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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في 

التعرف عمى محاسبة التكاليف البيئية والدور الذي تمعبو الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة، و 
، البيئةتجاه  ياالتزامو  البيئي لدى اإلدارة العميابيان مستوى الوعي ، و في الحد من المشكبلت البيئية

التعرف عمى القوانين والتشريعات البيئية التي تمزم الشركات الصناعية عمى تطبيق محاسبة و 
 التكاليف البيئية.

لقد اعتمدت الدراسة عمى استبانة وزعت عمى مجتمع الدراسة المكون من العاممين في 
 توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية حجمياطاع غزة، حيث تم الشركات الصناعية العاممة في ق

استبانات  8استبانة، وتم استبعاد  102موظف من العاممين في ىذه الشركات، وتم استرجاع  120
وتم استخدام استبانة.  94وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة . نظرًا لعدم اكتماليا

 واختبار شفية. ANOVAواختبار  T-testات أساليب اإلحصاء الوصفي واختبار 

اإلدارة الوعي البيئي لدى لقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا، عدم توفر 
التزام مستوى  بالشكل الكافي لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية. إن العميا في الشركات الصناعية

. تطبيق محاسبة التكاليف البيئيةكافيًا لال يعتبر في الشركات الصناعية  اإلدارة العميا تجاه البيئة
من تطبيق  لممزايا والفوائد المتحققةفي الشركات الصناعية إدراك اإلدارة العميا إنخفاض مستوى 

 محاسبة التكاليف البيئية.

قيام المدارس والمعاىد والجامعات بتحديث وخمصت الدراسة إلى عدة توصيات من أىميا، 
ج الدارسية من خبلل تخصيص مقررات تتضمن المشكبلت البيئية التي يعاني المساقات والمناى
، بين العاممين بالشركات الصناعية والعمل عمى نشره يضرورة زيادة الوعي البيئ، منيا قطاع غزة

ضرورة قيام المستثمرين في الشركات الصناعية، باألخذ بالدراسات البيئية بعين اإلعتبار عند إعداد 
دوى لممشاريع الصناعية الجديدة، إصدار القوانين والتشريعات المتعمقة بالمحافظة عمى دراسات الج

  البيئة ومواردىا الطبيعية.
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Abstract 

This study aims at identifying the availability of the constituents 

necessary for the application of environmental costs accounting in the 

industrial companies operating in the Gaza Strip. The study also aims at 

introducing the environmental costs accounting and the role it plays in 

minimizing the environmental problem. Moreover, the study tries to explore 

the level of environmental awareness of the senior management and its 

commitment to environment preservation. This is in addition to identifying the 

environmental laws and regulations that bind industrial companies to apply the 

environment costs accounting. 

The tool of the study was a questionnaire that was distributed to the 

study population that consisted of the employees of the industrial companies 

operating in the Gaza Strip. Where the questionnaire was distributed to a 

random sample of 120 employees working in these companies, 102 

questionnaires were recovered, and 8 questionnaires were excluded due to the 

lack of completeness. Thus, the number of questionnaires under the study is to 

identify 94 questionnaires. The following statistical processes were used: T-

test, one way Anova and Scheffe test. 

The study reached a number of findings, the most important of which are the 

following: 

The environmental awareness is not available enough at the senior 

management of the industrial companies to apply the environmental costs 

accounting. The commitment of the senior management of the industrial 

companies to environment preservation is not enough to apply the 

environmental costs accounting. The senior management of industrial 

companies has low understanding of the benefits of applying the 

environmental costs accounting. 

The study suggested a number of recommendations, the most important of 

which are the following: 

The schools, institutes and universities should update their curricula to 

include courses relevant to the environmental problems from which the Gaza 

Strip suffers. It is also necessary to increase the environmental awareness 

among the employees of the industrial companies. Any feasibility study for a 

new industrial venture should consider the environmental studies in this 

regard. Laws and regulations for environment and natural resources 

preservation should be enacted in the Gaza Strip.  
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 بسه اهلل الرمحي الرحيه

 َعَىنَُكْه َورَُسوُُلُ َوالُْىْؤِوُنوَن ُ قُِل اْعَىنُواْ فََسََيَى اهلله
َهاَدةِ َفُينَّتِئُُكه ةَِىا ُكنُتْه  إىلوََسُُتَدُّوَن  ََعلِِه امَْغيِْب َوالشه

 َتْعَىنُوَن 
 [505التوبة:]
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 إىــداء
  ،إلى وطني الغالي

 فمسطين

 ، فأعطتني الكثير ولم تنتظر الشكر ،إلى من كان رضاىا غايتي وطموحي
 والدتي الحبيبة

 فكان عمى الدوام سندًا وقدوة، ، اإلنسان الذي عممني كيف يكون الصبر طريقًا لمنجاحإلى 

 والدي الحبيب

 إلى رفقية دربي، صاحبة البصمة الصادقة المضيئة في حياتي العممية والعممية،
 زوجتي العزيزة

 ،إلى من أتمنى ليم حياة مشرقة ودروبًا منيرة كنور الصباح، وتفوقًا عمى مر األيام
 أبنائي األعزاء

 

 إلى كل من قدم لي العون والمساعدة في إنجاز ىذه الرسالة

 
  



ح  

 شكر وتقدير
وعمى الحمد هلل رب العالمين والصبلة والّسبلم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، سيدنا محمد 

 .آلو وصحبو أجمعين، ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين
( فأول ما أتوجة بالشكر وي له يشكر انلاس له يشكر اهللانطبلقًا من قول رسولنا الكريم )

بجزيل الشكر إلى يسرني أن أتقدم  والثناء الحسن عمى اهلل تعالى صاحب تحقيق المقاصد والغايات،
مي لرفعة شأني، ليما مني كل الحب والتقدير، كما وأجد نفسي مدينًا والدي العزيزان، المذان حمبل ى

الذي تكرم مشكورًا بقبول  ماىر موسى درغامبالوفاء والعرفان لمعممي الفاضل األستاذ الدكتور 
اإلشراف عمى ىذه الرسالة حيث قدم لي النصح واإلرشاد طمية فترة إعدادىا في سبيل إظيار ىذه 

 الدراسة في صورتيا الحالية، جعمو اهلل نبراسًا لمعمم والمعرفة.

ة، ويسرني أن أتقدم لكافة األساتذة الكرام أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة اإلسبلمية غز 
بقبول وأقدم خالص شكري وتقديري لؤلساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الموقرة عمى تفضميم 

بداء  مناقشة ىذه الرسالة، فميم جبيعًا كل الشكر والتقدير عمى تفضميم بقراءة ومناقشة ىذه الرسالة وا 
و المساندة، مبلحظاتيم القيمة، كما وأشكر كل من ساىم في إنجاز ىذا الجيد سواء بالتشجيع أ
 .وخاصة الزمبلء عينة الدراسة من العاممين في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

لى كل من أسدى لي مشورة أو قدم لي نصيحة ومعونة، ليم مني جميعًا خالص الشكر  وا 
 والتقدير، فجزاىم اهلل عني خير الجزاء.

ن كنت قد أخيرًا الميم إن ىذا ما يسرت لي من جيد فإن كنت قد و و  فقت فمن عندك، وا 
أخطأت أو قصرت فمن نفسي ومن الشيطان، الميم إجعل ىذا العمل مقبواًل وفي ميزان حسناتي، 

جعل سعي فيو مرضيًا مشكورًا مبتغيًا وجيك الكريم وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.  وا 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 :ـــــةالمقدمــ 1.1
شيدت الدراسات البيئية اىتماما واسعًا في الربع األخير من القرن العشرين وذلك نتيجة 

جراءات  من ضمنيا إجراءات المخاطر التي أصبحت تيدد البيئة والمجتمع مما تطمب وضع آليات وا 
صبحت حماية البيئة أ، حيث العالم باالنتشار في أغمب دول ةثار األخذاآل ىذه محاسبية لمحد من

ومن ىذا  ،اىتمام كافة العموم كاليندسة والتكنولوجية لما ليا من تأثير سمبي عمى البيئة محض
صبح لمتقارير المتكاممة والتي أحيث  ،في ىذا المجال ىاالمنطمق وجب عمى المحاسبة أن تقوم بدور 

رية المتعمقة تشمل البيانات المالية واالقتصادية الخاصة بالبيئة قيمة ذات صمة بترشيد القرارات اإلدا
  .(43ص،م2052 الحمو وأخرون،) بالبيئة

غمب البمدان وتوجيًا عالميًا نتج عنو ظيور أأصبح االىتمام بالبيئة مطمبًا ضروريًا في كما و 
أىمية في توفير معمومات عن التكاليف البيئية لمساعدة اإلدارة في  من المحاسبة البيئية لما ليا

 المنظمات من كما واىتمت العديدالتخطيط والرقابة عمى أداء الشركات في القطاع الصناعي، 
 من العديد تقاريرىا المالية، وأصدرت في البيئية لمشركات اآلثار وغير الحكومية بإظيار الحكومية

 الدول حكومات البنك الدولي ألزم المثال سبيل الخاصة بالمحاسبة البيئية، فعمى البيانات والمعايير
ص،م2054الحسين، ) الدول لتمك القومية الحسابات البيئية ضمن المحاسبة معمومات بإدخال

292). 

األثار البيئية لموحدات  حولبيانات نظم المحاسبة التقميدية عمى توفير  عدم قدرةإن 
أدى إلى تزايد األصوات المطالبة بضرورة قيام الشركات بتحمل مسؤوليتيا تجاه البيئة،  االقتصادية

التكاليف البيئية، ومن  ةدار ونتيجة لذلك قامت العديد من الشركات بتطوير نظم معمومات محاسبية إل
 .(Eugenio et al., 2010, p. 286)ىنا ظير مفيوم محاسبة التكاليف البيئية 

موضع  أصبحتحيث  ،المحاسبة البيئية أحد القضايا المحورية في عمم المحاسبة باتتلقد و 
دارسة لعدد كبير من األكاديميين والمينين وذلك نتيجة ارتفاع التكاليف التي تتكبدىا الشركات من 

األمريكية  المتحدة حيث تشير إحدى الدراسات التي أجريت في الواليات ،أجل المحافظة عمى البيئة
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ن ىذه الزيادة أدت بدورىا إلى زيادة و أن التكاليف البيئية تمثل جزء كبير من المصاريف التشغيمية.  ا 
 حاجة متخذي القرارات في الشركات الصناعية لبيانات تفصيمية حول طبيعة ىذه التكاليف

(Zachry et al., 1998, p. 73). 

بمختمف أشكاليا تبني تطبيق  شركاتال كافة وفي إطار المحافظة عمى البيئة وجب عمى
ن المحاسبة البيئية واحدة من ىذه إنظام من شأنو أن يساىم في المحافظة عمى البيئة، حيث 

األنظمة التي من شأنيا المساىمة في تحقيق ذلك، حيث تعد المحاسبة البيئية فرع من فروع 
من خبلل مدخل بيئي تيدف إلى تحديد نتيجة أعمال المؤسسة ومركزىا المالي  التي المحاسبة

باعتبار أن المؤسسة ليا عبلقة بفئات المجتمع، ومن حق ىذا األخير االطبلع عمى ما تقوم بو 
الزىراء،) المؤسسات من أعمال خاصة في اإلطار البيئي من خبلل آلية اإلفصاح المحاسبي

 .(52ص،م2054

 :الدراســـــةمشكمة  2.2
نظرًا المشكبلت البيئية نتيجة تزايد التي تواجو العالم  التحدياتتتمخص مشكمة الدراسة في 

، األمر الذي مطمبًا ضرورياً  المشكبلتالبحث عن حمول ليذه  د  ع  ي  و ، بيئةعمى المجتمع وال ارىاألث
أدى إلى ضرورة االعتراف بالمسؤولية االجتماعية والتي تشمل مسؤولية الشركات والمصانع تجاه 

القوانين المحمية والدولية عمى أىمية االلتزام بالمعاير البيئية، ومنيا القانون البيئة، وكذلك نصت 
م حيث حدد عقوبات وغرامات تخضع ليا ىذه الشركات والمصانع 5999( لعام 7الفمسطيني رقم )

 .(4م، ص 2007)القطاطي،  في حال ثبوت األضرار المباشرة أو غير المباشرة عمى البيئة

نشاط  الجيود المبذولة في سبيل المحافظة عمى البيئة، إال أن افةعمى الرغم من كو 
ذلك نتيجة اعتقاد ، ويأتي دون المستوى المطموب الزال المحافظة عمى البيئة من التموث الصناعي

)درغام،  ومية فقطالشركات الصناعية أن المحافظة عمى البيئة ىي من مسؤولية الجيات الحك
 ، (30م، ص 2015

 تتمحور في السؤال الرئيس التالي:  الدراسةفإن مشكمة ولذلك 
في قطاع  ةما مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعي

 التالية:  الفرعية ، ويتفرع منو األسئمة؟غزة
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  ؟اإلدارة العميا في الشركات الصناعيةالوعي البيئي لدى ما مدى توفر  .1
 لممزايا والفوائد المتحققة من تطبيق محاسبة التكاليف البيئية؟  العميا إدراك اإلدارة ما مدى .2
 البيئة؟ تجاه العميا اإلدارة  التزامما مدى  .3
 ؟ةفي مجال البيئكفاءات وخبرات توفر  ما مدى .4
 ؟مجال البيئة عاممين فيلاتدريب وتأىيل  ما مدى أىمية .5
 ؟البلزمة لتطبيق محاسبة التكاليف البيئة المصادر التكنولوجية والتقنية توفرما مدى  .6
 ؟الفمسطينية البيئيةتشريعات القوانين و ال ما مدى توفر .7

 :أىــداف الدراســـــة 2.1
 إلى تحقيق األىداف التالية: ىذه الدراسة سعىت

  ةالبيئي المشكبلتالتعرف عمى محاسبة التكاليف البيئية والدور الذي تمعبو في الحد من. 
 اإلدارة العميا في الشركات الصناعيةمستوى الوعي البيئي لدى  بيان. 
  عمى المزايا والفوائد التي تحققيا الشركات الصناعية في قطاع غزة عند تطبيق محاسبة الوقوف

 التكاليف البيئية.
 وتأثيرىا عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية البيئةتجاه  العميا اإلدارة التزاممدى  الوقوف عمى. 
  في إنجاح عممية تطبيق محاسبة  ةمجال البيئفي  الدور الذي تمعبو الكفاءات والخبراتدراسة

 .التكاليف البيئية
 أىمية تدريب وتأىيل العاممين في مجال البيئة وأثرة عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية. دراسة 
 المصادر التكنولوجية والتقنية البلزمة لتطبيق محاسبة التكاليف البيئة التعرف عمى مدى توفر 
 تطبيق محاسبة التكاليف التي تمزم الشركات الصناعية عمى  البيئية القوانين والتشريعات دراسة

 البيئية.
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 :الدراســـــةأىمية  2.2
البد من المحافظة عمييا  واردىا الطبيعية، وعميوتنبع أىمية الدراسة من أىمية البيئة وم

وجب البحث في مقومات تطبيق المحاسبة واستخدام مواردىا الطبيعية االستخدام األمثل، ولذلك 
  البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة، كأحد اإلسيامات في محاولة الحفاظ عمى البيئة

 ومن األسباب األخرى التي تجعل ىذه الدراسة ميمة ما يمي:

 من خبلل  المحاسبة عنياوكيفية  وأنواعيا في تشخيص المشكبلت البيئية ه الدراسةتساىم ىذ
 ، والتعريف بعوامل نجاح عممية تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.تطبيق محاسبة التكاليف البيئية

  إن تطبيق محاسبة التكاليف البيئية يساعد الشركات الصناعية في قطاع غزة عمى تبني مشاريع
 ًا بالبيئة.أقل إضرار 

  تعد ىذه الدراسة بمثابة دعوة لممحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية وذلك من خبلل إبراز دور
 محاسبة التكاليف البيئية في قطاع غزة، ومقومات إنجاح عممية التطبيق.

  لفت أنظار الجيات الرقابية عمى الشركات الصناعية في قطاع غزة عمى ضرورة تطبيق
 التكاليف البيئية لما ليا من فوائد عمى المجتمع ككل.محاسبة 

 :فرضيات الدراســـــة 2.3
 :تينالتالي الرئيستن تينتمت صياغة الفرضيوأىدافيا  الدراسةبناًء عمى ما ورد في مشكمة 

مقومات تطبيق محاسبة لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة تتوفر  ل الفرضية الرئيسة األولى:
  .البيئية التكاليف

 ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

تطبيق عمى  الشركات الصناعية في قطاع غزة في العميا اإلدارة الوعي البيئي لدى توفرال ي .5
 محاسبة التكاليف البيئية.

تطبيق محاسبة التكاليف من لممزايا والفوائد المتحققة الكافي دراك ال يتوفر لدى اإلدارة العميا اإل .2
 .البيئية

 تجاه البيئة.بكافة مسؤولياتيا تزام لاإلتقوم اإلدارة العميا بال  .3
 .ةمجال البيئالبلزمة في  خبراتالكفاءات و ال ال يتوفر لدى الشركة .4
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 .لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية مجال البيئةتدريب وتأىيل العاممين في ال تقوم الشركة ب .5
 تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.البلزمة لالمصادر التكنولوجية والتقنية ال تتوفر  .6
 .تطبق محاسبة التكاليف البيئيةالبلزمة ل البيئية القوانين والتشريعاتال تتوفر  .7

 
توجد فروقات ذات دللة إحصائية بين آراء المبحوثين حول ل الفرضية الرئيسة الثانية: 
البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى لممتغيرات مقومات تطبيق محاسبة التكاليف 

، الشيادات المينية، المسمى الوظيفي، سنوات ، التخصصالمؤىل العممي ،التالية: )العمر
 (.الخبرة
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 نموذج الدراســـــة: 2-6
Psomas et al., 2011)تم جمع ىذه المتغيرات من مجموعة من الدارسات، وىي:  ،)(Setthasakko, 2009)(،Yeo and 

Quazi, 2005(،)Rivera-Camino, 2001) ،(م2052صخري، )و: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ( نموذج الدراسة2.2شكل )

 .(;Psomas et al., 2011;Setthasakko, 2009;Yeo and Quazi, 2005;Rivera-Camino, 2001م2052صخري، : )المصدر

تطبيق محاسبة 

 التكاليف البيئية

اإلدارة الوعي البيئي 

إدراك اإلدارة العليا  العليا

 للمزايا والفوائد
التزام اإلدارة العليا 

 تجاه البيئية

 وجود كفاءات وخبرات

 في مجال البيئة

 تدريب وتأهيل العاملين

 في مجال البيئة

توفر المصادر 

 التكنولوجية والتقنية
توفر القوانين 

 والتشريعات

 

 المتغيرات المستقمة

 

 التابعالمتغير 

http://search.proquest.com/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Setthasakko,+Watchaneeporn/$N?accountid=10472
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 :الدراســــات السابقة 1.7
 الدراسات العربية: :أولً 

 بعنوان "المحاسبة البيئية: دليل من فمسطين".(، م2023دراســــــة )درغام،  (2

مدى تبني الشركات الصناعية الفمسطينية ألسموب ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 
وكيفية المحاسبة عن  (Eenvirnmental Management System)المحاسبة اإلدارية البيئية 

( 55التكاليف البيئية، وقد اعتمدت الدراسة عمى استبانة وزعت عمى مجتمع الدراسة المكون من )
( استبانة، وتم استخدام 43شركة صناعية، حيث تم توزيع استبانة واحدة عمى كل شركة، واسترداد )

 .T-Testأساليب اإلحصاء الوصفي واختبار

تائج أىميا: تمتزم الشركات الصناعية الفمسطينية بقانون البيئة وخمصت الدراسة إلى عدة ن
%، 75م بدرجة كبيرة، وتتبنى الشركات أسموب المحاسبة اإلدارية البيئية بنسبة 5999( لسنة 7رقم )

وتقوم الشركات بالمحاسبة ن التكاليف البيئية بدرجة كبيرة، وال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين 
م والمحاسبة 5999( لسنة 7شركات الصناعية الفمسطينية بقانون البيئة الفمسطيني رقم )مدى التزام ال

، وتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين تبني الشركات أسموب المحاسبة عن التكاليف البيئية
 اإلدارية البيئية والمحاسبة عن التكاليف البيئية.

المحاسبة اإلدارية البيئية في  وقد كانت أىم توصيات الدراسة، ضرورة تطبيق أسموب
الفمسطينية، وضرورة قيام الجمعيات المينية والحكومة بالدور المنوط بيما في الشركات الصناعية 

عقد الدورات التدريبية وورش العمل في المجال البيئي والمحاسبة البيئية، وضرورة قيام الشركات 
 رة حصرىا ألىميتيا بالنسبة لمشركة.الصناعية بالمزيد من التتبع لمتكاليف البيئية وضرو 

(، بعنوان "واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت م2014دراســــــة )الحسين،  (2
 .دراسة تطبيقية عمى عدد من المنشآت الصناعية في العراق" :الصناعية

 ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في
مدى اىتمام تمك المنشآت بإظيار معمومات المحاسبة البيئية، فضبًل عن التعرف عمى و  ،العراق

، لقد عند تطبيق المحاسبة البيئية العراقية الصعوبات والمعيقات التي تواجييا المنشآت الصناعية
سبة اتعبت ىذه الدراسة المنيج الوصفي والمنيج التحميمي وذلك من خبلل الوصف لطبيعة المحا
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مجتمع عينة من استبانة عمى  30توزيع  البيئية وأىميتيا ومعايير وقواعد اإلفصاح عنيا، فضبًل عن
 .الدراسة المكون من المنشآت الصناعية في العراق

وعدم معرفة غالبية عينة عدم وجود قسم مستقل إلدارة البيئة  أن نتائج الدراسة من أىمو 
عمى تطبيق  يأثر سمباً  في معظم المنشآت الصناعيةمجتمع الدراسة لممحاسبة البيئية بمعناىا الكامل 

ن المنشآت الصناعية في العراق تواجو صعوبات ومعيقات عند تطبيق كما أ .المحاسبة البيئية
عدم سن ، بأساليب المحاسبة البيئيةنقص معرفة اإلدارة  المحاسبة البيئية، ويعود ذلك لعدة أسباب:

عدم توافر ، القوانين والتشريعات التي تمزم المنشآت الصناعية بالقيام بإجراءات المحاسبة البيئية
 المعمومات التفصيمية البلزمة لتطبيق المحاسبة البيئية.

 تنمية الوعي لدى مدراء المنشآت الصناعية في العراق بأىمية الدراسة من أىم توصياتو 
عقد دورات تدريبية متخصصة لمدراء المنشآت وأصحاب القرار حول المحاسبة ، المحاسبة البيئية

إنشاء قسم مستقل لمتكاليف من تطبيقيا،  الشركةالبيئية وآلية تطبيقيا والمزايا التي تعود عمى 
العراق لما ليا من العمل عمى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في ، واإليرادات البيئية

سن تشريعات وقوانين تمزم المنشآت الصناعية بقواعد ومعايير ، جدوى ومنفعة كبيرة عمى المنشآت
 المحاسبة البيئية وضرورة التزام الشركات بحماية البيئة والمحافظة عمييا.

 لتحسين البيئة إدارة نظم تطبيق دعم في الدولة ، بعنوان "دور(م2022صخري، ) دراســــــة (1
 .الجزائر" حالة القتصادية دراسة المؤسسات أداء

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أىمية تطبيق نظم إدارة البيئة في المؤسسات 
 االقتصادية الجزائرية، باإلضافة إلى إبراز دور الدولة في دعم المؤسسات التي تتبنى تطبيق ىذه

اعتمدت الدراسة عمى المنيج و ، نجاح عممية التطبيقإل البلزمة المساعدات تقديم خبلل من النظم،
الوصفي التحميمي، باإلضافة إلى عرض مختمف الطرق المتبعة لعدم تطبيق نظم إدارة البيئة في 

 .الشخصية مقاببلتالتم جمع البيانات من خبلل إجراء  المؤسسات االقتصادية في الجزائر، وقد

 ظل في حيث االقتصادي، المؤسسة أداء خمصت الدراسة إلى ضرورة االىتمام بتطوير
 لمتحسين السعي أصبح بالجودة، االىتمام وتنامي الكبير التكنولوجي المنافسة والتطور اشتداد

 ليا يحقق بما التغيرات ومسايرتيا، ىذه لمواجية ىو المبلذ االقتصادي المؤسسة ألداء المستمر
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 في تتمثل جديدة بمتطمبات عمييا األخذ تحتم المنافسة ظروف نإ حيث والتوسع، واالستمرار البقاء
  .االجتماعية لممؤسسة المسؤولية من كجزء البيئية لممعايير ومنتجاتيا المؤسسة احترام مدى

 لممؤسسات مالية ومساعدات تسييبلت الدولة بتقديمضرورة قيام من أىم توصيات الدارسة و 
وتعميميا عمى المؤسسة والمجتمع  الفوائد المتحققة تعزيز بقصد وذلك البيئة، إدارة نظم تطبق التي

وذلك من خبلل  البيئة، إدارة نظم تطبيقلتبدي استعدادىا  التي لممؤسسات الفني الدعم ككل، تقديم
 عمى يد خبراء مختصين من وزارة البيئة. تطبيق ىذه االستراتيجيةبوالمكمفة  تدريب مواردىا البشرية

(، بعنوان "مدى تبني الشركات الصناعية األردنية لتقنية المحاسبة م2007دراســــــة )السبوع،  (2
 .اإلدارية البيئية والمحاسبة عن التكاليف البيئية"

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى تبني الشركات الصناعية األردنية لتقنية المحاسبة 
عن التكاليف البيئية ألغراض اإلدارية البيئية، ومعرفة فيما إذا كانت ىذه الشركات تقوم بالمحاسبة 

 استبانة 68توزيع ، وقد اعتمدت الدراسة البيانات األولية التي جمعت عن طريق االستخدام الداخمي
ة إلى األدبيات المحاسبية المنشورة حول موضوع المحاسبة فاضباإل عمى كامل مجتمع الدراسة،

 .اإلدارية البيئية

ة األردنية تقوم بتبني تقنية المحاسبة اإلدارية توصمت الدراسة إلى أن الشركات الصناعيو 
البيئية، كما أنيا تقوم بالمحاسبة عن ثبلثة من تصنيفات التكاليف البيئية، وىي تكاليف معالجة 

فيما تبين أن تمك الشركات ال تقوم بالمحاسبة  ،النفايات واإلشعاعات، وتكاليف الوقاية واإلدارة البيئية
 وعة ألغراض االستخدام الداخمي.عن تكاليف التشغيل المتن

أوصت الدراسة بتوجو الشركات نحو التحوط بالقيام بالتأمين ضد التعرض لؤلخطار البيئية 
التي عادة ما توجد في البيئات الصناعية، والتوجو نحو المزيد من اإلنفاق عمى أنشطة البحث 

بالمزيد من التحقق حول تكاليف الطاقة غير  توصأوالتطوير المتعمقة بالمشروعات البيئية، كما و 
المستغمة والتكاليف الضائعة والمحاسبة عنيا بقدر تواجدىا في الشركة، باإلضافة إلى توجو 

ألسباب وال يستفاد منيا  الشركةالشركات إلى التحوط في تتبع وحصر التكاليف التي قد تضيع عمى 
 في اإلنتاج.
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بعنوان "دراسة وتحميل التكاليف البيئية وأىميتيا في ترشيد ، (م2002المرزوقي، ) دراســــــة (3
 .القرارات اإلدارية"

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مدى اىتمام الشركات الصناعية في مدينة جدة في 
 الشركاتالعربية السعودية، بالقضايا البيئية وطبيعة التكاليف البيئية التي تتحمميا ىذه  المممكة

. لقد استعرضت ىذه الدراسة مفيوم التموث البيئي والتأثيرات وأىميتيا في ترشيد القرارات اإلدارية
الصناعية عمى التموث البيئي، كما استعرضت الدراسة أيضًا من خبلل العديد من الدراسات السابقة 

لمسح النظري ألىم ، لقد تم جمع البيانات من خبلل امفيوم وطبيعة التكاليف البيئية وطرق معالجتيا
مجموعة استبانة عمى  300توزيع الدراسات التي تناولت محاسبة التكاليف البيئية، باإلضافة إلى 

 دراسة.تساؤالت ال نمن المدراء الماليين في ىذه الشركات بيدف اإلجابة ع

 الشركاتوقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا اآلثار البيئية المترتبة عمى 
تدرك مفيوم القضايا البيئية  الشركاتن غالبية وا  ية ىي األبخرة والغازات والمياه المموثة. الصناع

ولذلك يتزايد اىتماميا بيا من خبلل زيادة الحمبلت اإلعبلنية والدورات التدريبية لموظفييا لزيادة 
البيئية  إدارات متخصصة لبلىتمام بالتكاليف في غالبية الشركات الوعي بيذه القضية. ال توجد

ويرجع ذلك إلى قصور نظام المعمومات بالشركة وعدم إمكانية تتبع مثل ىذه التكاليف. وجود قمة 
ن أىم وا   ،من الشركات التي تتبع معايير محددة لمتفرقة بين التكاليف البيئية التشغيمية والرأسمالية

 من الحريق واإلشعاعات.التكاليف البيئية التي تتحمميا ىذه الشركات تتمثل في تكاليف الحماية 

ضرورة قيام الشركات الصناعية السعودية بإنشاء قواعد معمومات  :وقد كانت أىم التوصيات
لمعمل عمى توفير جميع أنواع البيانات والمعمومات لكي تساعد في إجراء قياس تكاليف أضرار 
التموث البيئي وتكاليف عبلجو مع ضرورة تجميع تمك البيانات والمعمومات عمى أساس شامل 

 لمتخصصين في مختمف مجاالت المعرفة.ومنظم عن طريق االستفادة بخبرات ا
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 ثانيًا الدراسات األجنبية:

"تحديات تطبيق نظم اإلدارة البيئية في  ، بعنوان(Famiyeh et al., 2014) دراســــــة (2
 Challenges of Environmental Management Systems“الشركات الغانية".

