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  األردن ينحو تطبيق التدقيق البيئي ف

  

  *دراغمة  وزهران محمدناصر يوسف الزعبي، وعلي عبداهللا الزعبي، 

  

  صـلخم

 في البيئي التدقيق تطبيق إمكانية بحثت حيث البيئي، التدقيق وهو أال ؛المحاسبية الجوانب من آخر جانباً الدراسة طرقت
 راءآ تباين تدرس أساسية فرضيات ثالث وضع تم وقد. ومحدداته وآثاره قالتطبي متطلبات على التعرف خالل من األردن،

 األكاديميين، من المستجوبين شرائح تتكون. األردن في البيئي التدقيق تطبيق تجاه المختلفة بشرائحهم المستجوبين
 على استبانة) 240( وزيعت تم البيانات جمع وألغراض. القانونية أشكالها بمختلف الصناعية الشركات ومديري والمدققين،

 في استخدم وقد. الدراسة تساؤالت على اإلجابة من الباحثين مكنت استبانة) 197( منها استرد بالتساوي المستجوبين شرائح
  . (Kruskal – Wallis) اختبار وتحديداً الالمعلمية واالختبارات الوصفي اإلحصاء الدراسة

 يتعلق فيما المستجوبين إجابات متوسط في إحصائية داللة ذات فروقات هناك نأ الدراسة، إليها وصلت التي النتائج وأهم
 الدراسة توصيات أهم ومن. والشركة والمجتمع الدولة على له المتوقعة وباآلثار األردن، في البيئي التدقيق تطبيق بمتطلبات
  .البيئي بالتدقيق األردن في المحاسبة مهنة منظمي اهتمام ضرورة

  .األردن في تطبيقه البيئي، التدقيق: لةالدا الكلمات

  
  مقدمـةال

  
تلقى البيئة اهتماماً متزايداً من مختلف المنظمات 
اإلنسانية في العالم من أجل المحافظة عليها بعد ما لحق بها 

وجاء هذا االهتمام بهدف اإلبقاء . من تشويه على يد االنسان
لمنظمات وقد مارست ا. على ما تبقى منها لألجيال القادمة

اإلنسانية في معظم دول العالم ضغوطات على حكوماتها 
استجابت فبهدف إصدار التشريعات لمعاقبة كل ملوث للبيئة، 

قد القى التدقيق البيئي و .الحكومات وانتشرت التشريعات
اهتمام الهيئات المهنية المحاسبية مثل المعهد األمريكي 

كل من  تنسيب ، وبناء على(AICPA)ين يللمحاسبين القانون
 The Environmental Auditingمؤتمر التدقيق البيئي 

Roundtableومعهد التدقيق الداخلي ،The Institute of Internal 

Auditing  تم إنشاء مجلس شهادة المدقق البيئيThe Board 

of Environmental Auditor Certification مستقلة  ةكمؤسس
ق بيئي، وشهادات أخرى غير هادفة للربح تمنح شهادة مدق
تدقيق االلتزام البيئي : في التدقيق البيئي، وهي

Environmental Compliance Audit م المواقع البيئيةومقي ،
Environmental Site Assessor (Kite et al., 1996) . وتلزم

 Environmentتشريعات وكالة حماية البيئة األمريكية 

Protection Agency ناعية القيام بالتدقيق البيئي الشركات الص
وبموجب . (Bob, 1997)للتأكد من التزامها بهذه التشريعات 
-SFASم، 2000لعام  5نشرة معايير المحاسبة المالية رقم 

No. 5 ،Accounting for Contingencies  فانه يتوجب على
الشركات اإلفصاح عن القضايا البيئية في هوامش القوائم 

اإلفصاح الكامل عن االلتزامات (لها المالية كجزء مكمل 
، وهذا ما زاد من مسؤولية )البيئية المحتملة والفعلية

المحاسبين القانونيين بشأن التأكد من قيام الشركة باإلفصاح 
عن االلتزامات البيئية وبيان أثر هذه االلتزامات في قوائمها 

 .(Cox, 2001)المالية المعلنة 
فبالرغم من صدور قانون  ،وعلى الصعيد المحلي األردني

، الذي بموجبه يتم فرض 2003حماية البيئة المؤقت في عام 
عقوبات مالية على أي شركة تضر بالبيئة إال أن موضوع 
البيئة لم يلق أي اهتمام من قبل الهيئات المحاسبية األردنية، 

ومن هنا . وذلك بسبب اكتفائها بالدور الذي تمارسه الحكومة
ما إذا كان من الممكن تطبيق أسس عن يجاء تساؤل الباحث

  .التدقيق البيئي في األردن

جرش األهلية، ؛ وجامعة)1(، اربد، االردناربد األهليةجامعة * 
، وتاريخ1/11/2004تاريخ استالم البحث  .)2(جرش، االردن

 . 9/6/2005قبوله 
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  أهمية الدراسة
اهتمت المنظمات المهنية المحاسبية في بعض دول العالم 
بالبيئة وذلك من خالل توسيع نطاق مسؤولية المدقق لتشمل 

التدقيق مع  موضعالقيام بإعداد تقرير حول عالقة المنشأة 
ردن من الدول التي لم تُعن بموضوع البيئة، ونظرا لكون األ

التدقيق البيئي، فإن إجراء مثل هذه الدراسة يعد مهما، خاصة 
هي األولى على  -حسب علم الباحثين  -ن هذه الدراسة ا

  .المستوى المحلي األردني
ومن األسباب األخرى التي تجعل هذه الدراسة مهمة ما 

  :يلي
المجتمع من  البعد االجتماعي للدراسة، ويتمثل بحماية .1

اآلثار البيئية الضارة الناتجة عن بعض أعمال 
  .وممارسات الشركات

تعد هذه الدراسة بمثابة دعوة لتطوير مهنة المحاسبة  .2
والتدقيق على المستوى المحلي األردني من خالل إبراز 
دور المحاسب القانوني كعنصر أساسي وهام في إتمام 

  .تطبيق التدقيق البيئي
  

  أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهم محددات ومتطلبات 
وآثار تطبيق التدقيق البيئي في األردن، ويمكن توضيح هذا 

  :الهدف من خالل النقاط التالية
التأكد من توفر مقومات تطبيق التدقيق البيئي داخل  )1

  .الشركات األردنية
معرفة مدى توفر المتطلبات األساسية في الشركات  )2

  .ق التدقيق البيئياألردنية لتطبي
التعرف على آثار تطبيق التدقيق البيئي على مستوى  )3

  .الشركة والمجتمع
  

  مشكلة الدراسة 
تكمن مشكلة الدراسة في عدم وضوح متطلبات ومحددات 
وآثار تطبيق التدقيق البيئي في األردن، وهذا ما يستدل عليه 
من عدم وجود أي اهتمام إجرائي بالبيئة من قبل مدققي 

ابات وعدم وجود أي فقرة في تقارير تدقيق الحسابات الحس
ويمكن توضيح . تشير إلى عالقة الشركة المدققة بالبيئة

  :المشكلة من خالل جملة من التساؤالت كما يلي
هل هناك محددات تمنع من تطبيق التدقيق البيئي في  )1

  األردن؟
ما المقومات التي يجب توفرها في الشركات األردنية من  )2

  ق التدقيق البيئي عليها؟أجل تطبي

في البيئة المحيطة  هل يوجد متطلبات يجب توفرها )3
  تطبيق التدقيق البيئي فيها؟لللشركات األردنية 

ما آثار تطبيق التدقيق البيئي على المجتمع األردني  )4
  ؟ )المواطنين(

كيف يؤثر تطبيق التدقيق البيئي على الدولة األردنية  )5
  ؟)الحكومة األردنية(

تطبيق التدقيق البيئي على الشركات األردنية ما تأثير  )6
   بمختلف أشكالها القانونية؟

  
  اإلطار النظري

 نال موضوع التدقيق البيئي اهتمام كثير من المعنيين سواء
كانوا أفراداً أو منظمات، ولذلك فإن من األهمية بمكان 
توضيح مفهوم التدقيق البيئي، ووظائفه، وأهدافه، ومحتويات 

