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"معوقات القياس واإلفصاح المحاسبي عن الجانب اإلستدامي :دراسة من وجهة نظر
المحاسبين العاملين بشركات صناعة النفط والغاز العاملة في نطاق مدينة البريقة"
أ .عبدهللا محمد عبدهللا هنية ،محاضر مساعد في كلية اإلقتصاد  -جامعة إجدابيا ،أوجلة -ليبيا
E-Mail address: abdalah832010@gmail.com
ملخص البحث:
هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي المعوقات التي تواجه القياس واإلفصاح المحاسبي عن الجانب اإلستدامي في شركات صناعة النفط
والغاز العاملة في نطاق مدينة البريقة منها شركة سرت لتصنيع النفط والغاز وأيضا شركة الليبية النرويجية ،ولتحقيق هدف الدراسة تم
إستخدام المنهج الوصفي ،أما من حيث اإلجراءات فقد تبنت الدراسة المنهج الحديث اإلستنباطي واإلستقرائي وذلك من خالل إستقراء
األدب المحاسبي وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ومن ثم إشتقاق فرضية الدراسة وإختبارها عمليا ،ولتحقيق أهداف
البحث فقد صممت إستمارة إستبيان وزعت علي مجتمع الدراسة المكون من المديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين والعاملين
في أقسام المحاسبة بمختلف مستوياتهم الوظيفية وذلك إلستطالع آرائهم حول موضوع الدراسة.
حيث قام الباحث بتوزيع ( )30قائمة إستبيان علي عينة الدراسة وتم تجميع منها ( )28قائمة جميعها صالحة لتحليل ،ولقد توصلت هذه
الدراسة إلي أن الشركات الصناعية التي تقع في نطاق مدينة البريقة تواجه معوقات في تطبيق وإفصاح عناصر محاسبة اإلستدامة حيث
كانت القيمة اإلحتمالية ( (Sigبلغت ( )0.000وهي أقل من مستوي المعنوية ( )0.05وكان المتوسط الحسابي (.)3.6857
بناء علي النتائج السابقة التي يوصي بها الباحث الشركات محل الدراسة بضرورة إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه القياس واإلفصاح
المحاسبي عن الجانب اإلستدامي نظ ار ألهميته في تقييم تلك الشركات.
الكلمات الدالة :القياس واإلفصاح المحاسبي ،اإلستدامة ،الشركات الصناعية
المبحث األول :اإلطار العام للدراسة
 1.1المقدمة:

تعتبر القوائم المالية للشركات األداة الرئيسية للمستثمرين وغيرهم
من المستخدمين وأصحاب المصالح إلتخاذ الق اررات ،ومع
التغير السريع في بيئة األعمال أصبحت تلك القوائم  ا تعبر

لم تعد المحاسبة منحصرة في حسابات الوارد والصادر

بصورة كافية األبعاد المتعددة لقيمة الشركة في الوقت الحاضر،

لشركة ما أو بيان أرباحها وخسائرها فحسب أو مسك الدفاتر

ذلك ظهرت الحاجة إلي اإلفصاح عن المعلومات المالية والغير

وإنما تعددت مهامها ووظائفها من محاسبة اإلستدامة ومحاسبة

مالية لتشمل قضايا مثل التنمية المستدامة ودور الشركة في

التكلفة البيئية والمسؤولية اإلجتماعية وغيرها .تمثل محاسبة

تحقيق

واإلقتصادية

اإلستدامة أحدث مراحل التطور المحاسبي وذلك تعتبر أساسا

(الحاج .)101: 2017 ،

لإلفصاح عن المعلومات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة في
الشركات المختلفة ،وذلك بإعتبارعا مصد ار مؤث ار في تخطيط
وإعداد سياسات التنمية اإلجتماعية والبيئية واإلقتصادية.
فالشركة التي تتبني هذا النوع من اإلفصاح يمكن أن تزدهر
وتحقق نجاح علي المدي الطويل ويزيد من قيمة الشركة.

األهداف

اإلجتماعية

والبيئية

فإن الشركات ركزت علي تحقيق التوازن بين حقوق وإلتزامات
أصحاب المصالح المختلفة ،بالرغم من وجود الربح كهدف
للشركة إ ا أن تحقيق هذا الهدف تحكمه قيود يفرضها المجتمع،
لذلك كان عليها أن تقبل مسؤوليتها اإلجتماعية والبيئية
واإلقتصادية سواء المفروضة بإلتزام قانوني أو تلك التي ترتبط

تتركز مشكلة هذه الدراسة في التساؤل التالي:

بمصلحتها الذاتية .ومن تم تعريف محاسبة اإلستدامة علي أنها
نظام للمعلومات يختص بوظيفتي قياس األداء اإلجتماعي

ما هي المعوقات التي تواجه قياس وإفصاح عناصر محاسبة

والبيئي واإلقتصادي للشركة والتقرير عن نتائج هذا القياس بما

اإلستدامة في الشركات الصناعية التي تقع في نطاق مدينة

بكفل تقييم إسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة ( بدوي

البريقة منها شركة سرت لتصنيع النفط والغاز وأيضا شركة

،البلتاجي.)2013،

الليبية النرويجية ؟

تقوم الشركات الصناعية بإستغالل الموارد الطبيعية الموجودة

 3.1أهداف الدراسة:

بها الشركة ،ووجب علي هذه الشركات بإحداث التنمية
المستدامة من خالل توفيرها للخدمات المختلفة بذلك المجتمع

نظ ار ألهمية اإلفصاح عن الجانب اإلستدامي وبالذات في

التي تقع به الشركة ،ومن بين تلك الشركات التي تقع في نطاق

القطاع النفطي بصفته من أكبر مصادر التلوث فإن هذه

مدينة البريقة شركة سرت لتصنيع النفط والغاز وأيظا شركة

الدراسة تهدف إلى ا لتعرف علي المعوقات التي تواجه الشركات

الليبية النرويجية ،لذلك تأتي هذه الدراسة للبحث في جميع

الصناعية في قياس وإفصاح عناصر محاسبة اإلستدامة من

األمور التي تتعلق بالمعوقات التي تواجه قياس وإفصاح

وجهة نظر المديرين في اإلدارات العليا والوسطي والمحاسبين

عناصر محاسبة اإلستدامة في الشركات الصناعية التي تقع في

والمراجعين الداخليين والعاملين في أقسام المحاسبة بمختلف

نطاق مدينة البريقة.

مستوياتهم الوظيفية بشركة سرت لتصنيع النفط والغاز وأيضا
الشركة الليبية النرويجية الموجودة في نطاق مدينة البريقة.

 2.1مشكلة الدراسة:

 4.1أهمية الدراسة:

يشير العدد المتنامي للمساهمين والمدراء والموظفين
والمراجعين اليوم إلى الحاجة لسلوك الشركات بصورة مسؤولة

إن أداء الشركات الصناعية تستهلك كثير من الموارد من

عن موضوع محاسبة اإلستدامة .ويدل على ذلك العديد من

خالل أعمالها اليومية ،ولمحدودية الموارد وندرة الكثير منها

العوامل التحفيزية بما فيها الرغبة في تجنب التعقيدات وتدخالت

سواء موارد إقتصادية أو طبيعية أو غيرها مما يسبب ضرر

الحكومة التي ترتب تكاليف إضافية على هذه الشركات

بمصلحة األجيال الحالية والمستقبلية ،لذلك أصبح لزاما علي

باإلضافة إلى الحاجة لتحسين العالقات العامة وتعزيز الحماية.

تلك الشركات اإلهتمام بمسؤولياتها اإلجتماعية والبيئية

وقد توسع مفهوم اإلدارة المؤسساتية في صناعات التعدين

واإلقتصادية.

