
 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 303 9102 مارسواألربعون، الجزء الثانى،  لخامسا المجلد

 نموذج مقترح لزيادة مصداقية تق ارير أحد األجهزة الرق ابية  
 للمنظمات  البيئيعن األداء  

               [11] 
 (2)صالح حسن سالم -(2)همحمد عبد العزيز خليف -(1)الخواص عدليحمد محمد زكريا أ
 جامعة عين شمس ،التجارة كلية( 9، جامعة عين شمس البيئيةمعهد الدراسات والبحوث ( 0
 

 المستخلص
قد كان لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وتقييم األثر البيئي ونظام اإلدارة البيئية أثرًا 
كبيرًا في زيادة حجم الطلب على البيانات والمعلومات الناتجة عن تطبيق نظما المحاسبة 
صدار تقارير تعمل على تزويد مستخدمي  البيئية، األمر الذي يستوجب مراجعة هذه النظم وا 
القوائم المالية بمعلومات تساعدهم في اتخاذ قرارات بيئية رشيدة وأيضًا مساعدتهم في الرقابة 

ت ، وتفصح تقارير المراجعة البيئية عن مدى التزام المنظماخطيط والمتابعة لألنشطة البيئيةوالت
بالسياسات والقوانين البيئية والمحافظة على البيئة من التلوث والمخاطر وعدم اإلفراط في 
عفاءات  استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة والحصول على مزايا تنافسية وا 

مصداقية إن زيادة لقد أوضحت الدراسة و .ضريبية وتجنبًا لعقوبات عدم االلتزام بالقوانين البيئية
تحقيق دورًا حيويًا ومتناميًا في في الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة  التقارير تساعد

الحوكمة البيئية الفعالة لتنظيم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المساءلة والمسئولية للحفاظ 
أهدافها البيئية على البيئة، وأن جميع نتائج المراجعة البيئية تساعد الحكومة على تحقيق 

وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة واختبار فروضها، اعتمد الباحث  .لتحقيق التنمية المستدامة
البيانات في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لجمع المعلومات و 

أجريت هذه الدراسة  :العينة االستطالعية :من تألفت عينة الدراسة وقد .الالزمة إلتمام الدراسة
استبيان تم إرجاعها  01فرد من أجل اإلجابة على  01االستطالعية على عينة مكونة من 

بعد التحقق من صدق أداة : الفعلية العينة .كاملة، للتأكد من صدق وثبات االختبار االستبيان
رة، وبلغ عدد استما( 911)القياس وثباتها، وزعت االستبانات على أفراد عينة الدراسة وعددها 

استمارة غير صالحة للتحليل اإلحصائي، وبالتالي ( 01)استمارة، منهم ( 071)المسترجع منها 
 .(061)تكونت العينة الفعلية من 

تصميم أداة الدراسة بصياغة أولية لعبارات المقياس المستخدم انطالقا من موضوع وتم 
نية واالطالع على األدبيات والدراسات الدراسة وأهدافها وتساؤالتها وذلك بعد القراءة المتأ

: الجزء األول:السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة وخبرة الباحث العملية، وتتكون أداة الدراسة من



 وآخرون الخواص عدليحمد محمد زكريا أ
 

 304 9102 مارسواألربعون، الجزء الثانى،  لخامسا المجلد

ويشمل العبارات الخاصة اإلفصاح عن األداء البيئي : الثاني ءالجز . الشخصيةويشمل البيانات 
ويشمل العبارات الخاصة : الجزء الثالث. عبارة مقسمة على خمسة أبعاد 01ويبلغ عدد عباراته 

أداة الدراسة من  وللتأكدُبعدين،  علىعبارات مقسمة  96بمصداقية التقارير ويبلغ عدد عباراته 
لهذه األداة وهذه الخصائص تتمثل في الصدق  ةمتريالسيكو قياس الخصائص  نستطيع
نموذج لزيادة مصداقية تقارير الجهاز  باقتراح الدراسة تحقيق الهدف منذلك لو ، والثبات

للوصول إلى تحقيق مجموعة من األهداف المركزي للمحاسبات عن األداء البيئي للمنظمات 
رشادات إعداد تقارير المراجعة البيئية ، والتأكد من مالئمة  الفرعية منها وضع معايير وأسس وا 

نظم اإلدارة البيئية بالمنظمة ومن مدى التزامها الفعلي بالقوانين البيئية والمتطلبات التشريعية 
واألمان وذلك لتقليل درجة التعرض للمخاطر البيئية، وتقييم فعالية نظم اإلدارة البيئية القائمة 

 ،مكن إجراؤها على تلك النظم لتحقيق التحسين البيئيوتقديم النصح لإلدارة بالتحسينات الم
والتأكد من دقة وصحة البيانات المالية المتعلقة باألداء البيئي للمنظمة والمثبتة في الدفاتر 
والسجالت المحاسبية وغير المحاسبية والقوائم المالية أو أية تقارير خاصة باألداء البيئي، 

عن االلتزامات أو الخسائر المحتملة الناتجة عن األمور والتحقق من سالمة العرض واإلفصاح 
كما يساهم هذا البحث في القاء  البيئية بالقوائم المالية وملحقاتها للمنظمة محل المراجعة،

الضوء على المحاسبة البيئية ومشاكل القياس المحاسبي البيئي وتقديم مقترحات لحلها، وكيفية 
للحصول على أدلة موضوعية تتطابق مع المعايير البيئية الوصول لعملية تدقيق بيئية موثقة 

المالية والتقارير  القوائمالتي تؤثر على توفير واإلفصاح عن المعلومات والبيانات المناسبة و ل
جميع المتغيرات الملحقة بها لتعزيز مصداقيتها، وبتحليل نموذج تعزيز المصداقية نجد أن 

 . مصداقية تقارير الجهازتؤدى إلى زيادة 
باإلضافة إلى النتائج التي توصل إليها الباحث عند تقييم الدراسات السابقة من االلتزام و 

تحديد  :الدراسة بما يليتوصي بدعم ودمج المراجعة البيئية في أعمال األجهزة العليا للرقابة 
ة في مجال البيئة، المنهج الذي يجب أن يستخدمه الجهاز عند مراجعة التصرفات الحكومي

إعادة هيكلة الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة واستحداث قطاع المراجعة البيئية، 
المشاركة والتنسيق بين األجهزة العليا للرقابة في التحقق من جوانب التنمية المستدامة، 

وية استراتيجية، استهداف الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة من المراجعة البيئية أول
 .دور الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في مراجعة االتفاقيات البيئية الدوليةتفعيل 

 

 ةم   مقد
يستلزم الحفاظ على الموارد المتجددة ومنع وتخفيف ومعالجة األضرار البيئية رقابة 

سياق  في" المراجعة البيئية"صارمة على تنفيذ القوانين واللوائح البيئية، ويستخدم مصطلح 
المراجعة الخارجية المستقلة، ولذلك تتفق األجهزة العليا للرقابة على أن المراجعة البيئية ال 

كثيرًا من حيث المبدأ، عن منهج المراجعة على النحو الذي تمارسه األجهزة العليا تختلف 
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نها يمكن أن تشمل جميع أنواع المراجعة،  إمكانية صابر، أحمد محمد محمود) للرقابة، وا 
 – المستدامة التنمية ألغراض الالزمة المعلومات لتوفير كأداة البيئية المراجعة معايير استخدام
كليةالتجارة  والتمويل، التجارة العلمية المجلة ،-البيئية المراجعة لتقارير مقترح بيمحاس نموذج
وتتناول أعمال المراجعة البيئية موضوعات  (9101 االول، المجلد العددالثاني، طنطا، جامعة

مختلفة كموضوع الحوكمة البيئية وتتضمن أيضا مراجعة االستدامة، والتغير المناخي، واتخاذ 
وتسعى األجهزة العليا للرقابة لتحقيق التوازن بين الحاجة لمراجعة قضايا . القرارات وغيرها

معقدة مثل استراتيجيات التنمية المستدامة وتناول المواد المنبعثة مع أعمال المراجعة بشأن 
النفايات، والمياه، والمناطق المحمية، وتشغل النفايات والمياه موضع أولويات بيئية قصوى 
بالنسبة لجمهورية مصر العربية، وتتنوع أدوات ومهارات األجهزة العليا للرقابة التي تقوم 

ويتعين على  .بمراجعة البيئة بنفس درجة تنوع الموضوعات التي تغطيها المراجعة البيئية نفسها
 الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة االهتماًم بالمراجعة البيئية من حيث اإلفصاح عن

 الوطنياألصول والخصوم البيئية، والمطابقة للقوانين واالتفاقيات البيئية على الصعيدين 
تتخذها الجهة الخاضعة للرقابة لتعزيز االقتصاد والكفاءة  التي، فضاًل عن التدابير والدولي
يئية يلعب المدققون باألجهزة الرقابية العليا دورا هامًا في معالجة المشاكل الب، كما والفعالية

بصفتهم مصدرا موثوق به وموضوعي لتزويد المعلومات للجهات التشريعية والتنفيذية وأصحاب 
يعتبر الجهاز األعلى للرقابة المالية و المصلحة وعلى اساسه يتم تقييم األداء واتخاذ القرارات، 

 وهو. ءلةوالمحاسبة هيئة مستقلة، ذاتية اإلدارة، غير سياسية، تراجع الحكومة للتأكد من المسا
والهيئات  اإلداريعلى المال العام من خالل وضعه كهيئة مستقلة تقوم بمسألة الجهاز  األمين

يجب أن تدرج  لذلكو  .وادارة هذا المال العام عن استخدامالتابعة للدولة بكافة مستوياتها 
 الرقابات البيئية ضمن صالحية الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في مصر حيث
أصبحت التنمية المستدامة واقعا ملموسا يمثل تحديا أمام المحاسبة لوضع نظام محاسبي بيئي 

عن معلومات قانونية واستثمارية واقتصادية وبيئية بمصداقية لتقديم تقارير مراجعة بيئية تفصح 
يضاحاتها المتممة، وذلك لخدمة الطوائف المتعددة  مالية وغير مالية بالقوائم المالية وا 
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لمستخدمة للقوائم المالية وهذا األمر يبرز دور المراجع في إحداث التوازن البيئي وذلك من ا
 . خالل زيادة مصداقية تقارير المراجعة البيئية

 

 ةمشكلة الدراس     

صبحت التنمية المستدامة اولوية استراتيجية للعديد من ا :الدراسة فيما يليتتركز مشكلة 
تلبى احتياجات االجيال  التيوتعرف التنمية المستدامة على انها عملية التنمية  لمنظماتا

