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 ملخص الدراسة:
ي الداخلية في تطبيق متطلبات األداء البيئهدفت الدراسة إلى معرفة دور نظام الرقابة 

من خالل دراسة ميدانية على الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط من وجهة 
نظر المراجعين الخارجيين للشركات النفطية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

لمعرفة  النفطيةوالتحليلي من خالل دراسة ميدانية على المراجعين الخارجيين للشركات 
وجهة نظرهم حول دور نظام الرقابة الداخلية في تطبيق متطلبات األداء البيئي في الشركات 
النفطية الليبية، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها ضعف الرقابة الداخلية في 

ي ف تطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي في الشركات النفطية الليبية، كما يوجد انخفاض
مستوى إدراك المراجعين الداخليين إلجراءات متطلبات تقييم األداء البيئي وأهمية تطبيقها 
داخل الشركات النفطية الليبية، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إنشاء مراكز رقابية 
مختصة تعنى باألداء البيئي وتقوم بمراقبة التأثيرات البيئية للشركات النفطية، باإلضافة 

تطوير المفاهيم والخبرات البيئية لدى العاملين من خالل إقامة الدورات التدريبية إلى 
   .والندوات العلمية والتشجيع على حضور الملتقيات التي تعنى بالقضايا والتأثيرات البيئية
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Abstract 

The study aimed to know the role of the internal control system in 

the application of environmental performance requirements through 

a field study on the oil companies affiliated with the National Oil 

Corporation from the point of view of external auditors. On the role 

of the internal control system in the application of environmental 

performance requirements in Libyan oil companies, the study 

reached to several results, including a decrease in the role of internal 

control in applying environmental performance assessment 

requirements in Libyan oil companies, and there is a decrease in the 

level of internal auditors’ awareness of the procedures for 

assessment requirements. Environmental performance and the 

importance of its application within the Libyan oil companies, the 

study recommended the need to work on establishing specialized 

and independent control centers concerned with environmental 

performance that monitor the environmental impacts of oil 

companies, in addition to developing environmental concepts and 

experiences among workers through the establishment of training 

courses and scientific seminars and encouragement to attend the 

forums that It deals with environmental issues and influences.  

Keywords: internal control, environmental performance, Libyan oil 

companies, external auditors. 

 المقدمة
ءة والتي تؤثر وتتأثر بكفا الشركةنظام الرقابة الداخلية هو احد األنظمة الموجودة داخل 

أدائه، لكونه الوسيلة واألداة الفاعلة في تحقيق أهدافها، وبما ان الرقابة الداخلية تعد امرًا 
حتميًا تقتضيه اإلدارة العملية الحديثة للمحافظة على الموارد المتاحة من خالل تقييم األداء 

التي  ها، ونتيجة لألضرارلمعرفة نقاط القوة وتدعيمها وتشخيص نقاط الضعف ومعالجت
لحقت بالبيئة نتيجة للتأثيرات السلبية ألنشطة الشركات، ومنھا حدوث ثقب في طبقة 

، فقد تم اتخاذ إجراءات دولية لحماية البيئة، وترتب على ذلك المناخية والتغيراتاألوزون 
ة مع يان العديد من الدول أعدت قوانين وسياسات بيئية بھدف تحقيق التنمية االقتصاد
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المحافظة على البيئة من األضرار المختلفة، كما قامت الجھات المھنية بإصدار مجموعة 
من المعايير واإلرشادات لمراجعة األنشطة البيئية للشركات، ولقد تطورت مهام ومسؤوليات 
نظام الرقابة الداخلية مع التطور الحاصل في أعمال الشركات، من خالل التأكد وفحص 

متبعة لحماية البيئة ومدى االلتزام بتطبيقها، من أجل الحد من مخاطر التلوث اإلجراءات ال
البيئي، وتعمل الرقابة الداخلية كوسيلة للتأكد من االلتزام بالقوانين والسياسات والبرامج 
اإلدارية البيئية داخل الشركات، وفي هذه الدراسة تبلورت الفكرة حول معرفة دور الرقابة 

 . يق متطلبات األداء البيئيالداخلية في تطب

  مشكلة الدراسة:
ان احد القضايا المهمة التي تواجه دول العالم اليوم مشكلة التلوث البيئي ســــواء على 
مســــتوى الميـاه أو التربـة أو الهواء، وتتمثـل هـذه المشكلة بـأنواع عـديـدة من الملوثـات 

المجتمع لمـا لهـا من مخاطر متمثلة بتهديد حياة والتغيرات المنـاخيـة، والتي بـاتـت تؤرق 
البشـر والكائنات الحية األخرى سـواء في الوقت الحاضـر أم المسـتقبل، وتمثل نظم الرقابة 
الداخلية على األمور البيئية صـمام األمان لضـمان أن الشـركات تعمل وفقًا للقوانين 

يـة ات نظيفـة بـدرجـة عـاليـة من الكفـاءة والفـاعلوالسـياسـات واإلجراءات المعتمدة لتقـديم منتجـ
ومراعـاة المحـددات العـالميـة للتلوث وتقـديم تقـارير موثوق بهـا تخـدم مختلف األطراف ذات 
العالقـة وتحـاول الدراسة توضــــيح دور الرقـابـة الـداخليـة في تطبيق متطلبات األداء البيئي 

 ة على األمور البيئية تكون األساس الفاعل في تقويـة بيئـةلتصــميم بيئة رقابية ايجابي
الرقـابـة الـداخليـة ثم تقييم المخـاطر البيئيـة التي تحيط بالشركات وايجـاد الفرص إلجراء 
التحســــينات على األداء البيئي قبل نظام الرقابة الداخلية خاصـة في حالة تمتعه 

ة تلقي الدعم من قبل اإلدارة، وقد انطلقت هذه الدراسباالستقاللية والموضـوعية في عمله و 
من مشــكلة مفادها أن البيئة تواجه على المســتويين العالمي والمحلي بشــكل خاص تدهور 
خطير وان أســباب هذا التدهور عديدة وقد يكون إحداها ضــعف دور ومهمة نظام الرقابة 

 رقابة الداخلية البيئية، وبناء على ما سبقالداخلية في المجال البيئي وعدم وجود إطار لل
 يمكن طرح التساؤل التالي:
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 ما دور الرقابة الداخلية في تطبيق متطلبات األداء البيئي ؟  
 وعلى ضوء ما سبق يمكن طرح التساؤالت التالية:

 فيما تتمثل إجراءات المتطلبات األساسية لتقييم األداء البيئي؟ ما مدى ادراك أنظمة الرقابة 
الداخلية ألهمية تطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي؟ ما الصعوبات التي تحول دون القيام 

 بتطبيق اجراءات تقييم األداء البيئي؟
 فرضيات الدراسة:

تمثل في تفي ضوء طبيعة المشكلة وما هو مستهدف من دراستها فإن فرضيات الدراسة 
 التالي:

اية البيئة يؤدي لتقـديم منتجـات نظيفـة بـدرجـة ال يوجد دور للرقابة الداخلية في حم -1
 عـاليـة من الكفـاءة والفـاعليـة من خالل تطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي.

