيئية المواد النحرافات الموضوعي لالتحلي تأثيرنتائج االرتباط واالنحدار لدراسة  :(1)جدول

 المستخدمة البيئية المواد على الرقابة تحقيق على
 البيئية المواد النحرافات الموعوعي التحليل X7المتغير المستقل: 
 المستقدمة البيئية المواد على الرقابة تحقيق M1المتغير التابع: 

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد
R2 

F 
 المحسوبة

وى مست
قيمة  المعامنت المعنوية

 المعامل
 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 α 1,575 9,331 0,000 ثابت االنحدار 0,000 152,4 0,476 0,690
 β 0,591 12,347 0,000 معامل االنحدار

 يتضح من الجدول ما يلي:
 التحليل ية بين أظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائ

، تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة، وبين الموضوعي النحرافات المواد البيئية
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مما يعني معنوية  0,000بمستوى معنوية  0,69حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الخطي 
التحليل الموضوعي النحرافات ، أي أن التحسن في 0,01العالقة عند مستوى معنوية 

 .البيئية يؤدي إلى تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمةالمواد 
  :بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي 

M1 =1.575 + 0.591*X7+ ε 
 حيث:
M1 المتغير التابع( تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة( 
X7 المتغير المستقل( المواد البيئية التحليل الموضوعي النحرافات( 
ε الخطأ العشوائي 

 اختبار معنوية النموذج
، 0,000بمستوى معنوية  F  =152,4أظهرت النتائج معنوية العالقة حيث بلغت قيمة 

 .0,01مما يعني معنويتها عند مستوى معنوية 
ة معنوي 0,000بمستوى معنوية  T  =12,347أكدت قيمة  :اختبار معنوية المتغير المستقل

د للتحليل الموضوعي النحرافات المواتلك العالقة، أي وجود تأثير طردي ذي داللة معنوية 
ي والت β  0,591=، وتوضح قيمة تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمةعلى  البيئية

ة بدرج ةالتحليل الموضوعي النحرافات المواد البيئيتشير إلى قوة واتجاه التأثير، أي أن تحسن 
 درجة. 0,591بـ  تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمةواحدة يتبعه تحسن في 
قيمة  وذلك من خالل %47,6كما بلغت القدرة التفسيرية للنموذج  :القدر  التفسرية للنموذج

R2 ، تحقيق الرقابة على المواد البيئية من التغيرات التي تحدث في  %47,6أي أن نسبة
 التحليل الموضوعي النحرافات المواد البيئية.شرحها ي ةالمستخدم
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اد المو  "يؤدي التحليل الموضوعي النحرافات نقل  من ذلك إلى قبول الفرض الفرعي األول للباحث:

 البيئية إلى تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة"
قيق لى تحت العمالة البيئية إيؤدي التحليل الموضوعي النحرافا اختبار الفرض الفرعي الثاني:

 الرقابة على العمالة البيئية. 
 X8وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل دراسة عالقات االرتباط واالنحدار بين المتغير 

مالة تحقيق الرقابة على الع" M2"، والمتغير التحليل الموضوعي النحرافات العمالة البيئية"
 "، وجاءت النتائج كما يلي:البيئية

بيئية التحليل الموضوعي النحرافات العمالة الالقات االرتباط واالنحدار لدراسة تأثير ع
 على تحقيق الرقابة على العمالة البيئية 

 لةالعما النحرافات الموضوعي التحليل تأثير لدراسةبتطبيق أسلوب االرتباط واالنحدار 
 تالي:ائج كما يوضحها الجدول ال، جاءت النتالبيئية العمالة على الرقابة تحقيق على البيئية
 البيئية ةالعمال النحرافات الموضوعي التحليل تأثيرنتائج االرتباط واالنحدار لدراسة  :(2)جدول

 البيئية العمالة على الرقابة تحقيق على
 البيئية العمالة النحرافات الموعوعي التحليل X8المتغير المستقل: 

  البيئية العمالة ىعل الرقابة تحقيق M2المتغير التابع: 
معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد
R2 

F 
 المحسوبة

مستوى 
قيمة  المعامنت المعنوية

 المعامل
 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 α 0,972 5,367 0,000 ثابت االنحدار 0,000 205,2 0,550 0,741
 β 0,709 14,223 0,000 معامل االنحدار
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 لي:يتضح من الجدول ما ي
  يل التحلأظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين

ت ث بلغ، حيتحقيق الرقابة على العمالة البيئية، وبين الموضوعي النحرافات العمالة البيئية
مما يعني معنوية العالقة  0,000بمستوى معنوية  0,741قيمة معامل االرتباط الخطي 

التحليل الموضوعي النحرافات العمالة ، أي أن التحسن في 0,01معنوية عند مستوى 
 .البيئية يؤدي إلى تحقيق الرقابة على العمالة البيئية

  :بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي 
M2 =0.972 + 0.709*X8+ ε 

 حيث:
M2  المتغير التابع(تحقيق الرقابة على العمالة البيئية( 
X8 المتغير المستقل( التحليل الموضوعي النحرافات العمالة البيئية( 
ε الخطأ العشوائي 