Implementation in Ghanaian Firms”. 

إلى التعرف عمى عوائق تنفيذ نظم إدارة البيئة في غانا، لما ليا من دور في الدراسة ىدفت 
المحافظة عمى البيئة، حيث يمكن وصف اإلدارة البيئية عمى أنيا المنيج المتبع من قبل المنظمات 

توزيع  ، لقد تم جمع البيانات من خبلللتقييم عممياتيا وأنشطتيا لمتأكد من امتثاليا لممعايير البيئية
 .استبانة عمى مدراء التشغيل، السبلمة، والصحة في الشركات الغانية 55

توصمت الدراسة إلى أن معيقات تطبيق نظم اإلدارة البيئية في غانا تكمن في تكاليف وقد 
التطبيق والتحقق من التكاليف البيئية، وتكاليف االستشاريين، وأخيرًا تكمفة الوقت البلزم لمتطبيق. 

إلى أن تكمفة الموارد البشرية ال تعد معوقًا من معيقات تطبيق نظم اإلدارة  كما وتوصمت أيضاً 
 البيئية، وذلك نظرًا الرتفاع نسبة البطالة وانخفاض معدل األجور.

ومن أىم التوصيات التي أوصت بيا الدراسة ضرورة قيام الييئات التنظيمية والرقابية عمى 
تشجيع ىذه و ليف تطبيق نظم اإلدارة البيئية، مساعدة الشركات عمى إيجاد طرق لتخفيض تكا

، وباإلضافة إلى ذلك وجب عمى الجيات الشركات عمى المشاركة في تطوير نظم اإلدارة البيئية
، وعدم محاسبتيا عمى الرقابية مساعدة الشركات التي لدييا قابمية لتطبيق نظم اإلدارة البيئية

 لتطبيق المبدئي.التجاوزات التي تحدث أثناء عممية التخطيط وا

"الدوافع والصعوبات والفوائد من تطبيق معيار  ، بعنوان(Psomas et al., 2011) دراســــــة (2
 Motives, difficulties and“نظم إدارة البيئة لمنظمة المعايير الدولية".  14001

benefits in implementing the ISO 14001 Environmental 

Management System”. 

الدارسة إلى التعرف عمى الدوافع والصعوبات والفوائد التي تعود عمى الشركات ىدفت 
وتحديد العوامل األكثر تأثيرًا في عممية (، ISO 14001اليونانية عند تطبيق نظم اإلدارة البيئية )

، وقد تم جمع البيانات من خبلل تصميم استبانة بناًء عمى محفزات تطبيق نظم اإلدارة البيئية
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 مديرياستبانة عمى مجموعة من  580وصعوبات وفوائد تطبيق نظم اإلدارة البيئية حيث تم توزيع 
 الشركات اليونانية.

والتي من شأنيا تحفيز الشركات عمى تطبيق نظم  الدوافعتوصمت الدراسة إلى مجموعة و 
ة، تطوير تحسين صورة المؤسسة وتحقيق ميزات تسويقي ومن أىم ىذه العوامل اإلدارة البيئية

العبلقات المجتمعية، متطمبات الزبائن، العبلقة مع المجتمع والسمطات، تطوير المعرفة البيئية لدى 
العاممين، تخفيض التكاليف اإلنتاجية، ميزات تنافسية، تجنب صعوبات التصدير واالستيراد مع دول 

مقاومة  من أىمياالتي قد تواجو الشركات  الصعوباتمجموعة من و  .تضع شروط ومعايير بيئية
العاممين لمتغيير، عدم رضا العاممين، تخّوف اإلدارة من ىدر الموارد المتاحة والوقت والجيد، زيادة 
تكاليف التأسيس المبدئية وتكاليف التطوير والصيانة، عدم توفر الموظفين ذوي الكفاءة، عدم إدراك 

دارة تجاه البيئة، التدقيق البيئي، وتكمفة اإلدارة لمفيوم المحافظة عمى البيئة، التدريب، التزام اإل
ن تحقق الفوائد التي تعود عمى الشركة من تطبيق نظم اإلدارة البيئية إ اإلجراءات التصحيحية.

تحتاج إلى وقت طويل، حيث إن الفوائد المتحققة من التطبيق يمكن مبلحظتيا ابتداًء من البيئة 
ا في البيئة الخارجية، إن من أىم الفوائد المتحققة من الداخمية لممؤسسة، ثم بعد ذلك يمكن مبلحظتي

تطبيق نظم اإلدارة البيئية ىي تحسين عبلقة الشركات مع المجتمع، وتحسين وضعيم في السوق 
 وذلك من خبلل تحسين معالجة المخمفات البيئية، مما ساعد عمى تحقيق أداء بيئي أفضل.

المطبقة والشركات التي لدييا قابمية ومن أىم توصيات الدراسة ضرورة قيام الشركات 
عداد سياسات بيئية ذات أىداف واضحة، وعمى ضرورة التزام  لتطبيق نظم اإلدارة البيئية بتطوير وا 

كما وأوصت الدراسة عمى ضرورة قيام الشركة بتحديد القضايا البيئية ، اإلدارة العميا بيذه السياسات
معالجتيا وفقًا لمسياسات والمعايير، وذلك يمكن تحقيقو عن طريق تدريب  ةالتي تواجييا، وكيفي

 .الموظفين عمى تطبيق ومتابعة المعايير البيئية

"العوائق التي تحول دون تنفيذ المسؤولية البيئية  ، بعنوان(Setthasakko, 2009)دراســــــة  (1
 Barriers to implementing corporate environmental“ية".تايالنداللمشركات 

responsibility in Thailand: A qualitative approach”. 
لقد ىدفت الدراسة إلى فيم العوائق األساسية لتطبيق المسؤولية البيئية في شركات تايبلند، 

جراء  مع اإلدارة العميا لثبلث شركات الشخصية مقاببلت التم جمع البينات من خبلل المبلحظة وا 
 .في مجال تجميد األسماك في تايمندتعمل 

http://search.proquest.com/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Setthasakko,+Watchaneeporn/$N?accountid=10472
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عدم وجود رؤية  :مسؤولية البيئيةلقد توصمت الدراسة إلى ثبلث عوائق أمام تطبيق ال
تنوع  .غياب التزام اإلدارة العميا تجاه البيئية .واضحة لدى الشركات حول استدامة الموارد الطبيعية

، باإلضافة إلى وجود البيئيزيادة الوعي شركات يتطمب الن تطبيق المسؤولية البيئية في الثقافات، إ
البيئية  المشكبلتن إة. تجاه البيئلموارد الطبيعية والتزاميا رؤية واضحة لئلدارة العميا حول استدامة ا

نمو بيئيًا، وعمى الرغم من أن معدل إنشاء منظمات مسؤولة  أدت إلىواستدامة الموارد الطبيعية 
إال أن التموث الصناعي  في ازدياداالبتكارات والتقنيات البيئية التي تساىم في المحافظة عمى البيئة 

 ف الموارد الطبيعية.استنز اقد تسبب في تدىور البيئة العامة و 

وصت بو الدراسة ضرورة التزام اإلدارة تجاه البيئة، وضرورة تحديد رؤية أومن أىم ما 
سموك اإلنسان وثقافة الشركة، عمى  وعمى ضرورة مراعاة واضحة لمشركة حول استدامة الموارد،

 .ةالبيئعمى  من شأنيا المحافظة والتي أساليبتطبيق الرئيسية لعدم األسباب  من اعتبار أنيا

ااختبار عوامل نجاح نطبيق نظم "تطوير و  ، بعنوان(Yeo and Quazi, 2005) دراســــــة (2
 Development and validation of critical factors of“."إلدارة البيئيةا

environmental management”. 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مجموعة من عوامل نجاح تطبيق نظم اإلدارة البيئية ومدى 
تأثيرىا عمى عممية التطبيق في الشركات السنغافورية، والتي سوف تمكن المدراء من تقيم وتحسين 

البيئي. حيث أشارت الدارسة إلى وجود العديد من الدراسات التي تناولت عوامل  الشركةأداء 
مات نجاح تطبيق نظم اإلدارة البيئية، إال أنو ال توجد دراسات تناولت مدى تأثير ىذه العوامل ومقو 

استبانة  اعتمدت الدراسة في عممية جمع البيانات عمىإحصائيًا عمى تطبيق نظم اإلدارة البيئية، 
  فورة.شركات تصنيع اإللكترونيات والمواد الكيماوية في سنغا عمى استبانة 848 تم توزيعحيث 

لقد توصمت الدارسة إلى عدة عوامل ليا دور فعال في نجاح تطبيق نظم اإلدارة البيئية، من 
أىم ىذه العوامل؛ مدى التزم اإلدارة العميا تجاه البيئة من خبلل وضع رؤية بيئية شاممة، وضع 

ضع وتحديد خطة استراتيجية لترشيد جيود الشركة لتحقيق تمك الرؤية، إشراك الموظفين في عممية و 
األىداف البيئية، تدريب الموظفين إلكسابيم الميارات المطموبة لموفاء بمسؤولياتيم البيئية وتحقيق 
األىداف البيئية لممنشأة، تصميم عمميات اإلنتاج والمنتج بطريقة تقمل من األثار العكسية عمى 
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ياس مستوى األداء البيئي البيئة، وضع معايير وأسس الختيار الموردين، تحديد مقاييس موضوعية لق
 .الشركةفي 

بعممية التدقيق البيئي، وذلك من أجل ومن أىم ما أوصت بو الدراسة ضرورة قيام الشركات 
، مقومات نجاح تطبيق نظم اإلدارة البيئية وفق ما يتناسب معيا قياس األداء البيئي لمشركة وتحديد

  جيود اإلدارة البيئية.حيث إن ذلك سوف يساعد المدراء في تحديد أولويات 

"تطبيق ومتابعة نظم اإلدارة البيئة: العوامل األساسية لنجاح  ، بعنوان(Zutshi, 2004)دراســــــة  (3
 Adoption and maintenance of environmental management“التطبيق".

systems: Critical success factors”. 

في المنظمات  ح تطبيق نظم اإلدارة البيئيةىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى عوامل نجا
اعتمدت الدراسة في عممية جمع البيانات عمى مقببلت أولية ومقاببلت مييكمة، ، األسترالية

 من الشركات األسترالية. شركت286باإلضافة إلى تصميم استبانة تم توزيعيا عمى 

ومن أىم ىذه  عوامل نجاح تطبيق نظم اإلدارة البيئية، مجموعة منإلى  لقد توصمت الدراسة
ؤلمور الحيوية والميمة لمتأكد من إنشار الوعي والفيم البلزم لمقضايا لدعم اإلدارة العميا : العوامل

البيئية عمى مستوى المنظمة ككل، باإلضافة إلى التزام اإلدارة بتطبيق نظم اإلدارة البيئية والمحافظة 
تدريب الموظفين عمى النظام إن من أىم عوامل نجاح تطبيق أي نظام، حيث  التدريب .عمييا

ير مما يالجديد يساىم في نجاح تطبيق ىذا النظام، باإلضافة إلى تخفيف أثر مقاومة الموظفين لمتغ
ىناك العديد من التحميبلت الضرورية لضمان نجاح تطبيق نظم  .يساىم إيجابًا في نجاح التطبيق

البيئية، ومن ضمن ىذه التحميبلت تحميل التكمفة والمنفعة، وتحميل الفجوة البيئية "التحميل اإلدارة 
 األساسي لممراجعة البيئية".

ومن أىم توصيات الدراسة وجوب قيام المدراء بتكييف عممية تطبيق نظم اإلدارة البيئية وفق 
ه يمكن تطبيقيا عمى جميع عوامل النجاح المذكورة أعبل ثقافة الشركة واحتياجاتيا، كما إن

ن إتباع ىذه العوامل سوف يجعل المنظمات بغض النظر عن حجميا أو تصنيفيا أو طبيعتيا، و  ا 
 ية تطبيق نظم اإلدارة البيئية أكثر سرعة وسبلسة وفاعمية.ممع
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"ما ىي العوامل التي تدفع الشركات  ، بعنوان(Rivera-Camino, 2001) دراســــــة (4
 What motivates European firms to“األوروبية لتطبيق نظم اإلدارة البيئية؟"

adopt environmental management systems?”. 

المتغيرات االستراتيجية والتنظيمية التي تستخدميا الشركات إلى التعرف عمى  الدراسةىدفت 
المعايير البيئية  لمتعرف عمى أيضاً  وتيدف ىذه الدراسة ،اإلدارة البيئية األوروبية لتحديد أحد نظم

األكثر استخدامًا، والعوامل الخارجية التي تدفع اإلدارة لتطبيق المعايير البيئية، والتوجيات الشخصية 
من ، لقد تم جمع البيانات التي تمعب دورًا رئيسًا في تحديد ما إذا كان سيتم اعتماد ىذه المعايير

 .وروبيةمن الشركات األشركة  3055خبلل تصميم استبانة تم توزيعيا عمى 

أن ىناك العديد من األسباب التي تدفع الشركات إلى ضرورة تبني  الدراسة إلى توصمت
ي تجاه ضرورة حماية البيئة لمانتشار الوعي العا :ىذه األسباب ومن أىمتطبيق نظم اإلدارة البيئية، 

ن بالقضايا البيئية مما يدفع الشركات إلى إدارة األنشطة ياىتمام المستيمكوالمحافظة عمييا، 
استخدام معايير ، اإلنتاجية والتسويقية وفق المعايير البيئية لمقابمة توقعات المستيمكين البيئية

الشركات لتطوير نظم إدارة بيئية خاصة بيم وذلك لمقابمة معايير يؤدي إلى تحفيز لعمميات اإلنتاج 
المنافع السياسية والتنافسية التي يمكن تحقيقيا من  من قبل المنظمات الدولية، صادرةنتاج الاإل

إلى فشل عممية تطبيق  تؤديعدة عوامل من شأنيا أن  كما أن ىناك تطبيق نظم اإلدارة البيئية.
العميا، ا ضعف تحديد األىداف والغايات، نقص الدعم من اإلدارة ينظم اإلدارة البيئية، من أىم
لوجية، عدم فاعمية خطوط االتصال والتواصل بين فريق العمل، عدم و نقص في المتطمبات التكن
إلى أن التشريعات القانونية والمجتمعية ليا تأثير منخفض  ، باإلضافةكفاية المصادر المخصصة

 إلى متوسط تجاه تطبيق الشركات األوروبية لممعايير البيئية.

، ضرورة قيام الشركات األوروبية بتبني احد نظم اإلدارة البيئية ومن أىم توصيات الدراسة
، وذلك من أجل المساىمة في المحافظة عمى البيئة ومواردىا والتي تتوافق مع متطمبات الشركة

وفرض الطبيعية، كما وطالبت الييئات الرقابية بضرورة متابعة عممية تطبيق نظم اإلدارة البيئية 
 .ر المطبقةعقوبات عمى الشركات غي
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"توصيات تطبيق نظم اإلدارة البيئية في الصناعات  ، بعنوان(Licona, 2001) دراســــــة (5
 Recommendations for the implementation of“التحويمية المكسيكية".

environmental management systems in the Mexican manufacturing 

industry”. 

مدى أىمية تطبيق نظم اإلدارة البيئية، وذلك من خبلل  التعرف عمى الدارسة إلى ىدفت
تعريف نظم اإلدارة البيئية، وتحديد المنافع المتحققة من تطبيق نظم المحاسبة البيئية والعوامل 

، والتحديدات التي تواجو الشركات الصناعية في الشركات الصناعية المكسيكية المؤثرة عمى تطبيقيا
، تطبيق نظم اإلدارة البيئية، واقتراح أربعة استراتيجيات لتطبيق ىذه النظم البيئيةالمكسيكية عند 

من الشركات شركة  23اعتمدت الدراسة في عممية جمع البيانات عمى استبانة تم توزيعيا عمى 
 .المكسيكية

من إلى عدة عوامل من شأنيا التأثر عمى تطبيق نظم اإلدارة البيئية، الدراسة  تلقد توصم
الصورة الوطنية لمشركة، ، امتثال الشركات الصناعية المكسيكية لمقوانين البيئية :ىم ىذه العواملأ

التوفير في عمميات التصنيع، وذلك من خبلل تكنولوجيا ، والتي تنعكس عمى التسويق والمبيعات
سباب كما أن ىناك مجموعو من األ .العولمة، الوقاية من التموث واستغبلل نظم المحاسبة الجديدة

، نقص الموارد من شأنيا أن تعيق عممية تطبيق نظم اإلدارة البيئية، من أىم ىذه العوامل:التي 
ضعف الجيات الرقابية المختصة بمراقبة امتثال الشركات ، نقص الخبرات في المجاالت البيئية

 اإلدارة البيئية.تكاليف تطبيق نظم ، نقص الوعي البيئي، لممعايير البيئية

ن تطبيق ىذه النظم  ضرورةالدارسة  ومن أىم ما أوصت بو تطبيق نظم اإلدارة البيئية، وا 
والتي من شأنيا أن يعد الخطوة األولى نحو تحسين األداء البيئي لمشركات الصناعية المكسيكية، 

ألداء البيئي يمكن تكون جزء من الخطة االقتصادية لمتوسع في األسواق العالمية، حيث إن تحسين ا
 أن يحقق ميزة تنافسية لمشركات الصناعية المكسيكية عمى الشركات الصناعية األجنبية.
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"تحديات تصميم وتطبيق  ، بعنوان(Kirkland and Thompson, 1999) دراســــــة (6
 Challenges in designing, implementing and“ومتابعة نظم اإلدارة البيئية".

operating an environmental management system”. 

فاعمية تصميم وتطبيق نماذج نظم اإلدارة البيئية مدى  إلى التعرف عمى الدراسة ىدفت
الحالية، ومعيقات تطبيق نظم اإلدارة البيئية بشكل فعال والتكتيكات الناجحة لمتغمب عمى ىذه 

، اعتمدت الدراسة في عممية جمع البيانات عمى الشركات الواقعة في غرب وشمال كندا المعيقات
من الشركات الواقعة في شركة  32عمى المبلحظة باإلضافة إلى تصميم استبانة تم توزيعيا عمى 

 .غرب وشمال كندا

إلى مجموعة من العوامل التي تحفز الشركة عمى تطبيق نظم اإلدارة  ت الدراسةتوصم
الجيات ذات المصالح ، السياسات الحكومية، لمعاييرالقوانين وا ، ومن أىم ىذه العوامل:البيئية

كما وتوصل أيضًا إلى مجموعة  .التطبيق تكاليف، و األسواق، )المستثمرين، والعمبلء، والموظفين(
من المعيقات التي تشكل حاجزًا دون تطبيق نظم اإلدارة البيئية بشكل ناجح وفعال، ومن أىم ىذه 

االعتقاد بأن الفوائد التي تعود عمى الشركة ، نظم اإلدارة البيئيةعدم االدراك بالحاجة إلى  العوامل:
نقص ، االفتقار إلى الميارات والخبرات، من تطبيق نظم اإلدارة البيئية أقل من تكاليف التطبيق

 .ةاالعتقاد بأن الممارسات الحالية كافي، و عدم االىتمام بالقضايا البيئية، الموارد

رة توفر توجيو كافي بشأن كيفية تطبيق نظم اإلدارة البيئية، ومن أىم توصيات الدراسة ضرو 
حيث إن عممية تصميم نظام فعال لئلدارة البيئية عممية معقدة، حيث يمكن ىذا التعقيد في نماذج 
نظم اإلدارة البيئية الحالية التي تركز عمى اإلطار العام لمنظام ومكوناتو، وعمية فإن توفر توجيو 

إلى تطبيق  أن يؤدينظم اإلدارة البيئية بجانب تصميم نظام فعال من شأنو كافي بكيفية تطبيق 
 ناجح وفعال لنظم اإلدارة البيئية.

 التعميق عمى الدراسات السابقة 2.6
إن معظم الدراسات السابقة أكدت عمى ضرورة المحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية، 

المحافظة عمى البيئة مازالت في بداياتيا، واتفقت جميع باإلضافة إلى أن الجيود المبذولة في سبيل 
جراءات تضمن حماية البيئة واالستخدام األمثل لمواردىا.  الدراسات عمى ضرورة وجود معايير وا 
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الدراسات السابقة عمى ضرورة وجود تشريعات قانونية خاصة بالبيئة تمزم  كما وأكدت
يقاع ال غرامات والعقوبات المالية عمى الوحدات التي يثبت عدم الوحدات االقتصادية االلتزام بيا، وا 

 التزاميا بيذه التشريعات.

اتفقت الدراسات السابقة عمى وجود مجموعة من العوامل التي من باإلضافة إلى ذلك فقد 
شأنيا إنجاح عممية تطبيق محاسبة التكاليف البيئية، كأحد الطرق في سبيل المحافظة عمى البيئة 

، إدراك اإلدارة العميا لممزايا اإلدارة العميامستوى الوعي البيئي لدى  :أىم ىذه العوامل ومواردىا، ومن
والفوائد المتحققة من تطبيق محاسبة التكاليف البيئية، التزام اإلدارة العميا تجاه البيئة، وجود كفاءات 

 .الدعم الحكومي وخبرات، تدريب وتأىيل العاممين، توفر المصادر التكنولوجية والتقنية، وتوقر

 ما يميز الدراســـــة الحـاليـة  2.7
 األجنبية التي دراساتال عديد وجود تبين لدراسات السابقةا في من خبلل النظر والتفحص

التي يمكن تطبيقيا عمى جميع  مقومات محاسبة التكاليف البيئية من حيث تناولت ىذا الموضوع
 التي عربيةال الدراسات إلى المنظمات بغض النظر عن حجميا أو تصنيفيا أو طبيعتيا. أما بالنظر

العربية عامة وقطاع غزة بصفة البيئية في عديد من الدول  التكاليف محاسبة موضوعتناولت 
نماذج لقياس ىذه التكاليف، تتمحور حول الجانب النظري لمموضوع، ومحاولة وضع فإنيا  خاصة،

وأكدت ىذه الدراسات عمى ضرورة تطبيق محاسبة التكاليف  وكيفية اإلفصاح المحاسبي عنيا،
البيئية وعمى ضرورة اىتمام الجيات التشريعية والرقابية عمى ضرورة تشريع قوانين ممزمة لموحدات 

 ة عمى البيئة.في سبيل المحافظلما ليا من تأثير فعال  ،االقتصادية ومتابعتيا

من حيث العوامل المؤثرة عمى وبالتالي، فإن ىذه الدراسة تتشابو مع الدراسات األجنبية 
، حيث اعتمدت الدراسة الحالية عمى مجموعة من تطبيق محاسبة التكاليف البيئية ومدى توفرىا

وتختمف معيا من  مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية التي تناولتيا الدراسات األجنبية السابقة،
، حيث يعتبر قطاع غزة بيئة خصبة لمثل ىذه الدراسة ويرجع ذلك إلى انخفاض حيث مكان التطبيق

 .مستوى الوعي البيئي في المجتمع وعدم فاعمية القوانين والتشريعات البيئية

وعمى الجانب اآلخر، فإن ىذه الدراسة تتفق مع الدراسات العربية السابقة عمى ضرورة  
لبيئية، حيث تأتي ىذه الدراسة كدراسة مكممة لمدراسات العربية السابقة محاسبة التكاليف ا تطبيق

تعتبر خطوة أما ىذه الدراسة التي تناولت كيفية معالجة البيانات المحاسبة البيئية واالفصاح عنيا، 
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الشركات الصناعية في قطاع غزة من خبلل  فيأمامية في سبيل تطبيق محاسبة التكاليف البيئية 
  .مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية مدى توفر البحث في
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 الفصل الثاني
التأصيل العممي لمحاسبة 

التكاليف البيئية وواقع الشركات 
 الصناعية في قطاع غزة
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 المقدمة:  2.2
العديد من األطراف والجيات من يتطمب مشاركة  إن التعامل مع البيئة بمختمف جوانبيا

لكون الدراسات البيئية في غالبيا تعتمد عمى ما تم  والتخصصات العممية، وىذا نظراً  شتى المجاالت
في تمك المجاالت، وىو ما يبين األىمية الواضحة لمبيئة في رصد وتقييم  التوصل إليو من نتائج
لمموارد المستخدمة من  الرئيسالمصدر  ارىاباعتبوالتكنولوجية الحاصمة،  منحى التطورات العممية

 عممياتيا اإلنتاجية. قبل المؤسسات الصناعية في

لعدم  في تموث البيئة، نظراً  مباشراً  يبلحظ أن عمميتي التصنيع والتنمية قد أسيمتا إسياماً 
وارد عند التخطيط لمعممية الصناعية، مما أدى إلى ىدر الم االىتمامالبيئة موضع االعتبارات أخذ 

لمخطط الطموحة لتحقيق النمو السريع، إضافة إلى تزايد حدة المنافسة بين  نتيجة األولية والطاقة،
متماثمة، مما ينجم عنو تأثيرات سمبية عمى البيئة، يواجو المحاسبون  المؤسسات العاممة في قطاعات

ت الصناعية ويعبر عنيا بصيغة نقدية، التي تتحمميا المؤسسا صعوبة في قياس التكاليف الناجمة
 عنيا بالتكاليف البيئية.

عمى مختمف المؤسسات وخاصة منيا الناشطة في صناعات حساسة  من ىنا أصبح لزاماً و 
البيئي، األمر الذي يتطمب منيا ضرورة  العائدالبيئية ضمن عممية تقييم  االعتبارات ، أن تدرجبيئياً 

البيئية، والتي يتوافر عمييا عمم المحاسبة،  األمور االعتبارمينية لمقياس تأخذ في  تطوير طريقة
جانبا لو عبلقة بالبيئة وقضاياىا، وكل ىذا في إطار محاسبة التكاليف  الذي يضم في فروعو

معمومات فعمية ومستقبمية، لمتخذي القرارات ولصانعي السياسات  البيئية، التي تيدف إلى توفير
لكافة العمميات واألنشطة الخاصة بحماية  واالجتماعيةلبيئية ا البيئية، لغرض تحديد كل من التكاليف

 البيئة من األضرار المباشرة وغير المباشرة.

 ة ىي كالتالي:رئيسمباحث  أربعتقسيم ىذا الفصل إلى  فقد تمتقدم  عمى ما بناءً 

 المبحث األول: ماىية التموث البيئي وعبلقتو بالمحاسبة البيئية.

 مكونات التكاليف البيئية.المبحث الثاني: طبيعة و 

 المبحث الثالث: ماىية المحاسبة البيئية.

  .المبحث الرابع: قانون البيئة وواقع الشركات الصناعية في قطاع غزة
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 المبحث األول
 طبيعة ومكونات التكاليف البيئية

 تمييد:  2.1.0
االستراتيجية لمشركة لقد أدرك قطاع األعمال وجوب إدراج القضايا البيئية ضمن الخطط 

لمعمل عمى تحسين األداء البيئي لمشركة عمى المدى البعيد، وذلك لضمان بقائيا في السوق، والذي 
يترتب عمية االعتراف بتكاليف يعبر عنيا بالتكاليف البيئية، وتتمثل في كافة عناصر التكاليف 

قتصادية المتاحة، فضبًل عن الخاصة بتخفيض المقدار المفقود في الخدمات والطاقة والموارد اال
تكمفة إعادة تدوير المخمفات إلى جابن تكمفة المنتجات الصديقة لمبيئة، حيث يواجو المحاسبون 

 مشكمة قياس التكاليف البيئية الناجمة عن التموث بصيغة نقدية.

