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ملخص البحث. أشارت دراسات عديدة إىل أن قيام الرشكات باإلفصاح البيئي ما هو إال دليل عىل أن هذه الرشكات 
مهتمة بل وملتزمة بمعاجلة القضايا البيئية الناجتة عن نشاطها التشغييل، بينام أشارت دراسات أخرى إىل وجود عالقة 
سلبية بني اإلفصاح البيئي مع األداء البيئي، وبالتايل فإن هذه الدراسة هتدف إىل معرفة وحتليل العالقة بني اإلفصاح 
البيئي واألداء البيئي وذلك من وجهة نظر كل من جمموعة املحاسبني واملدراء املاليني يف الرشكات الصناعية السورية 
واألداء  البيئي  اإلفصاح  بني  إجيابية  عالقة  هناك  أن  إىل  الباحثة  دمشق، وتوصلت  جامعة  يف  األكاديميني  وجمموعة 
البيئي، ولذلك أوصت الباحثة بتشجيع الرشكات الصناعية السورية عىل القيام باإلفصاح البيئي العادل من خالل 
الصناعية  األبحاث  كدعم  البيئي  األداء  لتحسني  الناجعة  بالوسائل  الدولة  بقيام  وأوصت  مستقلة،  مالية  قوائم 

واملتعلقة بحامية البيئة.
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املقدمة
تؤثر  قد  التي  العوامل  من  بالعديد  البيئي  األداء  يتأثر 
الرشكة  وحجم  كاملنافسة  كفاءته،  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا 
بعض  يؤكد  إذ  املايل،  األداء  وكذلك  الصناعة  ونوع 
املايل  األداء  من  كل  بني  إجيابية  عالقة  وجود  الباحثني 
عالقة  وجود  عدم  البعض  ويرى  للرشكة،  والبيئي 
بني  سلبية  عالقة  وجود  إىل  يشريون  وآخرون  بينهام، 
للرشكة  البيئي  اإلفصاح  درجة  تتأثر  قد  كام  املتغريين، 
واحلساسية  الرشكة  كحجم  العوامل  من  بالعديد 
البيئية والضغط االجتامعي والنشاط يف البورصة ونوع 
أن  الباحثني  من  العديد  يرى  البيئي، كام  واألداء  امللكية 
اإلفصاح البيئي دليل عىل أن الرشكات تأخذ باعتبارها 
من  بمزيد  تشعر  الرشكات  هذه  وأن  البيئي،  األداء 
نشاطها  عن  الناجتة  البيئية  القضايا  بمعاجلة  االلتزام 
البيئي،  أدائها  عن  باإلفصاح  تبدأ  أن  بمجرد  التشغييل 
املصلحة  أصحاب  إلطالع  متحمسة  الرشكات  فتكون 
عن تفاعالهتا وتعاملها مع البيئة )EPA, 1995)، وقد قام 
تدفع  قد  التي  الدوافع  بعض  بتحديد  الباحثني  بعض 
أمهها  ومن  البيئية  املعلومات  عن  لإلفصاح  الرشكات 

)اخلويطر، 2003(:
1- إتاحة الفرصة للرشكة لتحسني صورهتا أمام 
املجتمع الذي تزاول نشاطها من داخله، وهذه املسألة 
قد تكون عىل درجة عالية من األمهية بالنسبة للرشكات 
جراء  من  للرضر  تعرضت  قد  سمعتها  تكون  قد  التي 
 Exxon تسببها بوقوع حوادث أو كوارث بيئية مثل رشكة
 Exxon« واملسامة  هلا  التابعة  النفط  ناقلة  تسببت  عندما 
Valdez” عند اصطدامها بأحد سواحل أالسكا بترسب 

من  واحدة  بذلك  حمدثًة  اخلام  النفط  من  كبرية  كميات 

قد  الرشكة  هذه  مثل  فإن  وهلذا  البيئية،  الكوارث  أكرب 
تلجأ إىل القيام باإلفصاح البيئي ليساهم ذلك بتحسني 
ذلك  عن  نتجت  التي  السلبية  اآلثار  وبمحو  الصورة 

احلادث البيئي.
بني  أفضل  عالقات  لبناء  الفرصة  إتاحة   -2

الرشكة وفئات املجتمع.
البيئية  والقوانني  األنظمة  لتطبيق  االستعداد   -3

التي ستتطلب اإلفصاح البيئي. 
4- استخدام اإلفصاح كوسيلة إلعالم املجتمع 
ككل أن الرشكة تقوم باإلفصاح الطوعي عن املعلومات 

البيئية.
إىل  للوصول  كوسيلة  اإلفصاح  استخدام   -5

موقع تنافيس متقدم يف جمال نشاط الرشكة.
ومن جهة أخرى جيد بعض الباحثني عالقة ذات 
داللة إحصائية سلبية بني اإلفصاح البيئي واألداء البيئي 
 (Plumlee et al, 2010( (Aerts, et al,2008( (Cormier et

أنه  البعض  ويرى   .al, 2009( (Cho and Patten, 2007(
املعلومات  عن  ختتار الرشكات عدم اإلفصاح  ما  غالبًا 
املنشورة  البيئية فبعضها خيشى أن يكون للمعلومات 
يف أي تقرير عن املسؤولية االجتامعية للرشكات آثار 
ضارة، إذ إنه يمكن اعتبار الرشكات مسؤولة عن 
حتقيق األهداف املذكورة يف تلك التقارير، كام يمكن أن 
ترفع دعاوى ضد تلك الرشكات إن قدمت معلومات 
حتدثها، ويمكن أن تثبط  التي  عن اآلثار السلبية البيئية 
عزيمة البعض اآلخر عن تقديم تقارير عن املسؤولية 
واالجتامعية ألن تلبية احتياجات أصحاب  البيئية 
تزال متثل حتديًا حتى بالنسبة  املصلحة وتوقعاهتم ال 
إىل من يصدرون تقارير طويلة األجل، وقد حاول 
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البعض حتديد الرشكات التي ينبغي أن تقدم تقارير 
بيد أنه ال يزال  إلرضاء أغلبية أصحاب املصلحة، 
من االلتباس داخل الرشكات بشأن ما  هناك الكثري 
ومن   .(2004 املتحدة،  )األمم  ينبغي اإلفصاح عنه 
بني  واقع العالقة  عىل  الدراسة للتعرف  هنا تأيت هذه 
وذلك من وجهة نظر  البيئي  واألداء  البيئي  اإلفصاح 
كل من جمموعة املحاسبني واملدراء املاليني يف الرشكات 
دمشق، كام  جامعة  يف  واألكاديميني  السورية  الصناعية 
حتدد الوسائل الواجب اتباعها لتحسني األداء البيئي يف 

تلك الرشكات. 

أمهية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أمهيتها مما ييل:

الرشكات  يف  العادل  البيئي  اإلفصاح  أمهية   -1
الصناعية السورية مما يولد ثقة املجتمع بتلك الرشكات.
اهلادفة  بالوسائل  القيام  عىل  الدولة  تشجيع   -2

لتعزيز األداء البيئي يف الرشكات الصناعية السورية.
بني  أفضل  عالقات  لبناء  الفرصة  إتاحة   -3
املجتمع  وفئات  للبيئة  امللوثة  الصناعية  الرشكات 
بالرشكة  والعاملني  واملسامهني  احلكومة  مثل  املختلفة 

والعمالء واملوردين واملمولني وجمموعات الضغط.
4- حتفيز أقسام اإلدارة واملحاسبة يف الرشكات 
الصناعية امللوثة للبيئة باالهتامم بتصميم نظم معلومات 

بيئية لتحسني األداء البيئي وإدارة املخاطر.

أهداف الدراسة
إىل  البحث  هذا  هيدف  املشكلة  طبيعة  اتساقًا مع 

ما ييل: 

أوالً: دراسة العالقة بني اإلفصاح البيئي واألداء 
البيئي وذلك من وجهة نظر كل من جمموعة املحاسبني 
السورية  الصناعية  الرشكات  يف  املاليني  واملدراء 

وجمموعة األكاديميني يف جامعة دمشق.
حتسني  يف  تساعد  قد  التي  الوسائل  دراسة  ثانيًا: 
األداء البيئي يف الرشكات الصناعية السورية وذلك من 
وجهة نظر كل من جمموعة املحاسبني واملدراء املاليني يف 
يف  األكاديميني  وجمموعة  السورية  الصناعية  الرشكات 

جامعة دمشق.
داللة  ذات  فروق  وجود  مدى  دراسة  ثالثًا: 
إحصائية يف قيم املتغريات املتعلقة بالفرضيات املختربة 
الرشكات  يف  املاليني  واملدراء  املحاسبني  جمموعة  بني 
جامعة  يف  األكاديميني  وجمموعة  السورية  الصناعية 

دمشق.

مشكلة الدراسة وعنارصها
الوحيد  اهلدف  هو  عنه  واإلفصاح  الربح  تعظيم  يعد  مل 
أصحاب  أمام  ورفاهيتها  مركزها  يعزز  والذي  لإلدارة 
البيئي  األداء  حتسني  إن  بل   ،Stakeholders املصالح 
درجة  بنفس  حيظى  بات  قد  عنه  واإلفصاح  للرشكة 
من  فالعديد  االقتصادي،  النشاط  عن  اإلفصاح  أمهية 
املسامهني ينظرون إىل أن االستثامر يف رشكات ذات أداء 
بيئي ضعيف عىل أنه خماطرة بالنسبة هلم، وبالتايل تعترب 
رغبة املسامهني يف احلفاظ عىل أداء بيئي قوي هو احلافز 
األسايس هلم لالهتامم بقضايا البيئة والضغط عىل إدارة 
األعامل  عامل  يشهد  البيئي،كام  أدائها  لتحسني  الرشكة 
)املوثوق)  املسؤول  باالستثامر  يسمى  ما  ظهور  حاليًا 
رؤوس  عن  عبارة  وهو   (Investment responsible(
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األخالقية  باملسائل  كبريًا  اهتاممًا  أصحاهبا  يويل  أموال 
عند اختاذ قرار االستثامر باألسهم، والصناديق اخلرضاء 
استثامر  صناديق  وهي  االستثامر  هذا  أشكال  أحد  هي 
أسهم  ويف  البيئة  محاية  أنشطة  يف  األموال  بتوظيف  هتتم 
الرشكات التي تثبت فعاليتها البيئية، ويلجأ هذا الصنف 
من املستثمرين إىل إجراء عمليات تدقيق بيئية قبل اختاذ 
طرف  من  الضغوطات  هذه  وأمام  األسهم.  رشاء  قرار 
املستثمرين، جتد الرشكات نفسها جمربة عىل نرش تقارير 
متخصصة تتناول جمهوداهتا املحققة يف جمال محاية البيئة 
لطمأنة مسامهيها ولرفع مستوى الطلب عىل أسهمها مما 