والغابات والبترول والخدمات العامة والتصنيع كي يشمل

بناء عليه فإن هذه الدراسة تمثل إضافة متواضعة للدراسات

اإلعتبارات والنواحي اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية .وتمثل

السابقة التي تناولت المعوقات التي تواجه تطبيق عناصر

نظم اإلدارة المتكاملة التي تشمل المواضيع البيئية واإلجتماعية

محاسبة اإلستدامة في الشركات صناعة النفط والغاز حيث

واإلقتصادية مجتمعة ،خطوة هامة في تحويل التنمية المستدامة

أصبحت التنمية المستدامة عامال مهما في العالم خاصة

إلى حقيقة واقعية .لقد اقترح مصطلح التنمية المستدامة في عام

الشركات الصناعية نظ ار لتأثيرها علي البيئة والمواد

( )1987ضمن تقرير هيئة بوندتالند لتلبية إحتياجات الحاضر

اإلقتصادية ،والدور المنوط بها في تحقيق اإلستدامة.

دون زيادة العبء على األجيال القادمة ،ويقصد باإلحتياجات
ضمن هذا التعريف العناصر الثالثة المترابطة داخليا ضمن

 5.1حدود الدراسة:

عملية التنمية المستدامة وهي البيئة واإلقتصاد والمجتمع مع
اإلعتراف

بوجود

حدود

للقدرة

على

توفير

تتمثل حدود الدراسة ما يلي:

الموارد

(العرموطي(،)2013،جربوع(،)2007،بدوي،)2011

 -1الحدود المكانية :شملت الشركات الصناعية الموجودة في

).)Annel ,2012(، (Okafor,2012

نطاق مدينة البريقة وأيضا الحدود البشرية وتشمل المديرين

2

الماليين والمحاسبين والمراجعين والعاملين في أقسام المحاسبة

ومتغيراته وبالتالي يمكن تحديد سبل قياسه واإلبالغ عن نتائجه

بمختلف مستوياتهم الوظيفية.

بشكل موضوعي.

 -2الحدود الزمانية :هي الفترة الواقعة ضمن سنة  2019والتي

دراسة (سيد:)2014 ،

طبقت فيها الدراسة لشهر يونيو .2019

هدفت الدراسة إلي التعرف علي أهمية تقارير التنمية

 6.1الدراسات السابقة:

المستدامة في تقييم كفاءة الشركات الصناعية المساهمة األردنية
من وجهة نظر مدققي الحسابات في األردن .تم اإلعتماد علي

دراسة (العرموطي :)2013،

المنهج الوصفي التحليلي حيث تم الحصول علي البيانات من

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي أثر محاسبة اإلستدامة

مصادر أولية من خالل عينة من مدققي الحسابات من ذوي

علي تقارير اإلبالغ المالي في الشركات الصناعية المساهمة

الكفاءات الفكرية البارزة ،وأيضا من مصادر الثانوية بالرجوع

العامة األردنية المدرجة في بورصة عمان ،كما تم تجميع

إلي الكتب والرسائل الجامعية والبحوث العلمية .كما أوصت

بيانات الدراسة بواسطة صحيفة اإلستبيان تم توزيعها علي عينة

الدراسة التأكيد علي أهمية اإلفصاح عن تقارير اإلستدامة من

من المديرين والمحاسبين والمراجعين في هذه الشركات،

ضمن الحسابات الختامية للشركات لما له أثر علي كفاءة تقيم

وتوصلت هذه الدراسة إلي وجود أثر ذو د الة إحصائية

الشركات علي الصعيد المحلي والعالمي.

لعناصر محاسبة اإلستدامة وهي العناصر البيئية ،والعناصر

دراسة (المزوغي ،الطويل:)2017،

اإلجتماعية وأيضا العناصر اإلقتصادية علي تقارير اإلفصاح
المالي في الشركات الصناعية األردنية .وعلي أساس هذه

هدفت الدراسة إلي دور المحاسبة اإلجتماعية والتي من خالل

النتائج أوصي الباحث بإيالء العناصر البيئية األهمية التي

تم قياس مجا ات التنمية المستدامة في الشركات الصناعية (

تستحقها كونها علي تقارير اإلف صاح المالي وضرورة اإللتزام

الشركة الليبية للحديد والصلب ) والتي تنحصر في المجا ات

بالجوانب التي تتعلق بمبادرات ومتطلبات المسؤولية اإلجتماعية

التالية ( المجال اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي والبشري) حيث

وكذلك مراعاة التقيد واإللتزام بالعناصر اإلقتصادية وتطويرها

بينت الدراسة التناسق والتكامل بين المحاسبة اإلجتماعية

ألن تؤثر علي اإلفصاح المالي في الشركات الصناعية

والتنمية المستدامة من خالل تكلفة كل نشاط من األنشطة

األردنية.

اإلجتماعية لشركة .وقد أعتمدت الدراسة في منهجيتها علي
المنهج اإلستقرائي من خالل اإلطالع علي كتب ومقا ات

دراسة (جربوع :)2007،

علمية وأيضا علي المنهج التحليلي من أسلوب المقابلة

هدفت الدراسة إلي التعرف علي مدي تطبيق القياس واإلبالغ

الشخصية .وتوصل الباحث علي نتائج من أهمها إن الشركة

في المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية بالقوائم المالية في

الحديد والصلب ساهمت في مجا ات التنمية المستدامة بالنسب

الشركات بقطاع غزة .كما تم تجميع البيانات من خالل توزيع

التالية :المجال البيئي ( ،)%55المجال البشري (،)%11

( )70إستبانة علي المديرين الماليين ومحاسبي الشركات

المجال اإلقتصادي ( )%3وأيضا المجال اإلجتماعي (.)%11

الفلسطينية ،وتوصلت هذه الدراسة علي نتائج أن المحاسبة علي

 .7.1فرضية الدراسة:

المسؤولية ا إلجتماعية لم تكن بالقدر الكافي من ا اهتمام من

تعتمد هذه الدراسة علي دراسة فرضية واحدة رئيسية وهي:

جانب الجمعيات المهنية للمحاسبة والمراجعة في فلسطبن ،وكما
أظهرت أن اإلطار العام للمسؤولية اإلجتماعية هو إطار غير

 " :H0ا توجد معوقات تحد من القياس واإلفصاح المحاسبي

محدد المعالم ولم يتفق علي أبعادة بشكل قاطع ،وكما أظهرت

عن الجانب اإلستدامي في الشركات الصناعية"

الدراسة أيضا أن المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية لهذه
الشركات ممكن تقنينة عن طريق تحديد فئاته ومجا اته وأهدافه

3

حسب هذا المدخل يتم عمليات تطور المحاسبة المستدامة من

المبحث الثاني :اإلطار المفاهيمي لإلستدامة

وجهة نظر مديري الشركات أي األطراف الداخلية في محاولتهم

 1.2اإلستدامة:

في المساهمة في التنمية المستدامة ،المديرون يحتاجون إلي

يعود أصل مصطلح اإلستدامة  Sustainableإلي علم

معلومات مالئمة وموثوق بها لدعم عمليات إتخاد الق اررات التي

األيكلوجي  Ecologyحيث إستخدمت اإلستدامة للتعبير عن

تتعلق بمشاكل إجتماعية والبيئية واإلقتصادية التي تتأثر بنشاط

تشكل وتطور النظم الديناميكية التي تكون عرض نتيجة

الشركة .وأيضا في تعزيز الوضع التنافسي للشركة في السوق.

دينامكيتها إلي تغيرات هيكلية تؤدي إلي حدوث تغيرفي

 2.4.2مدخل من الخارج إلي الداخل:

خصائصها وعناصرها وعالقة هذه العناصر مع بعضها البعض
) .) Schely and Laur, 1997,p1أما بالنسبة لمعني

حسب هذا المدخل تتم عمليات تطوير المحاسبة اإلستدامة

اللغوي في اللغة العربية فقد جاء فعل إستدام الذي أساسه (دوم)

من وجهة نظر أصحاب المصالح أي األطراف الخارجية.

