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بسم اهللا الّرحمان الّرحيم لك الحمد والّشكر رّبي على عظيم فضلك 

وكثير عطائك فسبحانك لم تبخل علّي بأّي شيء سألتك فيه فكنت أنت 

  المستجيب 

كّنا لنهتدي فالحمد هللا اّلذي هدانا إلتمام هذا العمل المتواضع وما 

   .لوال هديه

والّصالة والّسالم على أعظم أستاذ في الحياة وخير موّجه للبشر إمام 

 األنبياء والمرسلين و سّيد العلماء محّمد صلى اهللا عليه وسّلم

أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى إنسانة في الوجود أّمي اّلتي أفضت 

العزيز اّلذي كان علّي بدعواتها وبركاتها الّلهّم بارك في عمرها وأبي 

  سببا في دفعي إلى األمام الّلهّم بارك في عمره

إلى إخوتي وأخواتي الذين كانوا والزالوا عزة ومفخرة، فلهم مني كل  

 الحب والتقدير والشكر النهم كانوا سندا لي في انجاز هذا العمل

  عائلتي وجميع األقارب  افرادإلى كل  .

إلى من كانوا لي العون والسند في طيلة مشواري الدراسي الجامعي 
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وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي " إلى من قال فيهما الحق 

  صدق اهللا العظيم "ارحمهما كما ربياني صغيرا 

تحمل في ثنايا , صاحبة القلب الكبير, جعلت الجنة تحت أقدامهاإلى من 

نفسها الطيبة والحب والطهر والحنان والعطاء، وفاءا بالعهد أن ال أنسى 

  فضلك ما حييت

...... رحمك اهللا ومنحك درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب

  أمي نبض قلبي

لعطاء المبذول ومعلمي إلى نبراس ا, إلى قدوتي الدائمة في الحياة

  األول

  ــ والدي الفاضل أطال اهللا في عمره ــ

  إلى كل شقيقاتي وأشقائي كل واحد باسمه

  ماستر 2019إلى كل زمالئي دفعة 

  إلى كل باحث وطالب علم

  إلى كل من حملته ذاكرتي ولم تحمله مذكرتي

  .أهدي ثمرة جهدي
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 بالتقوى وأكرمنا بالحلم ننازيو بالعلم أعاننا الذي هللا الحمد

 . ةيبالعاف وأجملنا

 : إلى المتواضع عملي بإهداء أتقدم

 اقي،ياشت منبع العلم جعل من إلى الباقي، والكنز الواقي الذرع

 .عمرك اهللا أطال زيالعز أبي أنت اإلستحقاق، وسام أقدم لك

 لك والوفاء، العطف ذروة إلى ،نومنبع الحنا العطاء رمز

 .عمرك اهللا أطال ةيالغال أمي أنت حواء، أجمل

 ألخوتي القادر من قفيالتو أرجو العامر والذخر الناذر الذر

 .األعزاء وأخواتي

 ،الدراسة زمالء العالقة وحسن الصداقة رمز

 المستقبل وسند الحاضر وعون يالماض من هم إنطالقة إلى

 .أصدقائي

 واجهنا ما ليتذل في وساهم معنا المساعدة مد يد من كل إلى

  .صعوبات من

  " أحمد هشام هاني" 

  

  



 

  

 
  هللا الحمد والشكر أوالً وآخراً 

نا تكون مؤطر تأن  تقِبل التي ةالفاضل أستاذتناثم نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 

لنا من نصائح  أسدتهوعلى ما "  لطيفة بكوش"  ةخالل فترة إنجاز هذا البحث الدكتور 

  .وتوجيهات وإرشادات خالل إعداد هذا التقرير 

 كما نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل ولو بكلمة طيبة

  ". يوسف عربية"  ، وصديقنــا" حميداتو صالح" األستاذ وأخص بالذكر 

قبولهم  عليكما ال يفوتنا أن نتوجه بالشكر والتقدير ألساتذتنا أعضاء لجنة المناقشة 

 مناقشة وإثراء هذا العمل

  .وتحملهم عناء قراءته وتقييمه 

 

  " وشكرا" 

  



  الملخص

لبلوغ هذا  .هدف هذا البحث إىل دراسة مدى مسامهة نظم املعلومات احملاسبية جتاه املسؤولية البيئية للمؤسساتي

اسبية واملسؤولية البيئية، فقد تناولنا يف اجلانب النظري أهم املفاهيم املتعلقة باملقاربات ذات الصلة بالنظم املعلومات احمل ،اهلدف

بعض املؤسسات الصناعية لوالية الوادي للمسؤولية البيئية، وكيف  الثاين دراسة ميدانية حول مدى تبينتضمن الفصل  يف حني

  .عليهاتأثر نظم املعلومات احملاسبية 

مت اإلعتماد على اإلستبيان كأداة أساسية للحصول على املعلومات واإلستعانة بالعديد من األساليب اإلحصائية 

اليت اجابات على هذا االستبيان تطبق  أوضحت الدراسة أن املنظمات .ختبارات املناسبة لكل فرضيةلتحديد طبيعة البيانات واإل

أن ضمن نظم معلوما�ا احملاسبية ميكنها من خالل تبين وإستخدام ممارسات احملاسبة البيئية  مما. ابعاد احملاسبة البيئية يف الواقع

، وجتين الكثري من الفوائد األنشطة البيئية والتكاليف واإللتزامات البيئية ذات الصلةومتابعة تتحصل على املعلومات الالزمة إلدارة 

من بينها احلد من التأثريات السلبية للبيئة، وترشيد إستخدام املوارد والطاقة، خفض التكاليف وحتقيق عوائد مالية إضافية، مما 

  .وحتقيق التنمية املستدامة يساهم ذلك بالتايل يف حتسني األداء البيئي واإلقتصادي معا،

 .املسؤولية البيئية، احملاسبة البيئية، التكاليف البيئيةنظم املعلومات احملاسبية،  :الكلمات المفتاحية

Summary 

This research aims to study the contribution of accounting information systems 

to the environmental responsibility of the institutions. To achieve this goal, we 

discussed in the theoretical part the most important concepts related to the 

approaches related to the systems accounting information and environmental 

responsibility, while the second chapter includes a field study on the extent of 

the adoption of some environmental institutions of the State of the Valley and 

how the impact of accounting information systems. 

The questionnaire was used as an essential tool for obtaining information and 

using several statistical methods to determine the nature of the data and the 

appropriate tests for each hypothesis. The study showed that the organizations 

that responded to this questionnaire applied the dimensions of environmental 

accounting in practice. By adopting and using environmental accounting 

practices in their accounting information systems, they can obtain the 

necessary information to manage and monitor environmental activities and 

related environmental costs and commitments, including the reduction of 

negative impacts of the environment, rationalization of resource and energy 

utilization, cost reduction and financial returns. Thereby contributing to 

improved environmental and economic performance and sustainable 

development. 

Keywords: Accounting Information Systems, Environmental Responsibility, 

Environmental Accounting, Environmental Costs. 
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  مــقدمـــة 

 

 
   
   
  أ 

إن �ضة الشركات ومتكينها يف السوق الذي تعمل فيه حيتاج إىل منظومة مـن اإلجـراءات والتجهيـزات واخلطـط 

حتتــاج  ،املقومــاتمــن ضــمن هــذه . ألهــدافها املرســومة واملخطــط هلــاواملقومــات الــيت تعمــل ســويا مــن اجــل حتقيــق الشــركة 

الشركة إىل نظم معلومات حماسبية شاملة تعمل على تنظيم حجـم املعلومـات املاليـة الـيت تصـدرها علـى شـكل مـدخالت 

القــرار يف ترشــيد قــرارا�م بنــاء علــى املعلومــات الــيت يســتقو�ا مــن خمرجــات نظــم املعلومــات  اوخمرجــات ماليــة تفيــد متخــذو 

  .احملاسبية

هـــداف، قـــد ُحتـــدث املؤسســـة خـــالل نشـــاطها مـــن اآلثـــار الســـلبية خاصـــة علـــى البيئيـــة  ســبيل حتقيـــق هـــذه األيف

هلـذا مت وضـع تشـريعات قانونيـة تلـزم الشـركات أحيانـا بإسـتخدام وسـائل واسـاليب  .)تلـوث، إسـتنزاف املـوارد الطبيعيـةال(

هــذا مــا تولــد عنــه ظهــور مفهــوم . رف باملســؤولية البيئيــة للمؤسســاتوذلــك ضــمن إطــار جديــد عــلضــمان محايــة البيئــة، 

لتلـــك الضـــغوطات للحـــد مـــن الضـــرر الـــذي  إســـتجابةتكـــاليف إضـــافية تتحملهـــا املؤسســـة  والـــيت متثـــلالتكــاليف البيئيـــة، 

  .تلحقه بالبيئية

 ،من أجل املعاجلة احملاسبية للتكاليف واإللتزامات البيئية الناجتة عن إلتـزام املؤسسـة بـالقوانني والتشـريعات البيئيـة

ومبـا أن أحـد األهـداف الرئيسـية  ؛رت احملاسبة البيئية واليت ختتص بالقياس واإلفصاح عن التكاليف واإللتزامات البيئيـةظه

ن تطبيق احملاسبة البيئيـة يـوفر املعلومـات املاليـة املتعلقـة بـاملوارد فإلومات مالية عن نشاط املؤسسة للمحاسبة هو إنتاج مع

  .املؤسسة مبزاولة نشاطها من أضرارالبيئية وما يرتتب على قيام 

 مســـــامهة نظـــــم املعلومـــــات احملاســـــبية جتـــــاه املســـــؤولية البيئيـــــةبنـــــاءا علـــــى مـــــا تقـــــدم فـــــإن هـــــذه الدراســـــة تتنـــــاول 

  :للمؤسسات، من خالل اإلجابة عن إشكالية حبثنا من خالل السؤال الرئيسي التايل

  يئية للمؤسسات؟في المسؤولية البنظم المعلومات المحاسبية  ما مدى مساهمة

  اإلسئلة الفرعية -2

 بني نظم املعلومات احملاسبية واملسؤولية البيئية؟إحصائية هل توجد عالقة ذات داللة  - 

 يف تطبيـــق احملاســـبة البيئيـــةومتطلبـــات واقـــع نظـــم املعلومـــات احملاســـبية و بـــني  ذات داللـــة إحصـــائية توجـــد عالقـــةهـــل  - 

  املؤسسات حمل الدراسة؟

 



  مــقدمـــة 

 

 
   
   
  ب 

  فرضيـــات الدراسة -3

 ؛توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظم املعلومات احملاسبية واملسؤولية البيئية - 

بـــني نظـــم املعلومـــات احملاســـبية وواقـــع تطبيـــق احملاســـبة البيئيـــة يف املؤسســـات حمـــل  إحصـــائيةذات داللـــة عالقـــة  توجـــد - 

 .الدراسة

  ةأهداف الدراس -4

املســؤولية البيئيــة للمنظمــات وأهــم جماال�ــا، يســعى هــذا البحــث بشــكل أساســي لتقــدمي معلومــات عــن مفهــوم 

والــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه نظــم املعلومــات احملاســبية جتاههــا، وكــذلك املســامهة يف نشــر وتعزيــز الــوعي البيئــي، ودعــم 

 .اجلهود املبذولة حلماية البيئة

 أهمية الدراسة  -5

من املوضـوعات احلديثـة واملهمـة، نظـرا لنـدرة يستمد هذا البحث أمهيته من أمهية املوضوع الذي يتناوله بإعتباره 

وتوســــيع اخللفيــــة املعرفيــــة لــــدى العديــــد مــــن املهتمــــني والبــــاحثني  حســــب إطالعنــــا الدراســــات واألحبــــاث يف هــــذا ا�ــــال

ة واحملاسبني ومتخذي القـرار فيمـا يتعلـق باملفـاهيم املختلفـة للبيئـة، كمفهـوم املسـؤولية البيئيـة للمؤسسـات، واحملاسـبة البيئيـ

والتكــاليف البيئيــة، واإلســتفادة مــن ذلــك يف نشــر الــوعي البيئــي وحتســني األداء اإلقتصــادي والبيئــي للشــركات، وحتقيــق 

 .التنمية املتسدامة

 الموضوع إختيارأسباب  -6

  :مت إختيار هذا املوضوع لعدة اسباب، نذكر امهها

  ؛متطلبات البيئة االقتصادية ملثل هذه الدراساتحاجة و  - 

  .طبيعة التخصص - 

  حدود الدراسة  -7

  :من أجل دراسة املوضوع وبلوغ األهداف املرجوة، مت رسم حدود هلذه الدراسة، يأيت ذكرها كما يلي

 إقتصرت الدراسة امليدانية على جمموعة من املؤسسات الناشطة بوالية الوادي؛ :الحدود المكانية 



  مــقدمـــة 

 

 
   
   
  ت 

 الفصـل الثـاين مـن يرتبط مضمون ونتائج الدراسة امليدانية بالزمن الـذي أجريـت فيـه، وذلـك خـالل  :الحدود الزمنية

 ؛2019 سنة

 هذه الدراسة على آراء وإجابات اإلطارات واملسؤولني العاملني باملؤسسـات حمـل الدراسـة، ستند ت :الحدود البشرية

 ؛، ومدراء املؤسساتليةمع الرتكيز على األفراد العاملني يف جماالت احملاسبة واملا

 إهتمــــت هــــذه الدراســــة باإلجابــــة علــــى املوضــــوع النظــــري، واملتعلــــق أساســــا مبســــامهة نظــــم  :الحــــدود الموضــــوعية

 .املعلومات احملاسبية إجتاه املسؤولية البيئية للمؤسسات

  منهج الدراسة  -8

ملعاجلــة هــذه البحــث إعتمــدنا علــى املــنهج الوصــفي لتوضــيح اإلطــار النظــري لكــل مــن نظــم املعلومــات احملاســبية 

أمـا اجلانـب التطبيقـي فقـد إعتمـدنا علـى مـنهج دراسـة حالـة مـن خـالل تصـميم إسـتبيان واملسؤولية البيئية وما يتضـمنها، 

للحصـــول علـــى معلومـــات  بالت الشخصـــية مـــع املســـؤولنيتضــمنت اجلوانـــب الرئيســـية حملـــاور البحـــث باإلضـــافة إىل املقــا

  .ميكن اإلستعانة �ا يف هذه الدراسة

  صعوبات البحث -9

  :من أهم الصعوبات اليت واجهتنا يف إمتام هذا البحث هي

  ندرة الدراسات السابقة اليت ربطت بني متغريي الدراسة بشكل مباشر؛ - 

 إمتناع بعض الشركات من قبول اإلستمارات؛ - 

النـه مل يسـبق لنـا دراسـته او العمـل بـه مـن قبـل خـالل كامـل فـرتة دراسـتنا  spssواجهنا صعوبة يف إستخدام برنامج  - 

 .اجلامعية

  متغيرات الدراسة -10

�دف هذه الدراسة اىل التعرف على مسامهة نظم املعلومات احملاسبية اجتاه املسؤولية البيئية للمؤسسـات وعلـى 

ومل يــتم تقســيم املتغــريات . نظــم املعلومــات احملاســبية كمتغــري مســتقل واملســؤولية البيئيــة كمتغــري تــابع تعتــربهــذا االســاس 

 املتغـريالرئيسة يف هـذه الدراسـة اىل متغـريات جزئيـة نظـرا هلـدف هـذه الدراسـة يتمثـل يف معرفـة مسـامهة املتغـري املسـتقل يف 



  مــقدمـــة 

 

 
   
   
  ث 

بالشـكل البسـيط املوضـح يف  ا االسـاس مت تبـين منـوذج الدراسـةعلـى هـذ. التابع وليس التعـرف علـى كيفيـة هـذه املسـامهة 

  :ما يلي

  .متغيرات الدراسة): 01(الشكل رقم 

  

11-   

  .من إعداد الطلبة: المصدر

  

 هيكل الدراسة  -12

على توضـيح اإلطـار النظـري لكـل يشتمل موضوع الدراسة على فصلني عرضت بطريقة ختدم املوضوع، وتعمل 

  .من العنصرين األساسني للموضوع ومها نظم املعلومات احملاسبية واملسؤولية البيئية

، فقد تناولنا يف الفصل األول اإلطار النظري ملسامهة نظم املعلومات احملاسبية جتاه املسؤولية البيئية للمؤسسـات

ت حــول نظـم املعلومــات احملاســبية واملبحــث الثــاين خصصــناه للعالقــة وتعرضـنا مــن خاللــه يف  املبحــث األول إىل عموميــا

، أمــا املبحــث الثالــث فعرضــنا الدراســات الســابقة للموضــوع وقــد بينــا فيــه بــني نظــم املعلومــات احملاســبية واملســؤولية البيئيــة

  .اوجه االختالف والتشابه بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة

�موعــة مــن املؤسســات الصــناعية يف واليــة الــوادي، حيــث تطرقنــا يف  ميدانيــةأمــا الفصــل الثــاين كــان عبــارة عــن 

للنتـائج ومناقشـتها حيـث مت فيهـا املبحث األول الطرق واألدوات املستخدمة يف الدراسـة، أمـا املبحـث الثـاين فخصصـناه 

  .إختبار الفرضيات

 المســـؤولية البيئية  نظم المعلومات المحاسبيـــة



  :الفصــل األول

اإلطار النظري لمساهمة نظم المعلومات 

المحاسبية تجاه المسؤولية البيئية 

  للمؤسسات

 



اإلطار النظري لمساهمة نظم المعلومات 

 المحاسبية تجاه المسؤولية البيئية للمؤسسات

ـل ـالفصـ

 األول

 

 
 
2 

 

  تمهيد 

  

 لقــد أصــبحت البيئــة حتظــى باهتمــام عــاملي متزايــد يف الســنوات األخــرية، وقــد عكســت املؤشــرات واألرقــام الــيت

 ، وعلــى الــرغم مــن تعــدد مصــادر هــذا التــدهور،التــدهور البيئــيلت إليــه معــدالت عرضــها خــرباء البيئــة املــدى الــذي وصــ

اإلنتاجيـة �ـا  واملباشر يف ارتفاع معدالته، وذلك نتيجة ملخلفات عمليا يإال أن املؤسسات الصناعية تُعترب السبب الرئيس

   .وما ُتسّببه من مشاكل بيئية خطرية

 هــذه املؤسســات ملزمـــة أكثــر مــن أي وقــت مضـــى بضــرورة االهتمــام حبمايـــة أصـــبحتيف ظــل هــذا االهتمــام، 

حيث تعمل علـى إدخـال املتغـريات والعوامـل البيئيـة ضـمن عمليـة إختـاذ القـرار،  ،بتحملها للمسؤولية البيئيةالبيئة، وذلك 

يئية، وبالتايل أصبح لزامـا علـى وحتويل هذه املتغريات إىل قيم مالية وإجياد مؤشرات وطرق حماسبية لتحديد قيمة اآلثار الب

لتأخذ يف إعتبارها العوامل البيئيـة، وهـو مـا جيعلهـا  نظم املعلومات احملاسبيةاملنظمات تطوير أنظمتها الداخلية ومن بينها 

  .اما حتمية التوجه حنو تبين احملاسبة البيئية

 :وسيتم التطرق من خالل هذا الفصل إىل املباحث التالية

  

 عموميات حول نظم املعلومات احملاسبية؛ :المبحث األول 

 باملسؤولية البيئية؛ عالقة نظم املعلومات احملاسبية: المبحث الثاني 

 الدراسات السابقة :المبحث الثالث.  

 

 

 



اإلطار النظري لمساهمة نظم المعلومات 

 المحاسبية تجاه المسؤولية البيئية للمؤسسات

ـل ـالفصـ

 األول

 

 
 
3 

  عموميات حول نظم المعلومات المحاسبية: المبحث األول

 دعــــم واجبـــه فـــي يــؤدي أن جيـب املؤسســة يف الرئيسـي املعلومـات نظــام مـن كجـزءة  احملاســبي املعلومـات نظـام إن

ـــي اإلداريــــة، العمليــــة ـــال هــــذا وفـ ـــإن ا�ـ ـــه فـ ـــى يرتكــــز عملـ ـــى احلصــــول علـ ـــغيلها وحتويلهــا البيانــــات علـ  معلومــات إىل وتشـ

  .القرار اختاذ عمليات يف لالستخدام ونافعة صاحلة

 نظم المعلومات المحاسبية وخصائص تعريف: المطلب األول

هــذا املطلــب وقبــل التطــرق اىل تعريــف نظــم املعلومــات احملاســبية ســيتم تعريــف بعــض املصــطلحات اخلاصــة يف 

  .وبعدها تعريف نظم املعلومات احملاسبية وخصائصها) النظام، املعلومات، نظام املعلومات، احملاسبة(بالعنوان 

  تعريف نظم المعلومات المحاسبية: أوال

 تعريف النظـــام -1

 ،وظـائف عـدة أو معينـة وظيفـة لتأديـة وذلك البعض ببعضها مرتبطة عناصر عدة من عامة بصفة النظام يتكون

 وكمــا روتيــين، بشـكل اتباعهــا يــتم جـراءاتوإ سياســات حتكمــه فـدوما ،ال أم حموســبا النظــام ذلـك كــان إن النظــر وبغـض

  .1املوضوعة للسياساتاخرتاق  أي وجود عدم من للتأكد النظام عن املسؤول قبل من اإلجراءات تلك مراقبة تتم

 تعريف المعلومات -2

حيتـاج املسـتخدمني . بيانات مت تنظيمها ومعاجلتها لكـي تصـبح ذات معـىن للمسـتخدم" :تعرف املعلومات بأ�ا

لتلـــك املعلومـــات مـــن أجـــل إختـــاذ القـــرار املناســـب أو مـــن أجـــل تطـــوير وحتســـني عمليـــة إختـــاذ القـــرار وبشـــكل عـــام فـــإن 

  .2"لومات املتوفرةاملستخدمني للمعلومات يتمكنون من إختاذ قرار مناسب أكثر عندما تزداد كمية ونوعية املع

  

  

  

                                                
1
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2
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 نظام المعلوماتتعريف  -3

هــو جمموعــة مــن املكونــات املربوطــة مــع بعضــها الــبعض بشــكل منــتظم مــن أجــل : "يعــرف نظــام املعلومــات بأنــه

املعلومــــات إىل املســــتخدمني بالشــــكل املالئــــم، والوقــــت املناســــب، مــــن أجــــل  ج املعلومــــات املفيــــدة، وإيصــــال هــــذهإنتــــا 

  .1"الوظائف املوكلة إليهم ءمساعد�م يف أدا

إن مكونــات نظــم املعلومــات تتضــمن جمموعــة مــن اإلجــراءات والفعاليــات واألنشــطة لكــي يــتم احلصــول علــى 

  :2املعلومات املالئمة من خالل مراحل معاجلة البيانات وهي كاآليت

 المدخالت  

االقتصــــادية فيجــــب ان جتمــــع نــــات تشــــكل مــــدخالت النظــــام وال�ــــا متعلقــــة بعمليــــات الوحــــدة احيــــث ان البي

النظــام مــن اجـــل عمليــات املعاجلــة الالحقــة فاملســـتندات والوثــائق الــيت تصــور العمليـــات املاليــة بــني الوحـــدة  وتــدخل اىل

  .االقتصادية والبيئة احمليطة تشكل مدخل النظام احملاسيب 

 المعالجة  

ية وعمليــات املقارنـة والتصـنيف والفــرز  متثـل اجلانـب الفــين مـن النظـام وهـي جمموعــة مـن العمليـات احملاسـبحيـث 

  .اليت جتري على البيانات املدخلة �دف حتويلها اىل معلومات مفيدة

 المخرجات  

يــتم ايصــال املعلومــات للمســتفيدين وفــق اشــكال متعــددة كالتقــارير واجلــداول والقــوائم واالشــكال البيانيــة وهــذه  

ألي نظــام معلومــات هــو انتــاج املعلومــات  يان اهلــدف الرئيســاملعلومــات يطلــق عليهــا خمرجــات نظــام املعلومــات حيــث 

  املناسبة ملتخذ القرار

  

  

                                                
  .9صالسابق،  مرجع ،المعلومات المحاسبي ودوره في تسيير المؤسسة اإلقتصادية نظام بوفروعة ، سفيان1
2

كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة   ،احملاسبةيف  املاجستريمدكرة لنيل شهادة ، نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني ودوره في تعزيز أمن المعلومات الماليةعلي فاضل دخيل املوسوي،  

  .15-14، ص ص2016القادسية، العراق، 
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 التدقيق والرقابة  

اجهـزة الوحـدة احملاسـبية (ان املدخالت واملعاجلة واملخرجات خاضعة يف النظام لعملية التدقيق والرقابة الداخليـة 

  ).احلسابات او اي جهة اخرى مراقب(وكذلك اىل عملية التدقيق والرقابة اخلارجية ) املختصة

 التغذية العكسية  

هـــي عمليـــة قيـــاس رد فعـــل املســـتفيدين علـــى عمـــل النظـــام وتعتـــرب هـــي املخرجـــات الـــيت ترســـل اىل النظـــام ثانيـــة   

خـارج  (او تكـون خارجيـة ) داخـل الوحـدة االقتصـادية(كمصـادر للمعلومـات وميكـن ان تكـون التغذيـة العكسـية داخليـة 

وتستخدم للبدء او تغري العمليات وبالتايل فهي نظـام حتكـم اي انـه يـنظم معـدل ادخـال املـدخالت  )الوحدة االقتصادية

اىل النظام ومعدل اخراج املخرجات من النظام وكذلك معدل اجراء العمليـات داخـل النظـام حيـث تسـتخدم املـدخالت 

املـدخالت بطريقـة التغذيـة  رجـات اىلبعض او كل املخرجـات القادمـة عـرب جهـاز الـتحكم ويسـمى اجلـزء العائـد مـن املخ

  .العكسية 

 المحاسبة تعريف  -4

نشـــاط يقـــوم علـــى القيـــاس واإلتصـــال مـــن خـــالل حصـــر وجتميـــع وتشـــغيل وحتليـــل  هـــي: "تعـــرف احملاســـبة بأ�ـــا

البيانــات اإلقتصــادية، مث إعــداد التقــارير الالزمــة إليصــال تلــك املعلومــات إىل األطــراف املعنيــة والــيت هلــا إهتمــام بأنشــطة 

  .1"املؤسسة سواء كانوا أطراف داخلني أو خارجني

 تعريف نظم المعلومات المحاسبية -5

ؤدي وظيفـة اخلاصـة بـه لـدعم أهـداف املؤسسـة يف احلصـول علـى تمن األنظمة  اكغريه  ملعلومات احملاسبيةنظم ا

أحـــد مكونــات التنظـــيم  هــي" :أنـــه حلة لإلســـتخدام، وميكــن تعريفـــه علــىالبيانــات وتشـــغيلها وحتويلهــا إىل معلومـــات صــا

اإلداري خيتص جبمع وتبويب ومعاجلـة وحتليـل وتوصـيل املعلومـات املاليـة والكميـة إلختـاذ القـرارات إىل األطـراف الداخليـة 

  .2"واخلارجية

                                                
  .7، ص2000 مصر، ة، اإلسكندرية،ي، الدار اجلامعمبادئ المحاسبية المالية كنظام معلوماتحممد مسري الصبيان وآخرون،   1
كلية العلوم اإلقتصادية ،  قسم علوم التسيري ،، ختصص حماسبةيف علوم التسيري املاجستري، مدكرة لنيل شهادة تفعيل نظام المعلومات المحاسبية في المؤسسة الجزائرية، طرابلسيسليم   2

  .103، ص2009اجلزائر،  جامعة احلاج خلضر، باتنة، ،وعلوم التسيري
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ذلــك اجلــزء مــن نظــام املعلومــات الكلــي الــذي خيــتص بتجميــع وتشــغيل وختــزين وإســرتجاع "  :كمــا يعــرف بأنــه

  1".ة والغري النقدية ألغراض توفري املعلومات ملتخذي القرارات من خالل التنظيمالبيانات الكمية النقدي

ذلك اجلـزء األساسـي واهلـام مـن نظـام املعلومـات اإلداري يف الوحـدة اإلقتصـادية يف جمـال "  :كذلك يعرف بأنه

ية مث يقـوم بتشـغيل هـذه األعمال الذي يقوم حبصر وجتميع املعلومات املالية مـن مصـادر خـارج وداخـل الوحـدة اإلقتصـاد

  2".البيانات وحتويلها إىل معلومات مالية مفيدة ملستخدمي هذه املعلومات داخل وخارج الوحدة اإلقتصادية

جمموعــة مــن األفــراد واملعــدات واملســتندات الــيت تتفاعــل مــع بعضــها الــبعض داخــل إيطــار  :"يف تعريــف آخــر هــو

ات مــن أجــل معاجلــة بيانــات معــربة عــن أحــداث إقتصــادية �ــدف معــني وذلــك طبقــا �موعــة مــن السياســات واإلجــراء

  3".إعداد معلومات تفي بإحتياجات جمموعة خمتلفة من املستخدمني

عبـــارة عـــن ذلـــك النظـــام الـــذي  يهـــ نظـــم املعلومـــات احملاســـبيةإســـتنادا إىل كـــل هـــذه التعـــاريف ميكـــن القـــول أن 

حتقيـق جمموعـة مـن  أجـلمـن  يتكون من جمموعـة مـن األفـراد واألجهـزة حبيـث يـوفر املعلومـات الـيت �ـم املسـتويات اإلدارة

  .اإلهداف

   نظم المعلومات المحاسبيةخصــائص : ثانيا

املرجــوة منــه حيــث متثــل جيــب أن يتصــف نظــام املعلومــات احملاســبية مبجموعــة مــن اخلصــائص حــىت حيقــق الغايــة 

  :4هذه املعلومات أساس العمل اإلدارة للمؤسسة نذكر أمهها

 ا يف تشري هذه اخلاصية إىل مدى مالءمـة املعلومـات لطلـب املسـتخدم، واحلكـم مبالءمتهـا وعـدم مالء�ـ :المالءمة

 ؛تأثريها على سلوك مستخدميها

                                                
  .69، ص2008، مصر، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، إقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية واإلداريةصالح الدين عبد املنعم،   1
 ،اجلزائر ،تبسةاملركز اجلامعي الشيخ العريب التبسي،  ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التجارية،جدوى أتمتة نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة اإلقتصاديةالطيب الوايف،   2

  .66ص ،2004
  .103، ص املصدر السابق، المحاسبية في المؤسسة الجزائريةتفعيل نظام المعلومات ، طرابلسيسليم   3
، مذكرة لنيل شهادة ماسرت أكادميي، الطور الثاين ختصص إقتصاد وتسيري دور نظام المعلومات المحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخلية للمؤسسة البترولية عبد الباسط بوحايك،  4

