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المستخمص:

تسعى ىذا البحث الى بيان مدى انعكاس التدقيق البيئي عمى عممية التنمية المستدامة ولتحقيق ذلك تم اعداد

استمارة استبانة والتي تضمنت ( )26فقرة وزعت عمى عينو مستيدفة مديري الشركات الصناعية ومراقبي الحسابات
فضبلَ عن عينة مستيدفة من اكاديميين و ميندسين المختصيين في مدينة اربيل والبالغ عددىم ) ، )70وقد استرد

منيا ) )63استبانة ،وتم تحميل نتائج ىذا االستمارات من خبلل البرنامج االحصائي  SPSSوتوصمت الباحثة الى
مجموعة من االستنتاجات من اىميا ان نسبة كبيرة من المستجيبين يرون ان التدقيق البيئي ينعكس بشكل ايجابي عمى
عممية التنمية المستدامة  ،كما قدمت الباحثة مجموعة من توصيات منيا ضرورة قيام الشركات بعممية التدقيق البيئي
الى جانب التدقيق المالي وذلك بسبب التاثيرات واالضرار التي تتعرض ليا البيئة نتيجة انواع االنشطة التي تقوم بيا
الشركات وانعكاسيا عمى عممية التنمية المستدامة.

الكممات المفتاحية  :التدقيق البيئي ،المدقق البيئي ،التنمية المستدامة ،التموث البيئي.

Abstract:

This research aims to demonstrate the extent to which environmental auditing is reflected
in the process of sustainable development. In order to achieve this, a questionnaire was
prepared which included (26) items distributed to the directors of industrial companies and
accountants as well as a sample of (70) academic and professional engineers in Arbil. , And
retrieved (63) questionnaire, through the analysis of the results of these forms through the
statistical program SPSS and the researcher reached a set of conclusions, the most important
of which a large proportion of respondents believe that environmental auditing reflected
positively on the process of sustainable development, To These include the need for
companies to carry out the environmental auditing process as well as the financial audit due to
the effects and damage to the environment as a result of the types of activities carried out by
the companies and their reflection on the process of sustainable development.
Key words : Environmental auditing, Environmental auditor ,Sustainable development,
Environmental pollution.

المقدمة
لقد تدخل االنسان بطرق غير مدروسة في األنظمة البيئية (الماء واليواء والتربة) بفعل أنشطتو المختمفة مسببا
إفسادىا ،فراح يقطع الغابات ويجرف التربة ويحرق األحراش ويستخدم المبيدات ويشيد المصانع المموثة لدرجة انو اثر

عمى طبقة األوزون ودخل في الصناعات النووية وبث اإلشعاعات القاتمة ومخمفا أمراضا خطيرة وبذلك خمق مشكمة
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يومية يعيشيا الجميع وال يفكر بيا إال القميل انيا مشكمة التموث البيئي.وعند اعداد الحسابات االقتصادية فانيا لم تعكس
دور البيئة ،لكن في السنوات األخيرة ونتيجة لتأثر نوعية البيئة من جية وشحة الموارد الطبيعية من جية أخرى أصبح
من الضروري أخذ تمك اآلثار بنظر االعتبار كما أن التكاليف البيئية البلزمة لمحد من التموث وإلزالة آثار التموث
وتحسين البيئة أصبح من الضروري تضمينيا في عمميات اإلنتاج والحسابات االقتصادية حتى يمكن التمييز بين الدخل
القومي الحقيقي وبين الدخل التقميدي الذي كان يعد بمعزل عن البيئة.

ىذا االمر استوجب ظيور مفيوم التدقيق البيئي

والذي ييدف الى بيان مدى التزام الشركات بحماية البيئة والمحافظة عمييا من خبلل تطبيق القوانين و التعميمات

الخاصة بحماية البيئية المحمية منيا و الدولية وذلك من خبلل مجموعة من االجراءات والخطوات التي يتخذىا المدقق
البيئي  .ويحاول البحث ىذا الى بيان اثر تطبيق التدقيق البيئي في المحافظة عمى حماية البيئة بالشكل الذي يضمن
عممية تحقيق التنمية المستدامة والكيفية التي يتم من خبلليا استخدام التدقيق البيئي لغرض تحقيق التنمية المستدامة.
مشكمة البحث

تكمن مشكمة البحث في ان عدم التدقيق لآلثار البيئية لبلنشطة التي تمارسيا الشركات وما ينجم عنيا من تكاليف

والتزامات يستوجب ظيورىا في القوائم المالية ينعكس ذلك سمبا عمى التنمية االقتصادية ،مما جعل ىناك نقص في
المعمومات المحاسبية المقدم ة لصناع الق اررات السيما المتعمقة منيا بالتنمية االقتصادية  ،حيث ان عممية التسريع في

استنفاذ الموارد الطبيعية وعدم تسميط الضوء عمى آثار األنشطة الحالية عمييا سيجعل البيئة الطبيعية عاجزة عن تمبية
متطمبات التنمية وخاصة ما يتعمق بحصة األجيال القادمة ،وعميو يمكن طرح مشكمة البحث عمى ضوء االسئمة التالية :
-

ىل ان لمتدقيق البيئي اىمية ؟

-

ىل التنمية المستدامة لو اىمية في المحافظة عمى البيئة ؟

-

ىل ان القيام بالتدقيق البيئي ينعكس ايجابيا عمى عممية التنمية المستدامة ؟

هدف البحث

يسعى البحث الى بيان مجموعة من االىداف ومنيا :

 .1بيان اىمية التدقيق البيئي و التي يتم اجرائيا من قبل مراقب حسابات مستقل.
 . 2بيان اىمية التنمية المستدامة ليا ليا من دور في المحافظة عمى حصة االجيال القادمة من الموارد.
 .3بيان مدى انعكاس عممية التدقيق البيئي عمى عممية التنمية المستدامة.
اهمية البحث:

تبرز اىمية البحث من خبلل تناولو لموضوع التدقيق البيئي و دورىا في المحافظة عمى البيئة و عمى الموارد الطبيعية و
مصادر الطاقة الغير متجددة الى جانب الحد من تدىور البيئي وعدم االضرار بالحاجات الحالية و حاجات االجيال

القادمة.
فرضية البحث:

يستند البحث عمى فرضية اساسية مفادىا" ال يساىم التدقيق البيئي بشكل ايجابي في تحقيق عممية التنمية المستدامة".
ويتفوع من ىذا الفرعية ثبلث فرضيات فرعية وىم :

 .1ليس لمتدقيق البيئي أىمية.

 .2ليس لمتنمية المستدامة أىمية.
 .3ليس لمتدقيق البيئي انعكاس عمى التنمية المستدامة.
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منهج البحث:

الختبار فرضية البحث اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي في بناء الجزء النظرري مرن خربلل الرجروع الرى المصرادر العمميرة
ذات العبلقة بالموضوع  ،اما فيما يخص الجانب التطبيقي قامت الباحثة باختيار عينة مستيدفة من االكادميين و مراقبي

الحسررابات ومررديري الشررركات مررن الررذين لرردييم المررام بموضرروع البحررث و اعررداد اسررتمارة االسررتبيان وتوزيعيررا عمررييم وتحميررل
النتائج باالعتماد عمى البرنامج االحصائي .SPSS
خطة البحث:

لغرض انجاز البحث تم تقسيمو الى عدة محاور و عمى النحو االتي :

المحور االول  :ماىية التدقيق البيئي.

المحور الثاني  :االطار المفاىيمي لمتنمية المستدامة.

المحور الثالث  :اثر تطبيق التدقيق البيئي عمى تحقيق عممية التنمية المستدامة.
المحور الرابع  :الجانب التطبيقي.

المحور االول .ماهية التدقيق البيئي

أوالً .مفهوم التدقيق البيئي:

ال يوجد ىناك اتفاق عمى مفيوم محدد لمتدقيق البيئي نظ ار لحداثة الموضوع اال ان وكالة البيئة األمريكية عرفتو " بأنو
عبارة عن فحص انتقائي دوري منتظم وموثق وموضوعي بواسطة المؤسسة أو بواسطة جية مستقمة ذات سمطة قانونية
لمعمميات اإلنتاجية وما يرتبط بيا من أنشطة فرعية لتحديد تأثيرىا عمى البيئة ومتغيراتيا (.مراد)22 :2015 ،

وكذلك عرف بانو " فحص منظم وموضوعي ودوري لؤلداء البيئي  ،بواسطة افراد متخصصين من داخل او خارج
الوحدة االقتصادية  ،لمتأكد من االلتزام بالقوانين والسياسات االدارية  ،وتقويم فعالية البرامج االدارية البيئية  ،وتوصيل
النتائج التي تم التوصل إلييا الى االطراف الميتمة بيا"( .ايوب)293 :2014 ،
وعميو ترى الباحثة بان التدقيق البيئي ىو عبارة عن تقييم دوري لمدى قيام الشركة بااللتزام بالمعايير البيئية المحددة الى
جانب تقييم السياسات والبرامج المعدة من قبل الشركة لممساىمة في الحفاظ عمى البيئة والتي يمكن القيام بيا من قبل

