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 الملخص

السترددؾرة لمسحاسددبة اإلداريددة  هسيددةاألتهدد ه هددلو الؾرقددة لمتحمددو مددؽ مدددتؾ  ودر ددة 
دخدداه هددلو إومدد   رتبددتهؼ واسددتع ادهؼ لتبشدد  و  الذددركاا الرددشاوية والش ظيددة الميبيددة،البيئيددة  دد  

لسجسؾعة مختارة مؽ الس راء السالييؽ ة انية واإلدارية. حيث تؼ إ راء استباألداة    نغسهؼ السال
وقدد   ،ل ال راسددةوالبيئيدديؽ عمددا أسدداس أدوارهددؼ الؾعيميددة السهسددة  دد  مختمدد  هددلو الذددركاا محدد

أن در دددة األهسيدددة الستردددؾرة لمسحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة كانددد   يددد ة  ددد  ا تددداإل إلدددأشدددارا الش
الذركاا الرشاوية والش ظية الميبية،  كان هشاك مدتؾ  إدراك عال  لهلو األهسية مؽ قبدل كدال  

 مؽ الس راء السالييؽ والبيئييؽ.
اسددبة اإلداريددة السح تتبشدداوعمددا الددرتؼ مددؽ أن الشتدداإل ًيشدد  أ ددا  مددؽ هددلو الذددركاا لددؼ   

اآلن؛ إال أن ل يها نية ورغبة عالية لمبؾلها وتبشيها مدتقبال . وهدلا قد  يتظمدز مايد ا  ا البيئية حت
  مؽ البحث وال راسة لمعؾامل الت  ق  تداهؼ    تذجيع ودعؼ وتح يا السشغساا عما ذلػ.

 

الذركاا الرشاوية والش ظية السترؾرة، السحاسبة اإلدارية البيئية،  هسيةاأل الكلمات المفتاحية:
 .الميبية

 . مقدمة 1

مشل أكثر مؽ عم يؽ مؽ الامؽ ازداد االهتسام بمزا ا البيئة واالست امة مؽ 
وأصدبح  مدؽ أهدؼ المزدا ا السمحدة  د  ، ردَّـبذدلل مد قبل الع ي  مؽ السشغساا 
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عمدددا بذدددلل متاايددد  يدددتؼ الزددد   للػ ولددد ،(Bennett et al., 2013)العددالؼ 
الذدددددركاا لكددددد  تعسدددددل وتتردددددره بسددددددةولية بذددددد ن العؾامدددددل البيئيدددددة، وأصدددددبح  
التذريعاا والشغؼ البيئية أكثر صرامة وت رض عما السشغساا أوباء االمتثاه لها 

هددلو  ؛(Christ & Burritt, 2013) عددؽ كثددز ومراقبددة األنذددظة والسخر دداا
األهسيددة الستاايدد ة لمزددا ا البيئددة والتشسيددة السدددت امة ونددع  مايدد ا  مددؽ الزدد ؾ  

مؾا هدددة ا مدددؽ أ دددل تبشددد  وتش يدددل الدددشغؼ والتمشيددداا البيئيدددة؛ ًهددد ه عمدددا السشغسدددا
 ,IFAC, 2005; UNDSD)التحدد  اا والتدد تيراا البيئيددة بظريمددة مدددت امة

2001)  
الع يددددددد  مدددددددؽ أصدددددددحال السردددددددال ، كدددددددالعسالء والسدددددددداهسيؽ كسدددددددا أصدددددددب  

والجهاا الحلؾمية يتظمعؾن عما نحؾ متااي  إلا رؤية الذركاا تمؾم والسمرنيؽ 
ًشذددا  أكبددر لخ ددض السخدداطر البيئيددة وت تيراتهددا، وذلددػ قبددل مؾاصددمة تمدد  ؼ الدد عؼ 

المزدا ا ولكد  تمدؾم السشغسداا بالتعامدل مدع  ،(Savage & Jasch, 2005) لها
والتكاليف البيئية  نذظةتحتاج إلا وسيمة  عالة إلدارة األالبيئية بذلل  عاه،  ه  

وإعددد اد التمدددارير عشهدددا، وهدددلا يتظمدددز مشهدددا إ دددراء ت ييدددراا  ددد  الدددشغؼ السحاسدددبية 
  Smit & Kotzee (6102)العديد من الباحثين ومن بينهم  حيث ذكر ؛واإلدارية

تمشيددداا السحاسدددبة التممي  دددة تممدددل بذدددلل كبيدددر مدددؽ الحجدددؼ الحقيمددد  لمتكددداليف أن 
وبالتددال   ددلن السشغسدداا قدد  ال تدد رك مدد   وحجددؼ التدد تير الددل   سلددؽ أن  ،البيئيددة

وااللتاامدددداا الشاتجددددة األنذددددظة الستعممددددة بالبيئددددة عمددددا حددددداباا تح تددددت التكدددداليف 
مددؽ هددلو   دد  كثيددريريؽ إن السدد حيددث . األربدداح والخددداإر والسراكددا الساليددة لهددا

السشغساا ليس لهؼ درا ة بحجؼ التكاليف البيئية، وليس ل يهؼ معمؾمداا لتح يد ها 
نياع  رص خ دض  حا ا لخ زها؛ مسا يةد  ذلػ إلاوإدارتها، وال يؾ   ل يهؼ 

مسا زاد مؽ قمو أصحال السرال      ،هلو التكاليف و رص التحديشاا األخر  
أصب  هشاك إ ساع متااي  ل   الع ي  مدؽ األطدراه بد ن ، و الع ي  مؽ السجتسعاا

مسارسداا ونغددؼ السحاسددبة التممي  ددة ال تددؾ ر ًبددداطة معمؾمدداا كاذيددة لدد عؼ اتخدداذ 
  .(Jasch, 2006b)يئة المراراا مؽ أ ل إدارة وحسا ة الب
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 Environmental)ونتيجددددة لددددللػ نذدددد ا السحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة  

Management Accounting) والتدد  تعددره اخترددارا  ًددد ،EMA))    كلحدد
هددلو األداة  ،داريددةالتمشيدداا واألدواا واالًتكدداراا الح يثددة  دد  مجدداه السحاسددبة اإل

تدددؾ ر معمؾمددداا مهسدددة ومتشؾعدددة  سلدددؽ أن تددددتخ م لر دددع ك ددداءة اسدددتخ ام السدددؾاد 
والسياو والظاقة، والح  مؽ اآلتدار والسخداطر البيئيدة، مسدا  دداهؼ  د  تعايدا األداء 

كسدا تؾ د    .(Pratiwi et al., 2020) االسدت امة االقترداد  والبيئد  وتحميدو
الع ي  مؽ ال ؾاإ   سلؽ أن تجشيها السشغساا مؽ خداله تبشد  واسدتخ ام السحاسدبة 
اإلدارية البيئية، تذسل زيادة هؾامش الرب  لمسشتجاا، وتحديؽ اإلنتا ية، وخ ض 
التكاليف، وزيادة رنا العسالء، وتحدديؽ الددسعة وعسميدة صدشع المدرار، باإلندا ة 

كسددا . (Ferreira et al., 2010)جدداا الخزددراء إلددا زيددادة الظمددز عمددا السشت
 سلدددؽ ألطدددراه أخدددر  كالسددددتثسريؽ، والسدددداهسيؽ، والجهددداا الحلؾميدددة، وتيرهدددا 

البيئيددددددة  دددددد  تميدددددديؼ األداء البيئدددددد  االسددددددت ادة مددددددؽ معمؾمدددددداا السحاسددددددبة اإلداريددددددة 
 ;Burritt et al., 2009; IFAC, 2005; Jasch, 2006b) لمسشغسداا

Rasit, 2020; Scavone, 2006; Staniskis & Stasiskiene, 2006; 

UNDSD, 2001). 