يؤدي إىل زيادة قيمتها السوقية )عياض، 2009). 
تعددت اآلراء حول التأثري السلبي أو اإلجيايب لإلفصاح 
البيئي عىل األداء البيئي أي هل ستفصح الرشكات عن 
األداء البيئي الفعيل، أم ستشري فقط ملسامهاهتا اإلجيابية 
وختفي تأثرياهتا السلبية عىل البيئة عند قيامها باإلفصاح 
يساعد  هل  هو  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال  البيئي، 
للقيام  الرشكة  إلدارة  حوافز  إجياد  يف  البيئي  اإلفصاح 
األداء  حتسني  التلوث، وبالتايل  عىل  بالرقابة )السيطرة) 
البيئي للرشكة؟ أم أن ذلك سيؤدي إىل اجتاه الرشكات 
إىل تضخيم دورها يف محاية البيئة مما يؤثر عىل مصداقية 
هناك  فإن  سبق  ما  وبناًء عىل  عنها؟  املفصح  املعلومات 
العديد من التساؤالت التي يمكن إثارهتا حول العالقة 
هذا  خالل  من  البيئي  واألداء  البيئي  اإلفصاح  بني 

البحث كام ييل: 
1- هل يساعد اإلفصاح البيئي عىل إجياد حوافز 
قوية لإلدارة لتحسني أدائها البيئي وذلك من وجهة نظر 
كل من جمموعة املحاسبني واملدراء املاليني يف الرشكات 
بجامعة  يف  األكاديميني  وجمموعة  السورية  الصناعية 

دمشق؟
تتبعها  أن  املمكن  من  التي  الوسائل  هي  ما   -2
الصناعية  الرشكات  يف  البيئي  األداء  لتحسني  الدولة 
املحاسبني  جمموعة  نظر  وجهه  من  وذلك  السورية 
السورية  الصناعية  الرشكات  يف  املاليني  واملدراء 

وجمموعة األكاديميني يف جامعة دمشق؟

الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات موضوع العالقة بني كل 
الباحثة  البيئي، وستحاول  واألداء  البيئي  اإلفصاح  من 

تقديم عرض موجز ملجموعة من تلك الدراسات.
اإلفصاح  بني  اإلجيابية  للعالقة  املؤيدة  الدراسات  أوالً 

البيئي واألداء البيئي:
)االختياري)  الطوعي  اإلفصاح  نظرية  تتنبأ 
داللة  ذات  عالقة  Voluntary disclosure theoryبوجود 

اإلفصاح  ومدى  البيئي  األداء  بني  إجيابية  إحصائية 
األفضل  البيئي  األداء  ذات  املامرس، فالرشكات  البيئي 
ستفصح عن أدائها البيئي باإلشارة إىل معايري ومؤرشات 
األداء البيئي املوضوعي والذي يصعب تقليده من قبل 
ستختار  وبالتايل  األدنى،  البيئي  األداء  ذات  الرشكات 
بشكل  تفصح  بأن  األدنى  البيئي  األداء  ذات  الرشكات 
  (LuJun,البيئي أدائها  جتاه  صامتة  تكون  بأن  أو  متدين 

 .2010(
كان  إذا  فيام   (Power et al, 2008( دراسة  بينت 
للرشكة،  البيئي  األداء  من  حيسن  البيئي  اإلفصاح 
واستخدم الباحث بيانات مسحية عىل مستويات املصنع 
 (India’s اهلندي  األخرض  التقييم  مرشوع  أثر  لتقدير 
)Green Rating Project عىل األداء البيئي ملصانع الورق 
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نسبة  خفض  يف  أمهية  املرشوع  هلذا  أن  اهلند، ووجد  يف 
التلوث يف املصانع امللوثة للبيئة. 

أجريت دراسة )Clarkson et al, 2006) الختبار ما 
إذا كانت هناك عالقة إجيابية بني األداء البيئي ومستوى 
من  رشكة   191 من  عينة  باستخدام  البيئي  اإلفصاح 
ولتحقيق  املتحدة،  الواليات  يف  صناعات  مخس  أكرب 
هدف الدراسة قام الباحثون بالتعاون مع خبري بالتقارير 
عىل  املعتمد  املحتوى  لتحليل  مؤرش  باشتقاق  البيئية 
)يوضح  العاملي  األويل  التأكيدي  التقرير  إرشادات 
بتعهدها  املتعلق  الرشكة  إفصاح  مدى  املؤرش  هذا 
بتقارير  البيئي  اإلفصاح  مستوى  لتقييم  البيئة)  بحامية 
إفصاح  وسائل  أية  يف  أو  والبيئية  االجتامعية  املسؤولية 
أخرى )شبكة اإلنرتنت، التقارير املالية(، وقد أشارت 
النتائج لوجود عالقة إجيابية بني األداء البيئي ومستوى 

اإلفصاح البيئي.
بني  العالقة   (Patten, 2002( دراسة  فحصت   
اإلفصاح البيئي واألداء البيئي يف عينة من 131 رشكة 
أمريكية يف أربعة وعرشين صناعة خمتلفة، وقدر الباحث  
األداء البيئي بنسبة النفاية الكلية الناجتة واملعاد تدويرها، 
حتليل  أسلوب  باستخدام  البيئي  اإلفصاح  قياس  وتم 
إحصائية  داللة  ذات  عالقة  الباحث  ووجد  املحتوى، 

إجيابية بني اإلفصاح البيئي واألداء البيئي.
اختبار   (2000 )عيسى  دراسة  استهدفت 
قطاع  يف  البيئي  واإلفصاح  البيئي  األداء  بني  العالقة 
مرص،  يف  والبرتول  الغاز  وصناعة  الكيامويات  صناعة 
وقد ركزت الدراسة يف هذين القطاعني عىل أساس أهنام 
فإن  وبالتايل  املحيطة،  البيئة  عىل  تأثريًا  القطاعات  أكثر 
البيئي  أدائها  لتحسني  متيل  الرشكات  من  النوعية  هذه 

حتسني  هبدف  وذلك  املهتمة  لألطراف  عنه  واإلفصاح 
املحتوى  حتليل  أسلوب  استخدام  وتم  العامة.  صورهتا 
لرشكات  السنوية  والقوائم  التقارير  حمتوى  لتحليل 
العينة عن الفرتة من 1995 حتى 1999 وذلك لدراسة 
يتمثل  والذي  العينة  لرشكات  البيئي  االهتامم  مدى 
انخفاض  إىل  الدراسة  وتوصلت  البيئي.  اإلفصاح  يف 
وبينت  الرشكات،  تلك  يف  البيئي  اإلفصاح  مستوى 
حرصت  بيئي  نشاط  هلا  التي  الرشكات  أن  الدراسة 
عىل اإلفصاح عن األنشطة البيئية، وأن اإلفصاح البيئي 
البيئي  نشاطها  استكامل  يف  لالستمرار  دفعها  السابق 
وهذا  املهتمة،  األطراف  أمام  صورهتا  لتحسني  وذلك 
البيئي  األداء  بني  متبادلة  إجيابية  عالقة  وجود  يؤكد 

واإلفصاح البيئي من منظور نظرية الوكالة. 
حتليل  إىل   (Al-Tuwaijri, 2003 دراسة)  هدفت 
العالقة بني اإلفصاح البيئي واألداء البيئي واالقتصادي 
 simultaneous اآلنية  املعادلة  أسلوب  باستخدام 
حتليالت  األسلوب  هذا  قدم  equations approach، فقد 

 198 من  عينة  باستخدام  املتغريات  تلك  بني  للعالقة 
بأن  الدراسة  ووجدت  املتحدة،  الواليات  يف  رشكة 
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني األداء البيئي اجليد 
واألداء االقتصادي اجليد وكذلك مع اإلفصاح البيئي.

يبني )Skillius & Ulrika 1998) أن اإلفصاح البيئي 
يعزز من حتسني األداء البيئي من خالل إجبار الرشكات 
عىل قياس تأثرياهتا البيئية وإبالغها ألصحاب املصالح، 
إدارة  لتحقيق  رضوريًا  البيئية  اإلدارة  نظام  يعترب  حيث 
فعالة لآلثار البيئية، كام يعترب املوظفني مفتاح النجاح يف 
اإلدارة  لنظام  ذلك  بعد  النظام، ويمكن  هذا  مثل  تنفيذ 
ليتم  البيئي  األداء  عن  الكمية  البيانات  توفري  البيئية 



مزنة عبداللطيف الرفاعي: حتليل العالقة بني اإلفصاح البيئي واألداء البيئي دراسة ميدانية 256

املصالح  أصحاب  إلبالغ  البيئية،  التقارير  يف  تضمينها 
الفخر  إلعطاء  خاصة  وبصورة  املحرز،  التقدم  عن 
نحو  السعي  عىل  وحثهم  إنجازاهتم،  عن  للموظفني 
حتقيق أهداف جديدة، ولكن جيب أن يكون هناك اتفاق 
عىل توحيد معايري ومؤرشات عن األداء البيئي لتحسني 

املصداقية والقابلية للمقارنة.
قام البنك الدويل بدراسة رد فعل سوق األوراق 
واملكسيك  الفلبني  و  وشييل  األرجنتني  يف  املالية 
أن  البنك  تقرير  أظهر  وقد  عليها  البيئي  األداء  وأثر 
 %  20 بمعدل  ارتفع  قد  البلدان  هذه  يف  السهم  سعر 
للرشكات  اجليد  البيئي  األداء  عن  اإلفصاح  تم  عندما 
 %15 بمعدل  ينخفض  وأنه  لألسهم  املصدرة 
التلوث. من  املترضرين  املواطنني  لشكاوي   استجابة 
عن  اإلفصاح  أن  إىل  الدويل  البنك  تقرير  وينتهي 
يؤثر  أن  يمكن  البيئي  األداء  بشأن  املوثقة  املعلومات 
حتقيق  عىل  وقدرهتا  الرشكات  أداء  عىل  مبارشة  بصورة 
األرباح وسمعتها من خالل األسواق املالية حتى عندما 
بصورة  الرشكات  هلذه  التصدي  الصعب  من  يكون 
)بدوي،  الرسمية  اللوائح  و  النظم  خالل  من  مبارشة 

 .(2007
ثانيًا الدراسات املعارضة للعالقة اإلجيابية بني اإلفصاح 

البيئي واألداء البيئي:
 Socio-political االجتامعية  السياسية  النظرية  تتنبأ 
سلبية  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  بوجود   Theory

حيث  البيئي،  واألداء  البيئي  اإلفصاح  من  كل  بني 
احلافز  جتد  الضعيف  البيئي  األداء  ذات  الرشكات  إن 
الرشكات  تستطيع  البيئي، وهنا  اإلفصاح  جودة  لزيادة 
الرشكة  لصورة  املصلحة  ذات  األطراف  إدراك  حتسني 

البيئية من خالل اإلفصاح البيئي للتحكم هبذا اإلدراك 
 (Plumlee et al, 2010( (Aerts, et al,2008( (Cormier et

