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 المحاسبة اإلدارية البيئية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية
 ه(مصرات  دراسة ميدانية على الشركة الليبية للحديد والصلب)

 •القصير ابتسام محمودو          •حسين طارق شعبان

 ملخص
تعريف بأهمية المحاسبة اإلدارية البيئية، وللتعرف على مدى إدراك المسؤولين والعاملين في اإلدارة العامة للهدفت الدراسة 

واستطالع آرائهم فيما إذا كان تطبيق  ،للشؤون المالية في الشركة الليبية للحديد والصلب لمفهوم المحاسبة اإلدارية البيئية
مدى وجود مخاوف ومعوقات تحد من تطبيق المحاسبة  المحاسبة اإلدارية البيئية سيساهم في تحقيق ميزة تنافسية للشركة، وما

ين وتوزيع ولقد قامت الدراسة بإجراء المقابالت غير المباشرة مع المسؤول؟ اإلدارية البيئية في الشركة الليبية للحديد والصلب
وتبذل مجهودات  ،استبانة على العينة المختارة ، وخلصت الدراسة إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب لديها أداء بيئي متميز

كبيرة للحفاظ على البيئة، إال أن هذا لم يواكبه تطور في الممارسات المحاسبية داخلها، إذ أنها ال تطبق المحاسبة اإلدارية 
أظهرت النتائج أن المسؤولين والعاملين في الشركة الليبية للحديد والصلب لديهم إدراك لمفهوم المحاسبة اإلدارية  البيئية ، كما

البيئية، كما بينت أن تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئية  قد يساهم في تحقيق الميزة التنافسية )بأبعادها المختلفة( للشركة، إال أنه 
وعدم  ،صعوبة قياس التكاليف البيئية :منها ،عوقات تحد من تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئيةفي المقابل توجد مخاوف وم

 وأيضا عدم وجود اهتمام من قبل المجتمع بالقضايا البيئية. ،وجود تنسيق وتعاون وثيق بين أقسام المحاسبة واإلدارات األخرى

 الميزة التنافسية. ،المحاسبة اإلدارية البيئية الكلمات الدالة:

 

 قدمةم -1

تزايددد االهتمددام بالقضددايا البيئيددة فددي اةونددة األخيددرة نتيجددة لتفدداقم 
والدددذص مصددددرأل فدددي األغلدددب مخلفدددات المصدددانع،  التلدددول البيئدددي

وتبعددا لددذلك ظهددرت المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة كإحدددى التقنيددات 
الحديثدة التدي تهددف إلدى الحدد والتقليدل مدن النفايدات واالنبعاثدات 
مدن خدالل االسددتاالل األمثدل للمددوارد المتاحدة، ولقددد تدم تصددنيفها 
مددددن قبددددل األمددددم المتحدددددة كإحدددددى أدوات اإلدارة البيئيددددة لتطبيددددق 
التنميدددة المسدددتدامة بشدددكل عملدددي، باإلضدددافة إلدددى ذلدددك ، بيندددت 

لمحاسددبة اإلداريددة البيئيددة يمددن  العديددد مددن الدراسددات أن تطبيددق ا
الوحدددات االقتصددادية العديدددد مددن المندددافع كمددا أنددده يسدداعد علدددى 
تحسين األداء العام للشركات، وتدأتي هدذأل الدراسدة للتعدرف علدى 
دور المحاسبة اإلدارية البيئية في تحقيق الميزة التنافسدية للوحددة 

ن فددي االقتصددادية، واسددتطالع آراء عدددد مددن المسددؤولين والعدداملي
  إحدى الشركات الصناعية الليبية حول هذأل القضية.

 

 

 

 

  مشكلة الدراسة:  -2

 يمكن بلورة مشكلة الدراسة فيما يلي:

   يالحدددظ نددددرة البحدددول العربيدددة فدددي مجدددال المحاسدددبة اإلداريدددة
 البيئية بالرغم من المزايا والفوائد العديدة التي تقدمها.

   اقة دللحديدد والصدلب لدديها إمكانيدات كبيدرة وطدد الليبيدةالشدركة
لددددول جندددوب أوروبدددا تقدددوم بالتصددددير مدددا أنهدددا ك ،نتاجيدددة عاليدددةإ

رئدديس مجلددس وبعد  الدددول اةسدديوية والددول العربيددة، ولقددد أكدد 
إدارة الشدددركة فدددي المقابلدددة التدددي أجريدددت معددده أن الشدددركة تواجددده 

ن السدبل منافسة كبيرة، وبالتالي فهي فدي حاجدة ماسدة للبحدل عد
تقويدة مركزهدا   تسداهم فديتحقيدق مزايدا تنافسدية التي تمكنهدا مدن 

 في السوق والتالب على المنافسين.

 سبق فإن تساؤالت الدراسة تمثلت فيما يلي: علىتأسيسا 

ما مدى إدراك المسؤولين والعاملين في الشركة الليبية للحديد  -
 والصلب لمفهوم المحاسبة اإلدارية البيئية؟
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الممكن أن يساهم  تطبيدق المحاسدبة اإلداريدة البيئيدة هل من  -
فددي تحقيددق ميددزة تنافسددية )بأبعادهددا المختلفددة( للشددركة الليبيددة 

 للحديد والصلب؟
ما مددى وجدود مخداوف ومعوقدات تحدد مدن تطبيدق المحاسدبة  -

 اإلدارية البيئية في الشركة الليبية للحديد والصلب؟ 

 أهداف الدراسة:  -3

بالمحاسددبة اإلداريددة البيئيددة والبحددل فددي  تسددعى الدراسددة للتعريددف
عالقتها بالميزة التنافسية للوحدة االقتصادية، كما تهدف للتعرف 
على مدى إدراك  المسؤولين والعاملين في الشركة الليبية للحديد 

واسدددتطالع آرائهدددم  ،والصدددلب لمفهدددوم المحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة
يئيددددة سيسدددداهم فددددي فيمددددا إذا كددددان تطبيددددق المحاسددددبة اإلداريددددة الب

ومدددددى  ،تحقيددددق ميددددزة تنافسددددية للشددددركة الليبيددددة للحديددددد والصددددلب
)مدن وجهدة نظدر المسدؤولين والعداملين(  وجود مخاوف ومعوقات

تحدددد مدددن تطبيدددق المحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة فدددي الشدددركة الليبيدددة 
 للحديد والصلب.

 أهمية الدراسة:  -4

ى التقنيدات تكمن أهمية الدراسة في كونهدا تحداول التعريدف بإحدد
الحديثدددة والمتمثلدددة فدددي المحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة والتدددي أثبتدددت 
جدواها فدي إمدداد اإلدارة بالمعلومدات الالزمدة لالسدتاالل األمثدل 

قددد تسدداهم هددذأل  للمددوارد المتاحددة والحددد مددن التلددول البيئددي، أيضددا
الدراسدددة فدددي نشدددر الدددوعي بأهميدددة الحفددداظ علدددى البيئدددة والمدددوارد 

 الطبيعية.

لشددددركة محددددل الدراسددددة هددددي مددددن أكبددددر جانددددب آخددددر فددددإن ا ومددددن
الشدركات الصددناعية العامددة فددي ليبيددا والبحددل فددي سددبل اكتسددابها 

 .للميزة التنافسية يعد أمرا في غاية األهمية لتعزيز صادراتها

 فرضيات الدراسة:   -5

بدددالنظر إلدددى تسددداؤالت الدراسدددة فدددإن الفرضددديات يمكدددن صدددياغتها 
 كالتالي:

 لعدددددداملون فددددددي الشددددددركة الليبيددددددة للحديددددددد يدددددددرك المسددددددؤولون وا
 والصلب مفهوم المحاسبة اإلدارية البيئية. 

  تطبيددق المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة قددد يسدداهم فددي تحقيددق ميددزة
 تنافسية )بأبعادها المختلفة( للشركة الليبية للحديد والصلب.