ال يدرك المراجعين الداخليين إجراءات متطلبات تقييم األداء البيئي وأهمية تطبيقها  -2 
 داخل الشركات النفطية.

 ال توجد صعوبات تحول دون القيام بتطبيق إجراءات تقييم األداء البيئي.  -3

 أهمية الدراسة:
تكتسب هذا الدراسة اهميتها في كونها محاولة ضـمن إطار االهتمام الدولي واإلقليمي  

للحفاظ على البيئة وتحسـين وترشيد األداء البيئي للشركات، عن طريق دراسة دور الرقابة 
في تطبيق متطلبات األداء البيئي لمواجهة المشكالت البيئية عن طريق الرقابة الداخلية 

 .الفعالة المستندة الى التشريعات والمحددات البيئية المحلية والدولية
 أهداف الدراسة:

  تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى: 
 توضيح اإلطار العلمي الخاص بمتطلبات تقييم األداء البيئي.  -1
ة دور الرقابة الداخلية في تطبيق اجراءات متطلبات تقييم األداء البيئي والتأكد معرف -2

من درجة االلتزام بتطبيقها وفاعليتها في تقييم وتقويم أداء الشركات النفطية ومعرفة مدى 
 إدراكهم ألهمية هذه المتطلبات.

 يئي.الصعوبات التي تحول دون القيام بإجراءات متطلبات تقييم األداء الب -3
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 منهجية الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، تم االعتماد على المنهج الوصفي من 
خالل دراسة الكتب والدوريات والمجالت، والمقاالت العربية واألجنبية، والدراسات السابقة 

تخدام المنهج سالعربية واألجنبية، والبحوث المنشورة على االنترنت ذات العالقة بالدراسة، وا
التحليلي للدراسة الميدانية واألسلوب اإلحصائي حيث تم تصميم استبانة احتوت على عدد 

 من األسئلة، ووزعت على عينة الدراسة.
 :مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في المراجعين الخارجيين المزاولين لمهنة المراجعة بمدينة طرابلس، 
الشركات النفطية من خالل مكاتب المراجعة المرخص لها من  ومما من سبق لهم مراجعة

 ( مراجع.05قبل نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين، حيث تم توزيع استبانات على عدد )
 الدراسات السابقة : 

( بعنوان "نموذج مقترح لتطوير نظام الرقابة 0212دراسة )البكوع وأخرون،  -1
، ھدفت الدراسة إلى تحديد مكونات الرقابة الداخلية البيئي"على تكاليف التلوث  الداخلية
واقتراح نموذج لتطوير ھذا النوع من الرقابة في الشركة العامة لألسمنت  ومتطلباتهاالبيئية 

لبيئي ضعف الوعي اخلصت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها الشمالية بالعراق، 
من وجود اختصاصات وظيفية تهتم بهذا الموضوع، لدى الموظفين في الشركة، على الرغم 

كما يوجد قصور في أداء الشركة البيئي، إذ أن هنالـك مخالفـات بيئيـة للقوانين والمعايير 
والحدود المسموح بها للملوثات، والتـي حـددتها هيئـات مختصة بهذا المجال، كما خلصت 

تبني خطط وسياسات جدية من الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها على الشركة 
أجل الحفـاظ علـى البيئـة مـن الملوثات التي تصدرها المراحل اإلنتاجية المختلفة للشركة، 
و إعداد وتطوير معايير ومقاييس على مستوى الوزارة تبين مـستويات التلـوث البيئي 

 المسموح بها والعقوبات التي يمكن أن تتحملها الشركة في حالة تجاوزها.
( بعنوان "تفعيل دور أجهزة الرقابة الداخلية في 0211اسة )األفندي وأخرون، در  -0

هدفت الدراسة الى قياس األداء البيئي و اإلفصاح عن األنشطة تقييم األداء البيئ"، 
البيئية بعد قياسھا و تكاليفھا في الشركات الصناعية بالموصل، و توصلت هذه الدراسة 

رقابة نظام الرقابة الداخلية على تخطيط األداء البيئي في الى جملة استنتاجات أھمھا أن 
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الشركات عينة الدراسة ال ترقى إلى أن تكون فعالة، ألنھا ال تدقق فاعلية خطط األداء 
البيئي، و إن كادر الرقابة الداخلية له دور مؤثر و فاعل في الرقابة على األداء البيئي، 

ة اھتمام إدارات الشركات الصناعية بأجهزة و قدمت الدراسة جملة توصيات أھمھا ضرور 
الرقابة الداخلية فيھا أو زيادة وعيھا في مجاالت اإلدارة و التخطيط البيئي لرفع كفاءة و 
فاعلية رقابة نظام الرقابة الداخلية على التخطيط البيئي، و كذلك ضرورة تفعيل دور أجهزة 

اح عن اليف األنشطة البيئية و اإلفصالرقابة الداخلية في الرقابة على قياس و تحليل تك
  األداء البيئي كما و نوعا.

 النتاجا تقنية تعزيز في ودوره الداخلية الرقابة نظام" ( بعنوان0212دراسة )حنون،  -3
 هدفت بالعراق، الجنوبية سمنتلإل العامة الشركة في  البيئة" على وانعكاساته النظيف
ها من تقنية اإلنتاج النظيف لما ل تعزيز في الداخلية الرقابة نظام دور معرفة الى الدراسة

 الى لدراسةا وخلصتاهمية وأثر في حياة االنسان وسالمته فضاًل عن البيئة المحيطة به، 
وجود نظام فاعل للرقابة الداخلية يساعد اإلدارة في تحقيق  أهمها االستنتاجات من مجموعة

من  دعم تقنية اإلنتاج النظيف اء البيئي ويسهم في أهدافها الخاصة باألداء السيما األد
فضاًل عن االسهام في جودة التقارير المالية  ، خالل الحد من الهدر في الموارد الطبيعية

وضمان االلتزام بالقوانين والتعليمات وتجنب إلحاق الضرر بسمعة الشركة وعدم تحملها 
ضرورة وجود نظام  أهمها، اتالتوصي من بمجموعة الدراسة وأوصت، تكاليف إضافية

رقابة داخلية فاعل في الشركة لغرض اإلسهام في مساعدة اإلدارة في تحقيق اهدافها 
، والعمل على تالفي أي قصور في مقومات أنظمة الرقابة البيئي السيما في المجال

  .الداخلية األساسية بما يؤمن او يجعل نظام الرقابة الداخلية فاعل في تحقيق أهدافه
(، بعنوان "دور المراجعة الداخلية في تقييم األداء البيئي 0212دراسة )العريبي،  -4

تهدف الدراسة إلى معرفة دور المراجعة الداخلية في كمطلب لتحقيق التنمية المستدامة"، 
تقييم األداء البيئي من خالل دراسة ميدانية على الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية 