افراد داخ ل الشركة الى جانب افراد من خارج الشركة وتقديم النتائج التي يتم التوصل الييا في تقرير الى االطراف
الميتمة بالموضوع .
ثانياً .اهداف التدقيق البيئي:

ييدف التدقيق البيئي إلى قياس تأثير عمميات الشركة عمى البيئة  ،مقابل مجموعة معايير محددة مسبقًا والى أقصى
حد ممكن )(Arora, 2017: 25
حيث يركز التدقيق البيئي في المقام األول عمى مجالين :تقييم تأثير السياسات البيئية لمشركة من األنشطة  ،واألىداف

 ،والخدمات  ،وتدقيق اآلثار البيئية  ،من خبلل إجراء التحميبلت واجراءات معينة )، (RADU, 2012: 118
أما فيما يخص االىداف الفرعية لمتدقيق البيئي فيي وفق االتي ( :الينداوي)358 :2015 ،
 .1تسييل تحكم اإلدارة بالممارسات البيئية.
 .2التأكد من التقيد بالسياسات الوحدة االقتصادية كالتي تتطمب مراعاة المتطمبات التنظيمية.
 .3التقيد باألنظمة والتشريعات والقوانين الصادرة عن الجيات المتخصصة في حماية البيئة.
 .4التأكد من االلتزام بنظم اإلدارة البيئية ونظم الرعاية الصحية والسبلمة البيئية.
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 .5التأكد من رقابة إدارة الوحدة االقتصادية عمى األنشطة البيئية.
 .6التأكد مرن أن البيانرات والمعمومرات البيئيرة التري تترضمنيا القروائم المالية يمكرن االعتمراد عمييرا ،وتفصح عن كافة
القضايا البيئية .
ثالثاً .اهمية التدقيق البيئي:

تأتي أىمية التدقيق البيئي من خبلل ضرورة و تنامي االىتمام المتعمق بالبيئة و ما تتعرض لو من تأثيرات سمبية

بسبب قيام من الشركات بمزاولة نشاطاتيا دون أن تتحمل أي مقابل يذكر نتيجة ذلك ،فضبل عن الضغوطات
االجتماعية و القانونية التي تتعرض ليا في سبيل قياميا بدور إيجابي و أن تتحمل بعض التكاليف مقابل المنافع التي
تحصل عمييا من البيئة المحيطة( .اسبلم)22 :2015،
ويمكن تحديد أىمية القيام بالتدقيق البيئي لكافة الجيات التي ليا عبلقة ر مباشرة أو غير مباشرة ر بالشركة محل التدقيق،
في سبيل اإلعتماد عمى نتيجة تقرير المدقق البيئي في إتخاذ ق ارراتيا المختمفة ،ومن أىم ىذه الجيات االتي( :السقا،

)302-301 :2011

 . 1المستيمكون  :إن تزايد الوعي البيئي لدى المستيمكين من خبلل الجمعيات التي تحثيم عمى استخدام المنتجات التي
ال تسبب أضرار لمبيئة ،أصبح لو تأثير قوي في أسواق االستيبلك ويعتبر من العوامل األساسية التي أدت إلى اىتمام
الشركات بالقضايا البيئية بطريقة جدية حتى ال تتعرض إلى فقدان حصتيا في السوق وبالتالي الخروج من السوق نيائياً.

 .2المساىمون والمستثمرون  :إن المستثمرين أصبح لدييم القناعة بأن الممارسة البيئية الرديئة قد تؤدي إلى زيادة

االلتزامات وبالتالي المخاطر مما يؤدي إلى تخفيض األرباح أو انتفائيا ،وىذا ما أدى ظيور ما يعرف باالستثمارات
األخبلقية أو االستثمارات الخضراء التي من شأنيا الحصول عمى عائد مبلئم دون إلحاق الضرر بالبيئة.
 . 3قوانين حماية البيئة  :نتيجة لمتأثيرات السمبية ألنشطة الشركة فقد تم اتخاذ إجراءات دولية لحماية البيئة وقد اىتمت

األمم المتحدة بتحقيق ىذا اليدف من خبلل برنامج عالمي شامل انطمق في العام  1988وجاء فيو "إن الوقت قد حان
إليجاد عبلقة طيبة ووثيقة بين التنمية االقتصادية والمحافظة عمى البيئة" ،ىذا وقد أدى ذلك إلى صدور العديد من
القوانين والسياسات البيئية في كثير من الدول تجاوباً مع الكثير من المؤتمرات الدولية التي عقدت بخصوص ذلك.

 .4المقرضون  :بسبب تزايد المخاطر التي قد تتعرض ليا البيئة قام بعض المقرضين و البنوك بتعديل سياساتيا االئتمانية

حيث أصبح العديد من المقرضين يضعون شروطاً لطالبي االئتمان منيا ضرورة تنفيذ تدقيق بيئي لمبيانات بواسطة طرف
ثالث ،كما أنيا تطمب منيم معمومات تتعمق بخطط المصروفات الرأسمالية البيئية ،والتأثيرات البيئية عمى أرباحيا ،االلتزامات
البيئية المحتممة والقدرة عمى التعامل مع المشكبلت البيئية الحالية والمستقبمية باإلضافة إلى ما توفره القوائم المالية من
المعمومات .
 .5منظمات حماية البيئية  :تكمن قوة الجماعات البيئية في االتحاد معاً لتشكيل وسيمة ضغط فعالة عمى الشركات

والحكومات بخصوص قضايا معينة ،كما أن ىذه الجماعات او المنظمات تساىم وبدرجة كبيرة في توجيو نظر وسائل
اإلعبلم والمستيمكين إلى الشركات التي تسبب إضرار لمبيئة لغرض مقاطعة منتجاتيا.
رابعاً .انواع التدقيق البيئي:

حدد نظام اإلنتوساي ثبلثة أنواع من عم ميات التدقيق ذات الصمة بالبيئة  :تدقيق االمتثال  ،وتدقيق البيانات المالية ،

وتدقيق األداء )(ROOYEN, 2016: 58
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و إن الشركات بنفسيا يمكنيا ممارسة أنواع متعددة من التدقيق البيئي و بما يتبلئم مع أنشطتيا االقتصادية منيا
االتي( :جيجان)512-511 :2016،
 .1تدقيق نظم االدارة البيئية  :ان تدقيق نظام االدارة البيئية مرتبط بتقييم نظام االدارة البيئية و وضع الشركة جيودىا
دعماً لممتطمبات البيئية ،فيي عبارة عن دراسة منيجية لعمميات واساليب الشركة السابقة والحالية بيدف تحديد المسؤولية

القانونية المحتممة عن نظام االدارة البيئية والتحقق من تقديم المبادرات لتقميل نسبة النفايات وتقييم مخاطر المواد

والممارسات البيئية.
 .2تدقيق االلتزام البيئي  :ييدف تدقيق االلتزام البيئي الى تحديد مدى التزام الشركة بالقوانين البيئية التي تطبق عمييا،

اذ ان عدم التزاميا بالقوانين البيئية سيكون لو تأثير مالي عمى القوائم المالية ،ويشمل الفحص مدى االلتزام بسياسات

ونظم االدارة البيئية فضبلَ عن فحص االلتزام بالقوانين البيئية لمشركة  ،ويتضمن تدقيق االلتزام البيئي ثبلثة مراحل وىي

:

أ .مرحمة التقييم االولية وتتضمن استعراض تاريخي لمممارسات البيئية لمشركة وفي ضوء ذلك يقوم المدقق البيئي
بالتعرف عمى االحتماالت البيئية ونتائجيا المتوقعة .
ب .مرحمة الفحص الفني والتفصيمي لمصداقية التقارير البيئية وتتضمن تحديد مدى مبلئمة و مصداقية التقارير

البيئية التي تعدىا الشركة عن التأثيرات البيئية ليا وبالتحديد ما ينتج عن ممارستيا النشطتيا االقتصادية من تموث .

جر  .مرحمة الفحص البيئي لممواقع وتفسير النتائج وتقوم عمى تقييم الموقع ،وتقوم أساساَ في حالة اشارة المرحمتين

السابقتين الى وجود انتياكات بيئية عن طريق الشركة ،ويتم عمل اختبارات تفصيمية وتحميبلت معممية لمكونات

البيئية وتقييم وتفسير نتائج تمك الدراسات .
 .3تدقيق المعالجة والتخزين والتصريف لمستمزمات االنتاج  :ييدف ىذا النوع من التدقيق التأكد من أن االجراءات
المتبعة في نقل وتخزين المواد الخطرة من مصدرىا الى المكان الذي يتم تدميرىا فيو ،ويعد مبلك ىذه المواد مسؤولين

عنيا وعن تأثي رىا البيئي طالما كانت الممكية قائمة ،أي تقويم الوضع القانوني المتعمق بالتخزين والمعالجة والتخمص من
المواد الخطرة ،وتتحمل الجية المالكة ليا التكاليف الناجمة عن اآلثار السمبية لتدمير ىذه المواد الخطرة.