 .al, 2009( (Cho and Patten, 2007(
كل  بني  العالقة  لتحليل   (LuJun, 2010( دراسة هدفت 
يف  املايل  واألداء  البيئي  واألداء  البيئي  اإلفصاح  من 
مدرجة  رشكة   68 بيانات  متوسط  باستخدام  الصني 
عام  من  والورق  البناء  قطاعي  يف  وذلك  البورصة،  يف 
عالقة  الباحث  ووجد   ،2009 عام  وحتى   2007
توصل  كام  البيئي،  واإلفصاح  البيئي  األداء  بني  سلبية 
إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية إجيابية بني األداء 
ذات  عالقة  أي  الباحث  جيد  ومل  البيئي،  واألداء  املايل 
داللة إحصائية بني األداء املايل واإلفصاح البيئي، ولكنه 
حلصول  إجيابية  إحصائية  داللة  ذي  تأثري  وجود  أكد 
األنظمة  إلدارة  العاملية  اجلودة  شهادة  عىل  الرشكات 
واألداء  البيئي  األداء  من  كل  البيئيةISO14001 عىل 

املايل واإلفصاح البيئي.
أثر  معرفة  إىل   (Cormier et al, 2009( دراسة  هدفت 
اإلفصاح البيئي واالجتامعي عىل عدم متاثل املعلومات 
كربى  عىل  عينة  خالل  من  واملستثمرين  اإلدارة  بني 

الرشكات الكندية، ووجدت الدراسة:  
1- أن هناك عالقة إحصائية سلبية بني اإلفصاح 
سوق  يف  املعلومات  متاثل  وعدم  والبيئي  االجتامعي 

األسهم.
مع  سلبية  بعالقة  يرتبط  البيئي  األداء  أن   -2

اإلفصاح البيئي. 
3- أن األخبار البيئية وحجم الرشكة هي مفاتيح 

أساسية لإلفصاح البيئي.
اإلدارية  احلوافز   )Jaffar  2006( دراسة  تستكشف 
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للرشكات  السنوية  التقارير  يف  البيئي  لإلفصاح 
من   ٪86 أن  إىل  الدراسة  هذه  نتيجة  وتشري  املاليزية، 
عن  تفصح  ال  البيئية  املشكالت  ذات  الرشكات  هذه 
الرشكات  أما  السنوية،  تقاريرها  يف  البيئية  املعلومات 
ما تكون هذه  فغالبًا  املعلومات،  تلك  التي تفصح عن 
املعلومات إجيابية باإلشارة إىل أهنا تأخذ الرعاية اجليدة 
متحيزة  كانت  عنها  املفصح  املعلومات  أن  كام  للبيئة، 
النظرية  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتتفق  مكتملة،  وغري 
السياسية االجتامعية، وبالتايل ستفصح الرشكات ذات 
إجيابية،  بيئية  معلومات  عن  الضعيف  البيئي  األداء 
ولذلك فإن معلومات األداء البيئي الواردة يف التقارير 
السنوية مل تقدم صورة دقيقة عن األداء البيئي للرشكات. 
العوامل   )Liu and Anbumozhi, 2009( دراسة  حددت 
خالل  من  البيئي  اإلفصاح  مستوى  عىل  تؤثر  التي 
Stakeholder theory، وإعطاء  املصلحة  نظرية أصحاب 
نظرة جتريبية عىل الرشكات الصينية املدرجة، من أجل 
منظور  من  البيئي  اإلفصاح  آلية  فهم  عىل  املساعدة 

الرشكات، ووجدت الدراسة: 
 %  40 أن  املحتوى  حتليل  خالل  من  يتضح   -1
البيئية  املعلومات  عن  للجمهور  تفصح  ال  العينة  من 

اجلوهرية.
مع  للرشكات  البيئي  اإلفصاح  يرتبط   -2

احلساسية البيئية )الضغط احلكومي( وحجمها.
3- أن الرشكات املختارة تنتقي املعلومات البيئية 
املناطق  يف  العاملة  الرشكات  وأن  عنها،  ستفصح  التي 
بيانات االنبعاثات وهذا  الساحلية الرشقية تفصح عن 
للجامعات  لإلفصاح  يميلون  البيئة  ملوثي  ألن  يعود 
املجاورة هلم بأن نسبة االنبعاث الصادرة من مصانعهم 

وبالتايل  املحلية،  أو  الوطنية  البيئية  للمعايري  مطابقة 
املفصح  البيئية  املعلومات  من  الصينية  الرشكات  تتخذ 
واالهتامات  الضغوطات  من  للتخفيف  مالذًا  عنها 
السيئ  البيئي  األداء  صاحبة  الرشكات  ألن  احلكومية 
واملعروفة لدى اجلمهور واملقامة دعوى عليها أو معاقبة 
قد تفصح أكثر عن املعلومات البيئية لتثبت جهودها يف 
حتسني األداء البيئي، أي أن العالقة تتجه لتكون سلبية 
بني كل من اإلفصاح البيئي واألداء البيئي يف الرشكات 

الصينية.
اإلفصاح   )Deegan  2002et al, ( دراسة  تفحص 
الرشكات  أكرب  من  لواحدة  واالجتامعي  البيئي 
األسرتالية )Ltd BHP( يف الفرتة من )1983ـ 1997) 
لالطالع عىل درجة ونوع اإلفصاح البيئي واالجتامعي 
التغطية  الدراسة  استخدمت  وقد  السنوية،  التقارير  يف 
الصحفية مقياسًا يبني اهتاممات املجتمع، كام استخدمت 
الدراسة أسلوب حتليل املحتوى لقياس كل من االهتامم 
السنوية،  التقارير  يف  االجتامعي  واإلفصاح  الصحفي 
عن  لإلفصاح  مياًل  هناك  أن  عىل  الدراسة  نتائج  وتدل 
الدراسة وجود  نتائج  فقط، وتؤيد  املعلومات اإلجيابية 
اإلفصاح  سياسات  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 

البيئي واالجتامعي واهتامم املجتمع.
عىل   (Freedman & Wasle 1990( دراسة  بينت 
 10k »نامذج  عىل  والطوعية  اإللزامية  البيئية  التقارير 
تداول  عىل  اإلرشاف  هيئة  تتطلبها  مالية  تقارير  وهي 
األوراق املالية بالبورصة األمريكية”، وتوصل الباحثان 
إىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلفصاح 
البيئي واألداء البيئي، ويشري الباحثان إىل أنه عند عدم 
وجود عالقة بني هذين املتغريين فإنه غالبًا ما يتجاهل 
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مستخدمي املعلومات تلك البيانات البيئية املفصح عنها 
ألهنا ال تشري إىل الواقع الفعيل لألداء البيئي للرشكات.

اعتمدت دراسة )New et al,1998) عىل الربط بني 
النظرية ومستوى التوضيح التجريبي لإلفصاح البيئي 
الوارد يف التقارير السنوية للرشكات احلكومية الكندية 
العاملة يف استخراج املعادن والغابات والزيت والغاز 
والصناعات الكياموية خالل الفرتة من عام1982  
الصعوبة  من  أنه  إىل  الباحثون  ويرى  إىل عام 1991، 
التحدث عن أداء الرشكة البيئي بشكل مفرد، فيختلف 
وطبيعة  اجلغرايف  الرشكة  موقع  باختالف  البيئي  األداء 
عملها، وأن اهتاممات األطراف اخلارجية مثل أصحاب 
بني  خمتلفة  البيئي  باألداء  والبيئيني  واملنظمني  املصالح 
تلك األطراف، وهلذه األسباب توصل الباحثون إىل أن 
العالقة بني اإلفصاح البيئي واألداء البيئي هي عالقة 

غامضة ومتحيزة. 
وجود   (Ingram & Frazier 1996( دراسة بينت 
ومستويات  البيئي  األداء  مستوى  بني  سلبية  عالقة 
اإلفصاح عن املعلومات البيئية، وأن مستوى املعلومات 
البيئية هو أعىل بالرشكات ذات األداء البيئي الضعيف 
وفحصت  اجليد،  البيئي  األداء  ذات  الرشكات  من 
يف  رشكة   168 من  عينة   (Fekrat et al, 1996( دراسة 
الباحثون  وتوصل  دولة  عرشة  وثامين  صناعات  ست 
إىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلفصاح 

البيئي مع األداء البيئي.
 (Deegan and Gordon,1996( دراسة  هدفت 
للرشكات  البيئي  اإلفصاح  كان  إذا  ما  الكتشاف 
كمية  كانت  إذا  وما  باملوضوعية،  يتصف  األسرتالية 
قوى  باهتامم  ترتبط  الرشكات  لتلك  البيئي  اإلفصاح 

ومن  البيئي،  الضغط  مجاعات  مثل  املجتمع  يف  معينة 
كربى  تقرير   197 من  مكونة  عينة  اختيار  خالل 
املالية  األوراق  ببورصة  املقيدة  األسرتالية  الرشكات 
البيئة، وقد تضمنت  تأثريًا سلبيًا عىل  هلا  أن  واملفرتض 
العينة رشكات من صناعات الفحم واملناجم والبرتول 
عام  واألخشاب  والكيامويات  واألسمنت  والغاز 
1991، واستخدمت الدراسة أسلوب حتليل املحتوى 
وتوصلت  تقرير،  بكل  البيئي  اإلفصاح  كمية  لتحديد 
تتصف  البيئي  اإلفصاح  ممارسات  أن  إىل  الدراسة 
باملدح والترصحيات الرتوجيية للجوانب اإلجيابية لألداء 
البيئي مع حماولة جتنب التطرق للجوانب السلبية بقدر 
جتاه  حساسية  أكثر  الرشكات  كانت  وكلام  اإلمكان، 
البيئة كلام كان هناك دافع كبري للرشكات لإلفصاح عن 
بعض أشكال املعلومات البيئية اإلجيابية وذلك من أجل 
تغيري وجهات نظر مجاعات الضغط حول اآلثار السلبية 

للصناعة.
 (Deegan & من )1996  كٍل  دراسة  أشارت 
  (Lemon& Cahan, 1997(ودراسة أسرتاليا  يف   Rankin,

الرشكات  يف  البيئي  اإلفصاح  ازدياد  إىل  نيوزيالندا  يف 
ترصفات  جلعل  طريقة  وهي  البيئية  املشاكل  ذات 
الرشكة رشعية ولتخفيض تأثري التكلفة السياسية لألداء 
دراسة  negative political cost impact. أما  الضعيف 
)Rockness 1985) فقط طبقت عىل عينة ألكرب 26 رشكة 
يف صناعة الفوالذ، النفط، والورق يف الواليات املتحدة 
األمريكية، وأشارت إىل عدم وجود عالقة ذات داللة 
مستوى  مع  البيئي  اإلفصاح  مستويات  بني  إحصائية 

األداء البيئي.
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السابقة يالحظ اختالف  الدراسات  باستعراض 
وجهات نظر الباحثني حول طبيعة العالقة بني اإلفصاح 
بني  اإلجيابية  للعالقة  فاملؤيدين  البيئي  واألداء  البيئي 
سيخلق  البيئي  اإلفصاح  بأن  رأهيم  يربرون  املتغريين 
بمعاجلة  االلتزام  من  بمزيد  الرشكات  لدى  شعور 
بمجرد  التشغييل  نشاطها  عن  الناجتة  البيئية  القضايا 
سيعزز  وبالتايل  البيئي،  أدائها  عن  باإلفصاح  تبدأ  أن 
خالل  من  للرشكة  البيئي  األداء  من  اإلفصاح  ذلك 
وإبالغها  البيئية  تأثرياهتا  قياس  عىل  الرشكات  إجبار 
سلبية  عالقة  لوجود  املؤيدن  أما  املصلحة.  ألصحاب 
للرشكات  كبريًا  دافعًا  هناك  أن  فريون  املتغريين  بني 
لإلفصاح عن بعض أشكال املعلومات البيئية اإلجيابية 
الضغط  مجاعات  نظر  وجهات  تغيري  أجل  من  وذلك 
حول اآلثار السلبية للصناعة، وبالتايل تفصح الرشكات 
ذات األداء البيئي الضعيف عن معلومات بيئية إجيابية 
تلك  أن  كام  البيئي.  األداء  حتسني  يف  جهودها  لتثبت 
الدراسات طبقت يف بيئات خمتلفة، لكن يالحظ نقص 
عدد البحوث والدراسات التي هتدف إىل حتديد العالقة 
بني اإلفصاح البيئي واألداء البيئي يف العديد من الدول 
العربية بشكل عام ويف سورية عىل وجه اخلصوص عىل 
جادة  خطوة  الدراسة  هذه  تعترب  لذا  الباحثة،  علم  حد 
البيئي،  واألداء  البيئي  اإلفصاح  بني  العالقة  لتحديد 
األداء  لتحسني  اتباعها  الواجب  الوسائل  أهم  وحتديد 
من  وذلك  السورية،  الصناعية  الرشكات  يف  البيئي 
املاليني  واملدراء  املحاسبني  نظر كل من جمموعة  وجهة 
األكاديميني  وجمموعة  السورية  الصناعية  الرشكات  يف 

يف جامعة دمشق.