  .7-6ص، 2015-2014، اجلزائر برتويل،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
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 ة حــىت تزيــد مقدرتــه علــى التكيــف مــع أي تغــريات قـــد جيــب أن يتســم نظــام املعلومــات احملاســبية باملرونــ :المرونــة

 حتـــدث يف إحتياجـــات مســـتخدميه أو األهـــداف املرجـــوة منـــه نظـــرا ألن هـــؤالء املســـتخدمني يعملـــون يف بيئـــة داخليـــة أو

 ؛خارجية متغرية ومتقلبة بإستمرار

 إبرازهـــا عـــن مبعـــىن خاليـــة مـــن األخطـــاء والتحيـــز وتنطـــوي بصـــدق اخلصـــائص والســـمات املســـتهدف  :المصـــداقية

 ؛احلياد، والدقة: اخلصائص التاليةاملوضوع الذي يتم التقرير عنه، وتكون املعلومات ذات مصداقية إذا توفرت فيها 

 أي ضـــرورة أن تكـــون منـــافع وعوائـــد نظـــام املعلومـــات احملاســـبية أكـــرب مـــن أو تســـاوي تكلفـــة  :إقتصـــادية التشـــغيل

 ؛ه حىت ميكن أن نصفه بأنه إقتصاديتشغيل

 احملاسـبني قـدرة تـزداد حبيـث وعوائـده منافعـه زادت احملاسـبية املعلومـات نظام بساطة زادت كلما :الهيكل بساطة 

 وهيكلـه مكوناتـه اسـتيعاب مـن املؤسسـة حماسـيب علـى ويصـعب منـه، واالسـتفادة معـه والتعامـل واسـتيعابه فهمـه علـى

 حتقيـق يف فاعليتـه زادت بسـيطا النظـام كـان كلمـا وبالتـايل اسـتخدامه إمكانيـات مـن حيـد ممـا وتعقـدت تشـابكت كلمـا

  ؛منه املرجوة األهداف

 نظـام يسـريه مـايل اثـر هلـا هـذه األنشـطة حركـة أن باعتبـار املؤسسـة داخل األنشطة كل إىل ميتد حيث :الشمولية 

 .احملاسيب املعلومات

 ؛املؤسسة يف القرار واختاذ والرقابة التخطيط عملية يف املعتمد األساس هو املعلومات النظام هذا يعترب 

 عمـالء،  مـن اخلـارجيني للمسـتخدمني حـىت وإمنـا فقـط، الـداخلني للمسـتخدمني لـيس املعلومـات النظـام هـذا يـوفر

  ...موردين

  نظم المعلومات المحاسبية ومكونات أهداف: المطلب الثانــي

  .أهداف ومكونات نظم املعلومات احملاسبيةسنتطرق يف هذا املطلب إىل 

  نظم المعلومات المحاسبيةأهداف : أوال

  :1التالية األهداف لتحقيق مؤسسة أي يف احملاسبية املعلومات نظام يسعى

                                                
  .12-11، ص 1987 ، مصر،شباب للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مؤسسة التصميم نظام المحاسبيالسيد عبد املقصود بيان،   1
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يف  كبـرية أمهيـة ذات التقـارير هـذه تكـون حبيـث حماسـبية تقـارير صـورة يف النظـام خمرجـات متثـل والـيت املعلومـات توفري - 

 ؛إختاذ القرارات

 ؛احلاسب على املعتمدة الفرعية للنظم املدخالت من الكثري احملاسبية املعلومات نظام يوفر - 

 ؛والنتائج اإلعداد يف الدقة وتقاريره بياناته يف تتوافر أن جيب - 

 ؛املناسب الوقت يف التقارير تقدم أن جيب - 

  .املطلوبة األهداف مع بياناته إنتاج وتكلفة النظام تكلفة تتناسب أن جيب - 

  المحاسبيةمكونات نظم المعلومات : ثانيــا

  :1هناك ستة عناصر يتكون منها نظام املعلومات احملاسبية

 املصادر البشرية اليت تقوم بإستخدام هذا النظام وتؤدي عليه وظائف خمتلفة؛ - 

واإلجــراءات اليدويــة واألوتوماتيكيــة الــيت تســتخدم يف جتميــع، ومعاجلــة، وحفــظ املعلومــات حــول أنشــطة  التعليمــات - 

 املنظمة؛

االتصــاالت الــيت جتمــع وحتفــظ وتعــاجل  تكنولوجيــا املعلومــات األساســية والــيت تشــمل أجهــزة الكمبيــوتر، وشــبكةبنيــة  - 

 البيانات واملعلومات؛

 .انات يف نظام املعلومات احملاسيبالتدقيق الداخلي ومقاييس األمن واليت تضمن أمن البي - 

  :ئف العمل املهمة ومنهاهذه العناصر الستة متكن نظام املعلومات احملاسيب من دعم وظا

 مجع وحفظ املعلومات عن نشاطات ومصادر وشخصية املنظمة؛ - 

حتويــل البيانــات إىل معلومــات مفيــدة لصــانعي القــرار، وهــذا ميكــن اإلدارة مــن التخطــيط والرقابــة، وتقيــيم النشــاطات  - 

 واملصادر واملوظفني؛

نـد احلاجـة وميكـن ذلك البيانات للتأكد من توفرهـا ع للمحافظة على أصول املنظمة مبا يفتقدمي مراقبة فعالة ودقيقة  - 

  .أن يعتمد عليها

                                                
1
  .24-23ص  ،مصدر سابقنضال حممود الرحمي، زياد عبد احلليم الذيبة،   
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 ـات نظم المعلومات المحاسبيــــةومــمق: المطلب الثالث

تتمثل مقومات أي نظام جمموعة األسس اليت يقوم عليها عمل النظام بصورة مرتابطـة ومكملـة لبعضـها الـبعض 

  .لذلك النظام حتقيق أهدافه بفاعليةحبيث ال ميكن اإلستغناء عن أحدها إذا ما أريد 

مـن وحـدة إقتصـادية إىل أخـرى، تبعـا لعـدة عوامـل مـن  هذه املقومات اليت تتواجد يف النظـام احملاسـيب قد ختتلف

  :أمهها

حجــم الوحــدة اإلقتصــادية، طبيعــة النشــاط، اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية الالزمــة لتشــغيل النظــام، طبيعــة النظــام 

  .يا أو آليا أو إلكرتونيامن حيث كونه يدو 

  :إال أن توفري هذه املقومات هو أمر يستلزمه العمل احملاسيب وتشمل هذه املقومات كال من

 جمموعة مستنديــــة؛ - 

 دليل احلســـابـــات؛ - 

 جمموعة دفرتيــــة؛ - 

 .جمموعة التقـــارير والدفـــاتر املاليـــة - 

  :ميكن تقسيم هذه املقومات إلــــى

  المدخـــــالت :الفرع األول

 المستنــــدات: أوال

تعترب املستندات من مدخالت النظام احملاسيب وهي يف غاية األمهية وأن سـالمتها تعـين سـالمة املراحـل األخـرى 

  :1يف النظام، لذلك وجب اإلملام باملبادئ اليت حتكمها ومنها مايلي

 إستخدام أقل عدد ممكن من املستندات؛ - 

 م املستندات وإمهال كل ماهو غري ضروري من العلومات؛التبسيط والوضوح يف تصمي - 

                                                
، اجلزائر، 2004جوان  21، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، عدد القرار اإلداري في المصارف التجاريةنظام المعلومات المحاسبية وعملية إتخاذ أمحد لعماري،   1

  .130-129ص
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 إستخدام عدة صور من نفس املسند؛ - 

 منع اإلزدواج يف مجع البيانات وتسجيل العمليات؛ - 

 .أن تليب املستندات أغرض الرقابة - 

ندات يف دور�ــــا املنتظمــــة أداة هامــــة للنظـــــام احملاســــيب، حيــــث يعتمــــد عليهــــا يف جتميــــع البيانـــــات تتعتــــرب املســــ

وميكــن قيــاس  . املعلومــات، وإســتعماهلا كوســيلة إلبــالغ اإلدارة املاليــة بالعمليــات الــيت حتــدث وهــذا يف الوقــت املناســبو 

  كفاءة الدورة املستندية حسب البيانات واملعلومات الصحيحة ا�معة عن العمليات املالية اليت تقوم �ا املنظمة على 

  .1راقبة الداخلية على عمليات املنظمة وحتقيق سالمة التوجيه احملاسيبوجه السرعة، وضبطها مبا يكفل حتقيق أسس امل

  دليل الحسابات: ثانيــا

ـــنهم  ـــة بـــني مجهـــور احملاســـبني، تســـهل التفـــاهم والتعـــاون فيمـــا بي إن احلاجـــة إىل لغـــة حماســـبية متجانســـة ومتداول

املختصـــة يف كـــل بلـــد تبحـــث علـــى دليـــل وتكـــون مناســـبة للنظـــام احملاســـيب، حيـــث جعلـــت املنظمـــات احملاســـبية واهليئـــات 

  .موحد للحسابات يلزم تطبيقه

عمليـة إختيـار وحتديـد أمسـاء احلسـابات املعـربة عـن املعـامالت املاليـة الـيت تـتم "  :يعرف الدليل احملاسيب على أنـه

بالوحدة احملاسبية، وحتميعها وتبويبها يف احملموعات رئيسية وفرعية متجانسة، مث وضعها يف إطـار عـام وإعطائهـا رمـوزا أو 

  .2"أرقاما مميزة لكل منها

فتاح الرئيسـي ألي نظـام حماسـيب، الشـتماله علـى ترمجـة للمـدخالت بني هذا املفهوم أن الدليل احملاسيب يعترب امل

  .واملخرجات يف املعامالت املالية اليت يشملها هذا النظام

 

 

 

                                                
  .61، 2001 ، اجلزائر،بسكرة قتصادية، جامعة حممد خيضر، جملة العلوم اإلنسانية، العدد األول، كلية احلقوق والعلوم اإلطبيعة وأهمية نظام المعلومات المحاسبيةأمحد لعماري،   1
   .38، ص1986القاهرة، مصر، دار النهضة العربية، ، نظم المعلومات المحاسبيةمنري حممود سامل، رمضان حممد عنيم،   2
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  ةجــالمعــال: الفرع الثاني

  لدفاتــر المحاسبــــةا: أوال

فهــي متثــل الوعــاء  ،االقتصــادية تتمثــل ا�موعــة الدفرتيــة بكافــة الــدفاتر والســجالت الــيت يــتم مســكها يف الوحــدة

 �ــا الــذي يــتم فيــه تفريــغ كافــة البيانــات املســتخرجة مــن كافــة األدلــة املوضــوعية املؤيــدة لألحــداث االقتصــادية الــيت قامــت

الوحــدة االقتصــادية وبالتــايل معاجلتهــا مــن خــالل عمليــات التســجيل والتبويــب والتلخــيص والتحليــل بتطبيــق جمموعــة مــن 

والسياسات احملاسبية الالزمة وصوال لتهيئة عرضـها يف جمموعـة التقـارير والقـوائم املاليـة الـيت اإلجراءات والفروض واملبادئ 

   .يتطلب إعدادها من قبل النظام احملاسيب يف الوحدة االقتصادية املعنية

، دفـــرتا )11-07(متســـك الكيانــات اخلاضـــة هلـــذا القـــانون "  20يف املـــادة  11-07يـــنص القـــانون  ،يف اجلزائــر

  .1" يوميا، ودفرتا كبريا، ودفرت اجلرد، مع مراعاة األحكام اخلاصة بالكيانات الصغرية

  المخرجــــات: الفرع الثالث

  القوائم المالية: أوال

هي اليت حتتوي على معلومات معدة أساسا لإلستخدام من قبل اجلهات اخلارجية، وهي تلخص النشـاط العـام 

ـــة وتعكـــس عمليـــات التجميـــع والتبويـــب والتلخـــيص النهـــائي للمعلومـــات الـــذي قامـــت بـــه املؤسســـة خـــال ل الـــدورة املالي

احملاسبية، وهذا النوع من القوائم يتكفل �ا نظام فرعي آخر من نظام املعلومـات احملاسـبية اال وهـو نظـام احملاسـبة املاليـة، 

امليزانيــة، حســاب النتــائج، جــدول تــدفقات اخلزينــة، "  :هــي 11-07القــانون مــن  25املــادة رقــم وهــذه القــوائم حســب 

  "تغري رؤوس األموال، امللحق

  التقارير المالية: ثانيــا

متثــل التقــارير الركيــزة االساســية يف عمليــات الرقابــة وتقيــيم األداء كــذلك إختــاذ القــرارات ممــا جيعــل مــن الضــروري 

تناســـب تلـــك التقـــارير للمســـتوى اإلداري املقدمـــة إليـــة وكـــذلك تناســـبها مـــع مـــن تقـــدم إليـــه مـــن خـــارج الوحـــدة، وتعتـــرب 

                                                
  .3م، ص 2007نوفمرب  25املوافق لـ  هـ1428ذو القعدة  15، 74من اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  20املادة   1
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حــدد يف ضــوء فاعليــة التقــارير مــدى اإلعتمــاد علــى النظــام احملاســيب التقــارير النــاتج النهــائي للنظــام احملاســيب، وبالتــايل يت

   .ومدى حتقيق أهدافه

لتعـدد مسـتخدمي التقـارير سـواء مـن داخـل الوحـدة أو مـن خارجهـا، كـل ذلـك أدى إىل زيـادة احلاجـة إىل  انظـر 

التقارير احملاسبية بإعتبارها وسيلة لإلعالم واإلفصاح عن نشاط الوحدة إىل كل من يهمه أمـر الوحـدة اإلقتصـادية جبانـب 

ومـن . وظائفها الرئيسـية يف اخلصـطيط والرقابـة وإختـاذ القـراراتأن التقارير أيضا أداة تساهم يف ترشيد قيام إدارة الوحدة ب

مث فإن أي تصميم حماسيب سليم جيب أن يبدأ بدراسة التقـارير املطلوبـة أوال مث يتعـرف علـى أفضـل الوسـائل للوصـول إىل 

    .هذه التقارير
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  بالمسؤولية البيئية عالقة نظم المعلومات المحاسبية :المبحث الثانــي

ويف املطلــب األول ســنتعرف علــى ماهيــة املســؤولية البيئيــة تعريفهــا، أمهيتهــا، عناصــرها، ودوافــع يف هــذا املبحــث 

ويف املطلـب االخـري سـنعرض أثـر الـنظم املعلومـات  ، وبعدها يف املطلب الثاين سنتطرق إلــى ماهية التكاليف البيئيـةتبنيها

  .البيئيةاحملاسبية على املسؤولية 

  المسؤولية البيئية ماهية: المطلب االول

يعتـــرب اجلانـــب البيئـــي مـــن بـــني اجلوانـــب املهمـــة يف تطـــور وإســـتمرار الشـــركات مـــن خـــالل إلتـــزام هاتـــه الشـــركات 

  . ا�تمعمبسؤوليا�ا البيئية اليت توفر للشركة فرص للنمو اإلقتصادي بزيادة أرباحها مع إكتساب رضا الزبون وكل أفراد 

  .إىل تعريف املسؤولية البيئية وأمهيتها وعناصر املسؤولية البيئية وأسباب تبنيها سيتم التطرقيف هذا املطلب 

  تعريف المسؤولية البيئية وأهميتها :الفرع األول

  تعريف المسؤولية البيئية: أوال 

ل يف وجودهــا  لـيكـون لـه ختشـمل كــل مــا حيــيط باإلنســان مــن ظـواهر وأشـياء حيـة وغـري حيـة، وال " :ةإن البيئ

وللمسـؤولية البيئيـة عـدة  .1"والنباتـات الطبيعيـة واحليوانـات االرضكاملنـاخ، التضـاريس، الضـوء، الرتبــة واملعـادن يف بـاطن 

  :أمههافيما يأيت تعريفات 

 ـــادة إن العديـــد مـــن املـــواطنني ومنظمـــات البيئيـــة وشـــركات ا": ت املســـؤولية البيئيـــةرفـــعُ حيـــث  :التعريـــف األول لقي

كواجــب لتغطيــة اآلثــار البيئيــة لنشــاط الشــركة، احلــد مــن النفايــات واإلنبعثــات، وتعظــيم كفــاءة يعرفــون املســؤولية البيئيــة  

  2"وإنتاجية مواردها، وتقليل املمارسات اليت قد تؤثر سلبا على متتع األجيال القادمة مبوارد بالدها

                                                
1
جامعة أيب بكر ، مذكرة خترج للماسرت ختصص قانون عام معمق، قسم احلقوق، امللحقة اجلامعية مغنية، قسم احلقوق، ، الحماية القانونية للبيئية في التشريع الجزائريفاطمة بن صديق  

  .15، ص2016-2015 ، تلمسان، اجلزائر،بلقايد
2 Dr. Piotr Mazurkiewicz, Corporate environmental responsibility : Is a common CSR framework possible?, DevComm-

SDO, World Bank, 2004, p07. 
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 أ�ــــا املمارســــات الــــيت تعــــود بــــالنفع علــــى البيئيــــة، أو ب"  :بأ�ــــاكــــذلك املســـؤولية البيئيــــة عرفــــت   :التعريــــف الثــــاني

التخفيف من اآلثار السلبية اليت تتجاوز ماهو مطلوب من املؤسسات قانونا إىل ما أقره جملـس األعمـال العاملـــي للتنميـة 

  1"املستدامة

 عن مزاولة نشاطها على البيئة كتلـوث حنو اآلثار السلبية غري املباشرة املتولدة مسؤولية املؤسسة " :التعريف الثالث

  . 2"اهلواء واملياه والرتبة الناتج عن دخان املصانع واألتربة والنفايات

  :3من خالل استعراض التعريفات السابقة ميكن إستخالص النقاط التالية

 متثل املسؤولية البيئية أحد اجلوانب األساسية للمسؤولية اإلجتماعية وجزءاً منها؛ 

 من املسؤولية البيئية للمنظمة أنشطة إختيارية من قبل املنظمة أو إلزامية بنص القانون؛ميكن أن تتض 

 جاءت املسؤولية البيئية للمنظمة إستجابة للتغريات الدائمة واملستمرة يف البيئة احمليطة هلا؛ 

 لـــى املـــوارد الطبيعيـــة مســـؤولية املنظمـــة عـــن احملافظـــة ع: ميكـــن تصـــنيف املســـؤولية البيئيـــة للمنظمـــة إىل نـــوعني، األول

مســؤولية املنظمــة عــن جتنــب مســببات التلــوث وتشــويه البيئــة، وتقليــل املخلفــات، ويرتتــب : وترشــيد إســتهالكها، والثــاين

على الوفاء �ذه املسؤولية من قبل املنظمة إلتزامات وحتمل تكاليف وأعباء مالية مما يتطلب العمـل علـى قياسـها والتقريـر 

  .عنها

  أهميـــة المسؤولية البيئية: ثانيــا

  :4ميكن إمجال ضرورة توفر املسؤولية البيئية يف املؤسسة يف ما يلي

 تعزيز املشاركة الشخصية واجلماعية؛ - 

 زيادة الوعي البيئي لدى العمال وتقدمي احلوافز لتشجيع املبادرات الطوعية ملكافحة التلوث؛ - 

                                                
، معارف جملة علمية دولية حمكمة، جامعة دور تبني المسؤولية االجتماعية والبيئية في المؤسسات اإلقتصادية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، قرومي محيد، فضالة خالد 1

  .48- 47، ص2017جوان  ،اجلزائر ،22البويرة، العدد 
مارس  ص، جامعة مصراتة، ليبيا،عدد خا ،5ا�لد  جملة دراسات اإلقتصاد واألعمال، ،دور نظم المعلومات المحاسبية تجاه المسؤولية البيئية للمنظماتالتهامي عثمان كشر،   2

  .21، ص2017
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  3
4
املاجستري يف علوم  مذكرة لنيل شهادة، مساهمة تدابير إدارة المخاطر في تفعيل المسؤولية البيئية في المؤسسة اإلقتصادية دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت الفارججنيب دحدوح،   

  .37، ص2016-2015اجلزائر، جامعة حممد بوضياف، مسيلة،  التسيري، ختصص اإلدارة البيئية يف منظمات األعمال، قسم علوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
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 مصممة لتحسني البيئة احمليطة؛البحث عن فرص سوقية من خالل عرض سلع وخدمات  - 

البحــث عــن حتســني النتــائج اإلقتصــادية عــن طريــق القيــام بالتحســينات اهليكليــة والتكنولوجيــة إلســتعماهلا بشــكل أقــل  - 

  .مقابل القيام باألشياء بشكل أفضل

 ودوافع تبنيها عناصر المسؤولية البيئية: الفرع الثاني

  عنــاصــر المسؤولية البيئية: الأو 

اإللتـزام البيئـي، إدارة املـوارد : ثالثة عناصر رئيسية يف صياغة الرؤية للمسؤولية البيئيـة )ENGO( منظمةأبرزت 

  :1والطاقة، املشاركة الفعالة ألصحاب املصاحل

 اإللتزام البيئي -1

 أن تكون هلا روؤية حول التنمية املستدامة؛ - 

 حتديد محاية البيئة وإصالحها كأولوية إسرتاتيجية؛ - 

أو اجتماعيـة للمجتمـع، وتطبـق هـذه املعرفـة / أوال عما إذا كانت سلعها أو خـدما�ا ذات قيمـة بيئيـة و التساؤالت  - 

 يف صنع القرار؛

 تتحمل املسؤولية الكاملة عن آثارها ومسؤوليا�ا البيئية؛ - 

 العمل على جعل قرارا�ا متكاملة ومتناسقة مع اإلجراءات احلكومية؛ - 

 .مح بتدعيم القيم البيئيةتشجيع الثقافة املؤسسية اليت تس - 

 إدارة الموارد والطاقة -2

 إستخدام املوارد بكفاءة؛ - 

 إنشاء وإستخدام املوارد والطاقات املتجددة؛ - 

 إعتماد وتطبيق أنظمة اإلنتاج الصحيحة؛ - 

 إعداد تقييم لألداء من أجل حتقيق إستمرارية النمو؛ - 

                                                
1  Alison Jamison, Marlo Raynolds, Peggy Holroyd, Erik Veldman, Krista Tremblett, Defining Corporate Environmental 

Responsibility, Canadian ENGO perspectives, October 2005, p p 8 -9. 
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 .دمج التكاليف والفوائد البيئية اإلمجالية - 

 ألصحاب المصالح المشاركة الفعالة -3

 اإللتزام مببادئ أولوية اإلفصاح واإلعالم ا�اين للسلطات واملنظمات احمللية؛ - 

 قبول حماسبة املنظمات وغريها من أصحاب املصاحل على مسؤوليا�ا البيئية املاضية، احلاضرة واملستقبلية؛ - 

 اإللتزام بشفافية اإلفصاح عن تأثريا�ا البيئية احلقيقية؛ - 

  .رير الدورية ألصحاب املصاحل حول تأثريا�ا البيئية احلقيقيةتقدمي التقا - 

الكنديــة مقياســا ميكــن للشــركات أن تقــّيم مــن خالهلــا أنظمتهــا،  )ENGO( ملنظمــةتــوفر هــذه العناصــر األساســية 

أثنـــاء مشـــاركتها مـــع قطـــاع  أعماهلـــا التجاريـــة وأهـــدافها، كـــذلك ميكـــن للمنظمـــات الغـــري حكوميـــة إســـتخدام هـــذه الرؤيـــة

احملافظـة علـى البيئـة جبانـب حتقيـق الـربح، يعـين أن يتحـول هـدف الشـركة إىل جمموعـة متكاملـة ، كـذلك تـرى أن الشركات

 ملاألهـداف تسـعى مـن خالهلـا إىل خدمـة أطـراف خمتلفـة تتعامـل معهـا، وبشـكل يضـمن هلـا البقـاء واإلسـتمرار يف عـان م

  .1املال واألعمال

  البيئيةدوافع تبنـــي المسؤولية : ثانيــا

يعتـرب تبـين املســؤولية البيئيـة يف املؤسســة الصـناعية ضـروريا يف عصــرنا هـذا رغــم عـدم وجوبـه قانونيــا، حيـث صــار 

ومن املتطلبات األساسية يف شروط االنضمام ملنظمـة التجـارة العامليـة، هلـذا جنـد أن  )OMC( املنتج البيئي مطلوبا عامليا

  :2املؤسسة تدمج هذه املسؤولية يف الظاهر طوعيا لكن األصل فيها طابع اإلجبار

  أسباب التبني االختياري للمسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية -1

 :من أهم هذه األسباب ما يلي

 النفايات وبالتايل تقليل املخاطر الناجتة عن االنبعاثات واإلصدارات اإلشعاعية؛تقليل كمية  - 

 محاية األنظمة البيئية واالستخدام األفضل للموارد الطبيعية؛ - 

                                                
ية األعمال، جامعة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احملاسبة، قسم احملاسبة، كلالمعلومات المحاسبيةأهمية محاسبة التكاليف البيئية في تحسين جودة عبد اهلادي منصور الدوسري،  1

  .29، ص 2011، عمان، األردن، الشرق األوسط
2
  .17- 16، ص 2018، جوان اجلزائر،  2، العدد - جملة جيل حقوق اإلنسان  –، مركز جيل البحث العلمي ، المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعيةسفيان ساسي 
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 اإلسهام ولو جبزء بسيط يف معاجلة مشكلة االحتباس احلراري ومحاية طبقة األوزون؛ - 

 تمركز فيها املؤسسة وفروعها؛زيادة الوعي باملشاكل البيئية يف املنطقة اليت ت - 

التفاعـل لبـات البيئيـة وحتسـني قـدرا�م علـى حتسني أداء املؤسسة يف النواحي البيئية ودفع العاملني للتعـرف علـى املتط - 

 والبيئة؛

املسـتهلك عهـا وقـواه الفاعلـة يف جمـال محايـة وحتسني الصورة العامة للمؤسسـة أمـام جمتم حتسني صورة الشركات بيئيا، - 

 ة ومتكني املؤسسات بالتايل من كسب ودهم ودعمهم؛والبيئ

 تقليل التكلفة بإعادة التدوير والربامج األخرى املشا�ة واإلدارة األفضل للجوانب البيئية لعمليات املؤسسة؛ - 

 .السيطرة اجليدة على سلوك األفراد، وطرق العمل ذات التأثري البيئي احملتمل - 

 البيئية في المؤسسة الصناعيةأسباب التبني اإلجباري للمسؤولية  -2

إن التبين الطوعي ال يعد السبب الوحيـد بـل أصـبح مطلبـا للعديـد مـن اجلهـات اخلارجيـة ذات املصـلحة، لـذلك 

  :املؤسسات باالعتبارات البيئية استجابة ملطالب مجاعات الضغط، كما هو موضح فيما يلي صار اهتمام

 ؛البيئية جلعل املؤسسة أكثر التزاما ورعاية لالعتبارات البيئيةاملتمثلة يف التشريعات  :ةالمتطلبات الحكومي - 

لقـد أصـبحت البيئـة إحـدى العوامـل الرئيسـة املـؤثرة علـى دوافعهـم االسـتهالكية، وإحـدى االعتبـارات : المستهلكين - 

 ؛رغبا�م وجاذبيتهم وتفضيلهم لنمط معني من السلع دون غريها األساسية يف حتديد

تواجـه املؤسسـات ضـغوطا متزايـدة مـن جانـب كـل مـن املسـامهني واملسـتثمرين مـن أجـل : نالمساهمين والمسـتثمري - 

 حتسني املؤسسات أداءها البيئي؛

القلــق اخلــاص بشــؤون البيئــة وزيــادة الضــغوط مــن القــوانني والتشــريعات املتالحقــة وكــذلك  إن: المتطلبــات التعاقديــة - 

 .من ا�تمع مبختلف فئاته، قد غريت من أسلوب األعمال وعقد الصفقات على مستوى العامل

  ماهية التكاليف البيئية: المطلب الثاني

والغــرض  حتمـل املؤسسـة هلـذه التكـاليف هـذا املطلـب إىل تعريـف التكـاليف البيئيـة وخصائصــها وأسـباب يعـرض

  .من اإلفصاح عنها
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  تعريف التكاليف البيئية وخصائصها: الفرع األول

  تعريف التكاليف البيئية: أوال

   :هناك جمموعة من مفاهيم وتعاريف التكاليف البيئية، وأمههــا مايلــي

التكــاليف البيئيــة مــن وجهــة نظــر املؤسســة اإلقتصــادية تتمثــل يف مجيــع التضــحيات الصــرحية " :التعريــف األول

ســـواء باملـــاء أو اهلـــواء أو الرتبـــة أو اإلنســـان أو (والضـــمنية الـــيت تتحملهـــا املؤسســـة، قصـــد منـــع أو جتنـــب األضـــرار البيئيـــة 

ة وألجـل تصـحيح األخطـاء واألضـرار املرتتبـة علـى تيجـة ملزاولتهـا ألنشـطتها املختلفـنيف احلاضر أو يف املستقبل، ) احليوان

  .1"هلا آثار سلبية على البيئة �اتصرفات وقرارات إختذ

خـرباء األمـم املتحـدة املتخصصـة بالتكـاليف البيئيـة حيـث مـن وجهـة جمموعـة التكاليف البيئية  :التعريف الثاني

قــة واملــوارد التكــاليف املتمثلــة بكافــة عناصــر التكــاليف اخلاصــة بتخفــيض الفاقــد يف اخلــدمات والطا"  :عرفتهــا علــى أ�ــا

هـــذا إىل جانـــب تكلفـــة ) الصـــلبة، الســـائبة والغازيـــة( فضـــال عـــن تكلفـــة إعـــادة التـــدوير للمخلفـــات اإلقتصـــادية املتاحـــة 

ا ذات مـردود إجيـايب لقيامهـا بتحديـد وقيـاس التكـاليف منتجات صديقة للبيئة، مبعىن أن التكاليف البيئية ينظر إليهـا بأ�ـ

  .2" املرتبطة باملوارد اإلقتصادية املتاحة واملستخدمة

من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف التكاليف البيئية بأ�ا املبالغ اليت مت إنفاقها لتفـادي وتصـحيح تـدهور 

  .البيئة الناتج عن ممارسة املؤسسات لنشاطها

  ـائص التكاليف البيئيةخصـ: ثانيا

  :3متتاز التكاليف اليبئية خبصائص متميزة عن التكاليف األخرى، تتمثل يف 

 إدخال املفاهيم احملاسبية يف األنظمة البيئية للمؤسسة اإلقتصادية؛ - 

 تسمح بتقدمي معلومات عن قيمة التلوث البيئي واآلثار امللحقة بالبيئة اليت تسببها املؤسسة؛ - 

                                                
1
، جملة العلوم اإلدارية واملالية، ا�لد قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم المالية في ظل التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامةموزارين، حممد أمني بربري،  عبد ا�يد  