 F  =205,2أظهرت النتائج معنوية العالقة حيث بلغت قيمة : اختبار معنوية النموذج
 .0,01، مما يعني معنويتها عند مستوى معنوية 0,000بمستوى معنوية 

ية معنو  0,000بمستوى معنوية  T  =14,223أكدت قيمة  :ر المستقلاختبار معنوية المتغي
لة للتحليل الموضوعي النحرافات العماتلك العالقة، أي وجود تأثير طردي ذي داللة معنوية 

لى قوة والتي تشير إ β  0,709=، وتوضح قيمة تحقيق الرقابة على العمالة البيئيةعلى  البيئية
ه يتبع بدرجة واحدة التحليل الموضوعي النحرافات العمالة البيئيةواتجاه التأثير، أي أن تحسن 

 درجة. 0,709بـ تحقيق الرقابة على العمالة البيئية تحسن في 
يمة وذلك من خالل ق %55كما بلغت القدرة التفسيرية للنموذج : القدر  التفسرية للنموذج

R2 ، على العمالة البيئية  تحقيق الرقابةمن التغيرات التي تحدث في  %55أي أن نسبة
 التحليل الموضوعي النحرافات العمالة البيئية.شرحها ي
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ت "يؤدي التحليل الموضوعي النحرافا نقل  من ذلك إلى قبول الفرض الفرعي الثاني للباحث:
 العمالة البيئية إلى تحقيق الرقابة على العمالة البيئية"

يق ى تحقعي لألعباء البيئية اإلضافية إليؤدي التحليل الموضو  الفرض الفرعي الثالث: اختبار
 الرقابة الفعالة على األعباء البيئية اإلضافية.

 X9وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل دراسة عالقات االرتباط واالنحدار بين المتغير 
باء تحقيق الرقابة على األع" M3"، والمتغير التحليل الموضوعي لألعباء البيئية اإلضافية"

 "، وجاءت النتائج كما يلي:إلضافيةالبيئية ا
افية التحليل الموضوعي لألعباء البيئية اإلضعالقات االرتباط واالنحدار لدراسة تأثير 

 على تحقيق الرقابة على األعباء البيئية اإلضافية
 البيئية لألعباء الموضوعي التحليل تأثير لدراسةبتطبيق أسلوب االرتباط واالنحدار 

 ، جاءت النتائج كما يوضحهاالبيئية اإلضافية األعباء على الرقابة قتحقي اإلضافية على
 الجدول التالي:

اإلضافية  لألعباء البيئية الموضوعي التحليل تأثيرنتائج االرتباط واالنحدار لدراسة  :(3)جدول
 البيئية اإلضافية األعباء على الرقابة تحقيق على

 البيئية اإلعافية باءلألع الموعوعي التحليل X9المتغير المستقل: 
 اإلعافية البيئية األعباء على الرقابة تحقيق M3المتغير التابع: 

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد
R2 

F 
 المحسوبة

مستوى 
قيمة  المعامنت المعنوية

 المعامل
 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 α 2,738 27,07 0,000 ثابت االنحدار 0,000 165,4 0,496 0,704
 β 0,371 12,68 0,000 معامل االنحدار

 يتضح من الجدول ما يلي:
التحليل أظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين  -

، تحقيق الرقابة على األعباء البيئية اإلضافية، وبين الموضوعي لألعباء البيئية اإلضافية
مما يعني  0,000بمستوى معنوية  0,704اط الخطي حيث بلغت قيمة معامل االرتب
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التحليل الموضوعي لألعباء ، أي أن التحسن في 0,01معنوية العالقة عند مستوى معنوية 
 .البيئية اإلضافية يؤدي إلى تحقيق الرقابة على األعباء البيئية اإلضافية

 كل التالي:بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالش  -
M3 =2.738 + 0.371*X9+ ε 

 حيث:
M3 )تحقيق الرقابة على األعباء البيئية اإلضافية )المتغير التابع 
X9 )التحليل الموضوعي لألعباء البيئية اإلضافية )المتغير المستقل 
ε الخطأ العشوائي 

 F  =165,4أظهرت النتائج معنوية العالقة حيث بلغت قيمة  :اختبار معنوية النموذج
 .0,01، مما يعني معنويتها عند مستوى معنوية 0,000بمستوى معنوية 

ة معنوي 0,000بمستوى معنوية  T  =12,68أكدت قيمة  :اختبار معنوية المتغير المستقل
 للتحليل الموضوعي لألعباء البيئيةتلك العالقة، أي وجود تأثير طردي ذي داللة معنوية 

تي وال β  0,371=، وتوضح قيمة ألعباء البيئية اإلضافيةتحقيق الرقابة على اعلى اإلضافية 
 اإلضافية التحليل الموضوعي لألعباء البيئيةتشير إلى قوة واتجاه التأثير، أي أن تحسن 

 ة.درج 0,371بـ تحقيق الرقابة على األعباء البيئية اإلضافية بدرجة واحدة يتبعه تحسن في 
قيمة  وذلك من خالل %49,6رة التفسيرية للنموذج كما بلغت القد: القدر  التفسرية للنموذج

R2 ، تحقيق الرقابة على األعباء البيئية من التغيرات التي تحدث في  %49,6أي أن نسبة
 التحليل الموضوعي لألعباء البيئية اإلضافية.شرحها اإلضافية ي

ة لبيئيلألعباء ا"يؤدي التحليل الموضوعي  نقل  من ذلك إلى قبول الفرض الفرعي الثالث للباحث:
 اإلضافية إلى تحقيق الرقابة الفعالة على األعباء البيئية اإلضافية"
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 يؤدي تحقيق الرقابة البيئية إلى تحسين سعر السهم في اختبار الفرض الفرعي الرابع:
 البورصة.