في المنطقة الشرقية، وتوصلت الدراسة إلى أنه ليس هناك دور للمراجعة  للنفط الواقعة
الداخلية في تقييم األداء البيئي في الشركات النفطية قيد الدراسة، وأنه ليس لدى المراجعين 
الداخليين الشهادات المهنية أيضا التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور، وأوصت الدراسة باالهتمام 
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ة والعمل على تأهيل المراجعين الداخليين في مجال المراجعة البيئية بالمراجعة البيئي
 .للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

(، بعنوان "أهمية المراجعة البيئية في تطوير األداء 0215دراسة )مراد وأخرون،  -5
استهدفت الدراسة قياس مدى تطور مهنة المرجعة لتشمل األمور "، البيئي في الشركات

ية، وإبراز الدور الذي تلعبه المراجعة البيئية في تحسين األداء البيئي ومعرفة األبعاد البيئ
التطبيقية للمراجعة البيئية في البيئة الجزائرية، وتوصلت الدراسة الى عدم قدرة النظام 
المحاسبي بالشركة على تقديم معلومات على أثار نشاطاتها على البيئة والمجتمع بشكل 

خذ التدابير الالزمة لتقليل من األخطار المترتبة على أنشطتها من أجل دقيق، وعدم أ
تحسين أدائها البيئي، كما أوصت بضرورة قيام مراجعين متخصصين في المجال البيئي 
بمتابعة األداء البيئي للشركات، و تحديد كل االلتزامات والتكاليف بدقة لتحديد نتيجة األداء 

 كات. البيئي ألي نشاط تزاوله الشر 
( بعنوان "دور ومسؤولية مراجع الحسابات في مراجعة األداء 0214دراسة )علي،  -2

هدفت الدراسة الى التعرف على دور المراجع الخارجي في مراجعة البيئي للشركات"، 
األداء البيئي للشركات بما يتالءم مع بيئة األعمال المصرية، وتوصلت الدراسة إلى 
مجموعة من النتائج أهمها أن مفهوم المراجعة البيئية ال يزال غير واضح لدى األطراف 

د اتفاق بين جميع الطوائف المهتمة المهتمة بعملية المراجعة في مصر، في حين يوج
بعملية المراجعة البيئية في مصر حول مسؤولية المراجع الخارجي عن مراجعة مدى التزام 
الشركة بالقوانين البيئية، كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: أن تقوم 

لمحاسبة ة االجهات التشريعية في مصر بإجراء تعديالت في القوانين ذات الصلة بمهن
والمراجعة بإلزام الشركات الصناعية باإلفصاح عن األداء البيئي بشقيه المالي و غير 

 المالي. 
 أواًل: االطار النظري للدراسة:

 طبيعة نظام الرقابة الداخلية في ظل التوجه البيئي :
حقيق تتطور دور نظام الرقابة الداخلية ليشمل تقييم مدى االلتزام بسياسات الشركة، و     

اإلنتاجية إلى جانب المحافظة على  كفاءة استخدام الموارد المتاحة، واالرتقاء بالكفاية
 للعمليات والسجالت.  ممتلكات الشركة وضمان الدقة الحسابية
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 نظام الرقابة الداخلية:
في الفقرة الثامنـة منـه الرقابة الداخلية  No ISA) 055عرف المعيار الدولي للمراجعة )   

بأنها كافة السياسات واإلجراءات التـي تتبناها إدارة الشركة لمساعدتها قدر اإلمكان في 
الوصول إلى هدفها في ضمان إدارة منظمة وكفاءة للعمل من خالل االلتزام بـسياسات 
اإلدارة، فـضاًل عـن حمايـة الموجودات واكتشاف الغش والخطأ ودقة واكتمال السجالت 

معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب. )االتحاد الـدولي  المحاسـبية، وتهيئـة
 (.1991للمحاسـبين، 

وقد عرف المعهد األمريكي للمحاسبين الرقابة الداخلية بأنها الرقابة الداخلية تنطوي على 
الخطة التنظيمية وجميع الطرق والمقاييس المتناسقة التي تتبناها الشركة لحماية األصول، 

لبيانات المحاسبية ودرجة االعتماد عليها واالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية ومراجعة دقة ا
 (2511.)عاشوش واخرون، والتشجيع على االلتزام بالسياسات اإلدارية المحددة مقدما

  أنواع الرقابة الداخلية البيئية:
الية موفقًا لإلنتوساي يمكن ان يأخذ دور الرقابة على البيئة أنواع عديدة منها الرقابة ال

التي تستخدم لتحديد ما إذا كانت القوائم المالية للجهة محل الرقابة تعكس تكاليفها  ،البيئية
تعني التأكد من أن األموال المصروفة قد حققت األهداف  البيئية، ورقابة األداء البيئي التي

واالتفاقيات  نالمطلوبة والمحددة سلًفا، ورقابة االلتزام البيئي لتقييم مدى االلتزام بالقواني
 (2525)النعاس،  .البيئية

 األداء البيئي:
يعكس األداء البيئي، تفاعل الشركات مع البيئة المحيطة من خالل كيفية استغالل    

وإدارة الموارد الطبيعية والتحكم في التلوث، وقد تم وضع مواصفات قياسية عالمية لإلدارة 
فات الفنية التابعة للمنظمة العالمية للمواصالبيئية وقياس األداء البيئي بواسطة اللجنة 

( وهي "مجموعة من المواصفات القياسية التي ISO 14000القياسية، والتي تعرف بــ)
تغطي الجوانب البيئية المتعلقة بالمنتج، وتقييم األداء البيئي وتحليل دورة حياة المنتج 

 (http://almadar.be/archives/53612بيئًيا". )
 
 

http://almadar.be/archives/53612
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 مفهوم األداء البيئي:أوال: 
على أنه النتائج القابلة للقياس لنظام  10531ُعرف األداء البيئي حسب معيار األيزو     

اإلدارة البيئية في منظمة ذات عالقة بالتحكم في الجوانب البيئية والناتجة عن األهداف 
 ( 2512والسياسات البيئية. )عرب، 

عن  ئة بغض النظرعرف األداء البيئي بأنه كل تصرفات الشركات اتجاه البي كما    
قابليتها أو عدم قابليتها للقياس، وبغض النظر عن تأثيرها عليها من عدمه، أي أن األداء 
البيئي هو كل تأثير للمنظمة على البيئة سواء كان ذلك ايجابيًا ام سلبيًا. )الشحادة، 

2515) 
  :البيئي األداء أبعاد  :ثانيا

 تالية:يشتمل مفهوم األداء البيئي على األبعاد ال
أهدافها،  تحقيق "على انها قدرة المنظمة على Etiziony: والتي عّرفها البيئية الكفاءة  1-