 مفيوم التكاليف البيئية وطبيعتيا: 2.2.2
واالقتصادية، وتعني التكاليف بشكل عام إن مفيوم التكاليف يعد من المفاىيم المحاسبية 

التضحية االقتصادية التي تتحمميا الوحدة االقتصادية لقاء خدمة أو منفعة ضرورية لتحقيق أىدافيا، 
أما التكاليف البيئية فإنيا تشمل تكاليف اإلجراءات المتخذة أو المطموب اتخاذىا إلدارة اآلثار البيئية 

نتاجية بطريقة مسؤولة بيئيًا، فضبًل عن التكاليف األخرى التي التي تترتب عمى نشاط الوحدة اإل
 (.54ص ،م2055تستدعييا األىداف والمتطمبات البيئية لموحدة اإلنتاجية )جبار، 

إن التكاليف البيئية تتمثل بالنفقات البيئية المتضمنة بالخطوات المتخذة لتفادي وخفض 
صبلح الدمار البيئي الناجم عن ممارسة  الوحدة االقتصادية لنشاطيا، أو المحافظة عمى الموارد وا 

المتجددة أو غير المتجددة، وتشمل ىذه التكاليف. وتشمل ىذه التكاليف نفقات التخمص من النفايات 
والمحافظة عمى المياه ونوعية اليواء وتحسينو وخفض الضوضاء، والبحث عن منتجات ومواد أولية 

 (.Kitzman, 2001, p. 21البيئة )وعمميات إنتاجية أقل إضرارًا ب

من  الشركةبأنيا النفقات التي تتحمميا  ،(Eugenio et al., 2010, p. 289)يا عرفولقد 
لقوانين البيئة والتكاليف التي تنفق من أجل تخفيض أو توقف انبعاث واأجل التوافق مع المعايير 

اآلثار البيئية الضارة عمى العاممين المواد الضارة، والتكاليف األخرى المصاحبة لعممية تخفيض 
 ككل. الشركةو 
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 أسباب الىتمام بالتكاليف البيئية: 2.2.2
إن األساليب المطبقة في مجال الرقابة عمى البيئة مازالت محدودة بالنسبة لمعديد من 

ات األجيزة الرقابية ومازالت تواجو العديد من الصعوبات، من بينيا افتقار ىذا المجال إلى المعموم
لى غياب وظيفة التدقيق عمى األداء البيئي لممنشأة، كما أن ىناك  المتصمة بتكمفة ومنفعة البيئة، وا 

 ،م2052مجموعة من العوامل التي أدت إلى ضرورة االىتمام بالتكاليف البيئية )الصوفي وأخرون، 
 (:220ص

  البيئية وتؤثر تأثيرًا جوىريًا عمى الطبيعة الكمية المالية لمكثير من المعمومات الخاصة باألنشطة
 أصول المشروع ونفقاتو والتزاماتو.

  تغير وجية النظر السائدة حول تكاليف المحافظة عمى البيئة من كونيا تكاليف اجتماعية
 .الشركةيتحمميا المجتمع إلى تكاليف تتحمميا 

 لموم لممحاسبة لتضميميا عدم اشتمال القوائم المالية عمى المعمومات باألنشطة البيئية قد وجو ا
 مستخدمي البيانات المالية.

  الحاجة إلى المساىمة في إعداد تقرير تكاليف التموث عمى المستوى القومي، والذي يفيد في
جراء  الحصول عمى المؤشرات التي تمكن من متابعة التموث الناتج عن األنشطة المختمفة وا 

 الدراسات البلزمة.

( أن التكاليف البيئية قد 504ص ،م2000بدوي )( و 41 ص ،م2015درغام )ويرى 
 :كسبت أىميتيا من عدة عوامل، وىي كما يمي

 ساعد عمى الكمي أو النقدي ليذه التكاليف ي المفاضمة بين األساليب البديمة، حيث توفر القياس
 إجراء المقارنات بين البدائل المتاحة الختيار البديل األقل تكمفة.

  البلزمة لتخطيط اإلنفاق في مجال حماية البيئة، عن طريق إعداد الموازنات توفير المعمومات
 التخطيطية مما يساىم بدوره في إحكام الرقابة عمى ىذه العناصر.

  توفير المعمومات البلزمة لمقابمة احتياجات المحاسبة الضريبية، حيث يمكن لمسمطات الضريبة
 اية البيئة.وضع إعفاءات لممؤسسات التي تقوم بدوره في حم

  تساىم في تحقيق مزايا تخفيض الطاقة وتحسين البيئة المحيطة، سواء إذا كانت داخل المؤسسة
 أو خارجيا.
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  زيادة كفاءة استخدام عناصر مدخبلت النشاط واختيار مدخبلت التشغيل التي تحسن مستوى
 األداء البيئي.

  إلى تخفيض التكاليف الكمية مساعدة اإلدارة في عممية ترشدي اتخاذ القرارات، مما يأدي
 لممؤسسة، وبالتالي تحسين سمعة المؤسسة وقيمتيا السوقية.

 أنواع التكاليف البيئية:  2.2.1

 يمكن مخمفات عنو ينتج مما نشاطيا بمزاولة الشركات قيام عند البيئية التكاليف تنشأ
 ذلك ولتحقيق بالبيئية تضر ال بطريقة منيا التخمص أو تدويرىا خبلل إعادة من منيا االستفادة
 (.79ص ،م2008)السيد،  بيئية تكاليف أنيا عمى يمكن تصنيفيا تكاليف الشركة تتحمل اليدف

 تبويب التكاليف وفقًا لألنشطة: 2.2.1.2

 المنع،تكاليف  أربع مجموعات وىي:تقسم تكاليف األداء البيئي من ىذه الزاوية إلى 
 .(75ص ،م2052الحصر والقياس، وتكاليف الرقابة، وتكاليف الفشل البيئي )ناصر، تكاليف و 

 : أوًل تكاليف المنع

وتمثل التكاليف البلزمة لمنع حدوث اآلثار الناتجة عن عمميات التصنيع التي تسبب 
وتكمفة التموث، كإعادة تصميم العمميات اإلنتاجية بحيث ال يتم استخدام مواد مموثة وضارة لمبيئة، 

استبدال مصادر الطاقة بأنواع أخرى أقل تمويثًا، ومراجعة تصميمات المنتجات الجديدة لمتأكد من 
 توافر متطمبات األمان عند االستخدام.

 ثانيًا تكاليف الحصر والقياس:

بغرض قياس ومتابعة المصادر المحتممة  الشركةوتتضمن تكاليف األنشطة التي تزاوليا 
 لؤلضرار البيئية وتتضمن األنشطة التالية:

  الشركةأنشطة متابعة مستويات التموث في المواد المستخدمة داخل 
 أنشطة متابعة مستويات التموث في المخمفات الناتجة عن التشغيل 
 أنشطة متابعة عمميات المراجعة البيئية 
  والمنظمات البيئية المختمفة الشركةبين أنشطة متابعة العبلقة ما 
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 ثالثًا تكاليف الرقابة:

بغرض الرقابة والتحكم في مصادر التموث  الشركةوتتضمن تكاليف األنشطة التي تزاوليا 
 بالمنسأة كافة وتتضمن:

 أنشطة استخدام مواد صديقة لمبيئة 
 أنشطة استخدام طرق إنتاجية صديقة لمبيئة 
  ثأنشطة خفض مصادر التمو 

 رابعًا تكاليف الفشل البيئي:

تمثل جميع التضحيات سواء الحالية منيا أو المستقبمية، اليادفة إلزالة وعبلج األضرار 
 عن ممارسة المؤسسات الصناعية ألنشطتيا، التي لم يمكنيا منعيا من خبلل أنشطة البيئية الناجمة

 .رقابة األداء البيئي

 الزمني لالنتفاع بالتكمفة:تبويب التكاليف وفقُا لممدى   2.2.2
 ،تكاليف بيئية رأسمالية :تقسم تكاليف األداء البيئي من ىذه الزاوية إلى مجموعتين ىما

 .(75ص ،م2050)الشحادة، جارية تكاليف بيئية

 رأسمالية: بيئية أوًل تكاليف

 االقتصاديةتشمل ىذه المجموعة النفقات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشرة بالمنافع 
من خبلل زيادة قدرة األصول األخرى التي تممكيا أو تحسين  ،المؤسسات في المستقبل التي تحققيا

أو من خبلل منع أو خفض التموث البيئي المرجح أن يحدث نتيجة لعمميات تتم ، سبلمتيا وكفاءتيا
زات في مصانع من أمثمتيا تكاليف تركيب فبلتر وتجيي ،حفظ البيئة في المستقبل أو من خبلل

 .االنبعاثاتلمنع  اإلسمنت
 جارية: بيئية ثانيًا تكاليف

تتعمق ىذه المجموعة بالفترة التي تحدث فييا التكاليف، أي أنيا ال تسفر عن تحقيق منافع 
بالمنافع المستقبمية وثيقا عمى درجة كافية مما يسمح برسممتيا،  ارتباطياال يكون  في المستقبل أو

تشغيل وصيانة التجييزات الرأسمالية المرتبطة بالبيئة، تكاليف القياسات  يفومن أمثمتيا تكال
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عن عدم  المترتبةعقوبات تكاليف معالجة النفايات، الغرامات وال والفحص لممدخبلت والمخرجات،
 بالنظم البيئية. االلتزام

 تقسيمات رئيسة وىي:(، فقد تم تصنيف التكاليف البيئية إلى أربع م2005) UNDSDووفقًا لدراسة 

 معالجة النفايات واإلشعاعات؛ وتتمثل في تكاليف التخمص من النفايات ومعالجة اإلشعاعات. .5
 الوقاية واإلدارة البيئية؛ وتتمثل في تكاليف وقاية البيئة وتكاليف أنشطة اإلدارة البيئية. .2
شتراة نتيجة العمميات قيمة المواد المشتراة؛ وتتمثل ىذه التكاليف في ضياع جزء من المواد الم .3

التصنيعية خبلل المراحل الثبلث التي تمر بيا المواد من مرحمة شرائيا إلى العمميات التشغيمية 
 وصواًل إلى عممية استبعادىا والتخمص منيا.

في إنتاج  الشركةتكاليف التشغيل؛ ويقصد بيا التكاليف التشغيمية من غير المواد التي تستفيد منيا  .4
 دة مثل الوقت الضائع واىبلك اآلالت والمعدات والطاقة الضائعة.المنتجات الجي

 دور التكاليف البيئية في عممية ترشيد القرارات:  2.2.3
( فإن لمتكاليف البيئية دورًا في عممية 224ص ،م2052وقفًا لدراسة الصوفي وأخرون )

 ترشيد القرارات اإلدارية، وتتمثل في ما يمي:

والمعمومات إيجابا عمى التقدم  االتصاالتالتطور اليائل الذي شيدتو مجاالت  انعكس
 اتخاذمجال التكنولوجيا، أو طرق اإلنتاج واألنظمة اإلدارية، وكذا عمى مجال  الصناعي سواء في

اإلدارة تستخدم فييا طرقًا وأساليبًا مختمفة وجديدة من أجل التوصل إلى  القرارات التي أصبحت
المتوفرة من األنظمة المختمفة، يعد تدفق المعمومات من ىذه  عمى المعمومات باالعتمادترشيدىا 

 . القرارات ىذه التخاذميمة جدا  ارتكازاألنظمة نقطة 

نما من متطمبات األنظمة  إن قرارات الحماية البيئية لم تنبع من المصطمحات المالية، وا 
خاصة في ظل الحاجة إلى المعمومات البيئية من قبل المؤسسات الصناعية  ،يةالدول قوانينالو 

أن مثل ىذه المعمومات تؤثر فييا  اعتبارعمى  قرارات أكثر رشداً  تخاذالمستثمرين ال باإلضافة إلى
 عمى األمد المتوسط والطويل.
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يجب أخذىا كما أن تحديد المدخل المناسب لمحماية من التموث غالبًا ما يؤدي إلى نتائج 
ختيار بين المصاريف تخاذ القرارات اإلدارية، فقد تتضمن ىذه القرارات االا عند عتبارفي اال

 تتعمق بتشكيمة المنتجات وتحديد األسعار المناسبة ليا. الرأسمالية وتمك التي

 

 خصائص ومميزات التكاليف البيئية: 2.2.4
)بدوي،  الخصائص التاليةيزات و الممتختص التكاليف البيئية عن غيرىا من التكاليف ب

 :(67ص ،م2000
 أوًل: مميزات التكاليف البيئية.

 .إدخال المفاىيم المحاسبية في نظام المؤسسات والتي تتعمق بالجوانب لبيئية 
 .تعمل عمى إتاحة المعمومات المادية عن قيمة التموث البيئي وتأثيره عمى البيئة 
 قيمة التكاليف البيئية التي تتفق إلزالة األثار السالبة عمى البيئة. ارتفاع 
 .بعض ىذه التكاليف غير قابل لمقياس، لعدم قابميتيا لمتداول في السوق 
 .صعوبة تقديرىا، مما يؤدي إلى تجنب المؤسسات تحمل نفقات تخفيض األضرار البيئية 
  اآلالت والمعدات التشغيمية.تساىم في ترشيد القرارات التي تتعمق باقتناء 
  تقوم التكاليف البيئية بالمشاركة في تحقيق قيم المجتمع من خبلل خفضيا لآلثار البيئية

 .غير قابمة لمتصحيح عموماً  باعتبارىاالضارة بو وذلك 
 ثانيًا: خصائص التكاليف البيئية.

  ،عمى رفع كفاءة نظام تساعد التكاليف البيئية عند إدراجيا ضمن عناصر تكاليف المؤسسات
 التكاليف المطبق وترشيد القرارات التشغيمية. محاسبة

  البيئة في  باالعتباراتالبيئي واألخذ  االلتزاملتوجيو المؤسسات نحو  اً تعتبر التكاليف البيئية حافز
 المشاريع. تقيم

   ام المواردستخداكن تطبيق أساليب التكاليف البيئية لممؤسسات الصناعية من زيادة أرباحيا و يم 
ي فتخاذ قرارات أفضل رص الفىتمام بحماية البيئة، كما أنو يوفر بأسموب أكثر كفاءة واال

 األداء البيئي وتخطيط األعمال. مجاالت
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  تمكن التكاليف البيئية المؤسسات من تحديد العمميات واألنشطة التي ينتج عنيا تكاليف، مما
ستغبلل الفرص المتاحة ا تؤدي إلىالتي و ية، األعمال البيئ استراتيجياتعمى تطبيق  يساعد
 وتحسين البيئة. منع التموثو  لمكافحة

  تمقي التكاليف البيئية الضوء عمى أساليب اإلدارة البيئية، مما يؤدي إلى سعي المؤسسات لمعمل
 تصحيح جوانب القصور فييا وتطويرىا. عمى

  كفاءة أداء المؤسسات الصناعية.تعمل التكاليف البيئية عمى تحسين الجودة البيئية، ورفع 
  لممؤسسات  االقتصاديتطبيق نظام التكاليف البيئية يؤدي إلى توفر فرص تحسين األداء

  صناعية.
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  المبحث الثاني
 ماىية المحاسبة البيئية

 تمييد: 2.2.0
في ظل تزايد المشكبلت البيئية نتيجة التقدم والتطور الصناعي، مثل تموث اليواء والمياه 

جة عن المخمفات واالنبعاثات التي تطرحيا الشركات الصناعية، أصبح من الضروري عمى ىذه النات
الشركات االعتراف بمسؤوليتيا تجاه البيئة، ونتيجة لمضغوطات التي تبذليا التنظيمات الحكومية 
دخاليا ضم ن والييئات الدولية والينية، تبنت ىذه الشركات بما يسمى محاسبة التكاليف البيئية وا 

 اإلطار العام لممحاسبة كإجراء لتقميص األضرار البيئية.

 مفيوم المحاسبة البيئية: 2.2.2
نشأت المحاسبة وتطورت كبقية العموم االقتصادية واالجتماعية تمبية الحتياجات المجتمع، 
وقد أجمع الباحثون والمينيون عمى أن أىم مقومات استمرارية المحاسبة كعمم اجتماعي، ىو قدرتيا 

 عمى االستجابة لمتطمبات بيئة األعمال وقضاياىا المستحدثة.

بدء االىتمام بالقضايا البيئية يتزايد تدريجيًا مع تزايد الوعي بضرورة العيش في بيئة  وقد
منة ونظيفة، حيث كان االعتقاد السائد أن المجتمع فقط ىو المسؤول عمى سبلمة البيئة، ولكن مع أ

التي تمارس أنشطو مموثة لمبيئة،  الشركاتظيور القوانين والتشريعات البيئية بدأ االىتمام يتجو نحو 
ساليب أعمى استنباط  وفي ظل الكوارث البيئية المتوالية وتعاظم تأثير القوانين البيئية بدأ التركيز

دارة التكاليف البيئية خصوصًا مع ظيور مواصفات جديدة لمجودة والتي تسمى باأليزو  لقياس وا 
(ISO 14000 ،69 ص ،م2012( المنبثقة عن المنظمة العالمية لممواصفات القياسية )ناصر.) 

الخقلٍديكما عرفت المحبسبً للىظبم المحبسبًالممخد "الىظبم علىأوهب البٍئٍت المحبسبت

والمبىًعلىححلٍلالىخبئجومسبببثحدودالخكلفتلخحدٌدوحعٍهأثرالخكبلٍفالبٍئٍتالخًحسببجبهب

 (.Letmathe and Doost, 2000, p. 424الىحدةاالقخصبدٌت")
عممية دمج ومقارنة المعمومات البيئية مع األصول والموارد، ولقد عرفت أيضًا عمى أنيا 

والدخل، والتكمفة، بحيث تنعكس ىذه المعمومات عمى تكمفة المنتج أو الخدمة وتظير في البيانات 
 (.Kirschner, 1994, p. 25المالية )



30 

تعد المحاسبة عن المسؤولية البيئية واالجتماعية أحدث مراحل التطور المحاسبي، و 
شركات االقتصادية المعاصرة ليا تأثيرات مالية واجتماعية واسعة النطاق سواء من وجية فال

االقتصاد الوطني أو من حيث تعدد األطراف ذوي المصمحة في تتبع اقتصاديات تمك المنشآت 
 (.8ص ،م2006)جربوع وحمس، 

 مراحل تطور المحاسبة البيئية:  2.2.2
مراحل تطور عمم في أواخر القرن العشرين، حيث قسمتلقد شيدت المحاسبة البيئية تطورًا 

 (، وىي كما يمي: Mathews, 1997, p. 487المحاسبة البيئية إلى أربعة مرحل )
م، حيث كانت دراسات وصفية 1979م وحتى عام 1970: وىي فترة ما بين عام المرحمة األولى

 باستخدام النماذج المعيارية.
م، حيث تناولت ىذه المرحمة 1989م وحتى عام 1980: وىي فترة ما بين عام المرحمة الثانية

 مناقشات حول دور المحاسبة في اإلفصاح عن المعمومات عن األنشطة البيئية.
م، وقد شيدت ىذه المرحمة 1995م وحتى عام 1990: وىي فترة ما بين عام المرحمة الثالثة

أت الشركات باإلفصاح عن أنشطتيا البيئية، وظيور نضوجًا في مفيوم المحاسبة البيئية، حيث بد
 ما يسمى بعممية التدقيق البيئي.

م، وفييا أصبح ينظر إلى المحاسبة البيئية 1995: وىي المرحمة األخيرة بعد عام المرحمة الرابعة
 كقياس لؤلداء البيئي بما يفوق المعايير التنظيمية.

 يئية:المفاىيم ذات العالقة بالمحاسبة الب  2.2.1
حددت وكالة حماية البيئة األمريكية المفاىيم ذات العبلقة بالمحاسبة البيئية طبقًا لعبلقتيا 
عداد  بالبيئة، حيث تتضمن المحاسبة عن كل ما يتعمق بالبيئة من الناحية المالية، والتدقيق، وا 

 (:5ص ،م2009التقارير، والمحاسبة اإلدارية، وىي كما يمي )عبد السيد وأخرون، 

 البعد عن اإلفصاح إلى تيدف التي وىي أحد أساليب المحاسبةأوًل: المحاسبة المالية البيئية: 
 .المالية الفترة نياية في المنشورة المالية القوائم في البيئي
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وىي أحد أساليب المحاسبة اإلدارية، حيث عرفت عمى أنيا نظام ثانيًا: المحاسبة اإلدارية البيئية: 
داري في آٍن واحد يقوم بتحديد المعمومات المتعمقة بالبيئة وجمعيا وتقديرىا معمومات مالي  وا 

 .وتحميميا، بيدف اتخاذ القرارات داخل المؤسسة وتحسين األداء البيئي والمالي لممؤسسة

ويتم التركيز في ىذا األسموب من أساليب المحاسبة عمى التكاليف ثالثًا: محاسبة التكاليف البيئية: 
أ نتيجة قياس ورقابة وتصحيح آثار األنشطة الناتجة عن اتخاذ قرارات ليا أثار سمبية عمى التي تنش

 .البيئة
 الحسابات أعداد عممية إلى لئلشارة عادةً  المصطمح ىذا يستخدمالمحمية:  البيئية رابعًا: المحاسبة

 المحاسبة أنواع من نوع ذلك عن ويعبر فقط دون األساس النقدي، المادية البيانات أساس عمى
حياة  دورة تقييم المحمية بيدف اإلدارة مستوى عمى الطبيعية الموارد محاسبة عمى تكرس التي البيئية

 .المادية الموجودات
 في البيئي البعد إدراج بعد المحاسبة في المصطمح ىذا عرفالطبيعية:  الموارد خامسًا: محاسبة

 عمى الحصول بيدف وذلك الطبيعية، عمى الموجودات فيو التركيز تم حيث القومية، الحسابات نظام
 .البيئي القومي مؤشرات الدخل في معدلة كما اقتصادية مؤشرات

 مستويات تطبيق المحاسبة البيئية: 2.2.2
 (25 ص ،م2011تطبق المحاسبة البيئية عمى ثبلث مستويات )الدوسري، 

 المستوى األول: المحاسبة البيئية عمى مستوى الوطن.

التركيز في ىذا المستوى عمى قياس التنمية المستدامة، إذ أن تفاقم المشكبلت البيئية يتم 
أدى إلى وجود حاجة لمؤشرات تختص بقياس الحالة الصحية ومعدالت النمو والتقدم االقتصادي، 
مثل مفيوم قياس التنمية البشرية والحفاظ عمى مصادر رأس المال البشري والمادي والطبيعي، 

 ضمان استمرار التنمية لؤلجيال الحالية والمستقبمية. باعتباره
 المستوى الثاني: المحاسبة البيئية عمى المستوى القطاعي.

يتم التركيز في ىذا المستوى عمى أداء القطاعات االقتصادية المختمفة بناًء عمى مدى 
تعمل عمى استنزاف مراعاة ىذه القطاعات لمجوانب واالعتبارات البيئية، وخاصة تمك القطاعات اتي 

 الموارد البيئية.
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 المستوى الثالث: المحاسبة البيئية عمى مستوى المؤسسة.

يتم التركيز في ىذا المستوى عمى األطراف الخارجية والداخمية التي تيتم بمؤشرات قياس 
دارة المؤسسة، إذ أن الرب ح لم األداء البيئي لممؤسسة، وتتمثل ىذه الجيات بالمقرضين والمستثمرين وا 

بل أصبح لزامًا عمى المؤسسات تطوير األنظمة المحاسبية المعمول  ،يعد مؤشرًا عمى جودة األداء
 بيا لتصبح قادرة عمى التعامل مع القضايا البيئية.

 أىمية المحاسبة البيئية: 2.2.3
 ،م2052)ناصر، في ما يمي محاسبة البيئية في مساعدة الوحدات االقتصادية ال تنبع أىمية

 :(70ص

  ا تخفيض التكاليف واألعباء البيئية.ياتخاذ القرارات التي من شأنفي  اإلدارةمساعدة 
  لكي يشمل اآلثار البيئية المحتممة. اتتوسيع نطاق عممية التقييم وتحميل االستثمار 
  ا بدقة.ىم أفضل لمتكاليف البيئية وألداء العمميات والمنتجات وتسعير فيالتوصل إلى 
 وتشغيل نظام إداري بيئي لموحدة ككل. المساعدة في تطوير 
 ا ضرورة التفاعل مع مشكمة تموث البيئة ين ذلك يفرض عميإكون المحاسبة عممًا اجتماعيًا ف

ذا العمم مقارنة بالعموم األخرى مثل عمم االقتصاد ىا سيؤدي لتأخر ىن تأخر أل اىونفاذ موارد
 واإلدارة.

 ا من خبلل وظيفتي القياس والتوصيل يبنتائجا من اعتراف المجتمع ىتستمد المحاسبة وجود
نة المحاسبة والتدقيق يالمالية واالقتصادية لممجتمع واستمرار الطمب عمى خدمات م لممعمومات

 االحتياجات المتزايدة لممعمومات البيئية واالجتماعية بجانب المعمومات المالية. مما يستمزم تمبية
 ة عن تموث البيئي من شأنو أن يضمل العديد من ل قياس التكاليف البيئية الناتجىإن تجا

 األداء ويضخم النتائج. مؤشرات قياس
 يتم صنع  يالغرض ترشيد القرارات اإلدارية وضمان دقة المعمومات المحاسبية التي عمى أساس

اإلدارية من خبلل المساعدة عمى المفاضمة بين البدائل اإلدارية وعند المفاضمة بين  القرارات
 بالبرامج البيئية. وعدم االلتزامااللتزام 

أىمية محاسبة التكاليف البيئية ترجع إلى تقاطعيا مع عمم المحاسبة في عدة مجاالت  ترجع
مثل المعايير المحاسبية، والمحاسبة المالية واإلدارية، والضرائب، والمحاسبة الحكومية، باإلضافة 
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محاسبة التقميدية قد تكون مضممة أو غير كافية إلى ذلك فإن البيانات المالية المعدة موفق معايير ال
نيا ال تتضمن التكاليف البيئية الناتجة عن أثر أنشطة الشركة عمى إلمستخدمي ىذه البيانات حيث 

 (.Parker, 1996, p. 64البيئة )

 أسباب ودوافع الىتمام بالمحاسبة البيئية: 2.2.4
نال موضوع المحاسبة البيئية اىتمام الييئات الدولية والمنظمات اإلنسانية والجمعيات 
العالمية وجماعات حماية البيئة، حيث أوصت بضرورة إظيار النشاطات االقتصادية والبيئية ضمن 
الحسابات القومية لكل بمد، بما فييا كافة التدفقات النقدية التي تضمن العبلقات المتبادلة بين 
النشاط االقتصادي والبيئي. ىناك عدة عوامل أسيمت في زيادة االىتمام بالمحاسبة البيئية منيا 

 :(4ص ،م2009)عبد السيد وأخرون، 

  تغير االتجاه السائد نحو وجية النظر التي تقتضي بضرورة تحمل المؤسسة تكاليف المحافظة
تتحمميا الوحدة، وبالتالي تتم معالجة  عمى البيئية بعد أن كانت تعالج كونيا تكاليف اجتماعية ال

 ىذه البيانات من خبلل وظيفة المحاسبة.
  ضرورة تضمين التقارير والقوائم المالية باألنشطة البيئية، مما يؤدي إلى إضفاء الثقة في

 البيانات المحاسبية، إضافة إلى تمبية حاجات المجتمع من المعمومات الخاصة باألنشطة البيئية.
 إعداد تقارير تكاليف التموث البيئي عمى المستوى القومي، والذي يفيد في الحصول  اإلسيام في

 عمى المؤشرات التي تمكن من متابعة التموث الناتج عن األنشطة المختمفة لممؤسسات.

 أىداف محاسبة التكاليف البيئية: 2.2.5
نما ذاتو حد في ىدفاً  يعد ال البيئية المحاسبة تطبيق إن  من مجموعة لتحقيق وسيمة وا 
 (:55ص ،م2008التالي )منصوري ورمزي،  عمى النحو ىي األىداف

 وحمايتيا البيئة عمى الحفاظ إلى تيدف اإلجمالية، التي والتكاليف المبيعات عن بيانات إعداد 
 واتخاذ أخر إلى فترة من النفقات ىذه لتطوير المؤسسة متابعة إلى يؤدي مما فترة مالية، لكل

 فعاليتيا. تحقق أن شأناىا من المناسبة، التي القرارات
 والتشريعات القوانين بتطبيق المؤسسات التزام مدى لتوضيح البيئية النفقات عن التقارير إعداد. 
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 كون ظل في خاصة االستمرارية، لضمان لممؤسسات والبيئية االجتماعية المسؤولية توضيح 
 الستمرار ضماناً  أصبح التموث، من وخالية نظيفة بيئة وتوفير االجتماعية الرفاىية ىدف تعظيم

 اقتصاديًا. ونجاح المؤسسات
 المساحات الخضراء تتضمن وقد مالية، فترة لكل المؤسسة خصصتيا التي البيئية المنافع إظيار 

تكمفة  تخفيض البيئي، التموث عناصر وأضرار خسائر في التخفيض أو الفترة خبلل المضافة
 .البيئية اإلدارة نظام تطبيق من المؤسسة وأرباح إيرادات دةزيا أو الطبي، العبلج

ولتحقيق ىذه األىداف كان البد من وجود العديد من المتطمبات التي يجب توفرىا حتى 
)الصوفي وأخرون،  ما يميتبلئم طبيعة المعمومات االجتماعية والبيئية، تتمخص ىذه المتطمبات في

 (:226ص ،م2052
 مخرجات بإنتاج يقوم الذي المحاسبي، النظام طبيعة تبلئم التي القواعد من أدنى حد استحداث أوًل:

 :ما يمي ومنيا فحسب اقتصادية وليست بيئية، اجتماعية محاسبية ألغراض

 والوضوح الدقة البساطة، مع والبيئي االجتماعي لمغرض المبلئمة. 
 المؤسسة نفس في آلخر وقت ألخرى، ومن مؤسسة من يختمف البيئية، األنشطة عن اإلفصاح. 
 المتماثمة المؤسسات في واالجتماعية البيئية الممارسة توحيد. 