  .30،ص 2017 جامعة الشهيد محه خلضر، الوادي، اجلائر ، ديسمرب، 01، العدد 01
2
، 08، العدد، 01، اجلامعة العراقية، ا�لد واالقتصاد االدارة، كلية الدنانري جملة، التكاليف ودورها في تحسين المعلومات المحاسبية المقدمة إلتخاذ القراراتعادل حسني علي،   

  . 53، ص2016 العراق،
3
  .31-30 موزارين، حممد أمني بربري، مصدر سابق، ص ص عبد ا�يد  
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 النسبية بإرتفاع قيمتها اليت تدفع إلزالة اآلثار السالبة على البيئة أو من حدوثها؛ تتميز التكاليف - 

 صعوبة قياس بعض التكاليف البيئية، وذلك بسبب عدم قابليتها للتداول يف السوق، وصعوبة تقديرها؛ - 

 سسات الصناعية؛تساهم يف ترشيد القرارات اليت تتعلق بإقتناء اآلالت واملعدات التشغيلية وحتديد موقع املؤ  -

 بــه بإعتبارهــا غـــري قابلــة للتصـــحيح تقــوم باملشــاركة يف حتقيـــق قــيم ا�تمــع مـــن خــالل خفضـــها لآلثــار البيئيــة الضـــارة -

 . عموما

  يئيةأسباب تحمل المؤسسة للتكاليف الب: الفرع الثاني

األسـباب والعوامـل الـيت أدت إن اإلهتمام بتحديد وقياس التكاليف البيئية يعد من الظـواهر احلديثـة، ومـن أهـم 

   :1لذلك

مطالبة اصحاب املصاحل املتعددين من الوحدات االقتصادية باالفصاح عـن ادائهـا البيئـي يف شـكل تقـارير ماليـة دوريـة  - 

 ؛ويف تقارير االداء البيئي موضحة اجلهد البيئي

 ،اســـتهالك الطاقــــة حيـــث ان اغلـــب الـــدول تفـــرض ضـــرائب تتعلـــق بالبيئـــة مثـــل ضـــرائب ،ضـــغوط هيئـــات الضـــرائب - 

ضــريبية للمنشــات الــيت تلتــزم بتخفــيض مقــدار  ويف املقابــل هنــاك اعفــاءات ،علــى حجــم املخلفــاتو  ،االنبعاثــات الغازيــة

 ؛التلوث البيئي

التابع ملنظمـة املقـاييس  البيئة لشركات اليت تشرتط على املوردين ان يتقيدوا بنظام ادارةمثل ا ،ضغوط شركات السلسلة - 

 ؛الدولية

 التعليمــات والقــوانني ك حاجــة ملحــة للتعــرف علــى مــدى قيــام الشــركات بتنفيــذ كافــة انشــطتها الالزمــة للتوافــق مــعهنــا - 

 اثرهـــا علـــى حجـــم النشـــاط وكـــذلك علـــى مـــع حتديـــد ،الـــيت تقـــوم �ـــا بصـــورة اختياريـــة وتكلفـــة تلـــك االنشـــطة البيئيـــة او

 .االسعار وهيكلية التكاليف

  

                                                
1
، اإلقتصادية واإلدارية واملالية جملة كلية اإلدارة واإلقتصاد للدراسات العالقة بين اإلفصاح عن التكاليف البيئية واآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية،عمار حممد حسني، هيثم حمسن كرمي،  

  .222، ص 2018 العراق، جامعة بابل، ،3عدد ، ال10ا�لد 



اإلطار النظري لمساهمة نظم المعلومات 

 المحاسبية تجاه المسؤولية البيئية للمؤسسات

ـل ـالفصـ

 األول

 

 
 

20 

  من اإلفصاح عن التكاليف البيئية الغرض: الفرع الثالث

فرضت حاجة املستثمرين وضغوطات املـستهلكني واملنظمـات املهنيـة والتـشريعية فــي العديــد مــن الـدول احلاجـة 

 واإلفصـــاح عـن أيـة معلومــات الإىل مزيـد مـن اإلفصـاح البيئـي عـن البنـود الـيت تتضــمنها القـوائم املاليـة بإيضـاحات مرفقــة 

  .القوائم وميكن أن يكون هلا تأثريا بيئيا عـن طريـق تـوفري تقارير مسـتقلة تتضمنها تلك

  :1ان االفصاح عن التكاليف البيئية خيدم عدة اغراض امهها

 ؛يشكل قاعدة بيانات مهمة الجراء دراسات عن األثار البيئية للصناعات املتشا�ة - 

 ؛الفضالت امللوثةيساعد يف حتديد املشكالت اليت تتعلق مبصادر تكوين  - 

 ؛محاية البيئة اجراءاتلة اخلوف ازاء ما يتعلق بسالمة وكفاءة العمليات و يساعد ادارة املنشأة على ازا - 

 ؛القرار اىل ما يربهن هلم بان التكاليف االضافية تربرها مزايا محاية البيئة احيتاج صانعو  - 

مـع اإلدارة يف  فــي مرحلــة مبكــرة يـســــاعد علــى إسـهامهمإن اطالع مـالكي املنـشاة علـى طبيعـة وحجـم مــسؤوليا�م  - 

  .تقليل التكاليف

  أثر نظم المعلومات المحاسبية تجاه المسؤولية البيئية :المطلب الثالث

إن احملاســبة كمهنــة منظمــة، يقــع عليهــا عبــئ تقــدمي املعلومــات الــيت يــتم علــى أساســها إختــاذ قــرارات تــؤدي إىل 

لتشـــمل علـــى اآلثـــار املرتتبـــة علـــى ممارســـة املنظمـــة ة، وجيـــب عليهـــا ان توســـع جماال�ـــا وإجتماعيـــة وبيئيـــتبعـــات إقتصـــادية 

، حيــث �ــتم احملاســبة احملاســبةمهنــة لنشــاطها اإلقتصــادي مبــا جيعــل املســؤولية البيئيــة للمنظمــة ضــمن مســؤوليات ومهــام 

يب للتغــري يف اإلحتياجــات البيئيــة املتطــورة بإعتبــار بقيــاس املــوارد واألنشــطة اإلقتصــادية علــى مســتوى املنظمــة كمــا تســتج

وتبعـا لـذلك حتـول إهتمـام احملاسـبة مـن الرتكيـز علـى قيـاس الـربح إىل . قهـااة الـيت تعمـل يف نطي حمصلة للبيئـأن احملاسبة ه

ظمـات علـى حتقيق الدور اإلجتماعي ملنظمات األعمال الـذي يتضـمن مجيـع التـأثريات اإلجتماعيـة واإلقتصـادية هلـذه املن

                                                
1
  .223ص نفس املرجع السابق،  
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-A(وهـذا مـا أكـد عليـه تقريـر جلنـة اآلثـار البيئيـة لسـلوك املنظمـات التابعـة جلمعيـة احملاسـبة  .أفراد ا�تمع وموارده وبيئتـه

A-A(، 1حيث جاء يف هذا التقرير أن قياس اآلثار البيئية هو من إختصاص احملاسبني وذلك لألسباب التالية:  

باألنشـطة البيئيـة ذات طـابع كمـي ومـايل وتـؤثر جوهريـا علـى أصـول املنظمـة ونفقا�ـا أن كثريا من املعلومات اخلاصة  - 

 وإلتزاما�ا، ومن مث فهي تندرج ضمن عمل احملاسب؛

إن اإلجتــاه الســائد يف الوقــت احلــايل هــو حتميــل املنظمــات بنفقــات احملافظــة علــى البيئيــة بــدال مــن حتميــل عبئهــا علــى  - 

 عليه معاجلة البيانات املرتبطة باألنشطة البيئية من خالل الوظيفة احملاسبية للمشروع؛ا�تمع، وهو األمر الذي يرتتب 

مطلبـا ضـروريا  إن إستمرار وتطور مهنة احملاسبة مرتبط بتلبية إحتياجات ا�تمع من املعلومـات البيئيـة والـيت أصـبحت - 

 ملحا إىل جانب املعلومات املالية؛

ات عـــن آثـــار أنشـــطة املنظمـــات علـــى البيئيـــة واجلتمـــع إمنـــا يعـــين ضـــمنيا تأييـــد إن عـــدم قيـــام احملاســـبني بتقـــدمي معلومـــ - 

وتشجيع تلك املنظمات الـيت تقـوم بأنشـطتها الضـارة بالبيئـة وعقابـا للمنظمـات األخـرى الـيت ختصـص جـزءا مـن مواردهـا 

 .للحد من آثار تلك األنشطة

حبماية البيئية ضمن إطار أو فـرع جديـد للمحاسـبة بالتايل إتسع نطاق عمل احملاسبني ليشمل األنشطة املتعلقة 

  .البيئية عرف بإسم احملاسبة

  تعريف المحاسبة البيئية: أوال

جمموعـة مـن املمارسـات الـيت تـتم يف املنشـآت إمـا علـى املسـتوى الكلـي أو علـى "  :2تعرف احملاسـبة البيئيـة بأ�ـا

  ."البيئية، وما يتابعها من تكاليفمستوى املنشأة، واليت تقود إىل فهــم، وإدارة أفضل للجوانب 

منشـــأة معينـة للبيئـة عملية حتديد وقياس نقدي لقيمة األضرار البيئيـة الـيت تسـببها : "أيــضـا احملاسبة البيئية تعرف

اليت متارسها، أو نتيجة لقيامها بإنتـاج سـلعة تضـر بالبيئـة عنـد إسـتهالكها، ومـن مث القيـام بعمليـة املعاجلـة احملاسـبية لقيمـة 

  ."تلك األضرار واإلبالغ عنها يف القوائم املالية

                                                
1
  .25التهامي عثمان الكشر، مصدر سابق، ص   

2
، ص 2007، العدد األول، 31، ا�لة املصرية لللدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة املنصورة، ا�لد رقم الفكري ومقومات التطبيق اإلطارالمحاسبة البيئية عفاف أسحق أبوزر،   

427  
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التقليـدي يف املؤسسـة وإعـداد التقـارير  إن إهتمام احملاسبة البيئية هو إدارك وترمجة التأثريات على النظام احملاسيب

للمؤسسـة، وهـذه التقـارير   البيئـياملالية الالزمة لألطرف اخلارجية ملساهد�ا على إختاذ القرارات اإلقتصادية وتقـومي األداء 

كمـا هــو معلــوم جيــب أن تعــد وفقــا للمعــايري احملاســبية حــىت تكــون قابلــة ملقارنــة وموضــوعية وعادلــة وغريهــا مــن خصــائص 

املعلومـــات احملاســـبية، ويتأســـس نظـــام احملاســـبة املاليـــة البيئيـــة علـــى ثالثـــة عناصـــر رئيســـية هـــي مـــدخالت النظـــام، وآليـــات 

  :1عناصر هي املعاجلة وخمرجاته، وتتكون املدخالت من ثالثة

قيـاس والتقريـر  جمموعة الفروض واملفاهيم واملبادئ اليت تكون اإلطار النظري للمحاسبة املالية البيئية كعلم يسعى إىل - 1

 عن اآلثار البيئية لألنشطة املؤسسة؛

ـــة، والـــيت متثـــل األســـاس يف حتديـــد وتصـــنيف النفقـــات  - 2 ـــار أو منـــافع بيئي العمليـــات واألنشـــطة املتســـببة يف إحـــداث آث

 واإليرادات البيئية املرتتبة على هذه األنشطة؛

حملاســـبة البيئيـــة ولديـــه القـــدرة علـــى تطبيقهـــا أمـــا احملاســـب البيئـــي يكـــون ملـــم باملفـــاهيم والفـــروض واملبـــادئ املتعلقـــة با - 3

حتليـــل العمليـــات الـــيت يرتتـــب عليهـــا آثـــار بيئيـــة  علـــىاحملاســـبية املتعلقـــة بعمليـــات القيـــاس فتتأســـس  بالنســـبة للمعاجلـــات

 . وتسجيلها يف ضوء املفاهيم الواضحة ملا هو بيئي وغري بيئي

لى أن يتم إعداد تقارير جمـزأة ري البيئية بدفرت األستاذ، عمن مث فتح حسابات للمصروفات واإليرادات البيئية وغ

يتم خالهلا الفصل بني اإليرادات والتكاليف املرتتبة على النشاط اإلقتصادي، وتلك اليت تعود إىل اآلثـار البيئيـة ألنشـطة 

  .املؤسسة

  أهميــة المحاسبة البيئية: نيــاثا

  :2تكتسي احملاسبة البيئية أمهية كبرية تتمثل يف

  ؛البيئية واألعباء مساعدة املديرين إلختاذ القرارات اليت من شأ�ا ختفيض التكاليف - 

                                                
1
مذكرة ، للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم المالية لتحسين األداء البيئي دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الصناعية في الجزائر، القياس المحاسبي لعبيدي مهاوات  

  .29، ص 2014/2015كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، اجلزائر ،  دكتوراه، قسم علوم التسيري، لنيل شهادة
2
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  دكتوراه، العلوم التجارية، مذكرة لنيل شهادة، مساهمة المراجعة البيئية في تحسين إنتاجية المؤسسة اإلقتصاديةأصيلة العمري،   

  .39، ص 2015- 2014، اجلزائر، بسكرةجامعة حممد خيضر، 
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  ؛توسيع نطاق عملية التقييم وحتليل اإلستثمار لكي يشمل األثار البيئية احملتملة - 

  ؛التوصل إىل فهم أفضل للتكاليف البيئية وألداء العمليات واملنتجات وتسعريها بدقة - 

 ؛غيل نظام إداري بيئي للمؤسسة ككلاملساعدة يف تطوير وتش - 

كــون احملاســبة علمــا اجتماعيــا فــإن ذلــك يفــرض عليهــا ضــرورة التفاعــل مــع مشــكلة تلــوث البيئــة ونفــاذ مواردهــا ألن  - 

 تأخرها سيؤدي لتأخر هذا العلم مقارنة بالعلوم األخرى مثل علم االقتصاد واإلدارة؛

ـــة بنتائجهـــا مـــن خـــالل وظيفـــيت القيـــاس والتوصـــيتمـــع �مـــن اعـــرتاف ا دهـــاتســـتمد احملاســـبة وجو  -  ل للمعلومـــات املالي

واســتمرار الطلــب علــى خــدمات مهنــة احملاســبة والتــدقيق ممــا يســتلزم تلبيــة االحتياجــات املتزايــدة  للمجتمــعواالقتصــادية 

 املعلومات املالية؛ للمعلومات البيئية واالجتماعية جبانب

ة عــن التلــوث البيئــي مــن شــأنه أن يضــلل العديــد مــن مؤشــرات قيــاس األداء إن جتاهــل قيــاس التكــاليف البيئيــة الناجتــ - 

  ويضخم النتائج؛

ترشيد القرارات وضمان دقة املعلومات احملاسبية الـيت علـى أساسـها يـتم إختـاذ القـرارات اإلداريـة مـن خـالل املسـاعدة  - 

  .لبيئيةا اإللتزام بالربامجعلى املفاضلة بني البدائل اإلدارية وعند املفاضلة بني 

  خصائص إختيار المعلومات البيئية :ثالثا

يواجه تقرير احملاسبة عن البيئة مشكلة إختيار املعلومات اليت تكفل ضـمان إخراجـه يف صـورة مناسـبة ملـن يهمـه 

 أمر التقرير عن األداء البيئي للمشـروع ولضـمان فعاليـة حمتـوى التقريـر البيئـي يف الكشـف عـن اجلوانـب املهمـة هلـذا األداء

ويتضـمن اإلطـار الـذي  ينبغي تطوير إطار من املعايري اليت يتم اإلسرتشاد �ا عند إختيار ما ينطوي عليه مـن املعلومـات،

  :1يتمشى مع مرحلة التطور احلالية للمحاسبة عن البيئة أربعة معايري كاآليت

  

  

                                                
1
البيئي ودوره في تطبيق اإلفصاح المحاسبي البيئي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة وأثره على قرارات المستثمر في سوق  الوعيموسى حممد عبد اهللا صاحل،   

  .128- 127، ص2015لبنان، دكتوراه الفلفسة يف احملاسبة، قسم احملاسبة، كلية إدارة األعمال الدراسات العليا، جامعة اجلنان، طرابلس،  مذكرة لنيل شهادة، عمان المالي
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  المالءمة -1

البيئي، وتوضـح هـذه اخلاصـية عالقـة املعلومـات هي أهم خاصية جيب توافرها يف املعلومات اليت حيتويها التقرير 

باهلــدف الــذي تعــد مــن أجلــه، حيــث إن املعلومــات الــيت حيتويهــا التقريــر البيئــي جيــب أن تتصــف ضــمن هــذا املعيــار مبــا 

  :يأيت

 القدرة على إشباع حاجات مستخدميها؛ - 

م الفئـــات االجتماعيـــة الـــيت تقـــع أن تعكـــس صـــورة واضـــحة لتـــأثريات املســـامهات البيئيـــة للمشـــروع يف ا�ـــاالت الـــيت �ـــ - 

 .عليهم هذه التأثريات، ويتم هنا اختيار املعلومات على أساس حجم التأثريات واآلثار املرتتبة عنها

 البعد عــن التحيــز -2

قضـي هـذا املعيـار بضـرورة أن تكـون املعلومـات حياديـة، أي تعكـس احلقـائق بنزاهـة دون حتريـف، ويتوجـب هنـا 

اليت يتضمنها التقرير البيئي على مجيـع التـأثريات املوجبـة والسـالبة للعمليـات البيئيـة املتعلقـة مبسـؤولية أن حتتوي املعلومات 

  .املشروع عن نتائج هذه العمليات، وأن ال تراعى مصلحة فئة اجتماعية على حساب الفئات األخرى

ن علـى التقـدير الشخصـي، ومـن هنـا ترجـع أمهيـة هـذا املعيـار يف أن املعلومـات البيئيـة تعتمـد يف كثـري مـن األحيـا

وتظهــر أمهيــة االلتــزام �ــذا . فإنــه يتوجــب أن ترتكــز املعلومــات البيئيــة علــى تقــديرها علــى قواعــد علميــة وعمليــة صــحيحة

املعيـار عنـد قيـاس املعلومـات البيئيـة، حيـث إن الكثـري مــن هـذه املعلومـات تعتمـد علـى التقـدير الشخصـي وبالتـايل هنــاك 

  .يف هذه املعلومات إذا مل يرتكز التقدير على وجهات نظر شخصية ال تقوم على اإلسناد العلمي والعملي املالئم إمكانية للتحيز

 القابلية للفهـــم -3

يتطلـــب هـــذا املعيـــار ضـــرورة أن تتوافـــق داللـــة املعلومـــات الـــيت حيتويهـــا التقريـــر البيئـــي مـــع القـــدرات االســـتيعابية 

مطلبـا أساسـيا ينبغـي االلتـزام بـه عنـد إعـداد التقريـر البيئـي، ذلـك ملـا تتصـف بـه تـأثريات ملستخدميها، ويعتـرب هـذا املعيـار 

العمليات البيئية من خصائص تؤدي إىل احتمال غموض وتعقد املعلومات املعربة عنها، خصوصا أن التعامـل مـع بعـض 

ســـيطة وســـهلة تلـــيب احتياجـــات وهنـــا يتوجـــب اســـتخدام لغـــة ب. هـــذه املعلومـــات يعتـــرب حـــديثا لكـــل مـــن املعـــد واملســـتفيد

  .مستخدمي هذه البيانات، كما ينبغي اختيار املعلومات اليت تصور احلقيقة دون أي تشويه
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 المرونـــة -4

يقضي هـذا املعيـار بضـرورة اسـتمرار التقريـر البيئـي علـى خدمـة احتياجـات املسـتفيدين منـه يف الظـروف املتغـرية، 

املعايري األساسية الواجب توافرها لضمان فعالية االتصـال خصوصـا بالنسـبة للتقريـر ويف مجيع األوقات، وتعترب املرونة من 

البيئي الذي تتصف عناصر موضوعه باحلركة، حيث إن العمليات البيئية اليت تفرضها املسؤولية البيئيـة قـد تتغـري مـن سـنة 

ـــة والسياســـية احمليطـــة باملشـــ ـــة ألخـــرى نتيجـــة لتغـــري الظـــروف االقتصـــادية واالجتماعي روع، أي قـــد تكـــون العمليـــات البيئي

مشــكلة : اخلاصـة باملاضــي غــري مالئمــة للوقــت احلاضــر، والعمليــات البيئيــة احلاضــرة غــري مالئمــة للمســتقبل، ومثــال ذلــك

التلــوث مل تكــن حمسوســة بــنفس الدرجــة يف املاضــي كمــا هــي يف احلاضــر، ومــن هنــا، فــإن عمليــة اختيــار املعلومــات الــيت 

  .ير البيئي ينبغي أن تتصف باملرونة حبيث تتجاوب وتتأقلم مع هذه الطبيعة املتحركة لعناصر التقريرينطوي عليها التقر 

  البيئية اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية: رابعـا

  :، حيث يعرفال تعريف اإلفصاح احملاسيب عموماقبل التطرق ملفهوم اإلفصاح احملاسيب البيئي سيتم أو 

عمليــــة إظهــــار املعلومــــات املاليــــة ســــواء كانــــت كميــــة أو وصــــفية يف القــــوائم املاليــــة أو ": المحاســــبياإلفصــــاح 

اهلــوامش واملالحظــات واجلــداول املكملــة يف الوقــت املناســب، ممــا جيعــل القــوائم املاليــة غــري مضــللة ومالئمــة ملســتخدمني 

  .1" ع على الدفاتر والسجالت للشركةالقوائم املالية من األطراف اخلارجية، واليت ليس هلا سلطة االطال

قتضـاها يـتم عـرض املعلومـات اخلاصـة باإللتزامـات البيئيـة هـو عمليـة الـيت مب: " اإلفصـاح البيــئي يف حني يعـرف

والناجتــة عــن ممارســة املنظمــة ألنشــطتها اليوميــة، وبيــان مــدى إســتجابة املنظمــة هلــذه اإللتزامــات حــىت يــتمكن أصــحاب 

  .2"احلصول على املعلومات الالزمة للتخطيط والرقابة وتقييم األداءاملصاحل املختلفة من 

  :3يكمن حتديد أهم دوافع املؤسسات لإلفصاح عن أنشطتها ومسامهتها البئية فيما يلي

                                                
1
، جامعة حممد بوضياف، مسيلة، واحملاسبية املالية العلوم يف البحوث جملة، scf  محددات اإلفصاح المحاسبي الجزائري وفق النظام المحاسبي الماليصديق مسعود، صديقي فؤاد،  

  .76ص ،2016ا�لد االول، العدد الثاين، اجلزائر، 
2
  .90ص  ،2011، العراق، 11، جملة كلية الرتاث اجلامعة، العدد دور المحاسبة البيئية في حماية البيئة والمجتمعإيناس عبد الرمحان القيسي،   

3
، امللتقى الدويل حول سطة الصناعيةالقياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتو جبار بوكثر، بسمة مناخ،   

  .13- 12، ص 2017ديسمرب  07و 06، يومي اجلزائر، -الوادي –إشكالية إستدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة الشهيد محه خلضر 
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  حماولـــة توضـــيح مـــدى مســـامهة املؤسســـة يف حتســـني البيئـــة والسياســـات والتقنيـــات الـــيت تســـتخدمها لتخفيـــف حجـــم

 لـدى األطـراف احمليطـة صـور�احتسـني �ـدف  ا خاصـة املؤسسـات الصـناعية منهـا، وذلـكتتسـبب �ـ الـيت األضرار البيئيـة

  به؛

  تعزيــز القـــدرة التنافســـية للمؤسســـة مـــن خـــالل التوســـع يف نطـــاق التقـــارير الســـنوية والفصـــلية وتـــوفري معلومـــات حتظـــى

ة التنافسـية للمؤسســة مقارنـة باملؤسســات و سـتعزز القــ أ�ــامسـتخدمي التقــارير والـيت مــا مـن شـك يف  مــن باهتمـام العديـد

  البيئية؛ مسامهتهااليت ال تفصح عن 

  ككل أن املؤسسة تقوم باإلفصاح التطوعي عن املعلومات البيئية؛  ا�تمعاستخدام اإلفصاح كوسيلة إلعالم  

  بصورة عامة؛ وا�تمعالوفاء بالواجبات األخالقية جتاه أصحاب املصاحل  

  البيئية؛ بإلتزما�اأصحاب املصاحل باملعلومات عن حجم التكاليف اليت حتملتها للوفاء تزويد أصحاب امللكية و  

  مواجهة وسائل اإلعالم املضادة يف حالـة وقـوع كـوارث بيئيـة مـن خـالل اإلفصـاح عـن أدائهـا البيئـي وعـدم مسـامهتها

  ؛الكوارث تلك يف وقوع

  ل اجلهــات احلكوميــة، محلــة األســهم،املختلفــة مثــ ا�تمــعإتاحــة الفرصــة لبنــاء عالقــات أفضــل بــني املؤسســة وفئــات 

 بـــا والواليـــاتو ي خاصـــة يف بلـــدان أور املـــوردين، املمـــولني ومجاعـــات الضـــغط والـــيت تعـــد ذات تـــأثري قـــو  العـــاملني الزبـــائن،

 .املتحدة
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   الدراســـات السابقــة: المبحث الثالـــث

واملنقســمة علـى مطلبــني، املطلــب األول خيـص الدراســات باللغــة يشـمل هــذا املبحـث بعــض الدراســات السـابقة 

الـــيت تناولـــت نفـــس املوضـــوع أو ) الفرنســـية واإلجنليزيـــة( جنبيـــة املطلـــب الثـــاين فيشـــمل الدراســـات باللغـــة األ االعربيـــة، أمـــ

ة والدراسـة إلجيـاد أوجـه اإلخـتالف والتشـابه بـني الدراسـات السـابقجانب من جوانبه، أمـا املطلـب الثالـث فهـو خمصـص 

  احلالية

  العربيــة باللغة ساتالدرا: المطلب األول

  :تاريخ صدورها ترتيبا تنازليا حسبيشمل هذا املطلب الدراسات باللغة العربية، وهي مرتبة 

التهامي عثمان الكشر، دور نظم المعلومات المحاسبية تجاه المسؤولية البيئيـة للمنظمـات، مجلـة دراسـات   -1

  .2017اإلقتصاد واألعمال، الجامعة االسمرية اإلسالمية، ليبيا، مارس 

هـدفت هـذه الدراسـة بشـكل أساسـي لتقـدمي معلومـات عـن مفهـوم املسـؤولية البيئيـة للمنظمـات وأهـم جمـاالت، 

والــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه نظــم املعلومــات احملاســبية جتاههــا، وكــذلك املســامهة يف نشــر وتعزيــز الــوعي البيئــي، ودعــم 

حيث مت يف هذا البحث اإلعتماد على األسلوب اإلستقرائي للعديد من املراجـع واملصـادر . اجلهود املبذولة حلماية البيئية

  .ملعلومات ذات الصلة مبوضوع البحثمجع وحتليل البيانات واوالدراسات السابقة املتوفرة يف األدب يف 

للبيئـــة إنعكـــاس علـــى املنظمـــات مـــن ناحيـــة إتســـاع مســـؤوليا�ا لتشـــمل مســـؤولية  أن توصـــلت هـــذه الدراســـة اىل

 جديدة هـي املسـؤولية البيئيـة، حبيـث يـتم حتقيـق التـوازن والتوافـق بـني أهـدافها اإلقتصـادية الـيت أنشـئت أساسـا لتحقيقهـا،

 ءا منهــا، كــذلكساســية للمســؤولية اإلجتماعيــة وجــز ومحايــة البيئيــة وأن املســؤولية البيئيــة للمنظمــة تعتــرب أحــد اجلوانــب األ

تبـين وإســتخدام للمنظمــات ملمارسـات احملاســبة البيئيــة ميكـن أن حيقــق هلــا العديـد مــن الفوائــد مـن أمههــا حجــم التكــاليف 

واإللتزامـــات البيئيـــة، وحتقيـــق وفـــرات ماليـــة، فضـــال عـــن ترشـــيد عمليـــة إختـــاذ القـــرارات، مبـــا يســـاهم ذلـــك حتســـني أداءهـــا 

  .تمعالبيئيي، واحملافظة على شرعيتها وبقائها يف ا�
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ئم الماليــة لتحســين األداء القيــاس المحاســبي للتكــاليف البيئيــة واإلفصــاح عنهــا فــي القــوا لعبيــدي مهــوات، -2

كليــة  قســم علــوم التســيير، دراســة حالــة مجموعــة مــن المؤسســات الصــناعية فــي الجزائــر، رســالة دكتــوراه، البيئــي

االقتصــادية والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة محمــد كليــة العلــوم العلــوم اإلقتصــادية والتجاريــة وعلــوم التســيير،  

 .2014/2015 الجزائر، خيضر بسكرة،

 القـوائم يف عنهـا واإلفصـاح البيئيـة للتكـاليف احملاسـيب القيـاس دراسـة إىل البحـث هـذا خالل من الدراسة �دف

 يف اإلمسنـت صـناعة مؤسسـات مـن �موعـة ميدانيـة دراسـة خـالل مـن ذلـك مـن التأكـد ومت البيئـي األداء لتحسـني املالية

 املاليــة واملؤسســات احلســابات وحمــافظي احملاســبني يف متمثلــني القــوائم هــذه �مهــم آخــرين أطــراف إىل باإلضــافة اجلزائــر

 حتليــل ومت االستقصــاء، قــوائم علــى باالعتمــاد البيانــات جتميــع ومت مســتجوبا، 163 العينــة حجــم بلــغ حيــث والضــرائب

  .  البحث متغريات بني العالقات اختبار بغرض وذلك اإلحصائية األساليب باستخدام البيانات

ـــى الدراســة هــذه توصــلت  علــى املاليــة القــوائم يف للتكــاليف احملاســيب واإلفصــاح القيــاس تــأثري مــن بــالرغم أنــه إلـ

 املسـتوى علـى سـواء صـارمة قوانني وجود عدم بسبب وذلك تطبيقه ترفض املؤسسات معظم أن إال البيئي األداء حتسني

 والتقـارير القـوائم يف عنها واإلفصاح البيئية للتكاليف احملاسيب القياس عملية تطبيق على املؤسسات جترب الدويل أو احمللي

 القيــام علـى والوطنيـة الدوليـة احملاسـبية العلميــة واهليئـات املنظمـات تعمـل أن بضـرورة، الدراســة أوصـت فقـد وعليـه املاليـة،

 خاصـة املؤسسـات بـإلزام اخلاصـة حماسـبية معـايري إصـدار طريق عن وذلك البيئة، محاية خيص ما يف نهام املطلوب بالدور