بمعني المواظبة علي األمر ويشير إلي طلب اإلستمرار في

وسوف يتم الحكم علي مسؤوليات الشركة اإلجتماعية والبيئية

األمر والمحافظة عليه (مهران،2001،ص.)18

واإلقتصادية بواسطة أصحاب المصالح وذلك بالحوار معهم
للتعرف علي توقعاتهم ووجهات نظرهم وتوفير المعلومات لهم.

 2.2التنمية المستدامة:

 3.4.2المدخل المزدوج:

هي حسن إستغالل الموارد المتاحة واإلستفادة منها وقد
عرفته األمم المتحدة للبيئة والتنمية عام 1987م :التنمية

وفقا لهذا المدخل يتم دمج بين المدخلين السابقين ،وذلك أن

المستدامة هي التنمية التي تفي بإحتياجات الوقت الحاضر دون

تطوير محاسبة اإلستدامة تجمع بين وجهة نظر مديري

المساس بقدرة األجيال المقبلة علي تلبية إحتياجاتها الخاصة

الشركات وأصحاب المصالح الخارجية .فإن محاسبة المستدامة

( .)WCED 1987كما عرفت علي مستوي الشركة بأنها

توفر معلومات مفيدة لرقابة اإللتزام بالسياسات والتشريعات

إستهالك الشركة لمواردها بما يؤدي إلي نمو صافي الحقوق بها

البيئية وألغراض إتخاذ الق اررات الداخلية علي مستوي إدارة

وتحقيق حجم مالئم من التدفقات النقدية بما يؤدي إلي إستمرار

الشركة وتوفر معلومات ألغراض اإلفصاح والتقرير الخارجي

الشركة خالل الفترات المحاسبية قادمة ( حسن )2007،

ألصحاب المصالح وأيضا تدعيم عمليات التحسين المستمر
لعمليات الشركة (كامل.)2015،

 3.2محاسبة اإلستدامة:

 5.2القياس المحاسبي عن التنمية المستدامة:

بأنها نظام للمعلومات يختص بوظيفتي قياس األداء البيئي
واإلجتماعي واإلقتصادي للشركة والتقرير عن نتائج هذا القياس

تتمثل التنمية المستدامة اليوم أهم العقبات األساسية بالنسبة

بما يكفل تقييم إسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة (بدوي

للشركات ،حيث األداء اإلجتماعي والبيئي واإلقتصادي يمثل

والبلتاجي .)2013،والعملية المحاسبية في والوقت الراهن عاجزة

عامال رئيسيا لنجاح الشركات ).(White,1993,p34

عن قياس األثار الخارجية للشركات وإنما قائمة علي قياس

القياس المحاسبي عن التنمية المستدامة للشركات تتطلب قياس

األحداث التي لها أثار داخلية علي إقتصاديات الشركات فقط،

إسهامات الشركات باألنشطة التي ترتبط باألداء اإلجتماعي

وهنا أدي إلي وجود قصور في مخرجات النظام المحاسبي

والبيئي واإلقتصادي والتي تؤثر علي إسهامات الشركات في

لقياس مدي مساهمة الشركات في تحقيق الرفاهية اإلجتماعية

تحقيق التنمية المستدامة سواء كانت إسهامات إختيارية أو

والبيئية واإلقتصادية ).(Hendricksen,1973, ,p55

إسهامات إجبارية من قبل قوانين تصدرها الدولة .ويعد القياس
عن المحاسبة المستدامة من الموضوعات التي تواجه صعوبة

 4.2مداخل تطوير محاسبة اإلستدامة وتتمثل في اآلتي:

في إيجاد قياس عملي يلقي القبول العام كما في المحاسبة
المالية ،كونها تتصف باآلتي:

 1.4.2مدخل من الداخل إلي الخارج:
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 )1أن ا انشطة األداء البيئي و اإلجتماعي غير محددة المعالم

على تطوير حسابات بالوحدات المادية (عادة باألطنان)

وذلك بوجود فجوة مابين ما يتوقعه الشركات من مسؤولية إتجاه

متضمنة اإلنتاج واإلستخراج والتحويل واإلستهالك والتكرير

المجتمع من مساهمتها في التنمية المستدامة ومابين ما يتوقعه

والتصرف باألنواع المختلفة من المواد األولية.

المجتمع من الشركات.

ولقد وضعت المبادرة العالمية لتقارير اإلستدامة ( )GRIعام

 )2صعوبة التعبير بوحدات نقدية عن نتائج قياس إسهامات

( )2006سلسلة من المؤشرات التي تعتبر بمثابر المعايير

الشركات في تحقيق التنمية المستدامة في األبعاد الثالثة للتنمية

المهنية المقبولة عالميا في تطبيق محاسبة اإلستدامة وتقاريرها،

المستدامة وأن النتيجة النهائية لذلك القياس  ا يتضمن

إذ أصدرت هذه المبادرة ( )15ملحقا خصص كل منها لقطاع

معلومات كمية بل تتضمن في الغالب إلي معلومات نوعية

معين ،وأيضا شملت ( )49مؤشر رئيسي يطبق علي جميع

يصعب ترجمتها كميا .فعلي سبيل المثال ،إذا إحدي الشركات

الشركات في مختلف أنشطتها ،و( )19مؤشر فرعي يطبق

أدت نشاطاتها إلي خلق تلوث في الهواء فإنه يصعب قياس

حسب طبيعة الشركة ،وتم تصنيف تلك المؤشرات الرئيسية

مدي الضرر الذي سيلحق األفراد الموجودين بتلك المنطقة

والفرعية في ثالث فئات رئيسية ،الفئة األولي لتقيم األداء

المحيطة بالشركات بالقياس النقدي ،وبناء علي ماسبق أن

اإلجتماعي والثانية لتقيم األداء البيئي والفئة األخيرة لتقيم األداء

محاسبة اإلستدامة تمثل تحديا وفرضا للمحاسبين ،حيث يتجاوز

اإلقتصادي ،علي أن يتم تقسيم كل فئة رئيسية من تلك

دور المحاسبين في تحقيق إستدامة الشركة عمليات جمع

المؤشرات إلي مؤشرات فرعية( .مطر والسويطي،)2012 ،

وتحليل واإلفصاح عن المعلومات بل يتسع مجال عملهم من

(العرموطي.)2013،

النظرة للداخل أي المحاسبة التقليدية إلي النظرة بالخارج من

 6.2أن محاسبة اإلستدامة واإلفصاح عنها لها مزايا متعددة

خالل صقل مهاراتهم والتعليم المستمر واإلستعانة بالتخصصات

ومعلومات مفيدة منها مايلي:

األخري لدمج المعايير اإلجتماعية والبيئية واإلقتصادية عند
تقيم

أداء

الشركة )p55

1998,

Votta,

 )1توفي ر معلومات للمستخدمين الداخلين والمتمثلين في إدارة

)(،كامل،2015،ص.)38-37

الشركة إلتخاذ الق اررات ومساعدتها في تحقيق أهداف اإلستدامة.

إن المحاسبة تقدم مؤشرات لقياس مدي تقدم في تحقيق التنمية

 )2يعتبر تقرير اإلستدامة مقياسا لمدي فاعلية المبادرات التي

المستدامة ،وتعتبر األساليب المحاسبية مفيدة في اإلحصائيات

يتم إطالقها وتنظيمها كدليل توجيهي وكذلك مرجع للمبادرات

وإختبار الدينمكية ،وليس الثبات وتأسيس صيغ مفاهمية واسعة

المستقبلية والمساعدة للحصول علي فرص أعمال جديدة.

عن قياس التنمية المستدامة علي سبيل المثال :في مجال البيئة

 )3تفصيل ما تقوم به الشركة من أعمال البيئية والصحية

تم تطوير حسابات المخزون والتدفقات النقدية للموارد الطبيعية

والسالمة.

للتلوث ،باإلضافة إلي المواد األولية وتساعد هنا األساليب
المحاسبية في إشتقاق المؤشرات الخاصة بكثافة واستم اررية

 )4توفير بنية تحتية متطورة وفعالة لبناء قاعدة متينة من مدن

النماذج السائدة من المدخالت في العملية اإلنتاجية. ،وعلي

مستدامة وبناء إقتصاد حيوي يوفر نمو طويل األجل.