 قياسها في المستخدمة المعايير وتعتمد والتي تعد مؤشرًا لنجاح النظام المطبق من عدمه،
 بوصفه المتغير هذا ُيستخدم ما وغالبا دراسة المنظمات، في المستخدم النموذج على

 اإلشراف وأساليب وأنماط االتصال السلطة بناء مثل أخرى  مستقلة لمتغيرات تابعاً  متغيراً 
 واإلنتاجية". المعنوية الروح و

 للتنمية العالمي األعمال مجلس قبل من البيئية الفعالية : ُعّرفتالبيئية الفعالية  2-
 وتحسن المستهلكين حاجات تلبي تنافسية بأسعار أنها تقديم سلع وخدمات على" المستدامة

 الموارد كمية على مع المحافظة تدريجًيا، البيئية اآلثار من بالحد وهذا الحياة، نوعية
 بشكل األرض يحمي منسجم مستوى  إلى وصوالً  المنتج، حياة دورة طوال الالزمة الطبيعية

 (Eco-efficiency)، 2010مستدام". 
 :األداء البيئي ثالثا: متطلبات نظام الرقابة الداخلية على

 (:2515يتطلب النظام السليم للرقابة الداخلية البيئية توافر العناصر التالية )البكوع، 
  قوانين ومعايير بيئية: -1

تهدف القوانين والمعايير البيئية إلى تحسين نوعية الحياة وظروفها للمواطنين وحماية البيئة 
ادية الطبيعي وتحقيـق التنمية االقتصوعناصرها المختلفة، وذلك باإلبقاء على التوازن 
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واالجتماعية وتحقيق مفهوم اإلدارة السليمة لعناصر البيئة، بحيث يتم تجنب ووقف 
  النشاطات المضرة بالبيئة واالستغناء عن المواد التي تنتج عنهـا أخطار بيئية.

 : نظام إدارة بيئية -0
مي للوحـدة والتي تشمل الهيكل التنظيتعرف اإلدارة البيئية بأنها جزء من اإلدارة الكلية 

وتخطيط الفعاليات والمسؤوليات والممارسات وأساليب العمل والعمليات والموارد لغرض 
 تطوير وتنفيذ وإنجاز ومراجعة تنفيـذ الـسياسة البيئية.

 أشخاص يقومون بعملية الرقابة البيئية : -3
جب أن على تكاليف التلوث البيئـي يحتى يكون قسم الرقابة الداخلية فاعاًل في الرقابة 

يضم مجموعة من االختصاصات باإلضافة إلـى اختصاص المحاسـبة، مثل تخصص 
  ـات العامة.فـي العالق ةالبيئ االقتـصاد وخبراء في الصناعة ومحللين ماليين وأخـصائيين

 المحاسبة البيئية : -4
نشاط، لمنـتج أو الخدمـة ونتيجة اللم تعد المعلومات المحاسبية قاصرة على تحديد تكاليف ا

بل امتدت لتغطي أثر ممارسة الشركة ألنـشطتها علـى البيئـة، حيث تعرف المحاسبة البيئية 
بأنها منهج للقياس والتقرير عن معلومات الشركة ذات التأثير البيئي للوفاء باحتياجات 

ن خارجها وبشكل األطراف المختلفة في المجتمع سواء كانوا من داخل الشركات أو م
 يمكن من الرقابة وتقويم األداء البيئي للوحدة.

 الدراسة الميدانية:
 أداة جمع البيانات: -أوال

لقد تم تصميم االستبانة بشكل مبدئي من خالل ما تم استخالصه من الجانب       
النظري لهذه الدراسة، وقد روعي في إعداد االستبانة وضوح الفقرات وسهولة اإلجابة عليها، 

 .( أمام اإلجابة التي يراها مناسبةحيث طلب من المستجيب وضع عالمة )
 :زعة والمسترجعة ونسبة االستمارات القابلة للتحليل( عدد االستمارات المو  1جدول رقم )

 % نسبة المسترجع عدد االستمارات المسترجعة عدد االستمارات الموزعة

50 35 70 
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من عدد  %70 ( نالحظ أن نسبة عدد االستمارات القابلة للتحليل 1من الجدول رقم )
 االستمارات الموزعة.

رقمية االستبانة استخدم الباحثان الطريقة ال استماراتبعد تجميع ترميز البيانات:  -ثانيا:
 . (2بالجدول التالي رقم )في ترميز البيانات حيث تم ترميز اإلجابات كما 

 اإلجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي( توزيع الدرجات على 0جدول رقم)
 موافق بشدة موافق موافق نسبيا غير موافق غير موافق بشدة اإلجابة
 5 4 3 0 1 الدرجة

    Reliability and Validate  اختبار الثبات والصدق: -ثالثا :
 ( نتائج اختبار كرونباخ ألفا:3جدول رقم )    

 م
 المجموعة

عدد 
 العبارات

معامل 
 الثبات

 معامل
 الصدق

دور للرقابة الداخلية في حماية البيئة يؤدي لتقـديم  1
الكفـاءة والفـاعليـة من منتجـات نظيفـة بـدرجـة عـاليـة من 

 خالل تطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي.

11 2212 2.20
1 

مدى إدراك المراقبين الداخليين إجراءات متطلبات تقييم  0
 األداء البيئي وأهمية تطبيقها داخل الشركات.

0 2.215 2.20
4 

الصعوبات التي تحول دون القيام بتطبيق إجراءات تقييم  3
 األداء البيئي. 

12 2.220 2.20
2 

2.01 2.252 02 جميع العبارات 4
2 

( )معامل الثبات )( نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا 3من خالل الجدول رقم )
 5.651االستبانة تتراوح بين )ومعامل الصدق( لكل مجموعة لكل مجموعة من عبارات 

وهذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات  5.65( وهي قيم كبيرة أكبر من  5.600إلى 
( 5.115إلى  5.015الداخلي في اإلجابات وكذلك فإن معامالت الصدق تتراوح بين )

وهي كبيرة قريبة من الواحد الصحيح فهذا يدل على توفر درجة عالية من الصدق مما 
 كننا من االعتماد علي هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.يم
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 خصائص مفردات عينة الدراسة : -رابعا 
توزيع التكراري ال( 4جدول رقم ) المؤهل العلمي:حسب  توزيع مفردات عينة الدراسة -1

 حسب المؤهل العلمي: والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة

 النسبة % العدد المؤهل العلمي
 25.7 9 دبلوم

 37.1 13 بكالوريوس
 28.6 10 ماجستير

 8.6 3 دكتوراه
 100.0 35 المجموع

( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن مؤهالتهم العلمية 0من خالل الجدول )
يليهم ممن مؤهالتهم العلمية ماجستير ويمثلون  ، (%30.1بكالوريوس ويمثلون نسبة ) 

(، وبصورة %20.0(، ثم ممن مؤهالتهم العلمية دبلوم ويمثلون نسبة )%21.6نسبة )
عامة نالحظ هناك ارتفاع في مستوى التأهيل العلمي لمفردات عينة الدراسة مما يزيد من 