  توجددد مخدداوف ومعوقددات تحددد مددن تطبيددق المحاسددبة اإلداريددة
 الليبية للحديد والصلب.البيئية في الشركة 

 محددات الدراسة:  -6
  أبعاد الميزة التنافسية التي اعتمددتها الدراسدة تمثلدت فدي :ميدزة

التميددددز مدددددن حيددددل كفددددداءة  جدددددودة المنددددتج قددددل التكلفددددة األ
 التميز في الجانب التسويقي. العمليات 

  اقتصددرت الدراسدددة  بالبحددل فدددي مجددال الميدددزة التنافسددية علدددى
، وبالتدددالي فهدددي لدددم تتنددداول الميدددزة االقتصددداديةمسدددتوى الوحددددة 

 التنافسية على مستوى القطاع أو على مستوى الدولة. 
 منهجية الدراسة:  -7

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، واعتمدت في الجانب 
النظددددددرص علددددددى الكتددددددب والمراجددددددع المعتمدددددددة والوثددددددائق الرسددددددمية 

فقدددد تمثدددل مجتمدددع  والدراسدددات السدددابقة، أمدددا فدددي الجاندددب العملدددي
الدراسدددددة فدددددي جميدددددع المسدددددؤولين والعددددداملين فدددددي اإلدارة العامدددددة 

 (60)للشؤون المالية للشدركة الليبيدة للحديدد والصدلب وتدم توزيدع 
صدددالحة للتحليدددل اإلحصدددائي،  اسدددتبانة (25)واسدددترداد  ،اسدددتبانة

كمددددددا قامددددددت الدراسددددددة بددددددإجراء المقددددددابالت غيددددددر المباشددددددرة مددددددع 
تددم تحليددل البيانددات المجمعددة باسددتخدام المسددؤولين فددي الشددركة، و 

وتمثلدت  (SPSS) االجتماعيدةبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 
األسدددددداليب المسددددددتخدمة فددددددي التحليددددددل اإلحصددددددائي فددددددي النسددددددب 

المعيدددددارص وكدددددذلك  واالنحدددددرافوالتكدددددرارات والمتوسدددددط الحسدددددابي 
 T واختبددددارواختبدددار سدددمروكلمجروف  خكدددرو نبدددااحتسددداب ألفدددا 
 لعينة واحدة.

 الصعوبات التي واجهة الدراسة:  -8

معددددل  انخفدددا تمثلدددت الصدددعوبات التدددي واجهدددت الدراسدددة فدددي 
 اسدددتبانة (25)مدددن قبدددل المبحدددوثين، فقدددد تدددم اسدددترداد  االسدددتجابة

تدم توزيعهددا،  اسدتبانة (60)صدالحة للتحليدل اإلحصدائي مددن بدين 
وأيضدا لحداثددة  ،مدن قبددل المبحدوثين المبداالةوقدد يعدود ذلدك لعدددم 

 انخفدا الموضوع الذص تتناوله الدراسة، ويجب التنويده إلدى أن 
ن شددكل قيدددا علددى النتيجددة التددي تددم التوصددل  االسددتجابةمعدددل  وا 
 إال أنه يعزز من مصداقية الدراسة والباحثين. ؛إليها
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 :الدراسات السابقة  -9

 بعددد  الدراسدددات التدددي تناولدددت المحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة مثدددل
(Tsui, 2014( ،)Cullen&Whelan, 2006 قامددددددددددددددددددت )

بمراجعددة البحددول السددابقة حددول المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة وفددي 
المجمددل أوضددحت هدددذأل الدراسددات أن المحاسدددبة اإلداريددة البيئيدددة 
جاءت لمعالجة القصور في المحاسبة اإلدارية وأنها من الممكن 
 أن تسددداهم فدددي تحقيدددق وفدددورات فدددي التكددداليف وتطدددوير عمليدددات
اإلنتددداك، كمدددا أشدددارت إلدددى وجدددود بعددد  المعوقدددات فدددي تطبيدددق 
المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة أهمهددا صددعوبة قيدداس التكدداليف البيئيددة 
دارة البيئددددة، أيضددددا بينددددت  ومحدوديدددة التعدددداون بددددين المحاسددددبين وا 

( التعددداريف األساسدددية وأهدددم المجددداالت Jasch, 2003) دراسدددة
ولقددددددددددددد حاولددددددددددددت التطبيقيددددددددددددة للمحاسددددددددددددبة اإلداريددددددددددددة البيئيددددددددددددة، 

( إيجداد فهدم جديدد للمحاسدبة Jalaludin et al, 2011دراسدة)
المؤسسددداتي، ومدددن  االجتمددداعاإلداريدددة البيئيدددة مدددن منظدددور علدددم 

خددالل المقددابالت التددي أجرتهددا، بينددت الدراسددة أن هندداك نددوع مددن 
الضدددداط يمددددارس علددددى شددددركات التصددددنيع فددددي ماليزيددددا لتطبيددددق 

أشدددارت إليددده أيضدددا دراسدددة وهدددو مدددا  ،المحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة
(Jamil et al, 2015 والتدي بحثدت فدي العوامدل المدؤثرة  فدي )

ممارسددددة المحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة فددددي المشددددروعات الصددددارى 
 والمتوسطة في ماليزيا.

المحاسدبة  بع  الدراسات بحثت في مدى تبني الشدركات لتقنيدة
 (James.o ,Abiola, 2012منهددا دراسددة )اإلداريددة البيئيددة 

والتددددي أجددددرت تقييمددددا لممارسددددة شددددركة الددددنفط الوطنيددددة النيجيريددددة 
المحاسدبة اإلداريدة وأشارت النتائج أن  ،محاسبة اإلدارية البيئيةلل

كدددددذلك دراسدددددة  يدددددتم اسدددددتخدامها فدددددي الممارسدددددة العمليدددددة، البيئيدددددة
( والتددددددي هدددددددفت للتعددددددرف علددددددى مدددددددى تبنددددددي 2009 )السددددددبوع،

 ،كات الصدناعية األردنيدةمدن قبدل الشدر  المحاسبة اإلدارية البيئية
المحاسدددبة  يدددةقنوأظهددرت النتدددائج أن هدددذأل الشدددركات تقددوم بتبندددي ت

( والتدي هددفت للتعدرف 2015) درغدام،  ودراسة ،اإلدارية البيئية
شركة  (43)على مدى تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئية من قبل 

وخلصددددت إلددددى أن هددددذأل الشددددركات تطبددددق المحاسددددبة  ،فلسددددطينية
 Schaltegger Sأمدا دراسدة )، (%75)ئيدة بنسدبة اإلداريدة البي

& Burritt RL ,2000 فقد حاولدت إيجداد نمدوذك للمعلومدات )
، وبالنسددددددبة المحاسددددددبة اإلداريددددددة البيئيددددددةالمتحصددددددل عليهددددددا مددددددن 

أو المحاسدبة اإلداريدة البيئيدة للدراسات التي تناولدت العالقدة بدين 
 األداء البيئدددددددددي وبددددددددددين أداء الشدددددددددركات فهددددددددددي محددددددددددودة منهددددددددددا

(Larojan&Thevaruban, 2014،) (Saeidi& Sofian, 

وأظهدددددرت هدددددذأل الدراسدددددات وجدددددود  (،2012)جيجدددددان،  (،2014
واألداء تطبيددددق المحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة يجابيددددة بددددين إعالقددددة 
 .وبين األداء العام للشركات بصفة عامة البيئي

 ما يميز هذه الدراسة:

البيئيددة المحليددة فددي تعددد هددذأل الدراسددة مددن المحدداوالت األولددى فددي 
وكدذلك البحدل فدي العالقدة بدين  ،مجال المحاسبة اإلدارية البيئية

المحاسدبة اإلداريددة البيئيددة والميددزة التنافسددية وبالتددالي سددتكون نددواة 
 لألدبيات في هذا المجال.

 اإلطار النظري:  -10

بدايددةس سدديتم التعددرف علددى ماهيددة المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة مددن 
وأيضدا بعد   ،أساليبها ومجداالت اسدتخدامها حيل تعريفها وأهم

 االقتصداديةفوائدها، ثم سيتم التطرق إلى الميزة التنافسية للوحدة 
من حيل المفهوم والعناصر وأهم العوامدل المدؤثرة عليهدا، وأخيدرا 
البحدددددل فدددددي العالقدددددة بدددددين المحاسدددددبة اإلداريدددددة البيئيدددددة والميدددددزة 

 التنافسية.

 البيئية:ماهية المحاسبة اإلدارية  10-1

ظهددرت المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة قبددل ثالثددة عقددود تقريبددا، وتعددد 
وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة أول وكالدة وطنيدة تضدع 
برنددامج رسددمي للتشددجيع علددى تطبيددق المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة 
وكان ذلك في بدايدة التسدعينيات، ومندذ ذلدك الوقدت بددأت العديدد 

لكثير من البلدان  تطبيدق المحاسدبة اإلداريدة من المنظمات في ا
شدددكلت األمدددم المتحددددة لجندددة مدددن  (م1999)البيئيدددة، وفدددي سدددنة 

الخبراء لدعم تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئيدة فدي أنحداء العدالم، 
الددددولي للمحاسدددبين وثيقدددة  االتحدددادأصددددر  (م2005)وفدددي عدددام 
 حول المحاسبة اإلدارية البيئية. ةاسترشادي

 تعريف المحاسبة اإلدارية البيئية:   10-2

للمحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة العديددددد مددددن التعدددداريف، فقددددد عرفتهددددا 
( بأنهدددددا أداة تددددددمج بدددددين معلومدددددات 0Jusch, 200دراسدددددة )

المحاسبة المالية والتكداليف وبدين المعلومدات البيئيدة، كمدا عرفهدا 
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 قتصدادصواالالدولي للمحاسدبين بأنهدا إدارة األداء البيئدي  االتحاد
مددددن خددددالل تطددددوير وتنفيددددذ الددددنظم والممارسددددات المحاسددددبية ذات 

أمددا التعريددف األكثددر شدددموال  (.IFAC, 2005) الصددلة بالبيئددة
 (م2001) فهدو الدذص ذكددر فدي تقريدر فريددق خبدراء األمدم المتحدددة