ات الختبار تأثير المتغير  Multiple regressionوقد إجراء تحليل االنحدار المتعدد 
 مالةالع على الرقابة تحقيقM2 المستخدمة،  البيئية المواد على الرقابة تحقيق M1)المستقلة 
ين تحس Yاإلضافية( على المتغير التابع ) البيئية األعباء على الرقابة تحقيق M3البيئية، 

 وجاءت النتائج كما يلي: Similtanousely واحد آنٍ  سعر السهم في البورصة( في
 Multiple Regressionالمتعدد  نتائج االنحدار (:4)جدول

 تحسين سعر السهم في البورصة Yالمتغير التابع 

قيمة  المتغيرات المستقلة
 المعامل

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 التحديد
R2 

F 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 0,000 19,474 1,666 ثابت االنحدار

0,729 148,7 0,000 

M1  تحقيق الرقابة على
 0,000 5,637 0,144 مواد البيئية المستخدمةال

M2  تحقيق الرقابة على
 0,000 6,251 0,179 العمالة البيئية

M3 على الرقابة تحقيق 
 0,000 5,578 0,153 اإلضافية البيئية األعباء

 بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يملن صياغة معادلة االنحدار بالشلل التالي: 
Y=0.166+0.144*M1 + 0.179*M2+0.153*M3 + ε 

 حيث:
  Y المتغير التابع( تحسن سعر السهم في البورصة( 
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M1 تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة 
M2 تحقيق الرقابة على العمالة البيئية 
M3 تحقيق الرقابة على األعباء البيئية 
ε الخطأ العشوائي. 

 F  =148,7ج معنوية العالقة حيث بلغت قيمة أظهرت النتائ: اختبار معنوية النموذج
 .0,01، مما يعني معنويتها عند مستوى معنوية 0,000بمستوى معنوية 

 ةالمستقل اتاختبار معنوية المتغير 
=  Tأكدت قيمة تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة:  M1المتغير المستقل  -

ة تلك العالقة، أي وجود تأثير طردي معنويمما يدل على  0,000بمستوى معنوية  5,637
هم لتحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة على تحسين سعر السذي داللة معنوية 

ن والتي تشير إلى قوة واتجاه التأثير، أي أن تحس β  0,144=، وتوضح قيمة في البورصة
 بـ رصةالسهم في البو  سعربدرجة واحدة يتبعه تحسن  الرقابة على المواد البيئية المستخدمة

 درجة. 0,144
وى بمست T  =6,251أكدت قيمة تحقيق الرقابة على العمالة البيئية:  M2المتغير المستقل  -

معنوية تلك العالقة، أي وجود تأثير طردي ذي داللة مما يدل على  0,000معنوية 
ح ، وتوضرصةلتحقيق الرقابة على العمالة البيئية على تحسين سعر السهم في البو معنوية 

الة الرقابة على العموالتي تشير إلى قوة واتجاه التأثير، أي أن تحسن  β  0,179=قيمة 
 درجة. 0,179بـ  سعر السهم في البورصةبدرجة واحدة يتبعه تحسن البيئية 

=  Tأكدت قيمة تحقيق الرقابة على األعباء البيئية اإلضافية:  M3المتغير المستقل  -
معنوية تلك العالقة، أي وجود تأثير مما يدل على  0,000بمستوى معنوية  5,578

لتحقيق الرقابة على األعباء البيئية اإلضافية على تحسين سعر طردي ذي داللة معنوية 
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والتي تشير إلى قوة واتجاه التأثير، أي أن  β  0,144=، وتوضح قيمة السهم في البورصة
سعر السهم في جة واحدة يتبعه تحسن بدر  الرقابة على األعباء البيئية اإلضافيةتحسن 

 درجة. 0,153بـ  البورصة
، R2ة وذلك من خالل قيم %72,9بلغت القدرة التفسيرية للنموذج  :القدر  التفسرية للنموذج

 شرحهات سعر السهم في البورصةمن التغيرات التي تحدث في تحسين  %72,9أي أن نسبة 
لبيئية باء ايئية المستخدمة، والعمالة البيئية، واألعالتحسن تحقيق الرقابة في كٍل من المواد الب

 اإلضافية.
ن تحسي "يؤدي تحقيق الرقابة البيئية إلى نقل  من ذلك إلى قبول الفرض الفرعي الرابع للباحث:

 سعر السهم في البورصة"
ي قبول الفرض الرئيسي للباحث: يؤدي التحليل الموضوع ونقل  من النتائج السابقة إلى:

م في ات األعباء البيئية إلى تحقيق الرقابة البيئية، مما يؤدي إلى تحسين سعر السهالنحراف
 البورصة، نظرا  لقبول فروضه الفرعية"

بعينة  ئج خاصةنتا للنتائج التالية: -بعد تحليل بيانات الدراسة الميدانية  -توصل الباحثوا 
كة ركات الغاز المصرية ) الشر من ثالث شركات من ش فردا   171بلغت عينة الدراسة : الدراسة

باستخدام وقد تم تقدير حجمها  الفرعونية، شركة المتحدة لمشتقات الغاز، وشركة بترويل(
 :عن النتائج التالية الخصائص الشخصية لتلك العينةوقد أسفر تحليل ، G*Powerالبرنامج 

، كما %36,8 تمثلت شركة المتحدة لمشتقات الغاز بنسبة توزيع العينة من حيث الشركة:
 لكٍل منهما.  %31,6تمثلت الشركة الفرعونية، وشركة بترويل بنسبة 

ة من تنوعت العينة بين الذكور واإلناث، ولكن كانت الغالبي توزيع العينة من حيث النوع:
 .%19,3، بينما بلغت نسبة اإلناث %80,7الذكور فبلغت نسبتهم 
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بة الفئات العمرية الكبيرة حيث بلغت نستركزت العينة في  توزيع العينة من حيث العمر:
أقل من  – 40في الفئة "من  %35,1سنة"، نسبة  40أقل من  – 30في الفئة "من  42,7%

 سنة". 30أقل من  - 18في الفئة "من  %22,2سنة"، ونسبة  60
سبة ن كانت مناسبا  حيث المستوى التعليميكان  :المستوى التعليميمن حيث توزيع العينة 

مؤهل أعلى من "حاصلين على  %26,3"، نسبة مؤهل جامعي"اصلين على ح 56,1%
 مؤهل متوسط"."حاصلين على  %17,6"، نسبة الجامعي

نسبة  تناسبت العينة مع الهرم الوظيفي للوظائف، فقد بلغت من حيث الوظيفة:توزيع العينة 
ارات العليا ، بينما بلغت نسبة العاملين في اإلد%70,2العاملين في اإلدارات الوسطى 

29,8%. 
في  %39,2تركزت العينة في فئات الخبرة الكبيرة حيث بلغت نسبة من حيث سنوات الخبرة: 

نسبة ، "سنوات 10أقل من  – 5"من الفئة في  %33,9نسبة ، و "فأكثر سنوات 10الفئة "من 
  .سنوات" 5في الفئة "أقل من  26,9%

 ةمتغيرات الدراسثبات وصدق نتائج خاصة باختبار 
، 0,676 بين Conbatch's Alphaمعامالت الثبات والمتمثلة في معامالت  تراوحت -

 أسئلةعلى 0,973، 0,822تراوح بين ، والذي انعكس على مستوى الصدق فقد 0,946
، مقبولاالستقصاء، وتدل مؤشرات ألفا كرونباخ على تمتع أبعاد االستبيان بمعامل ثبات 

 ، مما يمكن تطبيق النتائج على مجتمع الدراسة.وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة
الدراسة تقيس ما وضعت لقياسة، حيث كانت  أسئلةأظهرت نتائج االتساق الداخلي أن  -

لة ذات دالالتي تنتمي إليها تلك العبارات موجبة، و  واألبعادمعامالت االرتباط بين العبارات 
 .0,01معنوية عند مستوى معنوية 
 غيرات الدراسةنتائج خاصة بتوصيف مت
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 جاءت النتائج كما يلي: بعد مفهوم االنحرافات البيئية بتوصيف -
ن من نالت كافة المفاهيم التي عرضها الباحثون النحرافات األعباء البيئية حيز االستحسا -

وكان أعالها "تحديد  4,00، 4,04وجهة نظر العينة حيث تراوح متوسط االستجابات 
ئية البي عباء البيئية بالوحدات النقدية"، "مقارنة األعباءالوضع الراهن"، "التعبير عن األ

 للوضع الراهن وبعد تنفيذ السياسة التحليلية".
 جاءت النتائج كما يلي: بعد دور مفهوم تحليل انحرافات األعباء البيئية بتوصيف ●
يث حتركز دور مفهوم تحليل االنحرافات البيئية في أنه يضمن االستخدام األمثل للموارد  -

 .4,11بلغ متوسط االستجابات 
تم هناك إجراءات محددة وسياسات معروفة يبلغت درجة الموافقة "موافق" على العبارات: " -

نية على ة الفيتم تشجيع العاملين فى اإلدار "، "اتباعها إلجراء تحليل انحرافات األعباء البيئية
 حرافاتعند إجراء تحليل انالتقدم بالمقترحات المتعلقة بأفضل األساليب التى يجب اتباعها 