 اباتهم. ليل إجالثقة في النتائج التي نحصل عليها التي سوف نحصل عليها عند تح
( التوزيع التكراري 5جدول رقم ) التخصص العلمي: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب -0

  حسب التخصص العلمي: والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة

 النسبة % العدد التخصص العلمي
 40.0 14 محاسبة

 42.9 15 علوم مالية ومصرفية
 17.1 6 تخصص أخر

 100.0 35 المجموع

( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة تخصصهم  العلمي 0من خالل الجدول رقم )
(، ثم يليه ممن تخصصهم العلمي محاسبة %02.9علوم مالية ومصرفية ويمثلون نسبة ) 

(، و % 10.1( والباقي تخصصات أخرى ويمثلون نسبة )%05.5ويمثلون نسبة ) 
ائج الدراسة مما يزيد من الثقة في النت المالحظ أن هناك تنوع في تخصصات مفردات عينة

 التي نحصل عليها التي سوف نحصل عليها عند تحليل إجاباتهم.
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( التوزيع 2جدول رقم ) توزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة: -3
 حسب عدد سنوات الخبرة:الدراسة  التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة

 %النسبة  العدد سنوات الخبرة
 5.7 2 سنوات 5أقل من 

 22.9 8 سنوات 12سنوات إلى أقل من  5من 
 71.4 25 سنوات فأكثر 12من 

 100.0 35 المجموع

 15( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة سنوات خبرتهم من 6من خالل الجدول رقم)
سنوات إلى  0(، يليه ممن سنوات خبرتهم من %01.0سنوات فأكثر ويمثلون نسبة  ) 

 0( والباقي ممن سنوات خبرتهم أقل من %22.9سنوات ويمثلون نسبة )  15أقل من 
رتفاع في مدة الخبرة لمفردات عينة الدراسة (، و نالحظ ا%0.0سنوات ويمثلون نسبة )

 مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عليها عند تحليل إجاباتهم.
 اختبار فرضيات الدراسة : -خامسا

دور الرقابة الداخلية في حماية البيئة يؤدي لتقـديم منتجـات نظيفـة بـدرجـة عـاليـة من  -1
بيق متطلبات تقييم األداء البيئي، والختبار معنوية درجة الكفـاءة والفـاعليـة من خالل تط

ؤدي بدور للرقابة الداخلية في حماية البيئة ي العبارات المتعلقةالموافقة على كل عبارة من 
لتقـديم منتجـات نظيفـة بـدرجـة عـاليـة من الكفـاءة والفـاعليـة من خالل تطبيق متطلبات تقييم 

( فكانت النتائج 3األداء البيئي، تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس )
 فرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو(، حيث كانت الفرضية الص0كما في الجدول رقم )

 التالي:
متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن متوسط  الفرضية الصفرية:

 (.3المقياس ) 
متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن متوسط  مقابل الفرضية البديلة:

 (.3المقياس ) 
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سون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على ( نتائج اختبار ولكوك2جدول رقم )
بدور الرقابة الداخلية في حماية البيئة يؤدي لتقـديم منتجـات نظيفـة بـدرجـة  العبارات المتعلقة

 عـاليـة من الكفـاءة والفـاعليـة من خالل تطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي:
 م

 العبارة
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
 إحصائي
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

تعتمد الشركات على معايير بيئية محليـة أو  1
- 550. 1.86 عالميـة لاللتزام باألداء البيئي.

5.260 .000 

لدى كل شركة شعبة خاصة أو قسم خاص  0
 562. 1.91  .يهتم بأمور حماية البيئـة من التلوث

-
5.202 .000 

تعنى يوجد خطط معينة تعدها الشركات  3
 بحماية البيئة من التلوث.

2.71 .987 -
1.667 

.096 

تقوم الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ الخطط و  4
- 584. 3.80 األسس الخاصة المتعلقة بالمحاسبة البيئية

4.802 .000 

تعمل الرقابة الداخلية على تقييم تطبيق  5
الخطط و المبادئ الصحيحة للمحاسبة البيئية 

للتقويم الصحيح لتقييم األداء مما يؤدي 
 البيئي

3.74 .611 -
4.596 .000 

هنالك إجراءات معينة ومتسلسلة تطبقها  2
 الشركات بشأن تطبيـق الـسياسات البيئية.

3.29 .789 -
2.041 

.041 

هنالك تقارير خاصة تظهر مقادير التلوث  2
- 847. 2.40 .البيئي الناتج عن كل شركة

3.452 .001 

يتم إخطار اإلدارة العامة دوريا بكل األخطاء  0
 المتعلقة بتطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي 

2.09 .658 
-

4.795 
.000 

تعمل الرقابة الداخلية على متابعة كل ما هو  2
جديد في مجال األداء البيئي و ذلك بإشراكهم 
في الندوات والدورات المتعلقة بتقييم األداء 

 البيئي

2.11 .530 
-

5.096 .000 
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري 

 إحصائي
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

تقوم الشركات بفحص دوري للخطط البيئية؛  12
الختبار مدى كفاءة البرامج واألنشطة البيئية 

  .وفاعليتها
2.14 .550 -

5.000 .000 

تكون التقارير المنشورة أكثر جودة و كفاءة  11
فيما يتعلق بتطبيق متطلبات تقييم األداء 

بل قالبيئي و ذلك بعد التأكد من تنفيذها من 
 الرقابة الداخلية

3.66 .684 
-

4.131 .000 

 ( نالحظ أن:2من خالل الجدول رقم )
( ومتوسطات إجابات مفردات 5.50الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية ) -أ

، لذلك 11، 6 ، 0، 0( للعبارات التالية، 3عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )
نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة، حيث أن متوسطات 

(، فهذا يدل على 3إجابات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )
 ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات.

عبارة يوجد خطط معينة (، ل 5.50الداللة المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية )  -ب
تعدها الشركات تعنى بحماية البيئة من التلوث، لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية لهذه 

 العبارة وهذا يدل على أن درجة الموافقة على هذه العبارة متوسطة.
( ومتوسطات إجابات مفردات  5.50الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية )  -ج

، 15، 9، 1، 0، 2، 1( للعبارات التالية، 3متوسط المقياس )عينة الدراسة تقل عن 
لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة، وحيث أن 
متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط المقياس 

 . ت(، فهذا يدل على انخفاض درجات الموافقة على هذه العبارا3)
والختبار الفرضية المتعلقة بدور للرقابة الداخلية في حماية البيئة يؤدي لتقـديم منتجـات 
نظيفـة بـدرجـة عـاليـة من الكفـاءة والفـاعليـة من خالل تطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي، 
تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه 
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( فكانت النتائج كما بالجدول رقم 3حول متوسط المقياس ) ( Zاختبار ) استخدام لفرضيةا
 (، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :1)

المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بدور للرقابة الفرضية الصفرية: 
ـة ديم منتجـات نظيفـة بـدرجـة عـاليـة من الكفـاءة والفـاعليالداخلية في حماية البيئة يؤدي لتقـ

 (.3من خالل تطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي ال يختلف معنويا عن متوسط المقياس )
المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بدور للرقابة الفرضية البديلة: 

يـة م منتجـات نظيفـة بـدرجـة عـاليـة من الكفـاءة والفـاعلالداخلية في حماية البيئة يؤدي لتقـدي
 (.3من خالل تطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي يختلف معنويا عن متوسط المقياس )

 :عام إلجابات مفردات عينة الدراسة( حول المتوسط ال Z( نتائج اختبار) 0الجدول رقم )

المتوسط  البيان
 العام

االنحراف 
 المعياري 

االختبار 
 إحصائي 

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

هناك دور للرقابة الداخلية في 
حماية البيئة يؤدي لتقـديم منتجـات 
نظيفـة بـدرجـة عـاليـة من الكفـاءة 
والفـاعليـة من خالل تطبيق متطلبات 

 تقييم األداء البيئي

2.701
3 

.2811
3 

-
6.286 34 .000 

( بداللة محسوبة  6.286-نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )( 1من خالل الجدول رقم )
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية  5.50( وهي أقل من مستوى المعنوية )   5.555) 

 2.7013ونقبل الفرضية البديلة، وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة )
د انخفاض في دور للرقابة (، وهذا يشير إلى وجو 3( وهو يقل عن متوسط المقياس )

  . الداخلية في حماية البيئة مما يؤثر على تحقيق أداء أكثر كفاءة وفاعلية
مستوى إدراك المراقبين الداخليين إلجراءات متطلبات تقييم األداء البيئي وأهمية   -2

 تطبيقها داخل الشركات،
المراقبين  بمستوى إدراك العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من  الختبار معنوية درجة الموافقة

الداخليين إجراءات متطلبات تقييم األداء البيئي وأهمية تطبيقها داخل الشركات النفطية 
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( فكانت النتائج كما في 3تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس ) ، النفطية
 حو التالي:ن(، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على ال9الجدول رقم )

توسط م متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن الفرضية الصفرية:
 (.3المقياس ) 

متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن متوسط  مقابل الفرضية البديلة:
 (. 3المقياس ) 
( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 2جدول رقم )

بمستوى إدراك المراقبين الداخليين إلجراءات متطلبات تقييم األداء البيئي  العبارات المتعلقة
 وأهمية تطبيقها داخل الشركات النفطية

 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

تتوفر لدى الشركات النفطية خبرات ومهارات  1
 تستطيع التعامل مع قضايا التأثيرات البيئي.

1.94 .416 -
5.476 

.000 

يدرك العاملين بمجال المراجعة الداخلية  0
والرقابة الداخلية مفهوم األداء البيئي و أبعاده 

 و مفهوم المحاسبة البيئية
2.29 .667 -

4.345 .000 

تقوم الشركات النفطية بتطوير الكادر الفني  3
من خالل إقامة دورات تدريبية لتزيد من 
فاعليتهم في التعامل مع قـضايا التلـوث 

 البيئي.

2.00 .343 
-

5.596 .000 

يتم التأكد من صحة البيانات والمعلومـات  4
الـواردة فـي التقارير الخاصة بالشركات 

 .بحماية البيئةالنفطية والمتعلقة 
2.23 .547 

-
4.849 .000 

يسهم قسم المراجعة الداخلية بدور فاعل في  5
عملية متابعـة تنفيذ األمور البيئية داخل 

 الشركات النفطية.
3.46 .817 -

2.921 .003 
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

تؤخذ مالحظات قسم المراجعة الداخلية و  2
الرقابة الداخلية عن األمور البيئيـة بنظر 

مراكز المسؤولية بالشركات االعتبار من قبل 
 النفطية.

2.83 .747 -
1.342 

.180 

لدى الشركات النفطية نظام إداري ومحاسبي  2
محدد ومكتوب يعـد مرجعًا للموظفين ويساعد 

على تنفيذ العمل بشكل ثابت مـن دون فتح 
  .مجال لالجتهاد فيما يخص األمور البيئية

2.14 .692 -
4.616 .000 

متطلبات تقييم األداء البيئي يتم تطبيق  0
 بالشكل المطلوب ووفقا للخطط الموضوعة.

2.40 .736 -
3.766 

.000 

 ( نالحظ أن:2من خالل الجدول رقم )
( لعبارة تؤخذ مالحظات قسم  5.50الداللة المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية )  -أ

ز االعتبار من قبل مراكالمراجعة الداخلية و الرقابة الداخلية عن األمور البيئيـة بنظر 
المسؤولية بالشركات النفطية، لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية لهذه العبارة وهذا يدل على 

 أن درجة الموافقة على هذه العبارة متوسطة.
( ومتوسطات إجابات مفردات  5.50الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية )  -ب

، 1، 0، 0، 0، 3، 2، 1للعبارات التالية، ( 3عينة الدراسة تقل عن متوسط المقياس )
لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة، وحيث أن 

(، فيدل 3متوسطات إجابات عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط المقياس )
 على انخفاض درجات الموافقة على هذه العبارات.

المتعلقة بمستوى إدراك المراقبين الداخليين إجراءات متطلبات تقييم والختبار الفرضية 
األداء البيئي وأهمية تطبيقها داخل الشركات النفطية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات 

حول متوسط  (Zاختبار ) عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية استخدام
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(، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة 15بالجدول رقم ) ( فكانت النتائج كما3المقياس )
 لها على النحو التالي :

إدراك المراقبين  بمستوى  المتوسط العام لدرجة الموافقة للعبارات المتعلقةالفرضية الصفرية: 
الداخليين إجراءات متطلبات تقييم األداء البيئي وأهمية تطبيقها داخل الشركات النفطية ال 

 (.3متوسط المقياس )  نويا عنيختلف مع
ف معنويا عن يختل المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالفرضية البديلة: 
 (.3) متوسط المقياس

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  Z( نتائج اختبار) 12الجدول رقم )
جميع العبارات المتعلقة بمستوى إدراك المراقبين الداخليين إجراءات متطلبات تقييم األداء البيئي 

 وأهمية تطبيقها داخل الشركات النفطية.