 .4تدقيق الصحة واالمان  :ييدف ىذا النوع من التدقيق الى تقويم مدى كفاءة سياسات الشركة المتعمقة بالمحافظة عمى

صحة وأمان العاممين بيا من أجل حمايتيم وتخفيض المخاطر التي قد يتعرضون ليا عند مزاولتيم انشطتيم وضمان
االلتزام بالقوانين التي تطبق عمييم ،اي ان ىذا النوع من التدقيق يساعد عمى تحديد االنشطة ومجاالت العمل التي قد

يترتب عمييا تعرض العاممين في الشركة لممخاطر البيئية لذلك فإنو يتعين عمى المدقق البيئي االتي :
أ .ان يكون لو المام بسياسات الشركة لممحافظة عمى صحة وامان العاممين .

ب .ان يقوم بفحص تقارير واحصائيات حوادث واصابات العمل بيدف التعرف عمى مسببات تمك الحوادث ومدى

تكرارىا و خطورتيا .
جر .تحديد التكاليف المترتبة عمى حوادث واصابات العمل .
 .5تدقيق دورة حياة المنتج  :يعتمد ىذا النوع من التدقيق عمى تقويم التأثيرات البيئية السمبية التي تترتب عمى مزاولة

الشركة ألنشطتيا من خبلل دورة حياة المنتج سواء قبل االنتاج او خبللو او في مرحمة التوزيع او االستخدام التخاذ
الق اررات المرتبطة باستبعاد او تخفيض تمك التاثيرات البيئية .ويتضمن تدقيق دورة حياة المنتج ثبلثة مراحل ىي وفق

االتي:
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المرحمة االولى :الحصول عمى البيانات والمعمومات الخاصة بتصنيع المواد الخام واالنتاج والنقل والتوزيع واالستخدام
والتخمص من المنتج وتحديد التأثيرات البيئية المترتبة عمى ذلك .
المرحمة الثانية :التقويم الشامل لكافة اضرار التأثيرات البيئية المترتبة عمى دورة حياة المنتج .
المرحمة الثالثة :اقتراح اوجو التحسين الممكنة التي تيدف الى استبعاد او تخفيف التأثيرات البيئية المترتبة عمى تمك
الدورة .
 .6تدقيق االنشطة  :يركز تدقيق االنشطة عمى تدقيق نشاط معين من انشطة الشركة مثل نشاط الشراء او النقل او
البيع او التوزيع او االنتاج ،فمثبلَ تدقيق نشاط الشراء يعتمد عمى استفسارات الشركة عن السياسات واالجراءات التي

يتبعيا الموردين لكي تطمئن الشركة الى ان الموردين ايضاً ممتزمون بالمعايير البيئية ،وييدف ىذا النوع من التدقيق الى
فحص االداء لموردي السمع والخدمات ومتعيدي التخمص من النفايات لمتأكد من مدى التزاميم بالمعايير البيئية .

.7تدقيق ادارة المخمفات  :تيدف عمميات تدقيق ادارة المخمفات الى التعرف عمى االضرار البيئية المرتبطة بادارة
المخمفات بيدف العمل عمى استبعاد او تخفيض االلتزامات البيئية لمشركة المترتبة عمى االنتاج او التخزين او النقل

لممواد والنفايات المنصرفة من منتجاتيا ولتحقيق ىذا اليدف يجب تطبيق االجراءات اآلتية :
أ .الحد من المخمفات وآثارىا عن طريق تحسين تصميم عمميات االنتاج والتصنيع .

ب .تخفيض المخمفات عند المنبع بيدف تجنب تحمل الشركة تكاليف مقابل عبلج االضرار البيئية المترتبة عمى

االنتظار حتى االنتياء من االنتاج .
جر .تخفيض المخمفات عند مرحمة الشراء عن طريق الضغط عمى الموردين لتخفيض التأثيرات البيئية التي ترتبط
بمنتجاتيم واىمية قياميم بتطويرىا الى منتجات افضل بيئياَ .

د  .االحتفاظ بسجبلت تفصيمية لممخمفات المسببة لممخاطر البيئية .

 .8التدقيق المالي الناشئ عن المسؤولية البيئية  :ييدف ىذا النوع من التدقيق الى التأكد من صحة التقديرات التي
اعدىا المحاسبون عن االلتزامات البيئية ومدى مبلئمة االسموب المتبع في االفصاح عنيا .

المحور الثاني .االطار المفاهيمي لمتنمية المستدامة:

أوالً .مفهوم التنمية المستدامة:

تمثل التنمية المستدامة تحديا يواجو العالم بأسرة فقد احتمت قضيتيا موقع الصدارة عمى الساحة الدولية مع بداية العقد

االخير من القرن المنصرم وبالتحديد مع انعقاد مؤتمر االمم المتحدة لمبيئة والتنمية في عام  1992ومنذ ذلك التاريخ
لغاية اآلن تزايد الوعي بأىمية التنمية المستدامة باعتبارىا ابرز متطمبات االستمرار في تحسين الرفاىية البشرية في

حدود الموارد الطبيعية المتوفرة ،وقد وردت تسميات عدة لمفيوم التنمية المستدامة منيا التنمية المتواصمة  ،والتنمية
المستمرة  ،والتنمية الداعمة والتنمية القابمة لبلستمرار إذ بدأت كثير من الشركات عمى مستوى العالم بأدراك أىمية
االلتزامات االجتماعية التي يتوجب عمييا الوفاء بيا في اطار التنمية المستدامة( .الركابي)440: 2014،

ويمكن تعريف التنمية المستدامة بانيا محاولة لتحسين رفاىية اإلنسان عمى المدى الطويل من خبلل إدارة النظام البيئي

البشري( Feil & Schreiber, 2017: 668).
كذلك يمكن تعرريف التنمرية المستدامرة بأنيا "تمبرية حاجرات األجريال الحالية دون المسراس بإمكانرية تمبرية حاجرات
األجريال القادمرة ،وبأنيا نتيجرة تفاعرل مجموعة في أعرمال السمطرات العمومرية والخاصرة بالمجترمع ،من أجرل تمبية

الحاجات األساسرية والصحرية لئلنسان ،وتنظيم تنمرية اقتصاديرة لفائدترو ،مع السرعي إلى تحقيق انسجرام اجترماعي بغض

878

اجمللد  11العـدد 22

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2019/م

النظرر عن االختبلفرات الثقافرية المغويرة والدينرية لؤلشخراص ،ودون رىرن مستقربل األجريال القادمرة عمى تمبية حاجياتيا .
(الشعباني والناصر)338 :2012،
وترى الباحثة بان التنمية المستدامة ىي عبارة عن نظام يمكن من خبللو تحقيق رفاىية االجيال الحالية واالستفادة
من الموارد الطبيعية المتوفرة دون االضرار بحاجات االجيال القادمة.
ولكي يستطيع الجيل الحالي تحقيق التنمية المستدامة ينبغي ان يساىم في االتي ( :جاسم)322: 2013،

.1العدالة البيئية  :ان التنمية المستدامة تحاول تحقيق فكرة المساواة بين االجيال ،أي حقوق متساوية لكل البشر في
الموارد الطبيعية .
. 2الكفاءة البيئية  :وتتعمق بحماية الموارد الطبيعية وادارتيا من اجل المحافظة عمى استم اررية الحياة من خبلل
االستيبلك المنتظم لمموارد الطبيعية و استثمارىا في مشاريع مستقبمية تخدم االجيال القدمة .

.3الفاعمية البيئية  :وىي مصممة خصيصاً لتقميل النفايات وتقميل استيبلك الطاقة والحد من االستنزاف الموارد الطبيعية
واستخداميا بشكل امثل بحيث يؤدي الى تقميل اآلثار البيئية لمشركات عمى محيطيا الحيوي.

ثانياً .مبررات التنمية المستدامة:

ىناك عدة مبررات تقف وراء ظيور التنمية المستدامة منيا ( :ىاشم)249-247 :2011،

 . 1ان اغمب الدراسات الحديثة تؤكد عمى ضرورة الحفاظ عمى الموارد الطبيعية غير المتجددة وعمى البيئة و التوازنات
الجوىرية في االنظمة البيئية كل ذلك بسبب ظيور المشكمة البيئية وتفاقميا عمى الصعيد العالمي ،ونتيجة لذلك فقد
أسيمت الضغوط المشتركة لكل من ازدياد الوعي بالندرة القادمة و تفاقم مشكمة السمية في العالم الى بروز مسألة الحفاظ

عمى البيئة و استدامتيا كموضوع ميم سواء في مجال الفكر او السياسة لذا تم دمج مفيوم (االستدامة) في مفيوم التنمية

البشرية.
 .2تكاثرت العم ميات التي ألحقت الضرر بشكل كبير في البيئة وأدت الى ارتفاع درجة التموث البيئي ،فقد أدت عمميات
التوسع االنتاجي السيما الصناعي في دول العالم المتقدم الى زيادة الطمب عمى الموارد الطبيعية و ارتفاع كمية المموثات

المطروحة بأنواعيا المختمفة.

 .3تزايد المشاكل التي تواجو العممية التنموية في الدول النامية ،فخبلل العقود المنصرمة لم تحقق كافة االستراتيجيات
واالتجاىات التنموية النجاح المأمول ،بدءاً من استراتيجيات التصنيع و الثورة الزراعية الى التكيفات الييكمية .وتواجو

التنمية في ىذه البمدان ضغوطاً ومصاعب متعددة ليا عوامميا وتاثيراتيا الداخمية والخارجية فشكمت بمجمميا تاثير مباشر
وحرج عمى مشار التنمية االقتصادية.

