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 (السراجعة البيئية –حساية البيئة مؽ التمؾث )الزريبة البيئية آليات  
 – ميدانيةدراسة  –

ًرة/ ًلي دمحم الدكت ماجدة مت  
السدرس بقدى السحاسبة والسراجعة           
جامعة عضي شسس -كلية التجارة    

 القدؼ األول 
 اإلطار العام لمبحث

  :ذكمة البحثم :الا أو 
ًري   اإهتسام  تذكل قزية البضئة  ًعوة موي مح ا لدى دول العالى مي خالل التلوً  الو ي كعكوس مجس

ًاقووو والسخووالر علووا ا ودووانم ومن السجتسوو  لتزوورر مووي التلووً  البضئوويم ًعووة مووي  فقوود الع تووى اتخوواذ مجس
وفووي إلووار الحوود مووي التلووً  البضئووي وجووو علووا السشذوو و  حتيالوواو تجوواب البضئووة لحسالت وواما جووراتاو وا 

ًاقو اآلليالبحث عي  ًقائية لتمبيق وا علوا ضرا ال التوي  وموي هو ب اآلليواو الزوريبة البضئيوةم او والتدابضر ال
ووا ًةيووة ضو  مووي شوو و ا السدوواهسة فووي تحقضووي ذلووو. وسووسض  ضكز  ًةيووان ودووبة مر وور بالزووريبة البيق ضووريبة بيف

البضئيووة ضو كاو الرفاليووةل لدرجووة ارتبموو  مع ووا الزووريبة إقترووادبيجووًم ف ووا ف رتووك ومووا كتبووك فووي م ل ووك  
فقد  موهً ضول مي داف  عي فرا ضريبة علا الزرر البضئي مل  (Pigovian taxضريبة التلً  باسسك

ًاحودمم 8108وبةم مرزاقم   "لدف  السلً "مبدض وادى بتمبضي   فويتعسول  مشذو ة يضومن  ل. 8110عبود ال
ًاإلووا الحتووا  ت اف ووتوو  ر ةيووك وتتوو  ر بووكم   وواحوويب بك مجتسوو  ًارد البذووريةالمبيعيووة و  ردسوو مووي السجتسوو م  السوو
. ضًضاتإحدا  ضو تلً  ضضرار بالبضئة مي إلا   اوذال يل د وقد .س تالسجمفراد  وخدماوسل   وتقدم

وتعكووس فووي م سو توالسجبووضي السشذوو ة  العالقوةحووًل ت دووضر  هتسواما ن وورو اتجاهواو عدلوودة ض ووارو  لو ا فقوود
ًقووو  و دوووك ممالوووو السجتسووو  بسختلووو  عشا ووورب ًرو تلوووو تب وقووودم ال فوووي شوووكل ضوووفً  علوووا  اوا تجاهووولووو

ًلة فقوووووب عوووووي ال  اكوووووة ئمدووووو  ليدووووو ا دارةف  وووووبح  م السجتسووووو ًليات ا تجووووواب ئالسشذووووو ة ةيسوووووا لتعلوووووي بسدووووو
ا ول ي مموذمة السشذ ة كةقترادا  ض بح هدف حساكوة و م سجتس ال تجابت دكك السشذ ة  ضنعسا كجو  ضكز 

ًحو فوي  سوتسرارحتوا تدوتمي  ا  إلوا تحكيق وا كةقتروادا داو البضئة مي امهوداف امساسوية التوي تدوعا ال
ًجدمزاولة ضوذمت ام  متزالد بالدور ال ي كسكي ضن ت دكك السراجعة البضئية في تحقضي ه ا ال ودفم  إهتسام وي

ًلووك ضن السراجعووة البضئيووة قوود ترتبوو  وتيجووة تزالوود  ًارد البضئيووة مووي  هتسوواما وي كوود الووبعك ذلووو بق بحساكووة السوو
 ل.8108م دمحمضرار التي قد تتعرا ل ا مختل  ام
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ًت مووا تقوودم  ًاوووو الستعلقووة بسذووكلة البحووث مووي خووالل  وويا ة فووي ضوو دووات و التكسكووي تحدلوود الج
 :التالية
 حساكة البضئة مي التلً ؟و لزريبة البضئية ا عالقة بضيًجد تهل  -0      
ًجد عالقة بضي السراجعة البضئية وحساكة البضئة مي ا -8        لتلً ؟هل ت

 البحث: فاىدأ: اـا نيثا
 تتسثل ضهداف البحث في اآلتي:

ًقًف علا واق  التلً  البضئي في مرر. -0  ال
 حساكة البضئة مي التلً .و الزريبة البضئية  دراسة العالقة بضي -8
 دراسة العالقة بضي السراجعة البضئية وحساكة البضئة مي التلً . -3
ومعواووض ى م وضعزوات هضئوة التودريس حة الزورائوالعواملضي بسروللعضشوة موي  مضداويوة دراسوةرات إج -4