 وجيات من العديد وىناك والبيئي، االجتماعي المحاسبي لمتقدير المبلئمة المعايير استحداث :ثانياً 
 :وأىميا البيئية المحاسبية البيانات عن اإلفصاح موضوع تناولت النظر التي

 التقميدي بالنظام البيئي، الطابع ذات المحاسبية والبيانات البيئية المحاسبة نظام إلحاق يتم أن 
 .لممحاسبة المالية

 بالمبلحظات االكتفاء ال يتم حتى مستقل، وذلك بيئي محاسبي نظام ىناك يكون أن 
 .المنشورة المالية الممحقة بالبيانات واإليضاحات
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  ثالثالمبحث ال
 الشركات الصناعية في قطاع غزةقانون البيئة وواقع 

 تمييد: 2.1.0
، وذلك لما لو من دور الدولةعد القطاع الصناعي من أىم القطاعات اإلنتاجية في اقتصاد ي

سواء االقتصادية أو السياسية أو  ،في تحديد األساس المادي لمتقدم والنمو في جميع المجاالت ميم
االجتماعية، ولذلك أصبح التطوير واالىتمام في القطاع الصناعي ىدفًا أساسيًا لمعظم الدول النامية 

عمى الرغم من أن القطاع الصناعي في قطاع غزة غير متقدم  لتحقيق التنمية االقتصادية المطموبة،
في التخمص من المموثات البيئية الصمبة والسائمة بشكل كبير وذلك لعدم وجود بنية تحتية تساىم 

م كان ىناك اىتمام كبير لتأسيس 5994عمى حد سواء. ومع قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية عام 
بينية تحتية لئلنشاءات الصناعية وتصميم تمك اإلنشاءات بشكل يساعد في المحافظة عمى البيئة، 

رشادات تس  ،م2055اىم في تخفيض التموث البيئي )أبو ظريفة، حيث تم سن قوانين وتعميمات وا 
 (.484ص

 النشاط الصناعي في قطاع غزة: 2.1.2
وحتى  م5990فترة ما بين تقدمًا ممحوظًا في قطاع غزة شيد القطاع الصناعي في 

، نتيجة إلقرار قانون تشجيع االستثمار وبناء المدن الصناعية، مما ساىم في زيادة حجم م2000
صعبة بسبب الكثير من العراقيل والمشكبلت  المحمي والخارجي، إال انو قد واجو ظروفاً االستثمار 

وبالتالي أدت إلى زيادة ارتباطو وتعميق تبعيتو لبلقتصاد اإلسرائيمي، ، التي منعت دون تطويره ونموه
 ،وسعت سمطات االحتبلل اإلسرائيمي من أجل تحقيق ىذا اليدف مختمف التشريعات واألوامر

وخاصة في  مزيد من القيود والتدابير واإلجراءات لحصار الصناعة الفمسطينيةالفرض  ضافة إلىباإل
مما ألحق خسائر فادحة في جميع القطاعات  والمعابر الحدودية،حيث تم إغبلق المنافذ قطاع غزة، 

 .(729ص ،م2007)قفة ومقداد،  المكونة لبلقتصاد الفمسطيني
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 غزة:أنواع الصناعات في قطاع 

بأن الصناعات  م2055يشير اتحاد الصناعات الفمسطينية في قطاع غزة في نشرة لعام 
القائمة في قطاع غزة تندرج تحت عدة تصنيفات، يوضح الجدول التالي أعداد الشركات الصناعية 

 (:م2055حسب النشاط الصناعي والتوزيع الجغرافي ليذه الشركات )اتحاد الصناعات الفمسطينية، 
 أنواع الصناعات حسب توزيعيا الجرافي: (2.2)جدول 

 اإلجمالي رفح خان يونس الوسطى غزة شمال غزة نوع الصناعة رقم
17---413 صناعة النسيج5

45827491 7 الصناعات اإلنشائية2

9391312174 صناعة الببلستيك3

7349366423245 الصناعات الخشبية4

19-1711- الورقيةالصناعات 5

103294123726598 صناعة المبلبس6

256127183134 الصناعات المعدنية7

42-72249 الصناعات الغذائية8

36133244527265 صناعة األلومنيوم9

36-82323 الصناعات الكيميائية50

 1,521 64 251 238 696 272 اإلجمالي 

 .(م2055اتحاد الصناعات الفمسطينية، ) المصدر:

 التموث الصناعي في قطاع غزة: 2.1.2
ينتج التموث الصناعي من فعل اإلنسان ونشاطو، وفي استخداماتو المتزايدة لمظاىر التقنية 

عن بروز األول واألساسي أن األنشطة الصناعية ىي المسؤولة ، حيث المختمفة وابتكاراتياالحديثة 
وبموغيا ىذه الدرجة الخطيرة التي تيدد حياة وبقاء اإلنسان  في عصرنا الحاضر،مشكمة التموث 

: المخمفات الصناعية في قطاع غزة عمى سطح األرض، ومن أىم مصادر التموث الصناعي
وفا،  -)مركز المعمومات الوطني الفمسطيني  والتجارية وما تنفثو عوادم السيارات، ومداخن المصانع

 .(م2055
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 أنواع التموث الصناعي في قطاع غزةأىم 

تموث مصادر المياه، واستنزاف المصادر الطبيعية من أىم أنواع التموث في قطاع غزة 
وخاصة في مجال مقالع الحجر، ونقل الرمال، وتموث اليواء، وتموث السواحل، والشواطئ البحرية 

)معيد  شويو البيئة المحيطةنتيجة لصرف المياه العادمة الناتجة عن الصناعة؛ مما يؤدي إلى ت
 (.2 ص ،م2055األبحاث التطبيقية، 

 أوًل: التموث بالنفايات الصمبة

ت االقتصادية واالجتماعية التي حدثت خبلل السنوات الماضية والتي تسببت انتيجة لمتطور 
والتي ساىمت بشكل مباشر في زيادة متطمبات اإلنسان وتنويعيا، ، في ظيور أنماط معيشية جديدة

ضرورة  وتنوعيا وأصبحت الحاجة ممحة إلى ىذا األمر أدى إلى زيادة كمية النفايات المتولدة يومياً 
 النقل في أو حفظيا اتباع األساليب العممية في إدارة ىذه النفايات سواء كان في طريقة جمعيا أو

 .سميمة بطرق منيا والتخمص

عمى  اً الكيميائية التي تعتبر خطار تحتوي النفايات الصناعية عمى العديد من المركبات 
اليواء والمياه والتربة، ومن أىم أسباب ازدياد النفايات الصناعية  جميع الكائنات الحية وتسبب تموث

نقص المسؤولية لدى أصحاب  ىو عدم تطوير الطرق السميمة لمتخمص منيا، إضافة إلى
)الجياز المركزي  طرق غير سميمةالصناعات مما يؤدي بيم إلى التخمص من النفايات الصناعية ب

 .(49ص ،م2054لئلحصاء الفمسطيني، 
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 م2022-م2003كمية النفايات الصناعية الصمبة المنتجة في فمسطين، : (2.2شكل )

 
 .(م2014قاعدة بيانات النفايات الصمبة،  الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،) المصدر:

 ثانيًا: تموث اليواء

ن مصادره إالبيئية التي عرفيا اإلنسان حيث  شكبلتاليواء من أقدم الميعتبر تموث 
عن غيره من أشكال التموث في أنو سريع االنتشار حيث ال  الطبيعية متعددة، ويتميز التموث اليوائي

المجاورة والبعيدة، كذلك وبعكس أشكال  يقتصر تأثيره عمى منطقة المصدر وانما يمتد إلى المناطق
يمكن السيطرة عميو  ، فإن التموث اليوائي ال)المياه العادمة والنفايات الصمبة وغيرىا(التموث األخرى 

بعد خروجو من المصدر لذا يجب التحكم بو ومعالجتو قبل خروجو إلى الجو، كما أنو غالبًا ما 
كل ىذه الصفات تجعل من تموث  .أنو متعدد المصادر يرى بالعين المجردة باإلضافة إلى يكون ال

)الجياز المركزي لئلحصاء  ونحن في ببلدنا لسنا بالبعيدين عن ذلك اليواء القضية البيئية الكبرى
 .(58 ص ،م2054الفمسطيني، 
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 م2022-م2003كمية المنبعثات في فمسطين من قطاعات الطاقة والزراعة ونفايات حسب نوع المنبعثات، : (2.2جدول )

 السنة

 كمية المنبعث بالطن / سنة

ثاني أكسيد 
 الميثان الكربون

ثاني أكسيد 
 النيتروجين

أكاسيد 
 النيتروجين

أول أكسيد 
 الكربون

المركبات العضوية 
المتطايرة غير 

 الميثانية

ثاني أكسيد 
 الكبريت

2001 1,644,188 10,494 696 27,533 193,486 36,269 3,437 

2002 2,321,167 13,193 791 33,392 275,204 44,481 4,696 

2003 2,944,313 15,100 806 30,998 182,012 48,540 2,367 

2004 2,981,107 15,175 783 30,629 287,104 37,761 4,859 

2005 2,991,694 15,115 814 26,881 213,567 35,867 3,278 

2006 2,463,168 13,944 760 29,800 213,513 37,187 3,533 

2007 2,401,835 13,584 706 26,815 137,805 37,019 1,722 

2008 2,260,916 13,198 689 29,229 242,765 36,200 3,903 

2009 2,643,222 13,120 682 28,223 152,276 38,171 1,966 

2010 3,271,227 13,983 711 31,412 158,158 44,123 1,515 

2011 3,100,538 14,852 783 40,112 283,190 46,552 4,480 

 .(م2055الجياز المركزي لئلحصاء، المنبعثات إلى اليواء، ) المصدر:

 ثالثًا: تموث المياه

يقصد بتموث المياه، وجود تغيير في مكونات المجرى، أو تغيير حالتو بطريق مباشر أو 
بسبب نشاط اإلنسان، بحيث تصبح المياه أقل صبلحية لبلستعماالت الطبيعية  ،غير مباشر

ىناك مصادر عديدة لتموث المياه  المخصصة ليا سواء لمشرب، أو لمزراعة، أو لؤلغراض األخرى.
المموثات ، و األسمدة الزراعية ومبيدات اآلفات الزراعية، و المياه العادمة؛ في قطاع غزة، من أىميا

 .(55 ص ،م2009الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، ) الصناعية

 التشريعات البيئية الفمسطينية 2.1.1
في  م5999( لعام 7أولت فمسطين كباقي الدول اىتمامًا كبيرًا لمبيئة، فقد صدر القانون رقم )

شأن حماية البيئة، حيث ألزم قانون الشركات العاممة في االقتصاد الفمسطيني بضرورة مراعاة عدم 
دخال أسس ، و ييدف ىذا القانون إلى حماية الصحة العامة والرفاه االجتماعياإلضرار بالبيئة،  ا 

لممصادر الحيوية حماية البيئة في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة 
الحفاظ عمى التنوع البيولوجي وحماية المناطق ذات الحساسية ، و بما يراعي حق األجيال القادمة
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تشجيع جمع ونشر المعمومات البيئية ، و البيئية وتحسين المناطق التي تضررت من الناحية البيئية
 .البيئة كبلتالمختمفة وزيادة الوعي الجماىيري بمش

بعض النصوص التي تركز عمى ضرورة مراعاة البعد البيئي عند كما تضمن القانون 
إجراءات دراسات الجدوى لمشركات االستثمارية بحيث يجب أن تجري دراسة جدوى بيئية لتحديد 

 التأثير البيئي لمشركات الجديدة.

ما  (5في المادة رقم ) م1999( لعام 7باإلضافة إلى ذلك فقد كفل القانون البيئة الفمسطيني رقم )
 يمي:

حق كل إنسان بالعيش في بيئة سميمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة  - أ
 .والرفاه

حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده االقتصادية والحفاظ عمى تراثو التاريخي والحضاري دون  - ب
أو الزراعية أو  أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظيورىا عاجبًل أو آجبًل نتيجة النشاطات الصناعية

العمرانية المختمفة عمى نوعيات الحياة والنظم البيئية األساسية كاليواء والماء والتربة والثروات 
 .البحرية والحيوانية والنباتية

عند ترخيص أية منشأة، تعمل الجيات  (،46وجاء في نفس القانون في المادة رقم )
حول إلى المشاريع التي تستخدم المواد أو العمميات المختصة عمى تفادي األخطار البيئية بتشجيع الت

عطاء األولوية لتمك المشاريع وفقًا ألسس التنمية االقتصادية  .األقل ضررًا عمى البيئة وا 
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 الثالثالفصل 
 اإلطار العممي لمدراسة

 المقدمة: 3.1
وكذلك أداة  ،واألفراد مجتمع الدراسة وعينتيا ،وصفًا لمنيج الدراسة المبحثيتناول ىذا 

لئلجراءات  وصفاً  المبحثكما يتضمن ىذا  ،وصدقيا وثباتيا ،الدراسة المستخدمة وطرق إعدادىا
وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد  ،الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقيا التي قام بيا

 .تحميل الدراسة الباحث عمييا في

 :الدراسةأسموب  1.2
بناًء عمى طبيعة الدراسة واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا فقد تم استخدام المنيج الوصفي 

معينة وجمع معمومات عنيا دون تحيز أثناء الوصف ويتم التحميمي، والذي يعتمد عمى دراسة ظاىرة 
، كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع العينةمن خبلل دراسة حالة معينة أو المسح الشامل أو مسح 

إلى التحميل  ىاء مظاىرىا وعبلقاتيا المختمفة، بل يتعدات المتعمة بالظاىرة من أجل استقصاالمعموما
والربط والتفسير لموصول إلى استنتاجات يبنىعمييا التصور المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة 

 عن الموضوع.

 طرق جمع البيانات:

 :اعتمد الباحث عمى نوعين من البيانات
 :البيانات األولية .2

وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث وحصر 
 SPSS، ومن ثم تفريغيا وتحميميا باستخدام برنامج دراسةوتجميع المعمومات البلزمة في موضوع ال

(Statistical Package for Social Science) اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية
 .وع الدراسةالمناسبة بيدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موض
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 :البيانات الثانوية .2

 مقة بالموضوع قيد الدراسة، والتيالمنشورات الخاصة أو المتعو  الدورياتو  مراجعة الكتبتم 
في الشركـــــات الصناعيــــة  البيئيـــــة التكاليف تطبيـــــق محاسبــــــة مدى توفر مـقومــاتبدراسة تتعمق 

، وأية مراجع قد يرى الباحث أنيا تسيم في إثراء الدراسة بشكل عممي، العاممــة في قطــاع غـــزة
الطرق العممية في الدراسة، التعرف عمى األسس و  وينوي الباحث من خبلل المجوء لممصادر الثانوية

وتحدث في  ، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثتالسميمة في كتابة الدراسات
 .مجال الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة 1.1

والتي  في الشركـــــات الصناعيــــة العاممــة في قطــاع غـــزةيتكون مجتمع الدراسة من العاممين 
دوالر أمريكي والحاصمة عمى رخصة مين سارية المفعول خبلل عام  100,000يزيد رأسماليا عن 

 موظف 520تم اختيار عينة عشوائية حجميا م من وزارة اإلقتصاد الوطني الفمسطيني. 2015
الدراسة وتم  عينةفراد أتوزيع االستبانة عمى جميع  تمشركة صناعية، حيث  40موزعين عمى 

تحقق عدم ل نظراً  اتاستبان 8 تم استبعاد المستممة تفحص االستبانات وبعد استبانة، 502اع استرج
 94الشروط المطموبة لئلجابة عمى االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة 

 استبانة.

 :أداة الدراسة 1.2
تـــوفر مقومـــات تطبيـــق محاســـبة التكـــاليف البيئيـــة فـــي الشـــركات  مـــدىحـــول "ســـتبانة إتـــم إعـــداد 

 كما يمي:  ولقد تم تقسيم االستبانو إلى جزأين الصناعية العاممة في قطاع غزة"

 فقرات 6الدراسة ويتكون من  ة: يتكون من البيانات الشخصية لعينالجزء األول 

 وتم  مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية بيانات تخصتتناول معمومات  :الجزء الثاني
 كما يمي: محاور( 7سبع )تقسيمو 

 :فقرات 9 اإلدارة العميا ويتكون من الوعي البيئي لدى المحور األول. 

  :المتحققة من تطبيق محاسبة التكاليف إدراك اإلدارة العميا لممزايا والفوائد المحور الثاني
 .فقرات 6 ويتكون من البيئية



44 

  :فقرات 8 ويتكون من التزام اإلدارة العميا تجاه البيئةالمحور الثالث. 

  :فقرات 7 ويتكون من توفر كفاءات وخبرات في مجال البيئةالمحور الرابع. 

  :فقرات 8 ويتكون من تدريب وتأىيل العاممين في مجال البيئةالمحور الخامس. 

  :فقرات 7 ويتكون من توفر المصادر التكنولوجية والتقنيةالمحور السادس. 

  :فقرات 8 ويتكون من الفمسطينية البيئيةالقوانين والتشريعات  توفرالمحور السابع. 

 (7كما ىو موضح في جدول رقم ) ت الخماسير كانت اإلجابات عمى حسب مقياس ليكوقد 
 مقياس الجابات: (1.2جدول )

 2 2 1 2 3 الدرجة

 التصنيف
بدرجة موافق 

 عالية جداً 
بدرجة موافق 

 عالية
بدرجة  موافق

 متوسطة
بدرجة موافق 

 متدنية
بدرجة موافق 

 متدنية جداً 

 

 :ةانالستبصدق  1.3
 ص ،م1995صدق االستبانة يعني التأكد من أنيا سوف تقيس ما أعدت لقياسو )العساف، 

كما يقصد بالصدق "شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من  ،(429
)عبيدات  ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا"

 وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يمي: ،(179ص ، م2001وآخرون 

 .: تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتينالستبيانصدق فقرات أوًل: 
 الدراسةألداة الصدق الظاىري  (2

( 7عرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين تألفت من ) تم
 جامعة االزىرو  الجامعة االسبلميةفي  أعضاء من أعضاء الييئة التدريسية في كمية التجارة

( أسماء المحكمين الذين 1واإلحصاء. ويوضح الممحق رقم ) متخصصين في االدارة والمحاسبة
كمين من إبداء آرائيم في مدى قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة. وقد طمب الباحث من المح

مة العبارات لقياس ما وضعت ألجمو، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة ءمبل
الذي ينتمي إليو.ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة  لممحور
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من تعديل صياغة العبارات أو حذفيا، أو  األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضرورياً 
الخصائص )إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائيم فيما يتعمق بالبيانات األولية 

رت المستخدم في االستبانة. المبحوثين(، إلى جانب مقياس ليك لشخصية والوظيفية المطموبة منا
وتركزت توجييات المحكمين عمى انتقاد طول االستبانة حيث كانت تحتوي عمى بعض العبارات 
المتكررة، كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقميص بعض العبارات من بعض المحاور 

ضافة بعض ال  عبارات إلى محاور أخرى.وا 

إجراء التعديبلت التي اتفق تم إلى المبلحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون  واستناداً 
 عمييا معظم المحكين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منيا. 

 صدق التساق الداخمي لفقرات الستبانة (2

االستبيان عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا  تم حساب االتساق الداخمي لفقرات
وتبين مفردة، وذلك بحساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو  30

 وأ 0.05أن معامبلت االرتباط دالة عند مستوى داللة )( 3.8إلى ) (3.2) الجداول من رقم
وبذلك تعتبر فقرات ، 0.01 وأ 0.05قل من أكل فقرة ل حيث إن القيمة االحتمالية (،0.01

 صادقة لما وضعت لقياسواالستبانة 
 الوعي البيئي لدى اإلدارة العمياالمحور الول: الصدق الداخمي لفقرات : (3.2جدول )

معامل  الفقرة 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.727 الجوىرية. ت عد مشكمة التموث البيئي الصناعي في فمسطين من المشكبلت 1
 0.000 0.421 يعد مفيوم محاسبة التكاليف البيئية من المفاىيم الحديثة غير المعروفة بشكل جيد. 2
 0.020 0.691 تقوم الشركة بإنتاج منتجات صديقة لمبيئة. 3
 0.000 0.754 البيئي. التموث مشكمة من لمتقميل مناسبة حمول إيجاد عمى الشركة تعمل 4
 0.000 0.838 معرفة المخاطر التي يسببيا التموث ليست من اختصاصي. 5
 0.000 0.862 تنمية الوعي لدى المواطنين بمخاطر التموث البيئي ضرورة ممحة. 6
 0.000 0.862 بإدارة األنشطة اإلنتاجية والتسويقية بحيث ال تؤثر سمبًا عمى البيئة. تقوم الشركة 7
 0.000 0.877 الشركة عمى ضرورة إتباع المعايير البيئية في عممية اإلنتاج.عمبلء وموردو  يشترط 8
 0.000 0.663 .يجب تقديم تقارير عن أداء الشركة البيئي لجيات منح االئتمان 9
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 إدراك اإلدارة العميا لممزاياالمحور الثاني: الصدق الداخمي لفقرات : (3.3جدول )
 محاسبة التكاليف البيئيةوالفوائد المتحققة من تطبيق 

 الفقرة 
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

تدرك اإلدارة العميا أن تطبيق محاسبة التكاليف البيئية يعمل عمى تحسين صورة  1
 المؤسسة.

0.806 0.000 

تعمل اإلدارة العميا عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية لتحقيق ميزات تنافسية  2
 وتسويقية.

0.779 0.000 

تعي اإلدارة العميا ان تطبيق محاسبة التكاليف البيئية يساعد في تطوير العبلقات  3
 المجتمعية.

0.785 0.000 

 0.000 0.863 لتمبية متطمبات الزبائن. تحرص اإلدارة العميا عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية 4
لغرض تخفيض التكاليف تيتم اإلدارة العميا بتطبيق محاسبة التكاليف البيئية  5

 اإلنتاجية.
0.770 0.000 

لتجنب صعوبات التصدير  تعمل اإلدارة العميا عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية 6
 واالستيراد من دول تضع شروط ومعايير بيئية.

0.821 0.000 

 

 البيئةالتزام اإلدارة العميا تجاه المحور الثالث: الصدق الداخمي لفقرات : (3.4جدول )

معامل  الفقرة 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 خطة تطبيق خبلل من تحقيقيا عمى تعمل شاممة، بيئية رؤية الشركة لدى توجد 1
 .استراتيجية

0.665 0.000 

 وأثارىا الشركة أنشطة بمراقبة خاص قسم لمشركة، التنظيمي الييكل في يوجد 2
 .البيئية

0.735 0.000 

 0.000 0.699 .البيئة تجاه التزاماتيا بكافة الوفاء عمى مستمر بشكل العميا اإلدارة تعمل 3

 األقسام كافة في الشركة داخل البيئي الوعي مستوى برفع العميا اإلدارة تقوم 4
 .اإلدارية والمستويات

0.779 0.000 

 0.000 0.955 .لمشركة البيئي األداء عن المسئولة أنيا عمى تؤكد التي بالحقيقة العميا اإلدارة تقبل 5

 عمى الحفاظ أجل من اإلنتاج لنظم المستمر التطوير عمى العميا اإلدارة تحرص 6
 .ومواردىا البيئة

0.865 0.000 
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معامل  الفقرة 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.655 .الخام والمواد الموردين انتقاء في بيئية معايير الشركة إدارة تعتمد 7

 0.000 0.742 .بالبيئة المتعمقة الزبائن وشكاوي والنتائج العمميات تحميل عمى الشركة تعمل 8

 

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: توفر كفاءات وخبرات في مجال البيئة: (3.5جدول )

 الفقرة 
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.821 تمتمك الشركة موارد بشرية ذات كفاءات عالية في مجال البيئة. 1
الكفاءات البشرية عمى فيم الميام الموكمة لمموظفين في الشركة يساعد توفر  2

 والمتعمقة بالقضايا البيئية.
0.781 0.000 

يتوفر لدى الشركة الكفاءات والخبرات القادرة عمى تحديد وقياس التكاليف  3
 البيئية.

0.686 0.000 

 0.000 0.708 تشجع الشركة كفاءاتيا عمى اإلبداع في حل المشكبلت البيئية. 4
 0.000 0.780 تيتم الشركة بتطوير كفاءاتيا البشرية في مجال البيئة. 5
تقوم اإلدارة العميا باالستعانة بالجيات االستشارية والخبراء لتقديم المشورة في  6

 مجال محاسبة التكاليف البيئية.
0.875 0.000 

أمام توجو  ارتفاع تكمفة االستعانة بخبراء من خارج الشركة، يشكل عائقاً  7
 اإلدارة نحو تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.

0.770 0.000 

 

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس: تدريب وتأىيل العاممين في مجال البيئة: (3.6جدول )

معامل  الفقرة 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 أىداف يحقق وبما عممي، نحو عمى البيئة مجال في التدريبية االحتياجات تحديد يتم 1
 .التدريب

0.605 0.000 

 0.005 0.590 .ليا االستراتيجية باألىداف مرتبطة سنوية تدريب خطط الشركة في يوجد 2

 وأدوات وسائل من العاممين لتدريب البلزمة اإلمكانات جميع الشركة إدارة توفر 3
 .مناسبة

0.594 0.005 

 0.000 0.839 .لمتدريب البلزمة والعممية العممية الخبرات المدربون يمتمك 4
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معامل  الفقرة 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.665 .لممتدربين المختمفة القدرات مع التوافق أساس عمى التدريبي المحتوى تحديد يتم 5

 التي الحديثة التقنية األساليب استخدام عمى العاممين بتدريب الشركة إدارة تقوم 6
 .البيئية التكاليف محاسبة تطبيق عمى تساعد

0.556 0.004 

 0.059 0.426 .التدريبية الدورات من االنتياء بعد المتدربين العاممين أداء بتقييم الشركة إدارة تقوم 7

 التكاليف محاسبة بأىمية العاممين لتعريف متخصصة دورات بعقد الشركة تقوم 8
 .المجال ىذا في المطبقة األساليب وأحدث البيئية،

0.822 0.000 

 
 المحور السادس: توفر المصادر التكنولوجية والتقنيةالصدق الداخمي لفقرات : (3.7جدول )

معامل  الفقرة 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

يتوفر في السوق األدوات والبرمجيات الحديثة البلزمة لتطبيق محاسبة التكاليف  1
 البيئية.

0.667 0.000 

 0.001 0.578 محاسبة التكاليف البيئية. تتوفر في الشركة البنية التحتية البلزمة لتطبيق 2
تمتمك الشركة قواعد بيانات دقيقة ومتكاممة عن األثار البيئية الناتجة عن ممارسة  3

 كافة أنشتطيا.
0.770 0.000 

 0.000 0.624 يوجد ربط شبكي بين جميع أجيزة الشركة. 4
 0.000 0.679 وجود قسم مختص لصيانة ومتابعة األجيزة االلكترونية. 5
 0.000 0.653 تسعى الشركة دائمًا إلى تطوير أجيزة الحاسب اآللي وأنظمتيا. 6
 0.000 0.785 توفر األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات استخدام األجيزة االلكترونية. 7

 

 الفمسطينية البيئيةتوفر القوانين والتشريعات : ابعالصدق الداخمي لفقرات المحور الس: (3.8جدول )

معامل  الفقرة 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

تتضمن القوانين والتشريعات البيئية الواردة في قانون البيئة الفمسطيني نصوصًا كافية  1
 لممحافظة عمى البيئة وحمايتيا.

0.814 0.000 

عدم مرونة القوانين والتشريعات البيئية المعمول بيا بالشكل الذي يبلئم التطور  2
 مجال الصناعة.السريع في 

0.874 0.000 

 0.000 0.657 ت مزم القوانين والتشريعات البيئية الشركة عمى اعتماد أنظمة إنتاج أقل إضرارًا بالبيئة. 3
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معامل  الفقرة 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

تفرض القوانين والتشريعات البيئية غرامات مالية عمى الشركة في حال مخالفتيا  4
 لمقوانين والتشريعات.

0.742 0.000 

والتشريعات البيئية عمى الشركة معايير خاصة بعممية اإلنتاج تفرض القوانين  5
 والمنتج.