 . 4لقد تأثرت أزمة الطاقة في السبعينات الى االنتباه الى قضية االستغبلل المفرط لمثروات الطبيعية غير المتجددة و
تموث البيئة و زيادة الوعي بما نجم عن ذلك من كوارث طبيعية و اخطار بيئية ،ولقد نشأ مفيوم التنمية المستدامة أصبلً
في الدول الصناعية كرد فعل عمى االخطار العالمية المستقبمية الناجمة عن استنزاف المواد االولية و تموث البيئة.

 . 5لقد ادت عولمة االقتصاد و التنامي المطرد في الفمسفة الميبرالية الى تعميق الفروقات داخل المجتمع الواحد وبين
المجتمعات الدولية و اضعاف سمطة الدولة عمى حساب مصالح الفئات الفقيرة وتعطيل آليات مراقبة الشركات العابرة

الحدود التي ييدف نشاطيا لنيل اقصى االرباح عمى حساب حياة الجماعات البشرية و لذلك فان ىذا التطور يمثل اكبر
تحدي لمتنمية و تعزيز الفروقات االجتماعية و مبرر لظيور التنمية المستدامة.
ثالثاً .ابعاد التنمية المستدامة:
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ان التنمية المستدامة ىي التنمية التي ال تركز عمى الجانب البيئي فقط و إنما تشمل جوانب أخرى اقتصادية و
اجتماعية وىذه الجوانب تكون مترابطة و متفاعمة و متداخمة و تكمل بعضيا البعض وىذه االبعاد أشبو بالجذور التي
تتغذي التنمية المستدامة و تساعد عمى تحقيقو ،وىنا سوف نحاول عرض ىذه االبعاد وكما يمي( :الدوري و ابو
سالم)296-295 :2013،
 . 1البعد االقتصادي لمتنمية  :ان ىذا البعد يتعمق بمحاولة ايقاف تبذير الموارد الطبيعية عن طريق اجراء تخفيضات

متواصمة في مستويات االستيبلك المبددة لمطاقة و الموارد الطبيعية وذلك عبر تحسين مستوى الكفاءة واحداث تغيير

جذري في اسموب الحياة و انماط االستيبلك التي تيدد التنوع البيولوجي .
 . 2البعد االجتماعي لمتنمية  :الفكرة الجوىرية لمتنمية المستدامة حسب ىذا البعد تتمثل في التركيز عمى سد حاجات و
متطمبات الجيل الحالي ليضمن أيضا حاجات االجيال القادمة اي تامين الحياة الرغيدة والمرفية لكل افراد الجيل الحالي

و افراد االجيال المستقبمية ،ويتم تحقيق ذلك من خبلل التوزيع العادل لمثروات و تقديم الدعم لممجتمع المدني و مكافحة
الفقر عن طريق توفير فرص العمل و التوظيف لكل افراد المجتمع و توفير مستمزمات الضمان االجتماعي لمكل .
 . 3البعد البيئي لمتنمية  :ان ىذا البعد يتمثل في قدرة كوكب االرض عمى تحمل العنصر البشري من خبلل استيعاب
النفايات و االشعاعات التي يخمفيا االنسان لكي يقدم لو في المقابل كل ما يحتاجو من مصادر الموارد الطبيعية و
مصادر الطاقة ،وان فكرة االستدامة لمبيئية تقوم عمى ترك االرض في حالة جيدة لبلجيال القادمة افضل مما كانت ،فإذا

احتفظ االنسان بنشاطو وأداءه دون استنزاف الموارد الطبيعية أو اىدار البيئة الطبيعية يكون ىذا النشاط مستدام طبيعياً .

ولنجاح عممية التنمية المستدامة البد من ارتباط ىذه االبعاد و تكامميا نظ ار الى االرتباط الوثيق بين البيئة واالقتصاد و

االمن االجتماعي و اجراء التحسينات االقتصادية و رفع مستوى الحياة االجتماعية بما يتناسب مع الحفاظ عمى
المكونات االساسية الطبيعية لمحياة و التي تعتبر من العمميات طويمة االمد.
رابعاً .اهداف التنمية المستدامة :

في ضوء حركة الواقع االقتصادي واالجتماعي والبيئي في الدول النامية تبدو أىداف ىذه التنمية أوسع نطاقاً وأشمل

أبعاداً من نظيرتيا في الدول المتقدمة ،ويمكن ذكر أبرز ىذه األىداف كاآلتي( :صالح)115 :2014،

أ .األىداف عمى مستوى التنمية االقتصادية  ،وتتركز في زيادة معدالت النمو االقتصادي و التي تؤدي بدورىا إلى

زيادة الناتج المحمي اإلجمالي ثم زيادة الدخل القومي والتي تؤدي إلى زيادة متوسط دخل الفرد وتطور مستوى معيشة
السكان الذي يعني زيادة الرفاىية االقتصادية لمفرد والمجتمع  ،وتطور القدرة االقتصادية لمدولة  ،الى جانب ذلك فانيا

تساىم في رفع إنتاجية القطاعات االقتصادية كالصناعة والزارعة من خبلل رفع إنتاجية العاممين  ،التي تؤدي إلى
زيادة الناتج المحمي لمبمد .فضبلً عن تعديل الييكل االقتصادي بما يجعمو اقتصادياً (صناعياً زارعياً) متطو اًر يخدم
التجارة الخارجية وتطوير البنية التحتية كالطاقة الكيربائية والمياه الصالحة لمشرب ومياه الصرف الصحي والطرق

والمواصبلت والخزن  ،و تأمين إمداد كاف من المياه ورفع كفاءة إستخداميا في ىذه التنمية االقتصادية الى جانب
تحسين المستوى االستيبلكي لؤلفراد من خبلل توفير السمع والخدمات التي تشبع حاجاتيم األساسية.

ب .األىداف عمى مستوى التنمية االجتماعية  ،التي تتركز في معالجة البطالة والفقر بوصفيا المشكمة األخطر

وخاصة من خبلل توفير فرص العمل لمعاطمين وعادة يؤدي ذلك إلى زيادة اإلنتاج وتنمية االقتصاد ،الى جانب تأمين
الرعاية الصحية والوقائية وتطوير التعميم بمختمف مراحمو  ،والذي من شأنو أن يزيد من تمكين األفراد إقتصادياً و
زيادة إنتاجيم في الزارعة والصناعة و الحصول عمى السكن المبلئم لؤلفراد بالسعر المناسب .
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ج :األىداف عمى مستوى التنمية البيئية ومن أبرزىا نظافة البيئة من التموث  ،الذي ينعكس أثره االيجابي عمى الماء
واليواء والتربة الى جانب توسيع مساحات االقتصاد األخضر  ،وبما يقمل من ظاىرة التصحر فضبلً عن حماية
الموارد البيولوجية واألنظمة الداعمة لمحياة .

المحور الثالث .اثر تطبيق التدقيق البيئي عمى تحقيق عممية التنمية المستدامة:
أن عبلقة البيئة بالتنمية ىي عبلقة أزلية مترابطة منذ ظيور البشرية ،حيث أن عممية التنمية تتوقف عمى مقدار

االستغبلل الرشيد لعناصر البيئة ،ويكون اثر التنمية عمى البيئة سمبيا إذ ما أسئ التخطيط لو أو حصل بشكل مفرط ،اذ
توجد في الحقيقة طرائق من التفاعبلت المعقدة فيما بين البشر واألنظمة البيئية (الماء ،اليواء ،التربة) تتفاوت تمك
التفاعبلت حسب الزمان والمكان .ففي الوقت الذي بدا اإلنسان يكثف جيوده لمسيطرة عمى األنظمة البيئية واستغبلل
مواردىا أخذت األنظمة البيئية تعاني من االستغبلل المفرط وغير المخطط وبالتالي استنزاف مواردىا فضبلً عن
األنشطة الصناعية والنووية وتسرب الغازات السامة وحصول االنفجارات النووية واألمطار الحامضية والضباب الدخاني

واإلثراء الغذائي وغيرىا .وتعد العوامل المبينة في أدناه من ابرز العوامل التي أدت إلى تفاقم المشكمة البيئية( :الشعباني،

) 13 :1998
 .1النمو السكاني والزيادة المضطردة فيو بما ال يكافئ الموارد المتاحة.
 .2استنزاف مصادر الثروة الطبيعية من قبل الدول الصناعية.

.3التوسع الصناعي ومطروحا تو بأشركاليا المختمفرة (صرمبة ،غازيرة ،سرائمة) فضربلً عمرا تطرحرو عروادم السريارات ومنراجم
الوقود االحفوري والمحطات الح اررية والنووية.

.4استخدام المبيدات الزراعية واألسمدة الكيماوية.
.5تبلشي المساحات الخضراء بسبب التوسع العمراني واقامة المشروعات.
.6سوء إدارة الفضبلت.