قيق البيئي، ومدى إلزامية التدقيق البيئي، ومتطلبات تقرير التد
تطبيق التدقيق البيئي، والنتائج المرجوة منه، ومحددات 

  .التطبيق
  
  تعريف التدقيق البيئي: أوالً

محاسبي في األصل، ويقوم على ) التدقيق(إن مصطلح 
فكرة المصادقة والتحقق من مصداقية الممارسات المتعلقة 

عود كلمة بيئة إلى البيئة المحيطة بأعمال بأعمال المنظمة، وت
التدقيق البيئي على أنه  (Buckely, 1987)وقد عرف . الشركة

وسيلة فحص، وتقييم، وتحقق من مقابلة متطلبات اإلدارة 
البيئية من خالل فحص االلتزام تجاه متطلبات الحفاظ على 
البيئة، والتأكد من وجود برامج للرقابة في المنظمة، وتقييم 
اآلثار المحتملة نتيجة لعمل المنظمة، وتقييم أداء المعدات 
المستخدمة، وتقييم مدى االلتزام بالمتطلبات التشريعية، وذلك 
بهدف الوصول إلى تقرير يبين مدى االلتزام تجاه الحفاظ 

التدقيق  (Norman, 2001)على البيئة المحيطة، وقد عرف 
تقييم االلتزام  البيئي بأنه أحد فروع التدقيق، ويهدف إلى

بالمتطلبات التشريعية على مستوى الدولة، والنطاق المحلي، 
تحتية في الشركة لمقابلة متطلبات  ةتقييم مدى وجود بنيو

: ISO 14010{) 14010(وتبعاً لمعيار الجودة رقم . االلتزام
فان التدقيق  }دليل التدقيق البيئي، معايير كفاءة المدقق البيئي

ونظامية تتم بشكل موضوعي  ةحقق موثقتالبيئي هو عملية 
بعملية تقييمها من أجل  من خالل الحصول على أدلة، والقيام

متعلقة بالنشاطات  ةهناك اختراقات بيئي تما إذا كانمالتحقق 
  .التي تؤثر على البيئة

أنه عملية فحص، وتقييم، بويعبر عن التدقيق البيئي 
ت التي تساعد في وتحقق من أن المنظمة قد التزمت بالمتطلبا
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الحفاظ على البيئة المحيطة من التلوث، ويتم انجاز مهمة 
التدقيق البيئي من قبل طرف محايد يقوم بالحصول على 
األدلة، وتقييمها للتأكد من عدم قيام المنظمة بارتكاب أعمال 
توثر على البيئة، وتكون نهاية عمل المدقق البيئي الخروج 

شركة من حيث تأثيرها على بتقرير مطول يقيم نشاطات ال
  .البيئة وتوضيح مقدار االلتزامات المترتبة على المنظمة

  
  وظائف التدقيق البيئي: ثانياً

إلى أن التدقيق البيئي وجد لمقابلة  (Natu, 1999)أشار 
تدقيق كمية  -2تدقيق التلوث البيئي،  -1: الوظائف التالية

حتية في تبنية الد الوجو ئةتدقيق نظام إدارة البي -3الفاقد، 
  ).المنظمة للحفاظ على البيئة

  
  أهداف التدقيق البيئي: ثالثاً

إلى أن التدقيق البيئي وجد لتحقيق  (Natu, 1999)أشار 
تتبع تكاليف االلتزام بالمتطلبات األساسية  -1: األهداف التالية

تطوير الوعي البيئي للعاملين في  -2للحفاظ على البيئة، 
 اًاإلدارة من وضع خطط تراعي حدود تمكين -3المنظمة، 

تقييم الفجوة ما بين  -4معينة من كمية الفاقد عند اإلنتاج، 
التأكد من  -5المدخالت والمخرجات لمعرفة أسباب النقص، 
وضع حد  -6االلتزام تجاه المتطلبات التشريعية والقانونية، 

تحديد االلتزامات  - 7، )حد مثالي(مسموح به للتالف والفاقد 
  .تمكين اإلدارة من تعديل خططها -8محتملة والفعلية، ال

  
  محتويات تقرير التدقيق البيئي: رابعاً

إلى أن تقرير التدقيق  (Parikh and Dhoot, 1998)أشار 
تدقيق التلوث  - 1: البيئي النموذجي يتكون من البنود التالية

اهتالك األصول والمعدات (تدقيق االهتالك  -2البيئي، 
تدقيق  -4تدقيق كمية الفاقد الخطرة،  -3، )بيئيةوآثارها ال

  تدقيق تحويل المواد، -5كمية الفاقد الصلب، 
استثمارات لها عالقة بالموارد (تدقيق االستثمارات البيئية  -6

تدقيق  -7، )الطبيعية مثل إساءة قطع األشجار في الغابات
  .نظام إدارة البيئة في المنظمة

  
  يق البيئيمدى إلزامية التدق: خامساً

 نموذج التدقيق البيئي أكثر عمقاًمن الجدير ذكره أن 
وشموالً من أي نموذج محاسبي ألنه يحمل في طياته أهدافاً 

، وأي نموذج محاسبي (Cuddihy, 2000)اقتصادية واجتماعية 
يعتبر اإلفصاح أحد أهم أركانه، ولكن ما زال اإلبالغ البيئي 

إذا  من األحوال إال ينطوي تحت اإلفصاح الطوعي في كثير

، أي )حسب طبيعة نشاط الشركة(اقتضت الظروف غير ذلك 
يكون إجبارياً للشركات التي تتوجه إلى استثمارات تحمل في 

 Alciatore et)طياتها مخاطر بيئية مثل الصناعات البترولية 

al., 2004) وعلى سبيل المثال تتطلب تشريعات هيئة األوراق ،
من الشركات اإلفصاح عن  (SEC)المالية في أمريكا 

االلتزامات البيئية، والتكاليف المحتملة نتيجة االلتزام بالقوانين 
  .(Sissell, 2002)البيئية 
  
متطلبات تطبيق التدقيق البيئي، والنتائج المرجوة : سادساً

  منه، ومحددات التطبيق
  :وتنقسم إلى ،متطلبات تطبيق التدقيق البيئي: أوالً

في  ةوجود بنية تحتية إداري )1: ةخليمتطلبات دا). أ(
  .وجود مدققين بيئيين) 2 .(Norman, 2001)الشركات 

وجود محاسبين بيئيين ) 4 .وجود فريق تدقيق بيئي مدرب) 3
(Cox, 2001).  

  .وجود هيئات مهنية) 1 :متطلبات خارجية). ب(
وشروط  ةانونيمتطلبات قو، )تتعلق بالبيئة(وجود قوانين ) 2

جهات ضغط  وجود) 3). التزامات بيئية(لشركة قبل إنشاء ا
 ,.Harte et al)أصدقاء البيئة  ةمثل جمعي) غير حكومية(

1996).  
عند تطبيق  :)نتائج التطبيق(النتائج المرجوة : ثانياً

فوائد اجتماعية  يؤدي إلى تحقيقنه ساالتدقيق البيئي ف
  :اتالشرك/ للوحدات االقتصاديةو واقتصادية للمجتمع

تحقيق الرفاهية االجتماعية ) 1: ةوائد اجتماعيف). أ(
(Harte et al., 1996). 2 ( حماية البيئة من التلوث والمجتمع من

 ,Bob) (Lightbody, 2000)المخاطر الصحية واالقتصادية 

1997).  
  .حماية االقتصاد الوطني) 1: ةفوائد اقتصادي). ب(

وث تقليص تكاليف المخصصات الصحية الناتجة عن التل) 2
  .(Natu, 1999)البيئي 
  :الشركات/ الوحدات االقتصادية ةفوائد لمصلح). ج(

  .المحافظة على البيئة )2. االلتزامات البيئية ةتقليل تكلف )1
  : (Dailey and Bolduan, 1997)تطبيق مبدأ اإلفصاح الشامل  )3

  
  محددات التطبيق: ثالثاً

 الحاجة إلى وجود مدقق بيئي مؤهل علمياً وعملياً )1
وحاصل على شهادة مهنية لممارسة نشاط التدقيق البيئي 

(Lightbody, 2000).  
توفر تشريعات قانونية ومعايير تدقيق ومعايير محاسبية  )2

  .(Cuddihy, 2000)، (Kite et al., 1996)متعلقة بالبيئة 
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 ,Dailey and Bolduan)تكاليف تطبيق التدقيق البيئي  )3

1997).  
  