 . مذكلة الدراسة2

 مددددؾم قظدددداع الرددددشاعة عمددددا مجسؾعددددة معمدددد ة مددددؽ العسميدددداا حيددددث تعسددددل 
نغددر ا لددللػ مددؽ السحتسددل أن تكددؾن هشدداك مختم ددة، و  السشغسدداا  دد  عدد ة صددشاعاا

حيث يدتؼ إنتداج أو تحؾيدل  .السشتجاا ش ي ة الخظؾرة    مراحل معيشةالع ي  مؽ 
السؾاد الخام إلا سمع تامة الرشع، وقد  يشدتل عدؽ ذلدػ بعدض الش ا داا ال ازيدة أو 

وهلو السشتجاا الزارة تالبا  ما يشغر إليها عما أنهدا ممؾتداا  الداإمة أو الرمبة،
ا ال تكددا   مددؽ أ ددل قيدداس ويجددز إدارتهددا. ومددع ذلددػ هشدداك الع يدد  مددؽ السشغسددا

 واحتدددؾاء هدددلو السشتجددداا الزدددارة بذدددلل  زدددسؽ حسا دددة البيئدددة وتحميدددو االسدددت امة

(Smit & Kotzee, 2016)،  هسيددة السترددؾرة لمسحاسددبة األوعمددا الددرتؼ مددؽ
، كدددد داة مددددؽ أدواا تحددددديؽ األداء االقتردددداد  والبيئدددد  وتحميددددو اإلداريددددة البيئيددددة
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واسددددتخ ام هددددلو األداة مددددؽ قبددددل الع يدددد  مددددؽ  االسددددت امة لمسشغسدددداا؛ إال أن تبشدددد 
خاصة    الكثير مؽ البم ان الشامية ومؽ السشغساا ال يااه مح ودا  حؾه العالؼ، 

وهددلا قدد  ير ددع إلددا أن هددلو السشغسدداا عمددا مددا ، (Burritt, 2004)ًيشهددا ليبيددا 
لتددال  نددياع الع يدد  مددؽ وبا  غهددر قدد  ال تدد رك أهسيددة السحاسددبة اإلداريددة البيئيددة،

 ال ددددرص الستعممددددة بخ دددددض التكدددداليف والتدددد تيراا البيئيدددددة، وتحددددديؽ األداء البيئددددد 
(Burritt, 2004; Burritt & Saka, 2006; Chang, 2013; Jalaludin, 

Sulaiman, & Ahmad, 2011; Twati, 2007)  مسدا يثيدر تدداؤال  حددؾه
بذدلل  د  السشغسداا  هسيدة الستردؾرة لمسحاسدبة اإلداريدة البيئيدةمدتؾ  ودر ة األ

. هدلو التمشيدة مد   رتبتهدا واسدتع ادها لمبدؾه وتبشد و  ،   ليبيا بذلل خاصعام و 
االهتسدددام بذدددلل  هددداؤ لدددؼ يدددتؼ التحمدددو مشهدددا أو إعظاالسدددد لة  الحدددن أن هدددلو حيددث 
 ;Burritt, 2004; Chang, 2007; Lee, 2012) الددابمةاألدًيداا في   كداه  

Rikhardsson et al., 2005) تدعا هلو ال راسة  لدد  هدلو ال جدؾة مدؽ . لللػ
 خاله التحمو مؽ هلو السد لة    البيئة الميبية.

 . الهدف والمنهجية3

ومدددتؾ  األهسيددة الهدد ه األساسدد  مددؽ هددلو الؾرقددة هددؾ التحمددو مددؽ در ددة 
الستردددؾرة لمسحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة  ددد  الذدددركاا الميبيدددة، وبيدددان مددد   الرغبدددة 
 ،واالستع اد ل يها لمبؾه وتبش  هلو األداة وإدخالهدا ندسؽ نغسهدا الساليدة واإلداريدة

وذلددػ مددؽ خدداله مرا عددة األدل وإ ددراء دراسددة تجريبيددة؛ حيددث كددان ال ددرض مددؽ 
ء عمدا العسميداا الردشاوية  د  ليبيدا وأترهدا عمدا مرا عة األدل هدؾ تددمي  الزدؾ 

 دددد  هددددلا  البيئددددة واالسددددت امة، واسددددتعراض دور وأهسيددددة السحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة
 .السجاه

أما ال ارسة التجريبية  مد  كدان الهد ه مشهدا هدؾ تح يد  و هدة نغدر الذدركاا  د   
ولتحميددو ذلددػ تددؼ  ،وحالتهددا وونددعها ليبيددا حددؾه أهسيددة السحاسددبة اإلداريددة البيئيددة
شركة مددتس ة مدؽ مةشدر  وزارة  261إع اد واستخ ام استبانة لجسع البياناا مؽ 

تددددؼ اختيارهددددا لدددد ورها السهددددؼ  دددد   دددد  ليبيددددا، الرددددشاعة والسةسدددددة الؾطشيددددة لمددددش   
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االقتردداد الميبدد ، وطبيعددة أنذددظتها السددةترة عمددا البيئددة السحيظددة. وقدد  تددؼ تؾزيددع 
يريؽ السدالييؽ والبيئيدديؽ  دد  الذدركاا العاممددة  دد  مددؽ السدد  اسدتبانة عمددا كدل    413

قظددداع  الرددددشاعة والددددش   وال دددداز، نغددددرا  لرددددمتهؼ السباشددددرة والؾتيمددددة بالسعمؾمدددداا 
الستعممة باألنذدظة الساليدة والبيئيدة، ودورهدؼ الدرإيس  د  اتخداذ الع يد  مدؽ المدراراا 

هدد  تسثددل مددا اسددتبانة تددؼ اسددتعادتها وو دد ا أنهددا قاًمددة لالسددتخ ام و  101  الهامددة
 متؾقعددةالشدددبة تعتبددر  وهددلو ،مددؽ مجسددؾع االسددتباناا السؾزعددة ٪(61.4ندددبتت  

 (6112)ممبؾلة ومتساشية مع ال راسداا الددابمة  د  البيئدة الميبيدة كسدا  د  دراسدة 

Twati & Gammack ولتحميدددل البيانددداا السجسعدددة  ددد  هدددلو ال راسدددة تدددؼ .
 استخ ام التحميل االحراإ  الؾص  .

 . مراجعة األدب )الدراسات الدابقة( 4

 العمليات الرناعية في ليبيا وأترها على البيئة واالستدامة 1.4
دد الرددشاعة والددش   وال دداز مددؽ أهددؼ المظاعدداا االقتردداد ة  دد  ا  عتبددر قظاع 

ليبيدددددا، ويذدددددسل الع يددددد  مدددددؽ الردددددشاعاا الش ظيدددددة والكيسياإيدددددة والتعددددد يؽ وال دددددؾالذ 
 دد  االقتردداد الميبدد ، حيددث  ساسدديةتسثددل الركيدداة األواإلسددسش  واألتل ددة وتيرهددا، 

% مددؽ المدددؾة العاممدددة 14 سدددال ، و% مدددؽ الشدداتل السحمددد  اإل66.7 دددهؼ بحدددؾال 
(Otman & Karlberg, 2007)،  وعمدا الدرتؼ مدؽ أهسيدة هدلو الردشاعاا إال

أن لهددددا تدددد تيراا وانددددحة عمددددا البيئددددة السحيظددددة، تسثمدددد   دددد  تدددد هؾر األراندددد  
وال اباا، وتمؾث الهؾاء والبيئة البحرية، والتربة والسياو الدظحية بدبز الع ي  مؽ 

هسددا العسميدداا الرددشاوية واإلنتا يددة مثددل عسميدداا التشميددز عددؽ الددش   وال دداز ونمم
التدددد  تعتبددددر مردددد را  أساسدددديا  النبعاتدددداا السمؾتدددداا،  ًؾاسددددظة األناًيددددز والشدددداقالا

وتتدبز السشتجاا السدتخ مة كظاقة تذ يمية    تكرير الش      آتار ًيئية تير 
ا خظيدددر ا لمبيئددة  دد  ليبيددا   ;Bayoud et al., 2012)ممبؾلددة وتسثددل ته يدد  

Biltayib, 2006)  كدددللػ أتدددرا السردددانع األساسدددية مثدددل مردددانع اإلسدددسش .
ومرددا   الدددش   ومردددانع الرددمز والح يددد  سدددمب ا عمددا الغدددروه البيئيدددة والردددحة 

الع يددد  مدددؽ الش ا ددداا  الدددالعامدددة  ددد  ليبيدددا بددددبز االنبعاتددداا الزدددارة، باإلندددا ة إ
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 ,Elhassadi)الرددددمبة والددددداإمة و سيددددع السخم دددداا الرددددشاوية الشاتجددددة عشهددددا 

2008).   
وقؾع الع ي  مؽ الحؾادث البيئية بدبز عسمياا وأنذظة  اوتج ر اإلشارة إل

 مد  ذكدر التمريدر الددشؾ  السةسددة الميبيدة  ،الذركاا الردشاوية والش ظيدة  د  ليبيدا
(، 1006حادتددة ًيئيددة وقعدد   دد  قظدداع الددش   خدداله عددام   714لمددش   أن هشدداك 

والحددؾادث السسيتددة الستعممددة ًتذدد يل الددش   الحراإددو، و شددسم  حددؾادث االندددلاباا، 
سدددمبية بال دددة عمدددا البيئدددة السحيظدددة، وأن  وحدددؾادث صدددشاوية أخدددر  كدددان لهدددا آتدددار  
 ,NOC)مميؾن دوالر  3474877676.2تكم ة هلو الحؾادث البيئية ًم   قيستها 

مددؽ ناحيددة أخددر ، ذكددر تمريددر البشددػ الدد ول  ل نذدداء والتعسيددر أن تكم ددة  (2006
٪ إلددا 1.2التدد هؾر البيئدد   دد  مشظمددة الذددرم األوسدد  وشددساه أ ريقيددا تتددراوح مددؽ 

. (IBRD, 2010)٪ مؽ الشاتل السحم  اإل سال  لسختم  البمد ان واألعدؾام 7.3
يددة  دد  ليبيددا كسددا أعهددرا تمددارير لمسشتدد   العربدد  لمبيئددة والتشسيددة أن التكدداليف البيئ

مميددار دوالر، وأن الدد وه العربيددة سددتحتاج كحدد  أدنددا إلدد   2.7ترددل إلددا حددؾال  
 ؛(AFED, 2011, 2018) مميددار دوالر سددشؾي ا لدد عؼ تحميددو االسددت امة 140