 .7حوادث نقل المواد السامة وتسرب البترول في البحار والمحيطات.
.8الحوادث المأساوية السيما في الصناعات الكيماوية والنووية.
ومررن ىررذا المنطمررق أدرك االقتصرراديون أىميررة البيئررة فرري مسرراندة التنميررة االقتصررادية أو مررا يصررطمح عمييررا (بالتنميررة
المسررتديمة) وبرراألخص بعررد أن نشرررت لجنررة برونتمنررد تقريرىررا بعن روان " مسررتقبمنا مشررترك " ومررن بعرردىا سررعت الجمعيررات
والمؤتمرات العالمية إلى التعمق في ىذه العبلقة ( .الشعباني ) 178 ،2005 ،

ان التنمرية المستدامرة تعني االىتمام بتمبرية حاجرات األجريال الحالية دون المسراس بإمكانرية تمبرية حاجرات األجريال

القادمرة ،وذلك من خبلل المحافظة عمى االنظمة البيئية والموارد الطبيعة التي كان ينظر ليا ردحا من الزمن عمى انيا
سمع مجانية غير جديرة باالىتمام السيما في ظل منظور االقتصاد التقميدي عمى يعتمد عمى الوفرة في االنتاج دون
االىتمام بقدرة الموارد وطاقات االنظمة البيئية عمى التحمل وكان ينظر الى استنزاف الموارد عمى انو توسع في الطاقات

االنتاجية لتمبية متطمبات التنمية االقتصادية .وىذا بحد ذاتو يعد خمبل في تحقيق التوزيع العادل لمثروات فيما بين
االجيال  .وعميو اصبح من متطمبات نجاح عممية التنمية المستدامة ىي عممية الربط الحقيقي والمتكافئ فيما بين ابعاد
التنمية المستدامة و تكامميا مع بعضيا البعض نظ ار الى االرتباط الوثيق بين البيئة واالقتصاد و االمن االجتماعي و
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ا جراء التحسينات االقتصادية و رفع مستوى الحياة االجتماعية بما يتناسب مع الحفاظ عمى المكونات االساسية الطبيعية
لمحياة و التي تعتبر من العمميات ذات االستراتيجية طويمة االمد.
وان مفيوم الدخل الحقيقي يعنى بو (القيمة العظمى التي يمكن أن تستيمك خربلل فتررة معينرة دون أن تقمرل مرن قيمرة
االسرتيبلك الممكنرة فري الفتررات المسرتقبمية) ،فيرذا المفيروم ال ينصرب عمرى دخرل الفتررة برل عمرى التغيررات فري الموجررودات
حيث أن اإليرادات الرأسمالية تزيد الدخل والخسائر الرأسمالية تقممرو وىرذا ينطبرق مرع مفيروم ) (Hicksلمردخل عرام 1946

وبموجب ىذا التعريف من الضروري أن يقاس الدخل بدقة وىنا يفشل االحتساب التقميدي لعدم أخذه تكاليف حمايرة البيئرة
واإلصبلح البيئي والتدىور البيئي ونفاذ الموارد الطبيعية بنظر االعتبار ( .الشعباني ،نفس المصدر) 180 :
ما تقدم تطمب وجوب القيام بميام التدقيق البيئي باعتباره المقوم الدوري لمدى قيام الشركة بااللتزام بالمعايير البيئية
المحددة الى جانب تقييم السياسات والبرامج المعدة من قبل الشركة لممساىمة في الحفاظ عمى البيئة وتقييم تأثير

السياسات البيئية لمشركة من األنشطة  ،واألىداف  ،والخدمات  ،وتدقيق اآلثار البيئية  ،من خبلل إجراء التحميبلت

واجراءات معينة والتأكد من صحة التقديرات التي اعدىا المحاسبون عن االلتزامات البيئية ومدى مبلئمة االسموب المتبع
في االفصاح عنيا وتقديم النتائج التي يتم التوصل الييا في تقرير الى االطراف الميتمة بالموضوع لغرض تسييل تحكم
اإلدارة بالممارسات البيئية والتاكد من التقيد باألنظمة والتشريعات والقوانين الصادرة عن الجيات المعنية بحماية البيئة،
وأن البيانرات والمعمومرات البيئيرة التري تترضمنيا القروائم المالية يمكرن االعتمراد عمييرا ،وتفصح عن كافة القضايا البيئية
.ىذا بدوره سيعمل عمى طمأنة صناع الق اررات االقتصادية بان ق ارراتيم المتعمقة بالتنمية االقتصادية تجري برشد ودون ان
تسئ الى االنظمة البيئية والموارد الطبيعية مما يحقق عممية التنمية المستدامة  ،وان المؤشرات االقتصادية المتعمقة
بالدخل القومي والناتج القومي سوف تكون اكثر دقة من تمك التي احتسبت في ظل تغافل الجانب البيئي.
المحور الرابع .الجانب التطبيقي:
لغرض تحقيق أىداف البحث قامت الباحثة باعداد استمارة االستبانة كما في الممحق ( ،)1كما تم اختيار عينة
مستيدفة من مديري و موظفي الشركات كما ىو مبين في ممحق رقم ( )2ومراقبي الحسابات فضبلَ عن عينة مستيدفة
من اكاديميين و ميندسين وذلك في مدينة أربيل ،ولتحقيق ىذا اليدف تم توزيع ( )70إستمارة بعد تحكيميا من قبل
مجموعة من السادة المحكمين وقد بمغت المستعادة والصالحة منيا ( )63إستمارة وبنسبة .%90
ولمتحقق من صدق األداة (االستبانة) ،تم عرضيا عمى مجموعة من الزمبلء أساتذة الجامعات كما مبين اسمائيم
واختصاصاتيم في الممحق ( )3وعمى أساس المبلحظات المقدمة من المحكمين تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل
صياغة البعض اآلخر .وبعد تفريغ محتويات االستمارات المستعادة تم معالجتيا من خبلل البرنامج  SPSSوكانت
المعالجة عمى النحو التالي :
أوالً .التحميل الوصفي ألفراد المبحوثين:
 -1الوظيفة الحالية :ان التوزيع النسبي لمتغير التأىيل الوظيفي اظيرت النتائج ان اكثرية االشخاص الذين تم توزيع
استمارة االستبيان عمييم ىم مدراء الشركة كما ىو مبين في جدول التالي :
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جدول ( )1توزيع عينة البحث بحسب التأهيل الوظيفي

المؤىل الوظيفي

التك اررات

النسبة المئوية

مدير او موظف في الشركة

37

%58.7

مراقب الحسابات

16

%25.4

أكاديمي

6

%9.5

ميندس

4

%6.3

المجموع

63

%100

المصدر :من اعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات األستبانة.

من خبلل الجدول يتضح ان نسبة ( )%58.7من عينة البحث ىم مدراء في الشركات و نسبة ( )%25.4ىم مراقبي

الحسابات واما االكاديميين فبمغت ( )%9.5وقد بمغت نسبة الميندسين (.)%6.3
 -2التأهيل االكاديمي :تم توزيع االستمارة عمى حامل شيادة بكالوريوس وما فوق والسبب يرجع الى انيم لدييم خبرة و
المام حول مسائل التدقيق البيئي والتنمية المستدامة وتم عرض نتائج في جدول التالي :

جدول ( )2توزيع عينة البحث حسب التأهيل العممي
المؤىل االكاديمي

التك اررات

النسبة المئوية

بكالوريوس

34

%54

دبموم عالي

8

%12.7

المحاسبة القانونية

12

%19

ماجستير

9

%14.3

دكتوراه

رر

رر

المجموع

63

%100

المصدر :من اعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات األستبانة.
يتضح من الجدول اعبله ان نسبة البكالوريوس من المستجيبين يمثل اكثر من النصف والتي بمغت ( )%54اما الدبموم

العالي فبمغت ( )%12.7وبمغت نسيبة المستجيبين من حاممي شيادة المحاسبة القانونية ( )%19اما نسبة حاممي
شيادة الماجستير فقد بمغت ( )%14.3ولم يكن من بين المستجيبين اية شخص يحمل شيادة دكتوراه.
 -3التخصص العممي  :أما فيما يخص التخصص العممي فقد تم توزيع االستمارة عمى أربعة أنواع من االختصاصات
وهم المحاسبة وعموم المالية و المصرفية و إدارة اعمال فضالً عن إختصاصات اخرى وكانت النتائج عمى النحو التالي :

جدول ( )3توزيع عينة البحث بحسب االختصاصات

سنوات الخبرة

التك اررات

النسبة المئوية

المحاسبة

37

%58.7

عموم المالية والمصرفية

3

%4.8

ادارة االعمال

15

%23.8

اخرى

8

%12.7

المجموع

63

%100
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المصدر :من اعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات األستبانة .
يظير من خبلل الجدول اعبله ان اكثرية المستجيبين كانوا من حممة شيادة المحاسبة والتي بمغت ( )%58.7اما من
حاممي شيادة عموم المالية والمصرفية فبمغت ( )%4.8ومن حاممي شيادة ادارة االعمال فبمغت نسبة المستجيبين
( )%23.8وقد بمغت نسبة المستجيبين من حاممي شيادات اخرى ()%12.7
 -4سنوات الخدمة  :يظير التوزيع النسبي لمتغير سنوات الخدمة في المينة ان االشخاص التي تم توزيع االستمارة
عمييم لدييم خبرة اكثر من خمس سنوات وىذا ما يزيد من إمكانية االعتماد عمى االجابات و تم عرض النتائج في