فات هناك تطوير دائم للطرق الفنية المتبعة عند إجراء تحليل انحرا"، "األعباء البيئية
نطاق يهم و اإلدارة العليا متأكدة من معرفة العاملين لألدوار المسندة إل"، "األعباء البيئية

 "،عباء البيئيةمسئولياتهم بوضوح لتحقيق نظام فعال لتنفيذ عملية تحليل انحرفات األ
رفات اإلدارة العليا تضمن حصول الموظفين على التدريب المالئم لتنفيذ عملية تحليل انح"

مع  تنصح باقى شركات الغاز باتباع نفس الطرق الحالية في التعامل"،  "األعباء البيئية
 حرفاتأنت راضى عن الطرق الحالية المتبعة في التعامل مع ان"، "انحرفات األعباء البيئية

م مم يدل على أنها رغ 3,46، 3,95" حيث تراوح متوسط االستجابات بين األعباء البيئية
ا ي أنهالموافقة إال أنها لم تصل إلى حد التميز واالستحسان من وجهة نظر العينة، مما يعن

 في حاجة إلى التحسين المستمر.
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ت: لموافقة على العبارابينما جاءت درجة الموافقة "محايد" أي أنها لم تصل إلى درجة ا -
ن األساليب المستخدمة حاليا  فى تحليل انحرافات األعباء البيئية في شركات الغاز م"

 يتم االشتراك فى المؤتمرات العالمية لالطالع على أحدث"، "أحدث األساليب العالمية
ل األساليب المستخدمة حاليا  فى تحلي"، "وسائل التعامل مع انحرفات األعباء البيئية

" حيث بلغ متوسط انحرافات األعباء البيئية في شركات الغاز هي أساليب محلية
 على التوالي. 3,10، 3,37، 3,39االستجابات 

 ة:بتوصيف بعد مفهوم دور الرقابة في قياس األعباء البيئية حصلنا على النتائج التالي ●
 ،4,03جابات بين وقد تقاربت االستجابات على مستوى العبارات حيث تراوح متوسط االست -

"، امالرقابة هو توجه منهجي لتقدير األثر المتوقع لسياسة وكان أعالها العبارات " 3,95
" حيث بلغ متوسط مقارنة األعباء البيئية قبل و بعد تنفيذ السياسات المستخدمة"

 على التوالي مما يدل على أنها بلغت حد التميز واالستحسان. 4,02، 4,03االستجابات 
 ها فيالسياسات واإلجراءات التي تتبناها اإلدارة لمساعدتك في األهمية العبارات "يلي ذل -

"، لراهنتشمل تحديد الوضع ا"، "تحقيق أهدافها البيئية والمتمثلة في قياس األعباء البيئية
الل مدى فاعلية السياسات المستخدمة خ"، ذ"مدى فاعلية السياسات المستخدمة بعد التنفي"

 على التوالي. 3,95، 3,97، 3,98، 3,99" حيث بلغ متوسط االستجابات مرحلة التنفيذ
بتوصيف بعد القصور في اتباع األساليب الحديثة المتعلقة بتحليل انحرافات األعباء البيئية  ●

جاءت درجة الموافقة "محايد" مما يدل على أن هذا القصور يمكن معالجته والتغلب عليه، 
توسط االستجابات حيث تراوح متوسط االستجابات بين وقد تقاربت العبارات من حيث م

هناك طرق أكثر كفاءة اقتصادية يمكن اتباعها عند ، وكان أعالها العبارات "3,97، 3,21
هناك مشكالت تحدث نتيجة اتباع الطرق الحالية فى "، "تحليل انحرافات األعباء البيئية
اتباع الطرق الحالية فى تحليل  هناك أخطاء نتيجة"، "تحليل انحرفات األعباء البيئية
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على  3,11، 3,11، 3,21"، حيث بلغ متوسط االستجابات انحرافات األعباء البيئية
 التوالي.

حقيق بتوصيف بعد أثر اتباع األساليب الحديثة في تحليل انحرافات األعباء البيئية على ت ●
 عباءليل انحرافات األالرقابة أكدت العينة على أهمية أثر اتباع األساليب الحديثة في تح

، 4,06البيئية على تحقيق الرقابة وتخفيض التكاليف حيث تراوح متوسط االستجابات بين 
 مما يدل على انها بلغت حد التميز واالستحسان. 4,0

لك ذاتباع األساليب الصحيحة في تحليل انحرافات األعباء البيئية و انعكاس بتوصيف بعد  ●
 المشكالت المالية والبيئيةأكدت العينة على تأثير  صةعلى سعر سهم الشركة فى البور 

أسلوب تحليل انحرفات ، كما أكدت على أهمية استخدام على سعر السهم في البورصة
، حيث تراوح متوسط على سعر السهم في البورصة باإليجابوتأثيره األعباء البيئية 
 .4,01، 4,06االستجابات بين 

قوم يهناك من ات المواد المباشرة وافقت العينة على أن "بتوصيف بعد تحليل وتفسير انحراف ●
 لمواداهناك من يقوم بعملية تفسير انحرافات " و "بعملية تحليل انحرافات المواد المباشرة