فرضيات الدراسة
اتساقًا مع مشكلة البحث ومن خالل الدراسات 
الشكل  عىل  الدراسة  فروض  صياغة  يمكن  السابقة 

التايل:
الفرضية األوىل: 

يالحظ مما سبق أن العديد من الدراسات هدفت 
البيئي  واألداء  البيئي  اإلفصاح  بني  العالقة  دراسة  إىل 
(Al-   ,2003( (LuJun, 2010( كدراسة  الرشكات  يف 
Tuwaijri،)عيسى 2000) ومن خالل تلك الدراسات 

توصلت الباحثة إىل الفرضية األوىل والتي تنص عىل ما 
ييل:

حوافز  خلق  عىل  البيئي  اإلفصاح  يساعد  1-ال 
قوية لإلدارة لرفع كفاءة أدائها البيئي.

الفرضية الثانية:
أهم  أن   (2004 )املرزوقي،  دراسة  أوضحت 
كفاءة  لرفع  تتبعها  أن  للدولة  يمكن  التي  الوسائل 
هي  جدة  مدينة  يف  الصناعية  الرشكات  يف  البيئي  األداء 
الرشكات  يف  تتوافر  مل  ما  جديدة  تصاريح  إصدار  عدم 
البيئة،  عىل  للحفاظ  األساسية  املقومات  الصناعية 
تتكبدها  التي  البيئية  التكاليف  من  جلزء  الدولة  وحتمل 
الرشكة كوسيلة لدعم الصناعات الوطنية احلالية ماديًا 
عىل  ليس  البيئي  الوعي  البيئي، ونرش  باألداء  واالرتقاء 
املستوى الصناعي فحسب بل من خالل إدراجه ضمن 
توصلت  الدراسة  تلك  خالل  ومن  التعليم.  مناهج 

الباحثة إىل الفرضية الثانية والتي تنص عىل ما ييل:
لتحسني  الدولة  هبا  تقوم  وسائل  توجد  ال   -2

األداء البيئي بالرشكات الصناعية السورية.
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الفرضية الثالثة: 
3- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف قيم كل 
املختربة بني جمموعة  بالفرضيات  املتعلقة  املتغريات  من 
املحاسبني واملدراء املاليني يف الرشكات الصناعية السورية 

وجمموعة األكاديميني يف جامعة دمشق.

منهج الدراسة
خالل  من  االستقرائي  املنهج  عىل  الباحثة  اعتمدت 

االعتامد عىل اخلطوات التالية:
1- وضع وحتديد مشكلة الدراسة. 

الدراسة متمثلة  2- وضع حلول مبدئية ملشكلة 
بفروض البحث.

سورية  يف  األعامل  بيئة  من  البيانات  جتميع   -3
للحصول  مهاًم  مصدرًا  بوصفها  اإلستبانة  خالل  من 
وقد  امليدانية،  الدراسة  إلجراء  الالزمة  البيانات  عىل 
يؤدي  الذي  بالشكل  إلخراجها  اإلستبانة  تصميم  تم 
إىل احلصول عىل املعلومات املطلوبة بدقة وموضوعية. 
ولتحويل اآلراء الوصفية إىل صيغة كمية أعطت الباحثة 
اخلاميس   Likert مقياس  اإلستبانة  أسئلة  عن  لإلجابة 

باألوزان اآلتية:
   موافق بشدة )5(، موافق )4(، حمايد )3)، غري 

موافق )2(، غري موافق عىل اإلطالق )1)
4- حتليل البيانات واختبار الفروض من خالل 
استخدام حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتامعية 

SPSS والوصول إىل نتائج اختبار فروض البحث.

مصادر مجع البيانات
اعتمدت الباحثة عىل نوعني من البيانات:

الباحثة  استعانت  حيث  الثانوية:  البيانات   -1
العربية واألجنبية، فضاًل عن مجع  الدوريات  بعدد من 
تغطية  تم  بحيث  اإلنرتنت  شبكة  عرب  متاحة  مصادر 

اجلزء النظري من الدراسة.
عليها  تم احلصول  والتي  األولية:  البيانات   -2  
من خالل أداة الدراسة التي تتمثل يف إستبانه تم إعدادها 
وتصميمها من خالل إتباع عدة خطوات، متثلت اخلطوة 
ومناقشتها  عرضها  وتم  أولية،  إستبانه  بتصميم  األوىل 
املحاسبة  يف  املتخصصني  األكاديميني  من  عديد  مع 
يف  املحكمني  وآراء  مالحظات  أخذ  وبعد  واإلحصاء، 
الدراسة  إلستبانة  النهائية  الصيغة  إعداد  تم  االعتبار 
واملبينة يف امللحق رقم )1(، مكونة من حمورين أساسيني 
األداء  عىل  البيئي  اإلفصاح  أثر  حول  أوهلا  يتمحور 
البيئي، وثانيها حول الوسائل الواجب اتباعها من قبل 
الصناعية  الرشكات  يف  البيئي  األداء  لتحسني  الدولة 

السورية.

القسم النظري
أوالً: مفهوم األداء البيئي

 .Environmental Performance Definition 

االجتامعي  لألداء  امتدادًا  البيئي  األداء  يعترب 
فيه  تعمل  الذي  الوسط  هي  البيئة  أن  باعتبار  للرشكة 
وبرشية،  طبيعية  موارد  من  مكوناته  بمختلف  الرشكة 
املجتمع  مسؤولية  وصيانتها  عليها  املحافظة  وتعد 
االجتامعي  األداء  فإن  ثم  ومن  املختلفة،  بطوائفه 
للرشكات   البيئي  باألداء  ويقصد  البيئي.  األداء  يوجب 
من  بمجموعة  Environmental Performanceقيامها 
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األنشطة واإلجراءات التي تكفل محاية البيئة ومواردها 
ويرى   ،)2004 )عطية،  والتدهور  التلوث  من 
بأن   (Perotto et al,2007,  2010as cited by:  ،اجلبوري(
الرشكات  إلدارة  النتائج  قياس  عملية  هو  البيئي  األداء 
البيئية،  )السياسة  مثاًل  البيئية  اجلوانب  خيص  فيام 
تتعلق  وأخرى  البيئية  واخلطط  البيئية،  واألهداف 
 (2004 )املرصي،  ويعرف  للرشكة).  البيئي  باألداء 
مقارنة  البيئية  املظاهر  قياس  نتائج  بأنه  البيئي  األداء 
العنرص  هو  البيئي  فاملظهر  الرشكة،  وأهداف  بسياسة 
الناتج من أنشطة الرشكة أو منتجاهتا أو خدماهتا والذي 
له تأثري عىل البيئة، واهلدف البيئي والذي تلتزم الرشكة 
أعينها  نصب  تضعه  والذي  البيئية  سياستها  يف  بتحقيقه 
لتحقيقه. أما السياسات البيئية فتعرف بأهنا بيان تضعه 
املرتبطة  ومبادئها  وأهدافها  نواياها  حول  الرشكة  إدارة 
اإلدارة  عىل  البيئية  السياسة  وضع  البيئي، وعند  باألداء 

العليا يف الرشكة أن تتأكد من أهنا )غايل، 1995(: 
1- تتالءم مع طبيعة وحجم اآلثار البيئية النامجة 

عن أنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا.
2- ضامن االلتزام بالتحسن البيئي املستمر واحلد 

من التلوث.
3- ضامن االلتزام باالمتثال للقوانني والقرارات 

التي ختضع الرشكة هلا.
4- تشكيل إطار للعمل من أجل حتقيق ومراجعة 

كافة األهداف والغايات البيئية املتوخاة.
5- أن يتعرف عليها العاملون بالرشكة.

يف  األعضاء  الرشكات  قبل  من  البيئية  الكفاءة  عرفت 
 World Business جملس األعامل العاملي للتنمية املستدامة
Council for Sustainable Development كاآليت “تتحقق 

الكفاءة البيئية عندما تتوفر سلع وخدمات ذات أسعار 

احلياة،  جودة  وحتقق  اإلنسانية  احلاجات  تشبع  تنافسية 
وتقلل يف الوقت ذاته من التأثريات البيئية وكثافة املوارد 
املستخدمة خالل دورة احلياة إىل املستوى الذي يتامشى 
األرض  لكوكب  التقديرية  احلمل  طاقة  مع  األقل  عىل 
وهتدف الكفاءة   .earths estimated carrying capacity

)قيمة  االقتصادية البيئية إىل حتقيق املزيد من القيمة 
أقل من املواد والطاقة وخفض  مضافة) مع مدخالت 
:(2000WBCSD (االنبعاثات )تأثري بيئي) وأهم أهدافها

1- تقليل استهالك املوارد والتي تشمل خفض 
تدوير  إعادة  وحتسني  واملياه  واملواد  الطاقة  استخدام 

املنتج.
ذلك  ويشمل  الطبيعة  عىل  التأثري  من  احلد   -2
إىل  والترصيف  واملياه  اهلواء  إىل  االنبعاثات  من  احلد 
األرض والتخلص من النفايات واملواد السامة وتعزيز 

االستخدام املستدام ملوارد الطاقة املتجددة.
3- زيادة قيمة اخلدمات أو املنتجات من خالل 
تزويد العمالء بفوائد أكثر من خالل فعالية املنتجات، 
وتقديم خدمات إضافية والرتكيز عىل إشباع احلاجات 
العملية املرنة واملعيارية التي يرغبها العميل، وهذا يعزز 
واملنتجات  اخلدمات  نفس  العميل  استالم  إمكانية  من 