عددددداد التقددددارير ا  عمليددددة تحديددددد وتجميددددع وتقدددددير وتحليددددل و  بأنهددددا
المدددواد والطاقدددة ومعلومددددات الداخليدددة واسدددتخدام معلومدددات تدددددفق 

التكدداليف البيئيددة وغيرهددا مددن المعلومددات النقديددة الالزمددة التخدداذ 
 .UNDSD, 2001)) القرارات التقليدية والبيئية داخل المنظمة

يتبددين ممددا سددبق أن المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة تددوفر نددوعين مددن 
 المعلومات:

  :وتدفقات ومصدائر والمتمثلة في استخدام  المعلومات المادية
لنفايدددات، ولقدددد أوضدددحت الوثيقدددة المدددواد والطاقدددة والميددداأل وكدددذلك ا

الدددولي للمحاسددبين أندده لتحقيددق إدارة فعالددة  لالتحددادسترشددادية اال
يجدب  واالنبعاثداتثدار البيئيدة المحتملدة مدن النفايدات للحد من اة

أن يكون للمنظمة بيانات دقيقة عن كميات ومصائر كل الطاقدة 
فدإدارة المنظمدة  ،والمواد المستخدمة فدي مختلدف أنشدطتهاوالمياأل 

فددي حاجددة ماسددة إلددى معرفددة مقدددار الطاقددة والميدداأل والمددواد التددي 
ومقددار الطاقدة والميداأل والمدواد التدي أصدبحت  ،أصبحت منتجات
 نفايات وانبعاثات.

   المعلومددات النقديددة: وهددي تشددمل النشدداطات التددي تعمددل علددى
 واالنبعاثداتلمندع أو السديطرة علدى النفايدات مراقبة األداء البيئدي 

بالبيئدددة ، ومدددن أمثلتهدددا التكددداليف  اس والتدددي يمكدددن أن تلحدددق ضدددرر 
المتكبدة لمنع توليد النفايات وتكاليف معالجة النفايات والتكداليف 

ما يشار إلى هذأل األندواع  الالزمة لمعالجة المواقع الملوثة وغالبا
 (.IFAC, 2005) البيئة من التكاليف على أنها تكاليف حماية

 أساليب المحاسبة اإلدارية البيئية:  10-3

للمحاسددبة اإلداريددة البيئيددة العديددد مددن األسدداليب، مددن أهمهددا مددا 
 يلي:

  المحاسدددبة  حسددداب التدددوازن البيئدددي: ويعدددد مدددن أهدددم أسددداليب
اإلداريدة البيئيددة، ويقددوم علددى أسدداس المعادلددة )مددا يدددخل البددد أن 

ذا الحسدددداب يتكددددون أساسددددا مددددن جددددانبين، يخددددرك أو يخددددزن( وهدددد
ويشدمل كميدات المدواد الخدام والطاقدة  ،المددخالت :الجانب األول

 ،المخرجدددات :والجاندددب الثددداني .والميددداأل المسدددتخدمة فدددي اإلنتددداك

ويشددددددمل الوحدددددددات المنتجددددددة والمخزنددددددة كددددددذلك كميددددددة النفايددددددات 
 (م2001)، وأشار تقرير فريق الخبراء لألمم المتحدة واالنبعاثات

أندددده يمكددددن الحصددددول علددددى معظددددم البيانددددات الكميددددة للمدددددخالت 
 والمخرجات من خالل النظام المحاسبي للمنظمة.

   محاسدددبة تددددفق المدددواد: للحصدددول علدددى بياندددات شددداملة عدددن
تدددفق المددواد، يجددب أن تكددون هندداك متابعددة لكافددة مراحددل تدددفق 

 التسددليم، المخددزون، التوزيددع الددداخلي المددواد، مثددل شددراء المددواد،
عدادة التددوير  ،وشحن المنتج واالستخدام وكذلك جمع النفايدات وا 

والمعالجددددة والددددتخلص منهددددا، وتتددددوفر هددددذأل البيانددددات مددددن خددددالل 
 (.IFAC, 2005محاسبة تدفق المواد ) 

   تحليدل التكلفددة علددى أسدداس النشدداط: تددوفر المحاسددبة اإلداريددة
والنفايدات مدن المدواد  االنبعاثداتالمعلومدات عدن نصديب   البيئيدة

الخام والطاقدة والميداأل، وهدذأل التكداليف تسدمى بالتكداليف المسدتترة 
، ويهدف هذا األسلوب إلدى فصدل Hidden Costsأو المخفية 

وأوضددد  تقريدددر األمدددم  ،التكددداليف المسدددتترة عدددن التكددداليف العامدددة
سلوب يركز علدى التخصديص األ اإلى أن هذ (م2001)المتحدة 

إذا كددان هندداك  ىخددر أ عبددارةعلددى المنتجددات، وب السددليم للتكدداليف
نتاجده مدواد خطدرة بدرجدة إعندد  منده عدة منتجات وأحدها ينبعدل

ذا لددددم يددددتم فصددددل التكدددداليف  عاليددددة واةخددددر بدرجددددة منخفضددددة، وا 
عندددها سدديتم تخصدديص التكدداليف بشددكل خدداط ، كمددا  المسددتترة،

أل أن تسددعير المنتجددات  والقددرارات اإلداريددة األخددرى المرتبطددة بهددذ
 البيانات تكون خاطئة أيضا. 

  :هدذا األسدلوب يهدتم بالتكداليف ذات الصدلة  دورة حياة المنتج
بحيدددداة المنددددتج والمرتبطددددة باةثددددار البيئيددددة الكاملددددة والتددددي تشددددمل 

، وحتى عندد تحدول المندتج االستخداممراحل )التصميم، اإلنتاك، 
ا أن هددذ (م2001)إلددى نفايددة(، وقددد أشددار تقريددر األمددم المتحدددة 

 األسلوب لم يحظ باهتمام كبير.

 مجاالت استخدام المحاسبة اإلدارية البيئية:  10-4

 تتمثل أهم مجاالت استخدام المحاسبة اإلدارية البيئية في التدالي
(Jasch, 2003: p 668:) 

 التقييم السنوص للتكاليف البيئية. .1
 تسعير المنتج. .2
 المساهمة في إعداد الموازنة. .3
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 .االستثماراتتقييم  .4
 المتعلقة بالمشاريع. حساب التكاليف والوفورات البيئية .5
 تصميم وتنفيذ نظم إدارة البيئة. .6
 داء البيئي ووضع المؤشرات والمقاييس.تقييم األ .7
 .لألداءوضع أهداف كمية  .8
 البيئية. وااللتزامات واالستثماراتاإلفصاح عن النفقات  .9

إعددددداد التقددددارير للوكدددداالت الوطنيددددة والحكومددددات وتقددددارير  .10
 .االستدامة

 فوائد تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئية:  10-5

أشارت العديد من الدراسات والتقارير إلى الفوائد والمزايدا العديددة 
التي يمكن الحصول عليها من خدالل تطبيدق المحاسدبة اإلداريدة 

 :البيئية ومن بينها

 ,Tsui ,2014; IFAC, 2015 درغددام، ;2009 )السددبوع، 

2005 ; UNDSD، 2001 وفيمددددددا يلددددددي بعضددددددا مددددددن هددددددذأل ،)
 الفوائد:

   المعلومات التدي توفرهدا المحاسدبة اإلداريدة البيئيدة تسداهم فدي
دارة سلسلة القيمة.  تحقيق اإلنتاك األنظف وا 

   صددناعة القددرار فددي العديددد مددن المسددتويات المختلفددة للمنظمددة
تسددتند عددادة إلددى مؤشددرات األداء البيئددي سددواء الماديددة أو الماليددة 

 والتي توفرها المحاسبة اإلدارية البيئية.