الجدول اآلتي :

جدول ( )4توزيع عينة البحث بحسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التك اررات

النسبة المئوية

 5-1سنة

6

%9.5

 10-6سنة

3

%4.8

 15-11سنة

22

%34.9

 16فأكثر

32

%51.8

المجموع

63

%100

المصدر :من اعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات األستبانة .
من خبلل الجدول اعبله يت ضح انو لم يتم توزيع استمارة االستبانة عمى االشخاص الذين لدييم خدمة وظيفية اقل من

خمس سنوات والسبب يرجع الى قمة خبرتيم العممية والعممية حول موضوع البحث وكما بينا ان االشخاص الذين لدييم
خبرة اكثر من ستة عشر ىم االغمبية وبالتالي يمكن االعتماد االجابات التي تم الحصول عمييا .
ثالثاً .عرض النتائج واختبار الفرضيات:
استخدمت الباحثة مقياس ليكرت ذو النقاط الخمسة والذى يتدرج القياس فييا ما بين أتفق بشدة  /أتفق  /محايد
 /ال أتفق  /ال أتفق بشدة  ،وذلك باستخدام األوزان المقابمة وىى  1/2/3/4/5عمى التوالي ،وذلك لتحويل االجابات
الوصفية الى بيانات كمية يمكن اخضاعيا لمتحميل االحصائي المطموب الختبار مدى صحة أو خطأ فروض البحث.
تمت صياغة فرضية رئيسية لمدراسة في صورتيا الصفرية ،ليس لمتدقيق البيئي انعكاس عمى عممية التنمية

المستدامة ،وتتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية االولى :ليس لمتدقيق البيئي اىمية

جدول ( )5تحميل فقرات االستبانة حول اهمية التدقيق البيئي

المتغيرات

مقياس اإلجابة
اتفق بشدة
التكرار

%

محايد

اتفق

الوسط
ال اتفق بشدة

ال اتفق

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

االنحراف

الحسابي المعياري

X1

25 16

41

65

6

10

رر

رر

رر

رر

4.16

0.57

X2

30 19

36

57

8

13

رر

رر

رر

رر

4.17

0.64

X3

19 12

50

79

1

2

رر

رر

رر

رر

4.16

0.41

879

اجمللد  11العـدد 22

السنة2019/م

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

X4

7

11

43

68

13

21

رر

رر

رر

رر

3.90

0.56

X5

16 10

26

41

27

43

رر

رر

رر

رر

3.73

0.72

X6

17 11

40

63

6

10

6

10

رر

رر

3.83

0.75

X7

19 12

29

46

22

35

رر

رر

رر

رر

3.84

0.72

X8

8

13

45

71

10

16

رر

رر

رر

رر

3.97

0.54

X9

رر

رر

53

84

10

16

رر

رر

رر

رر

3.84

0.37

X10

8

13

20

32

31

49

4

6

رر

رر

3.44

0.71

3.90

0.60

%77.14

Av.

%1.59

%21.27

المصدر :من اعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات األستبانة .
يظير في الجدول( )5النسب المئوية لئلجابات عن األسئمة وكذلك الوسط الحسابي واالنحراف المعياري من خبلل
عرض أقل قيمة وأعمى قيمة لمجموع إجابات أفراد العينة  ،ويشير الجدول إلى إن نسبة المئوية لمموافقين (أتفق بشدة
وأتفق ) كانت ( )% 77.14وىذا ما يدل عمى أن ىناك شبو إجماع عمى ان لمتدقيق البيئي اىمية و نسبة غير المتأكدين
(المحايدين) كانت ( )% 21.27ونسبة غير الموافقين (ال أتفق و ال أتفق بشدة) كانت ( )%1.59والذي يؤيد ذلك ان
الوسط الحسابي أعمى من أداة القياس (.)3
إختبار الفرضية:

جدول ( )6نتائج إختبار الفرضية الفرعية األولى بموجب إختبار ()T. Test

المتغيرات

حجم العينة

الوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

T

الداللة اإلحصائية

F 1.1

63

3.90

0.60

0.00

0.05

المصدر :من اعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات األستبانة.
يبلحظ من الجدول أعبله إن الداللة اإلحصائية ىي ( )0.00وىي أقل من مستوى الداللة ( )0.05والمرتبطة
بمستوى اختبار ( )Tمما يدعوا الى رفض الفرضية العدمية ومن ثم قبول الفرضية البديمة ليا وىي ان لمتدقيق البيئي
أىمية.
الفرضية الفرعية الثانية :ليس لمتنمية المستدامة أىمية
جدول ( )7تحميل فقرات االستبانة حول أهمية التنمية المستدامة
المتغيرات

مقياس اإلجابة
اتفق بشدة

اتفق

محايد

التكرار %

التكرار %

التكرار

%

ال اتفق

ال اتفق بشدة

التكرار %

التكرار %

X11

15

24

27

43

21

33

رر

X12

11

17

41

65

8

13

3
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رر

رر
5

رر
رر

رر

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.92

0.77

3.94

0.69
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X13

4

6

44

70

12

19

3

5

رر

رر

3.73

0.79

X14

4

6

20

32

36

57

3

5

رر

رر

3.97

0.68

X15

4

6

20

32

36

58

3

5

رر

رر

3.97

0.91

X16

24

38

28

44

5

8

6

10

رر

رر

4.10

0.74

X17

12

19

40

64

7

11

4

6

رر

رر

3.95

0.74

X18

9

14

28

44

20

32

6

10

رر

رر

3.62

0.83

3.90

0.77

%65.67

Av.

%5.56

%28.77

المصدر :من اعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات األستبانة.
يشير الجدول أعبله إن نسبة ( )%65.67من المستجيبين موافقين (أتفق بشدة وأترفق) ونسبة محادين كانت
( )%28.77أما نسبة غير الموافقين (ال أتفق وال أتفق بشدة) بمغت ( )%5.56وىذا يدل عمى إن عممية التنمية
المستدامة لو اىمية والذي يعزز ذلك ان الوسط الحسابي أعمى من أداة القياس والتي ىي (.)3
إختبار الفرضية:
جدول ( )8نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية بموجب إختبار ()T. Test
المتغيرات

حجم العينة

الوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

F 1.2

63

3.90

0.77

الداللة اإلحصائية

T

0.05

0.00

المصدر :من اعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات األستبانة.

يشير الجدول أعبله إن الداللة اإلحصائية ىي ( )0.00وىي أقل من مستوى الداللة ( )0.05والمرتبطة بمستوى

اختبار ( )Tمما يدعوا الى رفض الفرضية العدمية ومن ثم قبول الفرضية البديمة ليا وىي ان لعممية التنمية المستدامة
اىمية في المحافظة عمى حصة االجيال من الموارد .
الفرضية الفرعية الثالثة :ليس لمتدقيق البيئي انعكاس عمى التنمية المستدامة

جدول ( )9تحميل فقرات االستبانة حول انعكاس التدقيق البيئي عمى التنمية المستدامة

المتغيرات

مقياس اإلجابة
اتفق بشدة

اتفق

محايد

التكرار %

التكرار %

التكرار

%

الوسط

ال اتفق

ال اتفق بشدة

التكرار %

التكرار %

X19

12

19

34

54

17

27

رر

X20

6

10

39

62

14

22

4

6

X21

5

8

31

49

21

33

6

10

رر

X22

9

14

38

60

10

16

6

10

رر

X23

4

6

42

67

17

27

رر

رر

رر

887

رر

االنحراف

الحسابي المعياري

رر

رر

3.90

0.67

رر

رر

3.78

0.75

رر

3.56

0.78

3.76

0.78

3.79

0.54

رر
رر
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X24

1

2

43

68

14

22

5

8

رر

X25

14

22

34

54

15

24

رر

رر

رر

رر

X26

13

21

43

68

4

6

3

5

رر

رر

%73.02

Av.

%22.22

رر

%4.76

3.62

0.68

3.98

0.69

4

0.82

3.80

0.71

المصدر :من اعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات األستبانة.
يظير في الجدول( )9النسب المئوية لئلجابات عن األسئمة وكذلك الوسط الحسابي واالنحراف المعياري من خبلل
عرض أقل قيمة وأعمى قيمة لمجموع إجابات أفراد العينة لكل فقرة ،ويشير الجدول إلى إن نسبة المئوية لمموافقين (أتفق

بشدة وأتفق ) كانت( )% 73.02وىذا ما يدل عمى أن التدقيق البيئي ينعكس عمى التنمية المستدامة و نسبة غير
المتأكدين (المحايدين) كانت ( )% 22.22ونسبة غير الموافقين (ال أتفق و ال أتفق بشدة) كانت ( )%4.76والذي يؤيد
ذلك ان الوسط الحسابي أعمى من أداة القياس (. )3
إختبار الفرضية:
جدول ( )10نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة بموجب إختبار ( )T.Test
المتغيرات

حجم العينة

F 1.3

الوسط الحسابي

63

3.80

اإلنحراف المعياري
0.71

T
0.00

الداللة اإلحصائية
0.05

المصدر :من اعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات األستبانة .