لددللػ أصددبح  هشدداك حا ددة ممحددة ونددرورية لمددديظرة عمددا  سيددع هددلو الحددؾادث 
ليف والتااماا مالية كبيدرة، والح  مؽ أتارها الدمبية، وتح ي  ما يشتل عشها مؽ تكا

ق  تةتر سمب ا عما األداء االقتراد  والبيئ  لمذركاا    ليبيدا. وعمدا الدرتؼ مدؽ 
قيدام عد د مدؽ السةسددداا الحلؾميدة  باتخداذ عد ة خظددؾاا ومبدادراا  د  الدددشؾاا 
الساندددية مدددؽ أ دددل حسا دددة البيئيدددة، وتحميدددو أهددد اه التشسيدددة السددددت امة  ددد  ليبيدددا، 

عاا لحسا ددة البيئددة، وقيددام الهيئددة العامددة لمبيئددة بلنذدداء ًرنددامل وإصدد ار عدد ة تذددري
وطشددد  ل صدددحاح البيئددد  تزدددسؽ خظدددة متكاممدددة لددد دارة البيئيدددة، ومعدددايير لتميددديؼ 
السذداريع االقترداد ة واالسدتثساراا الج يد ة مدؽ الشاحيدة البيئيدة، مدؽ أ دل تذددجيع 

يئيدددة وتحدددديؽ ودعدددؼ الذدددركاا  ددد  مختمددد  المظاعددداا عمدددا الحددد  مدددؽ آتارهدددا الب
إال أن ذلػ عما مدا  غهدر لدؼ  ،(EGA, 2006)األداء البيئ  وتحميو االست امة 

 ،ؼ التكددداليف وااللتاامددداا البيئيدددة لدددؽ كاذيدددا   ددد  عدددل التددد هؾر البيئددد  وتاايددد  حجددد
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وبالتال  أصب  عما السشغساا    ليبيا نرورة القيام باتخاذ ماي  مؽ اإل راءاا 
لتحددديؽ األداء البيئددد  وتحميددو االسدددت امة، وهددلا يتظمدددز تبشدد  واسدددتخ ام وإدخددداه 
 نغؼ وتمشيداا إداريدة ومحاسدبية وبيئيدة   يد ة ومتظدؾرة كالسحاسدبة االداريدة البيئيدة

 ,Burritt, 2004; IFAC, 2005; Jasch, 2006a&b) ميو هلو األه اهلتح

Sendroiu et al., 2006). 
  المحاسبة اإلدارية البيئية 2.4

مدددؽ الؾانددد  أن قزدددا ا البيئدددة واالسدددت امة تدددرتب   كدددان  ددد  إطدددار مدددا سدددبو
دددا  ؾهري دددا بمظددداع الردددشاعة  & Smit)التددد  تعتبدددر ممؾتدددة بظبيعتهدددا  ارتباط 

Kotzee, 2016)،  وأصدبح  السشغسداا  د  الكثيدر مدؽ ًمد ان العدالؼ  د  العمدؾد
تة االخيرة أكثر إدراكا  لحا ة وأهسية و ؾد نغدؼ اإلدارة البيئيدة مدؽ أ دل تمبيدة الثال

متظمبددداا الشسدددؾ والتشسيدددة السددددت امة، كلطدددار عدددام  دددداع  عمدددا تحميدددو األهددد اه 
السشغسددداا كسدددا أصدددبح   .(USEPA, 2020)البيئيدددة وتحدددديؽ األداء البيئددد  

تدد رك بذددلل متاايدد  أهسيددة تبشدد  واسددتخ ام التمشيدداا البيئيددة الج يدد ة، وأكثددر وويددا  
خدددداله ذلددددػ،  بال ؾاإددد  والتحددددديشاا البيئيددددة والساليدددة التدددد   سلددددؽ اكتدددداًها مددددؽ

كاالسددتخ ام ال عدداه لمسددؾارد الرإيدددية الستسثمددة  دد  السددؾاد والسيدداو والظاقددة، وعددالج 
إلدددا  اندددز الؾ دددؾراا الشاتجدددة عدددؽ خ دددض حجدددؼ  الش ا ددداا، وخ دددض االنبعاتددداا،

التكدداليف وااللتاامدداا البيئيددة  زددال  عددؽ تحميدددو الع يدد  مددؽ الساا ددا األخددر  مثدددل 
المدددد رة عمددددا ترددددسيؼ السشتجدددداا التدددد  تعتبددددر حداسددددة بالشدددددبة لمبيئددددة، وتحددددديؽ 

مددؽ قبددل أصددحال السرددال   العالقدداا مددع السجتسددع، وت دداد  السايدد  مددؽ الزدد ؾ 
(Ambe, 2007) .  مدددؽ األهسيدددة بسلدددان أن يدددتؼ تمددد ير دور هدددلا الدددديام و ددد

وأهسيددة تبشدد  وتظبيددو الددشغؼ اإلداريددة والسحاسددبية والبيئيددة الح يثددة، مددؽ أ ددل تميدديؼ 
وتحددددديؽ األداء االقتردددداد  والبيئدددد  لمذددددركاا، والتدددد  ربسددددا لددددؼ يددددتؼ  هددددؼ دورهددددا 

حسا دددة البيئدددة طؾيمدددة السددد   حتدددا اآلن  ددد  الرإيدددد  والسهدددؼ بذدددلل كامدددل بذددد ن 
حيدددث  سلدددؽ  ؛(Burritt, 2004) ليبيددداالع يددد  مدددؽ البمددد ان الشاميدددة ومدددؽ ًيشهدددا 

لمسحاسدددبيؽ أن  لددددؾن لهددددؼ دور مهددددؼ  ددد  تحددددديؽ األداء البيئدددد  لمسشغسدددداا نغددددرا  
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لدهؾلة حرؾلهؼ عما السعمؾماا الشم  ة وتير الشم  ة لمذركة  زدال  عدؽ قد رتهؼ 
عمدددا التحمدددو مدددؽ صدددحة هدددلو السعمؾمددداا، بجاندددز أن لددد يهؼ السهددداراا الالزمدددة 

سددددددتخ ام تمددددددػ السعمؾمدددددداا لسددددددداع ة اإلدارة  دددددد  اتخدددددداد المددددددراراا ذاا الرددددددمة ال
باألنذددظة البيئيددة، كسددا هددؾ الحدداه  دد  ونددع السياانيدداا، والتخظددي  االسددتراتيج ، 

 ;Appiah et al., 2020; Bennett & James, 1998)  وتمييؼ االسدتثساراا

Gray et al., 1993; IFAC, 2005; Jasch, 2006b; Scavone, 2006; 

Wilmshurst & Frost, 2001). 
ا مدؽ  وشدلم ، ونغدرا  لدللػ عهدرا وتظدؾرا السحاسدبة اإلداريدة البيئيدة  داء 

يؽ، كددد داة مهسدددة يالساندددخالالالال العنالالالدين االهتسدددام الستاايددد   ددد  األدل السحاسدددب  
اتخالا  النالراراا المتعةنالإ بالةدارن اةناالبإ البي يالإ لسداع ة ودعؼ السشغسداا عمدا 

(Kurniati et al., 2010).  (6102)وو مدا  لكدل مدؽ Christ & Burritt، 
ا ع يئية تعتبددرددددددددة البيدد ددلن السحاسددبة اإلدار  سمي ا عمددا  ذددل السحاسددبة اإلداريددة ددددددددرد 

التممي  ة    ق رتها عما األخل    االعتبار لمسدداإل البيئيدة بذدلل صدري ، حيدث 
لتؾليدد  السعمؾمدداا الالزمددة دعددؼ اإلدارة  السحاسددبة اإلداريددة البيئيددة سلددؽ اسددتخ ام 

 البيئيدةتح ي  وخمو الدؾع  بذد ن التكداليف و لمقيام باتخاذ المراراا الحداسة ًيئي ا، 
(Debnath et al., 2011).  كسددا أنهددا تددداع  عمددا تح يدد  التمشيدداا الالزمددة

، وذلدػ مدؽ خداله مدا (Farouk et al., 2012)لخ دض وتجشدز هدلو التكداليف 
السحاسددبة اإلداريدددة البيئيدددة مدددؽ ًياندداا ومعمؾمددداا عدددؽ العشاصدددر الساد دددة  تددؾ رو

والشم  ة عؽ مختم  األنذظة البيئية، الستخ امها مدؽ قبدل اإلدارة لتميديؼ وتحدديؽ 
 .Gale (6112)األداء االقتراد  والبيئ ، حدز ما أشار إليت 

وتج ر اإلشارة إلا أن الع ي  مدؽ الذدركاا  د  الؾال داا الستحد ة األمريليدة 
قد  تحردم  عمدا و دؾراا وعؾاإد  ماليدة مدؽ خداله دمدل واسدتخ ام نغدؼ السحاسددبة 

 عمدا سدبيل  . (USEPA, 2000)اإلداريدة البيئيدة  د  أنغستهدا الساليدة واإلداريدة 
السثاه تحرم  شركة  شدراه مؾتدؾرز مدؽ خداله ذلدػ عمدا و دؾراا ماليدة تمد ر ًدد 