   تمثل المحاسبة اإلدارية البيئيدة مددخل مشدترك يدوفر البياندات
المدددددأخوذة مدددددن المحاسدددددبة الماليدددددة ومحاسدددددبة التكددددداليف لخدمدددددة 
أغددرا  رئيسددية تشددمل: زيددادة كفدداءة اسددتخدام المددواد، وتخفددي  

 البيئية.األثر والمخاطرة البيئية، وتخفي  تكاليف الحماية 

 الميزة التنافسية للمنظمات:  -11

الكثيددددر مددددن البدددداحثين بمجددددال الميددددزة التنافسددددية للمنظمددددات  اهددددتم
وكيفيدة تحقيقهدا ، و يعدود هدذا إلدى تسدارع عجلدة التطدور وازديداد 
حدة المنافسدة بدين مختلدف المنظمدات ، وعرفدت الميدزة التنافسدية 

درة أعلددى للمنظمددات بأنهددام المجددال الددذص تتمتددع فيدده المنظمددة بقدد
مددن منافسدديها فددي اسددتاالل الفددرص الخارجيددة أو الحددد مددن أثددر 

بأنهددا تلددك )أيضددا عرفددت  (.2009 ،آميندده )بلوندداس، التهديدددات
الخاصددية النسددبية التددي تمتلكهددا وتجعلهددا تتفددوق علددى المنافسددين 

والمستندة على القدرات الداخليدة للمنظمدة، وتحقدق منفعدة مدركدة 
 :2007)الروسدددان،  (لفتدددرة طويلدددةمدددن قبدددل المسدددتهلكين وتددددوم 

بأنهددا خاصددية معينددة تتميددز بهددا  Porterعرفهددا  (، ولقددد141ص
 العامدددددة للتندددددافس االسدددددتراتيجياتالمنظمدددددة يدددددتم تحقيقهدددددا باتبددددداع 

(Porter, 1998; competitive advantage وتعدددد .)
ء مددن عددن الميددزة التنافسددية األكثددر رواجددا سددواPorter دراسددات 

 االعتبددداروذلدددك لكونددده يأخدددذ بعدددين  ،العمليدددةالناحيدددة النظريدددة أو 
 كافددة األنشددطة التددي تمارسددها المنظمددة ويربطهددا بالبيئددة الخارجيددة

العامدددة للتندددافس  واالسدددتراتيجيات( 141: ص2007)الروسدددان،  
هددي مجموعددة مددن الطددرق التددي يمكددن مددن خاللهددا تحقيددق الميددزة 

د (، ولقدددددأبعددددداد الميدددددزة التنافسددددديةوهدددددي تعدددددد أيضدددددا ) ،التنافسدددددية
لكدل  التنافسية. االستراتيجياتمجموعة من  Simonsاستعر  

 Mintzberg, 1973; Utterback&Abernathyمددن )

1975, Miles&Snow, 1978 باإلضدافة إلدى اسدتراتيجيات )
Porter (Simons, 1990وتعدددددد اسدددددتراتيجيات .) Porter 

 ;Porter, 1998) أشددددهرها ويمكددددن تلخيصددددها فيمددددا يلددددي

Competitive strategy:) 

تهدف لتحقيق تكلفة أقل مدن  االستراتيجيةهذأل  التكلفة األقل:  -
المنافسين ويكون ذلك من خدالل اإلنتداك بمعدايير عالميدة ورقابدة 
محكمدة للتكداليف بمدا يدؤدص إلدى خفد  األسدعار وحصدة سدوقية 

 كبيرة.
التميز: ويكون من خالل الجودة العالية في اإلنتاك والتركيدز   -

 التسويق والبحول والتطوير.على 
التركيدددددز: ويكدددددون مدددددن خدددددالل تحديدددددد مجموعدددددة معيندددددة مدددددن   -

نتدداجي أو سددوق معددين مددع الجددودة إالعمددالء والتركيددز علددى خددط 
 العالية في اإلنتاك وكفاءة العمليات. 

 وبالتددالي مددن الممكددن اعتبددار أبعدداد الميددزة التنافسددية تتمثددل فددي:
التميددز فددي  –جددودة المنددتج  –كفدداءة العمليددات  –التكلفددة األقددل 

 التسويق.

سددبق فإندده توجددد مجموعددة مددن القددوى أو العوامددل  باإلضددافة لمددا
التي تدؤثر فدي الميدزة التنافسدية للمنظمدات والتدي تعدرف بالتحليدل 

 (:Porter, 2008: p80) للداخل وتتمثل في  -من الخارك 

 :مددددا مدددددى سددددهولة أو صددددعوبة دخددددول  دخددددول منافسددددين جدددددد
 ؟منافسين جدد
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  تهديددد البدددائل: مددا مدددى وجددود بدددائل للمنددتج وخصوصددا مددن
 ؟حيل السعر المنخف 

 وهددددل   ؟المشددددترين: مددددا مدددددى قدددددرة المشددددترين علددددى المسدددداومة
 ؟يمكن أن يعملوا من خالل مجموعة

 وهدل يوجدد  ؟الموردين: ما مدى قدرة المدوردين علدى المسداومة
 ؟(احتكارعدد كبير منهم أم عدد محدود )

  أم  ؟هل يوجد تندافس قدوص بدين المنافسدين الحاليين:المنافسين
 ؟أن هناك منافس واحد مسيطر

 العالقة بين المحاسبة اإلدارية البيئية والميزة التنافسية: 

العديددددد مددددن الدراسددددات والتقددددارير فددددي مجددددال المحاسددددبة اإلداريددددة 
البيئيدددة تناولدددت العالقددددة بدددين تطبيدددق المحاسددددبة اإلداريدددة البيئيددددة 

جددددودة  –ة التنافسددددية والمتمثلددددة فددددي: التكلفددددة األقددددل وأبعدددداد الميددددز 
التميددددز فددددي التسددددويق، ومددددن هددددذأل  - كفدددداءة العمليددددات - المنددددتج

 ;Tsui IFAC, 2014 ;2009 الدراسددات والتقددارير )السددبوع،
،2005;  Saeidi&Sofian; 2001, UNDSD ،2014 )

فقد أجمعت هذأل الدراسات وغيرها من الدراسات على أن تطبيدق 
اإلداريددة البيئيددة يسدداهم فددي تخفددي  التكدداليف البيئيددة  المحاسددبة

وهدددذا بددددورأل يسددداهم فدددي  ،وبالتدددالي تخفدددي  التكددداليف اإلجماليدددة
 أشدددددددددددددارت  دراسدددددددددددددة تخفدددددددددددددي  أسدددددددددددددعار المنتجدددددددددددددات، كمدددددددددددددا

(Saeidi&Sofian, 2014 والوثيقددة اإلرسترشددادية ،)لالتحدداد 
الددددولي للمحاسدددبين علدددى أن تطبيدددق المحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة 

هم فددددي تطددددوير وابتكددددار المنتجددددات وهددددو مددددا أكدتدددده دراسددددة يسددددا
والتي بينت أن تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئيدة يسداهم  (السبوع)

فددي تحسددين المزايددا التنافسددية للشددركة مددن خددالل تسددهيل عمليددات 
تحسدددين نوعيدددة المندددتج ، وفيمدددا يتعلدددق بكفددداءة العمليدددات، بيندددت 

وكدددذلك تقريدددر  ،الددددولي للمحاسدددبين لالتحدددادسترشدددادية الوثيقددة اال
لجنة خبراء األمم المتحدة أن المحاسبة اإلدارية البيئية أصدبحت 
ذات أهميددة لدديس فقددط بالنسددبة لعمليددات اتخدداذ القددرارات اإلداريددة 

ولكن لجميع أندواع األنشدطة اإلداريدة ؛في مجال األنشطة البيئية 
زيدددادة كفدددداءة ، كمدددا أن المدحاسددددبة اإلداريددددة البيددددئية تددددساعد فددددي 
 Jamil  et)اسدتخدام المدوارد وخلدق القيمدة، ولقدد أكددت دراسدة 

all, 2015)  أن تطبيددددق المحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة بالنسددددبة
للمشدددداريع الصددددايرة والمتوسددددطة بددددالا األهميددددة لتحقيددددق النجدددداح 
والتنميدددة المسدددتدامة، وفدددي مجدددال التسدددويق فقدددد أكددددت كدددال مدددن 

وكدددذلك تقريدددر  ،الددددولي للمحاسدددبين لالتحدددادسترشدددادية الوثيقددة اال
(، وأيضددا دراسددة Tsui،  2014خبددراء األمددم المتحدددة ودراسددة )

(2014 ،Saeidi&Sofian  أكددددوا جميعدددا علدددى أن تطبيدددق ،)
المحاسددبة اإلداريدددة البيئيدددة يسددداهم فدددي تحسدددين السدددمعة، كمدددا أن 
العالقة اإليجابية بدين المحاسدبة اإلداريدة البيئيدة ومصدادر الميدزة 

افسدددية األخدددرى والمتمثلدددة فدددي خفددد  التكلفدددة وجدددودة المندددتج التن
وكفدداءة العمليددات كددل ذلددك سددينعكس حتمددا علددى جددذب العمددالء 

 ,Saeidi&Sofian) وفت  أسواق جديددة، ولقدد وضدعت دراسدة

2014: P35)  نموذجدددا وضدددحت فيددده العالقدددة بدددين تطبيدددق
الشددركات وخلصددت إلددى أندده فددي  وأداءالمحاسددبة اإلداريددة البيئيددة 

لددددة تطبيددددق المحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة فددددإن الشددددركات سددددوف حا
تحقددددق مسددددتوى أعلددددى مددددن حيددددل األداء المددددالي، وأيضددددا سددددوف 
تحقق مستوى أعلى مدن حيدل األداء غيدر المدالي والمتمثدل فدي: 

 ورضا العمالء والميزة التنافسية. واالبتكارتطوير المنتجات 

وممددددا سددددبق تسددددتخلص الدراسددددة أن تطبيددددق المحاسددددبة اإلداريددددة 
البيئيدددددة لددددده دور إيجدددددابي فدددددي تحقيدددددق الميدددددزة التنافسدددددية للوحددددددة 

 .االقتصادية

 اإلطار العملي: -12

سدددعت الدراسدددة للتعريدددف بالمحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة واستكشددداف 
دورهددددددا فددددددي تحقيددددددق الميددددددزة التنافسددددددية للشددددددركة الليبيددددددة للحديددددددد 

التعريدددف بأسددداليب جمدددع  ن الجاندددب  العملدددي:والصدددلب، ويتضدددم
البيانددددددددات ومجتمددددددددع وعينددددددددة الدراسددددددددة واألسدددددددداليب اإلحصددددددددائية 
 المستخدمة ثم اختبار الفرو  وعر  أهم النتائج والتوصيات.