الصعيد اإلجتماعي كان الوضع أقل تطو ار بالرغم من محاولة

 )5كفاءة في التكاليف التي تنتج تخفيض المخاطر ،وإيجاد

العمل علي إيجاد مصفوفات المحاسبة اإلجتماعية لربط
المتغيرات اإلجتماعية مثل قوة العمل وتوزيع الدخل .ومن

مصادر للميزة التنافسية للوحدة اإلقتصادية.

الناحية اإلقتصادية شجعت التوصيات الصادرة عن منظمة

 )6تدعيم عمليا تحسين المستمر لعمليات الشركة.

التعاون ا اقتصادي والتنمية على تطوير مؤشرات خاصة
بإستعمال مصادر المواد األولية بين دول المنظمة باإلضافة

 )7القدرة علي تحسين مستوي التأثير علي المجتمع.

إلى األدوات األساسية لتقويم كفاءة الموارد ،ويقوم عمل المنظمة
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ويري الباحث في هذه الدراسة أن عمل المحاسبين يشمل

المالي والبيئي واإلجتماعي ،ا امر الذي يعمل علي تفعيل

المعوقات المتعلقة باإلستدامة ،وأن المعلومات التي تقدمها

حوكمة الشركات.

المحاسبة إلي المجتمع في تقريرها المالي السنوي تتطلب تركيز

 8.2عناصر التنمية المستدامة:

المحاسبين في الشركات وهم الجهة أكثر إهتماما بصورة
مستمرة ،وأيضا إهتمام المحاسبين القانونيين والمراجعين

تتميز التنمية المستدامة بالترابط واإلندماج الوثيق بين اإلقتصاد

الخارجيين الذين يدققون البيانات التي من ضمنها المعلومات

والبيئة والمجتمع أي  ا يمكن النظر إلي أي من هذه العناصر

التي تتعلق بمحاسبة اإلستدامة في القوائم المالية.

بشكل منفصل ويجب التركيز عليها جميعا بالمستوي نفسه.

 7.2أهمية التنمية المستدامة في تحسين أداء الشركة:

 )1العنصر اإلجتماعي:

تتبع أهمية التنمية المستدامة بأن البشرية مركز إهتمامها،

يركز العنصر اإلجتماعي للتنمية المستدامة علي اإلنسان

وذلك بأن تستجيب إلحتياجات الجيل الحالي دون التأثير علي

بإعتباره غاية ألي برامج للتنمية ،فال يمكن تحقيق التنمية إ ا

قدرة األجيال القادمة في توفير سبل العيش الكريم ،وأن

بتنمية السكان وتنمية الموارد البشرية وذلك بتوفير اإلحتياجات

الشركات التي تتبني التنمية المستدامة عند وضعها

األساسية الالزمة لتحسين الحياة المادية لسكان عبر توفير

لإلستراتيجيات ورسم السياسات وتنفيذها للعمليات تحقق الكثير

الغذاء وتوفير التعليم والخدمات الصحية وتحسين الرفاهية

من المنافع من أهمها:

اإلجتماعية (محمد وآخرون ،2015 ،ص.) 351-351

 )1خلق ميزة تنافسية:

 )2العنصر البيئي:

إن الشركات التي تتبني التنمية المستدامة تنخفض تكاليفها

يركز هذا العنصر علي حسن التعامل الموارد الطبيعية

ويزيد من أرباحها ،فالشركات التي تتطور منتجاتها تقدم حلو ا

والمحافظة عليها ،باإلضافة إلي العمل علي تجنب اإلستنزاف

جديدة لمشاكل قديمة سوف يؤدي هذا التطوير إلي زيادة

الزائد للمواد المتجددة وذلك لحماية البيئة واإلتزان الجوي

حصتها في السوق وبالتالي زيادة إستثماراتها.

وإنتاجية التربة(.غالب ،2011،ص.)87

 )2تخفيض المخاطر:

 )3العنصر اإلقتصادي:

إن الشركات التي تقوم باإلفصاح عن تقارير اإلستدامة هي أقل

يركز هذا العنصر اإلستدامة اإلقتصادية والمالية من ناحية

عرضة للمخاطر وعدم اإلتفاق مع القوانين وتجنب التهديدات

النمو والحفاظ علي أرس المال واإلستخدام الفعال للموارد

التي قد تترتب علي تلويثها للبيئة ،والتي يمكن أن تؤثر سلبا

والحفاظ عليها والعمل في حدود الطاقة اإلستيعابية للبيئة،

علي أدائها المالي وسيولتها).

خاصة في ظل وجود مؤشرات تدل علي تراجع اإلحتياطي
العالمي من الطاقة أمام تزايد الطلب العالمي علي الطاقة من

 )3اإلحتفاظ بوالء أصحاب المصلحة:

طرف الدول الصناعية (بن إبراهيم.)2015 ،

إن عدم إستجابة الشركات لتحديد التأثير البيئي واإلجتماعي

 9.2اإلفصاح المالي واإلستدامة في الشركات الصناعية:

واإلقتصادي سوف يعرضها لمخاطر جوهرية مما قد يهدد و اء
أصحاب المصلحة.

يعتبر اإلفصاح عن اإلستدامة مصطلح حديث نسبيا ،ولكنه
يكسب القبول الواسع ،ويشير إلي كيفية تعامل الشركات مع

 )4تفعيل حوكمة الشركات:

حقائق مالية التي تتعلق بالجوانب اإلجتماعية والبيئية

إن الشركات التي تعد وتفصح تقارير عن مقدرتها عن

واإلقتصادية التي يمكن أن تؤثر علي مستقبل الشركات وعلي

اإلستدامة من شأنها أن ترفع مستوي الشفافية بشأن األداء

دخلها وقيمتها (أبو زر ،عفاف .)2011،وبدأ المجمع
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البريطاني للمحاسبين القانونيين منذ التسعينات من القرن

أعتمد في قياسها علي مدخل القياس متعدد األبعاد ،ويتميز هذا

الماضي باإلهتمام بمحاسبة اإلستدامة وكيفية اإلفصاح عنها

التقرير بأنه يوفر معلومات عن نتائج العمليات البيئية

في التقارير وأصدر عدة نشرات حول تقرير اإلستدامة

واإلجتماعية التي يتطلبها القانون لتفعيل تحقيق التنمية

( )Buhr,2002و (.)Ureman and Rinaldi 2009

المستدامة حتي ولو لم تقم الشركة بتلك العمليات( .بدوي
 ،2012،ص.) 229-228

 10.2نماذج اإلفصاح عن تقرير التنمية المستدامة في
القوائم المالية الختامية:

المبحث الثالث :الدراسة الميدانية

 )1قائمة الربح المعدل بأعباء الوفاء بالمسؤولية عن التنمية

 1.3منهجية البحث:

المستدامة.

لتحقيق هدف الدراسة أتبع الباحث المنهج الوصفي ،أما من

تهدف هذه القائمة في إظهار مساهمات الشركة في مجال

حيث اإلجراءات فقد تبنت الدراسة المنهج الحديث الذي يجمع

التنمية المستدامة علي صافي الربح .وبالتالي توضح الشركة

بين اإلستنباط واإلستقراء ،وذلك من خالل إتباع الخطوات

مساهماتها من ناحية اإلجتماعية والبيئية واإلقتصادية

التالية:

المفروضة علي هذا الربح( .بدوي والبلتاجي،2013،ص.)135

 )1مراجعة أدبيات الدراسة للتعرف علي أهم المتغيرات المؤثرة

 )2قائمة المركز المالي المعدل للوفاء بالمسؤولية عن التنمية

بصورة عامة علي المعوقات قياس واإلفصاح المحاسبي عن

المستدامة:

الجانب اإلستدامي.