يبلحظ من الجدول أعبله إن الداللة اإلحصائية ىي ( )0.00وىي أقل من مستوى الداللة ( )0.05والمرتبطة

بمستوى اختبار ( )Tمما يدعوا الى رفض الفرضية العدمية ومن ثم قبول الفرضية البديمة ليا وىي ان لمتدقيق البيئي
انعكاس ايجابي عمى التنمية المستدامة.
وبما أن جميع الفرضيات الفرعية (األولى والثانية والثالثة) تم إختبارىا وقبول الفرضية البديمة ليا عميو يمكن القول الى
انو تم نفي الفرضية الرئيسية االولى و قبول الفرضية البديمة ليا وىي ان التدقيق البيئي يساىم بشكل ايجابي في تحقيق
عممية التنمية المستدامة.
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 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:

من خبلل البحث والدراسة توصمت الباحثة الى االستنتاجات التالية :

 .1يركز التدقيق البيئي في المقام األول عمى مجالين :تقييم تأثير السياسات البيئية لمشركة من األنشطة  ،واألىداف ،
والخدمات  ،وتدقيق اآلثار البيئية  ،من خبلل إجراء التحميبلت واجراءات معينة.
 . 2تأتي أىمية التدقيق البيئي من خبلل ضرورة و تنامي االىتمام المتعمق بالبيئة و ما تتعرض لو من تأثيرات سمبية
بسبب قيام من الشركات بمزاولة نشاطاتيا دون أن تتحمل أي مقابل يذكر نتيجة ذلك.
 . 3ان التنمية المستدامة ىي عبارة عن نظام يمكن من خبللو تحقيق رفاىية االجيال الحالية واالستفادة من الموارد
الطبيعية المتوفرة دون االضرار بحاجات االجيال القادمة.
 .4إ ن اكثرية المستجيبين يرون إن عممية التنمية المستدامة يساعد عمى الحفاظ عمى حصة االجيال القادمة من الموارد
الموجودة .
 .5ان نسبة كبيرة من المستجيبين يرون ان التدقيق البيئي ينعكس بشكل ايجابي عمى عممية التنمية المستدامة.
 2-5التوصيات:

باالعتماد عمى االستنتاجات التي توصل الييا البحث توصي الباحثة بما يمي :
. 1قيام الشركات بعممية التدقيق البيئي الى جانب التدقيق المالي وذلك بسبب التاثيرات واالضرار التي تتعرض ليا البيئة
نتيجة انواع االنشطة التي تقوم بيا الشركات وانعكاسيا عمى عممية التنمية المستدامة .
 .2ضرورة قيام ا لجيل الحالي بعممية التنمية المستدامة وذلك لغرض المحافظة عمى حصة االجيال القادمة من الموارد
الموجودة عمى وجو االرض وذلك من خبلل عدم االسراف في استخدام الموارد الطبيعية.
 .3إضافة مواد التدقيق البيئي و التنمية المستدامة الى مناىج الكميات والمعاىد الموجودة في العراق.
 -المقترحات لمبحوث المستقبيمة

بعد االنتياء من البحث توصي الباحثة باجراء بحوث مستقبيمة حول :

 .1اثر التدقيق البيئي عمى الحد من اآلثار السمبية عمى البيئة.
 .2دور الرقابة عمى تحقيق التنمية المستدامة.
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قائمة المصادر
أوال  :المصادر العربية

 .1اسبلم ،سيمة ، 2015 ،التدقيق البيئي في ظل النظام المحاسبي المالي ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كمية العموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة د.طاىر موالي سعيدة ،الجزائر.
 .2الدوري ،زكريا مطمك وابو سالم ،ابوبكر احمد ،2013 ،ثقافة الريادة في ظل التنمية المستدامة ،مجمة جامعة ديالى ،
العدد الثامن و الخمسون ،جامعة ديالى ،ديالى ،العراق.
 .3الركابي ،عمي خمف سممان ،2014 ،استجابة المحاسبة لممحافظة عمى البيئة ودعم التنمية المستدامة ،مجمة كمية
بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة ،العدد الخاص بالمؤتمر العممي المشترك ،بغداد ،العراق.
 .4السقا ،زياد ىاشم ،2011 ،متطمبات التدقيق البيئي في ضوء معايير التدقيق المقبولة قبوالً عاماً ) ، (GASSمجمة
جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالدارية ،المجمد  ،4العدد  ،7جامعة االنبار ،االنبار ،العراق.
 .5الشعباني ،صالح ابراىيم يونس ،1998 ،معايير تكاليف حماية البيئة ،اطروحة دكتوراه في المحاسبة  ،جامعة بغداد
 ،العراق.
 .6الشعباني ،صالح ابراىيم يونس  ،2005 ،الحاجة الى تكامل الحسابات االقتصادية والبيئية ،مجمة بحوث مستقبمية،
العدد  ،10كمية الحدباء الجامعة  ،الموصل ،العراق.
 .7الشعباني ،صالح ابراىيم يونس والناصر ،خالص حسن يوسف ،2012 ،دور اإلفصاح البيئي في دعم التنمية
المستدامة ،مجمة االدارة واالقتصاد ،العدد ثبلثة وتسعون ،جامعة المستنصرية ،بغداد ،العراق.
 .8الينداوي ،انوار عباس ىادي ،2015 ،محددات تطبيق التدقيق البيئي وعبلقتيا بتحجيم مسؤولية م ارقب الحسابات
تجاه مستخدمي ،مجمة الغرى لمعموم االقتصادية واالدارية ،المجمد الثالث عشر ،العدد السادس والثبلثون ،جامعة كوفة،
النجف ،العراق.
 .9ايوب ،بان ىاني ،2014 ،دور التدقيق الداخمي في تقويم االداء البيئي ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية
الجامعة ،العدد الثاني واالربعون ،بغداد ،العراق.
 .10جيجان ،حذام فالح ،2016 ،مدى إلتزام مراقبي الحسابات بإجراءات التدقيق البيئي ،مجمة العموم االقتصادية
واإلدارية  ،المجمد  ،22العدد  ،88جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
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، ادارة الكمفة البيئية و دورىا في التنمية البيئية المستدامة بالتطبيق في مصنع اسمنت باجل،2013 ، عبلء،جاسم.11
. جامعة بغداد، المعيد العالي لمدراسات المالية والمحاسبية،24  العدد، المجمد الثامن،مجمة دراسات محاسبية و مالية
 مجمة كمية،  التنمية المستدامة في االقتصاد النامي بين التحديات والمتطمبات،2014 ، عدنان مناتي، صالح.11
. العراق، بغداد، العدد الخاص بالمؤتمر العممي المشترك،بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة
،  مجمة مركز دراسات الكوفة، واقع ومتطمبات التنمية المستدامة في العراق،2011 ، حنان عبدالخضر، ىاشم.12
. العراق، النجف، جامعة الكوفة،العدد الواحد والعشرون
 المصادر االنكميزية: ًثانيا
1. Arora, Priyanka, 2017, ENVIRONMENTAL AUDIT– NEED OF THE HOUR,
International Journal Of Advanced Research in Engineering & Management, Vol. 03, Issue
04.
2. Feil , Alexandre André and Schreiber, Dusan, 2017, Sustainability and sustainable
development: unraveling overlays and scope of their meanings , Cad. EBAPE.BR, v. 14, no. 3.
3. RADU, Maria, 2012, CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND
ENVIRONMENTAL

AUDITTHE

PERFORMANCE

TOOLS

IN

ROMANIAN

COMPANIES, Accounting and Management Information Systems Journal, Vol.11, No.1.
4. ROOYEN, SA VAN, 2016, The legal framework for environmental auditing in the public
sector in South Africa, master degree, North-West University .
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ممحق رقم -1-
استمارة استبانة

االخ الكريم االخت الكريمة

تحيـــة طيبة ......

نضع بين ايديكم الكريمة استمارة االستبانة الخاصة بالبحث الموسوم (انعكاس تطبيق التدقيق البيئي عمى تحقيق عممية

التنمية المستدامة – دراسة في عينة من الشركات الصناعية في اقميم كوردستان العراق) راجين االجابة عن اسئمتيا بكل
موضوعية وحياد لمحصول عمى النتائج التي من شأنيا اغناء البحث وتحقيق اىدافو.
شاكرين تعاونكم معنا خدمة لممسيرة العممية.

الباحثة :ريزان صالح الدين عزة

مالحظة:

يرجى وضع عبلمة ( ) في المربع الذي يمثل اجابتك واذا كانت لديكم اية تعميقات او آراء فيمكن اضافتيا في الحقل
االخير من االستبانة.
المفاهيم األساسية:
التدقيق البيئي

عرف ديوان الرقابة المالية العراقية التدقيق البيئي بانو "تقويم نتائج تنفيذ السياسات والخطط والبرنامج الوطنية و المحمية

في مجال حماية و تحسين البيئة و قياس اثر عمميات المنظمة عمى البيئة بموجب المعايير المعتمدة وبيان كمف ذلك

كمما كان ممكناً"

التنمية المستدامة :

التنمية المستدامة يقصد بانيا " تحقيق معدالت من التنمية في الموارد المتاحة بما يتجاوز معدالت النمو السكاني

ومما يؤدى إلى توفير االحتياجات الخاصة باألجيال القادمة من ىذه الموارد".