  .البيئي األداء حتسني بغرض وذلك املالية تقاريرها يف البيئية التكاليف عن واإلفصاح القياس على منها الصناعية

محمـد دباغيـة، إبــراهيم خليـل السـعدي، أثــر العوامـل البيئيـة علــى كفـاءة وفاعليـة نظــم المعلومـات المحاســبية  -3

الجامعـة،  ،90العـدد دراسـة تحليلـة فـي شـركات التـأمين األردنيـة، مجلـة اإلدارة واإلقصـاد، : في شركات التـأمين

  .2011األردن، 

إىل التعــرف علــى اخلصــائص واملتغــريات والعوامــل الــيت تشــكل مبجموعهــا البيئــة اخلارجيــة  �ــدف هــذه الدراســة

اسـبية يف شـركات التـأمني والداخلية لشركات التأمني وقياس مدى تأثريها على مستوى كفاءة وفاعلية نظـم املعلومـات احمل

املعلومـات احملاسـبية وتوضـيح مفهـوم  ن، وقد خصص الباحثان اجلانب النظـري مـن الدراسـة لتحديـد طبيعـة نظـميف األرد
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البيانــــات األوليــــة للدراســــة فقــــد مت  اوكفــــاءة وفاعليــــة نظــــم املعلومــــات احملاســــبية وعــــرض العوامــــل واملتغــــريات عليهــــا أمــــ

مت تصــميمه إســتنادا إلــــى الدراســات الســابقة واإلطــار  والــذي) اإلســتبيان( راســة الرئيســية إستقصــاؤها مــن خــالل أداة الد

دراسة، وقد مت مجع بيانات الدراسة من خالل قائمة اإلستقصاء اليت مت تصميمها هلـذا الغـرض حيـت مت توزيـع النظري لل

يف إدارة نظــم املعلومــات يف شــركات التــأمني يف األردن بواقــع إســتبيانه واحــدا لكــل  إســتبيانا علــى عينــة مــن العــاملني 28

  .إستبيانا 25، ومت مجع 28شركة حيث عدد الشركات هو 

نظم املعلومات احملاسبية يف شركات التأمني يف األردن تتأثر بدرجة كبـرية بالعوامـل أن  توصلت هذه الدراسة إىل

واملتغــريات البيئيـــة احمليطــة �ـــا، فقـــد تبــني وجـــود درجــة تـــأثري إجيابيـــة ذات داللــة إحصـــائية للعوامــل القانونيـــة والتشـــريعات 

علومـات علــى اريـة والتنظيميــة والعوامـل الســلوكية والعوامـل التقنيـة وتكنولوجيــا املاملهنيـة والعوامـل االقتصــادية والعوامـل اإلد

  .مستوى كفاءة وفاعلية نظم املعلومات يف شركات التأمني يف األردن

صور الدوسري، أهمية محاسـبة التكـاليف البيئيـة فـي تحسـين جـودة المعلومـات المحاسـبية، عبد الهادي من -4

قســم  ناعية المدرجــة فــي ســوق الكويــت لــالوراق الماليــة، رســالة ماجســتير،الصــدراســة ميدانيــة علــى الشــركات 

  .2011، ، كلية االعمال، جامعة الشرق األوسط، األردنالمحاسبة

هـدفت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى أمهيــة حماسـبة التكــاليف البيئيــة يف حتســني جــودة املعلومــات احملاســبية، مت 

على العاملني يف مكاتـب وأقسـام احملاسـبة يف الشـركات الصـناعية  خالل إستبانة وزعت ة امليدانية منمجع بيانات الدراس

  .انا للتحليل اإلحصائييإستب 105املدرجة يف سوق الكويت لالوراق املالية، حيث مت إخضاع 

ود أثــر لقــرارات مســتخدمي املعلومــات احملاســبية فيمــا يتعلــق بالتكــاليف البيئيــة الدراســة علــى وجــ هــذهتوصــلت 

حتسني جودة املعلومات احملاسبية وأن هناك معوقات حتـول دون تطيبـق حماسـبة التكـاليف  يفوإلتزام اإلدارة العليا باملعايري 

االهتمــام بالتكــاليف البيئيــة يف حتســني جــودة املعلومــات احملاســبية احملاســبية لــذلك وضــعت بعــض التوصــيات مــن أمههــا 

  .لبيئية بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي متارسهالبيئية وقيام الشركات بتطبيق احملاسبة ا
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مدى مالئمة المعلومات المحاسبية في تحقيق الجودة الشاملة لغـرض تقيـيم ، محمد ختيم، حسين بلعجوز -5

مجلــــة اإلصـــالحات اإلقتصـــادية واإلنــــدماج العـــالمي، المدرســـة العليــــا األداء فـــي ظـــل بيئــــة األعمـــال الحديثـــة، 

 .2006الجزائر،  ،21، العدد 11المجلد للتجارة

مدى مالئمة املعلومات الـيت توفرهـا األنظمـة احملاسـبية لتحقيـق اجلـودة الشـاملة هدفت هذه الدراسة اىل مناقشة 

إيل أهـم مظـاهر اخنفـاض جـودة املعلومـات احملاسـبية وتوصـلت الدراسـة إىل  تطـرقمت الاحلديثـة، فقـد  يف ظل بيئة األعمال

حماســبة التســيري واملتمثلــة يف حتقيــق املؤسســة ملســتويات منخفضــة مــن  ات الــيت توفرهــاأهــم أعــراض اخنفــاض جــودة املعلومــ

، وقـد مت املعلومـات احملاسـبية الـيت تتصـف بـاجلودة األرباح والتعرض أيضا إىل أهـم العوامـل الـيت خلقـت طلبـا متزايـدا علـى

مــن خــالل اإلطــالع علــى األحبــاث واألدبيــات املرتبطــة مبوضــوع الدراســة وكــذا  اإلعتمــاد علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي

ري أن تلعبــه يف اجلــودة اإلطــالع علــى أهــم األحبــاث مــن أجــل الوصــول وإســتنتاج الــدور الــذي يتعــني علــى حماســبة التســي

  .خمتلف املراحلد الشاملة عن

وتزايـد حـدة املنافسـة حتياجـات مـن املعلومـات، توصلت هذه الدراسة إىل أن التزايد يف العمليات اإلنتاجية واإل

  .العاملية، فرض على حماسبة التسيري مواكبة التطور احلاصل يف بيئة األعمال

  باللغة االجنبية الدراسات: المطلب الثاني

1- Pham Quang Huy. Exploring the Vietnamese Environment Accounting 

With an Introduction About the Green Accounting Information System, 

Journal of Modern Accounting and Auditing, University of Economics, Ho 

Chi Minh City, Vietnam, June 2014, Vol. 10. 

إستكشـــاف احملاســـبة البيئيـــة الفيتناميـــة مـــع مقدمـــة حـــول نظـــم "  :بعنـــوانعـــن ورقـــة حبثيـــة  عبـــارة هـــذه الدراســـة

  .2014يف جملة املراجعة واحملاسبة احلديثة باجلامعة االقتصادية بفيتنام سنة " املعلومات احملاسبة اخلضراء

 �دف هذه الدراسة إىل إثبات بعض املعلومات االساسية والصورة العامة لـنظم املعلومـات احملاسـبية اخلضـراء يف

 النظـام يف) EMS( البيئيـة اإلدارة نظـام تطبيـق طريـق عـن الشـركة إنتـاجالظروف البيئية كـذلك حتليـل العالقـة بـني البيئـة و 

  .، إعتمد الباحث يف هذه الدراسة عن جمموعة من الدراسات ومعلومات ذات صلة باملوضوعاحملاسيب
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ر للتنميــة ، حيـث ان البيئــة هــي املكـان اجلــوهوالتنميــةتوصـل الباحــث إىل أن هنــاك عالقـة وثيقــة جــدا بـني البيئــة 

والتطــوير هـــو الســـبب الـــذي خيلـــق تغيـــريات بيئيـــة وأن اإلعــرتاف باخلســـائر الـــيت تلحـــق بالبيئـــة مـــن املطالـــب األساســـية يف 

  .الفيتنام

2- Elisabeth ALBERTINI, L’engagement environnemental des entreprises 

:une revue de literature, Comptabilités, économie et société, May 2011.  

 للمحاسـبة تتمثـل هـذه الدراسـة يف ورقـة حبثيـة مللتقـى دويل جبامعـة مونبليـه الفرنسـية برعايـة اجلمعيـة الفرنكفونيـة

حمــــورين أوهلــــا قيــــام  بالتحليــــل نظــــري لاللتــــزام باملســــؤولية البيئيــــة للمؤسســــات، وذلــــك بــــالتطرق إىلة تقــــوم هــــذه الدراســــ

 تستخدم هـذا التواصـل أي ملؤسسات بااللتزام البيئي لتلبية الضغوطات عند املسائلة القانونية، رغم أن بعض الشركاتا

البيئيــة بتحســني األداء املــايل  االلتــزام البيئــي لزيــادة شــرعيتها، ثانيــا القيــام بدراســة حبثيــة عــن كيفيــة مســاح االســرتاتيجيات

االقتصــادية لاللتـزام البيئـي وكــذا  تنافسـية قويــة، وتقـوم هـذه الدراســة بطـرح احملـدداتللشـركات وكيفيـة حصـوهلا علــى ميـزة 

 . تبني العالقة بني األداء البيئي واملايل

تعمل مــن طــرف املؤسســة  توصــلت هــذه الدراســة إىل أن االفصــاح الطــوعي أو اإلجبــاري للمعلومــات البيئيــة يســ

  .ؤثر على رحبية املؤسسات وأداءها املايل، كما تكسبها ميزة التنافسيةشروعيتها، وأن املبادرات البيئية تكأداة لدعم م

3- Mohamed hamdoun, Le comportement écologique des entreprises 

chimiques tunisiennes : un passage obligé ou un choix délibéré, Conference: 

17ème Conférence Internationale de Management Stratégique, At Nice, 

France, May 2008. 

 عتــرب هــذه الدراســة ورقــة حبثيــة مــن إعــداد الباحــث حممــد محــدون باملدرســة العليــا للتجــارة بتــونس، مقدمــة إىلت

تناولـت هـذه  ،2008يف ماي  نيس الفرنسية، مبدينةاملؤمتر الدويل السابع للجمعية الدولية للتسيري اإلسرتاتيجي، املنعقد 

 العوامل اليت حتدد مستوى االلتزام البيئي للشركات، من خالل دراسة نظرية وجتريبية هلذه العوامل، حيث مشلت الدراسة

قام الباحث بإجراء دراسة إحصـائية لعينـة  حيث اليت تنشط يف القطاع الكيميائي،الدراسة عينة من املؤسسات التونسية 

  .النتائج النظرية من الشركات التونسية يف القطاع الكيميائي للتحقق من
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توصلت الدراسة ايل أن الشركات تلتـزم بالسـلوك البيئـي نتيجـة للضـغوط احلكوميـة، والعوامـل الطارئـة، والضـغط 

أن تبــين املؤسســة كــذلك أن أصــحاب املصــاحل أقــل وعيــا بالقضــايا البيئيــة ويــرون والقطــاع العــام،   ن وكــاالت املــوظفنيمــ

  .مللسلوك حنو البيئة يضر مبصاحله

4- Alison Jamison, Marlo Raynolds, Peggy Holroyd, Erik Veldman, Krista 

Tremblett, Defining Corporate Environmental Responsibility, Canadian 

ENGO perspectives, October 2005. 

حتديـد املسـؤولية البيئيـة " البيئية الغري حكومية بكندا حتـت عنـوان هذه الدراسة عبارة عن تقرير أصدرته املنظمة 

ـــة ". للشـــركات  ـــادة فهـــم ووعـــي املنظمـــات احلكومي ـــر هـــو زي ـــة والشـــركات يتمثـــل اهلـــدف مـــن هـــذا التقري والغـــري احلكومي

د علــى مــهــذا التقريــر قــد إعت ،وحتديــد الــدور الــذي يلعبــه ا�تمــع البيئــي يف النهــوض باملســؤولية البيئيــة، للمســؤولية البيئيــة

  .ورشة عمل وطنيةاإلستقصاء، املقابلة و ثالث أدوات 

يف الكثـري مـن القـوانني واالحكـام اخلـاص شركة املسـؤولية البيئيـة املنظمة متفقة مع  أن توصلت هذه الدراسة إىل

املنظمــات والشــركات اإللتــزام باملســؤولية البيئيــة بغيــة اإلســتدامة وتســعى جاهــدة إحــداث تــأثري إجيــايب علــى علــى �ــا وان 

  .البيئية

  لدراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه اإلختالف والتشــابه بين ا: المطلب الثالــث

 مـن الدراسـات يتبـني أن هنـاك جمهـودا معتـربا قـد بـذل يف جمـال البحـث يف ا�مموعـةمن خالل استعراضنا هلذه 

ويتبـــني مـــن  ،املســـؤولية البيئيـــةوكـــل الدراســـات الســـابقة قـــدمت إضـــافة معتـــربة يف جمـــال  واملســـؤولية البيئييـــةموضـــوع البيئـــة 

ي يف التتميـــة الرئيســـ خـــالل الدراســـات مـــدى تنوعهـــا وذلـــك بســـبب أمهيـــة موضـــوع البيئـــة وأنـــه أصـــبح يشـــكل اهلـــاجس

  .املستدامة اليت تسعى مجيع الدول إىل حتقيقها

إتفقـــت الدراســــة احلاليـــة مــــع الدراســـات الســــابقة مــــن حيـــث عــــرض األبيـــات النظريــــة واملفـــاهيم املتعلقــــة بــــنظم 

لــى املعلومـات احملاسـبية واملســؤولية البيئيـة، خاصــة الدراسـة األوىل والـيت تشــبه نوعـا مــا موضـوع دراسـتنا، كــذلك إتفقـت ع

  .الدور الذي تلعبه املسؤولية البيئية للمؤسسات يف احملافظة على البيئية
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ـــة او  يف حـــني يتضـــح وجـــه اإلخـــتالف يف أن الدراســـات الســـابقة تطرقـــوا اىل املســـؤولية البيئيـــة او احملاســـبة البيئي

ة مسـامهة نظـم املعلومـات املتغـريان معـا دون إضـافة املتغـري نظـم املعلومـات احملاسـبية، حيـث كـان هـدف دراسـتنا هـو معرفـ

احملاسبية جتاه املسؤولية البيئية، كذلك إختلفـت املنهجيـات يف الدراسـات السـابقة فمعظهـم كـان عبـارة عـن دراسـة نظريـة 

  .فقط، ومنهم من اضاف دراسة حالة ميدانية ملؤسسة او عينة �موعة مؤسسات
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  خالصة الفصل األول

  

يف املبحـث األول إىل عموميـات  تطرقنـاحاولنا يف هذا الفصل اإلملام باجلانب النظـري ملوضـوع الدراسـة، حيـث 

ا�ـا، ومقومهـا وخصائصـها، أهـداف ومكونـات نظـم املعلومـات احملاسـبية حول نظم املعلومات احملاسـبية مـن خـالل تعريف

، حيـث عرفنـا املسـؤولية البيئيـة وأمهيتهـا، باملسـؤولية البيئيـة اسبيةعالقة نظم املعلومات احمل اما يف املبحث الثاين تطرقنا إىل

تعريــف التكــاليف البيئيـــة وخصائصــها والغـــرض مــن االفصـــاح  كــذلك اشـــرنا اىلعناصــر املســؤولية البيئيـــة ودوافــع تبنيهـــا،  

حيــث قمنــا بتعريــف احملاســبة البيئيــة وأمهيتهــا وخصــائص عنهــا، وأخــريا بينــا اثــر نظــم املعلومــات احملاســبية جتــاه املســؤولية 

إختيــار املعلومــات البيئيــة ودوافــع االفصــاح عــن تلــك املعلومــات، امــا يف املبحــث الثالــث واالخــري تطرقنــا إىل جمموعــة مــن 

فقـد كانـت ، )الفرنسـية واالجنليزيـة(  عربية وأجنبيـة الدراسات السابقة اليت تناولت من قبل حيث قسمناها إىل دراسات 

  .الدراسات متنوعة وهذا ما اعطانا رؤية شاملة للموضوع باالضافة إىل العديد من األفكار

  



  :الفصل الثاني

  دراســة حالـــة
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  تمهيـــد

  

اإلجابــة علــى  �ــدف، و الفصــل النظــريبغيــة اإلملــام مبوضــوع الدراســة وتغطيــة اجلوانــب النظريــة الــيت مت تناوهلــا يف 

 مــن خالهلــا إىل معرفــة نســعىمــن خــالل هــذا الفصــل إجــراء دراســة ميدانيــة،  نــاإشــكالية الدراســة وأســئلتها الفرعيــة، حاول

إىل  نا، ولتحقيـق ذلـك عمـدنظم املعلومات املعلومات احملاسبية يف املسـؤولية البيئيـة يف املؤسسـات اجلزائريـةمسامهة  مدى

احتــوت علــى جمموعــة مــن األســئلة الــيت تشــمل حمــاور الدراســة، وقــد وزعــت هــذه االســتمارات علــى عينــة  إســتمارةإعــداد 

الدراســة، وانطالقــا مــن إجابــات أفــراد العينــة مت حتليــل النتــائج للتأكــد مــن صــحة الفرضــيات، وعليــه فقــد مت تقســيم هــذا 

  :هي مبحثنيالفصل إىل 

  

 الطريقة واألدوات؛: المبحث األول 

 النتائج واملناقشة: انيالمبحث الث.  
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  الطريقة واألدوات: المبحث األول

معرفـة  وأيضـا اإلسـتمارةي هـذه الدراسـة أال و هـنتهجـة يف بحـث سـنحاول التعريـف بالطريقـة املذا املهمن خالل 

  .ويف االخري سنتطرق اىل العينة املدروسة هوطريقة توزيع اإلستمارةاملراحل اليت سنقوم �ا من خالل إعداد 

  الطريقة  :المطلب األول

يشمل هذا املطلب حتليل جمتمـع وعينـة الدراسـة وكـذلك القيـام بإختبـار صـدق وثبـات أداة الدراسـة واملتمثلـة يف 

  .إستمارة

  الدراسة مجتمع: أوال

جمموعة العناصر اليت تشكل هدف الدراسة، وكل شـخص مـن ا�تمـع يـدعى وحـدة "  :الدراسة يقصد مبجتمع

، فمجتمـع هـذه الدراسـة يتمثـل يف املؤسسـات الصـناعية 1"فرد وهو العنصر األساسـي عنـد القيـام بتجربـة مـاإحصائية أو 

  .يف والية الوادي اجلزائرية

  عينة الدراسة: ثانيـــا

جزء من ا�تمـع، أو هـي عـدد مـن " :ف بأ�اعا يف معظم البحوث العلمية، وتعر تعد العينة الطريقة األكثر شيو 

و�ــذه الطريقــة  .احلــاالت الــيت تؤخــذ مــن ا�تمــع األصــلي وجتمــع منهــا البيانــات بقصــد دراســة خصــائص ا�تمــع األصــلي

أمـا عينـة الدراسـة فقـد ، 2"املـأخوذة منـهع ميكن دراسة الكل عن طريق دراسة اجلـزء بشـرط أن تكـون العينـة ممثلـة للمجتمـ

يف اسـتمارة علـى مجيـع أفـراد العينـة،  69، وقـد مت توزيـع بواليـة الـوادياقتصرت على بعض املؤسسات الصناعية الناشطة 

  .إستمارات 10استمارة ومت استبعاد  59اسرتجاع  حني مت

  والمدروسةيوضح عدد اإلستمارات الموزعة والمسترجعة والغير مسترجعة والمستبعدة ): 01(جدول رقم ال

  اإلستمارات الموزعة
اإلستمارات 

  المسترجعة

اإلستمارات الغير 

  مسترجعة
  نسبة الردود  المدروسةاإلستمارات   اإلستمارات الملغاة

69  60  9 1  59  85.50%  

  .من إعداد الطلبة: املصدر

                                                           
  .15، ص 2008، املعهد الوطين للتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم، اجلزائر، اإلحصاء واإلحتماالت، ةوساححورية ب 1
  .168ص  ،2005سوريا،  ، دار النمري، الطبعة الثانية، دمشق،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةعبود عبد اهللا العسكري،  2
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  األدوات: المطلب الثاني

ات اإلحصـائية املسـتعملة يف دو ع املعلومـات وكـذلك الـربامج واأليشمل هذا املطلب األدوات املسـتخدمة يف مجـ

  .حتليل الدراسة

  األدوات المستخدمة في جمع المعلومات :الفرع األول

بأ�ــــا أداة تتضــــمن جمموعــــة مــــن الفقــــرات أو "  :وتعــــرفتعتــــرب االســــتمارة مــــن أهــــم أدوات مجــــع املعلومــــات، 

، وقـد 1"العبارات التقريرية حول مسألة ما تتطلب من الفرد اإلجابـة عنهـا بطريقـة حيـددها الباحـث حبـث أغـراض البحـث

  :تطلب بناء االستمارة عدة مراحل هي

 مرحلة تصميم اإلستمارة  -1

حملاســبية جتــاه املســؤولية البيئيــة مبســامهة نظــم املعلومــات اخصصــت جلمــع املعلومــات املتعّلقــة  اإلســتمارة مت إعــداد

تكــون هــذه املعلومــات إجتهــدنا علــى أن ، حبيــث تغطــي هــذه املعلومــات فرضــيات وأهــداف الدراســة، وقــد للمؤسســات

   .واضحة ومفهومة من قبل األفراد املستجوبني

 راعينــاالبحــث، حيــث  ب علــى فرضــياتأهــم األســئلة الــيت ميكــن أن جتيــ اإلســتمارةمشلــت املعلومــات الــواردة يف 

  .الدراسة ترتيب احملاور واألسئلة مبا يتناسب مع ترتيب فرضيات اإلستمارةأثناء إعداد 

للشهادة العلميـة املـراد  ديباجة تضمنت موضوع البحث واهلدف منه، مع تقدمي خمتصر اإلستمارةسبقت حماور 

إعــالم األفــراد املســتجوبني  الشــهادة والــيت ينتمــي إليهــا الباحــث، كمــا متاحلصــول عليهــا، واملؤسســة اجلامعيــة املاحنــة هلــذه 

التأكيـد هلـم بـأن املعلومـات الـيت  مـع بدقـة وموضـوعية، اإلسـتمارةبأمهية رأيهم يف املوضـوع ورجـائهم لإلجابـة علـى أسـئلة 

ألخـــري مت شـــكرهم علـــى فقـــط، ويف ا ســـوف حتظـــى بالســـرية التامـــة وال يـــتم اســـتخدامها إال يف إطارهـــا العلمـــي يقـــدموها

 .تعاو�محسن 

 

  

                                                           
1
للنشـر والتوزيــع، قسـنطينة، اجلزائــر،  ، حماضــرات منهجيـة البحــث العلمـي يف العلــوم اإلجتماعيـة، مؤسســة حسـني رأس اجلبــلالتقنيـات المنهجيــة المالئمــة للحبــث اإلجتمـاعيفريـد ســالم،   

  .287، ص2017السداسي األول، 
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  اإلستمارةمحتوى   -2

بــدائل  5علــى جمموعــة مــن األســئلة يقــوم أفــراد العينــة باإلجابــة عنهــا وفــق إختيــار بــديل مــن  اإلســتمارة إحتــوت

أنظــر ( :، وقــد مت تقســيمها إىل جــزئني علــى النحــو التــايل)غــري موافــق بشــدة، غــري موافــق، حمايــد، موافــق، موافــق بشــدة(

  ).01للملحق رقـــم 

 املسـتوى (يتكون مـن أسـئلة عامـة تتعلـق بالبيانـات الشخصـية ألفـراد العينـة ويتكـون مـن ثالثـة فقـرات : الجزء األول

  ).اجلامعي، الوظيفة واخلربة

 يناقش فرضيات الدراسة وقد مت تقسيمه إىل ثالثة حماور كما يلي: الجزء الثاني:  

  فقرة؛ 20احملاسبية، ويتكون من  نظم املعلومات: المحور األول - 

  فقرة؛ 17املسؤولية البيئية، ويتكون من : المحور الثاني - 

  .فقرات 10احملاسبة البيئية، ويتكون من : المحور الثالث - 

  اإلستمارةمرحلة صدق   -3

درجـة قبل اختبار الفرضيات قام الباحث بالتأكد من موثوقية األداة املستخدمة يف القياس، إذ تعكس املوثوقيـة 

عبـــارات القيـــاس  فالثبـــات الـــداخلي فُيقصـــد بـــه مـــدى اتصـــاف الثبـــات الـــداخلي والثبـــات اخلـــارجي؛: ثبـــات أداة القيـــاس

أما الثبات اخلارجي فيتعلق بدرجة ثبات أداة القياس مبـرور الوقـت، وقـد اقتصـرت هـذه الدراسـة علـى  ،بالتناسق الداخلي

لك مــن االســاتذة وكــذ جمموعــةحتكيمهــا مــن قبــل  االعتمــاد علــىلــك باختبـار درجــة الثبــات الــداخلي لالســتبانة فقــط، وذ

  .معامل ألفا كرونباخ حساب

  التحكيم من قبل االساتذة  - أ

 وصــياغة األســئلة الــيت ختــدم موضــوع الدراســة، مت عرضــه علــى جمموعــة مــن اإلســتمارةبعــد االنتهــاء مــن تصــميم 

األهــداف  األخطــاء الــيت قــد حتــول دون الوصــول إىل حتقيــقاألســاتذة احملكمــني بغيــة التأكــد مــن ســالمة بنائــه، وتصــحيح 

  :املرجوة من البحث، وقد مت األخذ بالتوجيهات املقدمة من األساتذة الذين قدموا عدة مالحظات أمهها

 إعادة صياغة بعض األسئلة وتبسيطها حىت تكون مفهومة من طرف األفراد املستجوبني؛ - 
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 التكاليف البيئية واحملاسبة البيئية؛: هيوضع تعريفات لبعض املصطلحات الغامضة، و  - 

 .تفادي وجتنب إستخدام األسئلة املركبة والطويلة - 

  :فقرا�ا إلمجايلمباخ حملاور االستبانة و و يظهر اجلدول التايل معامل الفا كر : مباخو حساب معامل الفا كر   - ب

  .)ألفا كرونباخ( اإلستمارةمعامل الثبات لفقرات ): 02(جدول رقم ال

  الصدق  الثبات  عدد الفقرات  محاور اإلستبانة  الرقم

  0.929  0.864  20  نظم املعلومات احملاسبية  01-20

  0.944  0.893  17  املسؤولية البيئية  21-37

  0.966  0.934  10  احملاسبة البيئية  38-47

  0.970  0.942  47  اإلستمارةكل فقرات   

  .)spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

، نالحـظ )معامـل ألفـا كرونبـاخ(  اإلسـتمارةالـذي يوضـح معامـل الثبـات لفقـرات ) 03(من خالل اجلدول رقم 

ومعامــل صــدق  0.934أعلــى معامــل ثبــات حققــه احملــول الثالــث املتعلــق باحملاســبة البيئيــة وذلــك مبعامــل ثبــات قــدره  بــأن

، فيمـــا ســـجل احملـــور األول 0.944 ومعامـــل صـــدق قـــدره 0.893، يليـــه احملـــور الثـــاين بعامـــل ثبـــات قـــدره 0.966قـــدره 

، فيمــا بلــغ معامــل الثبــات 0.929ومعامــل صــدق قــدره  0.864املتعلــق بــنظم املعلومــات احملاســبية معامــل ثبــات قــدره 

مما يدل علـى تـوفر درجـة عاليـة مـن الثبـات  0.6وهي قيمة جيدة تزيد عن القيمة املقبولة  0.942حملاور اإلستبانة ككل 

  .اخلي، وهو مؤشر على قدرة األداة على حتقيق أهداف الدراسةالد

  اإلستمارةتوزيع   -4

العمليــة  ة الدراسـة، وقـد متـت هـذهنـبعـد االنتهـاء مـن تصـميم وإعـداد االسـتمارة جـاءت مرحلـة توزيعهـا علـى عي

طـرف األفـراد املعنيـني  عـن طريـق االّتصـال املباشـر باملؤسسـات، مـع حـرص الباحـث علـى التواجـد أثنـاء عمليـة ملئهـا مـن

 ا�محــىت تكــون إجابــ مــن أجــل إزالــة اللــبس والغمــوض اللــذان قــد ُيصــادفان األفــراد أثنــاء عمليــة مــلء االســتمارة، وذلــك

يوضـــح  .عمليـــة ملئهـــا أكثـــر دقـــة وموضـــوعية، كمـــا مت تـــرك االســـتمارات بـــبعض املؤسســـات بســـبب تّعـــذر احلضـــور أثنـــاء

  .تقائمة �ذه املؤسسا) 03(امللحق رقم 
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  رتامقياس ليك -5

وهـو مناسـب ملعرفـة مـدى مسـامهة نظـم  لقد مت استخدام مقيـاس ليكـرت اخلماسـي املكـون مـن مخـس درجـات،

، اإلســتمارةالعينـة حمــل الدراسـة لفقــرات  وذلــك لقيـاس درجــة اسـتجابات أفــراداملعلومـات احملاســبية جتـاه املســؤولية البيئيـة، 

  :واجلدول املوايل يوضح ذلك

  درجات مقياس ليكرت يبين): 03( جدول رقمال

  موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  اإلستجابة

  5  4  3  2  1  الوزن

  5- 4.20  4.20- 3.40  3.40- 2.60  2.60- 1.80  1.8-1  الدرجة

  .من إعداد الطالب :المصدر

  :أن قيمة املتوسط املعياري هي متوسط أوزان الدرجات اخلمس املشار إليها يف اجلدول أعاله فإن مبا

 وهــي قيمــة املتوســط احلســايب املعيــاري، والــيت علــى أساســها ســيتم اختبــار فرضــيات 3=5)/ 1+2+3+4+5(

  . الدراسة يف مراحل الحقة

  :اخلماسي مت إتباع اخلطوات التاليةومن أجل حتديد بداية منطقة كل اجابة يف مقياس ليكارت 

 ؛)4=1-5( حساب املدى وذلك بطرح أصغر قيمة من اعلى قيمة يف املقياس  -1

 ؛)0.8=4/5( واهلدف من ذلك حتديد الطول الفعلي لكل خلية وهي ) 5(على أكرب قيمة يف املقياس  4قسمة  -2

، وهـذا يعـين أن أي وسـط حسـايب يقـع )1.80=1+0.8( تكون �اية اخلليـة األوىل مـن مقيـاس ليكـارت اخلماسـي  -3

 ؛"غري موافق بشدة" يعد ضمن اخللية األوىل  1.80والقيمة  1بني القيمة 

حسـايب يقـع بـني ، وهـذا يعـين أن أي وسـط )2.60=1.8+0.8(و�ايتهـا تكـون  1.8تكون بداية اخللية الثانية مـن  -4