ات " حيث بلغ متوسط االستجابانحرافات المواد المباشرة نتيجة عنصر بشرى " و "المباشرة
 على التوالي. 3,43، 3,95، 3,99

لية هناك من يقوم بعمد تحليل وتفسير األجور المباشرة وافقت العينة على أن "بتوصيف بع ●
" ةلمباشر اهناك من يقوم بعملية تفسير انحرافات المواد " و "المباشرة األجورتحليل انحرافات 

شرة المبا االرتباط بظروف المنافسة" و "انحرافات األجورانحرافات المواد المباشرة نتيجة و "
، 3,84، 3,98، 4,01تباط بظروف السوق" حيث بلغ متوسط االستجابات نتيجة االر 

 على التوالي. 3,82
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ن مهناك بتوصيف بعد تحليل انحرافات األعباء اإلضافية المباشرة وافقت العينة على أن " ●
فسير تهناك من يقوم بعملية " و "المباشرةاألعباء اإلضافية يقوم بعملية تحليل انحرافات 

 جة عنصرالمباشرة نتي األعباء اإلضافيةانحرافات " و "المباشرة باء اإلضافيةاألعانحرافات 
 على التوالي. 3,42، 3,99، 4,01" حيث بلغ متوسط االستجابات بشرى 

 نتائج خاصة باختبار فرعيات الدراسة
قيق تم قبول الفرض الرئيسي: يؤدي التحليل الموضوعي النحرافات األعباء البيئية إلى تح ●

 لفرعيةالبيئية، مما يؤدي إلى تحسين سعر السهم في البورصة، نظرا  لقبول فروضه االرقابة 
 كما يلي:

 بيئيةيؤدي التحليل الموضوعي النحرافات المواد الاألول للباحث: " الفرعي الفرض تم قبول ●
 إلى تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة".

يل التحلرتباط طردية ذات داللة إحصائية بين أظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة ا -
 ،تخدمةتحقيق الرقابة على المواد البيئية المس، وبين الموضوعي النحرافات المواد البيئية

مما يعني معنوية  0,000بمستوى معنوية  0,69حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الخطي 
الموضوعي النحرافات  التحليل، أي أن التحسن في 0,01العالقة عند مستوى معنوية 

 .المواد البيئية يؤدي إلى تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة
 بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي:  -

M1 =1.575 + 0.591*X7+ ε 

يل التحل X7، )المتغير التابع( تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة M1 حيث:
 .الخطأ العشوائي ε، )المتغير المستقل( الموضوعي النحرافات المواد البيئية

 .%47,6وقد ثبتت معنوية النموذج وبلغت القدرة التفسيرية له 
 لبيئيةيؤدي التحليل الموضوعي النحرافات العمالة ا للباحث: الثاني الفرعي الفرض تم قبول ●

 ئية. إلى تحقيق الرقابة على العمالة البي
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يل التحلأظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين  -
ت ث بلغ، حيتحقيق الرقابة على العمالة البيئية، وبين الموضوعي النحرافات العمالة البيئية

مما يعني معنوية العالقة  0,000بمستوى معنوية  0,741قيمة معامل االرتباط الخطي 
التحليل الموضوعي النحرافات العمالة ، أي أن التحسن في 0,01ى معنوية عند مستو 

 .البيئية يؤدي إلى تحقيق الرقابة على العمالة البيئية
 بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي:  -

M2 =0.972 + 0.709*X8+ ε 

 التحليل الموضوعي X8ة )المتغير التابع(، تحقيق الرقابة على العمالة البيئي M2 حيث:
 الخطأ العشوائي. εالنحرافات العمالة البيئية )المتغير المستقل(، 

 .%55وقد ثبتت معنوية النموذج وبلغت القدرة التفسيرية له 
 ضافية : يؤدي التحليل الموضوعي لألعباء البيئية اإلللباحث الثالث الفرعي الفرض تم قبول

 بة الفعالة على األعباء البيئية اإلضافية.إلى تحقيق الرقا
يل التحلأظهرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين  -

 ،ضافيةتحقيق الرقابة على األعباء البيئية اإل، وبين الموضوعي لألعباء البيئية اإلضافية
مما يعني  0,000نوية بمستوى مع 0,704حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الخطي 

ء التحليل الموضوعي لألعبا، أي أن التحسن في 0,01معنوية العالقة عند مستوى معنوية 
 .البيئية اإلضافية يؤدي إلى تحقيق الرقابة على األعباء البيئية اإلضافية

 بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي:  -
M3 =2.738 + 0.371*X9+ ε 

التحليل  X9، )المتغير التابع(تحقيق الرقابة على األعباء البيئية اإلضافية  M3 حيث:
 .الخطأ العشوائي ε، )المتغير المستقل(اإلضافية  الموضوعي لألعباء البيئية

 قبول الفرض الفرعي الرابع للباحث: "يؤدي تحقيق الرقابة البيئية إلى تحسين سعر السهم  تم



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون محمد محمد الزيني أحمد 
 

 2022يوليو العدد السابع، الجزء الثالث، ون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