أوالً  :معمومات شخصية-:

 -1الوظيفة التي تعمل بيا :مدير في الشركة ( )

مراقب حسابات ( )

أكاديمي (

) ميندس ( )

-2التأىيل العممي :بكالوريوس ( ) دبموم عالي ( ) المحاسبة القانونية ( ) ماجستير ( ) دكتوراه (

)

)  16فأكثر (

)

-3التخصص العممي -:محاسبة (

) مالية ومصرفية ( ) ادارة اعمال ( ) اخرى (

-4سنوات الخدمة في المينة 5-1 -:سنة (

)  10-6سنة (
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ثانياً  :محاور االستبيان-:
المحور االول :التدقيق البيئي
اتفق
األسئمة
.1
.2

.3

بشدة

يعد التدقيق البيئي مطمبا ضروريا بعد قيام الشركات الصناعية
باإلضرار بالبيئة نتيجة ممارسة انشطتيا غير المدروسة بيئيا.
يجري التدقيق البيئي بيدف التاكد من ان الشركات ساىمت في
الحفاظ عمى البيئة اثناء العممية االنتاجية .
ان التدقيق البيئي عبارة عن فحص منظم لمعرفة مدى كفاءة
االدارة في استخدام الموارد المتاحة وقياس اآلثار الناتجة عن

انشطتيا اتجاه البيئة .
.4

يضم التدقيق البيئي خطوات مصممة خصيصاً لضمان االلتزام

بالشروط البيئية والتأكد من أن التسجيل واإلفصاح عن التكاليف

والمطموبات البيئية قد تم بشكل معقول.
.5

ىناك عدة متطمبات يجب اخذىا بنظر االعتبار لمقيام بالتدقيق
البيئي ولكي يتمكن المدقق من القيام بعممو والحكم عمى جودة

ادائو.
.6
.7

ىناك اطراف عديدة مستفيدون من القيام بالتدقيق البيئي منيا
المستيمكون والمستثمرون والمقرضون ومنظمات حماية البيئة.
ان ضعف دور التدقيق البيئي وقمة ممارستو في الوقت الحالي
يرجع لعدم استعداد الشركات ذاتيا الى تدقيق ادائيا البيئي.
ييدف التدقيق البيئي الى قياس تأثير العمميات المختمفة التي تقوم

.8

بيا أية شركة عمى البيئة بشكل عام مقارنة بما ىو مقرر بموجب
معايير فنية معينة .

.9

يسعى التدقيق البيئي الى بيان فيما إذا كان لدى الشركة مخاطر
عالية تعرضيا لمطموبات بيئية مستقبمية.
يتخذ التدقيق البيئي اشكاال عدة منيا تدقيق نظم االدارة البيئية و

.10

تدقيق االلتزام البيئي وكذلك تدقيق المعالجة والتخزين والتصريف
لمستمزمات االنتاج وتدقيق مايتعمق بالصحة واالمان وغيرىا.

المحور الثاني  :التنمية المستدامة
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اتفق

األسئمة
.11

بشدة

اتفق

السنة2019/م
محايد

ال

اتفق

ال اتفق
بشدة

ان تكاثر العمميات التي الحقت الضرر بشكل كبير كانت السبب
في المطالبة بالتنمية المستدامة .

.12

ﺇﻥ ﺍلتنمية ﺍلمستﺩﺍمة ىي ﺍالستغبلل ﺍالمثل لممًﺍﺭﺩ ًﺍلثﺭًﺍﺕ
بﻁﺭيقة ال تخل بحصة ﺍالجيال ﺍلقاﺩمة من تمك الموارد.

.13

يتحقق مفيوم التنمية المستدامة من خبلل تكامل ثبلثة أبعاد ىي
البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي.

14

ان استمرار مؤشرات التنمية المستدامة بالتراجع في أية دولة يعنى
عدم القدرة في احداث طفرة نوعية في حياة افراد تمك الدولة في
االمد القريب.

.15

ان اليدف من التنمية المستدامة ىو التوزيع العادل لعائدات النمو
االقتصادي وتحسين المستوى المعاشي لشرائح المجتمع وتكوين
جسور الربط بين برامج التنمية والحفاظ عمى عناصر البيئة

الطبيعية.
.16

يشكل الفساد االداري والمالي تحدياً كبي اًر امام التنمية المستدامة .

.17

ان وجود قوانين وتشريعات محمية و دولية تساىم في تحقيق التنمية
المستدامة.

.18

ىناك مجموعة من العقبات تحول دون القيام بالتنمية المستدامة
منيا عقبات اقتصادية واجتماعية وحكومية و دولية .
المحور الثالث :اثر التدقيق البيئي عمى التنمية المستدامة

ت

اتفق

األسئمة

بشدة

.19

ىناك عبلقة بين التدقيق البيئي والتنمية المستدامة.

.20

يعتبر التدقيق البيئي احد وسائل تحقيق التنمية المستدامة .
ال يقتصر دور التدقيق البيئي في تقييم الوضع البيئي اثناء القيام

.21

بعممية التدقيق ،وانما يتعداه الى تحديد اآلثار البيئية الناجمة عن
النشاطات المختمفة التي تقوم بيا الوحدات والعمل عمى ادارة
الموارد الطبيعية التي تعد العمود الفقري لمتنمية المستدامة.
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ان وضع اجراءات التدقيق البيئي من خبلل مشاركة جميع

االختصاصات فييا تساىم في انجاح عممية التدقيق وبالتالي
مساىمتيا في تحقيق التنمية المستدامة .
ان التدقيق البيئي يعد اداة تنسيق بين االبعاد الثبلث لمتنمية

.23

.24

المستدامة والتي تتكون من البعد (االجتماعي واالقتصادي والبيئي)
.

ان لمتدقيق البيئي دور حيوي في تحسين االداء البيئي الحالي
وتقديم المشورة لحماية البيئة من اضرار انشطة الشركة المستقبمية.
حتى يكون تقرير المدقق مفيداَ يجب ان يتضمن نتائج االداء

.25

البيئي لمشركة ومدى نجاح االدارة في مواجية العوامل والمؤثرات
البيئية الحالية ومدى رغبتيا في اتباع سموك بيئي مناسب بيدف

تطوير االداء البيئي الحالي.
ان اإلفصاح البيئي سوف يشكل قاعدة بيانات ممتازة إلجراء
.26

دراسات عن اآلثار البيئية لمصناعات المشابية ويعمل عمى إزالة
الخوف بالنسبة إلدارة الشركة حول ما يتعمق بسبلمة العمميات

وكفاءة إجراءات حماية البيئة.

اذا كانت لديكم اية مبلحظات او آراء يرجى تدوينيا ادناه..................................-:
الممحق ()2
أسماء الشركات المبحوثة
ت

اسم الشركة

طبيعة النشاط

.1

بترول

تجارة منتوجات النفطية المحدودة

.2

بتروزيني ىةولير

نقل المنتوجات النفطية

.3

كري زيمو

خدمات االنترنت

.4

بيستو

انتاج الجمد و الصوف

.5

صحة االجيال

تجارة االدوية واالجيزة و المستمزمات الطبية

.6

الحياة

انتاج المشروبات الغازية و المياه المعدنية

.7

سيماى شارستاني

خدمات النفط

.8

روني فيت

تجارة المواد البيطرية و الفاكسين و العمف

.9

كانى كةند

خدمات النفط والغاز

.10

خةممين

انتاج زراعي
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السنة2019/م

الممحق ()3
اسماء الخبراء والمحكمين لصدق االستبانة وصبلحيتيا
االسم

االختصاص

مكان العمل

ت
.1

أ .د .خالد حمدامين ميرخان

االدارة

قسم االدارة /جامعة جييان  -كمية العموم االدارية والمالية

.2

أ .م.د .صبحي محيميد صالح

المحاسبة

.3

أ .م .أحمد محمد خميل

المحاسبة

.4

أ .م .وريا برىان احمد

المحاسبة

.5

أ.م.د سامان حسين

االحصاء

.6

أ .م .د .زيتو عوال ابوبكر

المحاسبة

.7

م .د .عدنان نادر حمد

المحاسبة

.8

أ.م.د.نسيم يوسف حنا

المحاسبة

.9

أ.م .رفز محمد صالح

االحصاء

قسم المحاسبة /كمية االدارة واالقتصاد /جامعة صبلح
الدين
قسم المحاسبة /كمية االدارة واالقتصاد /جامعة صبلح
الدين
قسم المحاسبة /كمية االدارة واالقتصاد /جامعة صبلح
الدين
قسم االحصاء  /كمية االدارة واالقتصاد /جامعة صبلح
الدين
قسم المحاسبة  /العموم االدارية والمالية /جامعة نولج
قسم المحاسبة  /كمية االدارة واالقتصاد /جامعة صبلح
الدين
قسم المحاسبة /كمية االدارة واالقتصاد /جامعة صبلح
الدين
قسم المحاسبة /معيد التقني االداري/جامعة اربيل التقنية
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