 ؛"غري موافق"يعد ضمن اخللية األوىل  2.60والقيمة  1.8القيمة 

حسـايب يقــع ، وهـذا يعـين أن أي وسـط )3.40=2.60+0.8(و�ايتهـا تكـون  2.60تكـون بدايـة اخلليـة الثانيـة مـن  -5

 ؛"حمايد"يعد ضمن اخللية األوىل  3.40والقيمة  2.60بني القيمة 
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حسـايب يقــع ، وهـذا يعــين أن أي وسـط )4.20=3.40+0.8(و�ايتهــا تكـون  3.40تكـون بدايـة اخلليــة الثانيـة مـن  -6

 ؛"موافق"يعد ضمن اخللية األوىل  4.20والقيمة  3.40قيمة بني ال

حسـايب يقـع بــني ، وهـذا يعــين أن أي وسـط )5=4.20+0.8(و�ايتهـا تكـون  4.20تكـون بدايـة اخلليـة الثانيـة مــن  -7

  ؛"موافق بشدة"يعد ضمن اخللية األوىل  5 والقيمة 4.20القيمة 

  األدوات اإلحصائية والبرامج المستخدمة :الفرع الثاني

  األدوات اإلحصائية: أوال

مت إستخدام جمموعة من األساليب اإلحصـائية مـن أجـل القيـام بقـراءة ودراسـة أجوبـة عينـة الدراسـة حـول مـدى 

  :، ومن هذه األدوات جندمسامهة نظم املعلومات احملاسبية جتاه املسؤولية البيئية للمؤسسات

جمموع القراءات مقسوما على عددها، وهو اكثر مقـاييس املتوسـطات "  :يعرف بأنه :ي المرجحالمتوسط الحساب -1

 ؛1"إستخداما

االحنــراف املعيــاري هــو البعــد عــن املتوســط، ويعتــرب مــن أهــم مقــاييس التشــتت يف اإلحصــاء : اإلنحــراف المعيــاري -2

اجلــذر الرتبيعــي ملتوســط مربعــات اإلحنــراف عــن "  :وأكثرهــا إســتعماال، ويعتمــد يف حســابه علــى املتوســط، ويعــرف بأنــه

 ؛2"املتوسط

 ؛3"وهو البعد بني أكرب وأقل قيمة وهو يتأثر بالقيم الشاذة "  :المدى -3

اإلختبــارات اإلحصــائية املعلميــة أن يكــون  مــن أهــم الفــروض يف :(Test Of Normality)إختبــار الطبيعــة  -4

التوزيــع الطبيعـي حيــث يعتـرب مــن اهـم التوزيعــات يف علـم اإلحصــاء بـل يعتــرب التوزيـع اإلحتمــايل للبيانـات املســتخدمة هـو 

أساســا لكثــري مــن النظريــات اإلحصــائية الرياضــية ويلعــب دورا أساســيا يف إختبــارات الفــروض اإلحصــائية وفــرتات الثقــة 

لعــدد كبــري مــن  وغــري ذلــك وأن الكثــري مــن الصــفات كــالطول والــوزن ومســتوى الــذكاء والــزواج ومــا إىل ذلــك إذا قيســت

                                                           
  .96، ص2005، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، األردن، تطبيقات في منظمات أعمال إنتاجية وخدمية: األساليب اإلحصائية في إتخاذ القرارحامد الشمريت،  1
  . 13، ص2014الفصل اخلامس، السعودية، ، اإلحصاء في علم النفس محاضراتهدى برهان سيف الدين،  2
   .16، ص2008 الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، ،SPSS تحليل بيانات اإلستبيان بإستخذام البرنامج اإلحصائيوليد عبد الرمحان الفرا،  3
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املشــاهدات فــإن توزيعهــا يقــرتب مــن التوزيــع الطبيعــي إن مل  يكــن يأخــذ صــورة التوزيــع الطبيعــي، ويعــرف بأمســاء خمتلفــة 

 ؛1منها التوزيع اجلرسي لكون شكله يشبه اجلرس، وبدون ذلك الشرط ال ميكن تطبيق األختبار من الناحية العلمية

 :2حاالت خمتلفة تتضح يف التايل يستخدم يف ثالث ): T(اختبار ستيودنت  -5

  One-Sample T-test  هـذه احلالـة تعـد مـن احلـاالت اخلاصـة جـدا إلختبـار“ T “ وفيهـا يـتم مقارنـة متوســط

  مبتوسط جمتمع معروف؛) عينة واحدة( عينة ما 

   Independent‐SamplesT‐test  وهــــي أكثــــر احلــــاالت إســــتعماال والــــيت فيهــــا يــــتم املقارنــــة بــــني متوســــطني

أو متوســطي الــدخل ) الــذكور واإلنــاث يف الــذكاء مــثال أو يف اإلبتكــار أو يف الــوزن أو يف التحصــيل(جممــوعتني خمتلفتــني 

حتمل الضغوط لدى الـذكور واإلنـاث أو الرضـا عـن العمـل لـدى جممـوعتني مـن عمـال املصـانع املهـم مـن  ةلشركتني أو قو 

ان هنـاك متوسـطني لـنفس ا�موعـة فـإن ذلـك يعـين إسـتخدام احلالـة الضروري مراعـاة وجـود جممـوعتني خمتلفتـني أمـا إذا كـ

  الثالثة؛

  Paired‐Samples T‐test  وهنــا يكـون لــدينا جمموعـة واحــد مت قيـاس املتغــري لـديها مــرتني ولـذلك لكــل فـرد قــيم

  .متناظرة أو متزاوجة يف مريت القياس

قيمة معامل اإلرتباط عندما يكـون املتغـريان املـراد يستخدم معامل إرتباط بريسون حلساب : معامل اإلرتباط بيرسون -6

 ؛3نقياس اإلرتباط بينهما متغريات متصلة أو مستمرة، ويشرتط تساوي عدد حاالت كال من املتغريي

يســتخدم حتليــل اإلحنــدار اخلطــي للتنبــؤ بقيمــة متغــري، يســمى املتغــري التــابع، مــن خــالل : معامــل اإلنحــدار البســيط -7

 ؛4املستقلة، وذلك من خالل متثيل العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلةجمموعة من املتغريات 

 .5يستخدم حتليل إلختبار معنوية اإلحندار ويتم بتجزأة التغري الكلي املشاهد: تحليل تباين اإلنحدار -8

 

                                                           
  .الصفحةنفس و ، نفس املرجع اعاله  1
2
  31نفس املرجع اعاله، ص  

  .104، ص2015، األردن، دار دجلة، الوسائل اإلحصائية في البحوث التربوية والنفسيةرائد إدريس حممود اخلفاجي، عبد جميد محيد العتايب،  3
  .108ص، 2012/2013، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، spssالتحليل اإلحصائي بإستخدام البرنامج اإلحصائي ، نافذ حممد بركات 4

5
  .54ص ،2003، السعوديةوث العمليات، جامعة امللك سعود، ، قسم اإلحصاء وحبمحاضرات تحليل اإلنحدار الخطيعدنان ماجد عبد الرمحان بري،   
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   :البرامج المستخدمة في معالجة البيانات :ثانيــا

والــذي يعــين برنــامج احلزمــة اإلحصــائية للعلــوم اإلجتماعيــة، حيــث كــان يف  spss v21مت إســتعمال برنــامج 

بـــادئ األمـــر يســـتعمل يف دراســـات العلـــوم اإلجتماعيـــة، إال أنـــه تطـــور إســـتخدامه يف فـــروع العلـــم األخـــرى نظـــرا حلاجـــة 

  .الباحثني له وهو ما مت القيام به يف دراستنا هذه
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  والمناقشةالنتائج : المبحث الثاني

  .مث مناقشتها لإلستمارةسيتم هذا املبحث عرض نتائج الدراسة املتوصل إليها من خالل توزيعنا 

  خصائص عينة الدراسة التطبيقية: المطلب األول

املســـتوى ســـيتم مـــن خـــالل هـــذا املطلـــب حتليـــل اخلصـــائص الدميغرافيـــة للعينـــة حمـــل الدراســـة وذلـــك مـــن حيـــث 

يشــغلها الشــخص يف املؤسســة، واخلــربة املهنيــة الــيت إكتســبها، حيــث تســاعد هــذه اخلصــائص يف التعليمــي والوظيفــة الــيت 

  .التحليل يف مراحل الحقة

  تحليل خصائص أفراد حسب المستوى التعليمي -1

  .توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي): 04(جدول رقمال

  النسبة  التكرار  البيـــان

 % 00  00  متوسط

  %8.5  5  ثانوي

  %16.9  10  سامي تقني

  %40.7  24  ليسانس

  %33.9  20  دراسات عليا

  %100  59  المجموع

  .)spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

الذي يوضـح توزيـع أفـراد العينـة حسـب املؤهـل العلمـي، نالحـظ بـأن غالبيـة أفـراد ) 03(من خالل اجلدول رقم 

متبــوعني حبملــة شــهادة  ،%40.7فــردا مشــكلني  24عينــة الدراســة هــم مــن محلــة شــهادة ليســانس، حيــث بلــغ عــددهم 

كمــــا نالحـــظ أيضـــا محلـــة شــــهادة تقـــين ســـامي فيمثلــــون  ،%33.9فـــردا بنســـبة  20الدراســـات العليـــا والبـــالغ عــــددهم 

  .يف حني ان مستوى املتوسط مل يتم تسجيله الي فرد ،%8.5، أما للذين هلم مستوى ثانوي فيمثلون 16.9%

أغلـب  من خالل التحليل السابق يربز لنا املسـتوى األكـادميي لعينـة الدراسـة، وهـذا مؤشـر جيـد ودليـل علـى أن

  �مإجابــا بشــكل جيــد، وهــو مــا يعــزز مــن درجــة الثقــة يف اإلســتمارةقــدرة علــى اإلجابــة علــى أســئلة أفــراد العينــة لــديهم ال

  .ومن مث االعتماد عليها يف التحليل
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 .توزيع العينة حسب المستوى التعليمي

 .)spss(برنامج 

  .توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة

  النسبة المئوية

35.6%  

03.4%  

27.1%  

33.9%  

100%  

 .)spss(برنامج 

الــذي يوضــح توزيــع أفــراد العينــة حســب الوظيفــة، يتضــح أن أكــرب عينــة الدراســة 

أمـــا فئـــة رؤســـاء  ،%33.9تلـــيهم مباشـــرة فئـــة الوظـــائف األخـــرى بنســـبة 

  .%03.4، يف حني شكلت فئة مدراء املؤسسات نسبة 
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توزيع العينة حسب المستوى التعليمي): 02(الشكل رقم 

برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

  العينة حسب الوظيفةتحليل خصائص أفراد 

توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة): 05(الجدول رقم 

  التكرار  البيان

  21  محاسب

  02  مدير المؤسسة

  16  رؤساء المصالح

  20  وظيفة أخرى

  59  المجموع

برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

الــذي يوضــح توزيــع أفــراد العينــة حســب الوظيفــة، يتضــح أن أكــرب عينــة الدراســة ) 04(مــن خــالل اجلــدول رقــم 

تلـــيهم مباشـــرة فئـــة الوظـــائف األخـــرى بنســـبة  %35.6يعملـــون كمحاســـبني، حيـــث ميثلـــون 

، يف حني شكلت فئة مدراء املؤسسات نسبة %27.1املصاحل فكانت ممثلة بنسبة 

الفصـــل

يالثان

 

 

تحليل خصائص أفراد  -2

البيان

محاسب

مدير المؤسسة

رؤساء المصالح

وظيفة أخرى

المجموع

مــن خــالل اجلــدول رقــم 

يعملـــون كمحاســـبني، حيـــث ميثلـــون 

املصاحل فكانت ممثلة بنسبة 
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  توزيع العينة حسب الوظيفة

 .)spss(برنامج 

  توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية

  النسبة المئوية

27.1%  

30.5%  

23.7%  

08.5%  

5.1%  

5.1%  

100%  

 .)spss(برنامج 

الذي يوضع توزيع أفراد العينة حسب سنوت اخلربة املهنية، نالحظ أن مـا نسـبته 

 01للفئــة الــيت لــديها خــربة مــن  %27.1ســنوات، تليهــا نســبة 
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توزيع العينة حسب الوظيفة): 03(الشكل رقم 

برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

  تحليل خصائص أفراد العينة حسب الخبرة المهنية

توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية): 06(الجدول رقم 

  التكرار  البيان

  16  سنوات 05إلـــى 

  18  سنوات 10إلــى 

  14  سنة 15إلــى 

  5  سنة 20إلـــى 

  3  سنة 25إلــــى 

  3  سنة 26أكثر من 

  59  المجموع

برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

الذي يوضع توزيع أفراد العينة حسب سنوت اخلربة املهنية، نالحظ أن مـا نسـبته ) 05(من خالل اجلدول رقم 

ســنوات، تليهــا نســبة  10إلــــى  06مــن عينــة لــديهم خــربة مهنيــة مــن 

الفصـــل

يالثان

 

 

  

تحليل خصائص أفراد العينة حسب الخبرة المهنية  -3

البيان

إلـــى  01من 

إلــى  06من 

إلــى  11من 

إلـــى  16من 

إلــــى  21من 

أكثر من 

المجموع

من خالل اجلدول رقم 

مــن عينــة لــديهم خــربة مهنيــة مــن  30.5%
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 16ملـن لـديهم خـربة مـن  %08.5، ونسـبة 

 . لكل منهما %05.1سنة فقد شكلتا 

 .توزيع العينة حسب الخبرة المهنية

  .)spss(برنامج 

  تفسير وتحليل اتجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة

، وذلـــك حبســـاب تفســـري وحتليـــل إجتاهـــات أفـــراد العينـــة حنـــو متغـــريات الدراســـة

ليكــارت اخلماســي  مقيــاسوإجتــاه كــل فقــرة لكــل حمــور وذلــك إعتمــادا علــى 

  "نظم المعلومات المحاسبية

نظــرا لعــدم كفايــة اجلــدول يف حالــة كتابــة فقــرات احملــور كمــا هــي، فإنــه ســيتم وضــع رمــوز هلــا حيــث يأخــذ احملــور 

 .واجلدول املوايل يوضح ذلك
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، ونسـبة %23.7سـنة فنسـبتهم  15إلـــى  11سنوات، أم لديهم خربة مـن 

سنة فقد شكلتا  26سنة وفئة أكثر من  20إلــى  16سنة، يف احلني أن فئة من 

توزيع العينة حسب الخبرة المهنية): 04(الشكل رقم 

برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

تفسير وتحليل اتجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة 

تفســـري وحتليـــل إجتاهـــات أفـــراد العينـــة حنـــو متغـــريات الدراســـةســـيتم مـــن خـــالل هـــذا املطلـــب 

وإجتــاه كــل فقــرة لكــل حمــور وذلــك إعتمــادا علــى  االحنرافــات املعياريــة،املتوســطات احلســابية 

  )04أنظر امللحق رقم 

نظم المعلومات المحاسبية" لمحور األول ا اتجاهات األفراد نحوتفسير وتحليل 

نظــرا لعــدم كفايــة اجلــدول يف حالــة كتابــة فقــرات احملــور كمــا هــي، فإنــه ســيتم وضــع رمــوز هلــا حيــث يأخــذ احملــور 

واجلدول املوايل يوضح ذلك A20إىل  A1وتأخذ فقراته العشرة الرموز من 

الفصـــل

يالثان

 

سنوات، أم لديهم خربة مـن  05إلــى 

سنة، يف احلني أن فئة من  20إلـــى 

 

  

 :المطلب الثاني

ســـيتم مـــن خـــالل هـــذا املطلـــب 

املتوســطات احلســابية 

أنظر امللحق رقم (

تفسير وتحليل  -1

نظــرا لعــدم كفايــة اجلــدول يف حالــة كتابــة فقــرات احملــور كمــا هــي، فإنــه ســيتم وضــع رمــوز هلــا حيــث يأخــذ احملــور 

وتأخذ فقراته العشرة الرموز من   Aاألول الرمز 
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  .رموز فقرات المحور االول): 07(الجدول رقم 

  المحاسبيةنظم المعلومات : المحور األول  

A1 تستخدم املؤسسة نظام معلومات حماسيب خاص �ا 

A2  عند القيام بعملية حماسبية تسجل فورا يف دفاتر املؤسسة  

A3  يوفر نظام املعلومات احملاسبية معلومات مالءمة لإلستخدام يف مجيع مراكز صنع القرار يف خمتلف املستويات 

A4   احملاسبية يقدم معلومات تنبؤيةترى املؤسسة أن نظام املعلومات 

A5  حيدد نظام املعلومات املشكلة اليت تواجها املؤسسة 

A6  توفر املعلومات احملاسبية التقارير اليت تطلبها اجلهات اخلارجية والداخلية يف الوقت املناسب 

A7  تساعد املعلومات املقدمة كمخرجات للنظام احملاسيب يف تأكيد وتصحيح التوقعات 

A8  يوفر نظام املعلومات احملاسيب معلومات تساهم يف حتديد املشكالت اليت تواجهها اإلدارة أثناء العمل 

A9  املعلومات احملاسبية اليت حتتويها التقارير املالية والصادرة عن نظام املعلومات احملاسيب تتميز باملوضوعية 

A10   أساسها اختاذ قرارات تؤدي اىل تبعات بيئيةيقدم نظم املعلومات احملاسبية معلومات يتم على 

A11  يقدم نظم املعلومات احملاسبية معلومات ذات طابع كمي ومايل خاصة باألنشطة البيئية 

A12  تؤثر املعلومات اخلاصة باالنشطة البيئية املقدمة من نظم املعلومات احملاسبية على أصول املؤسسة ونفقا�ا والتزاما�ا  

A13  ايل هو حتمل املؤسسة نفقات احلفاظ على البيئة  وهو األمر الذي ترتتب معاجلة البيانات املرتبطة باألنشطة البيئية من خالل احملاسبةالتوجه احل 

A14  إن تطور نظم املعلومات احملاسبية مرتبط بتلبية احتياجات ا�تمع من املعلومات البيئية 

A15   ملحا إىل جانب املعلومات املاليةاملعلومة البيئة أصبحت مطلبا ضروريا 

A16  يساعد نظام املعلومات احملاسبية على قياس املسؤولية البيئية للمؤسسة 

A17  يساعد نظام املعلومات احملاسبية على مراجعة االتزام باملسؤولية البيئية للمؤسسة 

A18  يساعد نظام املعلومات احملاسبية على حتليل املسؤولية البيئية للمؤسسة 

A19  يساعد نظام املعلومات احملاسبية على اإلفصاح عن املسؤولية البيئية للمؤسسة 

A20  املؤسسةيعترب النظام احملاسيب الذي يعاجل التكاليف البيئية جزء من نظام اإلدارة احملاسبية يف  

  .)1رقم  امللحق(من إعداد الطلبة اعتمادا على استمارة  :المصدر
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  .يبين المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات المحور األول): 08(الجدول رقم 

 

 موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
 موافق

 بشدة
المتوسط 

 الحسابي

اإلتحراف 

 المعياري
 اإلتجاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

A01 2 3.4% 5 8.5% 4 6.8% 28 47.5% 20 33.9% 4 1.034 موافق 

A02 - - 7 11.9% 3 5.1% 30 50.8% 19 32.2% 4.03 0.928 موافق 

A03 - - 7 11.9% 7 11.9% 33 55.9% 12 20.3% 3.85 0.887 موافق 

A04 1 1.7% 11 18.6% 9 15.3% 27 45.8% 11 18.6% 3.61 1.051 موافق 

A05 - - 9 15.3% 8 13.6% 38 64.4% 4 %6.8 3.63 0.828 موافق 

A06 1 1.7% 6 10.2% 10 16.9% 23 39% 19 32.2% 3.90 1.029 موفق 

A07 - - 2 3.4% 17 28.8% 28 47.5% 12 20.3% 3.85 0.784 موافق 

A08 2 3.4% 8 13.6% 9 15.3% 30 50.8% 10 16.9% 3.64 1.030 موافق 

A09 3 5.1% 9 15.3% 13 22% 24 40.7% 10 16.9% 3.49 1.104 موافق 

A10 - - 8 13.6% 23 39% 23 39% 5 8.5% 3.42 0.835 موافق 

A11 - - 9 15.3% 17 28.8% 26 44.1% 7 11.9% 3.53 0.897 موافق 

A12 1 1.7% 5 8.5% 17 28.8% 24 40.7% 12 20.3% 3.69 0.951 موافق 

A13 2 3.4% 5 8.5% 17 28.8% 24 40.7% 11 18.6% 3.63 0.998 موافق 

A14 - - 7 11.9% 19 32.2% 27 45.8% 6 10.2% 3.54 0.837 موافق 

A15 3 5.1% 12 8.5% 12 20.3% 22 37.3% 17 28.8% 3.76 1.119 موافق 

A16 3 5.1% 4 6.8% 17 28.8% 23 39% 12 20.3% 3.63 1.049 موافق 

A17 3 5.1% 6 10.2% 14 23.7% 24 40.7% 12 20.3% 3.61 1.083 موافق 

A18 - - 8 13.6% 18 30.5% 25 42.4% 8 13.6% 3.56 0.896 موافق 

A19 1 1.7% 5 8.5% 15 25.4% 30 50.8% 8 13.6% 3.66 0.883 موافق 

A20 1 1.7% 7 11.9% 18 30.5% 22 37.3% 11 18.6% 3.59 0.985 موافق 

  موافق 0.509 3.68 المـــــــــــجمــــــــوع

  .)02(امللحق رقم ، )spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر
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، يبــني لنــا أن كــل أراء أفــراد العينــة  08ل رقــم باإلعتمــاد علــى نتــائج األدوات اإلحصــائية املبنيــة أعــاله يف اجلــدو 

ضــح ذلــك مــن خــالل املتوســط احلســايب لفقــرات احملــور األول، حيــث تكانــت إجيابيــة حــول نظــم املعلومــات احملاســبية، وي

، وهـــذا يـــدل علـــى أن ا�يبـــني 0.928وبـــإحنراف معيـــاري  4.03علـــى أعلـــى متوســـط حســـايب  02حصـــلت الفقـــرة رقـــم 

نيـة  الدرجـة الثايف ، و "أن املؤسسة وعند قيامها بالعمليات احملاسـبية تسـجلها فـورا يف دفـاتر املؤسسـة"يوافقون بشدة على 

ان "، وهـــــذا يـــــدل موافقـــــة ا�يبـــــني علـــــى 1.034وإحنـــــراف معيـــــاري  4ذات متوســـــط حســـــايب  01للفقـــــرة رقـــــم  تكانـــــ

تــوفر املعلومـــات " 06، يف حــني كانـــت املرتبــة الثالثــة مــن نصــيب الفقــرة "للمؤسســة نظــام معلومــات حماســيب خــاص �ــا

وذلــك بعــد أن بلــغ متوســطها احلســايب  "الوقــت املناســباحملاســبية التقــارير الــيت تطلبهــا اجلهــات اخلارجيــة والداخليــة يف 

مما يدل على أن إجابات أغلب أفراد العينة كانت موافقة على هذه الفقرة، امـا املفقـرة  1.029وإحنرافها املعياري  3.90

فقـــد   "وضـــوعيةاملعلومـــات احملاســـبية الـــيت حتتويهـــا التقـــارير املاليـــة والصـــادرة عـــن نظـــام املعلومـــات احملاســـيب تتميـــز بامل" 09

 20امـا املرتبـة  1.104وبـإحنراف معيـاري  3.49اي ما قبل االخـرية، وذلـك مبتوسـط حسـايب قـدره  19كانت يف املرتبة 

يقــدم نظــم املعلومــات احملاســبية معلومــات يــتم علــى اساســها اختــاذ قــرارت " 10واالخــرية فقــد كانــت مــن نصــيب الفقــرة 

ممـا يـدل علـى إجابـات أغلـب  0.835وإحنرافهـا املعيـاري  3.42، حيـث بلـغ متوسـطها احلسـايب "تؤدي ايل تبعات بيئيـة

  .أفراد العينة تتجه حنو املوافقة على هذه الفقرة

، 16، 08، 19، 12، 15، 07، 03فقــد أحتلتهــا الفقــرات  18و 04بــاقي املراتــب واحملصــورة بــني املرتبــة  اأمــ

، 3.76، 3.85، 3.85الرتتيــــب وذلــــك مبتوســــطات حســــابية قــــدرها علــــى  11، 14، 18، 20، 04، 17، 05، 13

علــــــــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــــــــوايل  3.53، 3.54، 3.56، 3.59، 3.61، 3.61، 3.63، 3.63، 3.63، 3.64، 3.66، 3.69

ــــــة بلغــــــت  ــــــات معياري ، 0.828، 0.998، 1.049، 1.030، 0.883، 0.951، 1.119، 0.784، 0.887وبإحنراف

ممـــــا يـــــدل علـــــى أن إجابـــــات ، 0.897 ،0.837، 0.896، 0.985، 1.051، 1.083، 0.985، 1.051، 1.083

، 3.68أغلـب أفــراد عينــة الدراســة تتجـه حنــو املوافقــة علــى هـذه الفقــرات، كمــل بلــغ املتوسـط احلســايب املرجــه هلــذا احملــول 

  .0.509واإلحنراف املعياري العام 
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فــإن إجتــاه احملــور  هومنــ 0.509يــاري واإلحنــراف املع 3.68للمحــور ككــل، فبلــغ املتوســط احلســايب أمــا بالنســبة 

  األول هو موافق

  "المسؤولية البيئية"  الثانيمحور ال اتجاهات األفراد نحوتفسير وتحليل  -2

نظــرا لعــدم كفايــة اجلــدول يف حالــة كتابــة فقــرات احملــور كمــا هــي، فإنــه ســيتم وضــع رمــوز هلــا حيــث يأخــذ احملــور 

  .واجلدول املوايل يوضح ذلك B17إىل  B1وتأخذ فقراته الثالثة عشر الرموز من  Bالثاين الرمز 

  رموز فقرات المحور الثاني): 09(الجدول رقم 

  المسؤولية البيئية: المحور الثاني  

B1 تلتزم املؤسسة بالقوانني واللوائح البيئية املتعلقة بنشاطها 

B2   التلوث بطريقة طوعية ذاتية�تم املؤسسة باحلفاظ على البيئة وحماربة 

B3  تتحمل املؤسسة االثار السلبية املتولدة من مزاولة نشاطها على البيئة كتلوث اهلواء ومياه واالتربة 

B4  تتحمل املؤسسة أنشطة منع التدهور البيئي واليت تشمل االقتصاد يف استخدام املوارد الطبيعية  

B5   البيئي واليت تشمل االستخدام املفرط للطاقة واملياهتتحمل املؤسسة أنشطة منع التدهور  

B6  تتحمل املؤسسة أنشطة خاصة باملسامهات البيئية واليت تشمل منع واحلد من مسببات التلوث البيئي 

B7  يتم تصميم املنتجات بطريقة تؤدي اىل تقليل املخلفات الضارة بالبيئة 

B8   بطريقة تؤدي اىل تقليل املخلفات الضارة بالبيئةيتم تصميم العمليات اإلنتاجية اخلاصة بكم  

B9  يتم التخلص من املخلفات الناجتة عن العمليات اإلنتاجية بطريقة آمنة على البيئة  

B10   اخل.... تشارك املؤسسة يف محالت احلفاظ على البيئية كالتشجري، التوعية البيئية،  نظافة احمليط  

B11  ومعاجلة املشاكل البيئية الواقعة تقوم املؤسسة باملسامهة يف حل  

B12   إىل إنشاء إدارة متخصصة �تم بقضايا البيئيةاملؤسسة تسعى 

B13  تم املؤسسة بإقتناء أحدث الوسائل وتبين أحدث التقنيات للحد من التلوث البيئي�  

B14  اخلاصة بكم يتم االعتماد على إعداد التقارير اخلاصة بالبيئية على نظام املعلومات احملاسبية 

B15  متتلك املؤسسة تقارير عن ادائها البيئي منفصل عن تقاريرها املالية 

B16  يتم قياس ادائكم البيئي اعتمادا على املعلومات اليت ينتجها نظامكم احملاسيب  

B17   البيئية يف احلكم على كفاءة املؤسسةتتبىن املؤسسة معايري بيئية كدرجة االتزام باللوائح والقوانني البيئية ومدى تطبيق املسؤولية  

  .)1رقم  امللحق(من إعداد الطلبة اعتمادا على استمارة : املصدر
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  يبين المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني): 10(الجدول رقم 

  

  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة
  موافق

  بشدة
المتوسط 

  الحسابي

اإلتحراف 

  المعياري
  اإلتجاه

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

B1 2  3.4%  3  5.1%  7  11.9%  31  52.5%  16  27.1%  3.95 0.955 موافق  

B2  -  -  8  13.6%  9  15.3%  28  47.5%  14  23.7%  3.81 0.955 موافق  

B3  3  5.1%  2  3.4%  12  20.3%  27  45.8%  15  25.4%  3.83 1.020 موافق  

B4  1  1.7%  7  11.9%  12  20.3%  30  50.8%  9  15.3%  3.66 0.940 موافق  

B5  1 %1.7 7 11.9% 18 30.5% 26 44.1% 7 11.9% 3.53 0.916 موافق  

B6  2  3.4%  5  8.5%  12  20.3%  35  59.3%  5  8.5%  3.61 0.891 موفق  

B7  1  1.7%  6  10.2%  19  32.2%  24  40.7%  9  15.3%  3.58 0.932 موافق  

B8  1  1.7%  4  6.8%  12  20.3%  30  50.8%  12  20.3%  3.81 0.900 موافق  

B9  2  3.4%  4  6.8%  17  28.8%  23  39%  13  22%  3.69 1.004 موافق  

B10  3  5.1%  6  10.2%  10  16.9%  27  45.8%  13  22%  3.69 1.087 موافق  

B11  3  5.1%  8  13.6%  13  22%  27  45.8%  8  13.6%  3.49 1.057 موافق  

B12  4  6.8%  11  18.6%  20  33.9%  20  33.9%  4  6.8%  3.15 1.031 حمايد  

B13  2  3.4%  10  16.9%  10  16.9%  25  42.4%  12  20.3%  3.59 1.100 موافق  

B14  6  10.2%  15  25.4%  12  20.3%  17  28.8%  9  15.3%  3.14 1.252 حمايد  

B15  2  3.4%  14  23.7%  13  22%  22  37.3%  8  13.6%  3.34 1.092 موافق  

B16  2  3.4%  14  23.7%  23  39%  13  22%  7  11.9%  3.15 1.031 حمايد  

B17  1  1.7%  11  18.6%  14  23.7%  27  45.8%  6  10.2%  3.44 0.970 موافق  

  موافق 0.614 3.55  المـــــــــــجمــــــــوع

  