  الدراسات السابقة
لمكتبة العربية للدراسات التي تناولت موضوع تفتقر ا

التدقيق البيئي، وإن أياً من هذه الدراسات إن وجدت لم تقع 
وفيما يلي عرض لبعض أهم الدراسات . بين يدي الباحثين

  :األجنبية التي أغنت هذه الدراسة
األخالق " :وهي بعنوان (Kite et al., 1996)دراسة  )1

ى اختبار الفروق في التوجه ، وهدفت إل"والتدقيق البيئي
األخالقي بين كل من المدققين البيئيين، والمدققين الداخليين، 

وهدفت أيضاً إلى بيان أهمية التطرق . والمحاسبين القانونيين
إلى األمور البيئية في مهنة المحاسبة، وإلى ضرورة عرض 
المعلومات المالئمة في التقارير المالية الداخلية للشركة حول 

ممارسات أو نشاطات تضر بالبيئة المحيطة على اعتبار  أية
أن مسؤولية توفير متطلبات التدقيق البيئي تقع على عاتق 

كما بحثت الدراسة في مستوى . المدقق الداخلي في الشركة
التفكير األخالقي للمدقق البيئي، وفي فروقات مستوى التوجه 

لمحاسب األخالقي بين المدقق البيئي والمدقق الداخلي وا
القانوني، وقد افترضت الدراسة أن المدقق صاحب التفكير 
األخالقي األعلى يمكن من تلقاء نفسه أن يختار مهمة التدقيق 

وأما المدقق الذي يتمتع بمستوى تفكير أخالقي أقل  ،البيئي
فمن الممكن أن يكلف بالتدقيق البيئي للشركة من أجل حماية 

وقد طرحت الدراسة . تيمصالح الشركة فقط وليس بدافع ذا
  :تساؤلين هامين هما

هل مستوى التفكير األخالقي عند المدقق البيئي : أوالً
أعلى من ذلك المستوى عند المدقق الداخلي أو الخارجي 

  الموكل بفحص القوائم المالية؟ 
هل هنالك عالقة بين مستوى اإلدراك األخالقي عند : ثانياً

  همة التدقيق البيئي؟المدقق وميله لالختيار الذاتي لم
وقد وضحت النتائج أن مستوى التفكير األخالقي عند 
المدقق البيئي أقل من ذلك المستوى عند المدقق الداخلي أو 

وجد تلم  وكذلكالخارجي الموكل بفحص القوائم المالية، 
عالقة بين مستوى اإلدراك األخالقي عند المدقق وميله 

  .يئيلالختيار الذاتي لمهمة التدقيق الب
، وتناولت التدقيق البيئي من (Harte et al.,1996)دراسة  )2

منظور اجتماعي، وتوصلت إلى أن التدقيق البيئي يحمل في 
طياته تحقيق مصلحة الدولة والمجتمع معاً، لذا من الضروري 
تعزيز دور الدولة في هذا المجال من خالل القوانين 

ت ومؤسسات خصوصاً بعد نمو جمعيا ،والتشريعات البيئية

غير حكومية تهتم بالبيئة، تمثل قوة ضغط على الحكومات 
وقد استنتجت الدراسة . إلصدار قوانين متعلقة بالتلوث البيئي

أن التدقيق بحاجة إلى هيئات من خارج الوحدة االقتصادية 
لتتحقق من اآلثار البيئية للشركة على مصالح الدولة 

  .والمجتمع
، وعرفت التدقيق (Dailey and Bolduan, 1997)دراسة  )3

البيئي بأنه تفحص لمدى امتثال الشركات لمجموعة القوانين 
المتعلقة بالبيئة، وقد بينت الدراسة أن كثيراً من الشركات 
تجري التدقيق البيئي بشكل طوعي من خالل رقابة ومراجعة 
دورية وموضوعية لنشاطاتها التشغيلية وممارساتها الصناعية 

نسجام مع متطلبات القوانين والتشريعات والتأكد من اال
المتعلقة بالبيئة، وقد وجدت الدراسة أن كثيراً من الشركات 

تأكيد تدقيق البيئي بشكل طوعي من أجل تقوم بإجراء ال
وتستخدم الشركات . التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية

  :ثالث طرق شائعة للقيام بالتدقيق البيئي وهي
تحديد االلتزام بالقانون البيئي، وطريقة طريقة التدقيق ل

التدقيق لتقييم نظام اإلدارة البيئية واإلجراءات المتبعة في 
حالة عدم االلتزام البيئي، وطريقة تقييم المخاطر البيئية 

  .المتوقعة
، وأكدت على (Parikh and Dhoot, 1998)دراسة  )4

ضرورة احتواء تقرير التدقيق البيئي على مجموعة من 
اإلهالك، وتدقيق التلوث، وتدقيق كمية : إلفصاحات أهمهاا

الفاقد وتدقيق  ةالفاقد الخطر، وتدقيق كمية الفاقد الثابتة، ونوعي
التخلص، وتدقيق الحماية أو المحافظة على الموارد، وتدقيق 

  . االستثمارات البيئية، وتدقيق نظام إدارة البيئة
للتأكد من أن  وقد وضحت الدراسة أن التدقيق البيئي صمم

الممارسات الصناعية للوحدات اإلنتاجية تتماشى مع المعايير 
  .البيئية وتطبيقات الصناعة الجيدة

، وقد عرضت أهداف التدقيق (Natu, 1999)دراسة  )5
  :البيئي على شكل نقاط وهي

  .التأكد من االلتزام بالقوانين والتشريعات واألنظمة البيئية 
  .ة والمحتملة تجاه البيئةتحديد االلتزامات الموجود 
  .تتبع تكاليف االلتزام البيئي 
تقييم الفجوة بين المدخالت والمخرجات وتحديد أسباب  

  .الفاقد
  .تقييم الرقابة على الفاقد 
التوفير في التكاليف المحتملة الناتجة عن تخفيض التالف  

  .وإعادة تأهيله
التي لها  (ISO)كما وعرضت الدراسة معايير الجودة 

 ,14010, (ISO) 14011 (ISO))ة بالتدقيق البيئي وهي عالق
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(ISO) 14012 ,(ISO) 14013 ,(ISO) 14014,(ISO) 14015).  
، وقد ركزت على عالقة (Lightbody, 2000)دراسة  )6

التدقيق المالي بالتدقيق البيئي وذلك بسبب وجود نقاط مشتركة 
 يتيحوهذا ما  ،بين مبادئ التدقيق المالي والتدقيق البيئي

للخبراء في التدقيق المالي القيام بالتدقيق البيئي بعد حصولهم 
على التأهيل المالئم في مجال التدقيق البيئي، وبمعايير الجودة 

وترى الدراسة أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى . المتعلقة بالبيئة
ظهور محاسبين بيئيين نظاميين قادرين على القيام بتقييم 

ايير الفنية، واآلثار البيئية الناتجة عن عملية االلتزام بالمع
أعمال وممارسات الشركات الصناعية، وبالتالي إصدار تقرير 

  .بيئي مصدق وموثوق به
، وقد ركزت على أن اإلفصاح (Cox, 2001)دراسة  )7

عن القضايا البيئية في هوامش القوائم المالية أصبح أساسياً، 
ئية المحتملة والفعلية وأن اإلفصاح الكامل عن االلتزامات البي

أصبح أحد متطلبات المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً في 
 Accounting for[، وتحديداً ما ورد في المعيار )م2000(عام 

Contingencies - SFAS No.5 .[ وهذا ما زاد من مسؤولية
كما . اإلفصاح عن االلتزامات البيئية فيالمحاسبين القانونيين 