 .حًل آلياو حساكة البضئة مي التلً الذخرية  والسقابالو ا ستقراتعي لريي قائسة 
 ض البحث:و فر  :اــا ثالث

 :فروا البحث في اآلتيتسثل ت
ًجد عالقة ذاو   -0  حساكة البضئة مي التلً .و لزريبة البضئية بضي اد لة إحرائية  ت
ًجد عال   -8  .وحساكة البضئة مي التلً لسراجعة البضئية ا د لة إحرائية بضيقة ذاو ت

 الدراسات الدابقة: :اـا رابع
 (:1111دراسة )الربيعي وشياع، -1

فعالة  كةإقترادالزرائو البضئية ك داة  استخدامسية هإبراز ض مي خالل ه ب الدراسة حاول الباحث 
ًادم الدياراو ً اولحد مي السلل دف البحث ت عضل دور الزرائو البضئيوة فوي معالجوة م واست الشاتجة عي ع

ًادم الدياراوم وبشالالس ًذ  و ت ً او الشاتجة عي ع  ا الدوياراو فويلولية عسل ل را الزريبة البضئيوة عآوس
الشاتجووة ً وواو البضئيووة لزيووادة حجووى السفووي  ةلووة الستسثلسذووكالالجاوووو الشهووري مووي البحووث  شوواولتوقوود . العوراق

ًادم لالعوراقم وزيوادة حجوى الس ا وومش ي سوادو العوالىتوالروشايية والتقشيوة الالتفضضراو  عي ً واو الخا وة بعو
ًادم الدياراو والتي عً او الشاتجة لازدكاد ودو الس 8117ر تقرير وزارة البضئة لدشة نضإذ  الدياراوم ي ع

بضوي الزوريبة البضئيوة إن تم" ةلوامساسية القائ واعتسد البحث ال رضية ًاتم ً او اللمي م %61تذكل ودبة
ًادم الدووياراو لوو دي لا السلووع ًى البضئوويلووكجابيووة كبضوورة عإ لووا آ ووارإً وواو الشاجسووة عووي عوو "م وقوود ا السدووت
ً  البحووووث وا  ا السووووشلوووع كعتسووود الباحووووث فووووي دراسووووتا   سووووتد ل بووووبعكج الً وووو ي لدراسووووة الحالوووة مًضوووو

ًعووووة مووووي توقوووود اهرةم لدراسووووة الهوووو ةا حرووووائيالشرووووًت التذووووريعية وبعووووك الس شووووراو  ً وووول إلووووا مجس
 :  مش ا ام والزرائو البضئية ً اتلقة بجاوو البضئة وملاو الستعتاجستشا 
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ا مدوبق   داف بضئيوة محوددةهوبضئوة بو  راا وض لً وة للا الدوياراو السلالس روضة ع ةإن ربب الزرائو البضئي -
ًلة لدى هكجعل  ًالشضيل ض  ب الزرائو مقب  .و الس

ً  مووي الزووهووتمبضووي  إن -  .ح ضووريبي شووامل ضووسي خمووة  ابتووة وبعضوودة السوودىو إ وواللووئو لتمرا ا الشوو
ًعة مي التً ياو الباحث او قدم تاجإستشا ماتى ذكرب مي لع ت  بشاو   :مش امجس
ًد الودلزل بخ وك ودوبة ال بريو م و  - ًا  او وق ًچيوا الشهي وة بضئي و اسوتخدامتحدضي م ًل  فوي السعامول االت ش

  .ضو وسائب الشقل
ًى لووووووالتخفووووويك الزوووووريبي ع يوووووةليكلكجوووووو ضن تدوووووتشد  - ًد السدووووووتخد اووبعا وووووا ا مدوووووت ًقووووو ً  ال  م.ووووووو
 (:Williams,2016)دراسة  -1

بحثووو  هووو ب الدراسوووة إ وووالحاو الدياسوووة الزوووريبية السحتسلوووة. والتركضوووز فوووي السقوووام امول علوووا 
وتذووسل هوو ب  م وهووي الزووريبة البضئيووة الجدلوودة امثبوور وامثثوور ضهسيووة.  Carbon Taxضووريبة ال ربووًن 

ًماو الزريبية السختل ة الستعلقوة بالماقوة والبضئوة اوعتسادا مراجعة ضو إلفات   الحاوا  والتوي م والخر
ًد ضريبة ال ربًنم وكو لو التفضضوراو فوي الزورائو علوا الماقوة  قد كربح ال ثضر مش ا   لزوم ل ا في وج

ضوويى آ ووار هوو ب ا  ووالحاو علووا تقو البضئووة  مثوول ضووريبة البشووزيي ال ضدراليووةل. علووا التووي لوودل ا آ ووار كبضوورة 
ًر مش وووووا  ًزيووووو  الووووودخلكةقتروووووادا ال  ووووواتة  او التلوووووً مإوبعا ووووو ا لوووووراداو الزوووووريبيةمبعوووووك اممووووو  .م وت