  ..)02(امللحق رقم ، )spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

أراء أفـراد العينـة  معظـم، يبـني لنـا أن 10رقـم  باإلعتماد على نتائج األدوات اإلحصائية املبنية أعاله يف اجلـدول

، حيــث حصــلت الثــاينضــح ذلــك مــن خــالل املتوســط احلســايب لفقــرات احملــور ت، وياملســؤولية البيئيــةكانــت إجيابيــة حــول 

، وهذا يدل على أن ا�يبني يوافقـون بشـدة 0.955وبإحنراف معياري  3.95على أعلى متوسط حسايب  01الفقرة رقم 
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ذات  03للفقـــرة رقـــم  تالدرجـــة الثانيـــة كانـــيف ، و "واللـــوائح البيئيـــة املتعلقـــة بنشـــاطهاتلتـــزم بـــالقوانني املؤسســـة "علـــى أن 

تتحمـــل املؤسســـة  ان للمؤسســـة"، وهـــذا يـــدل موافقـــة ا�يبـــني علـــى 1.020وإحنـــراف معيـــاري  3.83متوســـط حســـايب 

مــن  الثالثــةحــني كانــت املرتبــة  ، يف"االثــار الســلبية املتولــدة مــن مزاولــة نشــاطها علــى البيئــة كتلــوث اهلــواء وميــاه واالتربــة

يـــتم تصـــميم "، "�ـــتم املؤسســـة باحلفـــاظ علـــى البيئـــة وحماربـــة التلـــوث بطريقـــة طوعيـــة ذاتيـــة" 08و 02 تـــاننصـــيب الفقر 

 متوســـطهماوذلـــك بعـــد أن بلـــغ  "العمليـــات اإلنتاجيـــة اخلاصـــة بكـــم بطريقـــة تـــؤدي اىل تقليـــل املخلفـــات الضـــارة بالبيئـــة

مما يدل على أن إجابات أغلب أفـراد العينـة   على التوايل، 0.900، 0.955ا املعياري موإحنرافه لكالمها 3.81احلسايب 

يتم قيـاس ادائكـم البيئـي اعتمـادا علـى املعلومـات الـيت ينتجهـا " 16، اما املفقرة حول هاتان الفقرتانكانت موافقة على 

وبـإحنراف معيـاري  3.15لـك مبتوسـط حسـايب قـدره اي مـا قبـل االخـرية، وذ 16فقد كانت يف املرتبـة  "نظامكم احملاسيب

يــتم االعتمــاد علــى إعــداد التقــارير اخلاصــة بالبيئيــة " 14واالخــرية فقــد كانــت مــن نصــيب الفقــرة  17امــا املرتبــة  1.031

ممـا يـدل  1.252وإحنرافهـا املعيـاري  3.14، حيـث بلـغ متوسـطها احلسـايب "على نظـام املعلومـات احملاسـبية اخلاصـة بكـم

  .على إجابات أغلب أفراد العينة تتجه حنو املوافقة على هذه الفقرة

، 05، 07، 13، 06، 04، 10، 09فقـــد أحتلتهـــا الفقـــرات  15و 04أم بـــاقي املراتـــب واحملصـــورة بـــني املرتبـــة 

، 3.58، 3.59، 3.61، 3.66، 3.69، 3.69علــى الرتتيــب وذلــك مبتوســطات حســابية قــدرها  12، 15، 17، 11

علـــــــــى التـــــــــوايل وبإحنرافـــــــــات معياريـــــــــة بلغـــــــــت  3.15، 3.34، 3.44، 3.49، 3.53، 3.58، 3.44، 3.49، 3.53

ممـــا يـــدل ، 1.031، 1.092، 0.970، 1.057، 0.940، 0.932، 1.100، 0.891، 0.940، 1.087، 1.004

توسـط احلسـايب املرجـه هلـذا على أن إجابات أغلب أفراد عينة الدراسة تتجه حنو املوافقة على هذه الفقرات، كمـل بلـغ امل

  .0.614، واإلحنراف املعياري العام 3.55احملول 

ومنــه فــإن إجتــاه احملــور  0.614واإلحنــراف املعيــاري  3.55أمــا بالنســبة للمحــور ككــل، فبلــغ املتوســط احلســايب 

  .هو موافق الثاين
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  "المحاسبة البيئية"  الثالثلمحور اتحليل اتجاهات األفراد نحو تفسير و  -3

نظــرا لعــدم كفايــة اجلــدول يف حالــة كتابــة فقــرات احملــور كمــا هــي، فإنــه ســيتم وضــع رمــوز هلــا حيــث يأخــذ احملــور 

الننـا نـدرس  tسـيتم يف هـذا احملـول إضـافة إخبتـار ، C10إىل  C1وتأخـذ فقراتـه الثالثـة عشـر الرمـوز مـن  Cالثاين الرمـز 

  :ذلك واجلدول املوايل يوضح يف واقع تطبيق احملاسبة البيئية

  رموز فقرات المحور الثالث): 11(الجدول رقم 

  المحاسبة البيئية: الثالثالمحور     

C1 تقوم املؤسسة بعقد دورات تدريبية وورش عمل يف جمال احملاسبة البيئية 

C2  تسعى املؤسسة جاهدة لتطبيق احملاسبة البيئية 

C3   تطبيق احملاسبة البيئية�تم االدارة بتطوير ومعرفة ومهارات العاملني يف جمال 

C4  تستخدم املؤسسة احملاسبة البيئية لتخفيض التكاليف البيئية 

C5  إهتمام احملاسبني بإعداد املعلومات البيئية لإلفصاح عنها ملتخذي القرار 

C6   باإلفصاح عن التكاليف البيئية اليت تتحملها عند اداء نشاطهااملؤسسة تلزم 

C7  حملاسيب عن التكاليف البيئية يف التقارير املالية دليال عن إدراك وإقتناع املؤسسة بالقضايا البيئيةتعترب عملية اإلفصاح ا 

C8  تؤدي عملية اإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية يف املؤسسة إىل حتسني ننوعية املنتجات من خالل ختفيض اآلثار البيئية  

C9   متطلبات تطبيق احملاسبة البيئية كاملالئمة واإلفصاح وتوحيد املمارسات البيئية يف املؤسسات املماثلةيتوافق النظام احملاسيب يف الشركة مع  

C10  قيام املؤسسة بتسجيل التزاما�ا البيئية يف نظم املعلومات احملاسبية يعين ضرورة قيامها باملراجعة البيئية  

  .)1رقم  امللحق(من إعداد الطلبة اعتمادا على استمارة  :المصدر
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 لفقرات المحور الثالث tيبين المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية و): 12(الجدول رقم 

  

  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة
  موافق

  بشدة
المتوسط 

  الحسابي

اإلتحراف 

  المعياري
t  اإلتجاه  

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

C1 3  5.1%  15  25.4%  13  22%  13  39%  05  8.5%  3.20 1.079 22.79  حمايد  

C2  2  3.4%  12  20.3%  21  25.6%  18  30.5%  06  10.2%  3.24 1.006 24.72  حمايد  

C3  2  3.4%  12  20.3%  16  27.1%  24  40.7%  05  8.5%  3.31 1.004 25.27  حمايد  

C4  3  5.1%  14  23.7%  18  30.5%  18  30.5%  06  10.2%  3.17 1.069 22.77  حمايد  

C5  5 %8.5 14 23.7% 13 22% 20 33.9% 07  11.9% 3.17 1.177 20.69  حمايد  

C6  3  5.1%  12  20.3%  11  18.6%  26  44.1%  07  11.9%  3.37 1.097 23.61  حمايد  

C7  3  5.1%  12  20.3%  16  27.1%  15  25.4%  13  23%  3.39 1.189 21.89  حمايد  

C8  1  1.7%  11  18.6%  12  20.3%  26  44.1%  09  15.3%  3.53 1.023 26.46  موافق  

C9  2  3.4%  11  18.6%  21  35.6%  18  30.5%  07  11.9%  3.29 1.018 24.81  حمايد  

C10  3  5.1%  11  18.6%  15  25.4%  23  39%  07  11.9%  3.34 1.077 23.82  حمايد  

  حمايد 29.70 0.853 3.30  المـــــــــــجمــــــــوع

  
  .)02(امللحق رقم ، )spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

  

والـذي اضـيف لـه اختبـار سـتيودنت  12رقـم  باإلعتماد على نتائج األدوات اإلحصائية املبنية أعاله يف اجلدول

)T-test ( متطلبـــات احملاســـبة البيئيــة يف املؤسســـات حمـــل الدراســـة وهـــذا الن اهلــدف مـــن هـــذا احملـــور معرفــة واقـــع تطبيـــق

اجلـدول رقـم  يبني لنا بذلك .للحصول على تفسري واقعي ومنطقي للعالقة بني نظم املعلومات احملاسبية واملسؤولية البيئية

ايب لفقـرات احملـور ضح ذلك من خالل املتوسط احلست، وياحملاسبة البيئيةحول  حمايدةأراء أفراد العينة كانت  جلأن  12

معنويــة  tوقيمــة  1.023وبــإحنراف معيــاري  3.53علــى أعلــى متوســط حســايب  08، حيــث حصــلت الفقــرة رقــم الثالــث

 عملية اإلفصاح احملاسـيب عـن التكـاليف البيئيـة يف املؤسسـةأن "، وهذا يدل على أن ا�يبني يوافقون على 26.46بقيمة 

ذات  07للفقـــرة رقـــم  تالدرجـــة الثانيـــة كانـــيف ، و "املنتجـــات مـــن خـــالل ختفـــيض اآلثــار البيئيـــة نوعيـــةإىل حتســـني  تــؤدي
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ان "موافقــة ا�يبــني علــى  عــدم ، وهــذا يــدل21.89 املعنويــة t وقيمــة 1.189وإحنــراف معيــاري  3.39متوســط حســايب 

، "إدراك وإقتناع املؤسسة بالقضايا البيئيـة لىع تعترب دليال عملية اإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية يف التقارير املالية

باإلفصــاح عــن التكــاليف البيئيــة الــيت تتحملهــا عنــد املؤسســة زم تــتل" 06 الفقــرةمــن نصــيب  الثالثــةيف حــني كانــت املرتبــة 

ممـا يـدل  ،23.61 هـي t وقيمـة 1.096وإحنرافهـا املعيـاري  3.37احلسـايب  متوسـطهاوذلك بعد أن بلـغ  ،"اداء نشاطها

تقــوم املؤسســة بعقــد دورات " 01فقــرة امــا ال، علــى هــذه الفقــرةوافقــة امل عــدم علــى أن إجابــات أغلــب أفــراد العينــة كانــت

اي ما قبل االخرية، وذلـك مبتوسـط حسـايب قـدره  09 فقد كانت يف املرتبة ،"تدريبية وورش عمل يف جمال احملاسبة البيئية

 والفقـرة 04واالخـرية فقـد كانـت مـن نصـيب الفقـرة  10امـا املرتبـة  ،t 22.79 وبقيمـة 1.079وبإحنراف معياري  3.20

إهتمــام احملاســبني بإعــداد املعلومــات "، "تســتخدم املؤسســة احملاســبة البيئيــة لتخفــيض التكــاليف البيئيــة" علــى التــوايل 05

 ،1.069ا املعيـــاري مــوإحنرافه لكالمهـــا 3.17ا احلســايب محيــث بلــغ متوســـطه، "البيئيــة لإلفصــاح عنهـــا ملتخــذي القـــرار

 ممــا يــدل علــى إجابــات أغلــب أفــراد العينــة تتجــه حنــو املوافقــة علــى التــوايل 20.69، 22.77 املعنويــة t وبقيمــة 1.177

   .عليهما

علــى الرتتيــب وذلــك  09، 10،03، 06فقــد أحتلتهــا الفقــرات  7و 04أم بــاقي املراتــب واحملصــورة بــني املرتبــة 

 ،1.097،1.077علـــى التـــوايل وبإحنرافـــات معياريـــة بلغـــت  3.29 ،3.31 ،3.34 ،3.37مبتوســـطات حســـابية قـــدرها 

مما يدل على أن إجابات أغلـب أفـراد .24.81 ،23.82 ،25.27 ،23.61 املعنوية t كذلك قيمة ،1.018 ،1.004

، 3.30 املوافقــــة علــــى هــــذه الفقــــرات، كمــــل بلــــغ املتوســــط احلســــايب املرجــــه هلــــذا احملــــول عــــدم عينــــة الدراســــة تتجــــه حنــــو

  .0.853واإلحنراف املعياري العام 

املعنويـــة  tأمـــا القيمـــة  0.853واإلحنـــراف املعيـــاري  3.30أمـــا بالنســـبة للمحـــور ككـــل، فبلـــغ املتوســـط احلســـايب 

  .حمايدهو  الثالثومنه فإن إجتاه احملور  29.70بلغت 
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  إختبار الفرضيات: الثالثالمطلب 

نسعى من خالل هذا املطلـب إىل إختبـار صـحة الفرضـيات، حيـث سـنقوم بإختبـار مـدى موافقـة أو رفـض كـل 

، وقد إخرتنا لتحقيق ذلك قمنا بإسـتعمال معامـل اإلرتبـاط 0.05منها، حيث مت إختبار الفرضيات عند مستوى معنوية 

  .البسيط اخلطي حتليل اإلحنداربريسون نظرا لكون البيانات توزيعها طبيعيا، مث 

  إختبار التوزيع الطبيعي للبيانات: الفرع األول

ـــــروضيانــــات مــــن اختبــــار التوزيــــع الطبيعــــي للبعتبـــــر ي ـــــم الفـ ملعرفــــة طبيعــــة االختبــــارات الالحقــــة الــــيت جيــــب  أهـ

ــــــار  كـــــوملنجروف مـــــن أجـــــل الت. اســـــتخدامها ــــــى اختبـ ــــــوء إلـ ــــــم اللجـ ــــــع الطبيعــــــي، تـ ــــــية التوزيـ ــــــن فرضـ ــــــق مـ  مسرنـــــوفحقـ

)Kolmogorov-Smirnov(  ـــــاره أحـــــد األســـــاليب اإلحـــــصائية متهيـــــدا الســـــتخدام أســـــلوب حتليـــــل االحنـــــدار باعتب

  الدراسة احلالية؛ ألن االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا، ومـن  املعلميـة فـي اختبـار فرضـيات

  .K.S(1( االختبار املسمى باختبار جودة املطابقةميكن إجراء  SPSSخـالل برنـامج 

  :كما يتضح يف اجلدول التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
املاجســتري يف علــوم  شــهادة، مذكـــــرة مكملــة لنيــل دراســة حالــة بعــض وكــاالت البنــوك العموميــة بالمســيلة :مســاهمة الثقافــة التنظيميــة فــي نجــاح تطبيــق ادارة المعرفــةريــاض عيشــوش،  

إدارة املعرفة واملعـارف، قسـم علـوم التسـيري، كليـة العلـوم االاقتصـادية والتجاريـة وعلـوم التسـيري، جامعـة اقتصاد و : د التطبيقي وإدارة املنظمات ختصصالتسييـر يف إطار مدرسة الدكتوراه يف االقتصا

  138، ص2010/2011حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
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  إختبار التوزيع الطبيعي للبيانات): 13(الجدول رقم 

  البيان
نظـــــم : المحـــــور االول

  المعلومات المحاسبية

: المحــــــــــــــور الثــــــــــــــاني

  المسؤولية البيئية

ــــــــــــــث : المحــــــــــــــور الثال

  المحاسبة البيئية
  جميــع المحاور

  59  59  59  59  التكرارات

  3.5554  3.3000  3.5573  3.6814  المتوسط

  a.b 0.50981  0.61407  0.85319  0.52461اإلنحراف المعياري

معظــــــــم االختالفــــــــات 

  الشديدة

  0.104  0.099  0.105  0.094  مطلق

  0.081  0.073  0.049  0.094  إيجابي

  0.104-  0.099-  0.105- 0.071-  سلبي

Kolmogorov-Smirnov Z  0.724  0.805  0.762  0.797  

  0.549  0.606  0.535  0.671  مستوى الداللة

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  .)spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

 :اجلدول خيترب الفرضيتني التاليتني

  .من جمتمع تتبع بياناته التوزيع الطبيعي بيانات العينة مسحوبة ):H0(فرضية العدم 

  .بيانات العينة مسحوبة من جمتمع ال تتبع بياناته التوزيع الطبيعي H1) :( الفرضية البديلة 

الـــصفرية وبالتـــايل  ممـــا يـــدعونا إلـــى قبـــول الفرضـــية ،0.05 يالحــظ أن مــستوى املعنويــة لكــل احملــاور أكبـــر مـــن

ـــة أســلوب االحنــدار امل ـــة وخاصـ ـــارات املعلميـ ـــتخدام االختبـ ـــن اسـ ـــا مـ ـــذا ميكننـ ـــي، وهـ ـــع الطبيعـ ـــات للتوزيـ ـــاع البيانـ عتمــد إتبـ

  .على طريقة املربعات الصغرى

  فرضيات الدراسة الرئيسيةاختبار  :الفرع الثاني

  تحليل العالقة باستخدام معامل االرتباط: أوال

تعــين التاكــد مــن وجــود عالقــة فعليــة وذات داللــة احصــائية وهلــذا  العالقــة باســتخدام معامــل االرتبــاطحتليــل إن 

حصــائية بــني نظــم املعلومــات احملاســبية واملســؤولية إد عالقــة ذات داللــة و وجــ" :ختبــار الفرضــية  الــيت تــنص علــىنقــوم با

نســتخدم اختبــار بريســون بــذلك . طبيعيــانظــرا لكــون البيانــات موزعــة توزيعــا  بريســوننســتخدم معامــل االرتبــاط  "البيئيــة

  : وفقا ملا يلي لالرتباط
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  معامالت االرتباط): 14(جدول رقم ال

  البيان  نظم المعلومات المحاسبية  المسؤولية البيئية  المحاسبة البيئية

  معامل بيرسون  1  **0.552  **0.552

  مستوى الداللة    0.000  0.000  نظم المعلومات المحاسبية

59  59  59  N 

  معامل بيرسون  **0.552  1  **0.611

  مستوى الداللة  0.000  -  0.000  المسؤولية البيئية

59  59  59  N 

  معامل بيرسون  **0.552  **0.611  1

  مستوى الداللة  0.000  0.000  -  المحاسبة البيئية

59  59  59  N 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

  .)spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

 نظم المعلومات المحاسبية والمسؤولية البيئية  -1

بـــني نظـــم املعلومـــات احملاســـبية  %99ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ثقـــة = )H0(فرضـــية العـــدم 

  .واملسؤولية البيئية

بـــني نظـــم املعلومـــات احملاســـبية  %99توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ثقـــة  = H1)(البديلـــة لفرضـــية ا

  واملسؤولية البيئية

كمــــا أن قيمــــة معامــــل   0.05وهــــي أقــــل مــــن  0.000أن قيمــــة مســــتوى الداللــــة تســــاوي ) 14(يبــــني اجلــــدول 

مما يدل على وجود عالقـة طرديـة ومتوسـطة وذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة  0.552اإلرتباط احملسوبة تساوي 

توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد  :"نقبـــل الفرضـــية البديلـــة ونـــرقض فرضـــية العـــدم ومـــن فإنـــهفمـــن فإننـــا  0.000

  ."بني املتغريين نظم املعلومات احملاسبية واملسؤولية البيئية %99مستوى ثقة 

 علومات المحاسبية وواقع تطبيق المحاسبة البيئية في المؤسسات محل الدراسةبين نظم الم -2

نظـم املعلومـات احملاسـبية وواقـع بـني  %99عند مستوى ثقـة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  ):H0(فرضية العدم 

  .ة يف املؤسسات حمل الدراسةتطبيق احملاسبة البيئي
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نظــم املعلومــات احملاســبية بــني % 99توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ثقــة  H1) :(الفرضــية البديلــة 

  .ة يف املؤسسات حمل الدراسةوواقع تطبيق احملاسبة البيئي

كمــــا أن قيمــــة معامــــل   0.05وهــــي أقــــل مــــن  0.000أن قيمــــة مســــتوى الداللــــة تســــاوي ) 14(يبــــني اجلــــدول 

مما يدل على وجود عالقـة طرديـة ومتوسـطة وذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة  0.552اإلرتباط احملسوبة تساوي 

توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد " :نقبـــل الفرضـــية البديلـــة ونـــرقض فرضـــية العـــدم ومـــن فإنـــهفمـــن فإننـــا  0.000

 "املؤسسات حمل الدراسةيف  البيئيةوواقع تطبيق احملاسبة  نظم املعلومات احملاسبيةبني املتغريين % 99مستوى ثقة 

باســتخدام معادلــة االنحــدار الخطــي  مســاهمة نظــم المعلومــات المحاســبية اتجــاه المســؤولية البيئيــةتحليــل : ثانيــا

  البسيط

نســتخدم حتليــل اإلحنــدار اخلطــي  مســامهة نظــم املعلومــات احملاســبية اجتــاه املســؤولية البيئيــة مــدىمــن اجــل حتليــل 

  : وفقا ملا يلي البسيط

بـــني نظـــم املعلومـــات احملاســـبية  %99ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ثقـــة  =)H0(العـــدم فرضـــية 

  .واملسؤولية البيئية

بــني نظــم املعلومــات احملاســبية  %99توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ثقــة  =H1) (الفرضــية البديلــة 

 واملسؤولية البيئية

 جدول نوع الطريقة -1

 إزالتها/المتغيرات التي تم إدخالها): 15(رقم  جدولال

  المتغيرات التي تم إزالتها  المتغيرات التي تم إدخالها  الطريقة

  - bنظم املعلومات احملاسبية  01

 

Dependent Variable: T2a 

All requested variables entered.b 

  .)spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر
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يبني أن طريقة املربعات الصغرى هي املتبعة يف حتليل اإلحندار اخلطي وأن املتغـريات املسـتقلة ) 15(اجلدول رقم 

  .هي نظم املعلومات احملاسبية واملتغري التابع هو املسؤولية البيئية

 جدول اإلرتباط الخطي -2

 اإلرتباط الخطي): 16(الجدول رقم 

  تأقلم معامل اإلرتباط  معامل التحديد  معامل اإلرتباط  البيان
مقدار خطأ 

  االنحراف المعياري
  واتسون-دوربين

01  0.552  0.304  0.292  0.51660  1.900  

 

Predictors: (Constant), T1a 

Dependent Variable: T2b 

  .)spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

يمـــة معامـــل ومعامـــل التحديـــد مربـــع ق Rيبـــني نتيجـــة حســـاب معامـــل اإلرتبـــاط ) 16(مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم 

، وإن مـدى 0.552هـو  البيئيـة ، ومعامل اإلرتباط اخلطي بني نظم املعلومات احملاسـبية واملسـؤوليةR Squareاإلرتباط 

  .%30.4الدقة يف تقدير املتغري املسؤولية البيئية هو 

 تحليل تباين خط اإلنحدارجدور  -3

العالقـة  للتحقـق مـن خطـیحتليل تباين اإلحنـدار بعد التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، مت استخدام 

 بـــني املتغـــريات املســـتقلة واملتغـــري التـــابع، أي مــــسألة وجــــود عالقــــة خطيــــة بــــني املتغيــــر التــــابع واملتغيــــرات تفســـرها املســـتقلة

 .معادلة االحندار جيدا

  

 تحليل تباين خط اإلنحدار): 17(الجدول رقم 

  DF درجات الحرية  المصدر
 مجموع المربعات

SS  

 متوسط المربعات

MS  
 F cal  P. Value ف المحسوبة

 0.000b  24.951  6.659  6.659  1  اإلنحدار

  -  -   0.267  15.212  57  الخطأ

  -  -   -   21.871  58  الكلي

 
Dependent Variable: T2a 

Predictors: (Constant), T1b 

  .)spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر
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يدرس هذا اجلدول مدى مالئمـة خـط إحنـدار البيانـات وفرضـيته الصـفرية الـيت تـنص علـى ال توجـد عالقـة ذات 

  :بني نظم املعلومات احملاسبية واملسؤولية البيئية، ويبني اجلدول السابق %99داللة إحصائية عند مستوى ثقة 

  21.871وجمموع مربعات الكلي هو  15.212وجمموع مربعات البواقي هو  6.659جمموع مربعات اإلحندار 

 ؛57 :هي ودرجة حرية البواقي 1 درجة حرية اإلحندار هي 

  ؛0.267، ومعدل البواقي هو 6.659معدل مربعات اإلحندار هو 

  ؛24.951قيمة إختبار حتليل التباين خلط اإلحندار هو 

  فنرفضـها، وبالتـايل ال توجـد  0.001أقـل مـن مسـتوى داللـة الفرضـية الصـفرية  0.000ومستوى داللـة اإلختبـار هـو

 .بني نظم املعلومات احملاسبية واملسؤولية البيئية %99عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة 

 :جدول المعامالت -4

 المعامالت): 18(الجدول رقم 

  مستوى الداللة
قيمة دالة االختبار 

t  

 معامالت غير موحدة  معامالت موحدة

  بيتامعامل   المتغير

Beta 
 B  مقدار الخطأ

  Constant لثابتا  1.111  0.494  -  2.246  0.29

  نظم المعلومات المحاسبية  0.665  0.133  0.552  4.995  0.000

 
Dependent Variable: T2a 

 .)spss(برنامج من إعداد الطلبة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

املتعلقـة  الفرضـيةيبني اجلدول اعاله عدة نتائج أوهلا قيم امليـل ومقطـع خـط االحنـدار، باإلضـافة أنـه جييـب علـى 

 + Y=aمن معادلة اخلط املستقيم  aالذي ميثل حرف  1.111 حيث مقطع خط االحندار مبيل ومقطع خط االحندار

bX   أم ميـــل خـــط االحنـــدارb   وبـــذلك تصـــبح  "املســـؤولية البيئيـــة" بالنســـبة للمتغـــري املســـتقل  0.665يف اجلـــدول هـــو

هـي املتغـري  Xهـي املتغـري التـابع و Yحيـث   =X0.665 +  1.111Yمعادلـة خـط االحنـدار للمتغـري املسـتقل األول 

وعنـد .  2.246 هـي "املسـؤولية البيئيـة" علـى فرضـيات ميـل خـط االحنـدار للمتغـري املسـتقل t نتيجـة اختبـار و ، املسـتقل

عالقـة ذات داللـة  وجـود: "والـيت تـنص علـى مقبولـة أل�ـا حتقـق الفرضـية البديلـة 0.000جنـد أن القـيم Sig .دراسة قـيم 
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X 0.665+  1.111Y=  

 صـــبح معادلـــة االحنـــدار ت بـــذلك". ةبـــني نظـــم املعلومـــات احملاســـبية واملســـؤولية البيئيـــ %99إحصـــائية عنـــد مســـتوى ثقـــة 

  : بالشكل التايل
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  الثاني خالصة الفصـــل

  

  

مـــدى مســــامهة نظــــم  �ــــدف إىل إبــــراز والـــيت اســــتمارة اعـــداد طريــــق عــــن �ـــا قمنــــا مـــن الدراســــة التطبيقيـــة الــــيت

علـــى عينـــة مـــن املؤسســـات الصـــناعية اجلزائريـــة  توزيهـــا مت حيـــث للمؤسســـات،املعلومـــات احملاســـبية جتـــاه املســـؤولية البيئيـــة 

حيـث مت التطـرق إىل الطريقـة  .(Spss)واملدرجة يف برنـامج  اإلستمارة �ا تجاء اليت لوالية الوادي، وبعد حتليل النتائج

يف . واألدوات املستخدمة يف الدراسة امليدانية، مث قمنا بتحليل وتفسري النتائج املتوصل إليها الـيت مت تلخيصـها ومعاجلتهـا

 توصـلنا إىل نتيجـة رئيسـة متثلـت يف كـوناالخري مت إختبـار صـحة فرضـيات الدرسـة الـيت وضـعها يف مقدمـة الدراسـة، وقـد 

  ".علومات احملاسبية هلا مسامهة جتاه املسؤولية البيئية للمؤسساتأن نظم امل"



  خــــاتمــــة
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خـــالل دراســـتنا ملفهـــوم املســـؤولية البيئيـــة للمؤسســـات، والـــدور الـــذي ميكـــن ان تلبعـــه نظـــم املعلومـــات احملاســـبية 

مت التوصـل إليهـا تتضمن اخلامتة أهم النتائج الـيت ذلك ومن خالل الدراسة التطبيقية حول هذا املوضوع، سوف جتاهها، 

والـــيت علـــى أساســـها ســـوف يـــتم إثبـــات صـــحة أو خطـــأ الفرضـــيات ومـــن مث اإلجابـــة علـــى إشـــكالية املوضـــوع وتســـاؤالته 

  .الفرعية وعرض أهم التوصيات وآفاق البحث

  نتائج إختبار الفرضيات -1

  :هاناليت مت وضعوانطالقا من حمتوى الدراسة اليت وضحها اجلانب النظري والتطبيقي يتجلى تأكيد الفرضيات ا

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات المحاسبية والمسؤولية البيئية: الفرضية األولى 

جـد عالقـة ذات داللـة عينة الدراسة، حيث وجدنا أنه تو  تاباتـــم تأكيدها من خالل الفصل الثاين حسب إج

أن قيمـــة مســـتوى الداللـــة  نعـــن طريـــق معامـــل االرتبـــاط برســـو  البيئيـــةإحصــائية بـــني نظـــم املعلومـــات احملاســـبية واملســـؤولية 

مما يدل على وجـود عالقـة  0.552كما أن قيمة معامل اإلرتباط احملسوبة تساوي   0.05وهي أقل من  0.000تساوي 

   ومعادلة االحندار اخلطي البسيط ،0.000طردية ومتوسطة وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

  نظــم المعلومــات المحاســبية وواقــع تطبيــق المحاســبة توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين  :الثانيــةالفرضــية

 البيئية في المؤسسات محل الدراسة

ــــم تأكيـــده ـــاتــ ـــة الدراســـة، حيـــث وجـــدنا أنـــه تو  تا مـــن خـــالل الفصـــل الثـــاين حســـب إجاب جـــد عالقـــة ذات داللـــة عين

 مــن خــالل معامــل االرتبــاط بريســون وواقــع تطبيــق احملاســبة البيئيــة يف املؤسســات نظــم املعلومــات احملاســبيةبــني إحصــائية 

كما أن قيمة معامـل اإلرتبـاط احملسـوبة تسـاوي  0.05وهي أقل من  0.000حيث وجدنا قيمة مستوى الداللة تساوي 

  .0.000مما يدل على وجود عالقة طردية ومتوسطة وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.552

  نتائج الدراسة -2

  :من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية مت التوصل إىل جمموعة من النتائج كما يلي

  أن للبيئة إنعكاس على املنظمات من ناحية إتساع مسؤوليا�ا لتشمل مسؤولية جديـدة هـي املسـؤولية البيئيـة، حبيـت

يــتم حتقيــق التــوازن والتوافــق بــني أهــدافها اإلقتصــادية الــيت أنشــئت أساســا لتحقيقهــا، ومحايــة البيئيــة، ألن جنــاح املنظمــات 
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ه باهظـا، وســيؤدي إىل اإلضـرار بالبيئـة احمليطـة �ـا، ممـا سـيؤثر سـلبا علــى إقتصـاديا دون حتقيـق النجـاح البيئـي سـيكون مثنـ

 مسعتها وبقائها يف ا�تمع؛

 ؛االستبيان توزيع فيها يوجد تطبيق ملتطلبات احملاسبة البيئية يف املؤسسات اليت مت  

 منها، وقد جـاءت إسـتجابة  أن املسؤولية البيئية للمنظمة تعترب أحد اجلوانب األساسية للمسؤولية اإلجتماعية وجزءا

للمتغــريات والضــغوط الدائمــة واملســتمرة يف البيئــة احمليطــة باملنظمــة نفســها أو أنشــطة إلزاميــة وفقــا للقــوانني، وهــي تشــمل 

عـدة جوانــب تتمثــل يف احملافظـة علــى املــوارد الطبيعيـة وترشــيد إســتخدام الطاقـة، وجتنــب مســببات التلـوث وتشــويه البيئــة، 

  ، ومحاية البيئية اإلنتاجية؛وتقليل املخلفات

  إن عدم قياس عناصر التكاليف البيئية واإلفصاح عنها يف القـوائم املاليـة يـودي إىل حتمـل املؤسسـة التبعــات القانونيـة

  ؛واالجتماعية وتؤدي إىل الزيادة يف أعبائها

   كفـــاءة االســـتخدام للطاقـــة وحماولـــة ادمـــاج االعتبـــارات البيئيـــة كاملســـامهة يف ترشـــيد اســـتهالك املـــوارد الطبيعيـــة وزيـــادة

  ؛ملؤسسة، وحتسني أداءها التنافسيالتقليل من التلوث البيئي أثر كبري على تعظيم قيمة ا

  التكاليف البيئية هي التضحيات الـيت تتحملهـا املؤسسـة يف سـبيل اإللتـزام بـأداء بيئـي يتوافـق مـع التشـريعات واملعـايري

ات املؤسســـة، باإلضـــافة إىل تلبيـــة رغبـــات األطـــراف اخلارجيـــة، وذلـــك يف صـــورة البيئيـــة، ومبـــا حيـــافظ علـــى أصـــول وممتلكـــ

  ؛أنشطة وبرامج تضمن محاية البيئة من اآلثار السلبية للتلوث وتضمن اإلرتقاء مبستوى األداء البيئي للمؤسسة

 زء منــه مــن قلــة إدراك مل يأخــذ تطبيــق نظــام احملاســبة البيئيــة يف الشــركات املختلقــة اإلهتمــام الكــايف، وهــذا نــابع يف جــ

  ووعي إدارة تلك الشركات وضعف إسهامها باملسؤوليات الواجب أن تتحملها يف جمال محاية البيئية وا�تمع؛

 معــايريراجــع لعــدم وجــود  م حماســيب ميكــن مــن خــالل حتليــل وقيــاس وإفصــاح عــن التكــاليف البيئيــة وذلــكغيــاب نظــا 

 ؛حماسبية خاصة �ذه التكاليف

  اجلزائرية اإلفصاح عن التكاليف البيئية االهتمام الكايف من قبل املؤسسات االقتصاديةمل يلقى.  