الحالية دون المساس بحاجات االجيال المستقبلية، مما يشير الى الحد من استهالك موارد 
الطبيعية مع تحقيق المنظمات اكبر منفعة يمكن الحصول عليها واحتياجها الى االهتمام 

تحقيقه  نما يمكا فى تقاريرها المالية وهو هاجراء انشطتها واالفصاح عنبالقضايا البيئية عند 
على المدى الطويل واتخاذ  البيئيمن خالل تطوير االستراتيجيات البيئية المناسبة والنهج 

اتخاذ اجراءات ضرورية للمساءلة  وبالتاليعلى البيئة  السيء التأثيراجراءات فورية للحد من 
 عام "Oates & A.Moradi-Motleghووفقا لدراسة  ك المنظمات،لتل البيئيعن االداء 

الي تحديد مستوى االفصاح االختياري عن االفصاح البيئي واالداء البيئي والتي تهدف  9106
ة محلية بأستراليا وفحص ما اذا كانت مبادرات االفصاح عن االداء البيئي يحكوم لمنظمات

االفصاح عالميًا بالنسبة للمنظمات عن المعلومات حول كبيرة مع ارتفاع معدالت التحول في 
يمكن  قما سبعلى  ، وتأسيساادائها البيئي ولتحسين معدل االفصاح عن االلتزامات البيئية

للمنظمات من خالل المساءلة البيئية بواسطة تقارير بيئية تعد  البيئيمن صحة االداء  التأكد
قابية العليا تكشف عن الممارسات البيئية الخاطئة الحسابات لدى االجهزة الر  مراقبيبواسطة 

لكونهم هم االفراد المسؤولين عن عملية االبالغ عن تلك الممارسات وانهم يمثلوا نقطة اتصال 
بين االدارة البيئية للشركات والمحاسبة عن الممارسات البيئية الخاطئة لما هو منوط لهم من 

رقابة المالية وذلك بإصدار تقارير بيئة معززة تخصصات فى مجال الرقابة على االداء وال
المصداقية عن الممارسات البيئية للمنظمات للتعريف على مدى افصاح تلك المنظمات عن 

 للكشفنتوساى ذلك الممارسات مما اثير جدال فى تلك القضية للعديد من المنظمات مثل اإل
لما ، الرقابية العليا  باألجهزةص عن تلك الممارسات وضرورة ادراجها لدى جدول االعمال الخا

تحدد من قبل  التيالكبير على تكاليف االعمال التجارية واالرباح الشاملة  التأثيرلها من 
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وبالرغم من اهمية المحاسبة من قبل المتخصصين بالرقابة على االداء  ،المحاسبين المهنيين
دى زيادة مصداقية تقارير االجهزة ، فان التعرف على مة المالية على الممارسات البيئيةوالرقاب

للمنظمات وتحديد مدى مسئوليتهم عنها لم يكن  البيئيالرقابية العليا عن الرقابة على االداء 
محددا بشكل واضح هذا فضال عن ان معظم الدراسات فى مصر لم تتناول ذلك الموضوع 

 .من التركيز واالهتمام بشيء

 

 البحثاسئلة  

 ؟للمنظمات على االداءالبيئيما مدى مصداقية تقارير االجهزة الرقابية عن الرقابة  .0
كفاءة مراقب الحسابات المهنية لدى االجهزة الرقابية العليا على قدرته على  تأثيرما هو  .9

 البيئي للمنظمات؟الرقابة عن االداء 
لدى االجهزة  خصائص الوحدة محل المراجعة على قدرة مراقب الحسابات تأثيرما هو  .3

 للمنظمات؟ البيئيالرقابية العليا على الرقابة عن االداء 
على  االجهزة الرقابيةضوابط العملية الرقابية على قدرة مراقب الحسابات لدى  تأثيرما هو  .0

 ؟للمنظمات البيئيالرقابة عن االداء 
حول تحليل وتقييم والتقرير  الرقابية العليااالجهزة  مراقبيالفروق جوهرية بين اراء  هيما  .5

 ؟عن الممارسات البيئية للمنظمات
 

 ةأهمية الدراس   

وجود األدوات التي تساعد على توفير معلومات جوهرية تساعد في التنمية  :علمي المهمي  األ
ومدى زيادة مصداقية تلك  البيئية،المستدامة بشكل إيجابي ومن هذه األدوات تقارير المراجعة 

 .التقارير
على تفعيل دور االجهزة الرقابية العليا فى الرقابة على البحث يساعد  :عملي المهمي  األ

الحقيقي عن تلك  واإلفصاح غيرالممارسات البيئية من خالل الكشف عن إدارة األرباح 
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تفرضها الحكومات على المنظمات وقياس التكاليف  التيالممارسات لتجنب التكاليف السياسية 
 .استمراريتها نتيجة اخاللها بالقوانين البيئية وبالتاليلمنظمات تتحملها ا التي

 

 ةأهداف الدراس    
قياس مصداقية تقارير االجهزة الرقابية عن الرقابة على  فيللدراسة  الحالييتمثل الهدف 

 :تاليةكما هناك اهداف فرعية  ،للمنظمات البيئياالداء 
كفاءة مراقب الحسابات المهنية وخصائص الوحدة محل المراجعة وضوابط  ثرأقياس  .0

 البيئيعلى الرقابة عن االداء  قدرتهلدى االجهزة الرقابية العليا على  العملية الرقابية
 .للمنظمات

تحليل وتقييم والتقرير  الرقابية العليا حولتجديد الفروق الجوهرية بين اراء اعضاء االجهزة  .9
 .عن الممارسات البيئية للمنظمات

اجراء دراسة تطبيقية على االجهزة الرقابية العليا لتعزيز مصداقية تقارير االجهزة الرقابية  .3
للمنظمات طبقا لما هو منوط لهم من استخدام  البيئيالعليا عن الرقابة عن االداء 

 .عن الممارسات البيئية الخاطئة للجهات المختصة التقرير واالبالغ فيالضبطية القضائية 
يجب ان تتوافر  التي والمهارةيوضح االساليب واالجراءات الالزمة  تفصيليعمل نموذج  .0

وذلك لقياس مصداقية تقارير  البيئيومقاييس الرقابة على االداء  البيئيالفاحص  في
 .للمنظمات البيئياالجهزة الرقابية العليا عن الرقابة عن االداء 

 
 ةفروض الدراس  

ال توجد عالقة جوهرية بين كفاءة مراقب الحسابات المهنية لدى االجهزة الرقابية العليا  .0
 .للمنظمات البيئيوقدرته على الرقابة عن االداء 

ال توجد عالقة جوهرية بين خصائص الوحدة محل المراجعة وقدرة مراقب الحسابات لدى  .9
 .للمنظمات البيئياالجهزة الرقابية العليا على الرقابة عن االداء 

وقدرة مراقب الحسابات لدى االجهزة  الرقابيةال توجد عالقة جوهرية بين ضوابط العملية  .3
 .للمنظمات البيئيء الرقابية العليا على الرقابة عن االدا
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ال توجد عالقة جوهرية بين اراء اعضاء االجهزة الرقابية العليا حول تقييم والتقرير عن  .0
 .للمنظمات البيئياالداء 

 
 الدراس    ات السابق ة

تعرضت من قريب أو  التيبعرض أهم الدراسات السابقة العربية واألجنبية  ونيقوم الباحث
 .بعيد لموضوع الدراسة

هدف الدراسة إلقاء الضوء على العالقة بين المنافع البيئية ت: (2112) أحمد بلهدراس  
 .معرفة العالقة بين قياس التكاليف البيئية وشفافية التقارير الماليةو وشفافية التقارير المالية، 

اإلفصاح االختياري يؤدي إلى زيادة إقبال األفراد : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
يساهم اإلفصاح االختياري في تخفيض الفرص المضاعفة وتقليل كما على منتجات الشركة، 

بأنه يجب أن تحرص الشركة على االهتمام باإلفصاح البيئي  :أوصت الدراسةو . التلوث البيئي
 .بأسلوب كمي

تهدف هذه الدراسة الي اعداد نموذج  :(2112) قعبد الصادمحمد  راس  عبد اهللد
الستخدام المحاسبة عن االثر البيئي لتحسين جودة المعلومات عند اتخاذ االدارة العليا القرارات 
بقطاع المقاوالت االمر الذي يحقق كفاءه تقييم تكاليف االثر البيئي من اجل االفصاح عنها 

 . المالية في التقارير
مدى اهتمام المنشأت بقطاع األعمال باألثر  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

البيئي ومدى أهمية تأثير قياس وتحليل األثر البيئي على جودة المعلومات المحاسبية بالمنشأة، 
مع معرفة المعوقات التي تقف في تطبيق عملية القياس واإلفصاح عن تكاليف األثر البيئي 

نشر الوعي عن اهمية االثر ب: أوصت الدراسةو  .ي القوائم المالية للمنشأت بقطاع المقاوالتف
سواء للمجتمعات او المسئولين او المنشأت والعاملين فيها  المهتمةالبيئي لدى جميع االطراف 
 .خاصة المديرين والمحاسبين



 وآخرون الخواص عدليحمد محمد زكريا أ
 

 310 9102 مارسواألربعون، الجزء الثانى،  لخامسا المجلد

تحديد مستوى تهدف الدراسة الي  :Oates & A. Moradi-Motlegh (2112) دراس 
مؤسسة حكومة محلية  76االفصاح االختياري عن االفصاح البيئي واالداء البيئي لعدد 

داء البيئي المتفوق ان المؤسسات الحكومية في استراليا ذات األ توصلت الدراسة الىو . بأستراليا
 تميل الى الكشف عن مستوى اعلى من المعلومات البيئية مقارنة بالحكومات المحلية ذات

ضرورة تحديد مستوى : وتوصلت الدراسة الى عدة توصيات منها .داء البيئي المنخفضاأل
االنبعاثات الكربونية للشركات ومعالجة هذه القضايا في الدراسات المستقبلية عن طريق ان 

على شفافية  هن معلومات المحاسبة البيئية واثر الدراسة الحالية تناولت اإلفصاح االختياري ع
 .التقارير المالية

الى تطوير  الدراسةتهدف  :Oddvar, Kristin and others (2112)دراس  
لدى  البيئيمدى كفاءه االداء  يسلتق البيئيةنظام المعلومات  الذى يدعمه البيئيمؤشرات االداء 