الالزمة مع موارد ومواد أقل.
ثانيًا التجربة الصينية لإلفصاح عن األداء البيئي 

نموًا  العامل  بلدان  أرسع  من  واحدة  الصني  تعد 
ولكنها  البيئي،  التلوث  مشكالت  أسوأ  من  تعاين  كام 
ومكافأة  امللوثني  لرقابة  جديدة  خطة  إعداد  تعمل عىل 
خلفض  حماولة  يف  اجليد،  البيئي  األداء  ذات  األطراف 
يتجاوز  والتي  التلوث  عن  الناجتة  الوفاة  حاالت 
اعتمدت  فقد  سنويًا،  وفاة  عددها 300000حالة 
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الصني برناجمًا يدعو إىل إطالع اجلمهور عىل املعلومات 
بشكل  تعد  كانت  والتي  املصانع،  بانبعاثات  املتعلقة 
رسي،  حيث توزع تلك املعلومات عىل وسائل اإلعالم 
وتنرش عىل شبكة اإلنرتنت لتشجيع الرشكات الصناعية 

ذات األداء البيئي السلبي عىل حتسني أدائها.
برنامج  الصينية  البيئية  احلامية  وكالة  وأعدت 
فنية  بمساعدة  باالستعانة   ،Green Watch باسم يعرف 
الدويل  البنك  جمموعة  من  مقدمة  ومشورة  وأفكار 
ألبحاث التنمية، وبعد أن أثبت الربنامج نجاحه يف 22 
توسيع  الصينية  الوطنية  احلكومة  قررت  صينية،  بلدية 
نطاقه ليشمل مجيع املدن يف البلد، وبالفعل تعمل العديد 
خبري  وانغ«  »هوا  أعلن  كام  تنفيذه،  عىل  البلديات  من 
االقتصاد البيئي األول يف البنك الدويل أن إدارة الدولة 
  (SEPA( State Environmental Protection البيئة  حلامية 
Administration of China بدأت بتنظيم برنامج تدريبي 

أجل  من  اإلعالم  ووسائل  األكاديميني  مع  بتعاون 
بمقاطعة   Zhenjiang زنجيانغ  يف  للربنامج  أويل  إعداد 
 Jiangsu الداخلية  بمنغوليا  وهوهوت  جيانغسو، 
باالستعانة   Province and Hohhot, Inner Mongolia

باألموال املقدمة من منحة برنامج املعلومات من أجل 
التنمية )InfoDev) التابع للبنك الدويل. 

من  العديد  جربت  قد  الصينية  احلكومة  وكانت 
ذلك  يف  بام  التلوث،  مع  للتعامل  التنظيمية  األساليب 
بإطالق  تقوم  التي  الرشكات  من  رضائب  حتصيل 
امللوثات، ولكن وعىل الرغم من ذلك ال يزال ما يقرب 
االنبعاثات،  معايري  تنتهك  الرشكات  من   ٪60 من 
لكن أثبتت الربامج التجريبية أن التهديد الذي يشكله 

اإلفصاح العلني يمكن أن حيارب التلوث بكفاءة، ففي 
برنامج Green Watch يف زنجيانغ أعطيت الرشكات مهلة 
ملدة عام لتحسني األداء البيئي قبل اإلفصاح اجلامهريي 
عن تقييمه، وقد تضاعف عدد املحققني ألعىل أداء من 

31٪ إىل 62 %.
للجمهور  التلوث  بيانات  الربنامج عن  ويفصح 
نظافة  املصانع  أكثر  إلبراز  األلوان  باستخدام  العام 
إىل  البيئي  األداء  الربنامج  ويقّسم  تلويثًا،  وأكثرها 
مخس فئات يمثل كل منها بلون أخرض وأزرق وأصفر 
وأمحر وأسود، حيث يمثل األخرض األفضل واألسود 
األسوأ، وبعد تقييم األداء وترميزه لونيًا يرسل الربنامج 
اإلعالم،  وسائل  خالل  من  اجلمهور  إىل  املعلومات 
باللغة  الناطقة  التلفاز  وحمطات  الصحف  خاصة 
عىل  أيضًا  املعلومات  املدن  بعض  تنرش  كام  الصينية، 
للملوثني  اللوين  الرتميز  فكرة  وتعود  اإلنرتنت.  شبكة 
يشغل  كان  الذي  ماركريم”،  “نبيل  إىل  باألساس 
التلوث،  مكافحة  لربنامج  اإلندونييس  املدير  منصب 
إندونيسيا  يف  مماثاًل  برناجمًا  الدويل  البنك  أطلق  حينام 

بالتعاون مع وزارة البيئة يف البلد عام 1995.
األول  االقتصادي  ويلر” اخلبري  “ديفيد  ويقول 
الدويل  البنك  باحثي  “إن  التنمية  أبحاث  جمموعة  يف 
رسعان ما أدركوا األمهية الكبرية للرتميز اللوين كجزء 
خالل  من  يعمل  الربنامج  ألن  نظرًا  الربنامج،  من 
تقدير  كيفية  يف  تفكر  فعندما  اجلمهور”  “تصورات 
لذهن  يروق  يشء  إىل  بحاجة  تكون  األداء  درجات 
اجلمهور، وإن األلوان تعترب دائاًم حمل نقاش، نظرًا ألهنا 
تعني أشياء خمتلفة يف خمتلف البيئات الثقافية، وحتى فيام 
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بني نفس املجموعة الثقافية يف الصني كانت ثمة مناقشة 
يعترب  حيث  استخدامها،  جيب  التي  األلوان  حول 
استخدام اللون األمحر للتعبري عن املرتبة قبل األخرية يف 
السوء مثارًا للجدل نظرًا الرتباط ذلك اللون بالثورة، 
وكذلك بالسعادة، ولكن األمحر يعني كذلك “توقف”، 
باألساس  فيعني  األسود  اللون  أما  مناسبًا  اعترب  لذا 
إغالقها  جيب  أنه  يعني  فإنه  للرشكة  وبالنسبة  املوت، 
.ويضيف ويلر “ما أدهشنا حقًا بخصوص تلك الربامج 
لإلفصاح اجلامهريي أن ما كان يعتقد سابقًا بشأن عدم 
إيالء اجلمهور يف البلدان شديدة الفقر قيمة كبرية للبيئة 
ثبت أنه غري صحيح، ويف اندونيسيا حيث بدأنا حصلنا 
نتائج مذهلة من وراء برامج اإلفصاح تلك، وإنه  عىل 
أدائها  ملقارنة  الفرصة  الرشكات  متنح  اإلفصاح  ظل  يف 
البيئي مع رشكات أخرى مماثلة، ولن يكون لدهيا الكثري 
بمنافسيها  مقارنة  الضعيف  األداء  لتربير  األعذار  من 
(http:// ”فثمة عامل تنافيس ومقارن يكتنف ذلك األمر
الصينية  التجربة  الباحثة  وتؤيد   .web.worldbank.org(
إلدارات  حتفيزية  طريقة  أهنا  وترى  واإلندونيسية 
البيئي  األداء  كفاءة  برفع  لالهتامم  الصناعية  الرشكات 

واإلفصاح عنه.

الدراسة امليدانية
جمتمع وعينة الدراسة

واملدراء  املحاسبني  من  الدراسة  جمتمع  يتألف 
وكذلك  السورية  الصناعية  الرشكات  يف  املاليني 
دمشق،  جامعة  يف  املحاسبة  حقل  يف  األكاديميني 
الدراسة  فرضيات  اختبار  يف  الباحثة  واستهدفت 

 121 بينهم  شخصًا   160 من  تتألف  عشوائية  عينة 
الصناعية  الرشكات  يف  املاليني  واملدراء  املحاسبني  من 
يف  املتخصصني  األكاديميني  شخصًا من  و39  السورية 

جمال املحاسبة يف جامعة دمشق كام ييل: 
الرشكات  يف  املاليون  واملدراء  املحاسبون   -1
رشكات  )سبع  صناعية  رشكة   27} السورية  الصناعية 
خاضعة لرقابة هيئة األوراق املالية لكن باقي الرشكات 
حلداثة  نظرًا  املالية  األوراق  هيئة  لرقابة  خاضعة  غري 
سوق األوراق املالية السورية( تضمنت قطاعات خمتلفة 
قطاع صناعة النفط والغاز، قطاع االسمنت، صناعات 
غذائية، صناعات دوائية}، وتم التسليم باليد للرشكات 
اإللكرتوين  الربيد  واستخدام  دمشق،  بمدينة  املوجودة 
)محاة،  األخرى  باملدن  العاملة  للرشكات  والفاكس 

محص، طرطوس، حلب، ريف دمشق(.
2- األكاديميون يف قسم املحاسبة جامعة دمشق. 

درجة استجابة العينة
الدراسة  جمتمع  يتكون  السابق  للعرض  استنادًا 
متضمنًا  الفئات  هذه  اآليت  اجلدول  ويبني  فئتني،  من 
املوزعة،  اإلستبيانات  تعكس  التي  املستهدفة  العينة 
الفعلية  التي تعرب عن درجة االستجابة  الفعلية  والعينة 
ألفراد العينة والتي تم حتديدها من خالل اإلستبيانات 
إستبيانًا  بتوزيع )160(  الباحثة  قامت  حيث  املسرتدة، 
إستبيان،   124 واسرتدت  املجموعتني  من  كل  عىل 
املحاسبني  عىل  121 إستبيان  الباحثة  وزعت  حيث 
 91 منها  واسرتدت  السورية  الصناعية  الرشكات  يف 
إستبيانًا، وكان من ضمنها 77 إستبيان صاحلًا للتفريغ 
عىل  39 إستبيان  وزعت  كام  بياناته  من  واالستفادة 
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األكاديميني يف قسم املحاسبة جامعة دمشق واسرتدت 
منها 33 إستبيانًا وكان من ضمنها 26 إستبيانًا صاحلًا 
الباحثة  اسرتدت  أي  بياناته،  من  واالستفادة  لتفريغه 
 %83 نسبته  ما  أي  للتفريغ،  صاحلًا  إستبيان   103
إمجايل  من   ٪ و64.3  املعادة  اإلستبيانات  إمجايل  من 
النتائج  وحتليل  تفريغها  وتم  املوزعة،  اإلستبيانات 
االجتامعية  للعلوم  اإلحصائي  الربنامج  باستخدام 
نسبة  أن   )1( اجلدول  ويظهر   ،)SPSS 11.5(
االستجابة الكلية تصل إىل حوايل ثلثي العينة املستهدفة 

وهذه النسبة ُتعد مرتفعة نسبيًا:

اجلدول رقم )1(. العينة املستهدفة ودرجة االستجابة الفعلية

فئتا العينة

 عدد أفراد عينة
الدراسة

 نسبة
 االستجابة

الفعلية املستهدف
 االستجابة

الفعلية
 املحاسبون واملدراء

 املاليون يف الرشكات
 الصناعية السورية

 12177%63.36

66.6%3926 األكاديمني

64.3%160103اإلمجايل

توزع عينة البحث وفقًا للمجموعة املدروسة
يتضح من املخطط رقم )1( أن جمموعة املحاسبني 
واملدراء املاليني يف الرشكات الصناعية السورية هي أكرب 
جمموعة حيث متثل ما نسبته 74.8٪، ويعود ذلك إىل 
من  أكرب  املجموعة  لتلك  بالنسبة  املجتمع  حجم  أن 

جمموعة األكاديميني.