 مصادر وأساليب جمع البيانات:  -1

 اعتمدت هذأل الدراسة في جمع البيانات على مصدرين هما:

الدراسددددات السددددابقة والمراجددددع المصددددادر الثانويددددة: تمثلددددت فددددي  -
 المعتمدة واألدبيات ذات العالقة.

 المصادر األولية وهي قسمين: -

  إجدددراء المقدددابالت غيدددر المباشدددرة مدددع كدددل مدددن: السددديد رئددديس
مجلددس إدارة الشددركة الليبيددة للحديددد والصددلب، ورؤسدداء أقسددام 

 كال من الموازنات والتكاليف، ومراقبة البيئة.
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  بالدراسددات والتقددارير  االسددتعانةاسددتبانة تددم إعدددادها مددن خددالل
والوثدددددائق المرتبطدددددة بموضدددددوع الدراسدددددة، و هدددددي مكوندددددة مدددددن 
جددددددزئين، الجددددددزء األول: يحتددددددوص علددددددى ثالثددددددة أسددددددئلة تتعلددددددق 

مدن  االسدتبانةبالمعلومات العامة عن الشدخص المجيدب علدى 
أمدددددا الجدددددزء  المؤهدددددل،  المسدددددمى الدددددوظيفي –حيددددل: الخبدددددرة 

فقددددرة، خصدددص منهددددا للفرضددددية  26اني: فهددددو مكدددون مددددن الثددد
فقدرات، وللفرضدية الثانيدة )المحدور  4)المحدور األول(  األولدى

)المحددور الثالددل( فقددد  فقددرة، أمددا الفرضددية الثالثددة 19 الثدداني(
فقددرات، وفددي هددذا الجددزء تددم اسددتخدام مقيدداس  7خصددص لهددا 

ليكددرت ذص الخمددس درجددات المكددون مددن العبددارات الموصددوفة 
( ولقدددد تددددم تحددددوير مقددداييس ليكددددرت إلددددى 1) الجدددددول رقددددمفدددي 

وهمددا  tفتددرات متصددلة لتتماشددى مددع التوزيددع الطبيعددي واختبددار 
 يستخدما فقط في حالة البيانات المتصلة:

 الخماسي ليكرثدرجات مقياس  (1جدول )
 المرجحالوسط الحسابي  الرقم التمييزي العبارة

 1.80أقل من  -1 1 بشدةغير موافق 

 2.60أقل من  -1.80 2 غير موافق

 3.40أقل من  -2.60 3 محايد

 4.20أقل من  -3.40 4 موافق

 5 – 4.20 5 موافق بشدة

 بشكل عكسي المقياس  تأخذ عبارات االستبيان المنفية ترميز. 
 

 

 الدراسة:مجتمع وعينة   -2

تعتبددددر الشددددركة الليبيددددة للحديددددد والصددددلب مددددن أكبددددر الشدددددركات  
 1324000الصددناعية بليبيددا، وتبلددا الطاقددة التصددميمية للشددركة 

ويتمثدددل مجتمدددع الدراسدددة فدددي , طدددن مدددن الصدددلب السدددائل سدددنويا
فدي  جميع المسؤولين والعاملين في اإلدارة العامة للشؤون المالية

موظف، وتدم اختيدار عيندة عشدوائية  122الشركة والبالا عددهم 
مفدددردة وزعدددت عليهدددا االسدددتبانة، وقدددد بلدددا عددددد  60مدددنهم بحجدددم 

اسددتبانة، اسدددتبعدت واحددددة  26االسددتبيانات التدددي تددم اسدددترجاعها 
منهددا لعدددم صددالحيتها للتحليددل اإلحصددائي، وبددذلك يصددب  عدددد 

اسدددتبانة بنسدددبة  25ة االسدددتبيانات الصدددالحة للمعالجدددة اإلحصدددائي
 (%20)موزعددة وأكثددر مددن لتقريبددا مددن االسددتبيانات ا (41.7%)

مدددن مجتمددددع الدراسددددة، وهدددي نسددددبة تعتبددددر مقبولدددة بالمقارنددددة مددددع 
 p116  et al: 2009,) بعد  الدراسدات األخدرى مثدل دراسدة

F.de Geuser)  (%14.5) االسدتجابةوالتي كاندت فيهدا نسدبة ،
 .السيطرة على مثل هذأل المتايراتيستطيع  كما أن الباحل ال

 أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة:  -3

للتحليدل  SPSSلتحقيق الهدف مدن الدراسدة تدم اسدتخدام برندامج 
 اإلحصائي، واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها هي:

 .النسب المئوية والتكرارات 
  المعيدددددددارص للعيندددددددة لمعرفدددددددة  واالنحدددددددرافالمتوسدددددددط الحسدددددددابي

 اإلجابة. اتجاهات
  االسدددتبانةلمعرفدددة مددددى ثبدددات فقدددرات  خكدددرو نبدددااختبدددار ألفدددا 

 ولقياس الصدق الذاتي.
  فسمر نو  - فكلو مجرو اختبار (1-Sample K-S.) 

 اختبارT   الفرو  الختبارلعينة واحدة. 

البيانااااات المتحصاااال عليهااااا ماااان خااااالل المقااااابالت غياااار   -4
 المباشرة:

تحصدددلت الشددددركة الليبيدددة للحديدددد والصددددلب  (م2014)فدددي سدددنة 
علددددى جددددائزة عددددن أدائهددددا البيئددددي خددددالل مشدددداركتها فددددي فعاليددددات 

األخضدددر والتدددي  واالقتصدددادالمنتددددى العدددالمي للجدددائزة الخضدددراء 
أقيمت فدي بدرلين، وعندد سدؤال السديد رئديس مجلدس إدارة الشدركة 
الليبيددة للحديددد والصددلب عددن سدددبب حصددولها علددى هددذأل الجدددائزة 

 أجاب: 

)قسم  وجود تقسيم تنظيمي بالشركة يختص بشؤون البيئة وهو -
 مراقبة وحماية البيئة(.
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وجدددود تواصدددل وتعددداون بدددين الشدددركة الليبيدددة للحديدددد والصدددلب  -
 والهيئة العامة للبيئة.

احتددددواء كافدددددة المصدددددانع والمرافددددق بالشدددددركة علدددددى منظومدددددات  -
 .االحتراقمراقبة الملوثات ونواتج عملية 

من مصدانعها  (األسبستوس)تخلص الشركة بالكامل من مادة  -
ومرافقهددا، وهددي مددادة مسددرطنة محضددورة عالميددا رغددم اسددتمرار 

 وجودها إلى اةن على مستوى العالم وفي ليبيا.

كربونيدددة أو مدددا  كلدددورو تخلدددص الشدددركة مدددن مركبدددات الفلدددورو -
وهددددددي المركبددددددات المسددددددؤولة عددددددن  (CFC) يعددددددرف بمركبددددددات
ون، حيددل تددم اسددتخدام مددواد بديلددة صددديقة إحدددال ثقددب األوز 

 للبيئة في كافة منظومات اإلطفاء ومنظومة التبريد.

 اهتمام الشركة بالاطاء النباتي داخلها. -

تقارير دورية وسنوية عن الملوثات البيئيدة  بإعدادقيام الشركة  -
 وعن حماية البيئة بالشركة والمناطق المجاورة.

لشددددركات والمؤسسددددات وجددددود تواصددددل وتعدددداون بددددين الشددددركة وا -
 شركة البريقة للنفط.، ةمصراتالمجاورة مثل: المنطقة الحرة 

قيدددددام قسدددددم مراقبدددددة وحمايدددددة البيئدددددة بالشدددددركة بأخدددددذ قدددددراءات   -
وقياسددات دوريددة عددن الملوثددات بكددل المصددانع والمرافددق وتنبيدده 

 اإلدارات في حالة وجود انحرافات لمعالجتها وتصحيحها.