 البيئيويستخدم نظام المعلومات  الدراسةمن خالل اطار تعده  الوطنيقطاعات الدفاع 
 البيئيةعن الجوانب  المسؤوللدى القطاع  البيئية الكفاءة لتحليل الالزمةللحصول على البيانات 

واستهالك الوقود واستخدم المواد  الطاقةوتوليد النفايات واستهالك  ،الذخيرةمثل استخدام 
 .واستهالك الماء الكيميائية

كما ان  البيئيكفاءه االداء  تقيمى المقترح ف اإلطارالى ان فاعليه  الدراسةولقد توصلت 
وتقديم التقارير عن  البيئيةلزياده وتحسين والتقييمات  مفيدةنظم المعلومات يمكن ان تكون 

 .انشطه الدفاع
واداره  البيئيةبين التحفيزات  العالقة إثر الدراسة الىتهدف  :Barr (2112) دراس 

 ارةلقياس اد التقديريةواستخدام المستحقات  الماليةعلى المنظمات  الدراسةاالرباح من خالل 
 . االرباح

اقل  األرباحتمارس اداره  البيئيةالى ان المنظمات مع المبادرات  الدراسةولقد توصلت 
 أفضللتقديم تقارير اداء  البيئيةفى االعتبار الممارسات  ضرورة األخذولقد توصلت الى 

 .المصالح ألصحاب
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الى تطبق  الدراسة تهدف: Cibran, Erwan and others (2112) دراس 
والحصول على المعلومات  للرقابةللمنظمات متضمن وضع االهداف  البيئيلتقيم االداء  إطار
 .للنتائجوالتقييم  لألداء المرجعيوالقياس  البيئية

تتعمد فى عدم االفصاح  التيالى ان هناك العديد من المنظمات  الدراسةولقد توصلت 
اعتماد  بضرورة الدراسةاوصت  اكم .عليها الرقابةضعف  وبالتالي البيئيةعن المعلومات 

 .للمنظمات البيئيةعلى الممارسات  الرقابةمواثيق وبروتوكوالت موحده لدعم 
 :التالي ويخلص البحث من خالل عرض وتحليل الدراسات السابق  المالحظات 

 .المصالحعلى قرارت اصحاب  وتأثيرهللشركات  البيئيبيان اهمية وضرورة االفصاح  -
 .على ممارسة ادارة االرباح البيئياالفصاح  إثربيان  -
 للشركات على االداءالبيئيبيان الخصائص الالزمة للرقابة  -
 .تطبيق معايير الرقابة المالية على الكشف عن الممارسات البيئية للشركات إثربيان  -
 .ة على الممارسات البيئية للشركاتبيان اهمية اختيار التوقيت المناسب للرقاب -

 : بينما لم تتناول تلك الدراسات الجوانب التالي 
 .للمنظمات البيئيقياس مصداقية تقارير االجهزة الرقابية العليا عن الرقابة عن االداء  -
اجعة وضوابط كفاءة مراقب الحسابات المهنية وخصائص الوحدة محل المر  إثرقياس  -

 البيئيعلى الرقابة عن االداء  قدرتهى االجهزة الرقابية العليا على العملية الرقابية لد
 .للمنظمات

اجراء دراسة تطبيقية على االجهزة الرقابية العليا لقياس مصداقية تقارير االجهزة الرقابية  -
لهم من استخدام الضبطية القضائية  طللمنظمات طبقا لما هو منو  البيئيداء العليا عن اال

 .التقرير واالبالغ عن الممارسات البيئية الخاطئة للجهات المختصة في
يجب ان تتوافر  التييوضح االساليب واالجراءات الالزمة والمهارات  تفصيليعمل نموذج  -

وذلك لقياس مصداقية تقارير  البيئيومقاييس الرقابة على االداء  البيئيفى الفاحص 
 .للمنظمات البيئياالجهزة الرقابية العليا عن الرقابة عن االداء 
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ِجراءات المنهجية للدراسة  اإلطار النظري واإلإ
في هذه  ونفي سبيل تحقيق هدف الدراسة واختبار فروضها، اعتمد الباحث :منهج الدراس 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لجمع المعلومات والبيانات الالزمة 
 .إلتمام الدراسة

 :يعتمد الباحث في دراسته على الجوانب التالية
ودوريات الدراسات السابقة من مراجع  هما تتضمنيعتمد الباحث على  :الجانب النظري: أولا 

الى بعض اإلصدارات لبعض المنظمات المهنية، وذلك بهدف  باإلضافةالمراجعة،  وفي مجال
تحليل المتغيرات التي تفسر مصداقية تقارير األجهزة الرقابية العليا عن الرقابة على األداء 

 .البيئي للمنظمات
لجهاز يعتمد الباحث في هذا الجانب على اجراء دراسة تطبيقية على ا :الجانب التطبيقي: ثانياا 

المركزي للمحاسبات لقياس مصداقية تقارير األجهزة الرقابية العليا عن الرقابة على األداء 
 .البيئي للمنظمات

 :مصدر البيانات فقد تم الحصول عليها من مصدرين هما
في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  ونحيث اتجه الباحث :المصادر الثانوي 

البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 
والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث 

 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة
وتتمثل في جمع البيانات األولية ميدانيًا، وذلك من خالل استخدام استبيان  :ادر األولي المص

 .تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض، ووزع على أفراد العينة لجمع البيانات المطلوبة
تم إجراء هذه الدراسة على السادة مدققي الحسابات بالجهاز المركزي  :الدراس ميدان 

 .9101بالقاهرة عام  للمحاسبات
 :عين  الدراس 

فرد من أجل اإلجابة  01عينة مكونة من  الدراسة علىأجريت هذه  :العين  الستطالعي  –أ
 .استبيان تم إرجاعها كاملة، للتأكد من صدق وثبات االختبار االستبيان 01على 
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اعتمدنا في دراستنا الحالية على االستبيان كأداة من أدوات جمع البيانات  :القياس أداة-ب
حول الدراسة لذا يعرف االستبيان على أنه مجموعة من األسئلة المكتوبة التي توضع 

حول ظاهرة أو موضوع معين ومن أهم  عينة البحثبقصد الحصول على معلومات وآراء 
من الوقت والجهد على الباحث، وعلى هذا األساس  ما تتميز به االستبانة هو توفير الكثير

تم تصميم استبيان خاص بموضوع الدراسة مصمم من قبل الباحث وذلك من أجل جمع 
 .البيانات والمعلومات الخاصة بموضع الدراسة

ويتكون هذا االستبيان من محورين، المحور األول يتضمن المتغيرات الخاصة باإلفصاح 
الثاني عبارة مقسمة على خمسة أبعاد، والمحور  01عن األداء البيئي ويبلغ عدد عباراته 

. ُبعدين علىعبارات مقسمة  96البنود الخاصة بمصداقية التقارير ويبلغ عدد عباراته  يتضمن
موافق، : بدائل 3تي تم استعمالها في المحور األول والثاني فهي بدائل واحدة وهيأما البدائل ال

 .محايد، غير موافق
للتأكد من أداة الدراسة المستخدمة تستطيع أن : ألداة القياس  السيكومتري الخصائص-ت

لهذه األداة وهذه  ةالسيكو مترييجب قياس الخصائص و تقيس ما وضعت من أجله لتقيسه 
الخصائص تتمثل في الصدق والثبات وسنتطرق إلى كيفية حساب كل خاصية من هاتين 

 .الخاصيتين
بعد التحقق من صدق أداة القياس وثباتها، وزعت االستبانات على أفراد : العين  الفعلي  -ث

، منهم استمارة( 071)استمارة، وبلغ عدد المسترجع منها ( 911) وعددهاعينة الدراسة 
 (.061)استمارة غير صالحة للتحليل اإلحصائي، وبالتالي تكونت العينة الفعلية من ( 01)

قام الباحث بصياغة أولية لعبارات االستبيان انطالقا من موضوع  :الدراس تصميم أداة 
الدراسة وأهدافها وتساؤالتها وذلك بعد القراءة المتأنية واالطالع على األدبيات والدراسات 

 .ابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة وخبرة الباحث العمليةالس
 :على ثالث أجزاء االستبيانيحتوى 

 .ويشمل البيانات الشخصية :الجزء األول
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 01ويشمل العبارات الخاصة اإلفصاح عن األداء البيئي ويبلغ عدد عباراته  :الجزء الثاني
 . عبارة مقسمة على خمسة أبعاد

عبارات  96العبارات الخاصة بمصداقية التقارير ويبلغ عدد عباراته ويشمل  :الجزء الثالث
 .ة على ُبعدينمقسم

وافق، )وقد تم قياس استجابات أفراد العينة لفقرات االستبيان طبقا لمقياس ليكرت الثالثي 
 .(محايد، غير موافق

 :وقد تم حساب مستوي األمهمي  وفقاا للمعادل  التالي 
 الحد األعلى لإلجابة÷ ( الحد األدنى لإلجابة –األعلى لإلجابة الحد = )مستوي األهمية 
 ، كما هو موضح في الجدول التالي1666=  3÷ ( 0- 3= )مستوي األهمية 

 األهميةجدول مستوى  (:1)جدول 

 الدراس  متغيرات
 .اإلفصاح عن األداء البيئي: المتغير المستقل

 . مصداقية التقارير :المتغير التابع
ويشمل وصف أداة الدراسة علي صدق االتساق الظاهري : صدق وثبات أداة الدراس 

 :وثبات وصدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة وذلك على النحو التالي
قدرة االختبار على التمييز بين المجموعات المختلفة، أو ونعني به : الصدق التمييزي: أول

 .حتى األفراد التي تقع درجاتهم على طرفي المنحنى
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل عبارة من  :صدق التساق الداخلي: ثانياا 

تساق عبارات االستبيان مع البعد الذي تنتمي إلية هذه العبارة، وقد قام الباحث بحساب اال
الداخلي لالستبيان وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات أبعاد 

 .االستبيان والدرجة الكلية للبعد نفسه

 مستوي األمهمي  المتوسط المرجح
 منخفضة 0666إلى  0من 
 متوسطة 9633إلى  0667من 

 مرتفعة 3إلى  9630
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يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق : الصدق البنائي: ثالثاا 
ارتباط كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة  األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدي

 .الكلية لعبارات االبعاد
يقصد بثبات االستبيان أن يعطي هذه االستبيان نفس النتيجة لو تم : ثبات الستبيان: رابعاا 

إعادة توزيعه أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبيان 
يعني االستقرار في نتائج االستبيان وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على 

 . فترات زمنية معينةأفراد العينة عدة مرات خالل 
وقد قام الباحث من التحقق من صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي وثباات االساتبيان 