تهدف هذه القائمة إلي توفير معلومات عن الموارد المتاحة

 )2تكوين اإلطار النظري للدراسة ،إعتمادا علي مراجعة

لإلستخدام في مجا ات األداء اإلجتماعي والبيئي واإلقتصادي

أدبياتها ،أو بمعني أخر تحديد المتغيرات المختلفة التي يحتمل

وما يقابلها من حقوق الغير ،ويتم إعداد قائمة المركز المالي

أن تؤثر في المعوقات التي تواجه قياس وإفصاح عناصر

المعدلة بإعادة عرض مكونات األصول والخصوم الموجودة في

محاسبة اإلستدامة ،مع تحديد إتجاه العالقة بين هذه المتغيرات

قائمة المركز المالي التقليدية ،فتظهر األصول الخاصة

ورسمها.

باألنشطة اإلجتماعية والبيئية وما يقابلها من خصوم وكذلك

 )3دراسة اإلطار النظري للدراسة في ضوء العوامل اإلجتماعية

األصول والخصوم الخاصة باألنشطة اإلقتصادية بصورة

والبيئية واإلقتصادية المحلية ،لتحديد المتغيرات المختلفة التي

منفصلة( .بدوي والبلتاجي ،2013،ص.)143

يحتمل أن تؤثر علي المعوقات التي تواجه قياس وإفصاح
عناصر محاسبة اإلستدامة ،وبالتالي صياغة فرضية الدراسة.

 )3القائمة المالية لتأثيرات عدم الوفاء بالمسؤولية عن
التنمية المستدامة:

 )4إستخدام إستمارة اإلستبيان كوسيلة لجمع البيانات الالزمة
إلختبار فرضية الدراسة ومن ثم تحليلها وصياغة النتائج.

تهدف هذه القائمة إلي توفير معلومات تعكس عن نتائج القياس
النقدي للعمليات البيئية واإلجتماعية وذلك عن عدم الوفاء

 )5توزيع إستمارات اإلستبيان علي عينة الدراسة وتحليل

بالمسؤولية اإلجتماعية والبيئية التي لها تأثيرات سالبة علي

النتائج.

نوعية الحياة في المجتمع وعلي التنمية المستدامة( .حنان،
 ،2014ص.)107

 )6مقارنة النتائج العملية مع الفرضية والتعليق علي النتائج.

 )4تقرير األداء البيئي واإلجتماعي متعدد األبعاد:

 2.3أداة القياس:

يهدف هذا التقرير إلي توفير معلومات تعكس نتائج قياس

لغرض تحقيق أهداف هذه الدراسة والوصول إلي مرحلة إختبار

التأثيرات البيئية واإلجتماعية المؤدية لتنمية المستدامة ،الذي

7

فرضيتها ،وبعد مسح اإلطار النظري والمقاييس السابقة باألدب

تم إستخدام مقياس ليكرت ( (Likert Scaleالخماسي لقياس

المحاسبي ( ،)Literature Reviewقام الباحث بتصميم

إجابات أفراد العينة عن كل فقرة من فقرات اإلستبيان وذلك كما

إستمارة خاصة تتناسب مع طبيعة وخصوصية الدراسة ،حيث

في الجدول رقم( )1التالي:

الجدول ( )1درجات مقياس ليكرت
التصنيف

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

الجدول ( )2معامل الثبات والصدق لمقياس الدراسة

وقد تم تقسيم اإلستبيان إلي جزأين رئيسين يتعلق الجزء ا اول
ببيانات شخصية عن المبحوثين المتمثلة في الخبرة والمؤهل
العلمي والتخصص والدرجة الوظيفية بالنسبة لموظفي شركة
سرت لتصنيع النفط والغاز وأيضا الشركة الليبية النرويجية ،أما

معامل الثبات

معامل الصدق

0.986

0.993

 4.3مجتمع وعينة الدراسة:

الجزء الثاني فيتعلق بأسئلة البحث وهي عبارة عن المعوقات
التي تواجه القياس واإلفصاح عن عناصر محاسبة اإلستدامة.

يتمثل مجتمع الدراسة في المديرين الماليين والمحاسبين
والمراجعين الداخليين والعاملين في أقسام المحاسبة بمختلف

 3.3ثبات وصدق أداة القياس:

مستوياتهم الوظي فية بالشركات الصناعية الواقعة في نطاق

إن المقياس الجيد يتسم بالثبات والصدق ،حيث يعتبر الثبات

مدينة البريقة منها شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز

من المفاهيم األساسية والمهمة في المقاييس من أجل اإلعتماد

وأيضا شركة الليبية النرويجية ،فتم مسح شامل لمجتمع الدراسة

علي تلك المقاييس والنتائج التي تتولد عنها ،وهناك العديد من

فتم توزيع عدد ( )30قائمة إستبيان إسترجع منها ( )28جميعها

الطرق لقياس معامل الثبات ،منها معادلة ألفا كرونباخ

صالحة لتحليل أي بنسبة ( )%93تقريبا وهي نسبة جيدة،

( (Chronbach alphaوالتي تم إستخدامها للتحقق من ثبات

والجدول ( )3يوضح تحليل توزيعات تلك القوائم:

مقياس الدراسة ،ومن خالله يمكننا قياس الصدق وذلك بأخذ

الجدول ( )3قوائم اإلستبيان الموزعة والمستلمة

الجذر التربيعي للثبات ،وعند إدخال البيانات في جهاز
الحاسوب ،تم تحليلها ببرنامج  Spssوبتطبيق المعادلة علي
عينة إستطالعية وعددها( )28وإجراء اإلختبار ،أعطت درجات

اسم الشركة

الثبات والصدق الموضحة في الجدول ( ، )2ومن خالل
الجدول يتضح لنا أن معامل الثبات كان عاليا وهي تعطي الثقة

شركة الليبية

اإلنسانية واإلجتماعية بما فيها علم المحاسبة (العرموطي
2013،

18

16

%89

والغاز

النسبة الدنيا ( )%60المسموح بها من ناحية تطبيقية للعلوم
ص،)59

الموزعة

المستلمة

وتصنيع النفط

( )0.986وهذه النسبة تعتبر عالية جدا وهي أعلي بكثير من

( p268

اإلستبيان

اإلستبيان

النسبة

شركة سرت إلنتاج

بدرجة كبيرة في ثبات أداة القياس ،حيث تراوح معامل الثبات

2004,

صحائف

صحائف

النرويجية

,(Malhotra,

اإلجمالي

) (Sekaran, Bougie, 2010,p184كما أن معامل الصدق

12

12

%100

30

28

%93

 5.3أسلوب تحليل البيانات:

أيظا جاء مرتفعا جدا حيث تراوح ( )0.993مما يؤكد صدق
المقاييس في هذه الدراسة.

بعد تجميع قوائم اإلستبيان أدخلت البيانات المتحصل عليها في
الحاسوب عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم

8

اإلجتماعية واإلنسانية  ،Spssوتم إستخدام الطرق اإلحصائية

إذا كانت هذه المؤهالت في مجا ات تخدم أهداف البحث

المختلفة ،حيث أستخدم الباحث أساليب اإلحصاء الوصفي مثل

وتعزز الثقة في إجابات عينة الدراسة ،وهذا ما سيوضحه

التك اررات والنسب المئوية ،ومقاييس النزعة المركزية مثل

الجدول ( )5كالتالي:

المتوسطات الحسابية ،واإلنحراف المعياري وذلك لمعرفة

الجدول ( )5عدد ونسب أف ارد العينة حسب مجال التخصص

توصيف البيانات المجمعة من أفراد العينة ،كما أستخدم أساليب
اإلحصاء اإلستد الي المالئم لطبيعة الدراسة وفرضيتها ،وذلك

التخصص

التكرار

النسبة المئوية

إلختبار فرضية الدراسة الرئيسية ،حيت تم إستخدام إختبار

محاسبة

18

%64

إدارة أعمال

4

%14

اقتصاد

1

%4

تمويل

1

%4

أخرى

4

%14

اإلجمالي

28

%100

.One-Sample T- test
 6.3خصائص أفراد عينة الدراسة:
تم تحليل الخصائص الديموغرافية والوظيفية لعينة الدراسة كما
يلي:

يالحظ أن جميع عينة الدراسة متخصصين في مجا ات لها

 1.6.3تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل

عالقة بموضوع البحث وهي تخصصات محاسبة وإدارة األعمال

العلمي:

وإقتصاد وتمويل وغيرها ،وبالتالي يمكن القول أن جميع عينة

ويعد هذا المتغير مهما وذلك ألنه كلما كان التأهيل العلمي

الدراسة مؤهلين جيدا في مجا ات لها عالقة بالبحث وهذا

جيدا لعينة البحث كلما كانت اإلجابات أكثر دقة ومن الممكن

يعطي مؤشرات إيجابية وموثوقية أكبر في البيانات المجمعة.