  التوصيات -3

  :ميكن عرض بعض التوصيات واليت من شأ�ا تدعم الدراسة يف النقاط التالية

 ضرورة تطوير نظام املعلومات احملاسبية حىت يكون قادرا على قياس وإفصاح التكاليف البيئية؛ 
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  تطوير نظام املعلومات احملاسبية ملواكبة البعد البيئي؛ضرورة  

 ؛هدف الربح واالستمراريإىل جانب  هضرورة إدراج البعد البيئي كهدف تسعى املؤسسات الصناعية لتحقيق  

  إلـــزام املؤسســـات االقتصـــادية الـــيت تلحـــق أضـــرارا بالبيئـــة علـــى تبـــين نظـــام حماســـيب بيئـــي قصـــد األخـــذ بعـــني اإلعتبـــار

  ؛البيئية التكاليف

  ضـــرورة التنســـيق بـــني اهليئـــات احملاســـبية والبيئيـــة وممثلـــي املؤسســـات الصـــناعية واجلامعـــة وتفعيـــل دور هـــذه األخـــرية يف

  ؛ تدريب احملاسبني على تطبيقات ومهارات احملاسبة البيئية

 نني والتشــريعات مــنح إمتيــازات وحتفيــزات جبائيــة وتســهيل مــنح القــروض البنكيــة للمؤسســات امللتزمــة بتطبيــق القــوا

  ؛البيئية واليت تعتمد برنامج إنتاج نظيف قصد تشجيعها على مواصلة ذلك

 ضرورة نشر ثقافة محاية البيئة بني خمتلف أفراد املؤسسات خاصة أصحاب القرارات منهم؛  

  قــوائم ضــرورة اهتمــام املؤسســات باجلانــب البيئــي مــن خــالل اعتمــاد اإلفصــاح عــن املعلومــات احملاســبية البيئيــة ضــمن

  وتقارير خاصة ومستقلة عن القوائم املالية التقليدية لتسهيل عملية الرقابة والتدقيق البيئي؛

  جمــاالت االهتمــام بالقضــايا البيئيــة، وحماولــة ادخــال البعــد البيئــي يف اســرتاتيجيات املؤسســات، خاصــة الــيت تنشــط يف

  .ملوثة للبيئة

  آفاق الدراسة -4

زالــت مــا  واقرتاحنــا للتوصــيات الــيت نراهــا مفيــدة ، طــرأت لنــا نقــاط أخــرى بعــد عرضــنا ملوضــوع البحــث والنتــائج

  : جمهولة وميكن أن تكون موضوعات حبوث أخرى وإشكاليات تنتظر املعاجلة وهي

 ؛معوقات وآفاق تبين احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية  

  ؛اجلزائريةتطبيقات احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصناعية  

 التأثريات البيئية نالناجم ع اخلطرإدارة  دور احملاسبة البيئية يف. 

  



  المــــراجـــــع
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  باللغة العربية : أوال

 الكتــب -1

  ،دار تطبيقــات فــي منظمـات أعمــال إنتاجيــة وخدميــة: األسـاليب اإلحصــائية فــي إتخـاذ القــرارحامـد الشــمريت ،

  .2005جمدالوي للنشر والتوزيع، األردن، 

  ،املعهــد الــوطين للتكــوين مســتخدمي الرتبيــة وحتســني مســتواهم، اجلزائــر، واإلحتمــاالتاإلحصــاء حوريــة بوســاحة ،

2008.  

  ،دار الوســائل اإلحصــائية فــي البحــوث التربويــة والنفســيةرائــد إدريــس حممــود اخلفــاجي، عبــد جميــد محيــد العتــايب ،

  .2015دجلة، األردن، 

  ،مصــــر، الشــــباب للنشــــر والتوزيــــع، اإلســــكندرية،، مؤسســــة تصــــميم نظــــام المحاســــبيالســـيد عبــــد املقصــــود بيــــان 

1987.  

  ،دار املطبوعـــــات اجلامعيـــــة، إقتصـــــاديات نظـــــم المعلومـــــات المحاســـــبية واإلداريـــــةصـــــالح الـــــدين عبـــــد املـــــنعم ،

  .2008 مصر، اإلسكندرية،

  ،ق، ، دار النمـــري، الطبعـــة الثانيـــة، دمشـــمنهجيـــة البحـــث العلمـــي فـــي العلـــوم اإلنســـانيةعبـــود عبـــد اهللا العســـكري

  .2005سوريا، 

  ،العالقــــة بــــين اإلفصــــاح عــــن التكــــاليف البيئيــــة واآلثــــار اإلقتصــــادية عمــــار حممــــد حســــني، هيــــثم حمســــن كــــرمي

  .واإلجتماعية

  ،منهجيــة البحــث العلمــي يف العلــوم اإلجتماعيــة، التقنيــات المنهجيــة المالئمــة للحبــث اإلجتمــاعيفريــد ســالم ،

  .2017مؤسسة حسني رأس اجلبل للنشر والتوزيع، قسنطينة، اجلزائر، السداسي األول، 

 التحليل اإلحصائي بإسـتخدام البرنـامج اإلحصـائي نافذ،  حممد بركاتspss ،كليـة التجـارة، اجلامعـة اإلسـالمية ،

  .2012/2013غزة، فلسطني، 

  ،اجلامعـــة، اإلســـكندرية، ســـنة  ، الـــدارمبـــادئ المحاســـبية الماليـــة كنظـــام معلومـــاتحممـــد مســـري الصـــبيان وآخـــرون

2000.  

  ،1986، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، نظم المعلومات المحاسبيةمنري حممود سامل، رمضان حممد عنيم.  
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  دار امليسـرة للنشـر والتوزيـع والطباعـة، المعلومـات المحاسـبيةنظـم ، زيـاد عبـد احللـيم الذيبـة، الرمحـينضال حممـود ،

 .2014 األردن، عمان، الطبعة الثانية،

  ،تحليل بيانات اإلستبيان بإستخذام البرنامج اإلحصـائيوليد عبد الرمحان الفرا SPSS النـدوة العامليـة للشـباب ،

  .2008اإلسالمي، 

  

 المذكـــرات -2

  ،ـــة المؤسســـة اإلقتصـــاديةمســـاهمة المراجعـــة أصـــيلة العمـــري ـــة فـــي تحســـين إنتاجي  مـــذكرة لنيـــل شـــهادة، البيئي

كليـــة العلـــوم اإلقتصـــادية والتجاريـــة وعلـــوم التســـيري، جامعـــة حممـــد خيضـــر، بســـكرة، اجلزائـــر،  دكتـــوراه، العلـــوم التجاريـــة،

2014-2015.  

  ،بعـض وكـاالت البنـوك  دراسـة حالـة: مساهمة الثقافة التنظيمية في نجـاح تطبيـق ادارة المعرفـةرياض عيشـوش

، مذكــــــرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة املاجســـتري يف علـــوم التسييــــر يف إطـــار مدرســـة الـــدكتوراه يف االقتصـــاد العموميـــة بالمســـيلة

اقتصــــاد وإدارة املعرفــــة واملعــــارف، قســــم علــــوم التســــيري، كليــــة العلــــوم االاقتصــــادية : التطبيقــــي وإدارة املنظمــــات ختصــــص

  2010/2011جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،  والتجارية وعلوم التسيري،

  ، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة نظـــام المعلومـــات المحاســـبي ودوره فـــي تســـيير المؤسســـة اإلقتصـــاديةســـفيان بوفروعـــة ،

 .2012املاجستري يف علوم التسيري، جامعة متنوري قسنطينة، اجلزائر، 

  ،مــدكرة لنيــل شــهادة املاجســتري يف الجزائريــةتفعيــل نظــام المعلومــات المحاســبية فــي المؤسســة ســليم طرابلســي ،

قسم علوم التسـيري، كليـة العلـوم اإلقتصـادية وعلـوم التسـيري، جامعـة احلـاج خلضـر، باتنـة،  علوم التسيري، ختصص حماسبة،

  .2009اجلزائر، 

  ،مـــذكرة لنيـــل شــــهادة جـــدوى أتمتـــة نظـــام المعلومـــات المحاســــبي فـــي المؤسســـة اإلقتصـــاديةالطيـــب الـــوايف ،

  .2004 املركز اجلامعي الشيخ العريب التبسي، تبسة، اجلزائر، اجستري يف علوم التجارية،امل

  ،دور نظام المعلومات المحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخليـة للمؤسسـة البتروليـةعبد الباسط بوحايك ،

ة قاصـدي مربــاح ورقلــة، اجلزائــر، مـذكرة لنيــل شــهادة ماسـرت أكــادميي، الطــور الثــاين ختصـص إقتصــاد وتســيري برتويل،جامعــ

2014-2015.  
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  ،أهميــة محاســبة التكــاليف البيئيــة فــي تحســين جــودة المعلومــات المحاســبيةعبــد اهلــادي منصــور الدوســري ،

ـــة األعمـــال، جامعـــة الشـــرق األوســـط، عمـــان، األردن،  مـــذكرة لنيـــل شـــهادة املاجســـتري يف احملاســـبة، قســـم احملاســـبة، كلي

2011.  

  ،نظام المعلومات المحاسبي اإللكترونـي ودوره فـي تعزيـز أمـن المعلومـات الماليـةعلي فاضل دخيل املوسوي ،

  .2016مدكرة لنيل شهادة ا�استري، كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة القادسية، العراق، 

  ســرت ختصــص قــانون عــام ، مــذكرة ختــرج للما، الحمايــة القانونيــة للبيئيــة فــي التشــريع الجزائــريفاطمــة بــن صــديق

-2015معمـــق، قســـم احلقـــوق، امللحقـــة اجلامعيـــة مغنيـــة، قســـم احلقـــوق، جامعـــة أيب بكـــر بلقايـــد، تلمســـان، اجلزائـــر، 

2016.  

 القيـــاس المحاســـبي للتكــاليف البيئيـــة واإلفصــاح عنهـــا فـــي القــوائم الماليـــة لتحســـين األداء لعبيــدي مهــاوات ،

 دكتـوراه، قسـم علـوم التسـيري، مذكرة لنيل شهادة، لصناعية في الجزائرالبيئي دراسة حالة مجموعة من المؤسسات ا

  .2014/2015كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، اجلزائر ، 

  ،الوعي البيئي ودوره في تطبيق اإلفصاح المحاسبي البيئـي فـي الشـركات الصـناعية موسى حممد عبد اهللا صاحل

، مذكرة لنيل شـهادة دكتـوراه الفلفسـة المساهمة العامة وأثره على قرارات المستثمر في سوق عمان المالياألردنية 

 .2015يف احملاسبة، قسم احملاسبة، كلية إدارة األعمال الدراسات العليا، جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، 

  ،البيئيـة فـي المؤسسـة اإلقتصـادية دراسـة مسـاهمة تـدابير إدارة المخـاطر فـي تفعيـل المسـؤولية جنيب دحدوح

، مــذكرة لنيــل شــهادة املاجســتري يف علــوم التســيري، ختصــص اإلدارة البيئيــة يف منظمــات حالــة مؤسســة اإلســمنت الفــارج

جامعـة حممـد بوضـياف، مسـيلة، اجلزائـر،  األعمال، قسم علوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلـوم التسـيري،

2015-2016.  

  

 : والملتقيات المجـــالت -3

  ،جملـــة العلــوم اإلنســانية، العـــدد األول، كليــة احلقـــوق طبيعـــة وأهميــة نظـــام المعلومــات المحاســبيةأمحــد لعمــاري ،

  .2001 والعلوم اإلقتصادية، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،
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  ،جملـة العلـوم المصـارف التجاريـةنظام المعلومـات المحاسـبية وعمليـة إتخـاذ القـرار اإلداري فـي أمحد لعمـاري ،

  .، اجلزائر2004جوان  21اإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، عدد 

  ،جملـة كليـة الـرتاث اجلامعـة، العـدد دور المحاسبة البيئية فـي حمايـة البيئـة والمجتمـعإيناس عبد الرمحان القيسي ،

  .2011، العراق، 11

  ، جملـــة دراســـات ســـبية تجـــاه المســـؤولية البيئيـــة للمنظمـــاتدور نظـــم المعلومـــات المحاالتهـــامي عثمـــان كشـــر ،

  .2017، عدد خاص، جامعة مصراتة، ليبيا، مارس 5اإلقتصاد واألعمال، ا�لد 

  ،القيــــاس المحاســــبي للتكــــاليف البيئيـــة واإلفصــــاح عنهــــا كمــــدخل لتحقيــــق الميــــزة جبـــار بــــوكثر، بســـمة منــــاخ

امللتقـــى الــدويل حــول إشـــكالية إســتدامة املؤسســات الصـــغرية  ،التنافســية للمؤسســات الصـــغيرة والمتوســطة الصــناعية

  .2017ديسمرب  07و 06، اجلزائر، يومي -الوادي –واملتوسطة، جامعة الشهيد محه خلضر 

  ،دور تبنــي المســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة فــي المؤسســات اإلقتصــادية للمســاهمة خالــد فضــالة ، قرومــي محيــد

  .2017، اجلزائر، جوان 22، معارف جملة علمية دولية حمكمة، جامعة البويرة، العدد في تحقيق التنمية المستدامة

 جملـــة جيـــل حقـــوق  –، مركـــز جيـــل البحـــث العلمـــي ، المســـؤولية البيئيـــة فـــي المؤسســـة الصـــناعيةســـفيان ساســـي

  .2018، جوان اجلزائر،  2، العدد -اإلنسان 

  ،لجزائـري وفـق النظـام المحاسـبي المـاليمحـددات اإلفصـاح المحاسـبي اصديق مسعود، صديقي فؤاد  scf ،

  .2016جملة البحوث يف العلوم املالية واحملاسبية، جامعة حممد بوضياف، مسيلة، ا�لد االول، العدد الثاين، اجلزائر، 

  ،جملــة التكــاليف ودورهــا فــي تحســين المعلومــات المحاســبية المقدمــة إلتخــاذ القــراراتعــادل حســني علــي ،

  .2016 ، العراق،08، العدد، 01االدارة واالقتصاد، اجلامعة العراقية، ا�لد  الدنانري، كلية

  ،ــة واإلفصــاح عنهــا فــي القــوائم الماليــة فــي ظــل عبــد ا�يــد مــوزارين، حممــد أمــني بربــري قيــاس التكــاليف البيئي

، جامعـــة الشـــهيد محـــه 01، العـــدد 01، جملـــة العلـــوم اإلداريـــة واملاليـــة، ا�لـــد التوجـــه نحـــو تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة

  .2017خلضر، الوادي، اجلائر ، ديسمرب 

  ،ا�لــة املصــرية لللدراســات التجاريــة،  المحاســبة البيئيــة اإلطــار الفكــري ومقومــات التطبيــقعفــاف أســحق أبــوزر ،

  .2007، العدد األول، 31كلية التجارة، جامعة املنصورة، ا�لد رقم 
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  ،العالقــــة بــــين اإلفصــــاح عــــن التكــــاليف البيئيــــة واآلثــــار اإلقتصــــادية عمــــار حممــــد حســــني، هيــــثم حمســــن كــــرمي

 جامعــة بابــل، ،3عـدد ، ال10ا�لــد  اإلقتصــادية واإلداريـة واملاليــة، جملــة كليــة اإلدارة واإلقتصـاد للدراســات واإلجتماعيـة،

  .2018 العراق،

  :المحاضرات -4

  ،قسـم اإلحصـاء وحبـوث العمليـات، جامعـة محاضرات تحليـل اإلنحـدار الخطـيعدنان ماجد عبد الرمحان بري ،

 .2003امللك سعود، السعودية، 

  ،حماضـــرات منهجيـــة البحـــث العلمـــي يف العلـــوم التقنيـــات المنهجيـــة المالئمـــة للحبـــث اإلجتمـــاعيفريـــد ســـالم ،

  2017اإلجتماعية، مؤسسة حسني رأس اجلبل للنشر والتوزيع، قسنطينة، اجلزائر، السداسي األول، 

  ،2014، الفصل اخلامس، السعودية، اإلحصاء في علم النفس محاضراتهدى برهان سيف الدين. 

  :المراسم والقوانين -5

  ـــة، العـــدد  20املـــادة ـــة اجلزائري ـــة للجمهوري ــــ  ھ���ـ1428ذو القعـــدة  15، 74مـــن اجلريـــدة الرمسي ـــوفمرب  25املوافـــق ل ن

 .م2007

  

  المراجـــع باللغة اإلنجليزية: ثـــانيــا

 Dr. Piotr Mazurkiewicz, Corporate environmental responsibility : Is a 

common CSR framework possible?, DevComm-SDO, World Bank, 2004. 

 Alison Jamison, Marlo Raynolds, Peggy Holroyd, Erik Veldman, Krista 

Tremblett, Defining Corporate Environmental Responsibility, Canadian ENGO 

perspectives, October 2005. 



  المــــالحـــــق

 



 
 

  اإلستمارة الموزعة

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

 وزارة التعليم العــــالي والبحث العلــــمي

  جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي

  التسيير 

  العلوم املالية واحملاسبية                                                       

 

" المعلومات المحاسبية تجاه المسؤولية البيئية للمؤسسات

وبغرض إمتام هذه الدراسة أستسمحكم أن تتفضلوا باملشاركة يف إثراء هذا املوضوع من خالل اإلجابة على األسئلة املوجودة �ـذه 

احملاسـبة، حتـى نتوصـل إلـى نتـائج دراسـة االسـتمارة وهـذا مـن أجـل التعـرف علـى آرائكـم كمهنيـني وأكـادميني خمتصـني فـي جمـال 

بتزويدكم بنسخة من هذا  يتشرف الطلبةكمـا أحـيطكم علمـا أن إجـابتكم لـن تسـتخدم إال ألغـراض البحـث العلمـي كمـا 

  .به إما عن طريق االتصال املباشر أو عن طريق الربيد االلكرتوين

  :تحت إشراف األستاذة المؤطرة

  هاين أمحد هشـام                                                                 لطيفة بكـــوش
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اإلستمارة الموزعة): 01(رقم  الملحق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

وزارة التعليم العــــالي والبحث العلــــمي

جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم

العلوم املالية واحملاسبية                                                        : قسم

ثانية ماسرت حماسبة وتدقيق :التخصص

  

  استمارة االستبیان

  :الســالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

المعلومات المحاسبية تجاه المسؤولية البيئية للمؤسساتمساهمة نظم "ضري إلعداد مذكرة ماسرت بعنوان 

وبغرض إمتام هذه الدراسة أستسمحكم أن تتفضلوا باملشاركة يف إثراء هذا املوضوع من خالل اإلجابة على األسئلة املوجودة �ـذه 

االسـتمارة وهـذا مـن أجـل التعـرف علـى آرائكـم كمهنيـني وأكـادميني خمتصـني فـي جمـال 

  .موضـوعية نلـتمس مـن سيادتكم اإلجابة على مجيع األسئلة بكل عناية ووضوح 

كمـا أحـيطكم علمـا أن إجـابتكم لـن تسـتخدم إال ألغـراض البحـث العلمـي كمـا 

به إما عن طريق االتصال املباشر أو عن طريق الربيد االلكرتوينالبحث أو نتائجه يف حالة اهتمامكم 

تحت إشراف األستاذة المؤطرة                                                 

هاين أمحد هشـام                                                                 لطيفة بكـــوش

  ــي حسيــــــن                                                              

  داخل املربع املناسب)  (الرجاء إبداء رأيكم بوضع إشارة 

 

الســالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  حتية طيبة

ضري إلعداد مذكرة ماسرت بعنوان يف إطار التح

وبغرض إمتام هذه الدراسة أستسمحكم أن تتفضلوا باملشاركة يف إثراء هذا املوضوع من خالل اإلجابة على األسئلة املوجودة �ـذه 

االسـتمارة وهـذا مـن أجـل التعـرف علـى آرائكـم كمهنيـني وأكـادميني خمتصـني فـي جمـال 

موضـوعية نلـتمس مـن سيادتكم اإلجابة على مجيع األسئلة بكل عناية ووضوح 

كمـا أحـيطكم علمـا أن إجـابتكم لـن تسـتخدم إال ألغـراض البحـث العلمـي كمـا 

البحث أو نتائجه يف حالة اهتمامكم 

  

                                                 :من إعداد الطلبة

هاين أمحد هشـام                                                                 لطيفة بكـــوش

ــي حسيــــــن                                                              تــواتـ

  حشيفة إمساعيل

الرجاء إبداء رأيكم بوضع إشارة 

 بيانات وصفية: الجزء األول
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 المستوى التعليمي: 

  (  )     دراسات عليا             (  )    ليسانس     (  )     تقين سامي        (  )   ثانوي     (  )      متوسط              

 الوظيفة 

  . . . : . .وظيفة أخرى أذكرها      )     ( رؤساء املصاحل       )    (  املؤسسةمدير        )   (  حماسب             

 الخبرة: 

  (  ) سنوات  15إلــى  11من (  )           سنوات  10إىل  06من (  )         سنوات  05إلــى  01من             

  (  ) سنة  26أكثــر من (  )              25إلـــى سنوات  21من ( )      سنوات 20سنة إلــى  16من             

  أسئلة االستبيان:الجزء الثاني 

  نظم المعلومات المحاسبية: المحور األول

موافق 

 بشدة
  محايد موافق

غير  

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

 العبارات

  
  

 
 تستخدم املؤسسة نظام معلومات حماسيب خاص �ا

  
  

 
  عند القيام بعملية حماسبية تسجل فورا يف دفاتر املؤسسة

  
  

 
 يوفر نظام املعلومات احملاسبية معلومات مالءمة لإلستخدام يف مجيع مراكز صنع القرار يف خمتلف املستويات

  
  

 
 ترى املؤسسة أن نظام املعلومات احملاسبية يقدم معلومات تنبؤية 

  
  

 
 حيدد نظام املعلومات املشكلة اليت تواجها املؤسسة

  
  

 
 توفر املعلومات احملاسبية التقارير اليت تطلبها اجلهات اخلارجية والداخلية يف الوقت املناسب

  
  

 
 احملاسيب يف تأكيد وتصحيح التوقعاتتساعد املعلومات املقدمة كمخرجات للنظام 

  
  

 
 يوفر نظام املعلومات احملاسيب معلومات تساهم يف حتديد املشكالت اليت تواجهها اإلدارة أثناء العمل

  
  

 
 املعلومات احملاسبية اليت حتتويها التقارير املالية والصادرة عن نظام املعلومات احملاسيب تتميز باملوضوعية

  
  

 
 نظم املعلومات احملاسبية معلومات يتم على أساسها اختاذ قرارات تؤدي اىل تبعات بيئيةيقدم 

  
  

 
 يقدم نظم املعلومات احملاسبية معلومات ذات طابع كمي ومايل خاصة باألنشطة البيئية

  

  

 

املقدمة من نظم املعلومات احملاسبية على أصول املؤسسة ونفقا�ا  البيئيةتؤثر املعلومات اخلاصة باالنشطة 

  والتزاما�ا

  

  

 

التوجه احلايل هو حتمل املؤسسة نفقات احلفاظ على البيئة  وهو األمر الذي ترتتب معاجلة البيانات املرتبطة 

 باألنشطة البيئية من خالل احملاسبة

  
  

 
 مرتبط بتلبية احتياجات ا�تمع من املعلومات البيئيةإن تطور نظم املعلومات احملاسبية 

  
  

 
 املعلومة البيئة أصبحت مطلبا ضروريا ملحا إىل جانب املعلومات املالية

  
  

 
 يساعد نظام املعلومات احملاسبية على قياس املسؤولية البيئية للمؤسسة
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 باملسؤولية البيئية للمؤسسةيساعد نظام املعلومات احملاسبية على مراجعة االتزام 

 يساعد نظام املعلومات احملاسبية على حتليل املسؤولية البيئية للمؤسسة        

 يساعد نظام املعلومات احملاسبية على اإلفصاح عن املسؤولية البيئية للمؤسسة        

  املؤسسةيعترب النظام احملاسيب الذي يعاجل التكاليف البيئية جزء من نظام اإلدارة احملاسبية يف      

  

  :المسؤولية البيئية: المحاور الثاني

الناتج عن دخان املصانع مسؤولية املؤسسة حنو اآلثار السلبية املتولدة عن مزاولة نشاطها على البيئة كتلوث اهلواء واملياه والرتبة : تعرف المسؤولية البيئية

  واألتربة والنفايات

موافق 

 بشدة
  غير موافق  محايد موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 العبارات

  
  

 
 تلتزم املؤسسة بالقوانني واللوائح البيئية املتعلقة بنشاطها

  
  

 
 �تم املؤسسة باحلفاظ على البيئة وحماربة التلوث بطريقة طوعية ذاتية

  
  

 
 االثار السلبية املتولدة من مزاولة نشاطها على البيئة كتلوث اهلواء ومياه واالتربةتتحمل املؤسسة 

  
  

 
  تتحمل املؤسسة أنشطة منع التدهور البيئي واليت تشمل االقتصاد يف استخدام املوارد الطبيعية

  
  

 
  واملياهتتحمل املؤسسة أنشطة منع التدهور البيئي واليت تشمل االستخدام املفرط للطاقة 

  
  

 
 تتحمل املؤسسة أنشطة خاصة باملسامهات البيئية واليت تشمل منع واحلد من مسببات التلوث البيئي

  
  

 
 يتم تصميم املنتجات بطريقة تؤدي اىل تقليل املخلفات الضارة بالبيئة

  
  

 
  الضارة بالبيئةيتم تصميم العمليات اإلنتاجية اخلاصة بكم بطريقة تؤدي اىل تقليل املخلفات 

  
  

 
  يتم التخلص من املخلفات الناجتة عن العمليات اإلنتاجية بطريقة آمنة على البيئة

  
  

 
  اخل.... تشارك املؤسسة يف محالت احلفاظ على البيئية كالتشجري، التوعية البيئية،  نظافة احمليط 

  
  

 
  الواقعةتقوم املؤسسة باملسامهة يف حل ومعاجلة املشاكل البيئية 

  
  

 
 إىل إنشاء إدارة متخصصة �تم بقضايا البيئيةاملؤسسة تسعى 

  
  

 
  �تم املؤسسة بإقتناء أحدث الوسائل وتبين أحدث التقنيات للحد من التلوث البيئي

  
  

 
 يتم االعتماد على إعداد التقارير اخلاصة بالبيئية على نظام املعلومات احملاسبية اخلاصة بكم

  
  

 
 متتلك املؤسسة تقارير عن ادائها البيئي منفصل عن تقاريرها املالية

  
  

 
  يتم قياس ادائكم البيئي اعتمادا على املعلومات اليت ينتجها نظامكم احملاسيب
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على  تتبىن املؤسسة معايري بيئية كدرجة االتزام باللوائح والقوانني البيئية ومدى تطبيق املسؤولية البيئية يف احلكم 

  كفاءة املؤسسة

  

  :المحاسبة البيئية: المحور الثالث

عملية حتديد وقياس نقدي لقيمة األضرار البيئية اليت تسببها منشــأة معينة للبيئة اليت متارسها، أو نتيجة لقيامها بإنتاج سلعة تضر : تعريف المحاسبة البيئية