للمجموعة  وفقًا  البحث  عينة  أفراد  )2(.توزع  رقم  اجلدول 
املدروسة.

املجموعة املدروسة
 عدد

األفراد
النسبة املئوية

املاليني واملدراء  املحاسبني   جمموعة 
يف الرشكات الصناعية السورية

7774.8

قسم يف  األكاديميني   جمموعة 
املحاسبة جامعة دمشق

2625.2

103100املجموع

النسبة المئوية لتوزع أفراد عينة البحث وفقاً للمجموعة 
المدروسة

74.8

25.2

مجموعة المحاسبين والمدراء الماليين في الشركات الصناعية السورية
مجموعة األكاديميين في قسم المحاسبة جامعة دمشق

للمجموعة  وفقًا  البحث  عينة  أفراد  توزع   .)1( رقم  خمطط 
املدروسة.

توزع األفراد يف عينة البحث وفقًا للمتغريات الديمغرافية 
األخرى

أغلب  أن   )3( رقم  اجلدول  خالل  من  يالحظ 
جمال  يف  متخصصون   ٪79 املستهدفة  العينة  أفراد 
املحاسبة وأن معظمهم لدهيم اخلربة الكافية، ويعد ذلك 
العينة مؤهلني  أفراد  بأن مجيع  تعرب  التي  املؤرشات  من 
بشكل كاف لفهم أسئلة اإلستبانة واإلجابة عليها بآراء 

تعزز من موثوقية االعتامد عليها عند التحليل.
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من  لكل  وفقًا  البحث  عينة  يف  األفراد  توزع   .)3( رقم  اجلدول 
سنوات  وعدد  والوظيفة  العلمي  والتخصص  املؤهل 

اخلربة.
 املتغري

املدروس
النسبة املئويةعدد األفرادفئة املتغري املوافقة

 املؤهل
العلمي

98.7معهد
5856.3بكالوريوس

11.0دبلوم دراسات عليا
2827.2ماجستري
76.8دكتوراه
103100املجموع

 التخصص
العلمي

7976.7حماسبة
109.7اقتصاد

1312.6إدارة أعامل
11.0علوم مرصفية

103100املجموع

 الوضع
الوظيفي

76.8مدير مايل
87.8رئيس حسابات

7875.7حماسب
65.8أستاذ جامعي

43.9غري ذلك
103100املجموع

 عدد
 سنوات
اخلربة

6159.2أقل من 5 سنوات
2726.2من 5 إىل 10 سنوات
1110.7من 11 إىل 15 سنة

43.9أكثر من 15 سنة
103100املجموع

التأكد من ثبات اإلستبيان ودراسة مدى الصدق التكويني له:

للتأكد من ثبات اإلستبيان املستخدم تم حساب   
معامل غومتان للتجزئة النصفية بطريقة التجزئة النصفية 
للبنود، كام تم حساب قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ 
وجلميع  حدة  عىل  فرضية  بكل  املتعلقة  للبنود  وذلك 

يف  كام  لإلستبيان،  التكويني  الصدق  من  للتأكد  البنود 
اجلدول التايل:

بني  االرتباط  معامالت  قيم  حساب  نتائج    .)4( رقم  اجلدول 
معامالت  وقيم  البنود  من  والثاين  األول  النصفني 
غومتان للتجزئة النصفية وقيم معامالت الثبات ألفا 

كرونباخ 

البنود املدروسة

 قيمة معامل
 االرتباط

 بني النصفني
األول والثاين

 قيمة معامل
غومتان

 قيمة معامل
 الثبات ألفا
كرونباخ

 البنود املتعلقة

 بالفرضية األوىل

)البنود من 1 - 12)
0.8760.9040.832

 البنود املتعلقة

 بالفرضية الثانية

)البنود من 13 - 18)
0.5480.5580.586

معامالت  قيم  أن  أعاله  اجلدول  يف  ُيالحظ 
االرتباط بني النصف األول والنصف الثاين من البنود 
وأن   ،0.876 والقيمة   0.548 القيمة  بني  تراوحت 
قيم معامالت غومتان للتجزئة النصفية املوافقة تراوحت 
القيم  ومجيع   ،0.904 والقيمة   0.558 القيمة  بني 
يدل  مما   0.5 القيمة  من  وأكرب  نسبيًا  مرتفعة  املذكورة 
عىل الثبات املقبول لإلستبيان املستخدم يف عينة البحث. 
ألفا كرونباخ بني  الثبات  وُيالحظ أيضًا أن قيم معامل 
والقيمة 0.832  القيمة 0.586  بني  تراوحت  البنود 
القيمة 0.5 مما يدل  وهي قيم مرتفعة نسبيًا وأكرب من 
تم  وبذلك  لإلستبيان،  املقبول  الداخيل  االتساق  عىل 

التأكد من ثبات اإلستبيان وصدقه التكويني.
عىل  البيئي  اإلفصاح  يساعد  األوىل )ال  الفرضية  اختبار 

خلق حوافز قوية لإلدارة لتحسني أدائها البيئي(:
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تم  للبحث  األوىل  الرئيسة  الفرضية  الختبار 
إجراء اختبار T ستيودنت للعينة الوحيدة لدراسة داللة 
املوافقة  القيمة  )وهي   3 املعيارية  القيمة  بني  الفروق 

املتغريات  متوسطات  من  وكل  “حمايد”)  اإلجابة  لفئة 
بذلك  املتعلقة  والبنود  الثانية  الرئيسة  بالفرضية  املتعلقة 

يف عينة البحث كام ييل:

اجلدول رقم )5(.  نتائج اختبار T ستيودنت للعينة الوحيدة لدراسة داللة الفروق بني القيمة املعيارية )3( وكل من متوسطات املتغريات 
املتعلقة بالفرضية الرئيسة األوىل.

 رقم
البند

البيان

القيمة املعيارية = 3

 املتوسط
احلسايب

 االنحراف
املعياري

 tقيمة 
املحسوبة

 قيمة مستوى
 الداللة

املحسوبة
داللة الفروق

توجد فروق دالة4.260.6918.6880.000 بناء سمعة وشهرة الرشكة من خالل استخدام كفء ونظيف للمواردبند 1

بند 2
 حتمل الرشكة مسؤولية األرضار التي يسببها التلوث للغري، وبالتايل

معاجلة األرضار البيئية، وتعويض األفراد الذين تأثروا هبا
توجد فروق دالة4.130.8613.2980.000

بند 3
 تقليل املخلفات املرتتبة عىل أنشطة الرشكة إىل أدنى حد ممكن،

والتخلص منها بطريقة آمنة
توجد فروق دالة4.050.7115.0850.000

بند 4
 تقليل استهالك املوارد والتي تشمل خفض استخدام الطاقة واملواد

واملياه وحتسني إعادة تدوير املنتج
توجد فروق دالة3.840.7910.8630.000

توجد فروق دالة3.590.956.2990.000االهتامم بتطوير املوارد الناضبة واحلفاظ عىل التنوع البيئيبند 5

بند 6
 إدامة عالقات متوازنة بني عنارص البيئة الطبيعية وعدم اإلرضار

باألرض واهلواء واملاء
توجد فروق دالة3.830.919.3270.000

بند 7
 احلد ّمن االنبعاثات إىل اهلواء واملياه والترصيف إىل األرض والتخلص

من النفايات واملواد السامة
توجد فروق دالة4.120.6517.5330.000

توجد فروق دالة3.850.8210.5570.000تعظيم استخدام مصادر الطاقة املتجددةبند 8

بند 9
 زيادة قيمة اخلدمات أو املنتجات من خالل إشباع احلاجات العملية،

املرنة واملعيارية التي يرغبها الزبون
توجد فروق دالة3.790.948.5300.000

توجد فروق دالة4.180.7017.2570.000تسويق منتجات وخدمات ال تسبب أرضارًا للبيئةبند 10

توجد فروق دالة3.830.968.6850.000تطوير طرق إنتاج وتوزيع رحيمة يف البيئةبند 11

بند 12
 ختفيض املخاطر البيئية، وتلك املتعلقة بصحة وأمان العاملني،

واجلمهور بصفة عامة
توجد فروق دالة3.860.7811.2390.000

 أثر اإلفصاح البيئي عىل خلق حوافز قوية لإلدارة لتحسني أدائها البيئي )البنود

من 1 - 12)
توجد فروق دالة3.940.4919.7450.000
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الداللة  مستوى  قيمة  أن  أعاله  اجلدول  يبني 
القيمة  من  بكثري  أصغر  )P value)كانت  املحسوبة 
املحسوبة،  واملتغريات  البنود  جلميع  بالنسبة   0.05
دالة  فروق  توجد   ٪95 الثقة  مستوى  عند  أنه  أي 
احلسايب  واملتوسط   )3( املعيارية  القيمة  بني  إحصائيًا 
الرئيسة  بالفرضية  املتعلقة  واملتغريات  البنود  من  لكل 
مجيع  قيم  أن  وُيالحظ  بذلك،  املتعلقة  والبنود  الثانية 
املعيارية  القيمة  املذكورة أعىل من  املتوسطات احلسابية 
موافقني  كانوا  عمومًا  البحث  عينة  أفراد  أن  أي   ،)3(
الرئيسة  بالفرضية  املتعلقة  البنود  مجيع  مضمون  عىل 
الثانية عنها وبالتايل فالفرضية الرئيسة األوىل غري حمققة 
وكنتيجة لذلك يساعد اإلفصاح البيئي عىل خلق حوافز 

قوية لإلدارة لتحسني أدائها البيئي، من خالل ما ييل:
1- البند رقم )1( بناء سمعة وشهرة الرشكة من 
قيمة  فكانت  للموارد،  ونظيف  كفء  استخدام  خالل 
 ،0.69 معياري  بانحراف   4.26 احلسايب  املتوسط 
من   89( العينة  أفراد  أغلب  إجابات  تركزت  حيث 
أفراد العينة( ما بني املوافق واملوافق متامًا عىل هذا البند، 
تتحسن  البيئي  اإلفصاح  يف  الرشكات  تتوسع  فعندما 
الرشكة يف استخدام كفء ونظيف للموارد لبناء سمعة 

الرشكة وبالتايل حتسني كفاءة األداء البيئي.
البند رقم )10( تسويق منتجات وخدمات   -2
ال تسبب أرضارًا للبيئة والذي يعترب نتيجة لتوافر حافز 
للرشكات يف حتسني أدائها البيئي حيث تركزت إجابات 

أغلب أفراد العينة )86 من أفراد العينة( ما بني املوافق 
املتوسط  قيمة  وكانت  البند  هذا  عىل  متامًا  واملوافق 