المؤهل العلمي علي النحو التالي:

 3.6.3تصنيف أفراد العينة حسب متغير الخبرة:

الوثوق بها إلي حد ما ،والجدول رقم ( )4يوضح بيانات متغير

يعد هذا المتغير من المتغيرات الهامة للبحث حيث تساهم

الجدول ( )4عدد ونسب أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
المؤهل

التكرار

النسبة المؤوية

دكتوراه

2

%7

ماجستير

6

%21

بكالوريوس

17

%61

أخرى

3

%11

اإلجمالي

28

%100

سنوات الخبرة والتجربة العملية للمبحوثين في تعزيز الثقة في
البيانات المتحصل عليها وفيما يلي عرض لبيانات هذا
المتغير:
الجدول ( )6عدد ونسب أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

ما تم مالحظته من الجدول أعاله أن أغلب عينة الدراسة
يحملون مؤهالت جامعية مما يعني أنهم مؤهلين علميا تأهيال
جيدا ،كما أن ما نسبته ( )%28منهم يحملون مؤهالت عليا
ماجستير ودكتوراه األمر الذي يؤدي إلي تعزيز الثقة في
اإلجابات المتحصل عليها.

عدد السنوات

التكرار

النسبة المئوية

من سنة إلي أقل من  5سنوات

1

%3

من  5إلي أقل من  10سنوات

3

%11

من  10إلي أقل من 15

5

%18

 15سنة فأكثر

19

%68

اإلجمالي

28

%100

يالحظ من الجدول أعاله أن ( )%3من عينة الدراسة لهم خبرة
بسيطة تتراوح من سنة إلي أقل من خمس سنوات ،في حين

 2.6.3تصنيف أفراد العينة حسب متغير التخصص:

( )%68من عينة الدراسة تتراوح عدد سنوات الخبرة من ()15

يعد هذا المتغير مهما أيضا فكلما تم التعرف علي أن

سنة فأكثر منهم لهم خبرة وكبيرة وهذا يعتبر مؤش ار جيدا.

المبحوثين مؤهلين تأهيال جيدا  ،ا يقل أهمية عن ذلك معرفة ما

9

 4.6.3تصنيق أفراد عينة الدراسة حسب الوظائف والمستوي

سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز وأيضا شركة الليبية

الوظيفي:

النرويجية:

يوضح هذا المتغير تصنيفات وتك اررات عينة الدراسة حسب

الجدول ( )8عدد ونسب أفراد العينة حسب الوظيفة

وظائفهم كما في الجدول ( )7التالي:

المستوي الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية

محاسب

8

%29

مدير مالي

1

%3

مدير إدارة

5

%18

مراجع

3

%11

مراقب مالي

4

%14

منسق مدفوعات خارجية

3

%11

آخرون

4

%14

اإلجمالي

28

%100

الجدول رقم ( )7عدد ونسب أفراد العينة حسب الصفة
التكرار

النسبة المئوية

الوظيفة

16

%57

شركة الليبية النرويجية

12

%43

اإلجمالي

28

%100

شركة سرت إلنتاج وتصنيع
النفط والغاز

من الجدول السابق يتضح أن ( )%57من عينة البحث هم
موظفون بشركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز واللذين من

 7.3تحليل البيانات وإختبار الفرضية الرئيسية للدراسة:

مهامهم القيام بأعمال اإلدارة والمحاسبة والمراجعة الذي لهم
تأثير علي إعداد محاسبة اإلستدامة وبالتالي فإن األخذ بوجهة

فيما يلي تحليل إجابات عينة الدراسة عن األسئلة الواردة في

نظرهم سيكون رافدا مهما لتعزيز الثقة بالنتائج المتحصل عليها،

قائمة اإلستبيان بعد أن تم تقسيم األسئلة الواردة بها إلي محور

كما أن ( )%43من إجمالي العينة هم موظفون بشركة الليبية

واحد ،حيث يهتم المحور بإستقصاء آراء مفردات العينة بشأن

النرويجية واللذين من مهامهم القيام بأعمال اإلدارة والمحاسبة

جانب معين من جوانب الدراسة ،ويتعلق هذا المحور بالمعوقات

الذي لهم تأثير علي إعداد محاسبة اإلستدامة ،ويوضح جدول

التي تواجه التطبيق واإلفصاح عن عناصر محاسبة اإلستدامة،

( )8التالي المستويات الوظيفية وهي تخص موظفي شركة

وجاءت نتائج التحليل علي النحو التالي:

جدول رقم ( )9المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ( معوقات القياس واإلفصاح المحاسبي عن الجانب اإلستدامي في الشركات
الصناعية)

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

المتوسط المرجح

اإلنحراف المعياري

نسبة الموافقة ()1

العب ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـارة

6

21

1

-

-

4.18

0.476

%96

 )1عدم وجود حوافز من الشركة كافية لكي تتبني سياسات
محاسبة اإلستدامة ( اإلجتماعية ،البيئية واإلقتصادية).

 )2عدم كفاية الموارد المالية للشركة التي تمكنها من تدريب

وتأهيل كافة موظفيها (محاسبين) لتطبيق اإلفصاح عن محاسبة
اإلستدامة.

 )3تخوف الشركة من إمكانية إستغالل الشركات األخري

المنافسة للمعلومات المفصح عنها حول عناصر اإلستدامة.

10

4

18

2

3

1

3.75

0.967

%79

4

10

4

9

1

3.25

1.175

%50

 )4تري الشركة بأن تكاليف اإلفصاح عن عناصر اإلستدامة قد
تكون أكبر من العوائد المالية المتوقعة من اإلفصاح.

 )5عدم وجود عقوبات للشركات التي تمتنع عن اإلفصاح عن
المسؤولية اإلجتماعية.

 )6عدم وجود إدراك لدي الشركة بمدي أهمية محاسبة
اإلستدامة.

 )7صعوبة قياس يعض بنوذ التكاليف فيما يخص عناصر

محاسبة اإلستدامة وذلك لعدم وجود معايير محاسبية تختص

بذلك.

 )8ضعف تمسك الشركات بالتقاليد العربية واإلسالمية القائمة
علي أساس التكافل والمسؤلية اإلجتماعية.

 )9تتجنب الشركة اإلفصاح عن المسؤولية البيئية واإلجتماعية
التي من الممكن أن تلحق الضرر بقيمة إستثماراتها.

  )10ا توجد مرجعية سابقة تنظم أعمال المسؤولية اإلجتماعية
وتضع لها القوانين واألنظمة التي تلزمها باإلفصاح عنها في

القوائم المالية.

 )11عدم وجود جهة توفر الدورات والتدريب للموظفين وتبين
فوائد ومزايا تطبيق محاسبة اإلستدامة.

 )12عدم توف ر المؤهالت العلمية والعملية في مجال التخصص
لتطبيق محاسبة اإلستدامة.
 )13عدم وجود دراية كافية لدي إدارة الشركة حول كيفية تطبيق
محاسبة اإلستدامة.

 )14عدم توفر األبحاث والمنشورات المتعلقة بمحاسبة
اإلستدامة.

 )15توفير البيانات التي يتطلبها تطبيق محاسبة اإلستدامة
تتطلب الكثير من الوقت والجهد.