 ،يف الددتخمص وإعددادة اسددتخ ام الحاويدداامميدؾن دوالر ناتجددة عددؽ خ ددض تكدال 21
مميدؾن دوالر  16واكتدب  شركة أد ددؾن كؾمشؾلدث أرباحدا  ماليدة إنداذية تمد ر ًدد 
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شددركة  ناتجددة عددؽ التحددديؽ  دد  اسددتخ ام السددؾارد بدد كثر  عاليددة. أ زددا  اسددتظاع 
أن رسؾن االست ادة مؽ ذلػ  د  الحردؾه عمدا عؾاإد  كبيدرة نتيجدة تخمديض حجدؼ 

كسدا ًيشدد  عد ة دراسدداا  ،(Beer & Friend, 2006)الش ا داا مدؽ مرددادرها 
الا  سلددؽ أن سددابمة أن مسارسدداا السحاسددبة اإلداريددة البيئيددة  دد  الع يدد  مددؽ الحددا

تدداع  السشغسدداا عمددا الحدد  مددؽ التدد تيراا البيئيددة، وخ ددض التكدداليف وااللتاامدداا  
 ,Lawrence & Cerf, 1995; Lober) وزيددادة األربدداح  دد  ن ددس الؾقدد 

وهددلا  علددس مدد   أهسيددة تبشددد  واسددتخ ام مسارسدداا السحاسددبة اإلداريدددة ، (1998
نددؾعيؽ مددؽ هددلو البيئيددة مددؽ قبددل السشغسدداا، و دد  هددلا الددديام  سلددؽ اإلشددارة إلددا 

السسارسددددداا، إحددددد اها يتعمدددددو ًتدددددؾ ر معمؾمددددداا ماد دددددة، واألخدددددر  يتعمدددددو ًتدددددؾ ير 
 معمؾماا مالية  نم  ة( عؽ األنذظة البيئية.

 ممارسات المحاسبة اإلدارية البيئية المادية 1.2.4
، عمدا تتبدع السعمؾمداا الساد دة السحاسدبة اإلداريدة البيئيدة الساد دة مسارسداا تركدا

الشم  دددة( الستعممدددة بدددالسؾارد الساد دددة، وتسثدددل أداة مهسدددة لم ا دددة ألنهدددا تددددس   تيدددر 
هدلو  سثدلوتت ،(Savage & Jasch, 2005) لمذدركة ًتحميدل وإدارة أداإهدا البيئد 

سعمؾمدداا  دد  كددل مددا يتعمددو باسددتخ ام السددؾاد والظاقددة واسددتهالك السيدداو، وتعتبددر ال
ولدؾء الحن هلو السعمؾماا الساد دة ليدد  متاحدة  ،كسية الش ا اا مثاال  عما ذلػ

دددا لسدددؾع   السحاسدددبة بذدددلل أكبدددر وأكثدددر ت رددديال  ، ًيشسدددا قددد  متاحدددة بددددهؾلة داإس 
وبالتددال   حتدداج السحاسددبؾن  ،أو حسا ددة البيئددةلمعددامميؽ  دد  مجدداالا مثددل اإلنتدداج 

الساد دة لمسحاسدبة  إلا العسدل معهدؼ بذدلل وتيدو مدؽ أ دل تحدديؽ دقدة السعمؾمداا
حيدددث  سلدددؽ مدددؽ خددداله هدددلو السعمؾمددداا تميددديؼ الجؾاندددز الساد دددة  ؛اإلداريدددة البيئيدددة

 .(Smit & Kotzee, 2016) لمسشغسااالستعممة باألداء البيئ  
 المحاسبة اإلدارية البيئية المالية ممارسات 2.2.4
تتبددددع التدددد تير السددددال  الساليددددة عمددددا السحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة  مسارسددددااتركددددا 

بسا ل دارة بل راء تمييؼ أ زل لمجؾانز الشم  ة لمسشتجاا  وتدس  لألنذظة البيئية،
تح يدددد  التكددداليف البيئيددددة لألنذددددظة و  خددداله تتبددددعمددددؽ تدددؾ رو مددددؽ معمؾمددداا ماليددددة 
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هددلو  وتتسثددل .(Savage & Jasch, 2005) السختم ددة وإدارتهددا بذددلل  عدداه
اا الردددمة بالبيئدددة، مثدددل ن مددداا مشدددع سعمؾمددداا  ددد  كدددل مدددا يتعمدددو بالتكددداليف ذال

الش ا ددددداا أو الدددددديظرة عميهدددددا أو الحددددد  مشهدددددا، وكدددددللػ الدددددتخمص مشهدددددا وتشغي هدددددا 
ومعالجتها كجاء مؽ التكاليف البيئية. وق  تختم  مؽ شركة إلدا أخدر  بداختاله 

مسا ق  يةد  إلا ع م  ؛و هة نغرها    ع ة أمؾر كاأله اه االقتراد ة والبيئية
. ولزدددسان أن تكدددؾن هدددلو السعمؾمددداا دقيمدددة (Ambe, 2007)ا دقتهدددا وتشاسدددمه

ب ئددداا التكم دددة مرتبظدددة السددد خالا والسخر ددداا الساد دددة أن تكدددؾن ومتددددمة،  جدددز 
 ددلذا كاندد  التكدداليف البيئيددة مرتبظددة ب ئدداا التكدداليف الخاصددة ًهددا،  ،السشاسددبة لهددا

ؽ هلا    , Ferreira)اإلدارة مؽ تح ي  التكداليف البيئيدة وإدارتهدا بذدلل  عداه ُ سل 

et al., 2010; Savage & Jasch, 2005). 
مددؽ خدداله مددا سددبو  سلددؽ المددؾه بدد ن السحاسددبة اإلداريددة البيئيددة تعتبددر أداة 
مهسدددة و عالدددة مدددؽ خددداله مدددا تدددؾ رو مدددؽ معمؾمددداا  ماد دددة وماليدددة( عدددؽ مختمددد  
األنذددظة االقتردداد ة والبيئيددة، لسددداع ة السشغسدداا عمددا اتخدداذ المددراراا السشاسددبة 

 ,UNDSD)االسدت امة  إلدارة وتحديؽ األداء االقتراد  والبيئد  معدا ، وتحميدو

لدددللػ أصدددبح  الع يددد  مدددؽ الذدددركاا حدددؾه العدددالؼ تددد رك بذدددلل متاايددد  ؛ (2001
أهسيدددددة هدددددلو السسارسددددداا وندددددرورة تبشيهدددددا واسدددددتخ امها وإدخالهدددددا ندددددسؽ الدددددشغؼ 

ا الستحدددد ة، والسسمكددددة الستحدددد ة، وكشدددد ا، كسددددا هددددؾ الحدددداه  دددد  الؾال ددددا ،السحاسددددبية
إال  ،(Smit & Kotzee, 2016)واسدتراليا، واليابدان وعد د مدؽ الد وه األوروبيدة 

أن األمر  غهر ليس كللػ    الع ي  مؽ ال وه الشامية ومؽ ًيشها ليبيا، حيدث ال 
يددااه مدددتؾ  تبشدد  واسددتخ ام هددلو السسارسدداا  يهددا ندد ي ا  ويلدداد  لددؾن محدد ودا  

حيددث اليددااه يددتؼ االعتسدداد بذددلل كبيددر عمددا اسددتخ ام أنغسددة  ؛ونددادرا  حتددا اآلن
التكددداليف البيئيدددة لمحدددداباا العامدددة، السحاسدددبة التممي  دددة، التددد  تمدددؾم ًتخرددديص 

وبالتال  ال يتؼ تح ي  و ردل التكداليف البيئيدة بذدلل كداه، وكثيدرا  مدا يدةد  ذلدػ 
إلددا نمددص واندد   دد  الددؾع  وال هددؼ بحجددؼ التكدداليف البيئيددة، وإبماإهددا بعيدد ا  عددؽ 
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  اهتسدددام اإلدارة، وندددياع  دددرص خ دددض أو تحميدددو و دددؾراا  ددد  هدددلو التكددداليف
.(Ambe, 2007; UNDSD, 2001) 

 األهمية المترهرة للمحاسبة اإلدارية البيئية  3.2.4
تعددره األهسيددة السترددؾرة ب نهددا ال ر ددة التدد  يدد رك  ًهددا  Cohen (1990)و مددا  

الشددداس أن الشغدددام أو التمشيدددة ندددرورية ومهسدددة لتعايدددا أداإهدددؼ. وتذدددير الع يددد  مدددؽ 
أنهدددا تعتبدددر مدددؽ العؾامدددل السهسدددة  ددد  الدددديام التكشؾلدددؾ   ا ال راسددداا الددددابمة إلددد

اه  دد  قبددؾه وتبشدد  واسددتخ ام الع يدد  مددؽ تمشيدداا والتشغيسدد ، ولهددا دور كبيددر و عدد
 & ChanLin, 2007; Janvrin et al., 2008; Oliveira)ونغؼ السعمؾماا 