راسة هدف التدقيق البيئي في الحد من مخاطر التلوث بينت الد
  .البيئي وإلزام الشركات بتحمل المسؤولية تجاه البيئة

، وقسمت التدقيق البيئي إلى (Norman, 2001)دراسة  )8
أي عملية االستجابة : تدقيق االلتزام البيئي) 1: نوعين هما

: البيئة نظام إدارة) 2. للمتطلبات المحلية والحكومية والقومية
ويركز بشكل خاص على البنية التحتية واإلدارية للشركة 

التزاماتها البيئية واالستمرار فيها، كما  ةوقدرتها على مقابل
أكدت الدراسة ضرورة قيام الشركات الصناعية بإعداد تقرير 
التدقيق البيئي الذي يوضح مقدار االلتزام بالقوانين 

ية في الشركة تة تحوالتشريعات البيئية، ومدى وجود بني
اإلشارة إلى أن تنفيذ التدقيق  توتم. لمقابلة االلتزامات البيئية

 حداث وفورات تكاليفية تعود للشركةإالبيئي يؤدي إلى 
  . والمجتمع

، وهدفت إلى (Yakhou and Dorweiler, 2002)دراسة  )9
اختبار مدى تغطية مقررات المحاسبة في أمريكا لمواضيع 

 ،خصصت لذلك ةمن خالل توزيع استبان التدقيق البيئي،
قسم محاسبة في الجامعات والكليات األمريكية، ) 660(على 

لجمع معلومات تتعلق بمدى احتواء مقررات المحاسبة على 
تغطيتها،  تالمواضيع التي تمومواضيع في مجال البيئة، 

ن نسبة عالية من اومقدار أهمية المواضيع البيئية، حيث 
ة ضمن مواد ا ضرورة دمج مواضيع البيئين أكدوالمستجوب

المحاسبة، وكذلك تم التوصل إلى أن العوامل التي أفرزت 

ن معظم الشركات ال ا - أ :الحاجة للمحاسبة البيئية هي
نتيجة للعامل السابق فان  - ب. تعرف حجم تكاليفها البيئية

نقص  - ج. الشركات ال تعرف مسببات تلك التكاليف
بيئية الناتجة عن منتجات وخدمات المعرفة حول اآلثار ال

اإلشارة إلى  توتم. الشركة وعالقتها بالتزاماتها تجاه البيئة
أن محاسبة التكاليف، والمحاسبة اإلدارية، ومواد التدقيق هي 
. األنسب من حيث شمولها مواضيع محاسبية متعلقة بالبيئة

درس فيها المحاسبة تولم تؤيد الدراسة وجود مواد مستقلة 
  .يةالبيئ

  
  فرضيات الدراسة

بناء على ما ورد في اإلطار النظري وخاصة في الفقرة 
صياغة  تتم ،ما ورد في الدراسات السابقةو، )سادساً(

  :فرضيات هذه الدراسة كما يلي
توجد فروقات ذات داللة إحصائية في : الفرضية األولى

متوسط وجهة نظر المستجوبين فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق 
  .البيئي في األردنالتدقيق 

  :وتحتوي هذه الفرضية على فرضيتين فرعيتين هما
توجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسط وجهة : أوالً

نظر المستجوبين فيما يتعلق بالمتطلبات الداخلية لتطبيق 
  .التدقيق البيئي في األردن

توجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسط : ثانياً
ين فيما يتعلق بالمتطلبات الخارجية وجهة نظر المستجوب

  .لتطبيق التدقيق البيئي في األردن
توجد فروقات ذات داللة إحصائية في : الفرضية الثانية

متوسط وجهة نظر المستجوبين فيما يتعلق بآثار تطبيق 
  .التدقيق البيئي في األردن

  : هيلى ثالث فرضيات فرعية وتحتوي هذه الفرضية ع
ذات داللة إحصائية في متوسط وجهة  وجد فروقاتت: أوالً

نظر المستجوبين فيما يتعلق بآثار تطبيق التدقيق البيئي 
  .في األردن من قبل مدقق الحسابات لمصلحة المجتمع

وجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسط ت: ثانياً
وجهة نظر المستجوبين فيما يتعلق بآثار تطبيق التدقيق البيئي 

  . ألردن من قبل مدقق الحساباتلمصلحة الدولة في ا
وجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسط ت: ًثالثا

وجهة نظر المستجوبين فيما يتعلق بآثار تطبيق التدقيق البيئي 
  .لمصلحة الشركة في األردن من قبل مدقق الحسابات

توجد فروقات ذات داللة إحصائية في : الفرضية الثالثة
فيما يتعلق بمحددات تطبيق متوسط وجهة نظر المستجوبين 

  .التدقيق البيئي في األردن من قبل مدقق الحسابات
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  الدراسة) قيود(محددات 
ندرة الدراسات العربية والمحلية التي تطرقت إلى  )1

  .موضوع التدقيق البيئي
بذل مجهود كبير من الباحثين لتوضيح الكثير من  )2

ن المفاهيم والمصطلحات الواردة في االستبانة للمستجوبي
  . مما قد يشير إلى تدني الوعي البيئي

ن مع مجموعة وبناء على المقابالت التي قام بها الباحث )3
منظمي مهنة المحاسبة في ن أمن المستجوبين تبين 

  . ال يهتمون االهتمام الكافي بالتدقيق البيئي األردن
  

  أساليب جمع البيانات
  :م أساليب جمع البيانات إلى قسمين همايتقستم 

سات السابقة واألدبيات ذات الصلة بالموضوع، وقد الدرا .أ 
  .غطت الجانب األدبي للدراسة

بالجانب الميداني للدراسة، وقد تم  تاهتمو، االستبانة .ب 
باالعتماد على اإلطار النظري، والدراسات  اتصميمه

إلى عدة أقسام حسب  تالتي سبق تناولها، وقد قسم
 : الدراسة وهي

داخلية وخارجية، أما  متطلبات التطبيق وهي :أوالً
توفر البنية التحتية في الشركات ) 1الداخلية فتتمثل في 

توفير المدققين  )3رق تدقيق بيئي مدربة، وجود ِف)2األردنية، 
مدى وجود ) 1أما الخارجية فتتمثل في . والمحاسبين البيئيين

تشريعات قانونية صادرة عن ) 2جهات مهنية متخصصة، 
، ...مثل جمعية أصدقاء البيئةجهات ضغط ) 3الحكومة، 

تغطية  توقد تم. ووجود متطلبات قانونية إلنشاء الشركة
، وتحديداً ةفي القسم الثاني من االستبان ،متطلبات التطبيق

، والمتطلبات )4 – 1(غطيت المتطلبات الداخلية باألسئلة من 
  ). 8–5(الخارجية باألسئلة من 

صالح كل من آثار التطبيق وهي على مستوى م: ثانياً

ى صعيد مصلحة المجتمع وعل. المجتمع، والدولة، والشركة
حماية  )2تحقيق الرفاهية االجتماعية، ) 1 :في فتتمثل

أما . المجتمع من التلوث والمخاطر الصحية واالقتصادية
حماية االقتصاد ) 1 :في لحة الدولة فإن اآلثار تتمثلمص

ن التلوث تجاه التخلص من االلتزامات الناتجة ع )2الوطني، 
تطبيق ) 1 :وأما مصلحة الشركة فتنعكس من خالل. المجتمع

وجود روح وطنية لدى ) 2الشركة لمبدأ اإلفصاح الشامل، 
تحقيق هدف مهم يتمثل بخدمة المجتمع بكل ) 3الشركة، 

  .فئاته
أما القسم الخاص بآثار التطبيق في االستبانة فقد كان 

بآثار التطبيق على ) 3-1(حيث تعلقت األسئلة  ،القسم الثالث
بآثار التطبيق على الدولة، واألسئلة ) 5-4(األسئلة المجتمع، و

  . آلثار التطبيق على الشركة) 6-7(
وجود المدقق ) 1 :في محددات التطبيق وتتمثل :ثالثاً