مااان العااااملين بالجهااااز المركااازي  فااارد (01)مااان خاااالل تطبيقاااه علاااى عيناااة اساااتطالعية مكوناااة 
 .للمحاسبات

قابيين من كافاة الر  مدققينالتى قام بها الباحث على عينة الوقد أثبتت الدراسة اإلحصائية 
 : ما يلىللمحاسبات  المركزيالدرجات الوظيفية الرقابية بالجهاز 

 :(اإلفصاح عن األداء البيئي)نتائج التحليل الوصفي للمتغير المستقل : أولا 
تشير الدرجة الكلياة لبعاد التنسايق ماع الجهاات الرقابياة البيئياة فاي مصار لعيناة الدراساة بأنهاا  -

وباانحراف معيااري ( 9651)، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لهذا الُبعاد (مرتفعة)
مماا يادل علاى انخفااض التشاتت فاي آراء عيناة %( 13633)ونسبة مئوياة بلغات ( 16606)

 . رب اآلراءالدراسة وتقا
تشااير الدرجاااة الكليااة الاااواردة لُبعااد متطلباااات نماااوذج مصااداقية التقاااارير الرقابيااة البيئياااة لعيناااة  -

، حيث بلاغ المتوساط الحساابي للدرجاة الكلياة لُبعاد متطلباات نماوذج (متوسطة)الدراسة بأنها 
وياة بلغات ونسابة مئ( 16631)وباانحراف معيااري ( 9639)مصداقية التقارير الرقابية البيئية 

 .مما يدل على انخفاض التشتت في آراء عينة الدراسة وتقارب اآلراء%( 77633)
، حياث بلاغ المتوساط (مرتفعاة)تشير الدرجاة الكلياة لُبعاد المراجعاة البيئياة لعيناة الدراساة بأنهاا  -

ونساابة ( 16560)وبااانحراف معيااري ( 9606)الحساابي للدرجاة الكليااة لُبعاد المراجعااة البيئياة 
 . مما يدل على انخفاض التشتت في آراء عينة الدراسة وتقارب اآلراء%( 19)ة بلغت مئوي
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، حياث بلاغ المتوساط (مرتفعاة)وتشير الدرجة الكلية لُبعد اإلفصاح البيئي لعينة الدراساة بأنهاا  -
ونسابة ( 16532)وباانحراف معيااري ( 9652)الحسابي للدرجاة الكلياة لُبعاد اإلفصااح البيئاي 

ممااا ياادل علااى انخفاااض التشااتت فااي آراء عينااة الدراسااة وتقااارب %( 16633)مئويااة بلغاات 
 . اآلراء

تشير الدرجاة الكلياة لُبعاد حوكماة اإلداء البيئاي للمنظماات لتحقياق االفصااح المحاسابي لعيناة  -
، حياااث بلاااغ المتوساااط الحساااابي للدرجاااة الكلياااة لُبعاااد حوكماااة اإلداء (مرتفعاااة)الدراساااة بأنهاااا 

ونسابة ( 16091)وباانحراف معيااري ( 9600)تحقيق االفصاح المحاسابي البيئي للمنظمات ل
ممااا ياادل علااى انخفاااض التشااتت فااي آراء عينااة الدراسااة وتقااارب %( 10633)مئويااة بلغاات 

 . اآلراء
 :(مصداقي  التقارير)نتائج التحليل الوصفي للمتغير التابع : ثانياا 
، (مرتفعااة)ر البيئيااة لعينااة الدراسااة بأنهااا تشااير الدرجااة الكليااة لُبعااد متطلبااات وعناصاار التقاااري -

( 9600)حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لُبعاد متطلباات وعناصار التقاارير البيئياة 
مماااا يااادل علاااى انخفااااض %( 11633)ونسااابة مئوياااة بلغااات ( 16605)وباااانحراف معيااااري 

 .  التشتت في آراء عينة الدراسة وتقارب اآلراء
، حيااث بلااغ (مرتفعااة)ة لُبعااد زياااد مصااداقية التقااارير لعينااة الدراسااة بأنهااا تشااير الدرجااة الكلياا -

وبااانحراف معياااري ( 9602)المتوسااط الحسااابي للدرجااة الكليااة لُبعااد زياااد مصااداقية التقااارير 
مماااا يااادل علاااى انخفااااض التشاااتت فاااي آراء عيناااة %( 13)ونسااابة مئوياااة بلغااات ( 16020)

 .  الدراسة وتقارب اآلراء
 :ر صح  الفرضيات المتعلق  بوجود عالق  تأثير معنوي  بين أبعاد الدراس اختبا: ثالثا

قبال أجاراء التحليال االحصاائي للفاروض، قاام : اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراس 
الباحث بالتأكاد مان أن بياناات الدراساة، التاي تام الحصاول عليهاا مان عيناة البحاث تتباع التوزياع 

ار ضاااروري فاااي حالاااة الفرضااايات، الن معظااام االختباااارات المعملياااة الطبيعاااي أم ال، وهاااو اختبااا
، 1615تشترط أن يكاون توزياع البياناات طبيعياا، حياث أن القيماة االحتمالياة لكال ُبعاد أكبار مان 
 . وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعملية
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تتحاادد مقاصااد هااذا البنااد فااي اختبااار صااحة الفرضاايات المتعلقااة  :تحليللل فللروض الدراسلل 
بوجااود عالقااة تااأثير معنويااة بااين أبعاااد الدراسااة، وقااد اسااتخدم الباحااث طريقااة االنحاادار الخطااي 

علاى مصاداقية ( المتغيار المساتقل)البسيط وذلك لمعرفة تأثير أبعاد اإلفصاح عان األداء البيئاي 
 (.  المتغير التابع)التقارير 

يوجااد عالقااة أثاار ذات داللااة إحصااائية لإلفصاااح عاان األداء البيئااي علااى  :ضللي  الرئيسللي الفر 
 :وينبثق منها الفروض الفرعية األتية. مصداقية التقارير

توجد عالقة أثر ذات داللة احصائية لُبعاد التنسايق ماع الجهاات الرقابياة  :الفرض الفرعي األول
وللتحقق من صحة هاذا الفارض قاام الباحاث باساتخدام االنحادار  .البيئية على مصداقية التقارير

 .الخطي البسيط
إذ أظهاارت نتااائج التحليااال اإلحصااائي وجااود تاااأثير ذو داللااة إحصااائية لُبعاااد التنساايق ماااع 

عناااد R (16106 )الجهاااات الرقابياااة البيئياااة علاااى مصاااداقية التقاااارير، إذ بلاااغ معامااال االرتبااااط 
( 1666)، أي أن مااا قيمتااه (16666)فقااد بلااغ    التحديااد ، أمااا معاماال 1615مسااتوي معنويااة 

من التغير في مصداقية التقارير ناتج عن التغير فاي ُبعاد التنسايق ماع الجهاات الرقابياة البيئياة، 
،  وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة فاي ُبعاد التنسايق β (66991)كما بلغت قيمة درجة التأثير

، (66991)يااؤدي إلااي زيااادة فااي مصااداقية التقااارير بقيمااة قاادرها مااع الجهااات الرقابيااة البيئيااة، 
وهاي دالاة عان مساتوي ( 3006170)المحساوبة والتاي بلغات  Fوتؤكد معنوياة هاذا التاأثير قيماة 

 ، 1615معنوية  ىوهي دالة عند مستو ( 076705)سوبة المح T، كما بلغت قيمة 1615معنوية 
توجاد عالقااة أثار ذات داللااة احصااائية  :ىيؤكااد صاحة قبااول الفارض الااذي يانص علااوهاذا 

 .لُبعد التنسيق مع الجهات الرقابية البيئية على مصداقية التقارير
إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية  :الفرض الفرعي الثاني

بات على لُبعد متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية لدى الجهاز المركزي للمحاس
، أما معامل 1615عند مستوي معنوية R (16215 )مصداقية التقارير، إذ بلغ معامل االرتباط 

من التغير في مصداقية التقارير ( 16101)، أي أن ما قيمته (16101)فقد بلغ    التحديد 
ناتج عن التغير في ُبعد متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية لدى الجهاز 
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،  وهذا يعني أن الزيادة بدرجة β (66910)المركزي للمحاسبات، كما بلغت قيمة درجة التأثير
واحدة في ُبعد متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية لدى الجهاز المركزي 

، وتؤكد معنوية هذا (66910)للمحاسبات، يؤدي إلي زيادة في مصداقية التقارير بقيمة قدرها 
، كما 1615وهي دالة عن مستوي معنوية ( 7006271)المحسوبة والتي بلغت  Fقيمة  التأثير

يؤكد صحة ، وهذا 1615وهي دالة عند مستوي معنوية ( 966613)المحسوبة  Tبلغت قيمة 
توجد عالقة أثر ذات داللة احصائية لُبعد متطلبات نموذج  :ىقبول الفرض الذي ينص عل
 . يئية لدى الجهاز المركزي للمحاسبات على مصداقية التقاريرمصداقية التقارير الرقابية الب

توجاااد عالقاااة أثااار ذات داللاااة احصاااائية لُبعاااد المراجعاااة البيئياااة علاااى  :الفلللرض الفرعلللي الثاللللث
 . مصداقية التقارير

إذ : وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لُبعد المراجعة البيئية على 

، أما معامل 1615عند مستوي معنوية R (16201 )مصداقية التقارير، إذ بلغ معامل االرتباط 
من التغير في مصداقية التقارير ( 16191)، أي أن ما قيمته (16191)فقد بلغ    التحديد 
وهذا يعني  ،(66750) التغير في ُبعد المراجعة البيئية، كما بلغت قيمة درجة التأثيرناتج عن 

أن الزيادة بدرجة واحدة في ُبعد المراجعة البيئية، يؤدي إلي زيادة في مصداقية التقارير بقيمة 
وهي ( 7606599)المحسوبة والتي بلغت  F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (66750)قدرها 

وهي دالة عند  (976526)المحسوبة  T، كما بلغت قيمة 1615دالة عن مستوي معنوية 
  1615مستوي معنوية 

توجد عالقة أثر ذات داللة احصائية : وهذا يؤكد صحة قبول الفرض الذي ينص علي
 .   لمراجعة البيئية على مصداقية التقاريرلُبعد ا

توجاااد عالقاااة أثااار ذات داللاااة احصاااائية لُبعاااد اإلفصااااح البيئاااي علاااى  :فرعلللي الرابلللعالفلللرض ال
 .  مصداقية التقارير