Martins, 2011)،  وهشددداك مدددؽ يدددر  أن اعتسددداد أ  تمشيدددة  عتسددد  عمدددا إدراك
وتح ي  ما إذا كدان ُيشغدر إليهدا عمدا أنهدا أ زدل مدؽ التمشيداا الحاليدة السددتخ مة 

ددا ً ر ددة األهس ددا وتيم   يددة الس ركددة لهددلو التمشيددة، دد  السشغسددة، ويددرتب  ذلددػ ارتباط 

وبالتدال   دداأل راد الددليؽ ال يددرون ملاسددز كبيددرة  د  امددتالك هددلو التمشيددة لددؽ  لؾنددؾا 
 عمدا سدبيل السثداه و د  عد د مدؽ  ،(Chau & Tam, 1997)متحسدديؽ لتبشيهدا 

البددداحثيؽ أن دا دددع الستددد ربيؽ لبدددرامل التددد ريز قددد  تعددداز عشددد ما شدددعروا بددد ن هدددلو 
مثدل  (Clark et al., 1993; Cohen, 1990)البدرامل ندرورية وم يد ة لهدؼ 

هدددلو الشتددداإل تغهدددر أن األهسيدددة الستردددؾرة لهدددا تددد تير كبيدددر عمدددا الشيدددة الددددمؾكية، 
وهلا ي عؼ الحجة الماإمدة بد ن اعتسداد التمشيداا  ،وبالتال  ستةتر عما سمؾك التبش 

الج يددد ة يدددرتب  بذدددلل وتيدددو باألهسيدددة الستردددؾرة لمتمشيدددة، ب بدددارة أخدددر  إذا كدددان 
األ ددددراد  عتمدددد ون أن التمشيددددة أو البرنددددامل أو السسارسددددة م يدددد ة ومهسددددة لهددددؼ،  ددددلن 

 دوا عهؼ لتبشيها ستاداد. 
ا لتبشددددد  مسارسددددداا وبشددددداء  عمدددددا ذلدددددػ،  سلدددددؽ المدددددؾه بددددد ن دا دددددع السشغسدددددا

السحاسبة اإلدارية البيئية سيتعاز إذا اعتم ا أن هلو السسارساا نرورية ومهسة 
 & Burritt, 2005; Delmas)وم ي ة لتعايا أداإها ونسان لذرعيتها وبماإها 

Toffel, 2004, 2008)، سددداا ًتبشددد  وبالتدددال  مدددؽ الستؾقدددع أن تمدددؾم السشغ
وذلك السحاسبة اإلدارية البيئية نغر ا ألهسيتها    الحرؾه عما الذروية والبماء، 
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تدددؾ رو مدددؽ معمؾمددداا تدددداع  عمدددا كذددد  ال دددرص الخميدددة لخ دددض  ميييال  ييي   مييي 
التكدداليف البيئيددة، وإدارة الش ا دداا، وتمميددل اسددتهالك السددؾاد والظاقددة، وإعددادة تدد وير 
السؾاد، وتحميو الك اءة البيئية. حيث سيداهؼ ذلدػ  د  تحدديؽ وندع الذدركة  د  

 ،(Ferreira, et al., 2010; IFAC, 2005)السجتسدع ويد عؼ شدرعيتها وبماإهدا 
إال أن در ددة األهسيددة السترددؾرة لتمشيددة معيشددة لددؽ تكددؾن متظابمددة، بدددبز ال ددرص 

 Chau &Tamوالميؾد السختم ة الت  تؾا ت كل مشغسة حددز مدا يدر  كدال  مدؽ 

لمسحاسددددبة . وعمددددا هددددلا األسدددداس قدددد  تختمدددد  در ددددة األهسيددددة السترددددؾرة (1997)
اإلداريددة البيئيددة مددؽ مشغسددة إلددا أخددر ، وبالتددال  هشدداك حا ددة لمتحمددو مددؽ ذلددػ. 
حيدددث لدددؼ تتشددداوه األبحددداث الددددابمة بعسدددو هدددلو السدددد لة، وقددد  تكدددؾن هدددلو ال راسدددة 

لللػ هلو ال راسة تدعا لمتعدره عمدا مددتؾ   ؛األولا مؽ نؾعها    هلا السجاه
مدددؽ قظددداع   ئيددديؽ  ددد  الذدددركاا  ددد  كدددلإدراك السددددةوليؽ السدددالييؽ ونغدددراإهؼ البي

وبيددان مدد    الرددشاعة والددش   وال دداز  دد  ليبيددا ألهسيددة السحاسددبة اإلداريددة البيئيددة،
 استع ادهؼ ورتبتهؼ لمبؾلها وتبشيها.

 . النتائج والمناقذة5

 . تحليل البيانات1.5
تؼ  سع البياناا عؽ طريو االستباناا السؾزعدة عمدا السددته  يؽ  د  هدلو 

اإلحرددداإ  لمعمدددؾم اال تساويدددة تحميدددل وتدددؼ تحميمهدددا باسدددتخ ام ًرندددامل الال راسدددة، 
(SPSS)  وتميديؼ در دة  ،حيث تؼ التحمو مدؽ صدحة االسدتبانة ؛10اإلص ار رقؼ

ومددددتؾ  األهسيدددة الستردددؾرة لمسحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة  ددد  الذدددركاا الردددشاوية 
ؽ والبيئيددديؽ لهدددلو والش ظيدددة الميبيدددة، ومددد   إدراك ووعددد  كدددل مدددؽ السددد يريؽ السددداليي

 .األهسيدة، وبيددان مدد   رتبددتهؼ واسددتع ادهؼ لمبدؾه وتبشدد  هددلو األداة  دد  مشغسدداتهؼ
البيانددداا التددد  تدددؼ  سعهدددا مدددؽ االسدددتباناا كانددد  مؾتؾقدددة مدددع قددديؼ أل دددا كرونبددداخ 

كحدد  أقرددا، مسددا  ذددير إلددا أن  سيددع  0.976إلددا  0.969لألسددئمة تتددراوح مددؽ 
 .االسئمة ل يها اتدام داخم   ي 
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 . النتائج2.5
تدددؼ تمدددديؼ االسدددتبانة إلدددا تالتدددة أقددددام، األوه كدددان لجسدددع بعدددض معمؾمددداا 
حددددؾه الخردددداإص الذخرددددية لمسدددددتجؾبيؽ، والخردددداإص التشغيسيددددة لمسشغسدددداا 

والثددددان  كددددان لتميدددديؼ األهسيددددة السترددددؾرة لمسحاسددددبة  ،والرددددشاعاا التدددد   سثمؾنهددددا
الحالددددة الحاليددددة والسدددددتمبمية اإلداريددددة البيئيددددة، وأخيددددر ا المدددددؼ الثالددددث كددددان لتميدددديؼ 

 لمسحاسبة اإلدارية البيئية.
 : الخرائص الذخرية والتنظيمية (1القدم ) 1.2.5

ال ددددرض مددددؽ دراسددددة هددددلو الخردددداإص الذخرددددية لمسذدددداركيؽ هددددؾ التعددددره عمددددا 
و د  هدلا الدديام ُطمدز  ،مدتؾياتهؼ السعرذية ومهاراتهؼ وق رتهؼ عما اتخداذ المدرار

حيددث أعهددرا  ،مدؽ السدد يريؽ السددالييؽ والسدد يريؽ البيئيدديؽ إكسدداه  مددراا االسددتبانة
٪  مدددددؽ مجسدددددؾع السددددددتجؾبيؽ كدددددانؾا مدددددؽ السددددد يريؽ السدددددالييؽ، 64.3الشتددددداإل أن 

٪ مدؽ السدد يريؽ البيئيدديؽ مسددا  ذددير إلدا انتذددار مشاسددز لددألدوار الؾعيميددة 46.6و
كسدا ًيشد  الشتداإل أن تالبيدة السددتظمعيؽ كدانؾا  ،كيؽالسختم ة ًديؽ مختمد  السذدار 

% مددددددشهؼ حاصددددددمؾن عمددددددا در ددددددة 71.8  حسمددددددؾن مددددددةهالا  ام يددددددة أو عميددددددا،
٪   مدددددد  21.9٪ حاصددددددمؾن عمدددددا در ددددددة السا ددددددتير، و 26.4البلدددددالؾريؾس، و

٪ مدددؽ 38.6كسدددا أعهدددرا الشتددداإل أن مدددا نددددبتت  ،حاصدددمؾن عمدددا مةهدددل الثانؾيدددة
٪ 16.6سدددشؾاا، و 20السذددداركيؽ كانددد  لددد يهؼ خبدددرة عسميدددة كسددد يريؽ أكثدددر مدددؽ 

٪ مددشهؼ 22.9سددشؾاا، و 20إلددا  6مددشهؼ عسمددؾا  دد  مشاصددبهؼ لسدد ة  تتددراوح مددؽ 
٪ كددانؾا  دد  مشاصدددبهؼ 24.9سددشؾاا، و 6إلددا  4لدد يهؼ خبددرة  دد  مشاصددبهؼ مدددؽ 

ومؽ حيث ال ئاا العسرية لمسذاركيؽ، كذد   الشتداإل أن  ،سشؾاا 4لس ة أقل مؽ 
٪ 44.1سشة، ًيشسا  40سارهؼ أقل مؽ ٪ كان  أع6.3ندبة ص يرة مشهؼ تم ر ًد 