 البيان
المتوسط 

 العام
االنحراف 

 المعياري 
إحصائي 

 االختبار
درجات 
 الحرية

ة الدالل
 المحسوبة

مستوى إدراك المراقبين الداخليين 
إلجراءات متطلبات تقييم األداء 
البيئي وأهمية تطبيقها داخل 

 الشركات النفطية

2.410
7 

.3055
4 

-
11.41

0 
34 .000 

( بداللة  11.410-( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )15من خالل الجدول رقم )
( لذلك نرفض الفرضية  5.50( وهي أقل من مستوى المعنوية ) 5.555محسوبة )

الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة 
(، وهذا يشير إلى وجود انخفاض في مستوى 3( وهو يقل عن متوسط المقياس )2.4107)

ين إلجراءات متطلبات تقييم األداء البيئي وأهمية تطبيقها داخل إدراك المراقبين الداخلي
 . الشركات النفطية

ختبار ال الصعوبات التي تحول دون القيام بتطبيق إجراءات تقييم األداء البيئي:  -3
ون بالصعوبات التي تحول د العبارات المتعلقةمعنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

ييم األداء البيئي، تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط القيام بتطبيق إجراءات تق
(، حيث كانت الفرضية الصفرية 11( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )3المقياس )
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 والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي:
توسط م متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن الفرضية الصفرية:

 (.3المقياس ) 
توسط م متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن مقابل الفرضية البديلة:

 (. 3المقياس ) 
( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 11جدول رقم )

 ي.ئبالصعوبات التي تحول دون القيام بتطبيق إجراءات تقييم األداء البي العبارات المتعلقة
 م

 العبارة
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
إحصائي 

 االختبار
الداللة 

 المحسوبة

هنالك إجراءات رقابية القتراح الخطوات  1
التصحيحية مـن قبل الشركات النفطية عند 
مالحظة مخالفات بيئيـة للقـوانين واألنظمـة 

  .والتعليمات الرسمية

2.00 .243 -
5.754 .000 

د البيئية ركيزة أساسية تستنتعتبر المعلومات  0
- 416. 2.06 عليها الشركات النفطية عند اتخاذ القرارات.

5.425 .000 

ال تتحمل الشركات النفطية أية غرامات أو  3
- 561. 3.74  .دعـاوى قضائية بسبب الـتأثيرات البيئية

4.747 .000 

ال تتوفر الدورات المختصة والمعنية بكيفية  4
 690. 3.77 األداء البيئيتطبيق متطلبات 

-
4.439 .000 

ال توجد قوانين صارمة ورادعة في حال عدم  5
تطبيق محاسبة األداء البيئي سواء من الدولة 

 أو من الشركات نفسها
3.74 .611 -

4.596 
.000 

ال يتم تخصيص مبالغ مالية من ميزانية  2
الشركات النفطية لتطبيق متطلبات تقييم األداء 

 البيئي 
3.74 .611 -

4.596 
.000 
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 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

لدى الشركات النفطية إجراءات معينة للتعامل  2
مع النفايات الخطرة والتي تسبب تلوث للبيئة، 
وكيفية التخلص منها، طبقًا للمتطلبات 

 .القانونية

2.49 .887 -
3.000 .003 

هناك آلية معينة تستخدمها الشركات النفطية  0
- 562. 2.09 ئة.البيلتحديد المصاريف التي تخـص حمايـة 

5.054 
.000 

هنالك إجراءات معينـة تستخدمها الشركات  2
النفطية بخـصوص تقـدير االحتياطات 

 .وااللتزامات البيئية المحتملة
2.26 .701 -

4.333 .000 

قلة أو عدم توفر الكفاءات و الخبرات المهنية  12
في التعامل مع تطبيق متطلبات تقييم األداء 

 البيئي
4.11 .404 -

5.514 
.000 

 ( نالحظ أن:11من خالل الجدول رقم )
( ومتوسطات إجابات مفردات  5.50الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية )  -أ

، لذا 15، 6، 0، 0، 3( للعبارات التالية، 3عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )
نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة، وحيث أن متوسطات 

(، فهذا يدل على 3بارات تزيد عن متوسط المقياس )إجابات عينة الدراسة على هذه الع
 ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات.

( ومتوسطات إجابات مفردات  5.50الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية )  -ب
، لذلك 9، 1، 0، 2، 1( للعبارات التالية، 3عينة الدراسة تقل عن متوسط المقياس )

 لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة، وحيث أن متوسطاتنرفض الفرضيات الصفرية 
(، فيدل على 3إجابات عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط المقياس )

 انخفاض درجات الموافقة على هذه العبارات.
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والختبار الفرضية  المتعلقة بالصعوبات التي تحول دون القيام بتطبيق إجراءات تقييم 
ئي، تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات األداء البي

( فكانت النتائج 3حول متوسط المقياس ) ( Zاختبار ) المتعلقة بهذه الفرضية استخدام
 (، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :12كما بالجدول رقم )

تي رجة الموافقة على العبارات المتعلقة بالصعوبات الالمتوسط العام لدالفرضية الصفرية: 
تحول دون القيام بتطبيق إجراءات تقييم األداء البيئي، ال يختلف معنويا عن متوسط 

 (.3المقياس ) 
المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بالصعوبات التي  الفرضية البديلة:

اس قييم األداء البيئي، يختلف معنويا عن متوسط المقيتحول دون القيام بتطبيق إجراءات ت
 (3 .) 

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  Z( نتائج اختبار) 10الجدول رقم )
 جميع العبارات المتعلقة بالصعوبات التي تحول دون القيام بتطبيق إجراءات تقييم األداء البيئي. 

 البيان
المتوسط 

 العام
االنحراف 

 المعياري 
إحصائي 

 االختبار
الداللة 

 المحسوبة
بالصعوبات التي تحول دون القيام بتطبيق 

 إجراءات تقييم األداء البيئي.
3.000

0 
.1732

1 .000 1.000 

( بداللة محسوبة 000.( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )12من خالل الجدول رقم )
( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية وهذا 5.50( وهي أكبر من مستوى المعنوية )1.555)

يشير إلى وجود بعض الصعوبات التي تحول دون القيام بتطبيق إجراءات تقييم األداء 
  البيئي.

 نتائج الدراسة الميدانية : -سادسا :
 مها:توصلت الدراسة إلى مجموعة من استنتاجات ومن أه

وجود انخفاض في دور الرقابة الداخلية في تطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي مما  -أ
 -يؤدي النخفاض كفاءة وفاعلية األداء حيث أن:

 ال تعتمد الشركات النفطية على معايير بيئية محليـة أو عالميـة لاللتزام باألداء البيئي. -
 .ي الناتج عن كل شركةليس هنالك تقارير خاصة تظهر مقادير التلوث البيئ -
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ال يتم إخطار اإلدارة العامة دوريا بكل األخطاء المتعلقة بتطبيق متطلبات تقييم األداء  -
 البيئي.

ال يواكب نظام الرقابة الداخلية كل ما هو جديد في مجال األداء البيئي و ذلك لعدم  -
 يئي.إشراك القائمين عليه في الندوات والدورات المتعلقة بتقييم األداء الب

يوجد انخفاض في مستوى إدراك المراقبين الداخليين إلجراءات متطلبات تقييم  -ب
 -األداء البيئي وأهمية تطبيقها داخل الشركات النفطية الليبية حيث أن:

ال تتوفر لدى الشركات النفطية خبرات ومهارات تستطيع التعامل مع قضايا التأثيرات  -
 البيئي.