إذ  :وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط
نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لُبعد اإلفصاح البيئي على أظهرت 

، أما معامل 1615عند مستوي معنوية R (16103 )مصداقية التقارير، إذ بلغ معامل االرتباط 
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من التغير في مصداقية التقارير ( 16701)، أي أن ما قيمته (16701)فقد بلغ    التحديد 
وهذا يعني  .(76096) ناتج عن التغير في ُبعد اإلفصاح البيئي، كما بلغت قيمة درجة التأثير

ادة بدرجة واحدة في ُبعد اإلفصاح البيئي، يؤدي إلي زيادة في مصداقية التقارير بقيمة أن الزي
وهي ( 3176091)المحسوبة والتي بلغت  F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (76096)قدرها 

وهي دالة عند  (026676)المحسوبة  T، كما بلغت قيمة 1615دالة عن مستوي معنوية 
  1615مستوي معنوية 

توجد عالقة أثر ذات داللة احصائية : ىيؤكد صحة قبول الفرض الذي ينص علهذا و 
 .     لُبعد اإلفصاح البيئي على مصداقية التقارير

توجااد عالقاااة أثاار ذات داللااة احصاااائية لُبعااد حوكمااة اإلداء البيئاااي  :الفللرض الفرعللي الخلللامس
  .للمنظمات لتحقيق االفصاح المحاسبي على مصداقية التقارير

إذ . اساااتخدام االنحااادار الخطاااي البسااايطوللتحقاااق مااان صاااحة هاااذا الفااارض قاااام الباحاااث ب
أظهاارت نتااائج التحلياال اإلحصااائي وجااود تااأثير ذو داللااة إحصااائية لُبعااد حوكمااة اإلداء البيئااي 
 Rللمنظماااات لتحقياااق االفصااااح المحاسااابي علاااى مصاااداقية التقاااارير، إذ بلاااغ معامااال االرتبااااط 

، أي أن مااا (16712)فقااد بلااغ    ، أمااا معاماال التحديااد 1615ة عنااد مسااتوي معنوياا( 16111)
من التغير في مصداقية التقارير ناتج عن التغير في ُبعد حوكمة اإلداء البيئاي ( 16712)قيمته 

وهذا يعناي أن  ،(66159) للمنظمات لتحقيق االفصاح المحاسبي، كما بلغت قيمة درجة التأثير
مة اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق االفصاح المحاسبي، يؤدي الزيادة بدرجة واحدة في ُبعد حوك

 F، وتؤكاااد معنوياااة هاااذا التاااأثير قيماااة (66159)إلاااي زياااادة فاااي مصاااداقية التقاااارير بقيماااة قااادرها 
 T، كماا بلغات قيماة 1615وهاي دالاة عان مساتوي معنوياة ( 5216133)المحسوبة والتي بلغات 

، وهااذا يؤكااد صااحة قبااول الفاارض 1615ويااة وهااي دالااة عنااد مسااتوي معن( 906317)المحسااوبة 
توجااد عالقااة أثاار ذات داللااة احصااائية لُبعااد حوكمااة اإلداء البيئااي للمنظمااات : الااذي ياانص علااي

 .       لتحقيق االفصاح المحاسبي على مصداقية التقارير
وجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لإلفصاح عن األداء البيئي ت :الفرضي  الرئيسي  الولي
ام الباحث باستخدام أسلوب تحليل وللتحقق من صحة هذا الفرض ق :على مصداقية التقارير
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االنحدار المتعدد الختبار هذه الفرضية، وقبل إجراء اختبار االنحدار المتعدد، قام الباحث 
نتائج اإلحصائية المبينة إلى أن النموذج صالح الختبار تشير البالتأكد من صالحية النموذج، و 

عن قيمتها الجدولية عند ( 6566035)المحسوبة  Fالفرض الخامس، وذلك الرتفاع قيمة 
، ويتضح من الجدول نفسه أن المتغير (5،050،052)ودرجات حرية  1615مستوي داللة 

من %( 2565)ج تفسر ما مقدره في هذا النموذ( أبعاد اإلفصاح عن األداء البيئي)المستقل 
، وذلك استنادًا إلى قيمة معامل التحديد (مصداقية التقارير)التغير الحادث في المتغير التابع 

R2 ( =16255 ) مصداقية )وهي قدرة تفسيرية مرتفعة لتفسير التباين في المتغير التابع
 (.التقارير

الخامس باستخدام تحليل  وبناًء على ثبات صالحية النموذج فقد تم اختبار الفرض
الختبار أولوية دخول أبعاد اإلفصاح عن األداء ( Stepwise)االنحدار المتعدد التدريجي 

البيئي في نموذج تحليل االنحدار بهدف تحديد القوة التفسيرية لكل ُبعد من اإلفصاح عن 
اإلفصاح عن األداء  دخول أبعادوهذا يبين ( مصداقية التقارير)األداء البيئي في المتغير التابع 

قد احتل المركز ( المراجعة البيئية)في معادلة االنحدار، أن ُبعد ( المتغير المستقل)البيئي 
من قيمة قوة التأثير الحادث %( 1961)األول في دخوله إلى معادلة االنحدار ويفسر ما نسبته 

وتؤكد معنوية هذا  ،(R2) باالستناد إلى معامل التحديد( المتغير التابع)في مصداقية التقارير 
، كما 1615وهي دالة عن مستوي معنوية ( 7606599)المحسوبة والتي بلغت  Fالتأثير قيمة 
 . 1615وي معنوية وهي دالة عند مست( 66303)المحسوبة  Tبلغت قيمة 

ما ( المراجعة البيئية)الذي فسر مع ُبعد ( حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات)لي ذلك ُبعد ي
باالستناد ( المتغير التابع)من قيمة قوة التأثير الحادث في مصداقية التقارير %( 23)نسبته 

المحسوبة والتي بلغت  F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (R2)إلى معامل التحديد 
( 056101)المحسوبة  T، كما بلغت قيمة 1615وهي دالة عن مستوي معنوية ( 01016550)

  .1615وهي دالة عند مستوي معنوية 
 المراجعة البيئية،)الذي فسر مع ُبعد ( التنسيق مع الجهات الرقابية البيئية)يلي ذلك ُبعد 

من قيمة قوة التأثير الحادث في %( 2066)ما نسبته ( حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات
، وتؤكد معنوية هذا (R2)باالستناد إلى معامل التحديد ( المتغير التابع)مصداقية التقارير 
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، كما 1615وهي دالة عن مستوي معنوية ( 2056916)المحسوبة والتي بلغت  Fلتأثير قيمة ا
،  يلي ذلك ُبعد .  1615وهي دالة عند مستوي معنوية ( 96560)المحسوبة  Tبلغت قيمة 

المراجعة البيئية،حوكمة اإلداء )الذي فسر مع ُبعد ( متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية)
من قيمة قوة %( 2569)ما نسبته ( منظمات، التنسيق مع الجهات الرقابية البيئيةالبيئي لل

، (R2)باالستناد إلى معامل التحديد ( المتغير التابع)التأثير الحادث في مصداقية التقارير 
وهي دالة عن مستوي ( 7606200)المحسوبة والتي بلغت  Fوتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 

  .1615وهي دالة عند مستوي معنوية ( 06903)المحسوبة  Tبلغت قيمة ، كما 1615معنوية 
المراجعة )الذي فسر مع ُبعد ( متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية)يلي ذلك ُبعد 

حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات، التنسيق مع الجهات الرقابية البيئية، متطلبات نموذج  البيئية،
من قيمة قوة التأثير الحادث في مصداقية %( 2565)ما نسبته ( يةمصداقية التقارير الرقاب

 F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (R2)باالستناد إلى معامل التحديد ( المتغير التابع)التقارير 
 T، كما بلغت قيمة 1615وهي دالة عن مستوي معنوية ( 6566035)المحسوبة والتي بلغت 

، وهذا يعني أن أبعاد اإلفصاح .  1615د مستوي معنوية وهي دالة عن( 36016)المحسوبة 
المتغير )عن األداء البيئي مجتمعة معا، تدل على أن التغير الحادث في مصداقية التقارير 

التغيرات الحادثة في % 065يرجع إلى هذه األبعاد مجتمعة معًا، وأن % 2565بنسبة ( التابع
 .      إلى الخطأ العشوائي أو عوامل أخريترجع ( المتغير التابع)مصداقية التقارير 

يوجد عالقة أثر : ننا نقبل الفرضية الرئيسية االولي التي تنص على أنهإوبناء على ما تقدم ف
 .ذات داللة إحصائية لإلفصاح عن األداء البيئي على مصداقية التقارير

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية ألبعاد اإلفصاح عن األداء  :الفرضي  الرئيسي  الثاني 
ولتحقق من هذا الفرض، قام الباحث بحساب معامل ارتباط  .البيئي ومصداقية التقارير

 .بيرسون
مصداقية التقارير  (التنسيق مع الجهات الرقابية البيئية)                            ُ    توجد عالقة ارتباط معنوية بين ب عد  .0

التنسيق مع الجهات الرقابية )                             ُ    وكانت قيمة معامل االرتباط بين ب عد ، (1610)عند مستوي 
                     ُ               ومما سبق يتضح لنا أن ب عد التنسيق مع ، (16102)مصداقية التقارير هي ( البيئية



 وآخرون الخواص عدليحمد محمد زكريا أ
 

 322 9102 مارسواألربعون، الجزء الثانى،  لخامسا المجلد

                                    ً      ً                                     ُ    الجهات الرقابية البيئية يرتبط ارتباط ا طردي ا بمصداقية التقارير، أي أنه كلما زاد ب عد 
 .ية أدي ذلك إلي زيادة مصداقية التقاريرالتنسيق مع الجهات الرقابية البيئ

( متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية)                            ُ    توجد عالقة ارتباط معنوية بين ب عد  .9
متطلبات )                               ُ    ، وكانت قيمة معامل االرتباط بين ب عد (1610)مصداقية التقارير عند مستوي 

ومما سبق ، (16215)رير هي مصداقية التقا( نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية
            ُ                                                                ً      ً  يتضح لنا أن ب عد متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية يرتبط ارتباط ا طردي ا 

 ىهات الرقابية البيئية أدي ذلك إل                                   ُ                  بمصداقية التقارير، أي أنه كلما زاد ب عد التنسيق مع الج
 .زيادة مصداقية التقارير