مجلددددس إدارة الشددددركة أندددده  ومددددن جانددددب آخددددر أكددددد السدددديد رئدددديس
تعدددر  علدددى مجلدددس اإلدارة تقدددارير دوريدددة وسدددنوية عدددن األداء 
البيئددي للشددركة تددم إعدددادها مددن قبددل قسددم مراقبددة البيئددة، وأيضددا 
لى الهيئة العامة للبيئة.  تحال تقارير دورية إلى وزارة الصناعة وا 

ومددن خددالل الزيددارات الميدانيددة التددي قامددت بهددا الدراسددة  للشددركة 
ضددددا مددددن خددددالل المقددددابالت لكددددل مددددن رئدددديس قسددددم التكدددداليف وأي

والموازندددات ورئددديس قسدددم مراقبدددة البيئدددة ، تبدددين أن الشدددركة تقدددوم 
بإعددداد الخطددط لتحقيددق أهدددافها البيئيددة والتددي مددن أهمهددا ضددمان 

ال أنده إ حماية البيئة وتحقيق درجة من المتابعة والمراقبة البيئية،
 ؛البيئيددة منفصددلة وظدداهرة يددتم احتسدداب التكدداليف فددي المقابددل ال

بدددل مدددن ضدددمن المصدددروفات اإلضدددافية الفنيدددة األخدددرى، كمدددا أن 
الشركة ال تطبق أص من أساليب المحاسبة اإلدارية البيئية والتدي 
 هدددددي )حسددددداب التدددددوازن البيئدددددي، التكلفدددددة علدددددى أسددددداس النشددددداط،

يوجدددد أص تعددداون  دورة حيددداة المندددتج(، وال محاسدددبة تددددفق المدددواد،
م المحاسددبة وقسددم مراقبددة البيئددة إال فيمددا يتعلددق حقيقددي بددين أقسددا

 بالموازنة المخصصة للقسم. 

يتبدددين ممدددا سدددبق أن الشدددركة الليبيدددة للحديدددد والصدددلب لدددديها أداء 
بيئدددي متميدددز، كمدددا أنهدددا تبدددذل مجهدددودات ضدددخمة للحفددداظ علدددى 
البيئددددة والحددددد مددددن النفايددددات ممددددا أهلهددددا للحصددددول علددددى جددددائزة 

خضددراء، إال أن هدذا لددم يواكبدده تطددور للجددائزة ال العددالميالمنتددى 
فددي الممارسدددات المحاسددبية داخلهدددا، إذ أنهددا ال تطبدددق المحاسدددبة 
اإلداريددددة البيئيددددة، والزالددددت التكدددداليف البيئيددددة بأنواعهددددا المختلفددددة 

  مخفية ضمن التكاليف اإلضافية.

 التحليل اإلحصائي واختبار الفروض:  -5

 تحليل خصائص العينة: 1 -5
 ( أن حملدددددة 2) مددددن الجددددددول رقددددم: يتضددددد  المؤهاااال العلماااااي

من أفراد العينة وهي نسدبة  (%64)يمثلون نسبة  البكالوريوس
تعدددددد كبيدددددرة   ويشدددددكلون مدددددع حملدددددة الماجسدددددتير نسدددددبة قددددددرها  

وهذأل الفئة عادة هي المعنية األكثر من غيرها بتنفيدذ  (76%)
مختلددف أنشددطة المنظمددات ممددا يجعلهددا علددى قدددر مددن الددوعي 

 .واإلدراك لمتطلبات العمل
 لهتوزيع أفراد العينة من حيث المؤ  (2جدول )
 النسبة التكرار المؤهل
 %24 6 دبلوم

 %64 16 بكالوريوس

 %12 3 ماجستير

 0 0 دكتوراه

 %100 25 المجموع
 

 

 :( يتبين أن أكثر من نصدف 3من خالل الجدول رقم ) الخبرة
العيندددة لدددديهم خبدددرة تفدددوق الخمسدددة عشدددرة سدددنة، كمدددا أن أفدددراد 

 (%68)سدددنة فمدددا فدددوق تمثدددل  11العيندددة الدددذين خبدددراتهم مدددن 
وهذأل النسبة تمن  قددر مدن االطمئندان بدأن أغلدب أفدراد العيندة 

 لديهم الخبرة والدراية الكافية بشؤون العمل.
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 توزيع العينة من حيث الخبرة (3جدول )
 النسبة التكرار الخبرة

 %20 5 خمس سنوات فأقل

 %12 3 10 - 6من 

 %16 4  15 - 11من 

 %52 13 15أكثر من 

 %100 25 المجموع

 :( أن جميدددع 4يالحدددظ مدددن الجددددول رقدددم ) التقسااايم الاااوظيفي
 ،اسدددب أو رئددديس قسدددم أو مراجدددع حسددداباتالمبحدددوثين إمدددا مح

 وهم جميعا معنيين بموضوع الدراسة.
 توزيع العينة من حيث التقسيم الوظيفي (4جدول )
 النسبة التكرار الوظيفة
 %72 18 محاسب

 %12 3 رئيس قسم
 %16 4 مدقق حسابات

 0 0 مدير
 %100 25 المجموع

 

 :خاختبار الصدق والثبات باستخدام ألفا كرو نبا 2 -5

هدذا االختبددار يهدددف إلددى قيدداس درجددة الثبددات واالتسدداق الددداخلي 
% فدأكثر 60 = خلألسئلة، فإذا كاندت قيمدة معامدل ألفدا كدرو نبدا

 SPSSفددإن القيمددة تكددون مقبولددة إحصددائيا، ومددن خددالل برنددامج 
وهي نتيجة جيددة وتعندي  (%74.9) ختبين أن قيمة ألفا كرو نبا

سددتخدم معامددل القيدداس إمكانيددة االعتمدداد علددى نتددائج الدراسددة، وي
حيدل أن الصددق الدذاتي  )ألفا( كذلك في قيداس الصددق الدذاتي،

 الجدددذر التربيعدددي أللفدددا، ولقدددد بلدددا معامدددل الصددددق الدددذاتي يمثدددل
 انة.، وهو مؤشر جيد لصدق االستب(86.5%)

 

 (:K-Sنتائج اختبار التوزيع الطبيعي ) 3 -5

يشترط  T تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي وذلك ألن اختبار
السدتخدامه أن تكددون البيانددات موزعددة طبيعيدا عندددما يكددون حجددم 

، أمددددا عندددددما تكددددون البيانددددات غيددددر موزعددددة 30العينددددة أقددددل مددددن 
طبيعيددا فالبددد مددن اسددتخدام اختبددارات أخددرى تعتمددد علددى النسددبة 

(  إذا K-S) وعندددد تطبيددددق اختبددددار المئويدددة مثددددل كددداص سددددكوير.
ياندددات تتدددوزع طبيعيدددا % فهدددذا يعندددي أن البsig < 5كاندددت قيمدددة 

ولقدددد تبدددين أن بياندددات الدراسدددة  تتدددوزع طبيعيدددا فدددي كدددل محددداور 
فددددي  Tاالسددددتبانة، ممددددا يعنددددي أندددده باإلمكددددان اسددددتخدام اختبددددار 

 ( يوض  ذلك:5اختبار فرضيات الدراسة، والجدول رقم )
 اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة (5جدول )
 التوزيع Sig المحور
 طبيعي 0.057 األول
 طبيعي 0.7006 الثاني
 طبيعي 0.9834 الثالث

 

 اختبار الفرضيات: 4 -5

لعيندددة واحددددة وذلدددك  Tالختبدددار الفرضددديات تدددم اسدددتخدام اختبدددار 
ألن عددددد االسدددتبيانات الصدددالحة للمعالجدددة اإلحصدددائية أقدددل مدددن 

 (%95)%( بمستوى ثقدة 5، كما تم استخدام مستوى داللة )30
وهددو يعتبددر مسددتوى مقبددول فددي دراسددات العلددوم االجتماعيددة، فددإذا 

)غيدر معندوص( وسديتم  % فإن القدرار اإلحصدائيSig < 5كانت 
 < Sigفددي هددذأل الحالددة قبددول الفرضددية الصددفرية، أمددا إذا كانددت 

% فددددإن القددددرار اإلحصددددائي )معنددددوص( وسدددديتم رفدددد  الفرضددددية 5
ذأل الحالددددة الصددددفرية وقبددددول الفرضددددية البديلددددة والتددددي هددددي فددددي هدددد

 فرضية الدراسة.