احلسايب 4.18. 
مسؤولية  الرشكة  حتمل   )2( رقم  البند   -3
معاجلة  وبالتايل  للغري،  التلوث  يسببها  التي  األرضار 
هبا  تأثروا  الذين  األفراد  وتعويض  البيئية،  األرضار 
تركزت  حيث   4.13 احلسايب  املتوسط  قيمة  وكانت 
إجابات أغلب أفراد العينة )87 من أفراد العينة( ما بني 
موافق وموافق متامًا عىل هذا البند، أي أن أغلبية أفراد 
حتمل  إىل  يؤدي  البيئي  اإلفصاح  أن  عىل  موافقة  العينة 

الرشكة ملسؤوليتها جتاه البيئة.
4- البند رقم )7( احلد ّمن االنبعاثات إىل اهلواء 
النفايات  واملياه والترصيف إىل األرض والتخلص من 
 4.12 احلسايب  املتوسط  قيمة  وكانت  السامة  واملواد 
أفراد  العينة )87 من  أفراد  أغلب  إجابات  تركزت  كام 

العينة( ما بني املوافق واملوافق متامًا عىل هذا البند
اختبار الفرضية الرئيسة الثانية للبحث والتي تنص عىل 
)ال توجد وسائل تقوم هبا الدولة لتحسني األداء البيئي 

بالرشكات الصناعية السورية(:
الختبار الفرضية الرئيسة الثانية للبحث تم إجراء 
اختبار T ستيودنت للعينة الوحيدة لدراسة داللة الفروق 
بني القيمة املعيارية 3 )وهي القيمة املوافقة لفئة اإلجابة 
“حمايد”) وكل من متوسطات املتغريات والبنود املتعلقة 

بالفرضية الرئيسة الرابعة يف عينة البحث كام ييل:
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اجلدول رقم )6( . نتائج اختبار T ستيودنت للعينة الوحيدة لدراسة داللة الفروق بني القيمة املعيارية )3( وكل من متوسطات املتغريات 
املتعلقة بالفرضية الرئيسة الثانية.

 رقم
البند

البيان

القيمة املعيارية = 3

 املتوسط
احلسايب

 االنحراف
املعياري

 tقيمة 
املحسوبة

 قيمة مستوى
 الداللة

املحسوبة
داللة الفروق

بند13
 حتمل الدولة جلزء من التكاليف البيئية التي تتكبدها الرشكة كوسيلة

لدعم الصناعات الوطنية احلالية ماديا واالرتقاء باألداء البيئي
توجد فروق دالة3.850.939.2920.000

بند14
 عدم إصدار تصاريح صناعية جديدة ما مل تتوافر هبا املقومات

األساسية للحفاظ عىل البيئة
توجد فروق دالة4.180.9013.2870.000

بند15
 إجبار الرشكات الصناعية للحصول عىل شهادة اجلودة العاملية

ISO 14001إلدارة األنظمة البيئية 
توجد فروق دالة4.100.7914.1640.000

بند16
 حث الرشكات الصناعية عىل إنشاء إدارات متخصصة داخلها

لشؤون البيئة
توجد فروق دالة4.180.5422.3550.000

بند17
 نرش الوعي البيئي ليس عىل املستوى الصناعي فحسب بل من خالل

إدراجه ضمن مناهج التعليم
توجد فروق دالة4.240.7516.8820.000

توجد فروق دالة4.350.6820.0880.000دعم األبحاث الصناعية واملتعلقة بحامية البيئةبند18

 استخدام الدولة لوسائل ترفع كفاءة األداء البيئي بالرشكات الصناعية
السورية )البنود من 13 - 18)

توجد فروق دالة4.150.4228.0460.000

الداللة  مستوى  قيمة  أن  أعاله  اجلدول  يبني 
املحسوبة كانت أصغر بكثري من القيمة 0.05 بالنسبة 
جلميع البنود واملتغريات املحسوبة، أي أنه عند مستوى 
الثقة 95٪ توجد فروق دالة إحصائيًا بني القيمة املعيارية 
واملتغريات  البنود  من  لكل  احلسايب  واملتوسط   )3(
املتعلقة بالفرضية الرئيسة الرابعة، وُيالحظ أن قيم مجيع 

املعيارية  القيمة  املذكورة أعىل من  املتوسطات احلسابية 
موافقني  كانوا  عمومًا  البحث  عينة  أفراد  أن  أي   ،)3(
الرئيسة  بالفرضية  املتعلقة  البنود  مجيع  مضمون  عىل 
حمققة  غري  الثانية  الرئيسة  فالفرضية  وبالتايل  الثانية 
البيئي  األداء  لتحسني  الدولة  هبا  تقوم  وسائل  وهناك 

بالرشكات الصناعية السورية كام ييل:
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الصناعية  األبحاث  دعم   )18( رقم  البند   -1
احلسايب  املتوسط  قيمة  فكانت  البيئة  بحامية  واملتعلقة 
4.35، حيث تركزت إجابات أغلب أفراد العينة )91 
هذا  عىل  متامًا  وموافق  موافق  بني  ما  العينة(  أفراد  من 
البند، فعندما تتوسع الدولة يف دعم األبحاث البيئية قد 
تساهم يف اكتشاف العديد من الثغرات يف األداء البيئي 

للرشكات الصناعية مما يؤدي لتحسني األداء البيئي. 
ليس  البيئي  الوعي  نرش   )17( رقم  البند   -2
إدراجه  خالل  من  بل  فحسب  الصناعي  املستوى  عىل 
ضمن مناهج التعليم مما يساهم يف حتسني األداء البيئي 
حيث تركزت إجابات أغلب أفراد العينة )84 من أفراد 
العينة( ما بني موافق وموافق متامًا عىل هذا البند وكانت 

قيمة املتوسط احلسايب 4.24. 
الصناعية  الرشكات  حث   )16( رقم  البند   -3
البيئة،  لشؤون  داخلها  متخصصة  إدارات  إنشاء  عىل 
وكانت قيمة املتوسط احلسايب 4.18 وتركزت إجابات 
أغلب أفراد العينة )96 من أفراد العينة( ما بني موافق 

وموافق متامًا عىل هذا البند.

4- البند رقم )14( عدم إصدار تصاريح صناعية 
جديدة ما مل تتوافر هبا املقومات األساسية للحفاظ عىل 
البيئة وكانت قيمة املتوسط احلسايب 4.18 كام تركزت 
إجابات أغلب أفراد العينة )84 من أفراد العينة( ما بني 

املوافق واملوافق متامًا عىل هذا البند.
داللة  ذات  فروق  يوجد  ال  الثالثة  الفرضية  اختبار 
بالفرضيات  املتعلقة  املتغريات  من  كل  قيم  يف  إحصائية 
يف  املاليني  واملدراء  املحاسبني  جمموعة  بني  املختربة 
يف  األكاديميني  وجمموعة  السورية  الصناعية  الرشكات 

جامعة دمشق
املستقلة  للعينات  ستيودنت   T اختبار  إجراء  تم 
لدراسة داللة الفروق يف قيم كل من املتغريات املتعلقة 
واملدراء  املحاسبني  جمموعة  بني  املختربة  بالفرضيات 
وجمموعة  السورية  الصناعية  الرشكات  يف  املاليني 
عينة  يف  دمشق  جامعة  املحاسبة  قسم  يف  األكاديميني 

البحث كام ييل:

اجلدول رقم )7(.  املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واخلطأ املعياري لكل من املتغريات املتعلقة بالفرضيات املختربة يف عينة البحث 
وفقًا للمجموعة املدروسة.

املجموعة املدروسةاملتغري املدروس
 عدد

األفراد
 املتوسط
احلسايب

 االنحراف
املعياري

 اخلطأ
املعياري

 أثر اإلفصاح البيئي عىل خلق حوافز قوية لإلدارة
لتحسني أدائها البيئي )البنود من 1 - 12)

 جمموعة املحاسبني واملدراء املاليني يف
الرشكات الصناعية السورية

773.940.480.05

 جمموعة األكاديميني يف قسم املحاسبة
جامعة دمشق

263.950.520.10

 استخدام الدولة لوسائل ترفع كفاءة األداء البيئي
بالرشكات الصناعية السورية )البنود من 13 - 18)

 جمموعة املحاسبني واملدراء املاليني يف
الرشكات الصناعية السورية

774.140.410.05

 جمموعة األكاديميني يف قسم املحاسبة
جامعة دمشق

264.180.430.09
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النتائج والتوصيات:
تبني للباحثة من خالل الدراسة اإلحصائية ما ييل: 

إحصائية  داللة  ذات  إجيابية  عالقة  توجد   -1
من  وذلك  البيئي  واألداء  البيئي  اإلفصاح  من  كل  بني 
املاليني  واملدراء  املحاسبني  نظر كل من جمموعة  وجهة 
األكاديميني  وجمموعة  السورية  الصناعية  الرشكات  يف 
كل  دراسة  نتائج   مع  يتفق  ما  وهو  دمشق،  جامعة  يف 
 patten(  ،)2000 )Al-Tuwaijri،)عيسى  من,2003) 

خمطط رقم )2(. املتوسط احلسايب لكل من املتغريات املتعلقة بالفرضيات املختربة يف عينة البحث وفقًا للمجموعة املدروسة.

اجلدول رقم )8(. نتائج اختبار T ستيودنت للعينات املستقلة .

املتغري املدروس
 tقيمة  

املحسوبة
 درجات
احلرية

 الفرق بني
املتوسطني

 اخلطأ
 املعياري
للفرق

 قيمة مستوى
 الداللة

املحسوبة
داللة الفروق

أثر اإلفصاح البيئي عىل خلق حوافز قوية لإلدارة 
لتحسني أدائها البيئي )البنود من 1 - 12)

ال توجد فروق دالة0.045101-0.0050.1110.964-

استخدام الدولة لوسائل ترفع كفاءة األداء البيئي 
بالرشكات الصناعية السورية )البنود من 13 – 18)

ال توجد فروق دالة0.386101-0.0370.0950.700-

مستوى  قيمة  أن  أعاله  اجلدول  من  ُيالحظ 
الداللة املحسوبة أكرب بكثري من القيمة 0.05 بالنسبة 
الثقة  مستوى  عند  أنه  أي  املدروسة،  املتغريات  جلميع 
قيم كل  إحصائية يف  ذات داللة  فروق  توجد  95٪ ال 
من املتغريات املتعلقة بالفرضيات املختربة بني جمموعة 
الصناعية  الرشكات  يف  املاليني  واملدراء  املحاسبني 
السورية وجمموعة األكاديميني يف قسم املحاسبة بجامعة 

دمشق يف عينة البحث وبالتايل فالفرضية الثالثة حمققة.
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 ،)2002(، )Power et al, 2008(، )Clarkson et al, 2006

  LuJun, 2010(،( لكنها ختتلف مع نتائج دراسة كل من
 (Liu and Anbumozhi 2009( (Jaffar 2006(، )Lemon&

 Cahan, 1997(، )Ingram & Frazier 1996(، )Deegan

يساعد  أي   ،)& Rankin 1996(، )Fekrat et al, 1996

اإلفصاح البيئي عىل خلق حوافز قوية لإلدارة لتحسني 
أدائها البيئي من خالل ما ييل:

- بناء سمعة وشهرة الرشكة من خالل استخدام 
إنتاج  طرق  تطوير  وكذلك  للموارد  ونظيف  كفء 

وتوزيع أكثر رحيمة يف البيئة. 
أرضارًا  تسبب  ال  وخدمات  منتجات  تسويق   -
حتسني  يف  للرشكات  حافز  خللق  نتيجة  وذلك  للبيئة 

األداء البيئي.
تسببها  التي  األرضار  ملسؤولية  الرشكة  حتمل   -
البيئة للغري، وبالتايل معاجلة األرضار البيئية، وتعويض 

األفراد الذين تأثروا هبا.
- احلد من االنبعاثات إىل اهلواء واملياه والترصيف 

إىل األرض والتخلص من النفايات واملواد السامة.
2- توجد وسائل تقوم هبا الدولة لتحسني األداء 
مع  يتفق  ما  وهو  السورية  الصناعية  بالرشكات  البيئي 

نتائج )املرزوقي، 2004).
بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -3
واملدراء  املحاسبني  جمموعة  بني  العينة  أفراد  إجابات 
وجمموعة  السورية  الصناعية  الرشكات  يف  املاليني 
عينة  يف  دمشق  جامعة  املحاسبة  قسم  يف  األكاديميني 

البحث.
وأوصت الباحثة بام ييل:

1- ال بد من تشجيع الرشكات الصناعية السورية 
عىل اإلفصاح البيئي العادل من خالل قوائم مالية مستقلة.