٪ كان  أعسارهؼ ما ًيؽ 46.6سشة، و 30إلا  40مشهؼ تراوح  أعسارهؼ ما ًيؽ 
 هلو البياناا تذير إلا أن ،سشة 60٪ كانؾا أكبر مؽ 13.8سشة، و 60إلا  32

تجددداوزا أعسدددارهؼ األربعددديؽ مدددؽ العسدددر. كسدددا أن  ) 60.4%معغدددؼ السذددداركيؽ  
تالبيددددة السدددددتظمعيؽ  دددد  هددددلو ال راسددددة كددددانؾا مددددؽ الددددلكؾر، حيددددث ًم دددد  ندددددبتهؼ 
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 ،اإلندداث مددؽكاندد   ٪21.9٪، ًيشسددا ندددبة صدد يرة  دد ا  مددشهؼ تمدد ر ًددد 87.2
 (6112)ة ددددددويالحن أن هلو الشتاإل  تتؾا و مع ع د مؽ ال راساا الددابمة ك راس

Twati & Gammack (6101)، ودراسة Shokshok e al. الت  ذكرا أنت ،
تالبددا  مددا يهدديسؽ الددلكؾر عمددا السشاصددز اإلداريددة والؾعدداإ  القياد ددة والسهشيددة  دد  

ر إلددا أن تالبيددة كسددا أن هددلو الشتدداإل تذددي ،السشغسدداا الرددشاوية والش ظيددة الميبيددة
السذدداركيؽ  سمكددؾن مدددتؾ  عدداه  مددؽ السعر ددة والخبددرة والسهددارة  دد  الؾعدداإ  التدد  
 ذد مؾنها، مسدا  سلدشهؼ ذلدػ مدؽ اإلدراك ألهسيدة التمشيداا الح يثدة واتخداذ المدراراا 

 الالزمة بذ نها    شركاتهؼ. 
٪ مؽ السدتجيبيؽ  عسمؾن    الرشاعاا 26.8كللػ تذير الشتاإل إلا أن 

٪ مدددشهؼ  ددد  13.8٪  ددد  صدددشاعة اإلسدددسش  ومدددؾاد البشددداء، و26.4الكيسياإيدددة، و
٪  د  22.3٪    الرشاعاا الهش سدية والكهرباإيدة، و9.3الرشاعاا ال لاإية، و
كسددا أن  ،٪ مددشهؼ  عسمددؾن  دد  صددشاعة الددش   وال دداز12.4الرددشاعاا السع نيددة، و

٪ كاند  ذاا 31.6٪ مدؽ الذدركاا مسمؾكدة بالكامدل لمحلؾمدة، و67.3ما ندبتت 
ممكيددة مذددتركة ًدديؽ الحلؾمددة والمظدداع الخدداص، ولددؼ  لددؽ أ  مشهددا يتبددع المظدداع 

وهدلا  ذدير إلدا أن تالبيدة الذدركاا الردشاوية  د  ليبيدا إمدا مسمؾكدة أو  ،الخاص
أ زددددا  ًيشدددد  الددددردود أن أتمددددز السدددددتظمعيؽ  ،مددددديظر عميهددددا مددددؽ قبددددل الحلؾمددددة

٪ مدؽ 2.6ان  عمدا الشحدؾ التدال :  عسمؾن بسشغساا كبيرة الحجؼ ندبيا ، حيث ك
٪ مشهددا 6.6، وامؾع دد 100-200السشغسدداا تددراوح عدد د السددؾع يؽ  يهددا مددا ًدديؽ 

٪ مددؽ هددلو السشغسدداا  عسددل  يهددا 6.3، وامؾع دد 400-102 عسددل  يهددا مددا ًدديؽ
، امؾع ددد 600-302٪ مشهدددا لددد يها مدددؽ 28.4، وحدددؾال  امؾع ددد 300-402مدددؽ
 . امؾع  600٪ يؾ   عش ها أكثر مؽ 68.4و

وبالشغر إلا هلو الشتاإل مؽ الستؾقع أن تكؾن هدلو الذدركاا أكثدر انخراطدا  
ووويا  والتااما  ًبرامل ومتظمبداا حسا دة البيئدة واالسدت امة، خاصدة أن تالبيتهدا قد  
يشدتل عددؽ أعسالهدا تدد تيراا ًيئيدة، وتحتدداج لدشغؼ وتمشيدداا لخ زدها وتحددديؽ أداإهددا 

  إدراكهدددا ألهسيدددة السحاسدددبة اإلداريدددة البيئددد ، مسدددا قددد  يدددشعلس ا جابدددا  عمدددا مددددتؾ 
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( التكراراا والشدز السئؾية 2ويؾن  الج وه   ،البيئية ورتبتها    قبؾلها وتبشيها
 لمخراإص الذخرية والتشغيسية لمسذاركيؽ:

 
 (202الخصبئص الشخصيت والتنظيويت )حجن العينت =  (1جذول )

 
 : تقييم األهمية المترهرة للمحاسبة اإلدارية البيئية (القدم الثاني) 2.2.5

نغددرا  لمدد ور السهددؼ الددل   سلددؽ أن تم بددت األهسيددة السترددؾرة لسسارسدداا السحاسددبة 
اإلدارية البيئية    تذجيع السشغساا عما قبؾه وتبش  واستخ ام هلو السسارساا، 

يؼ مد   مددتؾ  لللػ طمز مؽ السجيبيؽ    المددؼ الثدان  مدؽ هدلو االسدتبانة، تميد

 الخصائص التصنيف التكرار النسبة
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الجؾانددز الساد ددة والشم  ددة  الساليدددة(  عشرددرا  تسثدددل 21إدراكهددؼ وترددؾرهؼ ألهسيددة 
ك داة نرورية ومهسة لتعايا األداء االقتراد  والبيئ   لمسحاسبة اإلدارية البيئية،

تددددؼ ونددددعها  السسارسدددداا(  هدددلو العشاصددددر ،لسشغسددداتهؼ وم يدددد ة لذددددرعيتها وبماإهددددا
كد داة لقيداس حالدة    ,.Ferreira, et al(2010)ل واعتسادهدا مدؽ قبد وتظؾريهدا

  الذددركاا مددؽ حيددث مدد   االسددتخ ام. وتددؼ وونددع السحاسددبة اإلداريددة البيئيددة  دد
تكيي هدددا وتعددد يمها السدددتخ امها  ددد  هدددلو ال راسدددة كددد داة لقيددداس األهسيدددة الستردددؾرة 
لمسحاسددبة اإلداريددة البيئيددة لدد   كددل مددؽ السدد يريؽ السددالييؽ ونغددراإهؼ البيئيدديؽ  دد  

ام باسدتخ الذركاا الرشاوية والش ظية الميبيدة، وتميديؼ مد   إدراكهدؼ لهدلو األهسيدة 
"مهدؼ  6"تير مهؼ عما اإلطالم" إلدا  2نما  ، يتراوح مؽ  6مقياس ليلرث مؽ 

ا    . 
ددا لمشتدداإل التدد  تددؼ الحرددؾه عميهددا تددؼ ترددشيف السسارسدداا  العشاصددر(  وو م 
الستعممدددة بلدددل مدددؽ تحميدددل مخددداون السشدددتل، وتحميدددل أتدددر السشدددتل ًيئيدددا   ددد  السرتبدددة 

بالشدددبة لسشغسدداتهؼ، وذلددػ بستؾسدد  األولددا عمددا أنهسددا األكثددر أهسيددة لمسدددتجؾبيؽ 
لكددل مشهسددا عمددا  2.089و 2.076، وانحددراه م يددار  ًمدد  4.60حددداً  قدد رو 

التؾال . يميهسا العشرر الستعمو ًتخريص التكاليف ذاا الرمة بالبيئدة لعسميداا 
. تدؼ العشردر 0.986، وانحراه م يار  ًمد  4.69اإلنتاج بستؾس  حداً  ق رو 

، 4.68امدددداا ذاا الرددددمة بالبيئددددة بستؾسدددد  حددددداً  قدددد رو الستعمددددو ًتمدددد ير االلتا 
وبع  ذلػ   ت  العشرر الستعمو ًتح يد  التكداليف  .0.943وانحراه م يار  ًم  

 .0.992، وانحراه م يار  ًم  4.67ذاا الرمة بالبيئة بستؾس  حداً  ق رو 
، 4.66بستؾسد  حدداً  قدد رو  تدؼ العشردر الستعمدو ًتميدديؼ تكم دة دورة حيداة السشددتل

ًتحمدديالا تحددديؽ  . يمدد  ذلددػ العشرددران الستعممددان2.007وانحددراه م يددار  ًمدد  
السشتل، وتظؾير واستخ ام السةشراا الرإيددية لدألداء البيئد  عمدا ن دس المد ر مدؽ 

 2.066و 2.017، وانحدراه م يدار  ًمد  4.66بستؾسد  حدداً  قد رو  األهسيدة
 دد ت  بعدد  ذلددػ العشرددر الستعمددو ًتخردديص التكدداليف  ،لكددل مشهسددا عمددا التددؾال 