  احملاسبية لقيمة تلك األضرار واإلبالغ عنها يف القوائم املاليةبالبيئة عند إستهالكها، ومن مث القيام بعملية املعاجلة 

  موافق

 بشدة
  غير موافق  محايد موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 العبارات

  
  

 
 تقوم املؤسسة بعقد دورات تدريبية وورش عمل يف جمال احملاسبة البيئية

  
  

 
 تسعى املؤسسة جاهدة لتطبيق احملاسبة البيئية

  
  

 
 االدارة بتطوير ومعرفة ومهارات العاملني يف جمال تطبيق احملاسبة البيئية�تم 

  
  

 
 تستخدم املؤسسة احملاسبة البيئية لتخفيض التكاليف البيئية

  
  

 
 إهتمام احملاسبني بإعداد املعلومات البيئية لإلفصاح عنها ملتخذي القرار

  
  

 
 اليت تتحملها عند اداء نشاطهاباإلفصاح عن التكاليف البيئية املؤسسة تلزم 

  

  

 

تعترب عملية اإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية يف التقارير املالية دليال عن إدراك وإقتناع املؤسسة بالقضايا 

 البيئية

  

  

 

 تؤدي عملية اإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية يف املؤسسة إىل حتسني ننوعية املنتجات من خالل ختفيض

  اآلثار البيئية

  

  

 

يتوافق النظام احملاسيب يف الشركة مع متطلبات تطبيق احملاسبة البيئية كاملالئمة واإلفصاح وتوحيد املمارسات 

  البيئية يف املؤسسات املماثلة

  
  

 
  البيئيةقيام املؤسسة بتسجيل التزاما�ا البيئية يف نظم املعلومات احملاسبية يعين ضرورة قيامها باملراجعة 

  

 

 

 

  

  



 
 

81 

  Spssمخرجات برنامج ): 02(الملحق رقـــم 

 

 التعلیمي المستوى

 
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 8.5 8.5 8.5 5 ثانوي

 25.4 16.9 16.9 10 سامي تقني

 66.1 40.7 40.7 24 لیسانس

 دراسات

 علیا

20 33.9 33.9 100.0 

Total 59 100.0 100.0 
 

 

 

 الخبرة

 
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 27.1 27.1 27.1 16 سنوات 05 إلــى 01 من

 57.6 30.5 30.5 18 سنوات 10 إلى 06 من

 81.4 23.7 23.7 14 سنة 15 إلــى 11 من

 89.8 8.5 8.5 5 سنة 20 إلــى سنة 16 من

 94.9 5.1 5.1 3 سنة 25 إلى 21من

 100.0 5.1 5.1 3 فأكثر سنة 26 من

Total 59 100.0 100.0 
 

 

 بھا خاص محاسبي معلومات نظام المؤسسة تستخدم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 11.9 8.5 8.5 5 موافق غیر

 18.6 6.8 6.8 4 محاید

 66.1 47.5 47.5 28 موافق

 100.0 33.9 33.9 20 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 المؤسسة دفاتر في فورا تسجل محاسبیة بعملیة القیام عند

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 11.9 11.9 11.9 7 سنوات 10 إلى 06 من 

 الوظیفة

 
Frequen

cy 

Percent Valid Percent Cumulati

ve 

Percent 

 35.6 35.6 35.6 21 محاسب

 39.0 3.4 3.4 2 المؤسسة مدیر

 66.1 27.1 27.1 16 امصالح رؤساء

 100.0 33.9 33.9 20 أخرى وظیفة

Total 59 100.0 100.0 
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 16.9 5.1 5.1 3 سنة 15 إلــى 11 من

 67.8 50.8 50.8 30 سنة 20 إلــى سنة 16 من

 100.0 32.2 32.2 19 سنة 25 إلى 21من

Total 59 100.0 100.0  

 

 المستویات مختلف في القرار صنع مراكز جمیع في لإلستخدام مالءمة معلومات المحاسبیة المعلومات نظام یوفر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 11.9 11.9 11.9 7 ثانوي

 23.7 11.9 11.9 7 سامي تقني

 79.7 55.9 55.9 33 لیسانس

 100.0 20.3 20.3 12 علیا دراسات

Total 59 100.0 100.0  

 

 تنبؤیة معلومات یقدم المحاسبیة المعلومات نظام أن المؤسسة ترى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 محاسب

 20.3 18.6 18.6 11 المؤسسة مدیر

 35.6 15.3 15.3 9 امصالح رؤساء

 81.4 45.8 45.8 27 أخرى وظیفة

5 11 18.6 18.6 100.0 

Total 59 100.0 100.0  

 

 المؤسسة تواجھا التي المشكلة المعلومات نظام یحدد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 15.3 15.3 15.3 9 موافق غیر

 28.8 13.6 13.6 8 محاید

 93.2 64.4 64.4 38 موافق

 100.0 6.8 6.8 4 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 المناسب الوقت في والداخلیة الخارجیة الجھات تطلبھا التي التقاریر المحاسبیة المعلومات توفر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
 1.7 1.7 1.7 1 بشدة موافق غیر

 11.9 10.2 10.2 6 موافق غیر
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 28.8 16.9 16.9 10 محاید

 67.8 39.0 39.0 23 موافق

 100.0 32.2 32.2 19 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 التوقعات وتصحیح تأكید في المحاسبي للنظام كمخرجات المقدمة المعلومات تساعد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 موافق غیر

 32.2 28.8 28.8 17 محاید

 79.7 47.5 47.5 28 موافق

 100.0 20.3 20.3 12 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 العمل أثناء اإلدارة تواجھھا التي المشكالت تحدید في تساھم معلومات المحاسبي المعلومات نظام یوفر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 16.9 13.6 13.6 8 موافق غیر

 32.2 15.3 15.3 9 محاید

 83.1 50.8 50.8 30 موافق

 100.0 16.9 16.9 10 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 بالموضوعیة تتمیز المحاسبي المعلومات نظام عن والصادرة المالیة التقاریر تحتویھا التي المحاسبیة المعلومات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 20.3 15.3 15.3 9 موافق غیر

 42.4 22.0 22.0 13 محاید

 83.1 40.7 40.7 24 موافق

 100.0 16.9 16.9 10 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 بیئیة تبعات الى تؤدي قرارات اتخاذ أساسھا على یتم معلومات المحاسبیة المعلومات نظم یقدم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 13.6 13.6 13.6 8 موافق غیر 
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 52.5 39.0 39.0 23 محاید

 91.5 39.0 39.0 23 موافق

 100.0 8.5 8.5 5 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 البیئیة باألنشطة خاصة ومالي كمي طابع ذات معلومات المحاسبیة المعلومات نظم یقدم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 15.3 15.3 15.3 9 موافق غیر

 44.1 28.8 28.8 17 محاید

 88.1 44.1 44.1 26 موافق

 100.0 11.9 11.9 7 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 ونفقاتھا المؤسسة أصول على المحاسبیة المعلومات نظم من المقدمة البیئیة باالنشطة الخاصة المعلومات تؤثر

 والتزاماتھا

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 بشدة موافق غیر

 10.2 8.5 8.5 5 موافق غیر

 39.0 28.8 28.8 17 محاید

 79.7 40.7 40.7 24 موافق

 100.0 20.3 20.3 12 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 المرتبطة البیانات معالجة تترتب الذي األمر وھو  البیئة على الحفاظ نفقات المؤسسة تحمل ھو الحالي التوجھ

 المحاسبة خالل من البیئیة باألنشطة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 11.9 8.5 8.5 5 موافق غیر

 40.7 28.8 28.8 17 محاید

 81.4 40.7 40.7 24 موافق

 100.0 18.6 18.6 11 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 البیئیة المعلومات من المجتمع احتیاجات بتلبیة مرتبط المحاسبیة المعلومات نظم تطور إن
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 11.9 11.9 11.9 7 موافق غیر

 44.1 32.2 32.2 19 محاید

 89.8 45.8 45.8 27 موافق

 100.0 10.2 10.2 6 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 المالیة المعلومات جانب إلى ملحا ضروریا مطلبا أصبحت البیئة المعلومة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 13.6 8.5 8.5 5 موافق غیر

 33.9 20.3 20.3 12 محاید

 71.2 37.3 37.3 22 موافق

 100.0 28.8 28.8 17 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 للمؤسسة البیئیة المسؤولیة قیاس على المحاسبیة المعلومات نظام یساعد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 11.9 6.8 6.8 4 موافق غیر

 40.7 28.8 28.8 17 محاید

 79.7 39.0 39.0 23 موافق

 100.0 20.3 20.3 12 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 للمؤسسة البیئیة بالمسؤولیة االتزام مراجعة على المحاسبیة المعلومات نظام یساعد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 15.3 10.2 10.2 6 موافق غیر

 39.0 23.7 23.7 14 محاید

 79.7 40.7 40.7 24 موافق

 100.0 20.3 20.3 12 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  
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 للمؤسسة البیئیة المسؤولیة تحلیل على المحاسبیة المعلومات نظام یساعد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 13.6 13.6 13.6 8 موافق غیر

 44.1 30.5 30.5 18 محاید

 86.4 42.4 42.4 25 موافق

 100.0 13.6 13.6 8 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 للمؤسسة البیئیة المسؤولیة عن اإلفصاح على المحاسبیة المعلومات نظام یساعد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 بشدة موافق غیر

 10.2 8.5 8.5 5 موافق غیر

 35.6 25.4 25.4 15 محاید

 86.4 50.8 50.8 30 موافق

 100.0 13.6 13.6 8 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 المؤسسة في المحاسبیة اإلدارة نظام من جزء البیئیة التكالیف یعالج الذي المحاسبي النظام یعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 بشدة موافق غیر

 13.6 11.9 11.9 7 موافق غیر

 44.1 30.5 30.5 18 محاید

 81.4 37.3 37.3 22 موافق

 100.0 18.6 18.6 11 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 بنشاطھا المتعلقة البیئیة واللوائح بالقوانین المؤسسة تلتزم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 8.5 5.1 5.1 3 موافق غیر

 20.3 11.9 11.9 7 محاید

 72.9 52.5 52.5 31 موافق

 100.0 27.1 27.1 16 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  
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 ذاتیة طوعیة بطریقة التلوث ومحاربة البیئة على بالحفاظ المؤسسة تھتم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 13.6 13.6 13.6 8 موافق غیر

 28.8 15.3 15.3 9 محاید

 76.3 47.5 47.5 28 موافق

 100.0 23.7 23.7 14 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 واالتربة ومیاه الھواء كتلوث البیئة على نشاطھا مزاولة من المتولدة السلبیة االثار المؤسسة تتحمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 8.5 3.4 3.4 2 موافق غیر

 28.8 20.3 20.3 12 محاید

 74.6 45.8 45.8 27 موافق

 100.0 25.4 25.4 15 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 الطبیعیة الموارد استخدام في االقتصاد تشمل والتي البیئي التدھور منع أنشطة المؤسسة تتحمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 بشدة موافق غیر

 13.6 11.9 11.9 7 موافق غیر

 33.9 20.3 20.3 12 محاید

 84.7 50.8 50.8 30 موافق

 100.0 15.3 15.3 9 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 والمیاه للطاقة المفرط االستخدام تشمل والتي البیئي التدھور منع أنشطة المؤسسة تتحمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 بشدة موافق غیر

 13.6 11.9 11.9 7 موافق غیر

 44.1 30.5 30.5 18 محاید

 88.1 44.1 44.1 26 موافق

 100.0 11.9 11.9 7 بشدة موافق
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Total 59 100.0 100.0  

 

 

 البیئي التلوث مسببات من والحد منع تشمل والتي البیئیة بالمساھمات خاصة أنشطة المؤسسة تتحمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 11.9 8.5 8.5 5 موافق غیر

 32.2 20.3 20.3 12 محاید

 91.5 59.3 59.3 35 موافق

 100.0 8.5 8.5 5 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 بالبیئة الضارة المخلفات تقلیل الى تؤدي بطریقة المنتجات تصمیم یتم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 بشدة موافق غیر

 11.9 10.2 10.2 6 موافق غیر

 44.1 32.2 32.2 19 محاید

 84.7 40.7 40.7 24 موافق

 100.0 15.3 15.3 9 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 بالبیئة الضارة المخلفات تقلیل الى تؤدي بطریقة بكم الخاصة اإلنتاجیة العملیات تصمیم یتم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 بشدة موافق غیر

 8.5 6.8 6.8 4 موافق غیر

 28.8 20.3 20.3 12 محاید

 79.7 50.8 50.8 30 موافق

 100.0 20.3 20.3 12 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 البیئة على آمنة بطریقة اإلنتاجیة العملیات عن الناتجة المخلفات من التخلص یتم
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 10.2 6.8 6.8 4 موافق غیر

 39.0 28.8 28.8 17 محاید

 78.0 39.0 39.0 23 موافق

 100.0 22.0 22.0 13 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 الخ .... المحیط نظافة  البیئیة، التوعیة كالتشجیر، البیئیة على الحفاظ حمالت في المؤسسة تشارك

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 15.3 10.2 10.2 6 موافق غیر

 32.2 16.9 16.9 10 محاید

 78.0 45.8 45.8 27 موافق

 100.0 22.0 22.0 13 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 الواقعة البیئیة المشاكل ومعالجة حل في بالمساھمة المؤسسة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 18.6 13.6 13.6 8 موافق غیر

 40.7 22.0 22.0 13 محاید

 86.4 45.8 45.8 27 موافق

 100.0 13.6 13.6 8 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 البیئي التلوث من للحد التقنیات أحدث وتبني الوسائل أحدث بإقتناء المؤسسة تھتم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 20.3 16.9 16.9 10 موافق غیر

 37.3 16.9 16.9 10 محاید
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 79.7 42.4 42.4 25 موافق

 100.0 20.3 20.3 12 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 بكم الخاصة المحاسبیة المعلومات نظام على بالبیئیة الخاصة التقاریر إعداد على االعتماد یتم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.2 10.2 10.2 6 بشدة موافق غیر

 35.6 25.4 25.4 15 موافق غیر

 55.9 20.3 20.3 12 محاید

 84.7 28.8 28.8 17 موافق

 100.0 15.3 15.3 9 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 المالیة تقاریرھا عن منفصل البیئي ادائھا عن تقاریر المؤسسة تمتلك

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 27.1 23.7 23.7 14 موافق غیر

 49.2 22.0 22.0 13 محاید

 86.4 37.3 37.3 22 موافق

 100.0 13.6 13.6 8 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 البیئیة بقضایا تھتم متخصصة إدارة إنشاء إلى المؤسسة تسعى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 6.8 6.8 6.8 4 بشدة موافق غیر

 25.4 18.6 18.6 11 موافق غیر

 59.3 33.9 33.9 20 محاید

 93.2 33.9 33.9 20 موافق

 100.0 6.8 6.8 4 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  
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 المحاسبي نظامكم ینتجھا التي المعلومات على اعتمادا البیئي ادائكم قیاس یتم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 27.1 23.7 23.7 14 موافق غیر

 66.1 39.0 39.0 23 محاید

 88.1 22.0 22.0 13 موافق

 100.0 11.9 11.9 7 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 على الحكم في البیئیة المسؤولیة تطبیق ومدى البیئیة والقوانین باللوائح االتزام كدرجة بیئیة معاییر المؤسسة تتبنى

 المؤسسة كفاءة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 بشدة موافق غیر

 20.3 18.6 18.6 11 موافق غیر

 44.1 23.7 23.7 14 محاید

 89.8 45.8 45.8 27 موافق

 100.0 10.2 10.2 6 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 البیئیة المحاسبة مجال في عمل وورش تدریبیة دورات بعقد المؤسسة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 30.5 25.4 25.4 15 موافق غیر

 52.5 22.0 22.0 13 محاید

 91.5 39.0 39.0 23 موافق

 100.0 8.5 8.5 5 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 البیئیة المحاسبة لتطبیق جاھدة المؤسسة تسعى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 23.7 20.3 20.3 12 موافق غیر

 59.3 35.6 35.6 21 محاید

 89.8 30.5 30.5 18 موافق

 100.0 10.2 10.2 6 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 البیئیة المحاسبة تطبیق مجال في العاملین ومھارات ومعرفة بتطویر االدارة تھتم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 23.7 20.3 20.3 12 موافق غیر

 50.8 27.1 27.1 16 محاید

 91.5 40.7 40.7 24 موافق

 100.0 8.5 8.5 5 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 البیئیة التكالیف لتخفیض البیئیة المحاسبة المؤسسة تستخدم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 28.8 23.7 23.7 14 موافق غیر

 59.3 30.5 30.5 18 محاید

 89.8 30.5 30.5 18 موافق

 100.0 10.2 10.2 6 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 القرار لمتخذي عنھا لإلفصاح البیئیة المعلومات بإعداد المحاسبین إھتمام

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8.5 8.5 8.5 5 بشدة موافق غیر

 32.2 23.7 23.7 14 موافق غیر

 54.2 22.0 22.0 13 محاید

 88.1 33.9 33.9 20 موافق

 100.0 11.9 11.9 7 بشدة موافق
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Total 59 100.0 100.0  

 

 

 نشاطھا اداء عند تتحملھا التي البیئیة التكالیف عن باإلفصاح المؤسسة تلزم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 25.4 20.3 20.3 12 موافق غیر

 44.1 18.6 18.6 11 محاید

 88.1 44.1 44.1 26 موافق

 100.0 11.9 11.9 7 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 بالقضایا المؤسسة وإقتناع إدراك عن دلیال المالیة التقاریر في البیئیة التكالیف عن المحاسبي اإلفصاح عملیة تعتبر

 البیئیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 25.4 20.3 20.3 12 موافق غیر

 52.5 27.1 27.1 16 محاید

 78.0 25.4 25.4 15 موافق

 100.0 22.0 22.0 13 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 تخفیض خالل من المنتجات ننوعیة تحسین إلى المؤسسة في البیئیة التكالیف عن المحاسبي اإلفصاح عملیة تؤدي

 البیئیة اآلثار

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 بشدة موافق غیر

 20.3 18.6 18.6 11 موافق غیر

 40.7 20.3 20.3 12 محاید

 84.7 44.1 44.1 26 موافق

 100.0 15.3 15.3 9 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.934 10 
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 الممارسات وتوحید واإلفصاح كالمالئمة البیئیة المحاسبة تطبیق متطلبات مع الشركة في المحاسبي النظام یتوافق

 المماثلة المؤسسات في البیئیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.4 3.4 3.4 2 بشدة موافق غیر

 22.0 18.6 18.6 11 موافق غیر

 57.6 35.6 35.6 21 محاید

 88.1 30.5 30.5 18 موافق

 100.0 11.9 11.9 7 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 البیئیة بالمراجعة قیامھا ضرورة یعني المحاسبیة المعلومات نظم في البیئیة التزاماتھا بتسجیل المؤسسة قیام

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 3 بشدة موافق غیر

 23.7 18.6 18.6 11 موافق غیر

 49.2 25.4 25.4 15 محاید

 88.1 39.0 39.0 23 موافق

 100.0 11.9 11.9 7 بشدة موافق

Total 59 100.0 100.0  

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 1.034 4.00 59 بھا خاص محاسبي معلومات نظام المؤسسة تستخدم

 928. 4.03 59 المؤسسة دفاتر في فورا تسجل محاسبیة بعملیة القیام عند

 جمیع في لإلستخدام مالءمة معلومات المحاسبیة المعلومات نظام یوفر

 المستویات مختلف في القرار صنع مراكز

59 3.85 .887 

 1.051 3.61 59 تنبؤیة معلومات یقدم المحاسبیة المعلومات نظام أن المؤسسة ترى

 828. 3.63 59 المؤسسة تواجھا التي المشكلة المعلومات نظام یحدد

 الخارجیة الجھات تطلبھا التي التقاریر المحاسبیة المعلومات توفر

 المناسب الوقت في والداخلیة

59 3.90 1.029 

 وتصحیح تأكید في المحاسبي للنظام كمخرجات المقدمة المعلومات تساعد

 التوقعات

59 3.85 .784 

 التي المشكالت تحدید في تساھم معلومات المحاسبي المعلومات نظام یوفر

 العمل أثناء اإلدارة تواجھھا

59 3.64 1.030 

 نظام عن والصادرة المالیة التقاریر تحتویھا التي المحاسبیة المعلومات

 بالموضوعیة تتمیز المحاسبي المعلومات

59 3.49 1.104 

 قرارات اتخاذ أساسھا على یتم معلومات المحاسبیة المعلومات نظم یقدم

 بیئیة تبعات الى تؤدي

59 3.42 .835 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.942 47 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.893 17 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.864 20 
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 خاصة ومالي كمي طابع ذات معلومات المحاسبیة المعلومات نظم یقدم

 البیئیة باألنشطة

59 3.53 .897 

 المعلومات نظم من المقدمة البیئیة باالنشطة الخاصة المعلومات تؤثر

 والتزاماتھا ونفقاتھا المؤسسة أصول على المحاسبیة

59 3.69 .951 

 األمر وھو  البیئة على الحفاظ نفقات المؤسسة تحمل ھو الحالي التوجھ

 المحاسبة خالل من البیئیة باألنشطة المرتبطة البیانات معالجة تترتب الذي

59 3.63 .998 

 من المجتمع احتیاجات بتلبیة مرتبط المحاسبیة المعلومات نظم تطور إن

 البیئیة المعلومات

59 3.54 .837 

 1.119 3.76 59 المالیة المعلومات جانب إلى ملحا ضروریا مطلبا أصبحت البیئة المعلومة

 1.049 3.63 59 للمؤسسة البیئیة المسؤولیة قیاس على المحاسبیة المعلومات نظام یساعد

 البیئیة بالمسؤولیة االتزام مراجعة على المحاسبیة المعلومات نظام یساعد

 للمؤسسة

59 3.61 1.083 

 896. 3.56 59 للمؤسسة البیئیة المسؤولیة تحلیل على المحاسبیة المعلومات نظام یساعد

 البیئیة المسؤولیة عن اإلفصاح على المحاسبیة المعلومات نظام یساعد

 للمؤسسة

59 3.66 .883 

 اإلدارة نظام من جزء البیئیة التكالیف یعالج الذي المحاسبي النظام یعتبر

 المؤسسة في المحاسبیة

59 3.59 .985 

 955. 3.95 59 بنشاطھا المتعلقة البیئیة واللوائح بالقوانین المؤسسة تلتزم

 955. 3.81 59 ذاتیة طوعیة بطریقة التلوث ومحاربة البیئة على بالحفاظ المؤسسة تھتم

 البیئة على نشاطھا مزاولة من المتولدة السلبیة االثار المؤسسة تتحمل

 واالتربة ومیاه الھواء كتلوث

59 3.83 1.020 

 في االقتصاد تشمل والتي البیئي التدھور منع أنشطة المؤسسة تتحمل

 الطبیعیة الموارد استخدام

59 3.66 .940 

 المفرط االستخدام تشمل والتي البیئي التدھور منع أنشطة المؤسسة تتحمل

 والمیاه للطاقة

59 3.53 .916 

 والحد منع تشمل والتي البیئیة بالمساھمات خاصة أنشطة المؤسسة تتحمل

 البیئي التلوث مسببات من

59 3.61 .891 

 932. 3.58 59 بالبیئة الضارة المخلفات تقلیل الى تؤدي بطریقة المنتجات تصمیم یتم

 تقلیل الى تؤدي بطریقة بكم الخاصة اإلنتاجیة العملیات تصمیم یتم

 بالبیئة الضارة المخلفات

59 3.81 .900 

 على آمنة بطریقة اإلنتاجیة العملیات عن الناتجة المخلفات من التخلص یتم

 البیئة

59 3.69 1.004 

  البیئیة، التوعیة كالتشجیر، البیئیة على الحفاظ حمالت في المؤسسة تشارك

 الخ .... المحیط نظافة

59 3.69 1.087 

 1.057 3.49 59 الواقعة البیئیة المشاكل ومعالجة حل في بالمساھمة المؤسسة تقوم

 1.031 3.15 59 البیئیة بقضایا تھتم متخصصة إدارة إنشاء إلى المؤسسة تسعى

 التلوث من للحد التقنیات أحدث وتبني الوسائل أحدث بإقتناء المؤسسة تھتم

 البیئي

59 3.59 1.100 

 المعلومات نظام على بالبیئیة الخاصة التقاریر إعداد على االعتماد یتم

 بكم الخاصة المحاسبیة

59 3.14 1.252 

 1.092 3.34 59 المالیة تقاریرھا عن منفصل البیئي ادائھا عن تقاریر المؤسسة تمتلك

 نظامكم ینتجھا التي المعلومات على اعتمادا البیئي ادائكم قیاس یتم

 المحاسبي

59 3.15 1.031 
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 ومدى البیئیة والقوانین باللوائح االتزام كدرجة بیئیة معاییر المؤسسة تتبنى

 المؤسسة كفاءة على الحكم في البیئیة المسؤولیة تطبیق

59 3.44 .970 

 1.079 3.20 59 البیئیة المحاسبة مجال في عمل وورش تدریبیة دورات بعقد المؤسسة تقوم

 1.006 3.24 59 البیئیة المحاسبة لتطبیق جاھدة المؤسسة تسعى

 المحاسبة تطبیق مجال في العاملین ومھارات ومعرفة بتطویر االدارة تھتم

 البیئیة

59 3.31 1.004 

 1.069 3.17 59 البیئیة التكالیف لتخفیض البیئیة المحاسبة المؤسسة تستخدم

 1.177 3.17 59 القرار لمتخذي عنھا لإلفصاح البیئیة المعلومات بإعداد المحاسبین إھتمام

 1.097 3.37 59 نشاطھا اداء عند تتحملھا التي البیئیة التكالیف عن باإلفصاح المؤسسة تلزم

 المالیة التقاریر في البیئیة التكالیف عن المحاسبي اإلفصاح عملیة تعتبر

 البیئیة بالقضایا المؤسسة وإقتناع إدراك عن دلیال

59 3.39 1.189 

 إلى المؤسسة في البیئیة التكالیف عن المحاسبي اإلفصاح عملیة تؤدي

 البیئیة اآلثار تخفیض خالل من المنتجات ننوعیة تحسین

59 3.53 1.023 

 البیئیة المحاسبة تطبیق متطلبات مع الشركة في المحاسبي النظام یتوافق

 المماثلة المؤسسات في البیئیة الممارسات وتوحید واإلفصاح كالمالئمة

59 3.29 1.018 

 یعني المحاسبیة المعلومات نظم في البیئیة التزاماتھا بتسجیل المؤسسة قیام

 البیئیة بالمراجعة قیامھا ضرورة

59 3.34 1.077 

Valid N (listwise) 59   

 
 

Correlations 

 نظم :االول المحور 

 المحاسبیة المعلومات

 متوسطات

T2 T3 

 متوسطات المحاسبیة المعلومات نظم :االول المحور

Pearson Correlation 1 .552
**
 .552

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 59 59 59 

T2 

Pearson Correlation .552
**
 1 .611

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 59 59 59 

T3 

Pearson Correlation .552
**
 .611

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 59 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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 تدریبیة دورات بعقد المؤسسة تقوم

 البیئیة المحاسبة مجال في عمل وورش

22.799 58 .000 3.203 2.92 3.48 

 المحاسبة لتطبیق جاھدة المؤسسة تسعى

 البیئیة

24.722 58 .000 3.237 2.98 3.50 

 ومھارات ومعرفة بتطویر االدارة تھتم

 البیئیة المحاسبة تطبیق مجال في العاملین

25.276 58 .000 3.305 3.04 3.57 

 البیئیة المحاسبة المؤسسة تستخدم

 البیئیة التكالیف لتخفیض

22.770 58 .000 3.169 2.89 3.45 

 البیئیة المعلومات بإعداد المحاسبین إھتمام

 القرار لمتخذي عنھا لإلفصاح

20.690 58 .000 3.169 2.86 3.48 

 التكالیف عن باإلفصاح المؤسسة تلزم

 نشاطھا اداء عند تتحملھا التي البیئیة

23.617 58 .000 3.373 3.09 3.66 

 عن المحاسبي اإلفصاح عملیة تعتبر

 دلیال المالیة التقاریر في البیئیة التكالیف

 بالقضایا المؤسسة وإقتناع إدراك عن

 البیئیة

21.894 58 .000 3.390 3.08 3.70 

 عن المحاسبي اإلفصاح عملیة تؤدي

 تحسین إلى المؤسسة في البیئیة التكالیف

 اآلثار تخفیض خالل من المنتجات ننوعیة

 البیئیة

26.468 58 .000 3.525 3.26 3.79 

 مع الشركة في المحاسبي النظام یتوافق

 كالمالئمة البیئیة المحاسبة تطبیق متطلبات

 في البیئیة الممارسات وتوحید واإلفصاح

 المماثلة المؤسسات

24.811 58 .000 3.288 3.02 3.55 

 في البیئیة التزاماتھا بتسجیل المؤسسة قیام

 ضرورة یعني المحاسبیة المعلومات نظم

 البیئیة بالمراجعة قیامھا

23.823 58 .000 3.339 3.06 3.62 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .552
a
 .304 .292 .42889 

a. Predictors: (Constant), البیئیة المسؤولیة 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.590 1 4.590 24.951 .000
b
 

Residual 10.485 57 .184   

Total 15.074 58    

a. Dependent Variable: المحاسبیة المعلومات نظم 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

البیئیة المسؤولیة 1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: المحاسبیة المعلومات نظم 

b. All requested variables entered. 
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b. Predictors: (Constant), البیئیة المسؤولیة 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.052 .331  6.199 .000 

 000. 4.995 552. 092. 458. البیئیة المسؤولیة

a. Dependent Variable: المحاسبیة المعلومات نظم 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 H T1 T2 T3 

N 59 59 59 59 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 3.5554 3.6814 3.5573 3.3000 

Std. Deviation .52461 .50981 .61407 .85319 

Most Extreme Differences 

Absolute .104 .094 .105 .099 

Positive .081 .094 .049 .073 

Negative -.104 -.071 -.105 -.099 

Kolmogorov-Smirnov Z .797 .724 .805 .762 

Asymp. Sig. (2-tailed) .549 .671 .535 .606 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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  المؤسسات التي توزيع اإلستمارات فيها): 03(الملحق رقــم 

  املؤسســـات

  شركة نفطال

  شركة املياه اجلزائرية

  مؤسسة الردم الصحي

  مؤسسة الوليد

  مؤسسة مصباحي

  الديوان الوطين للتطهري

  مؤسسة السميــــد

  مؤسسة دليبة لألنابيب

  مؤسسة الزهراء

  anissمؤسسة 

  

   



 
 

100 

  مقياس ليكارت اخلماسي): 04(امللحق رقــم 

  

  