مصداقية التقارير عند مستوي ( المراجعة البيئية)                             ُ   توجد عالقة ارتباط معنوية بين ب عد .3
مصداقية التقارير هي ( المراجعة البيئية)                               ُ    ، وكانت قيمة معامل االرتباط بين ب عد (1610)
                     ُ                                 ً      ً           ومما سبق يتضح لنا أن ب عد المراجعة البيئية يرتبط ارتباط ا طردي ا بمصداقية ، (16201)

جهات الرقابية البيئية أدي ذلك إلي زيادة                           ُ                 التقارير، أي أنه كلما زاد ب عد التنسيق مع ال
 .مصداقية التقارير

مصداقية التقارير عند مستوي ( اإلفصاح البيئي)                            ُ    توجد عالقة ارتباط معنوية بين ب عد  .0
مصداقية التقارير هي ( اإلفصاح البيئي)                               ُ    ، وكانت قيمة معامل االرتباط بين ب عد (1610)
                      ً      ً           اح البيئي يرتبط ارتباط ا طردي ا بمصداقية                      ُ        ومما سبق يتضح لنا أن ب عد اإلفص، (16103)

                          ُ                                                         التقارير، أي أنه كلما زاد ب عد التنسيق مع الجهات الرقابية البيئية أدي ذلك إلي زيادة 
 .مصداقية التقارير

حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق االفصاح )                            ُ    توجد عالقة ارتباط معنوية بين ب عد  .5
                               ُ    ، وكانت قيمة معامل االرتباط بين ب عد (1610)وي مصداقية التقارير عند مست( المحاسبي

مصداقية التقارير هي ( حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق االفصاح المحاسبي)
                     ُ                                              ومما سبق يتضح لنا أن ب عد حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق االفصاح ، (16111)

         ُ               كلما زاد ب عد التنسيق مع                       ً      ً                           المحاسبي يرتبط ارتباط ا طردي ا بمصداقية التقارير، أي أنه
 .  الجهات الرقابية البيئية أدي ذلك إلي زيادة مصداقية التقارير
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يوجد فروق ذات داللة معنوية بين آراء عينة الدراسة حول  ال: الفرضي  الرئيسي  الثالث 
النوع، العمر، الخبرة )اإلفصاح عن األداء البيئي تبعا لبعض المتغيرات الديموغرافية 

 (.الوظيفية
في حاالت العينتين المستقلتين  T))والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

وع، بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق التي تعزى لمتغير الن
(One way ANOVA) الختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى، وفيما يلي اختبار

 :  الفرضية الرئيسية الثالثة وفقًا للمتغيرات الشخصية كالًّ على حدة، وهي على النحو التالي
 (.Independent Samples T-test)ام الباحث باستخدام ق :بالنسب  لمتغير النوع

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور  :التنسيق مع الجهات الرقابي  البيئي :اولا 
( 07610)واإلناث في ُبعد التنسيق مع الجهات الرقابية البيئية، حيث كان متوسط اإلناث 

االختبار المحسوبة ، كما أن قيمة داللة (16971" )ت"، وقيمة (06611)ومتوسط الذكور 
وهي قيمة أكبر  (Sig=  16710)للتحقق من وجود فروق جوهرية بين الذكور واإلناث بلغت 

، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور 1615من مستوى 
 .  واإلناث في ُبعد التنسيق مع الجهات الرقابية البيئية

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق  :لتقارير الرقابي  البيئي متطلبات نموذج مصداقي  ا: ثانياا
بين الذكور واإلناث في ُبعد متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية، حيث كان 

، كما أن قيمة (16001" )ت"، وقيمة (05659)ومتوسط الذكور ( 07610)متوسط اإلناث 
 16112)فروق جوهرية بين الذكور واإلناث بلغت المحسوبة للتحقق من وجود  االختبارداللة 
 =Sig ) مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة 1615وهي قيمة أكبر من مستوى ،

 .  إحصائية بين الذكور واإلناث في ُبعد متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في ُبعد  :المراجع  البيئي : ثالثاا

" ت"، وقيمة (00609)ومتوسط الذكور ( 00670)المراجعة البيئية، حيث كان متوسط اإلناث 
المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية بين الذكور  االختبار، كما أن قيمة داللة (16279)



 وآخرون الخواص عدليحمد محمد زكريا أ
 

 324 9102 مارسواألربعون، الجزء الثانى،  لخامسا المجلد

، مما يعني عدم وجود 1615ة أكبر من مستوى وهي قيم( Sig=  16333)واإلناث بلغت 
 . فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في ُبعد المراجعة البيئية

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في ُبعد  :اإلفصاح البيئي: رابعاا
" ت"، وقيمة (09636)ر ومتوسط الذكو ( 09653)اإلفصاح البيئي، حيث كان متوسط اإلناث 

المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية بين الذكور  االختبار، كما أن قيمة داللة (16311)
، مما يعني عدم وجود 1615وهي قيمة أكبر من مستوى ( Sig= 16710)واإلناث بلغت 

 .  فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في ُبعد اإلفصاح البيئي
لقد أظهرت النتائج عدم  :حوكم  اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق الفصاح المحاسبي: اخامسا 

وجود فروق بين الذكور واإلناث في ُبعد حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق االفصاح 
" ت"، وقيمة (30670)ومتوسط الذكور ( 36630)المحاسبي، حيث كان متوسط اإلناث 

المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية بين الذكور  االختبارلة ، كما أن قيمة دال(06022)
، مما يعني عدم وجود 1615وهي قيمة أكبر من مستوى ( Sig= 16036)واإلناث بلغت 

فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في ُبعد حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات 
 .    لتحقيق االفصاح المحاسبي

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين  :إجمالي أبعاد اإلفصاح عن األداء البيئي: سادساا 
الذكور واإلناث في إجمالي أبعاد اإلفصاح عن األداء البيئي، حيث كان متوسط اإلناث 

، كما أن قيمة داللة اإلختبار (16221" )ت"، وقيمة (23601)ومتوسط الذكور ( 26676)
وهي ( Sig= 16391)وق جوهرية بين الذكور واإلناث بلغت سوبة للتحقق من وجود فر المح

، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين 1615قيمة أكبر من مستوى 
 .   الذكور واإلناث في إجمالي أبعاد اإلفصاح عن األداء البيئي

 :بالنسب  لمتغير العمر
أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ُبعد  لقد :التنسيق مع الجهات الرقابي  البيئي : ولا أ

التنسيق مع الجهات الرقابية البيئية تبعًا لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة داللة االختبار 
وهي قيمة أكبر  (Sig= 16912)المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعًا لمتغير العمر 
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ة إحصائية في ُبعد التنسيق ، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات دالل1615من مستوى 
 .   مع الجهات الرقابية البيئية تبعًا لمتغير العمر

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق  :متطلبات نموذج مصداقي  التقارير الرقابي  البيئي : ثانياا
في ُبعد متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية تبعًا لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة 

 (Sig= 16029)اللة االختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعًا لمتغير العمر د
، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية 1615وهي قيمة أكبر من مستوى 

 .متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية تبعًا لمتغير العمر في ُبعد
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ُبعد المراجعة البيئية تبعًا  :البيئي المراجع  : ثالثاا

المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعًا  االختبارلمتغير العمر، حيث بلغت قيمة داللة 
، مما يعني عدم وجود 1615وهي قيمة أكبر من مستوى  (Sig=  16391)لمتغير العمر 

 .    ائية في ُبعد المراجعة البيئية تبعًا لمتغير العمرفروق جوهرية ذات داللة إحص
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ُبعد اإلفصاح البيئي تبعًا  :اإلفصاح البيئي: رابعاا

المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعًا  االختبارلمتغير العمر، حيث بلغت قيمة داللة 
، مما يعني عدم وجود فروق 1615وهي قيمة أكبر من مستوى  (Sig= 16070)لمتغير العمر 

 .   جوهرية ذات داللة إحصائية في ُبعد اإلفصاح البيئي تبعًا لمتغير العمر
لقد أظهرت النتائج عدم : حوكم  اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق الفصاح المحاسبي: خامساا

وجود فروق في ُبعد حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق االفصاح المحاسبي تبعًا لمتغير 
المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعًا لمتغير  االختبارالعمر، حيث بلغت قيمة داللة 

د فروق ، مما يعني عدم وجو 1615وهي قيمة أكبر من مستوى  (Sig=  16010)العمر 
جوهرية ذات داللة إحصائية في ُبعد حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق االفصاح 

 .   المحاسبي تبعًا لمتغير العمر
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في  :إجمالي أبعاد اإلفصاح عن األداء البيئي: سادساا 

حيث بلغت قيمة داللة االختبار إجمالي أبعاد اإلفصاح عن األداء البيئي تبعًا لمتغير العمر، 
وهي قيمة أكبر  (Sig= 16915)المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعًا لمتغير العمر 
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، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية إجمالي أبعاد 1615من مستوى 
 .   اإلفصاح عن األداء البيئي تبعًا لمتغير العمر

 (.One way Anova)قام الباحث باستخدام : الوظيفي  بالنسب  لمتغير الخبرة
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ُبعد  :التنسيق مع الجهات الرقابي  البيئي : ولا أ

التنسيق مع الجهات الرقابية البيئية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية، حيث بلغت قيمة داللة 
= 16170)جوهرية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية االختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق 

Sig)  مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة 1615وهي قيمة أكبر من مستوى ،
 . إحصائية في ُبعد التنسيق مع الجهات الرقابية البيئية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق  :متطلبات نموذج مصداقي  التقارير الرقابي  البيئي : ثانياا
في ُبعد متطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية، حيث 

المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعًا لمتغير الخبرة  االختباربلغت قيمة داللة 
ما يعني عدم وجود فروق ، م1615وهي قيمة أكبر من مستوى  (Sig= 16390)الوظيفية 

جوهرية ذات داللة إحصائية في ُبعدمتطلبات نموذج مصداقية التقارير الرقابية البيئية تبعًا 
 . خبرة الوظيفيةال

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ُبعد المراجعةالبيئية تبعًا  :المراجع  البيئي : ثالثاا
الخبرة الوظيفية، حيث بلغت قيمة داللة االختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق  لمتغير

، مما 1615وهي قيمة أكبر من مستوى ( Sig= 16767)جوهرية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية 
يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في ُبعد المراجعة البيئية تبعًا الخبرة 

 .    الوظيفية
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ُبعد اإلفصاح البيئي تبعًا  :اإلفصاح البيئي: عااراب