0.700 0.000 

 0.000 0.597 ت مزم القوانين والتشريعات البيئية الشركة بتقديم تقارير عن األثار البيئة ألنشطة الشركة. 6
تتمتع العقوبات التي تتضمنيا النصوص التشريعية المتعمقة بالبيئة بقوة الردع  7

 الموازية لحجم المخالفات البيئية.
0.771 0.000 

بمراقبة أنشطة الشركة بشكل دوري لمتابعة  تقوم األجيزة المسؤولة عن شؤون البيئة 8
نفاذ النصوص التشريعية المتعمقة بالبيئة.  0.000 0.762 تطبيق وا 

 صدق التساق البنائي لمحاور الدراسةثابيًا: 

االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع ( معامبلت 3.9جدول رقم )يبين 
المعدل الكمي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

 rكبر من قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  0.05قل من أحيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة  ،0.05
 .0.361الجدولية والتي تساوي 

 معامل الرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات الستبانة: (3.9جدول )

 عنوان المحور 
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.855 .المحور األول: الوعي البيئي لدى اإلدارة العميا 1
المتحققة من تطبيق محاسبة المحور الثاني: إدراك اإلدارة العميا لممزايا والفوائد  2

 .التكاليف البيئية
0.887 0.000 

 0.000 0.895 .المحور الثالث: التزام اإلدارة العميا تجاه البيئة 3
 0.000 0.905 .المحور الرابع: توفر كفاءات وخبرات في مجال البيئة 4
 0.000 0.797 .المحور الخامس: تدريب وتأىيل العاممين في مجال البيئة 5
 0.000 0.762 .المحور السادس: توفر المصادر التكنولوجية والتقنية 6
 0.000 0.851 .القوانين والتشريعات البيئية الفمسطينية المحور السابع: توفر 7
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 :Reliabilityثبات الستبانة أداة  1.4
 يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من مرة
تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج اإلستبانة 
وعدم تغيرىا بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعيا عمى أفراد المجتمع عدة مرات خبلل فترات زمينة 

بلعية نفسيا (. وقد أجرى الباحث خطوات الثبات عمى العينة االستط430: 1995)العساف،  معينة
 بطريقتين ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

 

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  (1

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئمة الفردية الرتبة ومعدل األسئمة الزوجية
براون لمتصحيح  معامل ارتباط سبيرمانباستخدام  تم تصحيح معامبلت االرتباط الرتبة لكل بعد وقد

(Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة )  :التالية 

1معامل الثبات = 

2

ر

ر

( يبين أن 3.10حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ) 
االستبانة لفقرات االستبيان حيث بمغ معامل الثبات لجميع فقرات  ىناك معامل ثبات كبير نسبياً 

 .مما يطمئن الباحث عمى استخدام االستبانة بكل طمأنينة 0.857
 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(: (3.10جدول )

عدد  عنوان المحور 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

معامل الرتباط 
 المصحح

 0.806 0.675 9  العميا اإلدارة لدى البيئي الوعي: األول المحور 1

 من المتحققة والفوائد لممزايا العميا اإلدارة إدراك: الثاني المحور 2
  البيئية التكاليف محاسبة تطبيق

6 0.717 0.835 

 0.816 0.689 8  البيئة تجاه العميا اإلدارة التزام: الثالث المحور 3

 0.790 0.653 7 البيئة مجال في وخبرات كفاءات توفر: الرابع المحور 4

 0.836 0.718 8 البيئة مجال في العاممين وتأىيل تدريب: الخامس المحور 5

 0.859 0.753 7  والتقنية التكنولوجية المصادر توفر: السادس المحور 6

 0.937 0.882 8 الفمسطينية البيئية والتشريعات توفرالقوانين: السابع المحور 7

 0.857 0.750 53 محاورالجميع  
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 :Cronbach's Alpha كرونباخطريقة ألفا  (2

كطريقة ثانية لقياس الثبات ويبين  م طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانةاستخدتم ا
 ( أن معامبلت الثبات مرتفعة حيث بمغ معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة3.11جدول رقم )ال

 .مما يطمئن الباحث عمى استخدام االستبانة بكل طمأنينة 0.884
 معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(: (3.11جدول )

 عنوان المحور 
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.855 9  العميا اإلدارة لدى البيئي الوعي: األول المحور 1

 تطبيق من المتحققة والفوائد لممزايا العميا اإلدارة إدراك: الثاني المحور 2
  البيئية التكاليف محاسبة

6 0.872 

 0.837 8  البيئة تجاه العميا اإلدارة التزام: الثالث المحور 3

 0.880 7 البيئة مجال في وخبرات كفاءات توفر: الرابع المحور 4

 0.800 8 البيئة مجال في العاممين وتأىيل تدريب: الخامس المحور 5

 0.933 7  والتقنية التكنولوجية المصادر توفر: السادس المحور 6

 0.842 8 الفمسطينية البيئية والتشريعات القوانين توفر: السابع المحور 7

 0.884 31 المحاور جميع 
 

 اإلحصائية: ساليباأل 1.5
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا، فقد تم استخدام العديد من 

 Statisticalاالجتماعيةاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم 

Package for Social Science (SPSS)  وفيما يمي مجموعة من األساليب اإلحصائية
 المستخدمة في تحميل البيانات:

دخــال البيانــات إلــى الحاســب اآللــي، حســب مقيــاس ليكــرت الخماســي (2 ولتحديــد طــول  ،تــم ترميــز وا 
فتــرة مقيــاس ليكــرت الخماســي ) الحــدود الــدنيا والعميــا( المســتخدم فــي محــاور الدراســة، تــم حســاب 

(، ثم تقسيمو عمى عـدد فتـرات المقيـاس الخمسـة لمحصـول عمـى طـول الفقـرة أي 4=1-5) المدى
يح( )وىـي الواحـد الصـح بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى اقل قيمـة فـي المقيـاس ،(0.8=4/5)

 يوضح أطوال الفترات كما يمي:( 3.12جدول رقم )، وذلك لتحديد الحد األعمى لمفترة األولى وىكذا
 



52 

 مقياس ليكرت الخماسي: (3.12جدول )
 5-4.2 4.2-3.4 3.4-2.6 2.6-1.8 1.8-1 )متوسط الفقرة( الفترة

 التقدير
موافق بدرجة 
 منخفضة جداً 

موافق بدرجة 
 منخفضة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 عالية

موافق بدرجة 
 عالية جداً 

345 2 1 الدرجة

 %500-%84 %84-%68 %68-%52%52-%36 %36-%20 الوزن النسبي

 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى الصـفات الشخصـية لمفـردات الدراسـة وتحديـد  (2
 .أداة الدراسةة التي تتضمنيا ادىا تجاه عبارات المحاور الرئيساستجابات أفر 

وذلك لمعرفة مدى ارتفـاع أو انخفـاض اسـتجابات أفـراد الدراسـة عـن  Meanالمتوسط الحسابي  (3
كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمم بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسـب 

ن تفســـير مـــدى االســـتخدام أو مـــدى أبـــ ( عممـــاً 89ص،5996 ،أعمـــى متوســـط حســـابي )كشـــك
 .الموافقة عمى العبارة

لمتعــــرف عمـــى مــــدى انحــــراف  (Standard Deviation)تـــم اســــتخدام االنحـــراف المعيــــاري  (4
اســـتجابات أفـــراد الدراســـة لكـــل عبـــارة مـــن عبـــارات متغيـــرات الدراســـة ولكـــل محـــور مـــن المحـــاور 
الرئيسية عن متوسطيا الحسابي، ويبلحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات 

فـــراد الدراســـة لكـــل عبـــارة مـــن عبـــارات متغيـــرات الدراســـة إلـــى جانـــب المحـــاور الرئيســـية، فكممـــا أ
اقتربــت قيمتــو مــن الصــفر كممــا تركــزت االســتجابات وانخفــض تشــتتيا بــين المقيــاس ) إذا كــان 

 .ني عدم تركز االستجابات وتشتتيا(االنحراف المعياري واحد صحيحا فأعمى فيع

 رفة ثبات فقرات االستبانةاختبار ألفا كرونباخ لمع (5

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  (6

 معادلة سبيرمان براون لمثبات (7

 -1ســمرنوف لمعرفــة نــوع البيانــات ىــل تتبــع التوزيــع الطبيعــي أم ال ) - اختبــار كولــومجروف (8

Sample K-S) 
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لمعرفــة الفــرق بــين متوســط الفقــرة  (One sample T test) لمتوســط عينــة واحــدة tاختبــار  (9
 ."3والمتوسط الحيادي "

 تحميل التباين األحادي لمفروق بين ثبلث متوسطات فأكثر. (50
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 الفصل الرابع 

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة: 4.1
لتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خبلل يتضمن ىذا المبحث عرضًا 

اإلجابة عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إلييا من خبلل تحميل 
فقراتيا، والوقوف عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى )العمر، المؤىل العممي، التخصص، 

ظيفي، عدد سنوات الخبرة(، لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية الشيادات المينية، المسمى الو 
لمبيانات المتجمعة من إستبانة الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

(SPSS.لمحصول عمى نتائج الدراسة التي تم عرضيا وتحميميا ) 

 كما يمي: الجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة  2.2
 العمر: ع الدراسة حسبتوزيع مجتم (1

، "سنة 25أقل من عمارىم "أبمغت من عينة الدراسة  %6.4 أن (4.1يبين جدول رقم )
من عينة الدراسة  %44.7، و"سنة 35 إلى – 25من عمارىم "أبمغت من عينة الدراسة  %41.5و

 45أكثر من عمارىم "أبمغت من عينة الدراسة  %7.4، و"سنة 45 إلى – 35من عمارىم "أبمغت 
 يقعونالشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة في غالبية العاممين أن يظير من النتائج ، "سنة
ويعزو الباحث السبب إلى أن األيدي العاممة في  ،سنة 45سنة إلى  25الفئات العمرية من  بين

، بكالوريوساإلنتياء من الدراسة الجامعية وحصوليم عمى درجة القطاع تتجو إلى سوق العمل فور 
وىذا ما أتفق مع توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي حيث بمغت نسبة المستجيبين 

 .%70.2 بكالوريوسالحاصمين عمى درجة ال
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 العمر: (4.1جدول )
 النسبة المئوية التكرار العمر
 6.4 6 سنة 25أقل من 

 41.5 39 سنة 35 إلى – 25من 

 44.7 42 سنة 45 إلى – 35من 

 7.4 7 سنة 45أكثر من 

 100.0 94 المجموع

 المؤىل العممي:توزيع مجتمع الدراسة حسب  (2

 مؤىميم العممي "دبموم فما دون"،من عينة الدراسة  %8.5 أن (4.2جدول رقم )يبين 
مؤىميم من عينة الدراسة  %21.3و"، بكالوريوسمؤىميم العممي "من عينة الدراسة  %70.2و

وىذا يدل ، درجة البكالوريوسيحممون ويبلحظ أن معظم مجتمع الدراسة  ".دراسات عمياالعممي "
 فيم فقرات االستبانة واإلجابة عميياعمى أن أفراد العينة يتمتعون بمؤىبلت عممية عالية تمكنيم من 

 .، مما يعطي نتائج أقرب لمواقعوموضوعية بمينية
 المؤىل العممي: (4.2جدول )

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 8.5 8 دبموم فما دون

 70.2 66 بكالوريوس

 21.3 20 دراسات عميا

 100.0 94 المجموع

 التخصص:توزيع مجتمع الدراسة حسب  (3

 %80.9"، وإدارة أعمالتخصصيم " من عينة الدراسة %12.8أن  (4.3جدول رقم )يبين 
 ".تمويل ومصارفتخصصيم " من عينة الدراسة %6.4"، ومحاسبةتخصصيم " الدراسة من عينة

محاسبة التكاليف البيئية ومدى توفر بموضوع الدراسة متعمق وىذا يعطي مدلول إيجابي وذلك ألن 
 فيم موضوع الدراسةىم األقدر عمى ن المتخصصون في مجال المحاسبة إمقومات تطبيقة حيث 

 .واإلجابة عمى أسئمتة بمينية عالية
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 التخصص: (4.3جدول )
 النسبة المئوية التكرار التخصص
 12.8 12 إدارة أعمال

 80.9 76 محاسبة

 0.0 0 اقتصاد

 6.4 6 تمويل ومصارف

 0.0 0 غير ذلك

 100.0 94 المجموع

 الشيادات المينية:توزيع مجتمع الدراسة حسب  (4

 شيادة المحاسبحاصمين عمى "من عينة الدراسة  %10.64أن  (4.4جدول رقم )يبين 
محاسب الشيادة % من عينة الدراسة حاصمين عمى "1.06"، وACPA العربي المعتمد القانوني

محاسب الشيادة % من عينة الدراسة حاصمين عمى "1.06، و"CPAاألمريكية  معتمدالقانوني ال
ويعزو . أي شيادة مينية ىحاصمين عم غير% ACCA" ،87.2البريطانية  معتمدالقانوني ال

 CPAاألمريكية  معتمدالقانوني المحاسب الشيادة إنخفاض نسبة المستجيبين من حممة الباحث 
إلى األسباب السياسية واإلقتصادية التي يمر  ACCAريطانية الب معتمدالقانوني المحاسب الشيادة و 

غبلق لممعابر مما يحول دون تحقيق طموح الشباب بالسفر إلى الخارج بيا قطاع غزة  من حصار وا 
 العربي المعتمد القانوني شيادة المحاسبوالحصول عمى ىذه الشيادات المينية، أما بالنسبة ل

ACPA ولكنيا قد ال تفي بطموح العاممين  ،ة المتاحة في قطاعفيي الشيادة المينية الوحيد
في بعض الدول  ومتطمبات الشركات الصناعية الكبيرة  حيث إن ىذه الشيادة غير معترف بيا

 .األجنبية
 الشيادات المينية: (4.4) جدول

 النسبة المئوية التكرار الشيادات المينية
 ACPA 10 10.64  شيادة المحاسب القانوني العربي المعتمد

 CPA 1 1.06  شيادة المحاسب القانوني المعتمد األمريكية

 ACCA 1 1.06  شيادة المحاسب القانوني المعتمد البريطانية

 87.2 82 ال يوجد

 100.0 94المجموع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%28%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%28%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%28%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%28%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%28%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%28%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%28%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%28%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%29
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 المسمى الوظيفي:توزيع مجتمع الدراسة حسب  (5

"، مدير عاممسماىم الوظيفي "من عينة الدراسة  %2.1أن  (4.5جدول رقم )يبين 
مسماىم من عينة الدراسة  %57.4"، ومدير ماليمسماىم الوظيفي "من عينة الدراسة  %11.7و

وىذا يعطي  ".محاسبمسماىم الوظيفي "من عينة الدراسة  %28.7"، ومحاسب رئيسيالوظيفي "
اعية مدلول إيجابي وذلك ألن الفئة المستفدة من ىذه الدراسة ىم اإلداة العميا في الشركات الصن

نيم األقدر عمى فيم موضوع الدراسة والمتعمق بمحاسبة التكاليف إوباألخص اإلدارة المالية حيث 
وىو ما يتفق من توزيع مجتمع الدارسة حسب التخصص  البيئية واإلجابة عمى أسئمتة بمينية عالية.

 عزوي ، باإلضافة إلى ذلك فإن الباحث%80.9حيث بمغت نسبة المتخصصين في مجال المحاسبة 
في قسم المالية والحسابات إلى أن أغمب الشركات الصناعية العاممين ارتفاع نسبة المستجيني 

بحيث يكون المحاسب الرئيسي أو المحاسب من المبلك وبالتالي الفمسطينية ىي شركات عائمية 
 .يكون أصحاب صناع القرار أو المذين يؤثرون عميو

 المسمى الوظيفي: (4.5جدول )
 النسبة المئوية التكرار وظيفيالمسمى ال
 2.1 2 مدير عام

 11.7 11 مدير مالي

 57.4 54 محاسب رئيسي

 28.7 27 محاسب

 0.0 0 غير ذلك

 100.0 94 المجموع

 عدد سنوات الخبرة:توزيع مجتمع الدراسة حسب  (6

 5أقل من بمغت سنوات الخبرة لدييم "من عينة الدراسة  %18.1أن  (4.6جدول رقم )يبين 
"، سنوات 10إلى - 5من بمغت سنوات الخبرة لدييم "من عينة الدراسة  %23.4"، وسنوات

من  %29.8"، وسنة 15إلى - 10من بمغت سنوات الخبرة لدييم "من عينة الدراسة  %28.7و
وىذا يدل عمى أن العينة تمثل مجتمع  ".سنة 15أكثر من بمغت سنوات الخبرة لدييم "عينة الدراسة 
عادل، باإلضافة إلى أن ارتفاع نسبة مستوى الخبرة لدى العاممين في الشركات  الدراسة بشكل

  الصناعية العاممة في قطاع غزة يؤدي إلى صحة وسبلمة النتائج المراد التوصل إلييا.
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 عدد سنوات الخبرة :(4.6جدول )
 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 18.1 17 سنوات 5أقل من 

 23.4 22 سنوات 10إلى - 5من 

 28.7 27 سنة 15إلى - 10من 

 29.8 28 سنة 15أكثر من 

 100.0 94 المجموع

 اختبار التوزيع الطبيعي 2.1

لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال  sample K-S-1)) تم استخدام اختبار
ضروري في حالة اختبار  اختباروىو  حالة، 50ويستخدم في حالة ان تكون حجم العينة أكبر من 

. ويوضح الجدول الفرضيات الن معظم االختبارات المعممية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياً 
sig.05.0) 0.05كبر من ألكل محور  القيمة االحتمالية( نتائج االختبار حيث أن 4.7رقم )

 الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعمميو.( وىذا يدل عمى أن البيانات تتبع التوزيع 
 (sample K-S-1) اختبار التوزيع الطبيعي :(4.7جدول )

عدد  عنوان المحور 
القيمة  Zقيمة  الفقرات

 الحتمالية
 0.170 1.110 9 .العميا اإلدارة لدى البيئي الوعي: األول المحور 1

 من المتحققة والفوائد لممزايا العميا اإلدارة إدراك: الثاني المحور 2
 .البيئية التكاليف محاسبة تطبيق

6 0.983 0.288 

 0.064 1.310 8 .البيئة تجاه العميا اإلدارة التزام: الثالث المحور 3

 0.392 0.901 7 .البيئة مجال في وخبرات كفاءات توفر: الرابع المحور 4

 0.084 1.259 8 .البيئة مجال في العاممين وتأىيل تدريب: الخامس المحور 5

 0.169 1.111 7 .والتقنية التكنولوجية المصادر توفر: السادس المحور 6

 0.108 1.208 8 .الفمسطينية البيئية والتشريعات القوانين توفر: السابع المحور 7

 0.428 0.875 53 محاورالجميع  
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 الدراسة فرضياتواختبار  تحميل 1-2-3

 وفرضيات ( لتحميل فقراتOne Sample T testلمعينة الواحدة ) Tتم استخدام اختبار 
 t وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون عمى محتواىا إذا كانت قيمة ،االستبانة

 0.05قل من أ القيمة االحتمالية)أو  1.98والتي تساوي  الجدولية tكبر من قيمة أالمحسوبة 
غير ذلك تكون الفقرة غير ايجابية بمعنى أن أفراد و  (،3ط سالمتو كبر من أوالمتوسط الحسابي 

 . بدرجة كبيرة العينة ال يوافقون عمى محتواىا

تتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة مقومات تطبيق محاسبة ولى: الفرضية الرئيسة األ 
 .05.0عند مستوى دللة  التكاليف البيئية

 الفرضيات الفرعية التالية:ويتفرع منيا 
في الشركات الصناعية في قطاع غزة عمى  العميا اإلدارة يساعد توفر الوعي البيئي لدى .1

 .05.0عند مستوى دللة  تطبيق محاسبة التكاليف البيئية

آراء ( والذي يبين 4.8لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
ن أعمى أول )الوعي البيئي لدى اإلدارة العميا( وتبين النتائج فقرات المحور األ أفراد عينة الدراسة في

 فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:

 60" المتوسـطكبر من الـوزن النسـبي أوىو  %"84.89" ( بمغ الوزن النسبي2رقم ) في الفقرة"% 
ـــة تســـاويو  ـــى  0.05أقـــل مـــن وىـــي  0.000 القيمـــة االحتمالي ـــدل عم ن "مفيـــوم محاســـبة أممـــا ي

 .التكاليف البيئية يعد من المفاىيم الحديثة غير المعروفة بشكل جيد"

 60" المتوسـطكبر من الـوزن النسـبي أوىو  %"67.45" ( بمغ الوزن النسبي5رقم ) في الفقرة"% 
ن "معرفـة المخـاطر التـي أمما يدل عمـى  0.05وىي أقل من  0.002 القيمة االحتمالية تساويو 

 .ختصاصي"ايسببيا التموث ليست من 

 ن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أالنتائج  كم تبين

 60" المتوسـطكبر من الـوزن النسـبي أوىو  %"35.53" ( بمغ الوزن النسبي9رقم ) في الفقرة"% 
نو "ال يجـب تقـديم تقـارير أمما يدل عمى  0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 .عن أداء الشركة البيئي لجيات منح االئتمان"
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 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"30.21" ( بمغ الـوزن النسـبي8رقم ) في الفقرة"% 
ـــة تســـاويو  ـــدل عمـــى  0.05وىـــي أقـــل مـــن  0.000 القيمـــة االحتمالي ن "عمـــبلء ومـــوردو أممـــا ي

 ."معايير البيئية في عممية اإلنتاجاع الالشركة ال يشترطون عمى ضرورة إتب

ول أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األ (4.8) رقم جدول بينعامة ي وبصفة
واالنحراف  ،(3القيمة المتوسطة ) من قلأ ووى 2.18 ساويي )الوعي البيئي لدى اإلدارة العميا(

 المتوسط% وىو أقل من الوزن النسبي 43.66يساوي  والوزن النسبي 0.666 المعياري يساوي
 ،1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر من قيمة  11.890 المحسوبة تساوي tوقيمة ، %"60"
الوعي البيئي لدى اإلدارة  أن مما يدل عمى 0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

يساعد عمى تطبيق محاسبة التكاليف  لبشك غير متوفر العميا في الشركات الصناعية في قطاع غزة
 .05.0البيئية عند مستوى داللة 

عمى عدد من جريت أوالتي  ،(م2014)الحسين،  و ما اتفق مع ما توصمت إليو دراسةوى
 ة العراقيةيالصناع المنشآت معرفة غالبيةحيث أظيرت الدراسة عدم  ،ة في العراقيالمنشآت الصناع

وما توصمت إليو  ،معرفة اإلدارة بأساليب المحاسبة البيئيةلممحاسبة البيئية بمعناىا الكامل، ونقص 
حيث أظيرت  ،الشركات اليونانيةوالتي أجريت عمى مجموعة  ،(Psomas et al., 2011)دارسة 
 ,Licona)وما توصمت إليو دراسة ، عدم إدراك اإلدارة لمفيوم المحافظة عمى البيئةالدراسة 

نقص الوعي ، حيث أظيرت الدراسة من الشركات المكسيكية، والتي أجريت عمى مجموعة (2001
والتي أجريت  ،(Setthasakko, 2009)وما توصمت إليو دراسة البيئي داخل ىذه الشركات،  البيئي

ستوى الوعي البيئي محل الدراسة، وعدم حيث أظيرت الدراسة نقص م ،عمى ثبلث شركات تايبلندية
 البيئي.مراعاة سموك اإلنسان 

والتي أجريت عمى مجموعة  ،(م2004المرزوقي، )دراسة  نتائج ختمفت نتائج ىذه الدراسة معاكما و 
ن حيث أظيرت الدراسة أ ،من الشركات الصناعية في مدينة جدة في المممكة العربية السعودية

والتي  ،(Zutshi, 2004)وما توصمت إليو دارسة  ،مفيوم القضايا البيئيةغالبية الشركات تدرك 
دعم اإلدارة حيث أظيرت الدراسة مستوى مرتفع ل ،أجريت عمى مجموعة من الشركات األسترالية

العميا لؤلمور الحيوية والميمة لمتأكد من إنشار الوعي والفيم البلزم لمقضايا البيئية عمى مستوى 
والتي أجريت عمى مجموعة  ،(Rivera-Camino, 2001)وما توصمت إليو دراسة  ،المنظمة ككل

http://search.proquest.com/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Setthasakko,+Watchaneeporn/$N?accountid=10472
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ويعزو الباحث اإلختبلف نتيجة التطور الصناعي الكبير الذي شيدتو  ،ممن الشركات األوروبية
الدول األوروبية في القرن السابع عشر أدى تدىور الوضع البيئي في القارة األوروبية، ومن ىنا بدأ 

ضايا البيئية وضرورة معالجتيا، األمر الذي أدى إلى تزايد الوعي البيئي بين اإلىتمام بالق
المجتمعات األوروبية وكان أحد نتائج ىذا االىتمام ظيور محاسبة التكاليف البيئية، في حين أن 
االىتمام بالقضايا البيئية في قطاع غزة ال يزال في بداياتة، حيث يعتبر القطاع الصناعي في قطاع 

 عتبر بسيط وغير متطور بالمقارنة مع الصناعات األوروبية.غزة ي

 تحميل فقرات المحور الول )الوعي البيئي لدى اإلدارة العميا(: (4.8جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

المفاىيم يعد مفيوم محاسبة التكاليف البيئية من  2
 الحديثة غير المعروفة بشكل جيد.

4.24 0.825 84.89 14.619 0.000 1 

معرفة المخاطر التي يسببيا التموث ليست من  5
 اختصاصي.

3.37 1.107 67.45 3.261 0.002 2 

ت عد مشكمة التموث البيئي الصناعي في فمسطين  5
 من المشكبلت الجوىرية.

3.09 0.912 61.70 0.905 0.368 3 

تنمية الوعي لدى المواطنين بمخاطر التموث 6
 البيئي ضرورة ممحة.

2.87 0.793 57.45 -1.561 0.122 4 

 لمتقميل مناسبة حمول إيجاد عمى لشركة تعمل 4
 البيئي. التموث مشكمة من

2.13 0.964 42.55 -8.771 0.000 5 

 6 0.000 13.073- 38.94 0.781 1.95 تقوم الشركة بإنتاج منتجات صديقة لمبيئة.3

بإدارة األنشطة اإلنتاجية والتسويقية  تقوم الشركة7
 بحيث ال تؤثر سمبًا عمى البيئة.

1.95 0.932 38.94 -10.959 0.000 6 

يجب تقديم تقارير عن أداء الشركة البيئي 9
 لجيات منح االئتمان

1.78 1.079 35.53 -10.991 0.000 7 

عمى ضرورة عمبلء وموردو الشركة  يشترط8
 إتباع المعايير البيئية في عممية اإلنتاج.

1.51 1.065 30.21 -13.558 0.000 8 

  0.000 11.890- 43.66 0.666 2.18 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 93درجة حرية " و  "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 
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عند  سببًا لتطبيق محاسبة التكاليف البيئيةُيعد إدراك اإلدارة العميا لممزايا والفوائد المتحققة  .2
 .05.0مستوى دللة 

( والذي يبين آراء 4.9لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
فقرات المحور الثاني )إدراك اإلدارة العميا لممزايا والفوائد المتحققة من تطبيق  أفراد عينة الدراسة في

 ن أعمى فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أمحاسبة التكاليف البيئية( وتبين النتائج 

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"50.21" ( بمغ الـوزن النسـبي1رقم ) في الفقرة"% 
ال تـدرك  ن "اإلدارة العميـاأمما يدل عمـى  0.05وىي أقل من  0.000 الية تساويالقيمة االحتمو 

 .أن تطبيق محاسبة التكاليف البيئية يعمل عمى تحسين صورة المؤسسة"

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"42.34" بمغ الـوزن النسـبي (6رقم ) في الفقرة"% 
ن "اإلدارة العميـا ال تعمـل أمما يدل عمـى  0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

مـــن دول تضـــع  لتجنـــب صـــعوبات التصـــدير واالســـتيراد عمـــى تطبيـــق محاســـبة التكـــاليف البيئيـــة
 ."شروط ومعايير بيئية

 ن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أالنتائج  كم تبين

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"36.81" ( بمغ الـوزن النسـبي4رقم ) في الفقرة"% 
 ن "اإلدارة العميــــا الأممــــا يـــدل عمـــى  0.05وىــــي أقـــل مـــن  0.000 القيمـــة االحتماليـــة تســـاويو 

 .تحرص عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية لتمبية متطمبات الزبائن"

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"36.17" بمغ الـوزن النسـبي (2رقم ) في الفقرة"% 
تعمـل  ن "اإلدارة العميـا الأمما يدل عمـى  0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 .عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية لتحقيق ميزات تنافسية وتسويقية"

أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني  (4.9الجدول رقم ) بينوبصفة عامة ي
 ووى 2.05 ساويي )إدراك اإلدارة العميا لممزايا والفوائد المتحققة من تطبيق محاسبة التكاليف البيئية(

يساوي  والوزن النسبي0.871  واالنحراف المعياري يساوي ،(3القيمة المتوسطة ) أقل من
وىي  10.514 المحسوبة تساوي t%" وقيمة 60" توسطالم% وىو أقل من الوزن النسبي 41.10

وىي أقل من   0.000 القيمة االحتمالية تساويو  ،1.98الجدولية والتي تساوي  tأكبر من قيمة 
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في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة إدراك اإلدارة العميا  مدى نأ مما يدل عمى 0.05
 .05.0لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية عند مستوى داللة كافيًا ي عد ال لممزايا والفوائد المتحققة 

والتي  ،(Kirkland and Thompson, 1999)و ما اتفق مع ما توصمت إليو دراسة وى
عدم االدراك  حيث أظيرت الدراسة ،الشركات الواقعة في غرب وشمال كندامجموعة أجريت 

االعتقاد بأن الفوائد التي تعود عمى الشركة من تطبيق نظم اإلدارة و ، بالحاجة إلى نظم اإلدارة البيئية
 .البيئية أقل من تكاليف التطبيق

والتي أجريت  ،(Psomas et al., 2011)كما وأختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 
تدرك  اليونانية الشركات اإلدارة العميا في نحيث أظيرت الدراسة أ ،الشركات اليونانيةعمى مجموعة 

نسبًة ويعزو الباحث اإلختبلف في النتائج ، نظم اإلدارة البيئيةالفوائد والمزايا المتحققة من تطبيق 
ضعف المنافسة في السوق المحمي، باإلضافة مما أدى إلى  ،الحصار المفروض عمى قطاع غزة

 .ية لممنتجات المستوردةعدم إمكانية التصدير إلى الخارج والتعامل مع دول تضع معايير بيئإلى 
 

 (المتحققة من تطبيق محاسبة التكاليف البيئيةالثاني )إدراك اإلدارة العميا لممزايا والفوائد المحور تحميل فقرات : (4.9جدول )

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 tقيمة  النسبي

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

أن تطبيق محاسبة  تدرك اإلدارة العميا 5
التكاليف البيئية يعمل عمى تحسين صورة 

 المؤسسة.
2.51 0.970 50.21 -4.892 0.000 1 

تعمل اإلدارة العميا عمى تطبيق محاسبة 6
لتجنب صعوبات التصدير  التكاليف البيئية

واالستيراد من دول تضع شروط ومعايير 
 بيئية.