  ،وجود التشريعات القانونية) 2البيئي المؤهل علمياً وعملياً، 
ئية، وقد تم قياسها بالقسم معايير التدقيق والمحاسبة البي) 3

  . ةالرابع من االستبان
  

  تهامجتمع الدراسة وعين
على مزيج من عدة شرائح تقطن  مجتمع الدراسةيحتوي 

مدينة عمان وتتمثل بأكاديميي الجامعات في مجال المحاسبة 
والعلوم المالية، ومدققي الحسابات، وإداريي الشركات 

  . لقانونيةالصناعية األردنية بمختلف أشكالها ا
مستجوباً، تم ) 240(فقد تكونت من  عينة الدراسةأما 
بصورة عشوائية، وقد وزعت االستبانات بالتساوي  ماختياره

بين شرائح مجتمع الدراسة، وذلك للوصول إلى وضع أكثر 
حيث حصلت كل شريحة  ،تناسقاً عند مقارنة المتوسطات

ة فقد بلغت أما نسبة االستبانات المسترد. ةاستبان) 80(على 
  .ةاستبان) 197(أي بواقع %) 82(

  
  أنموذج الدراسة

  الشكل أ
  
  
  
  
  
  
  
  

 نحو تطبيق التدقيق البيئي في األردن

 محددات التطبيق آثار التطبيق متطلبات التطبيق
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  1 –الشكل أ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  2 –الشكل أ 
  
  
  
  
  
  
  

  3 –الشكل أ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ئي ونتائج الدراسةالتحليل اإلحصا
ألغراض تحليل البيانات المجمعة فقد تم استخدام برنامج 

(SPSS) وقد جرى التحليل عند مستوى داللة  ،اإلحصائي
5.%  

  
   :قياسمصدق األداة وثبات ال

عن طريق عرضها  ةتم اختبار الصدق الظاهري لالستبان
على بعض األكاديميين في مجال المحاسبة وأجريت 

أما بالنسبة لثبات . ضرورية بناء على توصياتهمالتعديالت ال
) كرونباخ ألفا(المقياس فقد تم احتساب معامل الثبات باستخدام 
لكل %) 79.5(على كل الفئات المستجوبة، حيث بلغ ما نسبته 

لألسئلة المتعلقة بمتطلبات %) 82.55(األسئلة معا، وما نسبته 
لألسئلة %) 71.38(تطبيق التدقيق البيئي في األردن، ونسبة 

المتعلقة باآلثار المتوقعة نتيجة لتطبيق التدقيق البيئي في 

لألسئلة المتعلقة بمحددات %) 75.28(األردن، وبلغت النسبة 
  .تطبيق التدقيق البيئي، وتعتبر هذه المعامالت مرضية وجيدة

  
  :خصائص عّينة الدراسة

خصائص عينة الدراسة، ) 4إلى  1من (تعرض الجداول 
وقد . الفئات المستجوبة تبعاً للعمر) 1(الجدول رقم  ويصنف

عاماً فما دون ) 25(كانت نسبة المستجوبين الذين أعمارهم 
عاماً ) 32-26(، وأما الذين تتراوح أعمارهم بين %)5.1(

عاماً ) 39-33(، أما فئة العمر %)26.4(فقد كانت نسبتهم 
عاماً ) 46-40(، أما من هم بين %)30.5( تهافقد كانت نسب

عاما ) 46(على أعمارهم زيد ت، ومن %)24.4(فنسبتهم 
فيصنف ) 2(أما الجدول رقم %). 13.7(فكانت نسبتهم 

الفئات المستجوبة تبعاً للدرجة العلمية، حيث يالحظ أن ما 
ن على درجة ومن الفئات المستجوبة حاصل%) 2.5(نسبته 

 محددات التطبيق

 تشريعات بيئية ومالية مدقق بيئي مؤهل

 متطلبات التطبيق

 متطلبات خارجية متطلبات داخلية

 آثار التطبيق على

 الشرآة الدولة المجتمع
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يحملون درجة %) 34(دبلوم فما دون، وما نسبته 
ير، يحملون درجة الماجست%) 42(يوس، وما نسبته البكالور

ويالحظ من الجدول رقم . ةيحملون درجة الدكتورا%) 21(و
الذي يصنف الفئات المستجوبة تبعاً لسنوات الخبرة أن ما ) 3(

، ةمن الفئات المستجوبة ال يوجد لديهم أي خبر%) 3(نسبته 
، واتسن) 5-1(تتراوح خبراتهم من %) 38.5(و
%) 17(، وواتسن) 10-6(تتراوح خبراتهم من %) 30.5(و

ر من ثأك%) 10.5(سنة، و) 15- 11(تتراوح خبراتهم من 
%) 98(إلى أن ما نسبته ) 4(ويشير الجدول رقم . سنة )16(

من الفئات المستجوبة لم يحصلوا على دورات تدريبية في 
  .مجال التدقيق البيئي

  
   :اإلحصاءات الوصفية
كالً من الوسط الحسابي ) 7إلى  5من (تعرض الجداول 

، وذلك وفقاً ةالفئات المستجوبة على حد كل منراء آل
ثاره ومحدداته بصورة آالتدقيق البيئي وكل من لمتطلبات 
فعلى سبيل المثال يعرض السطر األول من الجدول . منفصلة

وجهة نظر المستجوبين فيما يتعلق بوجود بنية تحتية ) 5(رقم 
هة األضرار البيئية، وقد بلغ الوسط في الشركات لمواج

ومن وجهة نظر ) 4.62(ن يالحسابي من وجهة نظر األكاديمي
وهي أرقام ) 4.4(ومن وجهة نظر المدققين ) 4.03(المديرين 

متقاربة تفيد بتشكل نفس القناعة لدى المستجوبين فيما يتعلق 
فيالحظ مثالً من ) 6(الجدول رقم في و. بهذا الموضوع
ثار تطبيق التدقيق البيئي حماية آل منه أن من السطر األو

المجتمع من التلوث واآلثار السامة الناتجة عن نشاط 
، )4.35(، و)4.56(حيث إن المتوسطات الحسابية  ،الشركات

على التوالي من وجهة نظر األكاديميين، ) 4.44(و
فيعرض ) 7(لجدول رقم اأما . والمديرين، والمدققين
راء فئات الدراسة حول محددات آلالمتوسطات الحسابية 

حيث يالحظ من السطر  ،تطبيق التدقيق البيئي في األردن
األول منه حول عدم وجود مؤهلين في مجال التدقيق البيئي 

على ) 4.4(، و)4.39(، و)4.67(أن المتوسطات الحسابية 
  . ن، والمديرين، والمدققينيالتوالي من وجهة نظر األكاديمي

فيبين التكرار النسبي لمختلف أسئلة ) 8(أما الجدول رقم 
فعلى  ،من وجهة نظر مختلف الفئات المستجوبة ةاالستبان

اإلجابات المتعلقة بالسؤال األول من نجد أن  سبيل المثال
بوجود بنية تحتية في الشركات لمواجهة  ة المتعلقاالستبان

بشدة ذلك األضرار البيئية، قد بلغت نسبة الذين يؤيدون 
غير المؤيدين نسبة و%) 35.5(المؤيدين نسبة و%) 52.8(
الذين ال نسبة و%) 1( غير المؤيدين بشدةنسبة و%) 4.6(

  %).6.1(يدرون 

  
  

  )التصنيف الوظيفي مع العمر للمستجوب(جدول متقاطع ): 1(الجدول رقم 
  

  

 عمر المستجوب
ةسن25 المجموع

 فما دون
)32-26(من

 ةسن
) 39-33(من

 ةسن
)46-40( من

 ةسن
أكبر من 

 ةسن 46

التصنيف 
 المهني

 66 10 21 18 16 1 أكاديمي
 69 8 11 20 26 4 مدير
 62 9 16 22 10 5 مدقق

 197 27 48 60 52 10 المجموع
  
  

  )التصنيف الوظيفي مع الدرجة العلمية(جدول متقاطع : )2(الجدول رقم 

 