1

14

8

5

-

3.39

0.832

%54

8

13

2

5

-

3.86

1.044

%75

3

19

1

5

-

3.71

0.897

79%

5

17

1

5

-

3.79

0.957

%79

1

13

9

5

-

3.36

0.826

%50

3

18

2

5

-

3.68

0.905

%75

6

19

2

1

-

4.07

0.663

%89

6

15

2

4

1

3.75

1.076

%75

5

15

3

4

1

3.68

1.056

%71

2

17

2

7

-

3.5

0.962

%68

7

13

5

3

-

3.86

0.932

%71

1

18

2

7

-

3.46

0.922

%68

اإلنحراف المعياري العام=0.84597

المتوسط المرجح العام=3.6857
( )1نسبة الموفقة = موافق بشدة  +موافق.
يبين الجدول ( )9الموضح أعاله نسب الموافقة لعينة الدراسة

( )4.18وهو ما معناه أن معظم عينة الدراسة يعتقدون أن عدم

علي الصعوبات في قياس وإفصاح عناصر محاسبة اإلستدامة،

وجود حوافز من الشركة كافية لكي تتبني سياسات محاسبة

في الشركات الصناعية وقد اشتمل هذا المحور علي خمسة

اإلستدامة ( اإلجتماعية ،البيئية واإلقتصادية) وهي تعتبر من

عشر متغي ار تتعلق بالمحاسبة اإلستدامة ولها أثر في تطبيق

أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق وإفصاح عناصر محاسبة

وإفصاح عناصر محاسبة اإلستدامة ،وكانت أعلي نسبة موافقة

اإلستدامة ،في حين كانت نسبة الموافقة للسؤال العاشر مرتفعة

علي السؤال األول حيث كانت ( )%96بمتوسط حسابي

أيضا وكانت ( )%89بمتوسط حسابي ( )4.07وهذا يعني أن

11

أغلب عينة الدراسة يعتقدون أن  ا توجد مرجعية سابقة تنظم

الجدول رقم ( )10نتائج معوقات القياس واإلفصاح المحاسبي

أعمال المسؤولية اإلجتماعية وتضع لها القوانين واألنظمة التي

عن الجانب اإلستدامي في الشركات الصناعية

تلزمها باإلفصاح عنها في القوائم المالية .وكانت أقل نسبة
موافقة علي السؤال الثالث حيث كانت ( )%50من المبحوثين
يعتقدون أن هناك تخوف من إمكانية إستغالل الشركات األخري
المنافسة للمعلومات المفصح عنها حول عناصر اإلستدامة،

المتوسط

اإلنحرافي

القيمة اإلحتمالية

الحسابي

المعياري

()Sig

3.6857

0.84597

0.000

يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق رقم ( )10نتائج

وكان المتوسط الحسابي لإلجابات ( )3.25وهو مرتفع نسبيا ،

إختبار ( )Tأن القيمة اإلحتمالية ( (Sigبلغت ( )0.000وهي

وكذلك السؤال الثامن أقل نسبة موافقه ( )%50وهي مساوية

أقل من مستوي المعنوية ( ،)0.05وعليه نستطيع رفض

لسؤال الثالث وهو أن المبحوثين يعتقدون أن هناك ضعف

الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص علي أنه

تمسك الشركات بالتقاليد العربية واإلسالمية القائمة علي أساس

توجد معوقات التي تواجه تطبيق وإفصاح عناصر محاسبة

التكافل المسؤلية اإلجتماعية ،وكان المتوسط الحسابي لإلجابات

اإلستدامة في الشركات الصناعية التي تقع في نطاق مدينة

 3.36وهو كذلك مرتفع نسبيا.

البريقة.

وبشكل عام إذا نظرنا إلي المتوسط المرجح العام في الجدول

 9.3نتائج البحث:

( )9أعاله وهو ( )3.6857واإلنحراف المعياري العام
( )0.84597والذي يدل علي عدم تشتت اإلجابات ،فإننا نجد

إستنادا إلي نتائج تحليل بيانات البحث وإختبار فرضيته تم

أن جميع األسئلة بنسبة موافقة مرتفعة أي أن أفراد عينة الدراسة

توصل الباحث إلي أنه توجد معوقات التي تحد من القياس

يوافقون بشدة علي أن وجود معوقات التي تواجه تطبيق

وإإلفصاح عناصر محاسبة اإلستدامة في الشركات الصناعية

وإفصاح عناصر محاسبة اإلستدامة والذي سيتأكد  احقا من

التي تقع في نطاق مدينة البريقة ،من وجهة نظر كل من

خالل إختبار الفرضية.

المديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين والعاملين في أقسام
المحاسبة بمختلف مستوياتهم الوظيفية وتتمثل هذه المعوقات

 8.3نتائج إختبار فرضية الدراسة:

كمايلي:

ألجل إختبار فرضية الدراسة تم إختبار الفرض الصفري الذي
يتبع التوزيع الطبيعي للبيانات ،والذي سيتم إستخدامه في

 )1عدم وجود حوافز من الشركة كافية لكي تتبني سياسات

إختبار الفرضية الرئيسية التالية:

محاسبة اإلستدامة ( اإلجتماعية ،البيئية واإلقتصادية) وهذا
يتفق

الفرضية الصفرية:

ما

توصل

إليه

كال

من

(عبدهللا

،)2018،

(العرموطي.)2013،

وتنص الفرضية الصفرية علي  ا توجد معوقات تحد من القياس

 )2عدم كفاية الموارد المالية للشركة التي تمكنها من تدريب

واإلفصاح المحاسبي عن الجانب اإلستدامي في الشركات

وتأهيل كافة موظفيها لتطبيق اإلفصاح عن محاسبة اإلستدامة

الصناعية التي تقع في نطاق مدينة البريقة ،وقد تم إستخدام

وهذا مايفق مع دراسة (العرموطي.)2013،

اختبار العينة الواحدة ( )One-Sample Testوذلك للتعرف
علي الصعوبات التي تواجه تطبيق وإفصاح عناصر محاسبة

 )3تخوف الشركة من إمكانية إستغالل الشركات األخري

اإلستدامة والجدول ( )10التالي يبين النتائج المتحصل عليها:

المنافسة للمعلومات المفصح عنها حول عناصر اإلستدامة وهذا
ما يتفق مع دراسة (كامل.)2015،
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 )4تري الشركة بأن تكاليف اإلفصاح عن عناصر اإلستدامة

 )14عدم وجود دراية أو معرفة كافية لدي إدارة الشركة حول

قد تكون أكبر من العوائد المالية المتوقعة من اإلفصاح وهذا

كيفية تطبيق محاسبة اإلستدامة وهذا يتفق مع دراسة كل من

يتفق مع دراسة (العرموطي.)2013،

(عبد المحسن( ،)2014،المزوغي ،الطويل.)2017،

 )5عدم وجود عقوبات للشركات التي تمتنع عن اإلفصاح عن

 10.3التوصيات:

المسؤولية اإلجتماعية وهذا ما توصل إليه (عبدهللا ،)2018،

العمل علي إيجاد حلول مناسبة للتعامل مع المعوقات التي

 )6عدم وجود إدراك لدي الشركة بمدي أهمية محاسبة

تواجه الشركات الصناعية في قياس وإفصاح عناصر محاسبة

اإلستدامة وهذا ما يتفق مع دراسة (أبو زر ،عفاف.)2011،

اإلستدامة وخاصة تلك التي توصلت إليها هذه الدراسة ومنها:

 )7صعوبة قياس يعض بنوذ التكاليف فيما يخص عناصر

 )1عدم وجود حوافز من الشركة تشجيعية كافية لكي تتبني

محاسبة اإلستدامة وذلك لعدم وجود معايير محاسبية تختص

سياسات محاسبة اإلستدامة ( اإلجتماعية ،البيئية واإلقتصادية).