2.12 1.190 42.34 -7.194 0.000 2 

اإلدارة العميا ان تطبيق محاسبة تعي 3
التكاليف البيئية يساعد في تطوير العبلقات 

 المجتمعية.
2.05 1.030 41.06 -8.909 0.000 3 

تيتم اإلدارة العميا بتطبيق محاسبة التكاليف  5
 البيئية لغرض تخفيض التكاليف اإلنتاجية.

2.00 0.950 40.00 -10.202 0.000 4 

 5 0.000 10.501- 36.81 1.071 1.84تحرص اإلدارة العميا عمى تطبيق محاسبة  4
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

 لتمبية متطمبات الزبائن. التكاليف البيئية
تعمل اإلدارة العميا عمى تطبيق محاسبة  2

التكاليف البيئية لتحقيق ميزات تنافسية 
 وتسويقية.

1.81 0.987 36.17 -11.707 0.000 6 

  0.000 10.514- 41.10 0.871 2.05 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 93درجة حرية " و  "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

عند  يعتبر التزام اإلدارة العميا تجاه البيئة أحد عوامل نجاح تطبيق محاسبة التكاليف البيئية .3
 .05.0مستوى دللة 

( والذي يبين آراء 4.10لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
ن أعمى أ( وتبين النتائج التزام اإلدارة العميا تجاه البيئةفقرات المحور الثالث ) أفراد عينة الدراسة في

 فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"47.66" ( بمغ الـوزن النسـبي3رقم ) في الفقرة"% 
ن "اإلدارة العميـا ال تعمـل أمما يدل عمـى  0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 .بشكل مستمر عمى الوفاء بكافة التزاماتيا تجاه البيئة"

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"46.17" ( بمغ الـوزن النسـبي5رقم ) في الفقرة"% 
ن "اإلدارة العميـا ال تقبـل أممـا يـدل عمـى  0.05وىي أقـل مـن  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 .بالحقيقة التي تؤكد عمى أنيا المسئولة عن األداء البيئي لمشركة"

 ن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أالنتائج  كم تبين

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"31.49" بمغ الـوزن النسـبي (1رقم ) في الفقرة"% 
توجـد لـدى الشـركة  نـو "الأمما يدل عمى  0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 .رؤية بيئية شاممة، تعمل عمى تحقيقيا من خبلل تطبيق خطة استراتيجية"
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 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"29.79" ( بمغ الـوزن النسـبي7رقم ) في الفقرة"% 
ن "إدارة الشـركة ال تعتمـد أمما يدل عمى  0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 .معايير بيئية في انتقاء الموردين والمواد الخام"

الثالث أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور ( 4.10الجدول رقم )بين وبصفة عامة ي
واالنحراف  ،(3القيمة المتوسطة ) أقل من ووى 1.88 ساويي (بيئةالتزام اإلدارة العميا تجاه ال)

 المتوسط% وىو أقل من الوزن النسبي 37.61يساوي  والوزن النسبي 0.695 المعياري يساوي
 ،1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر من قيمة  15.612 المحسوبة تساوي tوقيمة  %"،60"
التزام اإلدارة العميا مستوى ن أ مما يدل عمى 0.05أقل من  وىي 0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

تطبيق محاسبة التكاليف البيئية كافيًا لال يعتبر  في الشركات الصناعية العاممة في قطاع تجاه البيئة
 .05.0عند مستوى داللة 

، والتي أجريت عمى مجموعة (م2004المرزوقي، )و ما اتفق مع ما توصمت إليو دراسة وى
 عدممن الشركات الصناعية في مدينة جدة في المممكة العربية السعودية، حيث أظيرت الدراسة 

وما توصمت إليو في الشركات محل الدراسة،  إدارات متخصصة لبلىتمام بالتكاليف البيئية وجود
حيث أظيرت  ،اليونانيةالشركات والتي أجريت عمى مجموعة  ،(Psomas et al., 2011)دارسة 
 ,Setthasakko)، وما توصمت إليو دراسة عدم إدراك اإلدارة لمفيوم المحافظة عمى البيئةالدراسة 

غياب التزام اإلدارة العميا ، والتي أجريت عمى ثبلث شركات تايبلندية، حيث أظيرت الدراسة (2009
 .ات حول استدامة الموارد الطبيعيةعدم وجود رؤية واضحة لدى الشرك، و تجاه البيئية

، والتي (Yeo and Quazi, 2005)كما وأختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 
التزم اإلدارة العميا تجاه البيئة من حيث أظيرت الدراسة  السنغافورية،الشركات أجريت عمى مجموعة 

، خبلل وضع رؤية بيئية شاممة، وضع خطة استراتيجية لترشيد جيود الشركة لتحقيق تمك الرؤية
ختبلف ثقافاتالدراسة مكان تطبيق ويعزو الباحث اإلختبلف في النتائج إلختبلف   .المجتمعات وا 

 الثالث )التزام اإلدارة العميا تجاه البيئة(المحور تحميل فقرات : (4.10جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

تعمل اإلدارة العميا بشكل مستمر عمى الوفاء 3
 تجاه البيئة.بكافة التزاماتيا 

2.38 0.749 47.66 -7.984 0.000 1 

http://search.proquest.com/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Setthasakko,+Watchaneeporn/$N?accountid=10472
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

تقبل اإلدارة العميا بالحقيقة التي تؤكد عمى أنيا  5
 2 0.000 8.794- 46.17 0.762 2.31 المسئولة عن األداء البيئي لمشركة.

تقوم اإلدارة العميا برفع مستوى الوعي البيئي داخل  4
 3 0.000 8.660- 44.47 0.869 2.22 اإلدارية.الشركة في كافة األقسام والمستويات 

تحرص اإلدارة العميا عمى التطوير المستمر 6
لنظم اإلنتاج من أجل الحفاظ عمى البيئة 

 ومواردىا.
1.82 0.904 36.38 -12.671 0.000 4 

تعمل الشركة عمى تحميل العمميات والنتائج 8
 وشكاوي الزبائن المتعمقة بالبيئة.

1.64 0.949 32.77 -13.916 0.000 5 

يوجد في الييكل التنظيمي لمشركة، قسم خاص  2
 بمراقبة أنشطة الشركة وأثارىا البيئية.

1.61 0.895 32.13 -15.103 0.000 6 

توجد لدى الشركة رؤية بيئية شاممة، تعمل  5
عمى تحقيقيا من خبلل تطبيق خطة 

 استراتيجية.
1.57 0.898 31.49 -15.393 0.000 7 

تعتمد إدارة الشركة معايير بيئية في انتقاء 7
 الموردين والمواد الخام.

1.49 0.729 29.79 -20.078 0.000 8 

  0.000 15.612- 37.61 0.695 1.88 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 93درجة حرية " و  "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

 البيئة عمى نجاح تطبيق محاسبة التكاليف البيئيةيساىم وجودالكفاءات والخبرات في مجال  .4
 .05.0عند مستوى دللة 

( والذي يبين آراء 4.11لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
( وتبين النتائج توفر كفاءات وخبرات في مجال البيئةالرابع )فقرات المحور  أفراد عينة الدراسة في

 كما يمي: ىيالوزن النسبي ن أعمى فقرتين حسب أ

 60" المتوسـطالـوزن النسـبي وىـو أقـل مـن  %"48.51" ( بمغ الـوزن النسـبي7رقم ) في الفقرة"% 
ــــة تســــاويو  ــــل مــــن  0.000 القيمــــة االحتمالي ــــى  0.05وىــــي أق ــــاع تكمفــــة ن "أممــــا يــــدل عم ارتف

يشـــكل عائقـــًا أمـــام توجـــو اإلدارة نحـــو تطبيـــق محاســـبة االســـتعانة بخبـــراء مـــن خـــارج الشـــركة ال 
 ."التكاليف البيئية
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 60" المتوسـطالـوزن النسـبي وىـو أقـل مـن  %"43.19" ( بمغ الـوزن النسـبي4رقم ) في الفقرة"% 
الشـــركة ال تشـــجع ن "أممـــا يـــدل عمـــى  0.05وىـــي أقـــل مـــن  0.000 القيمــة االحتماليـــة تســـاويو 

 ."شكبلت البيئيةكفاءاتيا عمى اإلبداع في حل الم

 كما يمي: ىيالوزن النسبي ن أقل فقرتين حسب أالنتائج  كم تبين

 60" المتوسـطالـوزن النسـبي وىـو أقـل مـن  %"33.83" ( بمغ الـوزن النسـبي1رقم ) في الفقرة"% 
تمتمـــك  الشـــركة الن "أممـــا يـــدل عمـــى  0.05وىـــي أقـــل مـــن  0.000 القيمـــة االحتماليـــة تســـاويو 

 ."كفاءات عالية في مجال البيئةموارد بشرية ذات 

 60" المتوسـطالـوزن النسـبي وىـو أقـل مـن  %"28.09" بمغ الـوزن النسـبي (6رقم ) في الفقرة"% 
تقـوم  اإلدارة العميـا ال"ن أممـا يـدل عمـى  0.05وىي أقـل مـن  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 ."جال محاسبة التكاليف البيئيةباالستعانة بالجيات االستشارية والخبراء لتقديم المشورة في م

الرابع أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور  (4.11الجدول رقم ) بينوبصفة عامة ي
 ،(3القيمة المتوسطة ) منأقل  ووى 1.91 ساويي )توفر كفاءات وخبرات في مجال البيئة(

وىو أقل من الوزن النسبي  %38.15يساوي  والوزن النسبي0.688  واالنحراف المعياري يساوي
الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر من قيمة  15.404 المحسوبة تساوي tوقيمة ، %"60" المتوسط
الكفاءات  توافر عدم مما يدل عمى 0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو  ،1.98

نجاح تطبيق  غزة لممساىمة فيفي الشركات الصناعية العاممة في قطاع والخبرات في مجال البيئة 
 .05.0محاسبة التكاليف البيئية عند مستوى داللة 

، والتي أجريت عمى (Famiyeh et al., 2014)و ما اتفق مع ما توصمت إليو دراسة وى
أن تكاليف اإلستعانة بالخبراء ، حيث أظيرت الدراسة في الشركات الغانيةمجموعة من 

ختمفت معيا من حيث  اإلدارة البيئيةن تعتبر عائقًا أمام تطبيق نظم يواإلستشاري أن تكمفة الموارد وا 
البشرية ال تعد معوقًا من معيقات تطبيق نظم اإلدارة البيئية، وذلك نظرًا الرتفاع نسبة البطالة 

والتي  ،(Psomas et al., 2011) توصمت إليو دارسةوأتفقت مع ما ما ، كوانخفاض معدل األجور
في  عدم توفر الموظفين ذوي الكفاءةحيث أظيرت الدراسة  ،الشركات اليونانيةأجريت عمى مجموعة 

، والتي (Licona, 2001)، وما توصمت إليو دراسة المجاالت البيئية في الشركات محل الدراسة
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نقص الموارد البشرية، ، حيث أظيرت الدراسة من الشركات المكسيكيةمجموعة  أجريت عمى
 .والخبرات في المجاالت البيئية

 الرابع )توفر كفاءات وخبرات في مجال البيئة(المحور تحميل فقرات : (4.11جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

ارتفاع تكمفة االستعانة بخبراء من خارج 7
أمام توجو اإلدارة الشركة، يشكل عائقًا 

 نحو تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.
2.43 1.231 48.51 -4.524 0.000 1 

تشجع الشركة كفاءاتيا عمى اإلبداع في  4
 حل المشكبلت البيئية.

2.16 0.693 43.19 -11.765 0.000 2 

يساعد توفر الكفاءات البشرية عمى فيم  2
الميام الموكمة لمموظفين في الشركة 

 والمتعمقة بالقضايا البيئية.
2.02 1.253 40.43 -7.574 0.000 3 

تيتم الشركة بتطوير كفاءاتيا البشرية في  5
 مجال البيئة.

1.94 0.787 38.72 -13.104 0.000 4 

يتوفر لدى الشركة الكفاءات والخبرات 3
 القادرة عمى تحديد وقياس التكاليف البيئية.

1.71 0.935 34.26 -13.353 0.000 5 

تمتمك الشركة موارد بشرية ذات كفاءات  5
 عالية في مجال البيئة.

1.69 0.951 33.83 -13.345 0.000 6 

تقوم اإلدارة العميا باالستعانة بالجيات 6
االستشارية والخبراء لتقديم المشورة في 

 مجال محاسبة التكاليف البيئية.
1.40 0.693 28.09 -22.331 0.000 7 

  0.000 15.404- 38.15 0.688 1.91 الفقراتجميع  

 1.98" تساوي 93درجة حرية " و  "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 
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 يساعد تدريب وتأىيل العاممين في مجال البيئة عمى نجاح تطبيق محاسبة التكاليف البيئية .5
 .05.0عند مستوى دللة 

( والذي يبين آراء 4.12لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
( وتبين تدريب وتأىيل العاممين في مجال البيئةالخامس )فقرات المحور  أفراد عينة الدراسة في

 كما يمي: ىيالوزن النسبي ن أعمى فقرتين حسب أالنتائج 

 60" المتوسـطالـوزن النسـبي وىـو أقـل مـن  %"47.02" ( بمغ الـوزن النسـبي4رقم ) في الفقرة"% 
 ونالمـدربون ال يمتمكـن "أممـا يـدل عمـى  0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 ."الخبرات العممية والعممية البلزمة لمتدريب

 60" المتوسـطالـوزن النسـبي وىـو أقـل مـن  %"45.74" ( بمغ الـوزن النسـبي5رقم ) في الفقرة"% 
ـــى  0.05وىـــي أقـــل مـــن  0.000 االحتماليـــة تســـاويالقيمـــة و  يـــتم تحديـــد  ال " ونـــأممـــا يـــدل عم

 ."المحتوى التدريبي عمى أساس التوافق مع القدرات المختمفة لممتدربين

 كما يمي: ىيالوزن النسبي ن أقل فقرتين حسب أالنتائج  كم تبين

 60" المتوسـطالـوزن النسـبي وىـو أقـل مـن  %"31.28" ( بمغ الـوزن النسـبي2رقم ) في الفقرة"% 
ال يوجـد فـي الشـركة "  ونـأمما يدل عمى  0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 ."خطط تدريب سنوية مرتبطة باألىداف االستراتيجية ليا

 60" المتوسـطالـوزن النسـبي وىـو أقـل مـن  %"31.28" بمغ الـوزن النسـبي (6رقم ) في الفقرة"% 
إدارة الشـركة ال تقـوم ن "أممـا يـدل عمـى  0.05وىي أقـل مـن  0.000 االحتمالية تساويالقيمة و 

بتـــدريب العـــاممين عمـــى اســـتخدام األســـاليب التقنيـــة الحديثـــة التـــي تســـاعد عمـــى تطبيـــق محاســـبة 
 ."التكاليف البيئية

أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور ( 4.12الجدول رقم )بين وبصفة عامة ي
القيمة المتوسطة  منأقل  ووى1.93  ساويي( تدريب وتأىيل العاممين في مجال البيئةالخامس )

وىو أقل من الوزن % 38.51يساوي  والوزن النسبي 0.719 واالنحراف المعياري يساوي ،(3)
الجدولية والتي  tوىي أكبر من قيمة  14.494 المحسوبة تساوي tوقيمة  ،%"60" المتوسطالنسبي 
 مستوى نأ مما يدل عمى 0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو  ،1.98تساوي 
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يساعد  ال في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة البيئة تتدريب وتأىيل العاممين في مجاال
 .05.0عمى نجاح تطبيق محاسبة التكاليف البيئية عند مستوى داللة 

والتي أجريت عمى  ،(Psomas et al., 2011)و ما اتفق مع ما توصمت إليو دراسة وى
قيام الشركات محل الدراسة بتدريب وتأىيل عدم حيث أظيرت الدراسة  ،الشركات اليونانيةمجموعة 
، والتي أجريت (Setthasakko, 2009)، وما توصمت إليو دراسة في المجاالت البيئيةالعاممين 

عدم ، و التزام اإلدارة العميا تجاه البيئيةغياب عمى ثبلث شركات تايبلندية، حيث أظيرت الدراسة 
 ات حول استدامة الموارد الطبيعية.وجود رؤية واضحة لدى الشرك

، والتي أجريت عمى (م2004المرزوقي، )كما وأختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 
مجموعة من الشركات الصناعية في مدينة جدة في المممكة العربية السعودية، حيث أظيرت الدراسة 
أن غالبية الشركات تدرك مفيوم القضايا البيئية ولذلك يتزايد اىتماميا بيا من خبلل زيادة الحمبلت 

 Yeo)، وما توصمت إليو دراسة قضيةاإلعبلنية والدورات التدريبية لموظفييا لزيادة الوعي بيذه ال

and Quazi, 2005) حيث أظيرت الدراسة  السنغافورية،الشركات ، والتي أجريت عمى مجموعة
، وأيضًا من تدريب الموظفين إلكسابيم الميارات المطموبة لموفاء بمسؤولياتيم البيئيةقيام الشركات ب

 ,Zutshi)وما توصمت إليو دراسة  ،البيئيةإشراك الموظفين في عممية وضع وتحديد األىداف خبلل 

التدريب من  ، حيث أظيرت الدراسة أنالشركات األسترالية، والتي أجريت عمى مجموعة من (2004
أىم عوامل نجاح تطبيق أي نظام، حيث إن تدريب الموظفين عمى النظام الجديد يساىم في نجاح 

إلى أن الشركات الصناعية في قطاع غزة ال ج ويعزو الباحث اإلختبلف في النتائ تطبيق ىذا النظام
تزال بسيطة وغير متقدمة، حيث صناع القرار إلى عدم ضرورة تدريب وتأىيل العاممين في ىذه 

 .الشركات
 الخامس )تدريب وتأىيل العاممين في مجال البيئة(المحور تحميل فقرات : (4.12جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

يمتمك المدربون الخبرات العممية والعممية  4
 البلزمة لمتدريب.

2.35 0.864 47.02 -7.283 0.000 1 

يتم تحديد المحتوى التدريبي عمى أساس  5
 التوافق مع القدرات المختمفة لممتدربين.

2.29 1.023 45.74 -6.758 0.000 2 

 3 0.000 8.101- 45.11 0.891 2.26توفر إدارة الشركة جميع اإلمكانات البلزمة 3

http://search.proquest.com/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Setthasakko,+Watchaneeporn/$N?accountid=10472
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

 لتدريب العاممين من وسائل وأدوات مناسبة.
تقوم إدارة الشركة بتقييم أداء العاممين 7

 المتدربين بعد االنتياء من الدورات التدريبية.
1.90 1.006 38.09 -10.559 0.000 4 

التدريبية في مجال  يتم تحديد االحتياجات 5
البيئة عمى نحو عممي، وبما يحقق أىداف 

 التدريب.
1.89 1.072 37.87 -10.003 0.000 5 

تقوم الشركة بعقد دورات متخصصة لتعريف 8
العاممين بأىمية محاسبة التكاليف البيئية، 

 وأحدث األساليب المطبقة في ىذا المجال.
1.59 0.944 31.70 -14.537 0.000 6 

يوجد في الشركة خطط تدريب سنوية مرتبطة  2
 باألىداف االستراتيجية ليا.

1.56 0.850 31.28 -16.391 0.000 7 

تقوم إدارة الشركة بتدريب العاممين عمى 6
استخدام األساليب التقنية الحديثة التي تساعد 

 عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.
1.56 0.770 31.28 -18.087 0.000 8 

  0.000 14.494- 38.51 0.719 1.93 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 93درجة حرية " و  "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

يعتبر توفر المصادر التكنولوجية والتقنية عاماًل من عوامل نجاح تطبيق محاسبة التكاليف  .6
 .05.0عند مستوى دللة  البيئية

( والذي يبين آراء 4.13لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
ن أ( وتبين النتائج توفر المصادر التكنولوجية والتقنيةفقرات المحور السادس ) أفراد عينة الدراسة في

 أعمى فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"46.81" ( بمغ الـوزن النسـبي5رقم ) في الفقرة"% 
وجـود قسـم مخـتص عـدم ممـا يـدل عمـى " 0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 .لصيانة ومتابعة األجيزة االلكترونية"
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 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"46.38" ( بمغ الـوزن النسـبي7رقم ) في الفقرة"% 
تــــوفر األدلــــة عــــدم ممــــا يــــدل عمــــى " 0.05وىــــي أقــــل مــــن  0.000 تماليــــة تســــاويالقيمــــة االحو 

 .اإلرشادية الموضحة آلليات استخدام األجيزة االلكترونية"

 ن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أالنتائج  كم تبين

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"31.70" ( بمغ الـوزن النسـبي2رقم ) في الفقرة"% 
تتـوفر فـي الشـركة ال " ونـأمما يـدل عمـى  0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 .البنية التحتية البلزمة لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية"

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"30.85" ( بمغ الـوزن النسـبي3رقم ) في الفقرة"% 
تمتمــك ال الشــركة  ن "أممــا يــدل عمــى  0.05وىــي أقــل مــن  0.000 القيمــة االحتماليــة تســاويو 

 .قواعد بيانات دقيقة ومتكاممة عن األثار البيئية الناتجة عن ممارسة كافة أنشتطيا"

أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور ( 4.13الجدول رقم )بين وبصفة عامة ي
 ،(3القيمة المتوسطة ) من أقل ووى 2.02 ساويي( توفر المصادر التكنولوجية والتقنيةالسادس )

% وىو أقل من الوزن النسبي 40.43يساوي  والوزن النسبي0.718  واالنحراف المعياري يساوي
الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر من قيمة  13.214 المحسوبة تساوي tوقيمة ، %"60" المتوسط
المصادر  نأ مما يدل عمى 0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو  ،1.98

تطبيق  ساعد عمىتال العاممة في قطاع غزة المتوفرة في الشركات الصناعية التكنولوجية والتقنية 
 .05.0محاسبة التكاليف البيئية عند مستوى داللة 

والتي أجريت عمى  ،(Rivera-Camino, 2001)و ما اتفق مع ما توصمت إليو دراسة وى
نقص المتطمبات التكنولوجية، وعدم فاعمية حيث أظيرت الدراسة  ،األوروبيةالشركات مجموعة 

في  خصصةتعدم كفاية المصادر المباإلضافة إلى خطوط االتصال والتواصل بين فريق العمل، 
لتي أجريت ، وا(Licona, 2001)الشركات محل الدراسة، وما توصمت إليو دراسة مجال البيئة في 

 .التكنولوجية المتعمقة بالبيئة المواردنقص ، حيث أظيرت المكسيكيةشركات ال مجموعة منعمى 
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 السادس )توفر المصادر التكنولوجية والتقنية(المحور تحميل فقرات : (4.13جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

وجود قسم مختص لصيانة ومتابعة األجيزة  5
 االلكترونية.

2.34 0.945 46.81 -6.765 0.000 1 

توفر األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات 7
 استخدام األجيزة االلكترونية.

2.32 1.039 46.38 -6.352 0.000 2 

تسعى الشركة دائمًا إلى تطوير أجيزة الحاسب 6
 اآللي وأنظمتيا.

2.28 0.809 45.53 -8.6740.000 3 

 4 0.000 8.871- 44.89 0.825 2.24 يوجد ربط شبكي بين جميع أجيزة الشركة. 4

يتوفر في السوق األدوات والبرمجيات الحديثة  5
 البلزمة لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية

2.02 0.718 40.43 -13.214 0.000 5 

البلزمة لتطبيق تتوفر في الشركة البنية التحتية  2
 محاسبة التكاليف البيئية.

1.59 0.848 31.70 -16.184 0.000 6 

تمتمك الشركة قواعد بيانات دقيقة ومتكاممة 3
عن األثار البيئية الناتجة عن ممارسة كافة 

 أنشتطيا.
1.54 0.969 30.85 -14.582 0.000 7 

  0.000 13.214- 40.43 0.718 2.02 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 93درجة حرية " و  "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

عند  ق محاسبة التكاليف البيئيةيتساىم القوانين والتشريعات البيئية الفمسطينية عمى تطب .7
 .05.0مستوى دللة 

يبين آراء ( والذي 4.14لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
( وتبين توفر القوانين والتشريعات البيئية الفمسطينيةفقرات المحور السابع ) أفراد عينة الدراسة في

 ن أعمى فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أالنتائج 

 60" المتوسـطكبر من الـوزن النسـبي أوىو  %"71.91" ( بمغ الوزن النسبي2رقم ) في الفقرة"% 
ممـــا يـــدل عمـــى "عـــدم مرونـــة القـــوانين  0.05وىـــي أقـــل مـــن  0.000 االحتماليـــة تســـاويالقيمـــة و 

 .والتشريعات البيئية المعمول بيا بالشكل الذي يبلئم التطور السريع في مجال الصناعة"
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 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"48.09" ( بمغ الـوزن النسـبي1رقم ) في الفقرة"% 
ن "القـوانين والتشـريعات أممـا يـدل عمـى  0.05وىـي أقـل مـن  0.000 تسـاويالقيمة االحتمالية و 

ال تتضـــمن نصوصـــًا كافيـــة لممحافظـــة عمـــى البيئـــة  البيئيـــة الـــواردة فـــي قـــانون البيئـــة الفمســـطيني
 .وحمايتيا"

 ن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أالنتائج  كم تبين

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"33.19" ( بمغ الـوزن النسـبي5رقم ) في الفقرة"% 
ن " القـوانين والتشـريعات أممـا يـدل عمـى  0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو 

 .ال تفرض عمى الشركة معايير خاصة بعممية اإلنتاج والمنتج" البيئية

 60" المتوسـطوىـو أقـل مـن الـوزن النسـبي  %"30.43" ( بمغ الـوزن النسـبي6رقم ) في الفقرة"% 
ن "القـوانين والتشـريعات أممـا يـدل عمـى  0.05وىـي أقـل مـن  0.000 القيمة االحتمالية تسـاويو 

 .ال ت مزم الشركة بتقديم تقارير عن األثار البيئة ألنشطة الشركة" البيئية

السابع أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور  (4.14الجدول رقم ) بينوبصفة عامة ي
 ،(3القيمة المتوسطة ) أقل من ووى 1.98 ساويي( توفر القوانين والتشريعات البيئية الفمسطينية)

% وىو أقل من الوزن النسبي 39.68يساوي  والوزن النسبي0.575  واالنحراف المعياري يساوي
الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر من قيمة  17.137 المحسوبة تساوي tوقيمة  ،%"60" المتوسط
ن القوانين أ مما يدل عمى 0.05وىي أقل من  0.000 القيمة االحتمالية تساويو  ،1.98

ق محاسبة التكاليف البيئية عند مستوى داللة يتساىم عمى تطب والتشريعات البيئية الفمسطينية ال
05.0. 

والتي أجريت عمى مجموعة  (،م2014)الحسين، و ما اتفق مع ما توصمت إليو دراسة وى
عدم سن القوانين والتشريعات التي تمزم المنشآت حيث أظيرت الدراسة  المنشآت الصناعية العراقية،

، والتي (م2052صخري، )، وما توصمت إليو دراسة الصناعية بالقيام بإجراءات المحاسبة البيئية
القوانين  ، حيث أظيرت الدراسة ضعفالمؤسسات االقتصادية في الجزائرأجريت عمى مجموعة من 
، وما توصمت المؤسسات االقتصادية عمى تطبيق نظم اإلدارة البيئيةم مز توالتشريعات البيئية التي 

، والتي أجريت عمى مجموعو من الشركات المكسيكية، حيث أظيرت (Licona, 2001)إليو دراسة 
، وما توصمت إليو ضعف الجيات الرقابية المختصة بمراقبة امتثال الشركات لممعايير البيئيةالدراسة 



76 

الشركات الواقعة ، والتي أجريت عمى مجموعة من (Kirkland and Thompson, 1999)دراسة 
، القوانين والمعاييرالدراسة إلتزام الشركات محل الدارسة ب ، حيث أظيرتفي غرب وشمال كندا

 .السياسات الحكومية

، والتي (Rivera-Camino, 2001)كما وأختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 
التشريعات القانونية أن أجريت عمى مجموعة من الشركات األوروبية، حيث أظيرت الدراسة 

ويعزو  ،إلى متوسط تجاه تطبيق الشركات األوروبية لممعايير البيئية والمجتمعية ليا تأثير منخفض
فمسطين عمومًا  عاني منياتالظروف السياية واإلقتصادية التي إلى  الباحث اإلختبلف في النتائج

 .خصوصاً  قطاع غزةو 
 الفمسطينية( البيئيةالسابع )توفر القوانين والتشريعات المحور تحميل فقرات : (4.14جدول )

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 tقيمة  النسبي

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

عدم مرونة القوانين والتشريعات البيئية المعمول  2
بيا بالشكل الذي يبلئم التطور السريع في مجال 

 الصناعة.
3.60 1.101 71.91 5.248 0.000 1 

البيئية الواردة في تتضمن القوانين والتشريعات  5
قانون البيئة الفمسطيني نصوصًا كافية لممحافظة 

 عمى البيئة وحمايتيا.
2.40 0.766 48.09 -7.536 0.000 2 

ت مزم القوانين والتشريعات البيئية الشركة عمى 3
 اعتماد أنظمة إنتاج أقل إضرارًا بالبيئة.