45 

 الختبار Multiple regression المتعدد االنحدار تحليل " حيث تم إجراءفي البورصة
"تحقيق  M2"تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة" و M1 المستقلة  المتغيرات تأثير

 اإلضافية" على البيئية األعباء على الرقابة "تحقيق M3الرقابة على العمالة البيئية" و 
، Similtanousely واحد آنٍ  في ن سعر السهم في البورصة""تحسي Y التابع المتغير
 :التالي النموذج على الحصول وأمكن

Y=0.166+0.144*M1 + 0.179*M2+0.153*M3 + ε 

 حيث:
  Y المتغير التابع( تحسن سعر السهم في البورصة( 

M1 تحقيق الرقابة على المواد البيئية المستخدمة 
M2 يئيةتحقيق الرقابة على العمالة الب 
M3 تحقيق الرقابة على األعباء البيئية 
ε الخطأ العشوائي. 

 .%72,9له  التفسيرية القدرة وبلغت المتغيرات، ومعنوية النموذج، معنوية ثبتت وقد
 

 توصيات الدراسة  
 في عوء نتائج الدراسة الميدانية بما يلي: يوصي الباحثوا 

  تطبيق و ليل انحرافات األعباء البيئية يمكن اتباعها عند تحالمقارنة بين كافة الطرق التي
 .كثر كفاءة اقتصاديةاألطرق ال

 لقصورتقييم الطرق الحالية المتبعة في تحليل انحرافات األعباء البيئية، ومعالجة أوجه ا 
 فيها، وإيجاد حلول للمشكالت واألخطاء الناجمة عنها.

  المواد المباشرةن كٍل متحليل وتفسير انحرافات تدريب وتأهيل العنصر البشري على ،
 والعمالة المباشرة، واألعباء البيئية.
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  تى يب الالفنية على التقدم بالمقترحات المتعلقة بأفضل األسال اتتشجيع العاملين فى اإلدار
 .يجب اتباعها عند إجراء تحليل انحرافات األعباء البيئية

 المراجع
والعائد للتخلص من مخلفات  قياس أثر إستخدام تحليل التكلفة -أحمد محمد محمد الزينى

-ماجستير -كلية الدراسات والبحوث البيئية  -شركات الغاز على قيمة المنشأة
2019. 

، ليةأهمية إدماج البعد البيئى فى التقارير الما –نظم المحاسبة البيئية ، احمد حسن فرغلى
 2012 –مكتبة جامعة عين شمس 

 –دار صفاء للنشر والتوزيع  –ة المالية المدخل السلوكى فى المحاسب –احمد حلمى جمعه 
  2009 –عمان 

جستير رساله ما -تفعيل نظام الرقابه الداخليه لترشيد االداء البيئي  -ايمان محمود زكي ادم 
 2019كلية الدراسات والبحوث البيئيه عام  -

 -يةلصناعأت ااثر الرقابة الداخلية على زيادة الكفاءة والفعالية بالمنش -ايمن عبد هللا الحاج 
  2016 –ماجستير  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

 - أثر قياس التكاليف البيئية على ترشيد القرارات اإلدارية -بكر محمد عبد هللا ابراهيم 
 2019 –جامعة الخرطوم  –رسالة ماجستير 

ترشيد تطوير نظم معلومات المحاسبه البيئيه الغراض  -جمال عبد الحميد عبد العزيز 
-رسائل الدكتوراه غير منشورة -دراسه نظريه وتطبيقيه  -القرارات االداريه 

 2003 –جامعه القاهره كليه تجاره 
سات دور المعلومات المحاسيبة فى قياس وتقييم االداء االجتماعى للمؤس –حارس كريم العانى 

ورقة عمل فى المؤتمر  –دراسة تطبيقية فى مملكة البحرين  –الصناعية 
 عمان  –العلمى الرابع للريادة واالبداع 

معوقات االفصاح عن المسئولية االجتماعية فى تقارير  –حامد صالح احمد ابو سمرة 
الشركات المساهمة العامة المدرجة فى سوق فلسطين لألوراق المالية من وجهة 
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الجامعة االسالمية  –كلية التجارة  –رسالة ماجستير  –نظر مدققى الحسابات 
  2009 –زة بغ

ن المسئولية عالمحاسبة واالفصاح ألهمية دى إدراك المصارف مب، صبحي حبيخالد 
المصارف التجارية الفلسطينية،  رسالة بيقية على طتدراسة  -االجتماعية
زة، غالمحاسبة والتمويل، غير منشورة الجامعة االسالمية في ماجستير 

 ، 2011ن، يطفلس
 -عمان -دار الميسره  -علم تطبيق الحسابات النظري  -فت سالمه محمود ،احمد يوسف أر 

 2017الطبعه االولى 
 –غداد الكلية التقنية بب –كتاب االبعاد المختلفة للرقابة على التكاليف   -زهير خضر ياسين 

 2009-ونروالعش الثاني ددالع الجامعة االقتصادية موللعل اددمجلة كلية بغ
ح للقياس واالفتصاح عن التكلفة االجتماعية فى اطار مقتر  –زينب الشارف عيسى جابر 