 الدرجة العلمية
دبلوم فما المجموع

 دون
 دكتوراة تيرماجس بكالوريوس

التصنيف 
 المهني

 66 32 28 6 - أكاديمي
 69 6 25 35 3 مدير
 62 3 30 27 2 مدقق

 197 41 83 68 5 المجموع
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  )التصنيف الوظيفي مع الخبرة(جدول متقاطع : )3(الجدول رقم 

  

  

 سنوات الخبرة
وجدتال المجموع

 خبره
 )5-1(من

 سنوات
)10-6(من

 سنوات
 )15-11( من

 ةسن
ر من ثأك

 ةسن 16

التصنيف 
 المهني

 66 4 11 17 33 1 أكاديمي
 69 11 14 22 18 4 مدير
 62 6 9 21 25 1 مدقق

 197 21 34 60 76 6  المجموع
  

  
  

  )التصنيف الوظيفي مع الدورات التدريبية(جدول متقاطع : )4(الجدول رقم 
  

 

 يحصول المستجوب على دورات تدريبية في مجال التدقيق البيئ
 المجموع

 حصلوا على دورات تدريبية لم يحصلوا على دورات تدريبية

التصنيف 
 المهني

 66 1 65 أكاديمي
 69 1 68 مدير
 62 2 60 مدقق

 197 4 193 المجموع
  
 
  

  ألراء األكاديميين ) الوسط الحسابي(نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي : )5(الجدول رقم 
  .يتعلق بمتطلبات تطبيق التدقيق البيئي في األردنوالمديرين والمدققين فيما 

  
 

 الســـؤال
راء آمتوسط 

 األكاديميين
راء آمتوسط 

 المديرين
راء آمتوسط 

 المدققين
1 

 4.4 4.03 4.62 .وجود بنية تحتية في الشركات لمواجهة األضرار البيئية

شهادة (ن على التأهيل العلمي والعملي يوجود أشخاص حاصل 2
 .يام بوظيفة التدقيق البيئيللق) مهنية

4.09 3.68 4.02 

ن داخليين في الشركات ملمين بالتدقيق ين ومدققيوجود محاسب 3
 .البيئي

4.15 3.8 4.11 

4 
 4.05 3.71 4.09 .وجود دائرة مساندة للبيئة في الشركة

وجود هيئات مهنية تزود السوق بمدقق بيئي وتصدر معايير  5
 .وتشريعات في هذا المجال

4.29 4.07 4.16 

وجود تشريعات حكومية وقوانين وأنظمة تلزم الشركات حماية  6
 . البيئة

4.5 3.39 4.32 

مثل جمعية أصدقاء البيئة ، وجمعيات (وجود جهات ضغط  7
 .تمارس نشاطاً لحماية البيئة...) الحماية من التلوث

4.42 4.04 4.08 

مزاولة  قبل(وجود شروط ومحددات بيئية لترخيص الشركة  8
 ).نشاطها

4.48 4.23 4.31 
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  ألراء األكاديميين ) الوسط الحسابي(نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي : )6(الجدول رقم 
  .والمديرين والمدققين فيما يتعلق بآثار تطبيق التدقيق البيئي في األردن

  
 

 ـؤالــالسـ
متوسط آراء 
 األكاديميين

 راءآمتوسط 
 المديرين

راء آمتوسط 
 قينالمدق

حماية المجتمع من التلوث واآلثار السامة الناتجة عن نشاط  1
 . الشركات

4.56 4.35 4.44 

تحسين جودة اإلفصاح في األردن وتطوير مهنة المحاسبة  2
 .والتدقيق

3.94 3.96 4 

 4.37 4.23 4.15 .تحقيق مصالح المجتمع بشكل عام 3

 4.16 4.2 4.14 .حماية االقتصاد الوطني 4

يض التزامات الدولة تجاه الملوثات البيئية مثل االلتزامات تخف 5
في حالة تلويث المياه فان الدولة ستتكبد نفقات ( الطبية مثالً 

 ...).عالية للتنقية وتوفير اللقاحات نتيجة لسريان األمراض
4.08 4.17 4.45 

ن من مواجهة االلتزامات يحماية الشركات والمستثمر 6
حماية (التلوث والمخاطر البيئية  واألضرار الناتجة عن
 ...). الشركة من دفع غرامات

4.30 4.22 4.23 

  
  
  

  ألراء األكاديميين والمديرين ) الوسط الحسابي(نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي : )7(الجدول رقم 
  .والمدققين فيما يتعلق بمحددات تطبيق التدقيق البيئي في األردن

  
 

 الســــؤال
راء آمتوسط 

 كاديمييناأل
 راءآمتوسط 

 المديرين
راء آمتوسط 

 المدققين
 4.4 4.39 4.67 .عدم وجود مؤهلين في مجال التدقيق البيئي 1

األنظمة البيئية والمحاسبة و التشريعاتو نقص في القوانين 2
 .المتعلقة بالتدقيق

3.86 3.99 3.94 

مثل الجمعيات المهتمة بحماية البيئة (عدم وجود جهات ضغط  3
تنادي بحماية البيئة ...) المياه وجمعية أصدقاء البيئة وو

 .وليات الشركة البيئيةؤوتحدد مس
3.85 3.94 4.24 
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  راء األكاديميين والمديرين آل) التكرارات النسبية(اإلحصائي  نتائج التحليل: )8(الجدول رقم 
  .في األردن والمدققين فيما يتعلق بمتطلبات وآثار ومحددات تطبيق التدقيق البيئي

 ؤالـــالس
ق مواف
 ةبشد

 ال ادري موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 ةبشد

 
التكرار 
 %النسبي

التكرار 
 %النسبي

التكرار 
 %النسبي

التكرار 
 %النسبي

التكرار 
 %النسبي

  : متغير متطلبات التطبيق
 . وجود بنية تحتية في الشركات لمواجهة األضرار البيئية - 1

52.8 35.5 6.1 4.6 
 
1 

شهادة (ن على التأهيل العلمي والعملي يوجود أشخاص حاصل - 2
 2  6.1 13.7 53.8 24.4 .للقيام بوظيفة التدقيق البيئي) مهنية

ن داخليين في الشركات ملمين ين ومدققيوجود محاسب - 3
 2.5 8.1 11.7 40.6 37.1 .بالتدقيق البيئي

 .وجود دائرة مساندة للبيئة في الشركة - 4
36 38.1 12.7 10.7 2.5 

وجود هيئات مهنية تزود السوق بمدقق بيئي وتصدر معايير  - 5
 0 7.1 12.7 36 44.2 .وتشريعات في هذا المجال

وجود تشريعات حكومية وقوانين وأنظمة تلزم الشركات  - 6
 1 5.6 8.1 38.6 46.7 . حماية البيئة

ة، وجمعيات مثل جمعية أصدقاء البيئ(وجود جهات ضغط  - 7
 0.5 7.1 10.2 38.1 44.2 .تمارس نشاطاً لحماية البيئة) ...من التلوثالحماية 

قبل مزاولة ( وجود شروط ومحددات بيئية لترخيص الشركة  - 8
 - 7.1 8.1 28.4 56.3 ).نشاطها

  : متغير آثار التطبيق
حماية المجتمع من التلوث واآلثار السامة الناتجة عن نشاط  - 1

 .الشركات
51.8 42.1 5.1 1 - 

تحسين جودة اإلفصاح في األردن وتطوير مهنة المحاسبة  - 2
 1 2.5 20.3 51.3 24.9 .والتدقيق

 - 3.6 9.6 45.2 41.6 .تحقيق مصالح المجتمع بشكل عام - 3
 0.5 3 13.2 45.7 37.6 .حماية االقتصاد الوطني - 4
تخفيض التزامات الدولة تجاه الملوثات البيئية مثل  - 5

في حالة تلويث المياه فان الدولة ستتكبد (مثالً  االلتزامات الطبية
 ...).نفقات عالية للتنقية وتوفير اللقاحات نتيجة لسريان األمراض

42.6 41.1 12.7 3.6 - 

ن من مواجهة االلتزامات يحماية الشركات والمستثمر - 6
حماية الشركة (واألضرار الناتجة عن التلوث والمخاطر البيئية 