2.17 0.838 43.40 -9.603 0.000 3 

والتشريعات البيئية غرامات مالية تفرض القوانين  4
عمى الشركة في حال مخالفتيا لمقوانين 

 والتشريعات.
2.000.748 40.00 -12.966 0.000 4 

تتمتع العقوبات التي تتضمنيا النصوص 7
التشريعية المتعمقة بالبيئة بقوة الردع الموازية 

 لحجم المخالفات البيئية.
1.97 0.897 39.36 -11.148 0.000 5 

بمراقبة  تقوم األجيزة المسؤولة عن شؤون البيئة8
نفاذ  أنشطة الشركة بشكل دوري لمتابعة تطبيق وا 

 النصوص التشريعية المتعمقة بالبيئة.
1.74 0.950 34.89 -12.816 0.000 6 

 7 0.000 15.777- 33.19 0.824 1.66تفرض القوانين والتشريعات البيئية عمى الشركة  5
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

 معايير خاصة بعممية اإلنتاج والمنتج.
ت مزم القوانين والتشريعات البيئية الشركة بتقديم 6

 تقارير عن األثار البيئة ألنشطة الشركة.
1.52 0.852 30.43 -16.834 0.000 8 

  0.000 17.137- 39.68 0.575 1.98 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 93درجة حرية " و  "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

مقومات تطبيق محاسبة لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة تتوفر  :األولى ةالفرضية الرئيس
 البيئية التكاليف

لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tالختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار 
وبصفة عامة يتبين أن  الدراسةمحاور  جميع( والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في 4.15)

القيمة المتوسطة  منأقل وىي  2.00 يساوي المتغيرات المستقمةلجميع محاور المتوسط الحسابي 
وىو أقل من الوزن  %39.99 يساوي والوزن النسبي0.613  واالنحراف المعياري يساوي ،(3)

 tمن قيمة  أكبروىي  15.828 المطمقة تساوي المحسوبة tوقيمة  ،%"60" المتوسطالنسبي 
 مما يدل عمى 0.05من  أقلوىي  0.000 القيمة االحتمالية تساويو  ،1.98الجدولية والتي تساوي 

عند توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة  عدم
 وقبول العدمية.، وبالتالي رفض الفرضية البديمة 05.0مستوى داللة احصائية

الشركات اىتمام  يظيربناًء عمى مورد في اختبار وتحميل نتائج الفرضيات الفرعية 
يجب عمى الشركات  حيثبالقضايا البيئية بالرغم من عدم كفايتة،  الصناعية العاممة في قطاع غزة

البيئية، أفضل وأكثر جدية فيما يتعمق بتنمية مقومات تطبيق محاسبة التكاليف طوات خأن تأخذ 
وبالتالي تقوم الشركة بتحمل مسؤليتيا تجاة األثار البيئية السمبية الناتجة عن ممارسة أنشتطيا، 

 وذلك من أجل المساىمة في المحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية.
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في الشركـــــات الصناعيــــة  ئيـــــةالبي التكاليف تطبيـــــق محاسبــــــة تحميل محاور الدراسة )مدى توفر مـقومــات: (4.15جدول )
 (العاممــة في قطــاع غـــزة

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 tقيمة  النسبي

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

 1 0.000 11.890- 43.66 0.666 2.18 المحور األول: الوعي البيئي لدى اإلدارة العميا 5

إدراك اإلدارة العميا لممزايا المحور الثاني:  2
والفوائد المتحققة من تطبيق محاسبة التكاليف 

 البيئية
2.05 0.871 41.10 -10.514 0.000 2 

المحور السادس: توفر المصادر التكنولوجية 6
 والتقنية

2.05 0.607 40.94 -15.230 0.000 3 

المحور السابع: توفرالقوانين والتشريعات البيئية 7
 الفمسطينية

1.98 0.575 39.68 -17.137 0.000 4 

المحور الخامس: تدريب وتأىيل العاممين في  5
 مجال البيئة

1.93 0.719 38.51 -14.494 0.000 5 

المحور الرابع: توفر كفاءات وخبرات في  4
 مجال البيئة

1.91 0.688 38.15 -15.404 0.000 6 

 7 0.000 15.612- 37.61 0.695 1.88 تجاه البيئة المحور الثالث: التزام اإلدارة العميا3

  0.000 15.828- 39.99 0.613 2.00 المحاورجميع  

 1.98" تساوي 93درجة حرية " و  "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

توجد فروق ذات دللة احصائية بين استجابات المبحوثين عند ل : الفرضية الرئيسة الثانية
مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات ( حول 05.0) مستوى دللو

الصناعية في قطاع غزة تعزى لممتغيرات التالية: )العمر، المؤىل العممي، التخصص، الشيادات 
 المينية، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(.

 :نيا الفرضيات الفرعية التاليةم يتفرعو 
( 05.0ذات دللة احصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى دللو )توجد فروق ل  .1

مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى حول 
 إلى العمر.
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الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي الختبار الفروق بين 
 مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعيةحول آراء أفراد العينة متوسطات 

( والذي يبين أن قيمة 4.16والنتائج مبينة في جدول رقم ) ،لعمرا إلى في قطاع غزة تعزى العاممة
F  وىي أكبر من قيمة  6.105المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساويF اوي الجدولية والتي تس

عمى  مما يدل 0.05وىي أقل من  0.001 كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي ،2.71
مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في حول العينة آراء أفراد بين متوسطات وجود فروق 

( ويبين 05.0) عند مستوى داللة في قطاع غزة تعزى إلى العمر العاممة الشركات الصناعية
أقل "و "سنة 45أكثر من ن الفروق بين فئتي "أ( 4.17اختبار شفيو لمفروق المتعددة جدول رقم )

قمة الوعي  ث ىذه الفروقات نتيجةاحلب، ويعزو ا"سنة 25أقل من والفروق لصالح فئة " "سنة 25من 
سنة"، حيث يرى الباحث أن العبلقة بين العمر  25البيئي والخبرة لدى الفئة العمرية "أقل من 

سنة"  45ذلك ما يبرر أن متوسط إجابات الفئة العمرية "أكثر من والوعي البيئي عبلقة طردية، و 
 .سنة" 25كانت أقل من متوسط إجابات الفئة العمرية "أقل من 

حول مقومات تطبيق بين متوسطات آراء أفراد العينة  (One Way ANOVA)ئج تحميل التباين األحادي نتا: (4.16جدول )
 (05.0) عند مستوى دللة محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى العمر

مجموع  مصدر التباين المحور
متوسط  درجة الحرية المربعات

 المربعات
 قيمة

"F" 
القيمة 
 الحتمالية

المحور األول: الوعي البيئي لدى 
 اإلدارة العميا

 2.636 3 7.909 بين المجموعات
 0.370 90 33.343 داخل المجموعات 0.000 7.116

 - 93 41.252 المجموع
المحور الثاني: إدراك اإلدارة العميا 
لممزايا والفوائد المتحققة من تطبيق 

 محاسبة التكاليف البيئية

 4.988 3 14.965 بين المجموعات
 0.619 90 55.667 داخل المجموعات 0.000 8.065

 - 93 70.633 المجموع

المحور الثالث: التزام اإلدارة العميا 
 تجاه البيئة

 1.867 3 5.600 بين المجموعات
 0.437 90 39.366 داخل المجموعات 0.007 4.268

 - 93 44.966 المجموع

المحور الرابع: توفر كفاءات 
 وخبرات في مجال البيئة

 2.579 3 7.738 بين المجموعات
 0.403 90 36.250 داخل المجموعات 0.001 6.404

 - 93 43.988 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المحور
متوسط  درجة الحرية المربعات

 المربعات
 قيمة

"F" 
القيمة 
 الحتمالية

المحور الخامس: تدريب وتأىيل 
 العاممين في مجال البيئة

 2.395 3 7.184 بين المجموعات
 0.454 90 40.857 داخل المجموعات 0.002 5.275

 - 93 48.041 المجموع

المحور السادس: توفر المصادر 
 التكنولوجية والتقنية

 1.435 3 4.306 بين المجموعات
 0.332 90 29.914 داخل المجموعات 0.007 4.318

 - 93 34.220 المجموع

المحور السابع: توفرالقوانين 
 والتشريعات البيئية الفمسطينية

 1.441 3 4.322 بين المجموعات
 0.293 90 26.404 داخل المجموعات 0.003 4.911

 - 93 30.726 المجموع

 جميع المحاور
 1.968 3 5.905 بين المجموعات

 0.322 90 29.016 داخل المجموعات 0.001 6.105
 - 93 34.921 المجموع

 2.71تساوي  0.05" ومستوى داللة 90، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 

 اختبار شفيو لمفروق المتعددة حسب متغير العمر: (4.17جدول )

 25أقل من  الفرق بين المتوسطات
 سنة

 35إلى–25من 
 سنة

 45إلى - 35من 
 سنة

 45أكثر من 
 سنة

 *0.706 0.152 0.613 - سنة 25أقل من 

 0.093 0.461- - 0.613- سنة 35إلى–25من 

 45إلى - 35من 
 سنة

-0.152 0.461 - 0.554 

 - 0.554- 0.093- *0.706- سنة 45أكثر من 

 

( 05.0ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى دللو ) .2
الصناعية في قطاع غزة تعزى مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات حول 

 إلى المؤىل العممي.
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مقومات الختبار الفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين حول  tتم استخدام اختبار 
عند  تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى المؤىل العممي

المحسوبة  t( والذي يبين أن قيمة 4.18والنتائج مبينة في جدول رقم ) 05.0 مستوى داللة
كما  ،1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  3.656لجميع المحاور مجتمعة تساوي 

عمى وجود فروق  مما يدل 0.05وىي أقل من 3.656  أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي
مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات حوثين حول متوسطات إجابات المببين 

)عند مستوى معنوية  الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى المؤىل العممي 05.0 ويبين اختبار  (
الفروق و  "دراسات عميا"و "بكالوريسفئتي "أن الفروق بين  (4.19شفيو لمفروق المتعددة جدول رقم )

أن المستجيبين الحاصمين شيادة دراسات ويعزو الباحث ىذه الفروق إلى  ."البكالوريوس" لصالح فئة
دراك وتحديد المشكبلت البيئية التي يمر بيا  عميا يتمتعون بمؤىبلت عممية عالية تمكنيم من فيم وا 
 قطاع غزة بشكل أكبر من الحاصمين عمى شيادة البكالوريس، وبالتالي كانت إجاباتيم دقة وأكثر

 .موضوعية
 

مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية حسب لمفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين حول  tاختبار نتائج: (4.18جدول )
 (05.0)عند مستوى معنوية  في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى المؤىل العممي

المتوسط  العدد المؤىل العممي المحور
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

القيمة  tقيمة 
 الحتمالية

المحور األول: الوعي البيئي 
 لدى اإلدارة العميا

 0.714 2.189 74 بكالوريوس
0.213 0.833 

 0.460 2.161 20 دراسات عميا
المحور الثاني: إدراك اإلدارة 
العميا لممزايا والفوائد المتحققة 
من تطبيق محاسبة التكاليف 

 البيئية

 0.914 2.209 74 بكالوريوس

5.971 0.000 
 0.264 1.483 20 دراسات عميا

المحور الثالث: التزام اإلدارة 
 العميا تجاه البيئة

 0.752 1.965 74 بكالوريوس
3.807 0.000 

 0.252 1.569 20 دراسات عميا
المحور الرابع: توفر كفاءات 
 وخبرات في مجال البيئة

 0.728 2.012 74 بكالوريوس
4.639 0.000 

 0.283 1.521 20 دراسات عميا
المحور الخامس: تدريب 
وتأىيل العاممين في مجال 

 0.794 1.931 74 بكالوريوس
0.209 0.835 

 0.322 1.906 20 دراسات عميا
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المتوسط  العدد المؤىل العممي المحور
 الحسابي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الحتمالية
 البيئة

المحور السادس: توفر 
 المصادر التكنولوجية والتقنية

 0.672 2.093 74 بكالوريوس
2.468 0.015 

 0.169 1.879 20 دراسات عميا
المحور السابع: توفرالقوانين 
 والتشريعات البيئية الفمسطينية

 0.609 2.064 74 بكالوريوس
4.044 0.000 

 0.271 1.688 20 دراسات عميا

 جميع المحاور
 0.675 2.063 74 بكالوريوس

3.656 0.000 
 0.108 1.763 20 دراسات عميا

 1.98 تساوي 0.05" ومستوى داللة 92الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 

 المؤىل العممياختبار شفيو لمفروق المتعددة حسب متغير : (4.19جدول )

 دراسات عميا بكالوريس الفرق بين المتوسطات

 *0.300 - بكالوريس

 - *0.300- دراسات عميا

 

( 05.0استجابات المبحوثين عند مستوى دللو )ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين  .3
مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى حول 

 إلى التخصص.

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي الختبار الفروق بين 
حول مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية متوسطات آراء أفراد العينة 

 F( والذي يبين أن قيمة 4.20والنتائج مبينة في جدول رقم ) ،في قطاع غزة تعزى إلى التخصص
الجدولية والتي تساوي  Fوىي أكبر من قيمة  5.162 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي

عمى  مما يدل 0.05وىي أقل من  0.008ة لجميع المحاور تساوي كما أن القيمة االحتمالي ،3.10
وجود فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة حول مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في 

( ويبين 05.0) الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى التخصص عند مستوى داللة
 "محاسبة"و ( ان الفروق بين فئتي "تمويل ومصارف"4.21المتعددة جدول رقم )اختبار شفيو لمفروق 
والفروق  "إدارة أعمال"و كما توجد فروق بين فئتي "محاسبة" "تمويل ومصارفوالفروق لصالح الفئة "
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تخصص المحاسبة ىو األقدر أن  إلى ويعزو الباحث ىذه الفروقات لصالح الفئة "إدارة أعمال".
دقة وموضوعية عمى أسئمة اإلستبانة، ويرجع ذلك إلى قدرة المحاسبين عمى تحديد عمى اإلجابة ب

وقياس التكاليف البيئة، ويتبعة تخصص إدارة األعمال والقادر عمى تحديد نوع ىذه التكاليف واتخاذ 
 .القرارات بيكفية تجنبيا أو طرق معالجتيا

 
حول مقومات تطبيق بين متوسطات آراء أفراد العينة  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : (4.20جدول )

 (05.0) عند مستوى دللة محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى التخصص

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 "F" قيمة المربعات

القيمة 
 الحتمالية

المحور األول: الوعي البيئي لدى 
 اإلدارة العميا

 1.839 2 3.677 بين المجموعات
 0.413 91 37.575 داخل المجموعات 0.014 4.453

 - 93 41.252 المجموع
المحور الثاني: إدراك اإلدارة العميا 
لممزايا والفوائد المتحققة من تطبيق 

 محاسبة التكاليف البيئية

 4.742 2 9.483 بين المجموعات
 0.672 91 61.149 داخل المجموعات 0.001 7.056

 - 93 70.633 المجموع

المحور الثالث: التزام اإلدارة العميا 
 تجاه البيئة

 2.997 2 5.994 بين المجموعات
 0.428 91 38.972 داخل المجموعات 0.001 6.999

 - 93 44.966 المجموع

كفاءات المحور الرابع: توفر 
 وخبرات في مجال البيئة

 4.133 2 8.267 بين المجموعات
 0.393 91 35.721 داخل المجموعات 0.000 10.530

 - 93 43.988 المجموع

المحور الخامس: تدريب وتأىيل 
 العاممين في مجال البيئة

 2.197 2 4.394 بين المجموعات
 0.480 91 43.648 داخل المجموعات 0.013 4.580

 - 93 48.041 المجموع

المحور السادس: توفر المصادر 
 التكنولوجية والتقنية

 2.187 2 4.374 بين المجموعات
 0.328 91 29.846 داخل المجموعات 0.002 6.668

 - 93 34.220 المجموع
المحور السابع: توفرالقوانين 
 والتشريعات البيئية الفمسطينية

 0.688 2 1.376 بين المجموعات
2.132 0.124 

 0.323 91 29.351 داخل المجموعات
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
القيمة  "F" قيمة المربعات

 الحتمالية
 - 93 30.726 المجموع

 جميع المحاور
 1.779 2 3.558 بين المجموعات

 0.345 91 31.362 داخل المجموعات 0.008 5.162
 - 93 34.921 المجموع

 3.10تساوي  0.05" ومستوى داللة 91، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 
 اختبار شفيو لمفروق المتعددة حسب متغير التخصص: (4.21جدول )

 تمويل ومصارف محاسبة إدارة أعمال الفرق بين المتوسطات
 -0.190 *0.553 - إدارة أعمال

 -*0.742 - -*0.553 محاسبة

 - *0.742 0.190 تمويل ومصارف

 

( 05.0عند مستوى دللو )ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين استجابات المبحوثين  .4
حول مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى 

 إلى الشيادات المينية.

مقومات الختبار الفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين حول  tتم استخدام اختبار 
 الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى الشيادات المينية تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات

المحسوبة  t( والذي يبين أن قيمة 4.22والنتائج مبينة في جدول رقم ) 05.0 عند مستوى داللة
كما أن  ،1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي أقل من قيمة  1.311لجميع المحاور مجتمعة تساوي 

عمى عدم وجود  مما يدل 0.05وىي اكبر من  0.193 ميع المحاور تساويالقيمة االحتمالية لج
مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات متوسطات إجابات المبحوثين حول بين فروق 

)عند مستوى معنوية  الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى الشيادات المينية 05.0 ، ويعزو (
الباحث عدم بوجود فروقات ذات داللة احصائية بين متوسط إجابات الحاصمين عمى شيادة 

وبين متوسط إجابات غير الحاصمين عمى شيادات  ”ACPA“المحاسب القانوني العربي المعتمد 
ال  ”ACPA“مينية إلى أن متطمبات الحصول عمى شيادة المحاسب  القانوني العربي المعتمد 

 معايير متخصصة في البيئية والمحاسبة البيئية.ى تشتمل عم
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مقومات تطبيق محاسبة التكاليف حسب لمفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين حول  tاختبار  نتائج: (4.22جدول )
)عند مستوى معنوية  البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى الشيادات المينية 05.0 

 العدد الشهادات المهنية المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

المحور األول: الوعي البيئي 
 لدى اإلدارة العميا

شيادة المحاسب 
القانوني العربي 

 ACPA المعتمد
12 2.426 0.610 

1.358 0.178 

 0.670 2.148 82 ال يوجد

اإلدارة المحور الثاني: إدراك 
العميا لممزايا والفوائد المتحققة 
من تطبيق محاسبة التكاليف 

 البيئية

شيادة المحاسب 
القانوني العربي 

 ACPA المعتمد
12 2.069 1.118 

0.061 0.951 

 0.838 2.053 82 ال يوجد

المحور الثالث: التزام اإلدارة 
 العميا تجاه البيئة

شيادة المحاسب 
القانوني العربي 

 ACPA المعتمد
12 1.885 1.040 

0.027 0.978 

 0.639 1.880 82 ال يوجد

المحور الرابع: توفر كفاءات 
 وخبرات في مجال البيئة

شيادة المحاسب 
القانوني العربي 

 ACPA المعتمد
12 2.048 1.038 

0.755 0.452 

 0.627 1.887 82 ال يوجد

المحور الخامس: تدريب 
مجال وتأىيل العاممين في 

 البيئة

شيادة المحاسب 
القانوني العربي 

 ACPA المعتمد
12 2.344 1.192 

2.202 0.030 

 0.609 1.864 82 ال يوجد

المحور السادس: توفر 
 المصادر التكنولوجية والتقنية

شيادة المحاسب 
القانوني العربي 

 ACPA المعتمد
12 2.440 1.036 

2.470 0.015 

 0.500 1.990 82 ال يوجد

المحور السابع: توفرالقوانين 
 والتشريعات البيئية الفمسطينية

شيادة المحاسب 
القانوني العربي 

 ACPA المعتمد
12 2.240 0.894 1.665 0.099 
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 العدد الشهادات المهنية المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

 0.510 1.947 82 ال يوجد

شيادة المحاسب  جميع المحاور
القانوني العربي 

 ACPA المعتمد
12 2.215 0.928 

1.311 0.193 

 0.553 1.968 82 ال يوجد

 1.98تساوي 0.05" ومستوى داللة 92الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 

( 05.0ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى دللو ) .5
مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى حول 
 .المسمى الوظيفيإلى 

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي الختبار الفروق بين 
كات الصناعية مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشر حول آراء أفراد العينة متوسطات 

 F( والذي يبين أن قيمة 4.23والنتائج مبينة في جدول رقم ) ،مسمى الوظيفيفي قطاع غزة تعزى لم
 الجدولية والتي تساوي Fوىي أقل من قيمة  1.458المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي 

 مما يدل 0.05وىي أكبر من  0.231كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  ،2.71
محاسبة التكاليف البيئية مقومات تطبيق حول آراء أفراد العينة بين متوسطات وجود فروق عدم  عمى

 .(05.0) عند مستوى داللة في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى المسمى الوظيفي
 

حول مقومات تطبيق بين متوسطات آراء أفراد العينة  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : (4.23جدول )
)عند مستوى معنوية  الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى المسمى الوظيفيمحاسبة التكاليف البيئية في  05.0 ) 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "F" قيمة
القيمة 
 االحتمالية

المحور األول: الوعي البيئي لدى 
 اإلدارة العميا

 1.427 3 4.280 بين المجموعات

 0.411 90 36.972 داخل المجموعات 0.019 3.473
 - 93 41.252 المجموع

المحور الثاني: إدراك اإلدارة العميا 
لممزايا والفوائد المتحققة من تطبيق 

 محاسبة التكاليف البيئية

 0.945 3 2.835 بين المجموعات

 0.753 90 67.798 داخل المجموعات 0.295 1.254
 - 93 70.633 المجموع
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 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "F" قيمة
القيمة 
 االحتمالية

المحور الثالث: التزام اإلدارة العميا 
 تجاه البيئة

 0.218 3 0.655 بين المجموعات

 0.492 90 44.311 داخل المجموعات 0.722 0.444
 - 93 44.966 المجموع

المحور الرابع: توفر كفاءات 
 وخبرات في مجال البيئة

 0.119 3 0.358 بين المجموعات

 0.485 90 43.630 داخل المجموعات 0.864 0.246
 - 93 43.988 المجموع

المحور الخامس: تدريب وتأىيل 
 العاممين في مجال البيئة

 1.658 3 4.973 بين المجموعات

 0.479 90 43.068 داخل المجموعات 0.020 3.464
 - 93 48.041 المجموع

المحور السادس: توفر المصادر 
 التكنولوجية والتقنية

 1.492 3 4.476 بين المجموعات

 0.330 90 29.744 داخل المجموعات 0.005 4.514
 - 93 34.220 المجموع

المحور السابع: توفرالقوانين 
 والتشريعات البيئية الفمسطينية

 0.456 3 1.368 بين المجموعات

 0.326 90 29.359 داخل المجموعات 0.249 1.397
 - 93 30.726 المجموع

 جميع المحاور
 0.540 3 1.619 بين المجموعات

 0.370 90 33.302 داخل المجموعات 0.231 1.458
 - 93 34.921 المجموع

 2.71تساوي  0.05" ومستوى داللة 90، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 

( 05.0المبحوثين عند مستوى دللو )ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين استجابات  .6
مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى حول 

 إلى سنوات الخبرة.

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي الختبار الفروق بين 
مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية حول متوسطات آراء أفراد العينة 

 F( والذي يبين أن قيمة 4.24والنتائج مبينة في جدول رقم ) ،في قطاع غزة تعزى سنوات الخبرة
 الجدولية والتي تساوي Fوىي أكبر من قيمة  6.142المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي 
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عمى  مما يدل 0.05وىي أقل من  0.001 لجميع المحاور تساويكما أن القيمة االحتمالية  ،2.71
مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في حول وجود فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة 

( ويبين 05.0) عند مستوى داللة الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى سنوات الخبرة
 "سنة 15 إلى – 10من ( ان الفروق بين فئتي "4.25المتعددة جدول رقم )اختبار شفيو لمفروق 

 أكثر منفئتي "كما توجد فروق بين " سنوات 5أقل من فئة "لوالفروق لصالح ا "سنوات 5أقل من "و
فئتي كما توجد فروق بين  "واتسن 5"أقل من  فئة لوالفروق لصالح ا "سنوات 5أقل من "و "سنة 15
 ".سنة 15 إلى – 10من فئة "لوالفروق لصالح ا "سنة 15أكثر من "و "سنة 10 إلى – 5من "

تؤدي إلى زيادة اإلىتمام بالقضايا البيئية خبرة سنوات الإلى أن زيادة  ويعزو الباحث ىذه الفروق
سنوات" كانت أعمى من  5وأسبابيا وطرق حميا، وبالتالي فإن متوسط إجابات الفئة "أقل من 

سنة" كانت أقل من متوسطات  15األخرى ومتوسط إجابات الفئة "أكثر من متوسطات الفئات 
 .الفئات األخرى، وىو ما اتفق أيضًا مع تحميل وجود فروقات بين استجابات المبحوثين تعزى لمعمر

 

تطبيق حول مقومات بين متوسطات آراء أفراد العينة  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : (4.24جدول )
) عند مستوى دللة محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى إلى سنوات الخبرة 05.0 ) 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
القيمة  "F" قيمة المربعات

 الحتمالية

المحور األول: الوعي البيئي لدى 
 العميااإلدارة 

 3.629 3 10.887 بين المجموعات
 0.337 90 30.365 داخل المجموعات 0.000 10.756

 - 93 41.252 المجموع
المحور الثاني: إدراك اإلدارة العميا 
لممزايا والفوائد المتحققة من تطبيق 

 محاسبة التكاليف البيئية

 2.333 3 6.999 بين المجموعات
 0.707 90 63.634 المجموعاتداخل  0.024 3.300

 - 93 70.633 المجموع

المحور الثالث: التزام اإلدارة العميا 
 تجاه البيئة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

6.718 3 2.239 
5.269 0.002 38.249 90 0.425 

44.966 93 - 

المحور الرابع: توفر كفاءات 
 وخبرات في مجال البيئة

 2.018 3 6.054 المجموعاتبين 
 0.421 90 37.935 داخل المجموعات 0.004 4.787

 - 93 43.988 المجموع
 0.000 8.195 3.436 3 10.308 بين المجموعاتالمحور الخامس: تدريب وتأىيل 
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
القيمة  "F" قيمة المربعات

 الحتمالية
 0.419 90 37.733 داخل المجموعات العاممين في مجال البيئة

 - 93 48.041 المجموع

السادس: توفر المصادر المحور 
 التكنولوجية والتقنية

 2.495 3 7.485 بين المجموعات
 0.297 90 26.735 داخل المجموعات 0.000 8.399

 - 93 34.220 المجموع

المحور السابع: توفرالقوانين 
 والتشريعات البيئية الفمسطينية

 0.892 3 2.676 بين المجموعات
 0.312 90 28.050 داخل المجموعات 0.041 2.863

 - 93 30.726 المجموع

 جميع المحاور
 1.978 3 5.935 بين المجموعات

 0.322 90 28.986 داخل المجموعات 0.001 6.142
 - 93 34.921 المجموع

 2.71تساوي  0.05" ومستوى داللة 90، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 المتعددة حسب متغير سنوات الخبرةاختبار شفيو لمفروق : (4.25جدول )
 سنة 15أكثر من  سنة 15 إلى – 10من  سنوات 10 إلى – 5من  سنوات 5أقل من  الفرق بين المتوسطات

 *0.740 *0.734 0.057 - سنوات 5أقل من 

 *0.683- 0.006 - 0.057- سنوات 10 إلى – 5من 

 0.051 - -0.006 *0.734- سنة 15 إلى – 10من 

 - -0.051 *0.683- -*0.740 سنة 15أكثر من 
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 الخامسالفصل 
 النتائج والتوصيات

 :تمييد 5.1
في ضوء الجوانب النظرية والتطبيقية وتحميل ومناقشة فرضيات الدراسة المتعمقة بموضوع 

الصناعية العاممية في قطاع غزة مدى توفر موقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات 
 تم التوصل إلى النتائج التالية:

 نتائج الدراسة: 5.2
اإلدارة العميا في الشركات الوعي البيئي لدى توفر  عدم أواًل: أشارت نتائج الدراسة إلى

 ، حيث أظيرت النتائج ما يمي:بالشكل الكافي لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية الصناعية

بالنسبة  محاسبة التكاليف البيئية من المفاىيم الحديثة غير المعروفة بشكل جيديعد مفيوم  -
 لمعاممين في الشركات الصناعية في قطاع غزة.