 –كلية الدراسات والبحوث البيئية  –رسالة ماجستير  –مصنع النسيج بليبا 
2016 
-دراسه حاله -اثر كفاءه وفاعليه الرقابه الماليه على ترشيد االنفاق -ساجده احمد عاطف 

 2016-جامعه الشرق االوسط -رساله ماجستير غير منشوره 
ت دراسة التكلفة والعائد إلستخدام الغاز الطبيعى فى تشغيل محطا –لى عبد الجواد صالح ع

  2005-ماجستير  –كلية الدراسات والبحوث البيئية  –توليد الكهرباء 
لية كدكتوراه  –نموذج مقترح لألعباء البيئية وأثرها على القوائم المالية  –عادل حسن دشتى 

 2014 -عة عين شمس  جام –الدراسات والبحوث البيئية 
مة داء البيئى للشركة السورية العاألم الشحات، القياس المحاسبى لتكاليف اقاسعبد الرازق 

ق مشدمجلة جامعة ل الجودة، في مجاالتنافسية تها دره في قرتأثيلألسمدة و
  2010ق، مشول، دأل، العدد ا26للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 

تحليل وتقييم التكلفة والعائد فى الرقابة على التلوث  –لعزيز الحمد عبد الرحمن محمد عبد ا
كلية الدراسات والبحوث البيئية  –ماجستير  –البيئى بالقطاع النفطى الكويتى 

 2012-جامعة عين شمس   –
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ق نموذج مقترح للعالقة بين تطبيق مفاهيم االدارة البيئية وتحقي -محمد حسن عبده عرنوس 
 2014 –ماجستير جامعة بنها كلية ادارة االعمال  -ية للمنظماتالميزة التنافس

 –ر دار المكتب الجامعى للنش –المحاسبة البيئية بين النظرية والتطبيق  –محمد عباس بدوى 
  2017 –القاهرة 

 –ابات "منهج مقترح للمراجعة البيئية بهدف زيادة فعالية تقرير مراقب الحس، محمد عبد الفتاح
ة، لقاهر ية"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة جامعة ادراسة تطبيق

 .2012العدد الثالث، ديسمبر 
 تأثير القياس الموضوعي للمعلومات البيئية واالفصاح عنها في -محمد عبد هللا الهاجرى 

 .2020–التقارير المالية وانعكاسات ذلك على قيمة المنشأة 
نهجية الستة سيجما فى تحسين جودة األداء الوظيفى استخدام م –محمد عبد المعطى 

 –كلية الدراسات والبحوث البيئية  -بالوحدات البيئية بجامعة عين شمس
2016 

ABADIE, E., (2018): Processes de Refinance (Refining Processes), 
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ABSTRACT 

The researchers conducted a field study to get acquainted with the 

opinions of a sample of senior and middle leaders in some Egyptian gas 

companies in Port Said (the study sample) in order to reach a “proposed 

framework for the impact of analyzing deviations in environmental 

burdens in gas companies on achieving oversight and its repercussions 

on the stock price in the stock market.” (Objective The study included a 

description of the study method, the study population and its sample, as 

well as the study tool used in data collection and preparation methods. 

Choosing the descriptive-analytical approach. 

In the first stage: the researchers chose three companies from the 

Egyptian gas companies (the Pharaonic Company, the United Gas 

Derivatives Company, and the Petroleum Company). The researchers 

chose these three companies to facilitate obtaining data from them. 

 In the second stage: he chose a sample of these three companies, 

which included both the senior management level and the middle 

management level. The study sample amounted to (171) individuals 

from the study community. 
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The researchers have concluded the importance of objective 

analysis of deviations in environmental burdens and achieving 

environmental control, which leads to an improvement in the stock 

price in the stock market, as: 

• The main hypothesis has been accepted: the objective analysis of 

environmental burden deviations leads to achieving environmental 

control, which leads to an improvement in the stock price in the 

stock exchange, given the acceptance of its sub-hypotheses as 

follows: 

• The researcher's first sub-hypothesis was accepted: "The objective 

analysis of the deviations of environmental materials leads to 

achieving control over the environmental materials used." 

• The researcher's second sub-hypothesis has been accepted: Objective 

analysis of environmental labor deviations leads to achieving control 

over environmental labor. 

• The third sub-hypothesis of the researcher was accepted: The 

objective analysis of the additional environmental burdens leads to 

the achievement of effective control over the additional 

environmental burdens. 

The fourth sub-hypothesis of the researcher was accepted: 

“Achieving environmental control leads to an improvement in the stock 

price in the stock exchange. 

The researchers recommended the necessity of evaluating the 

current methods used in analyzing deviations in environmental burdens, 

addressing their shortcomings, and finding solutions to the problems 

and errors resulting from them, through: 

• A comparison of all the methods that can be followed when analyzing 

the deviations of the environmental burdens and applying the most 

economically efficient methods. 
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• Evaluating the current methods used in analyzing deviations in 

environmental burdens, addressing their deficiencies, and finding 

solutions to the problems and errors resulting from them. 

Training and qualifying the human element to analyze and interpret 

the deviations of direct materials, direct labor, and environmental 

burdens. 
 