، وانحدراه م يدار  ًمد  4.63بستؾس  حدداً  قد رو  ذاا الرمة بالبيئة لمسشتجاا
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يميددت العشرددر الستعمددو بلدخدداه تحددديؽ عمددا إدارة التكدداليف ذاا الرددمة  2.004
. تدؼ العشردر 2.047، وانحدراه م يدار  ًمد  4.64بالبيئة بستؾس  حداً  قد رو 

، 4.33مدددو ًتردددشيف التكددداليف ذاا الردددمة بالبيئدددة بستؾسددد  حدددداً  قددد رو الستع
و دد  السرتبددة األخيددرة مددؽ حيددث األهسيددة العشرددر  ،2.012وانحددراه م يددار  ًمدد  

الستعمو بلنذداء واسدتخ ام حدداباا التكداليف ذاا الردمة بالبيئدة بستؾسد  حدداً  
 . 2.012، وانحراه م يار  ًم  4.34ق رو 

حدددددن أن السذددددداركؾن بذدددددلل عدددددام يدددددرون  سيدددددع ومدددددؽ خددددداله مدددددا سدددددبو  ال
مسارسدددداا السحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة ذاا أهسيددددة بالشدددددبة لمسشغسدددداا الرددددشاوية 
والش ظيددددة  دددد  ليبيددددا. إال أنهددددؼ  عتمدددد ون أن السسارسدددداا الستعممددددة ًتحميددددل مخدددداون 
السشدددتل  وتحميدددل أتدددر السشدددتل عدددل البيئيدددة السحيظدددة هددد  األكثدددر أهسيدددة،  ددد  حددديؽ 

إنذدداء واسددتخ ام حددداباا التكددداليف الستعممددة بالبيئددة هدد  األقددل مدددؽ   عتبددرون أن
حيددث األهسيددة مددؽ ًدديؽ بقيددة السسارسدداا األخددر . وكسددا هددؾ مالحددن مددؽ الجدد وه 

 ، وكدان االنحدراه3مدؽ أكبدر متؾسدظها الحدداً  كدان اإل ابداا كدل (، أن1 
رة وهدلا  ذددير إلدا أن مددتؾ  ودر ددة األهسيدة السترددؾ  مشخ زدا . لهدا الس يدار  

لمسحاسددبة اإلداريددة البيئيددة  دد  الذددركاا الرددشاوية والش ظيددة الميبيددة كاندد   يدد ة، 
وأن كال  الس يريؽ السالييؽ ونغراإهؼ البيئييؽ    هلو الذركاا يد ركؾن هدلو أهسيدة 
هدددلو األداة بذدددلل كبيدددر، ودورهدددا  ددد  تحدددديؽ األداء االقترددداد  والبيئددد  وتحميدددو 

شغسددداتهؼ مدددؽ أ دددل دعدددؼ وتعايدددا شدددرعيتها االسدددت امة، وأنهدددا ندددرورية ومهسدددة لس
وبماإهددا. وبالتددال  مددؽ الستؾقددع أن  لددؾن لهددلا اإلدراك دورا  كبيددرا  عمددا نيددة ورغبددة 
واستع اد هلو السشغساا لمبؾه وتبش  واستخ ام السحاسبة اإلدارية البيئية، وهؾ مدا 

تؾ  الت  تعتبدر أن در دة ومدد يتؾا و مع الحجل الت  أوردتها ع ة دراساا سابمة
األهسيدددددة الستردددددؾرة لهدددددا دور كبيدددددر  ددددد  تذدددددجيع السشغسددددداا عمدددددا قبدددددؾه وتبشددددد  

 ;Chai et al., 2006) واسددتخ ام االًتكدداراا والتمشيدداا والسسارسدداا الج يدد ة

ChanLin, 2007; Chau & Tam, 1997; Janvrin, et al., 2008; 

Leonard et al., 2004; Oliveira & Martins, 2011). 
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للوحبسبت اإلداريت البيئيت نتبئج اإلحصبءاث الوصفيت حول األهويت الوتصورة  (2جذول )  

      
: تقيمميم الحالممة الحاليممة والمدممتقبلية للمحاسممبة اإلداريممة (القدممم الثالمم ) 2.53.
 البيئية 

، "إن مقيداس نيدة الددمؾك Sheppard et al. (1988, p. 325)و مدا  لدد.     
سؾه يتشب  ب داء أ  عسل طؾع ، ما لؼ يت ير المر  قبدل األداء، أو مدا لدؼ  لدؽ 
مقياس الشية ال يتظاًو مع الس يار الدمؾك  مؽ حيث العسل، واله ه، والديام، 

، أن Hu et al. (1999)واإلطار الامش ، والخرؾصية". مدؽ ناحيدة أخدر  يدر  
قبددؾه وتبشدد  التكشؾلؾ يددا  سلددؽ تعري ددت عمددا أنددت "الحالددة الش دددية لم ددرد ذيسددا يتعمددو 
باسدتخ امت الظددؾع  أو السمردؾد لتمشيددة معيشدة".  دد  هدلو ال راسددة يدتؼ التحمددو مددؽ 
نيدددة المبدددؾه والتبشددد  ًددد ال  مدددؽ التبشددد  واالسدددتخ ام ال عمددد ، نغدددرا  ألن تبشددد  وتش يدددل 

يئيدددة ال يدددااه  ددد  مرحمدددة مبلدددرة، و مدددا  لسدددا ذكدددرو الع يددد  مدددؽ السحاسدددبة اإلداريدددة الب
لللػ   ؛(Christ & Burritt, 2013; Ferreira, et al., 2010)  الباحثيؽ مثل

 تميددديؼ الحالدددة الحاليدددةتشددداوه الجددداء األوه مدددؽ المددددؼ الثالدددث مدددؽ االسدددتبانة أسدددئمة ل
لمسحاسبة اإلدارية البيئية، حيث طمز مؽ السدتجؾبيؽ اإل ابة ًد  نعؼ أو ال( عؽ 

االنحراف  الحد االدنى الحد االعلى
 المعياري 

 العنرر المتهسط

 1 .تحديد التكاليف ذات الرلة بالبيئة 3.57 991. 2 5
 2 .تقدير االلتزامات ذات الرلة بالبيئة 3.58 934. 2 5
 3 .ترنيف التكاليف ذات الرلة بالبيئة 3.44 1.021 2 5
 4 .تخريص التكاليف ذات الرلة بالبيئة لعمليات اإلنتاج 3.59 985. 2 5
 5 .تخريص التكاليف ذات الرلة بالبيئة للمنتجات 3.54 1.003 2 5
 6 .إدخال تحدين على إدارة التكاليف ذات الرلة بالبيئة 3.53 1.037 2 5
 7 .إنذاء واستخدام حدابات التكاليف ذات الرلة بالبيئة 3.43 1.021 2 5
 8 .(KPIsتطهير واستخدام المؤشرات الرئيدية لألداء البيئي ) 3.55 1.065 2 5
 9 .تقييم تكلفة دورة حياة المنتج 3.56 1.007 2 5
 10 تحليل مخزون المنتج  3.60 1.075 2 5
 11 تحليل أثر المنتج  3.60 1.089 2 5
 12 تحليالت تحدين المنتج  3.55 1.027 2 5

 202حجم العينة الرحيحة =  
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تبشيهدددددا واسدددددتخ امها  ددددد  الذدددددركاا الردددددشاوية والش ظيدددددة  ددددد  ليبيدددددا التددددد  شدددددسمها 
 االستظالع    الؾق  الراهؽ. 

وقدددد  ًيشدددد  الشتدددداإل التدددد  تددددؼ التؾصددددل اليهددددا مددددؽ خدددداله هددددلو االسددددتبانة أن 
% مددؽ إ ابدداا السدددتجؾبيؽ أشددارا إلددا عدد م  تبشددا أو اسددتخ ام لمسحاسددبة 200

 اإلدارية البيئية مؽ قبل هلو السشغساا حتا اآلن.
 مدددا الجددداء الثدددان  مدددؽ المددددؼ الثالدددث  هدددؾ يتعمدددو ًتميددديؼ الحالدددة السددددتمبميةأ

لمسحاسبة اإلدارية البيئية    هلو الذركاا، حيث طمز مؽ السجيبيؽ تح ي  م   
نيددددة أو اسددددتع اد ورغبددددة مشغسدددداتهؼ لمبددددؾه وتبشدددد  السحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة  دددد  

عشررا  تسثل الجؾانز  الشم  دة والساد دة( لمسحاسدبة  (06)السدتمبل. وق  تؼ تح ي  
، وتددؼ  دد  هددلو ال راسددة  Ferreira, et al., (2010)اإلداريددة البيئيددة، مددؽ قبددل

مدددؽ السددد يريؽ السدددالييؽ  تكيي هدددا وتعددد يمها كددد داة لقيددداس نيدددة واسدددتع اد ورغبدددة كدددل
اسدبة اإلداريدة والبيئييؽ    الذدركاا الردشاوية والش ظيدة الميبيدة لمبدؾه وتبشد  السح

حيث كدان ال رغبدة عمدا نما  ،  6استخ ام مقياس ليلرث مؽ البيئية، مؽ خاله 
. وو ما  لمشتاإل الت  تؼ الحرؾه عميها، صش  راغبة إلا ح  كبير 6اإلطالم، و 