1- ال بد من قيام الدولة يف سورية بام ييل لتحسني 
األداء البيئي يف الرشكات الصناعية السورية:

- دعم األبحاث الصناعية واملتعلقة بحامية البيئة.
- نرش الوعي البيئي ليس عىل املستوى الصناعي 

فحسب بل من خالل إدراجه ضمن مناهج التعليم.
إدارات  إنشاء  عىل  الصناعية  الرشكات  حث   -

متخصصة داخلها لشؤون البيئة. 
مل  ما  جديدة  صناعية  تصاريح  إصدار  عدم   -

تتوافر هبا املقومات األساسية للحفاظ عىل البيئة. 
عىل  للحصول  الصناعية  الرشكات  إجبار   -
.ISO14001 شهادة اجلودة العاملية إلدارة األنظمة البيئية

التي  البيئية  التكاليف  من  جلزء  الدولة  حتمل   -
الوطنية  الصناعات  لدعم  كوسيلة  الرشكة  تتكبدها 

احلالية ماديا واالرتقاء باألداء البيئي.
التي  الدراسات  من  بمزيد  الباحثة  تويص   -3
كحجم  أخرى  وعوامل  البيئي  اإلفصاح  بني  تربط 
البيئية(، ربحية  الرشكة، نوع نشاط الرشكة )احلساسية 

الرشكة، والضغط )االهتامم( البيئي.

املراجع
أوالً: املراجع العربية

1- بدوي، عباس« املحاسبة عن التأثريات البيئية 
واملسئولية االجتامعية للمرشوع«، دار اجلامعة اجلديدة 

للنرش، اإلسكندرية، 2007.
املحسن  عبد  الرزاق  عبد  عامر  اجلبوري،   -2
البيئي:  األداء  عىل  املعلومات  تكنولوجيا  “انعكاسات 
كلية  األردنية  الزيتونة  جامعة  املضافة”،  القيمة  مدخل 
الدويل  العلمي  املؤمتر  اإلدارية،  والعلوم  االقتصاد 
السنوي التاسع، “ اقتصاديات البيئة والعوملة”23-20 

نيسان، 2009.
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“املحاسبة واإلفصاح  الرمحن  3- اخلويطر، عبد 
العارشة  الندوة  السعودية”،  العربية  اململكة  يف  البيئي 
السعودية،  العربية  باململكة  املحاسبة  تطوير  لسبل 

جامعة امللك سعود، كلية االقتصاد واإلدارة، 2003.
4- عطية، خالد وعالء زهران، وصالح املحمود، 
“دراسة حتليلية لتقييم موقف منشآت األعامل يف الدول 
النامية جتاه املحاسبة البيئية”، جملة التعاون الصناعي يف 

اخلليج العريب، عدد 98-97، 2004.
5- عياض، حممد عادل، دراسة نظرية ملحددات 
اجلزائر،  الباحث،  املؤسسة، جملة  البيئة يف  سلوك محاية 

عدد 7، 2009. 
6- عيسى، سمري كامل حممد “العالقة بني األداء 
الوكالة-  نظرية  منظور  من  البيئي  واإلفصاح  البيئي 
دراسة تطبيقية عىل قطاع الصناعات الكياموية وصناعة 
والتجارية،  املالية  الدراسات  جملة  والبرتول”.  الغاز 

كلية جتارة بني سويف جامعة القاهرة، 2000.
التأثريات  »أثر  دانيال،  جورج  غايل،   -7
مهنة  ممارسة  عىل  االقتصادية  الوحدات  أنشطة  البيئية 
كلية  والتجارة،  لالقتصاد  العلمية  املجلة  املراجعة«، 
التجارة، جامعة عني شمس، العدد الثاين، 1995، ص 

ص 1581-1477
وحتليل  “دراسة  عباس،  مها  املرزوقي،   -8
اإلدارية  القرارات  ترشيد  يف  وأمهيتها  البيئية  التكاليف 
جدة”،  بمدينة  الصناعية  الرشكات  ميدانية عىل  دراسة 

رسالة ماجستري، جامعة امللك عبد العزيز، )2004).
يف  البيئية  األمور  اعتبارات  أمحد،  املرصي،   -9
دمشق،  للنرش،  الرضا  دار  املالية،  البيانات  مراجعة 

.2004
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ملحق )1(
اإلستبيان.

السيد                     املحرتم حتية طيبة وبعد:
اإلستبيان الذي بني يديكم هو جزء من متطلبات إعداد البحث “حتليل العالقة بني اإلفصاح البيئي واألداء البيئي” 
ويتوقف  البيئي،  واألداء  البيئي  اإلفصاح  بني  العالقة  حتديد  معرفة  هبدف  صممت  أسئلة  اإلستبيان  هذا  وحيوي 
حتقيق هذا اهلدف عىل إجاباتكم الدقيقة والصحيحة عىل مجيع أسئلة اإلستبيان، كام ترحب الباحثة بأي إضافات أو 
مالحظات علمية يمكنكم تدوينها عىل الصفحات اخللفية لإلستبيان، مؤكدًة أن آرائكم ستكون حمل تقدير ملا متثله 

من إضافة قّيمة ملوضوع البحث. ولكم خالص الشكر والتقدير.
أوالً: املعلومات العامة:

حيتوي اجلزء التايل عىل بعض األسئلة عن املعلومات الشخصية والتي ستساعد عىل حتليل الدراسة، الرجاء وضع 
إشارة )X( أمام اإلجابة املناسبة:

التخصص العلمي:  
حماسبة             اقتصاد           إدارة أعامل       علوم مرصفية            غري ذلك )حددها(......................

آخر مؤهل علمي حصلت عليه: 
معهد       بكالوريوس        دبلوم دارسات عليا           ماجستري                دكتوراه             غري ذلك )حددها(................... 

 عدد سنوات اخلربة يف جمال املحاسبة: 
أقل من 5 سنوات.           من 5 إىل 10 سنوات         من 11 إىل 15 سنة           15 سنة فأكثر

الوضع الوظيفي: 
مدير مايل            حماسب          أستاذ جامعي       مدير حسابات      غري ذلك )حددها(................. 
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ثانيًا: أسئلة اإلستبيان:
املحور األول: ما هي درجة موافقتك من عدمها يف أن اإلفصاح البيئي يؤدي إىل: 

غري موافق عىل اإلطالقغري موافقحمايدموافقموافق متامًاالسؤالرقم البند

بند 1
 بناء سمعة وشهرة الرشكة من خالل استخدام كفء

 ونظيف للموارد

بند 2
 حتمل الرشكة مسؤولية األرضار التي يسببها التلوث

 للغري، وبالتايل معاجلة األرضار البيئية، وتعويض
األفراد الذين تأثروا هبا

بند 3
 تقليل املخلفات املرتتبة عىل أنشطة الرشكة إىل أدنى

حد ممكن، والتخلص منها بطريقة آمنة

بند 4
 تقليل استهالك املوارد والتي تشمل خفض استخدام

الطاقة واملواد واملياه وحتسني إعادة تدوير املنتج

بند 5
 االهتامم بتطوير املوارد الناضبة واحلفاظ عىل التنوع

البيئي

بند 6
 إدامة عالقات متوازنة بني عنارص البيئة الطبيعية

وعدم اإلرضار باألرض واهلواء واملاء

بند 7
 احلد ّمن االنبعاثات إىل اهلواء واملياه والترصيف إىل

األرض والتخلص من النفايات واملواد السامة

تعظيم استخدام مصادر الطاقة املتجددةبند 8

بند 9
 زيادة قيمة اخلدمات أو املنتجات من خالل إشباع

احلاجات العملية، املرنة واملعيارية التي يرغبها الزبون

تسويق منتجات وخدمات ال تسبب أرضارًا للبيئةبند 10

تطوير طرق إنتاج وتوزيع رحيمة يف البيئةبند 11

بند 12
 ختفيض املخاطر البيئية، وتلك املتعلقة بصحة وأمان

العاملني، واجلمهور بصفة عامة
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املحور الثاين: ما هي درجة موافقتك من عدمها يف أن كل عبارة من العبارات التالية يمكن أن تتبعها الدولة كوسائل 
لتحسني األداء البيئي بالرشكات الصناعية: 

غري موافق عىل اإلطالقغري موافقحمايدموافقموافق متامًاالسؤالرقم البند

بند 13
 حتمل الدولة جلزء من التكاليف البيئية التي تتكبدها

 الرشكة كوسيلة لدعم الصناعات الوطنية احلالية
ماديا واالرتقاء باألداء البيئي

بند 14
 عدم إصدار تصاريح صناعية جديدة ما مل تتوافر هبا

املقومات األساسية للحفاظ عىل البيئة

بند 15
 إجبار الرشكات الصناعية للحصول عىل شهادة

ISO 14001 اجلودة     العاملية إلدارة األنظمة البيئية

بند 16
 حث الرشكات الصناعية عىل إنشاء إدارات

متخصصة داخلها لشؤون البيئة

بند 17
 نرش الوعي البيئي ليس عىل املستوى الصناعي

فحسب بل من خالل إدراجه ضمن مناهج التعليم

دعم األبحاث الصناعية واملتعلقة بحامية البيئةبند 18
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Abstract. Many researchers showed that disclosing environmental performance data is a sign that an organization feel more 
committed to addressing the environmental aspects of their operations once they start disclosing their environmental performance, 
another studies indicated a negative relationship or no relationship between the levels of environmental disclosure with the level 
of environmental performance. So this study analyzed the relationship between environmental disclosure and environmental 
performance, from the perspective of accountants in Syrian industries and academic people at Damascus University. The researcher 
found that there was a good relationship between environmental disclosure and environmental performance. The study recommended 
for the necessity of the disclosure of environmental performance of industrial companies by separate financial statements to judge 
the efficiency of environmental performance, also the necessity of government’s encouragement for use many tools to encourage 
improving environmental performance at Syrian Industries, such as developing researches that purpose to protect our environment.