 ....)من دفع غرامات
42.6 43.7 10.2 3 0.5 

  :  متغير محددات التطبيق
 0.5 2 2.5 38.1 56.9 .عدم وجود مؤهلين في مجال التدقيق البيئي - 1

نقص في القوانين والتشريعات واألنظمة البيئية والمحاسبة  - 2
 3 8.1 9.1 52.3 27.4 .المتعلقة بالتدقيق

ية مثل الجمعيات المهتمة بحما(عدم وجود جهات ضغط  - 3
تنادي بحماية البيئة ...) البيئة والمياه وجمعية أصدقاء البيئة و

 .وليات الشركة البيئيةؤوتحدد مس
36 41.6 11.7 8.1 2.5 
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  لمدى وجود فروقات  Kruskal – Wallisنتائج اختبار : )9(الجدول رقم 
  .قيق البيئي في األردنراء األكاديميين والمديرين والمدققين فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق التدآبين 

 
 Chi -square df significance الســـؤال

1 
 0.001 2 14.329 .وجود بنية تحتية في الشركات لمواجهة األضرار البيئية

شهادة (ن على التأهيل العلمي والعملي يوجود أشخاص حاصل 2
 .للقيام بوظيفة التدقيق البيئي) مهنية

6.238 2 0.044 

ققين داخليين في الشركات ملمين بالتدقيق وجود محاسبين ومد 3
 .البيئي

3.108 2 0.211 

4 
 0.176 2 3.479 .وجود دائرة مساندة للبيئة في الشركة

وجود هيئات مهنية تزود السوق بمدقق بيئي وتصدر معايير  5
 .وتشريعات في هذا المجال

2.621 2 0.270 

ت حماية وجود تشريعات حكومية وقوانين وأنظمة تلزم الشركا 6
 البيئة 

12.732 2 0.002 

مثل جمعية أصدقاء البيئة، وجمعيات (وجود جهات ضغط  7
 .تمارس نشاطا لحماية البيئة...) الحماية من التلوث

6.918 2 0.031 

قبل مزاولة (رخيص الشركة وجود شروط ومحددات بيئية لت 8
 .)نشاطها

5.979 2 0.05 

  
  

  راء األكاديميين آلمدى وجود فروقات بين  Kruskal – Wallisنتائج اختبار :  )10(الجدول رقم 
  .والمديرين والمدققين فيما يتعلق بآثار تطبيق التدقيق البيئي في األردن

 Chi -square df significance الســــؤال 

1 
حماية المجتمع من التلوث واآلثار السامة الناتجة عن 

 . نشاط الشركات
3.296 2 0.192 

2 
دة اإلفصاح في األردن وتطوير مهنة المحاسبة تحسين جو
 .والتدقيق

0.266 2 0.875 

3 
 0.325 2 2.247 .تحقيق مصالح المجتمع بشكل عام

4 
 0.800 2 0.446 .حماية االقتصاد الوطني

5 

تخفيض التزامات الدولة تجاه الملوثات البيئية مثل 
دولة في حالة تلويث المياه فان ال(االلتزامات الطبية مثالً 

ستتكبد نفقات عالية للتنقية وتوفير اللقاحات نتيجة لسريان 
 ...). األمراض

6.109 2 0.047 

6 

حماية الشركات والمستثمرين من مواجهة االلتزامات 
حماية (واألضرار الناتجة عن التلوث والمخاطر البيئية 

 ...). الشركة من دفع غرامات و
1.404 2 0.496 

  



  2006، 1، العدد 33، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات

- 13 -  

  راء األكاديميين آلمدى وجود فروقات بين   Kruskal – Wallisئج اختبار نتا: )11(الجدول رقم 
  .والمديرين والمدققين فيما يتعلق بمحددات تطبيق التدقيق البيئي في األردن

 Chi -square df significance ؤالالســــــ 

1 
 0.004 2 11.049 .عدم وجود مؤهلين في مجال التدقيق البيئي

2 
والتشريعات واألنظمة البيئية والمحاسبة  نقص في القوانين
 .المتعلقة بالتدقيق

0.224 2 0.894 

3 

مثل الجمعيات المهتمة بحماية (عدم وجود جهات ضغط 
تنادي بحماية ...) البيئة والمياه وجمعية أصدقاء البيئة و

 .وليات الشركة البيئيةؤالبيئة وتحدد مس
5.549 2 0.062 

 
 

  مناقشة فرضيات الدراسة 
 – Kruskal)لغرض مناقشة الفرضيات تم استخدام اختبار 

Wallis) ود فروقات ذات داللة إحصائية في لمعرفة مدى وج
راء المستجوبين، ويستخدم هذا االختبار في حالة استخدام آ

  . (http://srv2.lycoming.edu)غير المتصلة / المتغيرات النوعية
  

  ) 9(الجدول رقم : لفرضية األولىا
توجد فروقات ذات داللة " ونصهاالفرضية الرئيسة : أوالً

إحصائية في متوسط وجهات نظر المستجوبين فيما يتعلق 
بالرجوع إلى ". بمتطلبات تطبيق التدقيق البيئي في األردن

يمكن مالحظة عرض لثمانية متطلبات ) 9(الجدول رقم 
لتطبيق التدقيق البيئي، ويظهر في الجدول وجود  ةمقترح

راء المستجوبين فيما يخص آداللة إحصائية في  فروقات ذات
خمسة من متطلبات تطبيق التدقيق البيئي المذكورة في 

، 0.05تساوي أو أقل من  (p-value)كانت قيمة  فقد. ةاالستبان
قبول الفرضية األولى الرئيسة فيما يتعلق  يوهذا يعن

وجود بنية تحتية في : هي كآالتيو ،بالمتطلبات الخمسة
لمواجهة األضرار البيئية، ووجود أشخاص الشركات 

حاصلين على التأهيل العلمي والعملي للقيام بوظيفة التدقيق 
البيئي، ووجود تشريعات حكومية وقوانين وأنظمة تلزم 

مثل جمعية (الشركات حماية البيئة، ووجود جهات ضغط 
تمارس ...) أصدقاء البيئة، وجمعيات الحماية من التلوث

لبيئة، ووجود شروط ومحددات بيئية لترخيص نشاطاً لحماية ا
  ).قبل مزاولة نشاطها( الشركة 

، )9(وبالنسبة لبقية المتطلبات الواردة في الجدول رقم 
وهذا يعني رفض  0.05أكبر من  (p-value)فيالحظ أن قيمة 

الجزء المتعلق بهذه المتطلبات، في الفرضية األولى الرئيسة 
ات داللة إحصائية بين متوسط واعتبار أنه ال توجد فروقات ذ

  .وجهة نظر المستجوبين فيما يتعلق بهذه المتطلبات

توجد فروقات "ونصها  الفرضية الفرعية األولى: ثانياً
ذات داللة إحصائية في متوسط وجهة نظر المستجوبين فيما 
". يتعلق بالمتطلبات الداخلية لتطبيق التدقيق البيئي في األردن

وجود بنية : ة بالنسبة للمتطلبات التاليةوتعتبر الفرضية مقبول
تحتية في الشركات لمواجهة األضرار البيئية، ووجود 
أشخاص حاصلين على التأهيل العلمي والعملي للقيام بوظيفة 

  .التدقيق البيئي
توجد فروقات "ونصها  الفرضية الفرعية الثانية: ثالثاً

يما ذات داللة إحصائية في متوسط وجهة نظر المستجوبين ف
يتعلق بالمتطلبات الخارجية لتطبيق التدقيق البيئي في 

وجود : وتعتبر هذه الفرضية مقبولة للمتطلبات التالية ."األردن
تشريعات حكومية وقوانين وأنظمة تلزم الشركات حماية 

مثل جمعية أصدقاء البيئة، (ووجود جهات ضغط  ،البيئة
حماية البيئة، تمارس نشاطاً ل...) وجمعيات الحماية من التلوث