عدم اىتمام غالبية العاممين في الشركات الصناعية في قطاع غزة بمعرفة المشكبلت البيئية التي  -
 م بأن تنمية الوعي بضرورة ممحة.يعاني منيا القطاع وأسبابيا، باإلضافة إلى عدم إقتناعي

ال تقوم الشركات الصناعية بإدارة انشتطيا بحيث ال تؤثر عمى سمبًا، كما وأنيا عمى تعمل عمى  -
 إيجاد حمول مناسبة لمتقميل من مشكمة التموث البيئي.

إنخفاض مستوى الوعي البيئي لدى أصحاب المصالح أدى إلى عدم اىتمام اإلدارات العميا في  -
 الشركات الصناعية في قطاع غزة بمشكمة التموث البيئي. 

في الشركات  التزام اإلدارة العميا تجاه البيئةمستوى  أننتائج الدراسة  أظيرت: ثانياً 
، حيث أظيرت النتائج تطبيق محاسبة التكاليف البيئيةل كافياً ال يعتبر  الصناعية العاممة في قطاع

 ما يمي:

الشركة درك اإلدارة العميا أن تطبيق محاسبة التكاليف البيئية يعمل عمى تحسين صورة عدم إ -
 .تطوير العبلقات المجتمعيةو 
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 عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئيةال تعمل اإلدارات العميا لمشركات الصناعية في قطاع غزة  -
لتحقيق ميزات تنافسية وتسويقية أو لتجنب صعوبات التصدير واالستيراد من دول تضع شروط 

 .ومعايير بيئية
عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية لتمبية في الشركات الصناعية العميا  تحرص اإلدارات -

مبات ، ولكن بشرط عدم تحمل تكاليف إضافية، حيث إن الشركات ال تمبي متطمتطمبات الزبائن
 الزبائن في حال كانت تحمميا تكاليف إضافية.

في الشركات  التزام اإلدارة العميا تجاه البيئةمستوى ن أنتائج الدراسة  أوضحت: ثالثاً 
، حيث أظيرت النتائج تطبيق محاسبة التكاليف البيئيةكافيًا لال يعتبر  الصناعية العاممة في قطاع

 ما يمي:

لدى الشركات الصناعية تعمل عمى تحقيقيا من خبلل تطبيق خطة د رؤية بيئية شاممة و عدم وج -
استراتيجية، باإلضافة إلى عدم وجود قسم خاص بمراقبة أنشطة الشركة وأثارىا البيئية في 

 .الييكل التنظيمي لمشركة
التزاماتيا تجاه البيئة بشكل مستمر، كما ال تقوم الشركات الصناعية في قطاع غزة بالوفاء بكافة  -

 .ا ال تقبل بحقيقة أنيا المسئولة عن األداء البيئي لمشركةوأني
معايير بيئية في انتقاء الموردين والمواد ال تعتمد إدارات الشركات الصناعية في قطاع غزة عمى  -

 .الخام، وال تحرص عمى التطوير المستمر لنظم اإلنتاج من أجل الحفاظ عمى البيئة ومواردىا

الكفاءات والخبرات في مجال البيئة  توافر عدم المستجيبين عمىىناك موافقة من قبل : رابعاً 
، نجاح تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة لممساىمة في

 حيث أظيرت النتائج ما يمي:

 عدم توفر الكفاءات والخبرات القادرة عمى تحديد وقياس التكاليف البيئية، باإلضافة إلى أن -
 .الشركات الصناعية ال تشجع كفاءاتيا عمى اإلبداع في حل المشكبلت البيئية

بالجيات االستشارية والخبراء لتقديم المشورة في مجال ال تقوم الشركات الصناعية باالستعانة  -
ال االستعانة بخبراء من خارج الشركة، ، كما وأظيرت النتائج أن تكمفة محاسبة التكاليف البيئية

 ًا أمام توجو اإلدارة نحو تطبيق محاسبة التكاليف البيئيةيشكل عائق
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في  البيئة تتدريب وتأىيل العاممين في مجاال مستوى نأشارت نتائج الدراسة إلى أ: خامساً 
، ال يساعد عمى نجاح تطبيق محاسبة التكاليف البيئية الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة

 حيث أظيرت النتائج ما يمي:

خطط تدريب سنوية مرتبطة باألىداف البيئية، باإلضافة إلى عدم توفر مدربون عدم وجود  -
، وعدم قيام يمتمكون الخبرات العممية والعممية البلزمة لمتدريب، وضعف المحتوى التدريبي

 الشركة بتقيم المتدربين بعد اإلنتياء من التدريب.
ستخدام األساليب التقنية الحديثة التي تساعد بتدريب العاممين عمى اال تقوم الشركات الصناعية  -

عقد دورات متخصصة ى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية، باإلضافة إلى عدم قيام الشركات عم
 لتعريف العاممين بأىمية محاسبة التكاليف البيئية، وأحدث األساليب المطبقة في ىذا المجال.

المتوفرة في الشركات لوجية والتقنية المصادر التكنو  ننتائج الدراسة أ أوضحت: سادساً 
، حيث أظيرت تطبيق محاسبة التكاليف البيئية الصناعية العاممة في قطاع غزة ال تساعد عمى

، كما في األسواق األدوات والبرمجيات الحديثة البلزمة لتطبيق محاسبة التكاليفالنتائج عدم توفر 
البنية التحتية ، باإلضافة إلى عدم توفر وأنظمتياإلى تطوير أجيزة الحاسب اآللي وال تسعى الشركة 

 .وقواعد البيانات البلزمة لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية

القوانين والتشريعات  أن ىناك موافقة من قبل العاممين في الشركات الصناعية عمى: سابعاً 
 ت النتائج ما يمي:حيث أظير  ،البيئية الفمسطينية ال تساىم عمى تطبق محاسبة التكاليف البيئية

ضمن القوانين والتشريعات البيئية الواردة في قانون البيئة الفمسطيني نصوصًا كافية عدم ت -
بالشكل الذي يبلئم التطور السريع ، باإلضافة إلى عدم مرونتيا لممحافظة عمى البيئة وحمايتيا

 .في مجال الصناعة
أنشطة الشركة بشكل دوري لمتابعة تطبيق تقوم األجيزة المسؤولة عن شؤون البيئة بمراقبة ال  -

نفاذ النصوص التشريعية المتعمقة بالبيئة.  وا 
الموازية لحجم تتمتع العقوبات التي تتضمنيا النصوص التشريعية المتعمقة بالبيئة بقوة الردع ال  -

ة عمى الشركرادعة تفرض القوانين والتشريعات البيئية غرامات مالية المخالفات البيئية، حيث ال 
 .في حال مخالفتيا لمقوانين والتشريعات
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، كما ت مزم القوانين والتشريعات البيئية الشركة بتقديم تقارير عن األثار البيئة ألنشطة الشركةال  -
 ت مزم الشركات عمى اعتماد أنظمة إنتاج أقل إضرارًا بالبيئة.وال 

 

 الدراسة: توصيات 5.3
ىم التوصيات فيما يأتي، وتعنى لكل من الجيات بناًء عمى النتائج السابقة، يقدم الباحث أ

دارات الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة:  المينية والرقابية والييئات التشريعية وا 

، لمعرفة اآلثار بين العاممين بالشركات الصناعية والعمل عمى نشره يضرورة زيادة الوعي البيئ .1
والعمميات، وقيام إدارات ىذه الشركات بتوفير وسائل البيئية الضارة الخاصة ببعض األنشطة 

 .لمتعمقة بالبيئة ليؤالء العامميناألمن الصناعي ا
إعادة النظر في اليياكل التنظيمية لمشركات الصناعية التي تؤثر سمبًا عمى البيئة لضمان وجود  .2

لتكاليف البيئية أقسام مختصة في نظم اإلدارة البيئية والمحاسبة البيئية ومن ضمنيا محاسبة ا
 مما يساعد عمى الوفاء بااللتزامات والمتطمبات البيئية.

نات عن نشاطاتيا بيدف القياس اقيام الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة ببناء قاعدة بي .3
 السميم لمتكاليف البيئية ومصادر اتموث الناجمة عن ىذه األنشطة.

ة بإلزام الشركات الصناعية عمى تطبيق معايير قيام جمعية المحاسبين والمراجعين الفمسطيني .4
المحاسبة الدولية المتعمقة بالبيئة باعتبارىا الجية المسئولة عن ضمان إلتزام الشركات بالمعايير 

 المحاسبية الدولية.
ضرورة قيام المستثمرين في الشركات الصناعية في قطاع غزة، باألخذ بالدراسات البيئية بعين  .5

لن د دراسات الجدوى لممشاريع الصناعية الجديدة لمتأكد من أن ىذه المشاريع اإلعتبار عند إعدا
 تؤثر سمبًا عمى البيئة.

بعقد دورات متخصصة لتعريف العاممين بأىمية محاسبة ضرورة قيام الشركات الصناعية  .6
ة اإلمكانات البلزمة توفير كافالتكاليف البيئية، وأحدث األساليب المطبقة في ىذا المجال، و 

لمتدريب، باإلضافة إلى ضرورة اإلستعانة بالخبراء من خارج الشركة لئلستفادة من تجاربيم 
 وخبراتيم في حال عدم توفر ىذه الخبرات داخل الشركة.
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ضرورة اإلستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة وخاصة الممتزمة بتطبيق محاسبة التكاليف  .7
البيئية، وأيضا  المحاسبة واإلفصاح عنيا في التقارير في كيفية تحديد وقياس التكاليف  البيئية
 المالية.

إصدار القوانين والتشريعات المتعمقة بالمحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية، عمى أن تضمن  .8
ىذه القوانين والتشريعات مواد ممزمة لمشركات الصناعية لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية، 

تمعت ىذه القوانين والتشريعات بقوة الردع، بحيث تتضمن غرمات باإلضافة إلى ذلك يجب أن ت
 مالية تفرض عمى الشركات التي ال تمتزم بتطبيق محاسبة التكاليف البيئية.

قيام المدارس والمعاىد والجامعات بتحديث المساقات والمناىج الدارسية من خبلل تخصيص  .9
وطرق عبلجيا، وذلك من أجل  قطاع غزةمقررات تتضمن المشكبلت البيئية التي يعاني منيا 

مستوى الوعي البيئي في المجتمع ككل. باإلضافة إلى ذلك قيام الجامعات بإدخال المحاسبة رفع 
البيئية ضمن مساقات قسم المحاسبة، لتحسين قدرات المحاسبين عمى تحديد التكاليف البيئة 

 وقياسيا واإلفصاح عنيا.
 

 :حةالدراسات المستقبمية المقتر  5.4
 في ضوء التوصيات السابقة يقترح الباحث القيام بالدراسات اآلتية:

 التكاليف البيئية في ظل الظروف التي تعاني منيا قطاع غزة. محاسبة تطبيق امكانية مدى .1
التحديات والوصعوبات التي توجييا الشركات الصناعية في سبيل تطبيق محاسبة التكاليف  .2

 البيئية.
تطبيق محاسبة التكاليف البيئية لتحسين أداء الشركات الصناعية دور الدولة في دعم  .3

 والمحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية.
منافع تطبيق محاسبة التكاليف البيئية من وجية نظر الشركات الصناعية العاممة في قطاع  .4

 غزة.
وقايتيا من بيان أىمية البيانات المحاسبية عن األداء البيئي وأثرىا في حماية البيئة و  .5

 التموث.
تحميل التكاليف البيئية وأنواعيا في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة وكيفية قياسيا  .6

 والمحاسبة عنيا.
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 المراجعالمصادر و 
 : المراجع العربية:أولً 

الصناعي ودور وزارة االقتصاد الوطني المشاكل التي توجو القطاع (. م2055) .أبو ظريفة، سامي
 .495-483، (2)53مجمة جامعة األزىر،  .في دعم المنتج الوطني

بين  –المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية (. م2000) .محمد عباس، بدوي
 .دار الجامعة الجديدة لمنشر :اإلسكندرية، مصر. النظرية والتطبيق

المجمة  .دور المراجعة البيئية نحو تحسين األداء البيئي (.م2002) .عبد العزيزأبو بكر ، البنا
 .339-357، (27)ع ، جامعة األزىر اإلسكندرية - العممية لكمية التجارة

تحميل البيانات المحاسبية عن األداء البيئي وأثرة في حماية البيئة (. م2055) .ناظم شعبلن، جبار
 .75-50، (4)53، القادسية لمعموم اإلداريةمجمة  .ووقايتيا من التموث

مدى تأثير األداء البيئي عمى ممارسة (. م2004) .يوسف محمود وحمس، سالم عبداهلل، جربوع
 .34-9، (3)28، مجمة الرافدين .المحاسبة ومراجعة الحسابات في المنشآت الصناعية

ظروف السكن في األراضي  تقرير حول واقع(. م2009) .الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني
 .فمسطين .الفمسطينية
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 فمسطين. .ر حول البيئة والتنمية المستدامةتقري(. م2054) .الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني

 فمسطين. .قاعدة بيانات النفايات الصمبة(. م2054) .الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني

دراسة  ،واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية(. م2054) .الحسين، أمل عبد
ري لمعموم االقتصادية واإلدارية، مجمة الغ .تطبيقية عمى عدد من المنشآت الصناعية في العراق

8(35) ،290-309. 
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براىيم، عبد الرسول جابر وعذافو، حيدر حسينعقيل حميد ، الحمو اآلثار االقتصادية (. م2000) .وا 
 ية لمعموم اإلدارية واالقتصادية،المجمة القادس .لمتموث البيئي، المخاطر، والتكاليف، والمعالجات

5(5) ،43-66. 

جامعة األزىر مجمة  .المحاسبة اإلدارية البيئية: دليل من فمسطين (.م2055) .ماىر موسى، درغام
 .60-27، (2)7 ،غزة

تحسين جودة  أىمية محاسبة التكاليف البيئية في(. م2054) .عبد اليادي منصور، الدوسري
 جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. .(رسالة ماجستير غير منشورة) المعمومات المحاسبية

تحقيق التنمية المستدامة، دراسة مساىمة المحاسبة البيئية في (. م2054) .بومعراف فاطمة، الزىراء
جامعة محمد خضير،  .(رسالة ماجستير غير منشورة) حالة مجمع اإلخوة عموري لآلجر

 بسكرة، الجميورية الجزائرية.

)دراسة تطبيقية عمى ، منافع اإلفصاح عن التكاليف البيئية(. م2007) منير جمعة.، القطاقي
رسالة ماجستير غير ) المال الفمسطيني( الشركات الصناعية المساىمة المدرجة في سوق

 .فمسطين، غزة، اإلسبلميةجامعة ال (.منشورة

مدى تبني الشركات الصناعية األردنية لتقنية المحاسبة اإلدارية (. م2009) .السبوع، سميمان سند
 .452-433 ،(4)5 ،المجمة األردنية في إدارة األعمال .البيئية والمحاسبة عن التكاليف البيئية

 .فمسطين .م5999( لعام 7قانون البيئة الفمسطيني رقم ) م(.1999. )السمطة الوطنية الفمسطينية

أىمية المحاسبة عن التكاليف البيئية لتحسين جودة  (.م2008) .السيد، رانيو عمر محمد الباز
جامعة الممك عبد العزيز، المممكة العربية  .(رسالة ماجستير غير منشورة) المعمومات المحاسبة

 السعودية.

القياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي لمشركة السورية (. م2050) .عبد الرازق قاسم، الشحادة
مجمة جامعة دمشق لمعموم  .العامة لؤلسمدة وتأثيره في قدرتيا التنافسية في مجال الجودة

 .304-273 ،(5)26 ،االقتصادية والقانونية
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 المؤسسات أداء لتحسين البيئة إدارة نظم تطبيق دعم في الدولة دور(. م2052) .صخري، عمر
 .564-557 ،(55)5 ،مجمة الباحث .الجزائر حالة االقتصادية دراسة

أىمية التكاليف واإلفصاح  (.م2052) .فارس جميل والقطيش، حسن فميح وقراقيش، جياد، الصوفي
مجمة كمية بغداد  .البيئي في ترشيد القرارات اإلدارية في الشركات الصناعية المساىمة العامة

 .242-209 ،(53ع )، لمعموم االقتصادية

المحاسبة البيئية: (. م2009) .ناظم حسن وسطمن، أياد شاكر وزينب، جبار يوسف، عبد السيد
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(5)، 5-24. 

مجمة  .تحميل التكاليف البيئية في الشركة العامة لئلسمنت الشمالية(. م2008) .احسان ذياب، عبد
 .49-26،(75ع ) ،اإلدارة واالقتصاد

البحث العممي، مفيومو،  .(م2005) .عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الخالق، كايد
 دار الفكر. :عمان .أدواتو، وأساليبو

. المدخل إلى البحث في العموم السموكية في العموم السموكية(. م5995) العساف صالح حمد.
 مكتبة العبيكان. :، المممكة العربية السعوديةالرياض

الصناعات الغذائية في آفاق نمو قطاع (. م2007) .بشير عبد المجيد ومقداد، محمد إبراىيم، قفة
 .777-727 ،(2)55 ،مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية( .فمسطين
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 .500-70 ،(55ع) ،كمية التراث الجامعة

. مبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجاالت الخدمة االجتماعية (.م5996كشك، محمد بيجت. )
 .دار الطباعة الحرة :مصر، اإلسكندرية
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المالحق



 

 قائمة بأسماء السادة محكمي أداة الدراسة: (1ممحق )

 الوظيفة التخصص السم رقم

 غزة -معة اإلسبلميةالجا -نائب عميد كمية التجارة  محاسبة د. حمدي شحدة زعرب 1

 الجامعة العربية األمريكية –أستاذ المحاسبة المشارك  محاسبة د. زىران دراغمة 2

 عزة -معة اإلسبلميةالجا -الجامعة لمشؤون اإلدارية  نائب رئيس محاسبة د. سالم عبداهلل حمس 3

 جامعة القدس المفتوحة –أستاذ المحاسبة المشارك  محاسبة صبري ماىر مشتيى د. 4

 بغزة معة اإلسبلميةالجا -الجامعة لمشؤون اإلدارية  مساعد نائب رئيس محاسبة د. عمي عبداهلل شاىين 5

 الجامعة اإلسبلمية بغزة –أستاذ اإلحصاء وتحميل البيانات  إحصاء د. نافذ محمد بركات 6

 الجامعة اإلسبلمية بغزة -أستاذ المحاسبة المساعد  محاسبة ىشام كامل ماضيد.  7

 

  



 

 استبانة الدراسة: (2ممحق )

 ـزةـغــ –الجـامعة اإلسبلمية 
 ــــاـــــات العـميــــــعـمـادة الـدراســ

 ـــــــــــــــــــــارةـــــــــة التـجــــــــــــــــــكـــــمـيــــــــــ
 ـــلـــــــة والتمويــــالمحـاسبقسم 

 

 

 حفظو/ىا اهلل األخ الفاضل ،، األخت الفاضمة ،،

 تحية طيب وبعد ،،،

فـي  البيئيــــــة التكـاليف تطبيــــــق محاسبـــــــة "مدى توفر مـقومــات يقوم الباحث بإعداد بحث بعنوان
ـــاع غـــــزة ــي قطـ ـــة ف ـــة العاممـ ـــات الصناعيـــ دراســة ميدانيــة تحميميــة، وىــذا البحــث جــزء مــن  "الشركــــ

 غزة. –متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل من الجامعة اإلسبلمية 

ولتحقيق ذلك تقتضي متطمبات البحث وكجزء من الدراسة إعداد استبيان لمعرفة وجيات نظر 
ىذه االستبانة عمى جزأين األول  ، حيث تحتويفي الشركات الصناعية في قطاع غزةالعاممين 

 بيانات عامة والثاني يشمل بيانات تخص مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.

جابة عمى األسئمة المرفقة بعناية طبلع عمى ىذه االستبانة واإللذلك يأمل الباحث منكم التفضل باال
لكم عمى حرصنا الشديد  وموضوعية، لما في ذلك من دور في تحقيق أىداف ىذا البحث، ونؤكد

 عمى سرية البيانات المقدمة من قبمكم وأنيا لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.

 
 ،،، ولكم جزيل الشكر والتقدير

 الباحث
 يحيى جمال المـــولو

 7930156-059جوال: 



 

 فقرات الستبانة

 ( أمام اإلجابة المناسبةالرجاء وضع )

 األول: البيانات العامة:الجزء 

 العمر: (1
 سنة 35إلى  – 25)   ( من   سنة 25)   ( أقل من 

 سنة 45)   ( أكثر من   سنة 45إلى  - 35)   ( من 
 المؤىل العممي: (2

 )   ( بكالوريوس  )   ( دبموم فما دون
 )   ( دراسات عميا

 التخصص: (3
 )   ( اقتصاد  )   ( محاسبة  )   ( إدارة أعمال

 )   ( غير ذلك/ حدد .......................  ( تمويل ومصارف )  
 الشيادات المينية )يمكن اختيار أكثر من إجابة(: (4

 ACPA العربي المعتمد القانوني شيادة المحاسب)   ( 
 CPAاألمريكية  معتمدالقانوني المحاسب الشيادة )   ( 
 ACCAالبريطانية  معتمدالقانوني المحاسب الشيادة )   ( 

 )   ( غير ذلك/ حدد ........................
 )   ( ال يوجد

 المسمى الوظيفي: (5
 )   ( محاسب رئيسي  )   ( مدير مالي  )   ( مدير عام
 )   ( غير ذلك/ حدد .......................  )   ( محاسب

 عدد سنوات الخبرة: (6
 سنوات 50إلى  - 5)   ( من   سنوات 5)   ( أقل من 

 سنة 55)   ( أكثر من   سنة 55إلى  - 50)   ( من 
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 اإلدارة العميا الوعي البيئي لدىالمحور األول: 

1
 من المشكبلتفي فمسطين  الصناعي مشكمة التموث البيئيت عد 

 جوىرية.ال
     

2
يعد مفيوم محاسبة التكاليف البيئية من المفاىيم الحديثة غير المعروفة 

 بشكل جيد.
     

      تقوم الشركة بإنتاج منتجات صديقة لمبيئة.3
      البيئي. التموث مشكمة من لمتقميل مناسبة حمول إيجاد عمى الشركة تعمل 4
      معرفة المخاطر التي يسببيا التموث ليست من اختصاصي. 5

      تنمية الوعي لدى المواطنين بمخاطر التموث البيئي ضرورة ممحة. 6

7 
تقوم الشركة بإدارة األنشطة اإلنتاجية والتسويقية بحيث ال تؤثر سمبًا 

 عمى البيئة.
     

8 
يشترط عمبلء وموردو الشركة عمى ضرورة إتباع المعايير البيئية في 

 عممية اإلنتاج.
     

      يجب تقديم تقارير عن أداء الشركة البيئي لجيات منح االئتمان 9

 المتحققة من تطبيق محاسبة التكاليف البيئيةالمحور الثاني: إدراك اإلدارة العميا لممزايا والفوائد 

1
اإلدارة العميا أن تطبيق محاسبة التكاليف البيئية يعمل عمى تدرك 

 تحسين صورة المؤسسة.
     

2
تعمل اإلدارة العميا عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية لتحقيق ميزات 

 تنافسية وتسويقية.
     

3
تعي اإلدارة العميا ان تطبيق محاسبة التكاليف البيئية يساعد في 

 المجتمعية.تطوير العبلقات 
     

4
تحرص اإلدارة العميا عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية لتمبية 

 متطمبات الزبائن.
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5 
تيتم اإلدارة العميا بتطبيق محاسبة التكاليف البيئية لغرض تخفيض التكاليف 

 اإلنتاجية.
     

6 
تعمل اإلدارة العميا عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية لتجنب صعوبات 

 التصدير واالستيراد من دول تضع شروط ومعايير بيئية.
     

 المحور الثالث: التزام اإلدارة العميا تجاه البيئة

1
تطبيق توجد لدى الشركة رؤية بيئية شاممة، تعمل عمى تحقيقيا من خبلل 

 خطة استراتيجية.
     

2
يوجد في الييكل التنظيمي لمشركة، قسم خاص بمراقبة أنشطة الشركة وأثارىا 

 البيئية.
     

      تعمل اإلدارة العميا بشكل مستمر عمى الوفاء بكافة التزاماتيا تجاه البيئة.3

4 
كافة األقسام تقوم اإلدارة العميا برفع مستوى الوعي البيئي داخل الشركة في 

 والمستويات اإلدارية.
     

5 
تقبل اإلدارة العميا بالحقيقة التي تؤكد عمى أنيا المسئولة عن األداء البيئي 

 لمشركة.
     

6 
تحرص اإلدارة العميا عمى التطوير المستمر لنظم اإلنتاج من أجل الحفاظ 

 عمى البيئة ومواردىا.
     

      بيئية في انتقاء الموردين والمواد الخام.تعتمد إدارة الشركة معايير  7
      تعمل الشركة عمى تحميل العمميات والنتائج وشكاوي الزبائن المتعمقة بالبيئة. 8

 المحور الرابع: توفر كفاءات وخبرات في مجال البيئة

      تمتمك الشركة موارد بشرية ذات كفاءات عالية في مجال البيئة.1

2
الكفاءات البشرية عمى فيم الميام الموكمة لمموظفين في الشركة يساعد توفر 

 والمتعمقة بالقضايا البيئية.
     

3
يتوفر لدى الشركة الكفاءات والخبرات القادرة عمى تحديد وقياس التكاليف 

 البيئية.
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      الشركة كفاءاتيا عمى اإلبداع في حل المشكبلت البيئية.تشجع 4

      تيتم الشركة بتطوير كفاءاتيا البشرية في مجال البيئة. 5

6 
تقوم اإلدارة العميا باالستعانة بالجيات االستشارية والخبراء لتقديم المشورة في 

 مجال محاسبة التكاليف البيئية.
     

7 
االستعانة بخبراء من خارج الشركة، يشكل عائقًا أمام توجو ارتفاع تكمفة 

 اإلدارة نحو تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.
 

     

 المحور الخامس: تدريب وتأىيل العاممين في مجال البيئة

1
يتم تحديد االحتياجات التدريبية في مجال البيئة عمى نحو عممي، وبما 

 يحقق أىداف التدريب.
     

      يوجد في الشركة خطط تدريب سنوية مرتبطة باألىداف االستراتيجية ليا.2

3
توفر إدارة الشركة جميع اإلمكانات البلزمة لتدريب العاممين من وسائل 

 وأدوات مناسبة.
     

      يمتمك المدربون الخبرات العممية والعممية البلزمة لمتدريب. 4
      عمى أساس التوافق مع القدرات المختمفة لممتدربين.يتم تحديد المحتوى التدريبي  5

6 
تقوم إدارة الشركة بتدريب العاممين عمى استخدام األساليب التقنية الحديثة 

 التي تساعد عمى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.
     

7 
تقوم إدارة الشركة بتقييم أداء العاممين المتدربين بعد االنتياء من الدورات 

 التدريبية.
 

     

8 
تقوم الشركة بعقد دورات متخصصة لتعريف العاممين بأىمية محاسبة 

 التكاليف البيئية، وأحدث األساليب المطبقة في ىذا المجال.
 
 
 

     

 المحور السادس: توفر المصادر التكنولوجية والتقنية

1
محاسبة يتوفر في السوق األدوات والبرمجيات الحديثة البلزمة لتطبيق 

 التكاليف البيئية.
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      تتوفر في الشركة البنية التحتية البلزمة لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية.2

3
 الناتجة البيئية األثار عن ومتكاممة دقيقة بيانات قواعد الشركة تمتمك
 أنشتطيا. ممارسة كافة عن

     

      يوجد ربط شبكي بين جميع أجيزة الشركة.4

      وجود قسم مختص لصيانة ومتابعة األجيزة االلكترونية. 5

      تسعى الشركة دائمًا إلى تطوير أجيزة الحاسب اآللي وأنظمتيا. 6

      االلكترونية.توفر األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات استخدام األجيزة  7

 الفمسطينية البيئيةالقوانين والتشريعات  المحور السابع: توفر

1
تتضمن القوانين والتشريعات البيئية الواردة في قانون البيئة الفمسطيني 

 نصوصًا كافية لممحافظة عمى البيئة وحمايتيا.
     

2 
الذي يبلئم  عدم مرونة القوانين والتشريعات البيئية المعمول بيا بالشكل

 التطور السريع في مجال الصناعة.
     

3
ت مزم القوانين والتشريعات البيئية الشركة عمى اعتماد أنظمة إنتاج أقل 

 إضرارًا بالبيئة.
     

4
تفرض القوانين والتشريعات البيئية غرامات مالية عمى الشركة في حال 

 مخالفتيا لمقوانين والتشريعات.
     

5
القوانين والتشريعات البيئية عمى الشركة معايير خاصة بعممية تفرض 

 اإلنتاج والمنتج.
     

6 
ت مزم القوانين والتشريعات البيئية الشركة بتقديم تقارير عن األثار البيئة 

 ألنشطة الشركة.
     

7 
تتمتع العقوبات التي تتضمنيا النصوص التشريعية المتعمقة بالبيئة بقوة 

 الموازية لحجم المخالفات البيئية.الردع 
     

8 
تقوم األجيزة المسؤولة عن شؤون البيئة بمراقبة أنشطة الشركة بشكل 

نفاذ النصوص التشريعية المتعمقة بالبيئة.  دوري لمتابعة تطبيق وا 
. 

     

 

 شكرًا جزياًل لتعاونكم معنا،،،،،