بذلك

وهذا

ما

يتوافق

ما

تواصل

إليه

كال

من

 )2تحديد مرجعية سابقة تنظم أعمال المسؤولية اإلجتماعية

(عبدهللا(،)2018،جربوع.)2006،

وتضع لها القوانين واألنظمة التي تلزمها باإلفصاح عنها في
القوائم المالية.

  )8ا توجد مرجعية سابقة تنظم أعمال المسؤولية اإلجتماعية
وتضع لها القوانين والتشريعات واألنظمة التي تلزم الشركات

 )3العمل علي عقد دورات وندوات وبرامج تدريبية للشركة التي

الصناعية ب اإلفصاح عنها في القوائم المالية وهذا يتفق مع ما

تمكنها من تدريب وتأهيل الكوادر المحاسبية لتطبيق ومعالجة

توصل إليه (عبد المحسن( ،)2014،العرموطي.)2013،

وقياس التكاليف عناصر محاسبة اإلستدامة وكيفية اإلفصاح
عنها وكذلك بيان أثرها علي المجتمع المحيط بالشركات.

 )9تتجنب الشركة اإلفصاح عن المسؤولية البيئية واإلجتماعية
التي من الممكن أن تلحق الضرر بقيمة إستثماراتها وهذا يتفق

 )4ضرورة إدراك الشركات بأهمية وجود تقرير محاسبة

مع دراسة (كامل.)2015،

اإلستدامة ليكون تقرير سنوي متكامل يعبر عن إستراتيجيتها في
رسم سياستها المستقبلية.

 )10عدم وجود جهة توفر الدورات والتدريب للموظفين من
معاهد ومنظمات مهنية محاسبية تبين فوائد ومزايا تطبيق

 )5ضرورة نشر قدر أكبر من الوعي لمفهوم وأهمية محاسبة

محاسبة اإلستدامة وهذا مع يتفق مع دراسة كل من

اإلستدامة وأثرها في إبراز الجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية

(الطيب( ،)2018،العرموطي(،)2013،جربوع )2006،وأيضا

والبيئية للشركات الليبية وذلك من خالل الجهات التشريعية

(المزوغي ،الطويل.)2017،

والمعايير الخاصة بإصدار تقاريراإلستدامة لبناء إقتصاد ليبي
سليم ومستدام وقادر علي المنافسة المحلية والعالمية.

 )11عدم توفر المؤهالت العلمية والعملية في مجال التخصص
لتطبيق محاسبة اإلستدامة .التي تتفق مع دراسة (عبد

 )6ضرورة نشر الوعي لدي أعضاء هيئة التدريس في

المحسن)2014،

الجامعات وطالب الجامعات وأعضاء مهنة المحاسبة
وتوعيتهم بمفهوم وأهمية محاسبة اإلستدامة.

 )12توفير البيانات التي يتطلبها تطبيق محاسبة اإلستدامة
تتطلب الكثير من الوقت والجهد وهذا يتفق مع ما توصل إليه

 )7التأكيد علي أهمية اإلفصاح عن محاسبة اإلستدامة وذلك

(عبد المحسن.)2014،

بتطبيق نموذج للتقرير المحاسبي عن محاسبة اإلستدامة من

 )13عدم توفر األبحاث والمنشورات المتعلقة بمحاسبة

ضمن الحسابات الختامية للشركات ،وأن تكون هي هدف

اإلستدامة وهذا ما توصل إليه (الطيب)2018،

الشركة وليس هدفها تحقيق األرباح ،وأيضا تطبيق العفو
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الضريبي علي الشركات التي تطبق محاسبة اإلستدامة لما لها

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين ،العدد  ،29ص-1858

أثر علي تقيم وكفاءة الشركات علي الصعيد المحلي والعالمي.

.6228

 )8إجراء مزيد من الدراسات من قبل األكاديميين ومراكز

حسن ،أحمد فرغلي" .)2007( ،البيئة والتنمية المستدامة

األبحاث حول موضوع محاسبة اإلستدامة بصفة عامة

اإلطار المعرفي والتقييم المحاسبي" مركز تطوير الدراسات

والمحاسبة البيئية واإلجتماعية بصفة خاصة.

العليا والبحوث ،كلية الهندسة ،جامعة القاهرة ،مصر.
سعيدي سياف حنان" .)2014(،القياس المحاسبي للتأثيرات

قائمة المراجع

البيئية واإلفصاح عنها في المؤسسات الصناعية" ،رسالة

أبو زر ،عفاف إسحاق" .)2011( ،اإلبالغ المالي واإلستدامة:

ماجستير غير منشورة ،جامعة قسطنطينية ،الجزائر.

واقع وآفاق" ،بحث مقدم إلي المؤتمر العلمي المهني الدولي
التاسع بعنوان" تطوير بنية التقارير المالية في أعقاب األزمة

السيد ،أسامة عبدالمنعم ".)2014( ،تقارير اإلستدامة وأهميتها

المالية" للفترة  2011 29-28جامعة عمان العربية ،كلية

في تقييم كفاءة أداء الشركات الصناعية األردنية" .مجلة

األعمال ،األردن.

اإلدارة واإلقتصاد العدد ثمانية وتسعون ،ص  -166ص.178

بدوي ،محمد عباس " .)2011(،نماذج مقترحة لقياس األداء

عبد المحسن ،أمل " .)2014(،واقع إستخدام المحاسبة البيئية

البيئي واإلجتماعي لتقيم إسهامات المنشأة في مجال التنمية

في المنشآت الصناعية دراسة تطبيقية علي عدد من المنشآت

المستدامة" ،جامعة اإلسكندرية  ،كلية التجارة ،مجلة كلبة

الصناعية في العراق" مجلة الغري للعلوم اإلقتصادية واإلدارية

التجارة للبحوث العلمية ،المجلد  ،48العدد.2

المجلد الثامن العدد .31

بدوي ،محمد عباس".)2012(،المحاسبة البيئية بين النظرية

عبدهللا ،مصعب الطيب" .)2018(،دور محاسبة اإلستدامة

والتطبيق" ،جامعة المنصورة ،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية.

في تحسين مستوي اإلفصاح عن األحداث غير مالية
للمنشآت الصناعية" دراسة لنيل درجة الدكتوراة في فلسفة

بدوي ،محمد; البلتاجي ،يسري ".)2013(،المحاسبة في مجال

المحاسبة والتمويل .كلية الدراسات العليا ،جامعة السودان للعلوم

التنمية المستدامة بين النظرية والتطبيق" .المكتب الجامعي

والتكنولوجيا.

الحديث للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،جمهورية مصر العربية.

العرموطي ،أحمد عدنان ".)2013( ،أثر محاسبة اإلستدامة

بن إبراهيم ،سارة" .)2015(،الحوكمة البيئية ودورها في

ع لي تقارير اإلبالغ المالي في الشركات الصناعية المساهمة

تحقيق التنمية المستدامة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

العامة األردنية المدرجة في بورصة عمان" رسالة ماجستير

العلوم والحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة،

غير منشورة ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط.

الجزائر.

علي مهران" .)2001(،العوامل المؤثرة علي التنمية العمرانية

الجربوع ،يوسف محمود ".)2006( ،مدي تطبيق القياس

المتواصلة  -دولة الكويت حالة تطبيقية" ،ورقة عمل مقدمة

واإلفصاح في المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية بالقوائم

لمؤتمر نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في التخطيط

المالية في الشركات بقطاع غزة".مجلة الجامعة اإلسالمية

والتنمية المستدامة 21-19 ،شباط ،القاهرة2001،م.

(سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،المجلد الخامس عشر ،العدد

عمر مصباح المزوغي ،مختار الهادي الطويل" .)2017(،دور

األول ،ص -239ص .281

المحاسبة اإلجتماعية في قياس مجاالت التنمية المستدامة

الحاج ،وفاء عمر " .)2017(،اإلفصاح المحاسبي عن

في الشركات الصناعية بالشركة الليبية للحديد والصلب" قسم

التقارير التنمية المستدامة وأثره علي تقويم أداء المنشآت"،
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