قبل ( ووجود شروط ومحددات بيئية لترخيص الشركة 
  ).مزاولة نشاطها

  
  ) 10(الجدول رقم : الفرضية الثانية

توجد فروقات ذات داللة "ونصها  الفرضية الرئيسة: أوالً
إحصائية في متوسط وجهة نظر المستجوبين فيما يتعلق بآثار 

إلى الجدول رقم  بالرجوع ."تطبيق التدقيق البيئي في األردن
يالحظ وجود سبعة آثار من المتوقع أن تنتج عند تطبيق ) 10(

وقد أظهرت النتائج اإلحصائية في . التدقيق البيئي في األردن
تساوي أو أقل من ) p-value(أن قيمة ) 10(الجدول رقم 

قبول  يفي الجدول وهذا يعن) 5(فقط بالنسبة لألثر رقم  0.05
وينص على ) 5(ة بالنسبة لألثر رقم الفرضية الرئيسة الثاني

تخفيض التزامات الدولة تجاه الملوثات البيئية مثل االلتزامات 
  . الطبية

، )10(أما بالنسبة لبقية اآلثار الواردة في الجدول رقم 
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وهذا يعني  0.05لها أكبر من  (p-value)فيالحظ أن قيمة 
  . رفض الفرضية الثانية الرئيسة المتعلقة بهذه اآلثار

وجد فروقات ت"ونصها  الفرضية الفرعية األولى: ثانياً
ذات داللة إحصائية في متوسط وجهة نظر المستجوبين فيما 
يتعلق بآثار تطبيق التدقيق البيئي لمصلحة المجتمع في األردن 

تعد هذه الفرضية مرفوضة الن ". من قبل مدقق الحسابات
  .0.05لها أكبر من  (p-value)قيمة 

وجد فروقات ت"ونصها ضية الفرعية الثانية الفر: ثالثاً
ذات داللة إحصائية في متوسط وجهة نظر المستجوبين فيما 
يتعلق بآثار تطبيق التدقيق البيئي لمصلحة الدولة في األردن 

وتعد هذه الفرضية مقبولة فقط ". من قبل مدقق الحسابات
وهو تخفيض التزامات الدولة تجاه الملوثات ) 5(لألثر رقم 

ومرفوضة لبقية اآلثار الن  ،يئية مثل االلتزامات الطبيةالب
  .0.05لها أكبر من  (p-value)قيمة 

وجد فروقات ت"ونصها  الفرضية الفرعية الثالثة: رابعاً
إحصائية في متوسط وجهة نظر المستجوبين فيما  ةذات دالل

في ) لمصلحة الشركة(يتعلق بآثار تطبيق التدقيق البيئي 
تعد هذه الفرضية مرفوضة ". دقق الحساباتاألردن من قبل م

  .0.05لها أكبر من  (p-value)الن قيمة 
  

  ) 11(الجدول رقم : الفرضية الثالثة
وجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسط ت": ونصها

وجهة نظر المستجوبين فيما يتعلق بمحددات تطبيق التدقيق 
ن وقد بي". البيئي في األردن من قبل مدقق الحسابات

المحددات ) 11(ن كما يظهر في الجدول رقم والمستجوب
وقد كانت قيمة . المتوقعة لتطبيق التدقيق البيئي في األردن

(p-value)  كما أظهرها التحليل اإلحصائي أقل من أو تساوي
قبول  يما يعنم) 1(وهذا فقط بالنسبة للمحدد رقم  0.05

جال التدقيق الفرضية الثالثة بالنسبة لعدم وجود مؤهلين في م
  . البيئي في األردن

أما بالنسبة لبقية المحددات المتوقعة والواردة في الجدول 
وهذا  0.05أكبر من  (p-value)، فيظهر أن قيمة )11(رقم 

  .يعني رفض الفرضية الثالثة بالنسبة لهذه المحددات
  

  نتائج الدراسة
من أهم نتائج الدراسة التي يمكن استقاؤها من التحليل 

  :صائي واختبار الفرضيات ما يلياإلح
جيدة من المستجوبين ترى ضرورة توفر  ةهناك نسب: أوالً

  .تطبيق التدقيق البيئي في األردنلالبنود التالية كمتطلبات 
البنية التحتية في الشركات األردنية التي تمكن من تطبيق  .1

  .التدقيق البيئي
حصول مدقق الحسابات األردني على التأهيل العلمي  .2

  . لعملي في مجال التدقيق البيئيوا
إلمام المحاسبين والمدققين الداخليين في الشركات  .3

  .األردنية بمواضيع المحاسبة والتدقيق البيئي
ضرورة توفر هيئات مهنية أردنية تزود السوق األردني  .4

 .بمدققي حسابات مؤهلين في مجال التدقيق البيئي
يير ضرورة توفر هيئات مهنية في األردن تصدر معا .5

 .وتشريعات متعلقة بالتدقيق البيئي
قوانين وأنظمة تلزم الشركات و ضرورة وجود تشريعات .6

وليتها تجاه البيئة ووجود عقوبات حادة في حالة ؤبمس
  .التقصير

ن وجود جهات ضغط يعد أمراً ضرورياً لتطبيق التدقيق ا .7
 .البيئي في األردن

لى ضرورة وجود الدراسات التي تسبق إعطاء الموافقة ع .8
ترخيص الشركات لقياس الضرر البيئي المتوقع للشركة، 

 .والبحث عن سبل الحد من هذا الضرر
جيدة من المستجوبين ترى أن لتطبيق  ةهناك نسب: ثانياً

  :في التدقيق البيئي في األردن عدة فوائد تتمثل
حماية المجتمع من التلوث واآلثار السامة الناتجة عن  .1

  .نشاطات الشركات
ة اإلفصاح في التقارير السنوية الصادرة عن تحسين جود .2

الشركات األردنية وبالتالي تطوير مهنة المحاسبة 
 .والتدقيق في األردن

تحقيق مصالح المجتمع بشكل عام وحماية االقتصاد  .3
 .الوطني

 .تخفيض التزامات الدولة تجاه الملوثات البيئية .4
حماية مصالح الشركات والمستثمرين في التقليل من  .5

 .زامات المحتملة تجاه البيئة في حالة عدم االلتزامااللت
هناك نسبة جيدة من المستجوبين تربط محددات : ًثالثا

   :تطبيق التدقيق البيئي في األردن بالبنود التالية
  .عدم كفاية القوانين واألنظمة والتشريعات .1
 .عدم وجود جهات ضغط فعالة .2
  

  ات ـالتوصي
  :يم التوصيات التاليةبناء على نتائج الدراسة يمكن تقد

 المحاسبة في األردن بتأسيس منظمي مهنةضرورة قيام  )1
لتشمل التدقيق المحاسبية  لتطوير القواعد المهنية لجان

البيئي، ووضع أسس منح شهادة مهنية أردنية تمكن مدقق 
  .الحسابات من مزاولة مهنة التدقيق البيئي
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ي التوسع في دراسة محددات تطبيق التدقيق البيئي ف )2
  . األردن، بهدف اقتراح الحلول المناسبة لها

زيادة البحث والدراسة في مواضيع التدقيق البيئي  )3
 .والمحاسبة البيئية
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Toward the Application of Environmental 
Auditing in Jordan 

 

Nasser Y. Al-Zu'bi, Ali A. Al-Zu'bi and Zahran M. Daraghmeh* 

 

ABSTRACT 
This research tackles environmental auditing, and the application of the environmental auditing in Jordan. The 
study recognized the needs, limitations and effects of applying environmental auditing. This research is based on 
three hypotheses studying the range of variance among the opinions of the study sample which includes 
academics, auditors and managers of industrial companies. 
For collecting data, (240) questionnaires were distributed ,but (197) were collected back, these questionnaires 
enabled the researchers to find the answers for the research questions, descriptive statistics and non-parametric 
tests were used, specifically Kruskal-Wallis test. 
The study found that there is a significant statistical difference in the answers of the sample regarding the needs of 
implementing the environmental auditing in Jordan, and the expected influences on the state, society and 
company. The study mainly recommends the necessity to give more importance to the environmental auditing by 
all the accounting profession associations in Jordan. 
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