تكم ددة دورة حيدداة السشددتل باعتبددارو األعمددا در ددة  تميدديؼًالسجيبددؾن العشرددر الستعمددو 
يميددت  ،2.003، وانحددراه م يددار  4.60مددؽ حيددث إملانيددة ونيددة التبشدد  بستؾسدد  

، وانحددددراه م يددددار  4.31ًتحميددددل مخدددداون السشددددتل بستؾسدددد   العشرددددر الستعمددددو
ًتخردديص التكدداليف ذاا الرددمة  العشرددريؽ الستعممدديؽتددؼ تددؼ ترددشيف  ،0.976

، 0.964، وانحراه م يار  4.32بستؾس   وتحميل أتر السشتل بالبيئة لمسشتجاا،
عما التؾال . يميهسا مؽ حيث إملانيدة ونيدة التبشد  العشردر لكل مشهسا  2.000و

، وانحددددراه م يددددار  4.49بستؾسدددد   السشددددتل الستعمددددو ًتحمدددديالا تحددددديؽ السشددددتل
ة ًتخريص التكاليف ذاا الرمة بالبيئ بع  ذلػ   ت  العشرر الستعمو ،0.961

يميدددددت العشردددددر  ،2.002، وانحدددددراه م يدددددار  4.48بستؾسددددد   لعسميددددداا اإلنتددددداج
م يدار   ، وانحدراه4.46ترشيف التكاليف ذاا الرمة بالبيئة بستؾس  ً الستعمو
لنذداء واسدتخ ام حدداباا التكداليف ب تؼ   ت  بع  ذلػ العشردر الستعمدو ،0.936

. تددددؼ العشرددددر 0.962م يددددار   ، وانحددددراه4.41ذاا الرددددمة بالبيئددددة بستؾسدددد  

file:///C:/Users/ASMARYA/Downloads/1%20الاهمية%20المتصورة%20للمحاسبة%20الادارية%20البيئية%20في%20الشركات%20الليبية.docx%23_ENREF_28
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م يدار   ، وانحدراه4.42الستعمدو ًتمد ير االلتاامداا ذاا الردمة بالبيئدة بستؾسد  
يميدددت العشردددر الستعمدددو ًتح يددد  التكددداليف ذاا الردددمة بالبيئدددة بستؾسددد   .0.944
 الستعمددددو مددددؽ العشرددددر . و أخيددددرا   دددد ت  كددددل0.937م يددددار   ، وانحددددراه4.40

لدخاه تحديؽ عما إدارة التكداليف ذاا الردمة بالبيئدة، وكدللػ العشردر الستعمدو ب
عمددددا  (KPIs)ًتظددددؾير واسددددتخ ام مةشددددراا األداء الرإيدددددية ذاا الرددددمة بالبيئددددة 

، مددع انحددراه 4.16بستؾسدد   مددؽ حيددث إملانيددة ونيددة التبشدد  أنهسددا األقددل در ددة
 لكل مشهسا عما التؾال .  2.096و 2.086م يار  

تميدديؼ تكم ددة دورة حيدداة  الحددن أن السسارسددة الستعممددة ًه مددا سددبو، ومددؽ خددال
لدخدداه  دد  حدديؽ تحرددم  تمددػ الستعممددة بالسشددتل تحرددم  عمددا ال ر ددة األعمددا، 

تحددددديؽ عمددددا إدارة التكدددداليف ذاا الرددددمة بالبيئددددة، وتظددددؾير واسددددتخ ام مةشددددراا 
الشيددة  حيددثعمددا ال ر ددة األقددل مددؽ  (KPIs)األداء الرإيدددية ذاا الرددمة بالبيئددة 

بذدلل  هدلو الشتداإل وتذدير األخر .    المبؾه والتبش  ممارنة مع بقية السسارساا
والش ظيدة  الذدركاا الردشاوية  د  الس يريؽ السالييؽ ونغراإهؼ البيئييؽإلا أن  عام

. لمبدؾه وتبشد  السحاسدبة اإلداريدة البيئيددة  د  ليبيدا لد يهؼ الشيدة والرغبدة واالسدتع اد
 كدان اإل ابداا كدل أن أ زدا   والدل  يبديؽ (،2) بالجد وهوذلدػ كسدا هدؾ مؾند  

 مشخ زدا، كدان لهدا الس يدار   االنحدراه أن كسدا 3 مدؽ أكبدر متؾسدظها الحدداً 
لمبدؾه وتبشد  السحاسدبة  ذلدػ إلدا أن هدلو الذدركاا لد يها الشيدة والرغبدة  ذدير مسدا

وهدلا يةكد   ،اإلدارية البيئيدة، وإدخالهدا ندسؽ نغسهدا اإلداريدة والسحاسدبية مددتقبال  
مددا تددؼ تؾصددل إليددت سددابما  مددؽ نتدداإل، مددؽ أن هددلو السشغسدداا لدد يها مدددتؾ  إدراك 

  ي  ألهسية السحاسبة اإلدارية البيئية.
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 الوحبسبت اإلداريت البيئيت نتبئج اإلحصبءاث الوصفيت حول نيت تبني  (3جذول )

  االستنتاجات

لمسحاسبة اإلدارية البيئية    الذركاا أعهرا الشتاإل أن مدتؾ  األهسية السترؾرة  .2
الرشاوية والش ظية الميبية كان  ي ا ، وأن الس يريؽ السالييؽ ونغراإهؼ البيئييؽ    هلو 
الذركاا ي ركؾن أهسية هلو األداة بذلل كبير وال ور الل   سلؽ أن تم بت    تعايا 

يو االست امة    الذروية ونسان البماء، وتحديؽ األداء االقتراد  والبيئ  وتحم
 مشغساتهؼ.

كسا ًيش  الشتاإل أنت عما الرتؼ مؽ إدراك السشغساا الرشاوية والش ظية    ليبيا  .1
أهسية السحاسبة اإلدارية البيئية، وه  عالمة إ جاًية، إال أن أ ا  مشها لؼ تمؼ ًتبشيها 

 أو استخ امها حتا اآلن.
والش ظية    ليبيا لمبؾه وتبش  هشاك نية ورغبة واستع اد ل   السشغساا الرشاوية  .4

 واستخ ام السحاسبة اإلدارية البيئية    السدتمبل.

 التهصيات   
ماي  مؽ البحث وال راسة لمعؾامل الت  ق  تدهل أو تعيو تبش  ا هشاك حا ة إل .2

 واستخ ام السحاسبة اإلدارية البيئية    الذركاا الميبية.

االنحراف  الحد االدنى الحد االعلى
 المعياري 

 العنرر   المتهسط

 1 .تحديد التكاليف ذات الرلة بالبيئة 3.30 947. 2 5
 2 .تقدير االلتزامات ذات الرلة بالبيئة 3.31 933. 2 5
 3 .ترنيف التكاليف ذات الرلة بالبيئة 3.35 946. 2 5
 4 .تخريص التكاليف ذات الرلة بالبيئة لعمليات اإلنتاج 3.38 1.001 2 5
 5 .التكاليف ذات الرلة بالبيئة للمنتجاتتخريص  3.41 953. 2 5
 6 .إدخال تحدين على إدارة التكاليف ذات الرلة بالبيئة 3.26 1.068 1 5
 7 .إنذاء واستخدام حدابات التكاليف ذات الرلة بالبيئة 3.32 961. 2 5
تطهير واستخدام المؤشرات الرئيدية لألداء البيئي  3.26 1.095 1 5

(KPIs). 
8 

 9 .تقييم تكلفة دورة حياة المنتج 3.50 1.004 2 5
 10 تحليل مخزون المنتج  3.42 975. 2 5
 11 تحليل أثر المنتج  3.41 1.000 2 5
 12 تحليالت تحدين المنتج  3.39 962. 2 5

             202حجم العينة الرحيحة =   
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السحاسبة اإلدارية البيئية  معمؾماا  نهشاك حا ة لمر ع مؽ مدتؾ  ال هؼ والؾع  بذ .1
الساد ة والسالية ًيؽ مختم  السدتؾياا الؾعيمية، وبيان دورها    تمييؼ التكاليف 

 البيئية وال رص االقتراد ة وتحديؽ مدتؾياا األداء لمسشغساا.
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Abstract     
This paper aims to investigate level of the perceived importance of 
environmental management accounting (EMA) in Libyan industrial 
firms, and the extent their willingness or intent to adopt and integrate 
this tool into administrative and financial systems. The data was 
collected via questionnaire with focus on set of financial and 
environmental managers which selected based on their positions 
occupations into firms in both of manufacturing and oil sectors. The 
findings indicated that, there is a good level of the perceived 
importance of EMA in Libyan industrial and oil firms, with high 
awareness for this importance by both financial and environmental 
managers. The finding showed also these firms not adopted  EMA 
until now, however they have high intention to accept and adopt EMA 
in the future. This may require  further efforts to support these firms to 
adopt EMA, by research of the factors that might contribute to success 
adoption process. 

Keywords: Perceived importance, Environmental management 
accounting, Libyan industrial and Oil firms. 