لمتغير الخبرة الوظيفية، حيث بلغت قيمة داللة االختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق 
، مما 1615وهي قيمة أكبر من مستوى ( Sig= 16119)جوهرية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية 

جود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في ُبعد اإلفصاح البيئي تبعًا الخبرة يعني عدم و 
 .       الوظيفية
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لقد أظهرت النتائج عدم  :حوكم  اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق الفصاح المحاسبي: خامساا
وجود فروق في ُبعد حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق االفصاح المحاسبي تبعًا لمتغير 
الخبرة الوظيفية، حيث بلغت قيمة داللة االختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية 

، مما يعني 1615وهي قيمة أكبر من مستوى ( Sig= 16996)تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية 
روق جوهرية ذات داللة إحصائية في ُبعد حوكمة اإلداء البيئي للمنظمات لتحقيق عدم وجود ف

 .        االفصاح المحاسبي تبعًا الخبرة الوظيفية
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في  :إجمالي أبعاد اإلفصاح عن األداء البيئي: سادساا 

خبرة الوظيفية، حيث بلغت قيمة داللة إجمالي أبعاد اإلفصاح عن األداء البيئي تبعًا لمتغير ال
=  16115)االختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية 

Sig)  مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة 1615وهي قيمة أكبر من مستوى ،
 .     إحصائية إجمالي أبعاد اإلفصاح عن األداء البيئي تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية

وبناء على ذلك فإننا نستنتج عدمتوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات 
النوع، العمر، الخبرة )ألداء البيئي تبعًا لمتغيرات المستقصي منهم حول أبعاد اإلفصاح عن ا

 (.الوظيفية
توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المستقصي منهم : الفرضي  الرئيسي  الرابع 

 (.النوع، العمر، الخبرة الوظيفية)حول مصداقية التقارير تبعا لبعض المتغيرات الديموغرافية 
في حاالت العينتين المستقلتين الختبار  T))استخدام اختبار الفرضية تم  والختبار صحة هذه

 One way)الفروق التي تعزى لمتغير النوع، بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
ANOVA)  الختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى، وفيما يلي اختبار الفرضية الرئيسية

 : الثالثة وفقًا للمتغيرات الشخصية كالًّ على حدة، وهي على النحو التالي
 (.Independent Samples T-test)قام الباحث باستخدام  :بالنسب  لمتغير النوع

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور  :البيئي متطلبات وعناصر التقارير : ولا أ
( 97606)واإلناث في ُبعد متطلبات وعناصر التقارير البيئية، حيث كان متوسط اإلناث 

، كما أن قيمة داللة االختبار المحسوبة (16230" )ت"، وقيمة (96621)ومتوسط الذكور 
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وهي قيمة أكبر  (Sig=  16353)غت للتحقق من وجود فروق جوهرية بين الذكور واإلناث بل
، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور 1615من مستوى 

 .  واإلناث في ُبعد متطلبات وعناصر التقارير البيئية
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في  :رزياد مصداقي  التقاري: ثانياا

، (09621)ومتوسط الذكور ( 03637)ُبعد زياد مصداقية التقارير، حيث كان متوسط اإلناث 
، كما أن قيمة داللة االختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية (16551" )ت"وقيمة 

، مما يعني 1615ي قيمة أكبر من مستوى وه( Sig=  16571)بين الذكور واإلناث بلغت 
عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في ُبعد متطلبات نموذج 

 .  زياد مصداقية التقارير
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور : إجمالي أبعاد مصداقي  التقارير: ثالثاا 

ومتوسط ( 71612)لتقارير، حيث كان متوسط اإلناث واإلناث في إجمالي أبعاد مصداقية ا
، كما أن قيمة داللة االختبار المحسوبة للتحقق من (16295" )ت"، وقيمة (62611)الذكور 

وهي قيمة أكبر من مستوى ( Sig= 16356)وجود فروق جوهرية بين الذكور واإلناث بلغت 
بين الذكور واإلناث في  ، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية1615

 .     إجمالي أبعاد مصداقية التقارير
 (.One way ANOVA)قام الباحث باستخدام  :بالنسب  لمتغير العمر

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ُبعد متطلبات  :البيئي متطلبات وعناصر التقارير : ولا أ
بلغت قيمة داللة االختبار المحسوبة للتحقق وعناصر التقارير البيئية تبعًا لمتغير العمر، حيث 

وهي قيمة أكبر من مستوى  (Sig= 16511)من وجود فروق جوهرية تبعًا لمتغير العمر 
، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في ُبعد متطلبات وعناصر 1615

 .   التقارير البيئية تبعًا لمتغير العمر
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ُبعد زياد مصداقية  :رتقاريزياد مصداقي  ال: ثانياا

التقارير تبعًا لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة داللة االختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق 
، مما يعني 1615وهي قيمة أكبر من مستوى  (Sig= 16927)جوهرية تبعًا لمتغير العمر 
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إحصائية في ُبعدزياد مصداقية التقارير تبعًا لمتغير عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة 
 . العمر
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في إجمالي أبعاد  :إجمالي أبعاد مصداقي  التقارير: ثالثاا 

مصداقية التقارير تبعًا لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة داللة االختبار المحسوبة للتحقق من 
، 1615وهي قيمة أكبر من مستوى  (Sig= 16775)لمتغير العمر وجود فروق جوهرية تبعًا 

مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية إجمالي أبعاد مصداقية التقارير تبعًا 
 .  لمتغير العمر

 (.Oneway Anova)قام الباحث باستخدام : بالنسب  لمتغير الخبرة الوظيفي 
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ُبعد متطلبات : البيئي متطلبات وعناصر التقارير : ولا أ

وعناصر التقارير البيئية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية، حيث بلغت قيمة داللة االختبار 
وهي  (Sig= 16735)المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية 

، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في ُبعد 1615قيمة أكبر من مستوى 
 . متطلبات وعناصر التقارير البيئية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ُبعد زياد مصداقية : زياد مصداقي  التقارير: ثانياا
خبرة الوظيفية، حيث بلغت قيمة داللة االختبار المحسوبة للتحقق من التقارير تبعًا لمتغير ال

وهي قيمة أكبر من مستوى  (Sig= 16230)وجود فروق جوهرية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية 
، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في ُبعدزياد مصداقية التقارير 1615

 .    تبعًا الخبرة الوظيفية
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في إجمالي أبعاد  :إجمالي أبعاد مصداقي  التقارير: الثاا ث

مصداقية التقارير تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية، حيث بلغت قيمة داللة االختبار المحسوبة 
وهي قيمة أكبر  (Sig=  16102)للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية 

، مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية إجمالي أبعاد 1615من مستوى 
 .       مصداقية التقارير تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية



 وآخرون الخواص عدليحمد محمد زكريا أ
 

 330 9102 مارسواألربعون، الجزء الثانى،  لخامسا المجلد

جد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المستقصي اوبناء على ذلك فإننا نستنتج عدمتو 
 (.النوع، العمر، الخبرة الوظيفية) منهم حول أبعاد مصداقية التقارير تبعًا لمتغيرات

 
 نتائج الدراس   ة

 انتهى اليها الباحث إلى أن هناك عالقة طردية مباشرة التيخلصت الدراسة التطبيقية 
والفرعية للدراسة التطبيقية وزيادة مصداقية التقارير الرقابية  ةبين مجموع الفرضيات الرئيسي

لزيادة مصداقية تقارير أحد األجهزة مقترح نموذج ، وتقديم للمحاسبات المركزيلجهاز البيئية ل
نظرًا لما تمثله التقارير الرقابية البيئية التي يلتزم ، و الرقابية عن األداء البيئي للمنظمات

بإصدارها الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة من حيث أنها المنتج الرئيسي والنهائي من 
خالصة الجهد الرقابي البيئي  قوم بها الجهاز، كونها تتضمنمخرجات مهام الفحص الي ي

وتوثيقه وتقديم التوصيات الرقابية بشأن المالحظات الي تتكشف خالل عمليات التدقيق البيئي، 
تتأكد أهمية تلك العمليات كونها تمثل المحصلة النهائية للرقابة ووسيلة االتصال الهامة بين 

لئك الذين يهمهم الوقوف على حقائق األمور من مسؤولين في الجهاز األعلى للرقابة وكل أو 
الجهات المشمولة بالرقابة ومن مجلس النواب والمخططين والمحللين المالين الذين يسعون 
للوصول إلى البيانات الصادقة والصحيحة لالستنارة بها في صناعة القرار ووضع الخطط 

رتكزة على المعاير الصادرة من منظمة ورسم السياسات وذلك وفق االرشادات الفنية الم
اإلنتوساي بهذا الشأن، وفي نفس الوقت سيكون قاباًل إلجراء التعديالت الالزمة في ضوء 

 :ويهدف النموذج الى .المستجدات
 .التعريف بالتقرير الرقابي البيئي وأهدافه ومكوناته وأهميته وأنواعه وبيان خصائص كل نوع .0
التقارير الرقابية البيئية في الجهاز األعلى للرقابة المالية  توحيد منهجية إعداد وكتابة .9

ً        ً  والمحاسبة بما يتفق والمعاير الفنية الخاصة بكتابة التقرير الرقابي البيئي شكال  ومضمونا                                                                             
 .وفق اإلرشادات الصادرة عن منظمة اإلنتوساي هلتعزيز مصداقيت
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تعريف المدققين واألعضاء الفنين بالخطوات الواجب اتباعها أثناء إعداد مسودة التقرير  .3
الرقابي البيئي، وطرق وأساليب كتابة التقارير المختلفة الي يصدرها الجهاز األعلى للرقابة 

والقواعد الي يجب مراعاتها عند إعداد مسودة كل نوع من أنواع تلك  والمحاسبة،المالية 
 .البيئية التقارير

تقديم إطار مبسط لكيفية استيفاء عناصر المالحظة عند صياغة المالحظات الي تسفر  .0
 .عن تنفيذ فريق التدقيق للمهمة الرقابية البيئية المكلف بها

الحد من فرص األخطاء الي قد تؤثر على جودة التقرير وتعزيز مصداقيته وتستنزف الوقت  .5
 .البيئيةء تنفيذ المهمة الرقابية وتحول دون إبراز الجهد المبذول أثنا

 
 النموذج المقت   رح

 :يحتوي علىو  تهاالتقارير البيئية لزيادة مصداقي دليل لصياغة :النموذج المقترح
 :قواعد إعداد التقارير البيئي  (1