يدرك المسؤولون والعداملون فدي الشدركة الليبيدة الفرضية األولى: 
 .للحديد والصلب مفهوم المحاسبة اإلدارية البيئية
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 الفرضية األولى الختبار  Tنتائج اختبار (6جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 Sig الترتيب T المعياري

P. value 
 القرار

 اإلحصائي

1 
المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة تعنددي جمددع وتحديددد  المعلومددات عددن 
األداء البيئدددي مدددن الناحيدددة الماليدددة فقدددط وتوصددديلها إلدددى الجهدددات 

 .المستفيدة
 غير معنوص 0.148 4 1.5 1.09 2.83

2 
المحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة تعندددي جمدددع وتحديدددد المعلومدددات عدددن 
األداء البيئدددددي )بالكميدددددات والددددددنانير( وتوصددددديلها إلدددددى الجهددددددات 

 المستفيدة.
 معنوص 0.000 2 8.09 0.779 3.76

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب T المعياري

Sig 

P. 

value 

 القرار
 اإلحصائي

هدددي إدارة األداء البيئدددي واالقتصدددادص مدددن خدددالل تطدددوير وتنفيدددذ  3
 معنوص 0.000 3 5.13 0.917 3.44 والممارسات المحاسبية ذات الصلة بالبيئة.النظم 

4 
هددددي عمليددددة تحديددددد وتجميددددع المعلومددددات الماليددددة وغيددددر الماليددددة 
المتعلقدددة بتددددفق المدددواد والطاقدددة والميددداأل والتكددداليف البيئيدددة وغيدددر 

 .البيئية ألغرا  صنع القرارات الداخلية
 معنوص 0.000 1 7.46 0.898 3.84

  0.037    3.468 جميع الفقرات
 

الفقرة األولى والتي هي عبدارة  يتبين من الجدول السابق ما يلي:
للمحاسدبة اإلداريدة البيئيدة تحصدلت علدى  عن تعريدف غيدر سدليم
وهددو يقددع فددي حدددود منطقددة المحايددد  (2.83)أقددل متوسددط وقدددرأل 

، (1.09) كمدددا أن االنحدددراف المعيدددارص للفقدددرة هدددو األعلدددى بقيمدددة
وهذا يعطي داللدة علدى وجدود ندوع مدن االلتبداس عندد المبحدوثين 

مسددتوى المعنويددة  فيمددا يتعلددق بهددذأل الفقددرة، كمددا يالحددظ أن قيمددة
أمددا بدداقي  (%5)وهددي أكبددر مددن  (0.148)يبلددا  عنددد هددذأل الفقددرة

، ويالحدظ أن (%5)أقل من  فقد جاءت بمستوى معنويةقرات الف
وهدذا  (3.84)الفقرة الرابعة احتلت الترتيب األول بمتوسدط وقددرأل 

يعطددددي داللددددة بددددأن المبحددددوثين علددددى قدددددر مددددن اإلدراك بمفهددددوم 

المحاسبة اإلدارية البيئية، إذ أن هذأل الفقدرة هدي التعريدف األكثدر 
كمدا يالحدظ أن المتوسدط العدام  شموال للمحاسدبة اإلداريدة البيئيدة،

بمعنددددى أندددده تجدددداوز الحدددددود  (3.468) لجميددددع الفقددددرات يسدددداوص
المتوسدددددطة بقليدددددل حيدددددل ان منطقدددددة الموافقدددددة حسدددددب المتوسدددددط 

 (0.037)ومسدددتوى المعنويدددة لجميدددع الفقدددرات يسددداوص   ،المدددرج 
  ولى للدراسة.وعليه يتم قبول الفرضية األ (%5)من وهو أقل 

تطبيددق المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة قددد  نيااة:اختبااار الفرضااية الثا
يسدداهم فددي تحقيددق الميددزة التنافسددية )بأبعادهددا المختلفددة( للشددركة 

 الليبية للحديد والصلب.
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 الفرضية الثانية الختبار Tنتائج اختبار (7جدول )

 أواًل: ميزة التكلفة األقل   

 الفقرة ف ر.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب T المعياري

Sig 

P. 

value 
القرار 

 اإلحصائي

1 
تطبيددق المحاسددبة اإلداريدددة البيئيددة سددوف يدددؤدص إلددى السددديطرة 

 معنوص 0.000 2 6.549 0.702 3.92 .والتحكم في التكاليف البيئية لعمليات ومنتجات الشركة

2 
سدعر  تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئية سيساعد في أن يعكدس

المندددتج القيمددددة الحقيقيدددة لتكلفتدددده مدددن خددددالل تحديدددد التكدددداليف 
 .ةالبيئية وتحميلها لكل منتج على حد

 معنوص 0.000 1 8.433 0.64 4.08

3 
تطبيدددق المحاسدددبة اإلداريدددة البيئيدددة سيسددداهم فدددي زيدددادة فاعليدددة 
التخطدديط ممددا يددؤدص إلددى خفدد  تكلفددة الوحدددة المنتجددة علددى 

 المدى الطويل.
3.56 0.712 3.934 

4 

 
 معنوص 0.001

4 
تطبيدق المحاسدبة اإلداريدة البيئيدة سيسداهم فدي خفد  تكداليف 

 5.25 0.800 3.84 معالجة النفايات مما يؤدص إلى تحقيق وفورات مالية.
3 

 
 معنوص 0.000

 : كفاءة العملياتثانياً    

 الفقرة ف ر.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Sig الترتيب T المعياري

P. value 
القرار 

 اإلحصائي

1 
تطبيددددددق المحاسددددددبة اإلداريددددددة البيئيددددددة سيسدددددداهم فددددددي تددددددوفير 

ثدار البيئيدة المحتملدة البيانات الالزمدة إلدارة فعالدة لجميدع اة
 .واالنبعاثاتمن النفايات 

 معنوص 0.000 2 9.656 0.539 4.04

2 
تطبيددددق المحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة سيسدددداهم فددددي تخفددددي  

خددددالل تتبددددع تدددددفق المددددواد والطاقددددة اسددددتخدام  المددددوارد مددددن 
 .ألوالميا

3.88 0.440 
10.00

7 
 معنوص 0.000 4

3 
تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئية سيساهم فدي تحسدين عمليدة 
اتخددداذ القدددرارات المختلفدددة مدددن خدددالل تدددوفير مؤشدددرات األداء 

 البيئي.
 معنوص 0.000 6 5.253 0.723 3.76

4 
سيسدددداهم فددددي تخفددددي  تطبيددددق المحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة 

 0.065 3 1.74 0.862 4.08 النفايات من خالل تتبع تدفق المواد والطاقة والمياأل.
غير 
 معنوص

5 
تطبيددق المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة سيسدداهم فددي تقيدديم وتنفيددذ 
البرامج بيئيا بما يضمن القدرة التنافسية للشركة علدى المددى 

 الطويل.
 معنوص 0.000 5 7.584 0.553 3.84

6 
تطبيددق المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة سيسدداهم فددي رفددع مسددتوى 

 معنوص 0.000 1 9.656 0.538 4.04 األمثل ألصولها البيئية. االستااللكفاءة الشركة في 

 : جودة المنتج والتسويقثالثاً    

المتوسط  الفقرة ف ر.
 الحسابي

االنحراف 
 Sig الترتيب T المعياري

P. value 
القرار 

 اإلحصائي

1 
تطبيددددددق المحاسدددددددبة اإلداريددددددة البيئيدددددددة سيسدددددداهم فدددددددي تلبيدددددددة 
احتياجات المستهلكين بالمنتوجات الصدديقة للبيئدة وبمعدايير 

 الجودة البيئية المناسبة.
 معنوص 0.000 3 4.575 0.83 3.76
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المتوسط  الفقرة ف ر.
 الحسابي

االنحراف 
 Sig الترتيب T المعياري

P. value 
القرار 

 اإلحصائي

2 
المحاسبة اإلدارية البيئية سيسداهم فدي تحسدين نوعيدة تطبيق 

 معنوص 0.001 4 3.778 0.900 3.68 المنتجات من خالل تخفي  اةثار البيئية.

3 
تطبيددق المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة سيسدداهم فددي تعظدديم قدددرة 

 معنوص 0.002 5 3.412 0.821 3.56 الشركة في تسويق منتجاتها.

4 
اإلدارية البيئية سيسداهم فدي تحسدين سدمعة تطبيق المحاسبة 

 0.614 4.28 الشركة مع الجهات المهتمة بالبيئة.
10.42

8 
 معنوص 0.000 1

5 
تطبيددددق المحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة سيسدددداعد علددددى تصددددميم  
وتنفيددددذ نظددددم اإلدارة البيئيددددة  والتددددي هددددي شددددرط مددددن شددددروط 

 .ISO 14000الحصول على 

3.96 

 
 معنوص 0.000 2 6.08 0.789

 معنوص 0.004    3.885 لجميع الفقرات 
 

 

 

 ( ما يلي:7يتبين من خالل  الجدول رقم )

عدم معنوية الفقرة الرابعة فدي فئدة كفداءة العمليدات حيدل قيمدة  -
Sig  بمتوسددددط قدددددرأل  (%5)وهددددي أكبددددر مددددن  (0.65)عندددددها
أفددراد العينددة غيددر مددوافقين علددى هددذأل  ، وهددذا يعنددي أن(4.08)

تطبيددق المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة  الفقددرة والتددي تددنص علددى أن
سيسددداهم فدددي تخفدددي  النفايدددات مدددن خدددالل تتبدددع تددددفق المدددواد 

 .والطاقة والمياأل

يالحظ أنه في بعد التكلفة األقل، احتلت الفقرة الثانية الترتيب  -
يق المحاسدبة تطب وهي تنص على أن (4.08)األول بمتوسط 

اإلداريدددة البيئيدددة سيسددداعد فدددي أن يعكدددس سدددعر المندددتج القيمدددة 
الحقيقيددة لتكلفتدده مددن خددالل تحديددد التكدداليف البيئيددة وتحميلهددا 

، وفددي البعددد الثدداني المتمثددل فددي كفدداءة لكددل منددتج علددى حدددى
العمليدددات فدددإن الفقدددرة السادسدددة كدددان ترتيبهدددا األول مدددن حيدددل 

وهدددي  (0.538)ف معيدددارص وانحدددرا (4.04)الموافقدددة بمتوسدددط 
تطبيدق المحاسددبة اإلداريدة البيئيددة سيسداهم فددي  تدنص علددى أن

األمثدددل ألصدددولها  االسدددتااللرفدددع مسدددتوى كفددداءة الشدددركة فدددي 
، أما في بعد الجودة والتسويق فإن الفقرة الرابعة احتلدت البيئية

وهددو  (4.28)الترتيددب االول مددن حيددل الموافقددة بمتوسددط قدددرأل 
 األعلددى بالنسددبة لكافددة فقددرات المحددور الثدداني وتددنص علددى أن
تطبيددق المحاسددبة اإلداريددة البيئيددة سيسدداهم فددي تحسددين سددمعة 

 الشركة مع الجهات المهتمة بالبيئة.