المراجعة والرقابة الداخلية مفهوم األداء البيئي و أبعاده ال يدرك العاملين بمجال  -
 ومفهوم المحاسبة البيئية.

ال تقوم الشركات النفطية بتطوير الكادر الفني من خالل إقامة دورات تدريبية لتزيد  -
 من فاعليتهم في التعامل مع قـضايا التلـوث البيئي.

 قارير الخاصة بالشركات النفطيةال يتم التأكد من صحة المعلومـات الـواردة فـي الت -
 .والمتعلقة بحماية البيئة

ال يسهم قسم المراجعة الداخلية بدور فاعل في عملية متابعـة تنفيذ األمور البيئية  -
 داخل الشركات النفطية.

ليس لدى الشركات النفطية نظام إداري ومحاسبي محدد ومكتوب يعـد مرجعًا  -
 كل ثابت مـن دون فتح مجال لالجتهاد فيما يخصللموظفين ويساعد على تنفيذ العمل بش

  .األمور البيئية
 ال يتم تطبيق متطلبات تقييم األداء البيئي بالشكل المطلوب ووفقا للخطط الموضوعة. -
توجد بعض الصعوبات التي تحول دون القيام بتطبيق إجراءات تقييم األداء البيئي.  -ج

 -وتتمثل هذه الصعوبات في األتي:
 .الشركات النفطية أية غرامات أو دعـاوى قضائية بسبب الـتأثيرات البيئيةال تتحمل  -
 ال تتوفر الدورات المختصة والمعنية بكيفية تطبيق متطلبات األداء البيئي. -
ال توجد قوانين رادعة سواء من الدولة أو من الشركات نفسها في حال عدم تطبيق  -

 محاسبة األداء البيئي.
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ية من ميزانية الشركات النفطية لتطبيق متطلبات تقييم ال يتم تخصيص مبالغ مال -
 األداء البيئي.

قلة أو عدم توفر الكفاءات و الخبرات المهنية في التعامل مع تطبيق متطلبات تقييم  -
 األداء البيئي.

 سابعًا: توصيات الدراسة:
العمل على انشاء مراكز رقابية مختصة تعنى باألداء البيئي وتكون مستقلة تقوم  -1
مراقبة التأثيرات البيئية للشركات النفطية، وتعتمد على معايير بيئية محليـة أو عالميـة ب

 لتقييم مدى االلتزام باألداء البيئي.
انشاء شعبة خاصة أو قسم خاص يهتم بأمور حماية البيئـة من التلوث داخل الشركات  -2

األنشطة لبرامج و النفطية ويعمل على فحص دوري للخطط البيئية؛ الختبار مدى كفاءة ا
 البيئية وفاعليتها واعداد تقارير دورية عنها.

تطوير المفاهيم والخبرات البيئية لدى العاملين من خالل إقامة الدورات التدريبية  -3
  .والندوات العلمية والتشجيع على حضور الملتقيات التي تعنى بالقضايا والتأثيرات البيئية

تقييم االداء البيئي داخل الشركات النفطية من خالل زيادة دور الرقابة الداخلية في  -0
 متابعة مدى تطبيق متطلبات األداء البيئي بالشكل المطلوب ووفقا للخطط الموضوعة.

اصدار قوانين صارمة ورادعة في حال عدم تطبيق محاسبة األداء البيئي سواء من  -0
م الية في حالة ارتكابهتحميل الشركات غرامات وعقوبات ، والدولة أو من الشركات نفسها

 .مخالفات لها تأثيرات بيئية
 المراجع:

ن، ، مجمع المحاسبين القانونيالمعايير الدولية للمراجعةاالتحاد الدولي للمحاسبين،  [1]
 .1991عمان، االردن، 

ترح نموذج مقدراسة بعنوان  ، البكوع، فيحاء عبد الخالق، بالل أمجد محمد الصائغ [0]
عدد تنمية الرافدين ال مجلةعلى تكاليف التلوث البيئي"،  خليةلتطوير نظام الرقابة الدا

 .2515 ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق ، 32مجلد  90
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القياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية الشحادة، عبدالرزاق قاسم،  [3]
ق ، مجلة جامعة دمشودةالعامة لألسمدة وتأثيره في قدرتها التنافسية في مجال الج

 ، سوريا.2515، العدد األول، 26للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
دور المراجعة الداخلية في العريبي، عبد الفتاح عثمان، المقريف، امحمد محمد،  [0]

ادية ، مجلة البحوث االقتصتقييم األداء البيئي كمطلب لتحقيق التنمية المستدامة
 . 2510بيا، ليبيا، والمالية، جامعة اجدا

ديوان المحاسبة الليبي والرقابة على البيئة بين النص النعاس، نرمين خليفة،  [0]
، المعهد العالي 1، العدد 1، مجلة النجم الساطع للبحث العلمي، المجلد والواقع

 .2525للمهن الهندسية الماجوري، بنغازي، ليبيا، 
ل دور "تفعي، دراسة بعنوان الكريم عبد إبراهيم أرسالن األفندي، عبود غازي  خالد  [6]

التجارة  ، كليةالرافدين تنمية مجلة أجهزة الرقابة الداخلية في تقييم األداء البيئ"
 .2511، الموصل، العراق، 150، العدد 33واالقتصاد، المجلد 

 نيةتق تعزيز في ودوره الداخلية الرقابة نظام بعنوان دراسة صادق، وسام حنون، [0]
 العالي هدالمع منشورة، غير دكتوراة  حةأطرو  البيئة، على وانعكاساته النظيف االنتاج

  .2516 بغداد، جامعة والمالية، المحاسبية للدراسات
دور الرقابة الداخلية في تحسين جودة المعلومات عاشوش، عايدة، القصير، مريم،  [1]

 .2511، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قسنطينة، الجزائر، المحاسبية
على األداء البيئي في الشركات  ISO 14031تأثير شهادة البيئة عرب، الياسمين،  [9]

 .2512، جامعة مولود معمري بتيزي  وزو، الجزائر، الجزائرية
دور ومسؤولية مراجع الحسابات في مراجعة األداء علي، صالح عبدالحفيظ،  [15]

 ، كلية ادارة األعمال،1، العدد2مجلة البحوث التجريبية، المجلد  ،البيئي للشركات
 . 2510جامعة البحرين، البحرين، 

أهمية المراجعة البيئية في تطوير األداء البيئي في مراد، غمام، فوزي، دحمون،  [11]
 .2510، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البويرة، الجزائر، الشركات

تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي    ، محمود مهدي البياتي [12]

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86%22
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  ٍSPSS –  ( 2550)  -عمان –دار الحامد  –الطبعة األولى  
 المواقع االلكترونية:

[13]  ( http://almadar.be/archives/53612) 

 المراجع االجنبية:

[14] Eco-efficiency، World Business Council for sustainable 

development، on the website www.WBCSD.org. 

 