 .تعريف التقرير الرقابي البيئي 060
 . البيئيمن إعداد التقرير الرقابي  الهدف 960
 .التقارير الرقابية البيئيةأهمية  360
 :التقارير الرقابية البيئية أنواع 060
 المبدئي يالتقرير البيئ 
 التقرير البيئي السنوي 
 التقرير البيئي العام 
 التقرير البيئي الخاص 

 :قواعد إعداد التقارير البيئي  (2
 من حيث الشكل 069
 من حيث المضمون 969
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 :كتاب  التقارير الرقابي  ومتابعتها لتعزيز مصداقيتها (3
 .البيئيةالتقارير الرقابية  مسار 063
 :معايير إعداد التقارير الرقابية البيئية 963
 (الشمولية) االكتمال -االستقاللية 
  اإلسهاب -الوضوح 
 الموضوعية - الدقة 
 التوقيت - اإلقناع 

 :البيئيةمتطلبات إعداد التقارير الرقابية  363
  يلتزم العضو الفني بإعداد التقرير 
 التقرير البيئي الخطوات المتخذة من قبل الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة  تضمين 
 وهي التأكد من اكتمال عناصر المالحظة: 
 الحالة (0
 تعريف دليل اإلثبات (9
 أسباب المالحظة البيئية (3
 أثر المالحظة البيئية (0
 التوصية (5
  بصياغة المالحظات البيئية ضمن التقرير الرقابي البيئيمتطلبات خاصة هناك: 

 .أن تكون المالحظة البيئية مترابطة األجزاء بشكل منطقي بين عناصرها (0
 .يتم تجميع المالحظات البيئية المتعلقة بالموضوع الواحد نأ( 9
ية اختيار عنوان لها بشكل يكون عاكسا لجوهرها وله عالقة وطيدة بالمشكلة األساس( 3

 .المرتبطة بها
أن تجسد عناوين المالحظات البيئية بشكل واضح وأن تكون معبرة عن جوهر المالحظة ( 0

 .البيئية
 .دعم المالحظات البيئية بأدلة اإلثبات الكافية والمالئمة والمعقولة والواقعية( 5
 .استخدام الجمل الواضحة والسهلة والبعد عن التعقيد( 6
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تفصيلية والجداول في مرفقات أو ملحقات خاصة ومعنونه ومرقمة أن تدرج البيانات ال( 7
 .حسب تسلسل األرقام في المالحظات البيئية

 .أن تقدم المالحظات البيئية األكثر أهمية على األقل أهمية( 1
الربط بن الوقائع المختلفة فقد تصل بالعضو الفني إلى اكتشاف مخالفات جسيمة وتحويلها ( 2

 .إلى ظاهرة
 .تخاذ اإلجراءات الفورية بالنسبة للوقائع الخطرةا( 01
ة والموضوعية لدى معالجة الموضوعات والبعد عن التصيد وتضخيم األخطاء يداالحي( 00

 .العادية التي ال ترجع إلى سوء القصد
ذكر تكلفة األثار البيئية تفصياًل وذلك بالتنسيق الفعال بين المدقق والعضو الفني ( 09

 .الفاحص بنفسه
تضمن التوصيات البيئية اإلجراءات التفصيلية الشارحة أوجه العالج والتصويب الالزمة ( 03

 .بحيث تكون معقولة وقابلة للتنفيذ وهادفة للتطوير
 :متابعة التقارير الرقابية ونشرها 063
 أهداف متابعة توصيات التقارير الرقابية 

 وسائل متابعة توصيات التقارير الرقابية 
  ومتابعة حالة التقرير البيئيةالردود 

 إدراج التقرير النهائي ضمن التقرير السنوي للجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة: 
 :ويتم ذلك بإتباع ما يلي

 التقارير البيئية النهائية المخصصة للنشر إعداد( 0
 .تعديالت من حيث الشكل -
 .تعديالت من حيث المضمون -
 . المختصةدارة البيئية المخصصة للنشر على مستوى اإلمراجعة التقارير ( 9
 .المراجعة النهائية والنشر( 3
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 توصيات الدراس          ة
 .البيئية في أعمال األجهزة العليا للرقابة ودمج المراجعةبدعم  االلتزام :أولا 
 .استراتيجيةاألجهزة العليا للرقابة من المراجعة البيئية أولوية  استهداف :ثانياا 
يجب أن يتخذ الجهاز األعلى حيث المراجعة البيئية  تتقارير عملياتعزيز مصداقية  :ثالثاا 
 :العديد من اإلجراءات لتأكيد أن نتائج عمليات مراجعته يمكن فهمها بوضوح مثل .للرقابة

 ان كل عملية مراجعة تخضع  للتحقق منفحص التقارير المبنية على المخاطر االلتزام ب
 .بأقناعللقدر المناسب من الفحص لتأكيد أن نتائج المراجعة يمكن تدعيمها وتقديمها 

 في تأكيد  البيئية للمساعدةعلى كل عمليات المراجعة بالتعليق الحكومة  العمل على إلزام
 .انهاؤهل العدالة والحيادية وتأكيد انه يمكن تحديد المشكالت المحتملة في التقرير قب

 .العليا للرقابة والمنظمات البيئية غير الحكومية للعمل معاً  األجهزةالتنسيق بين  :رابعاا 
 .األجهزة العليا للرقابة في مراجعة االتفاقيات البيئية الدولية تفعيل دور :خامساا 
 .األجهزة العليا للرقابة فى التحقق من جوانب التنمية المستدامة مشاركة :سادساا 
يجب أن يستخدمه الجهاز األعلى للرقابة عند مراجعة التصرفات  الذيتحديد المنهج  :سابعاا 

 .مجال البيئة فيالحكومية 
قطاع المراجعة  واستحداثإعادة هيكلة الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة  :ثامناا 
 .البيئية
 .هات ذات الصلةالوسائط التكنولوجية لسرعة التواصل مع كافة الج استخدام :تاسعاا 
والمعاهد العليا التجارية والنظم  تتدريس مادة المحاسبة والمراجعة البيئية بالجامعا :عاشراا 
 .ةاإلداري

 

 مقترحات ببحوث أخرى
 .المالية والمحاسبة للرقابة ىعلز األاانعكاسات ممارسة المراجعة البيئية على الجه -
 .محليةحوكمة البيئة ال ةالمالية والمحاسبة لمراقب للرقابة ىعلز األااتجاهات الجه -
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ABSTRACT  

The application of the concepts of sustainable development, 

environmental impact assessment and environmental management 

system has had a significant impact on the increased demand for data 

and information resulting from the application of environmental 

accounting systems. This requires the review of such systems and the 

issuance of reports which provide users of financial statements with 

information to help them make informed rationale environmental 

decisions and to assist in terms of the controlling, planning and 

monitoring environmental activities. Environmental review reports 

reveal the level of compliance of organizations with environmental 

policies and laws, protecting the environment from pollution and 

hazards, and avoidance of overuse of natural resources to achieve 

sustainable development and gain competitive advantages in addition to 

gaining competitive advantages, tax exemptions and avoiding penalties 

for non-compliance with environmental laws. 

The study illustrates that the enhanced credibility of reports support 

how Central Auditing Organization (CAO) seeks to play a vital and 

evolving role in promoting effective environmental governance with an 

objective to regulate public and private behavior towards more 

accountability and responsibility for preserving the environment. All 
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environmental audit results help the government achieve its 

environmental objectives towards sustainable development. CAO plays 

has an important role to play in ensuring that our governments are 

accountable, responsible and responsive to ensure that environmental 

sustainability issues are at the heart of targeted development initiatives 

to be achieved. In order to achieve the objective of the study and to test 

its hypotheses, the researcher adopted the analytical descriptive 

methodology and field studies to collect the necessary information and 

required data in order to complete the study.  

The study sample consisted of Exploratory Sample: This 

exploratory survey was performed on a sample, which consists of 40 

individuals to answer 40 questionnaires, which were all submitted upon 

completion, in order to verify the validity and consistency of the 

questionnaire. And Actual Sample: After verifying the accuracy and 

consistency of the measurement instrument, the questionnaire was 

distributed to the sample comprising of 200 forms, whereas the 

retrieved ones were 178 forms, 18 of which are not valid for statistical 

analysis. Hence, the actual sample consists of 160 forms. 

The study tool was designed based on initial identification of the of 

the measure phrases used in accordance with the study topic, its 

objectives and questions, after detailed readings, literature review and 

consideration of previous studies related to the problem of study and the 

researcher’s experience. The study tool consists of: Part 1: includes 

personal data. Part 2: includes special phrases for environmental 

performance disclosure which includes 40 phrases divided into five 

dimensions. Part 3: includes the statements related to the credibility of 

the reports which includes 26 phrases divided into two dimensions. For 

validation purposes, we can measure the psychometric characteristics of 

this tool which are represented in honesty and consistency. The study 

objective can be achieved by proposing a model to enhance the 

credibility of the reports of the CAO on environmental performance of 

organizations in order to achieve a set of secondary objectives, e.g. 

development of standards, baselines, guidelines for developing 

environmental audit reports, ensuring the adequacy of environmental 

management systems in the organization and their actual compliance 

with environmental laws and legislative and safety requirements to 
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reduce the exposure to environmental hazards in addition to the 

assessment of effectiveness of existing environmental management 

systems, provide consultation to the administration with regards to 

possible improvements of such systems in order to achieve 

environmental enhancement, ensure the accuracy and validity of 

financial statements related to environmental performance of the 

organization which is recorded in the accounting and non-accounting 

records and registers and any other reports related to environmental 

performance, ensure the validity of presented data and disclosure of any 

liabilities or possible losses resulting from environmental issues in the 

financial statements and annexes thereto for the audited organization. 

This research also sheds some light on environmental accounting, 

issues of environmental accounting measurement and submitting 

proposals thereto, in addition to the methodology to achieve a 

documented environmental audit process to identify subjective 

evidence, which match environmental measures to provide and disclose 

appropriate information and data, which have an impact on financial 

statements and related reports to enhance their credibility. By analyzing 

the model of enhancing credibility, all variables lead to increased 

credibility in the reports issued by the Authority.  
In addition to the findings identified by the researcher in evaluating 

previous studies including the commitment to support and integrate 

environmental auditing in the work of senior auditing authorities, the 

study recommends the following: 

Identify the methodology, which CAO should use when auditing 

government actions in the field of the environment, restructuring CAO 

and developing the environmental audit sector, participation and 

coordination between CAO in terms of verifying aspects of sustainable 

development, focusing CAO strategy on environmental auditing as a 

strategic priority, and activate the role of CAO in reviewing 

international environmental agreements. 