وبالتدددالي فهدددو يقدددع  3.885المتوسدددط العدددام لجميدددع الفقدددرات =  -
فددددي منطقددددة درجددددة )الموافقددددة( مددددن خددددالل المتوسددددط المددددرج  

 (.4.20ل من أق - 3.40)

يالحددظ أيضددا انخفددا  فددي قيمددة االنحددراف المعيددارص، وكمدددا  -
هددددو معددددروف فددددإن االنحددددراف المعيددددارص يقدددديس التشددددتت عددددن 
   الوسددددط الحسددددابي وبالتددددالي كلمددددا كانددددت قيمتدددده أقددددل كلمددددا دل 
    ذلدددددك علدددددى تجدددددانس البياندددددات وتقاربهدددددا، ويالحدددددظ أن الفقدددددرة

      حدددراف معيدددارص الثانيدددة فدددي فئدددة كفددداءة العمليدددات هدددي األقدددل ان
 .(0.440)بقيمة 

 (0.05)وهددي أقددل مددن  0.004لجميددع الفقددرات =  Sigقيمددة  -
وبالتدددالي وباالعتمددداد علدددى التحليدددل اإلحصدددائي فدددإن الدراسدددة 
ترف  الفرضية الصفرية وتقبدل بالفرضدية البديلدة والتدي هدي: 
تطبيااق المحاساابة اإلداريااة البيئياااة قااد يساااهم فااي تحقياااق 

)بأبعادها المختلفاة( للشاركة الليبياة للحدياد الميزة التنافسية 
 والصلب.

: توجدددد مخددداوف ومعوقدددات تحدددد مدددن الفرضاااية الثالثاااة اختباااار
تطبيددددق المحاسددددبة اإلداريددددة البيئيددددة فددددي الشددددركة الليبيددددة للحديددددد 

 والصلب.
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 الختبار الفرضية الثالثة Tنتائج اختبار  (8جدول )

المتوسط  الفقرة ف ر.
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب T المعياري

Sig 

P. 

value 
القرار 

 اإلحصائي
 معنوص 0.000 1 10.40 0.759 4.08 صعوبة قياس التكاليف البيئية 1
 معنوص 0.000 2 6.849 0.891 3.72 غياب السياسات والبرامج البيئية 2

3 
نسدبة تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئية قد يؤدص إلدى   زيدادة 

 معنوص 0.000 5 7.201 0.764 3.600 التكاليف

 معنوص 0.000 3 5.972 1.02 3.72 ال يوجد اهتمام من قبل المجتمع بالقضايا البيئية 4

5 
مددن الصددعب جمددع وتقيدديم البيانددات المتعلقددة بالبيئددة فددي ظددل 

 معنوص 0.000 4 5.986 0.952 3.64 النظام المحاسبي الحالي

6 
وتعدددداون وثيددددق بددددين أقسددددام المحاسددددبة عدددددم وجددددود تنسدددديق 
 معنوص 0.000 6 2.910 0.996 3.08 واإلدارات األخرى.

 غير معنوص 0.054 7 2.025 1.135 2.96 عدم وجود كوادر مؤهلة 7
 معنوص 0.007    3.543 جميع الفقرات

 
 

 يلي: ما (8يتبين من الجدول رقم )

فيهددا أكبددر مددن  Sig عدددم معنويددة  الفقددرة السددابعة حيددل قيمددة -
، وهذا يعني عدم موافقة أفراد العينة عليهدا وهدي تدنص (5%)

 على عدم وجود كوادر مؤهلة.

لكدل  Sigباقي الفقرات عند مستوى معنوية عدالي إذ أن قيمدة  -
 .0.000=  واحدة منها

نطقدة وهدو يقدع فدي م (3.543)المتوسط العام لجميدع الفقدرات  -
  0.007=  لجميدددع الفقدددرات معدددا Sig الموافقدددة ،كمدددا أن قيمدددة

، وبالتددددالي فددددإن الدراسددددة تتجدددده لقبددددول (%5)وهددددي أقددددل مددددن 
توجاااد مخااااوف ومعوقاااات تحاااد مااان  الفرضدددية الثالثدددة وهدددي:

تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئية في الشاركة الليبياة للحدياد 
 والصلب.

 :لنتائجا  -13
  خددالل مراجعددة األدبيددات العلميددة المتعلقددة بالمحاسددبة اإلداريددة

البيئية يتبدين أنهدا مدن التقنيدات الحديثدة التدي تهددف إلدى الحدد 
 االسددتااللوحمايددة البيئددة مدن خددالل  واالنبعاثداتمدن النفايددات 
 األمثل للموارد.

 الليبيددة للحديددد والصددلب لددديها أداء بيئددي متميددز، كمددا  الشددركة
 ودات ضخمة للحفاظ على البيئة والحد منأنها تبذل مجه

 العدددالميالنفايددات ممدددا أهلهددا للحصدددول علدددى جددائزة المنتددددى  
إال أن هذا لم يواكبه تطدور فدي الممارسدات  للجائزة الخضراء،
إذ أنها ال تطبق المحاسبة اإلدارية البيئية،  المحاسبية داخلها،

ضددددمن والزالددددت التكدددداليف البيئيددددة بأنواعهددددا المختلفددددة مخفيددددة 
 التكاليف اإلضافية.

  يدددددددرك المسددددددؤولون والعدددددداملون فددددددي الشددددددركة الليبيددددددة للحديددددددد
 والصلب مفهوم المحاسبة اإلدارية البيئية.

   تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئية قدد يسداهم فدي تحقيدق الميدزة
التنافسددية )بأبعادهددا المختلفددة( للشددركة الليبيددة للحديددد والصددلب 

كفدداءة العمليددات جددودة المنددتج والمتمثلددة في)التكلفددة األقددل
 التميز في التسويق(.  

 مخدداوف ومعوقددات تحددد مددن تطبيددق المحاسددبة اإلداريددة  توجددد
منهددددا صددددعوبة قيدددداس التكدددداليف البيئيددددة وكددددذلك جمددددع  البيئيددددة

فددي ظددل النظددام المحاسددبي وتقييمهددا البيانددات المتعلقددة بالبيئددة 
اإلداريددة الحددالي كمددا توجددد مخدداوف مددن أن تطبيددق المحاسددبة 

البيئية قد يؤدص إلى زيادة نسبة التكاليف، ومن بين المعوقات 
أيضددا عدددم وجددود تنسدديق وتعدداون وثيددق بددين أقسددام المحاسددبة 

وأيضا عدم وجود اهتمام من قبل المجتمع  ،واإلدارات األخرى
 بالقضايا البيئية.
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 التوصيات:  -14

توصددي الدراسددة بضددرورة تطددوير النظددام المحاسددبي للشددركة  .1
الليبية للحديد والصلب و تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية 

 البيئية بما قد يمكن من تحقيق الميزة التنافسية للشركة.

ضددرورة وجددود آليددة للتعدداون والتنسدديق بددين أقسددام المحاسددبة  .2
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Environmental management accounting and its role in creating 

Competitive advantage 
Exploratory Study on the Libyan Iron and Steel Company 

Ibtisam Mahmoud Omar Elgasayer               HuseinTarek Husein Shaaban 

 

Abstract 
The study aimed to publicize the importance of environmental management accounting, and  

Polling officials and employees of General  Directorate for Financial Affairs in the Libyan Iron and 

Steel Company, if the Implement of (EMA) will contribute to creating a competitive advantage , 

the study conducted indirect interviews with officials, and used a questionnaire which was 

distributed to the study sample.  the study concluded that the Libyan iron and steel Company has an 

environmental outstanding performance, as it is making huge efforts to protection the environment, 

but that was not matched by the development of the accounting practices within them, since they 

do not apply environmental management accounting, and the results showed that officials and 

employees of the Libyan iron and steel Company have an awareness of the concept of (EMA), also 

it showed that (EMA) application may contribute to Creating  competitive advantage, but in 

contrast there are constraints concerns limit the application of (EMA), including the difficulty of 

environmental costs measure and the lack of coordination and close cooperation between the 

accounting departments and other departments, also the lack of interest from the community on 

environmental issues,  

Key words: Environmental Management Accounting, Competitive advantage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