 (:1117دراسة )بؾذريع، -3
اسوواو البضئيووة فووي حساكووة البضئووة موووي اسووت دف  الدراسووة معرفووة امهسيووة البالفووة التووي ت دل وووا الدي

 م وقد افترض  اآلتي:السلً  للس سداوضشكال التلً  وت  ضرها في الشذا  
ًحوووودة اسووووتخدامن إ -  .ثبضوووورة دف إلووووا الحوووود مووووي التلووووً  سووووت دي إلووووا آ ووووار إكجابيووووةت وووو سياسووووة بضئيووووة م
 .البضئة إقترادضداة مثالية لبشات  كةقترادا تعتبر امدواو  -
ًجووك الحوودلث للدياسووة الب - ًت إلض ووا مووي خووالل الت ضئيووةم والتووي تعتبوور هشوواك العدلوود مووي امدواو كسكووي اللجوو

ًاج ة السذكالو الب مدواوا مكسل ضو بدلل ضحياو    ضئية.الدياسة البضئية لس
علووا  د  وتح ضووز الس سدوواواسووتخدم الباحووث السووش ج التحلضلووي لدراسووة دور الدياسوواو البضئيووة فووي ر وقوود 
ًعة مي ص إلا ل  وقد خ البضئةم حساكة  :مش االشتائج مجس

 ضور كاةيوة و وا لا الحد مي التلً  قد ت دي إلا آ وار إكجابيوة كبضورةم إ  ضإت دف  سياسة بضئية استخدام -
ًا هوو ا ال وودف ثالدياسوواو التووي ت خوو  الموواب   ثثضوورة قوود تعسوول علووا عوودم إوجاح ووا وتيجووة ضسووبا  وحوودها لبلوو

 .ت  ضر  ضر مباشر علا البضئة ل ام والتي ل ا اضساسي   اهدف   ا جتساعيي و قترادا 
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ًاج ووة  ة فووي مجووال تخموويب الدياسوواو البضئيووة تعتبوور ضداة ضساسووية ل ش ووا  ضوورامدواو التشهيسيوو - ثاةيووة لس
ًحوودها بوول ًمووة  كةإقترووادكجووو إدرا  ضدواو تشهيسيووة  السذووكالو الراهشووة ل وضدواو حدلثووة تعتسوود علووا السعل

ًعي ا ترالو  ًماو بضئية موال  .ضي إوذات قاعدة معل
ًعة مي التً ياو مش االدراسة  ص و وقد ض  :بسجس

 .التركضز علا التح ضزاو وا ع اتاو الجبائية -
ًيةم وترقية ه ا الحوي ضرورة ا  - عتراف بحي البضئة في الحساكة وإدما  حساكة البضئة في السداراو التشس

ًرية  .ضسي الحقًق الدست
ًم الت امل الدياسي البضئي - ًم الدياساو البضئية ليذسل م    .التًس  في م  
 (: Others,Cottrell&2017)دراسة  -4

 Environmental ا  والح الزوريبي البضئوي فوي امسواس السشمقوي لتش ضو  دراسةه ب ال  بحث
Tax Reform ETR) م ودورب السحتسل في تحقضوي ضهوداف التشسيوة السدوتدامة مفي آسيا والسحيب ال ادئل

السحوووويب ال ووووادئ فووووي عسليوووواو الدياسووووة الدوليووووة وا قليسيووووة التووووي كسكووووي لروووواوعي الدياسوووواو فووووي آسوووويا و و 
 ضن اعتبووارب ا  ووالح الزووريبي البضئووي مش ووا للحرووًل علووا الوودعى والتذوواور ض شووات تش ضوو  توودابضر سووت ادة ا

هوووً وسوووضلة فعالوووة لووودمج م و دوووتدامةسية التشسيوووة الإسوووتراتي   لتجوووزض موووي  جوووزت ا  وووالح الزوووريبي البضئوووي
ًاضووعي الدياسوواو م و لخوودماوالبضئيووة فووي ضسووعار الدوول  واو ة ا جتساييووو  كةقترووادا الت ووالي   ًفر ل إوووك لوو

ًماو  ًاو امخضورة . وضوضوح  ضووك إ الح الشهى الزريبيةبإرشاداو عسلية حًل كيفية قيام الحك فوي الدوش
ًدل  للتخا م  ضدخل  بعك البلدان الشامية في مشمقة آسيا والسحيب ال ادئ خم ًقو  مص التودريجي موي دعوى ال

ًك بذوكل ضثبور  سوت ادة ست وا الساليوة والسسارسواو الزوريبية واوتتجك وحً مزيد مي ا  والحاو لتحودلث ح
ًاقو كسا ضوك ياو التشسية. إستراتي ثعشرر ضساسي في ETR مي ًجود  في ال عودة بلودان فوي السشمقوة رائودة ت

يم بسا في ذلو ال شود قترادا خار  بلدان مشهسة التعاون والتشسية في السضدان  لإل الح الزريبي البضئي
سلدووولة موووي التً وووياو لرووواوعي الدياسووواوم دراسوووة الدراسوووة وتقووودم . كالوووود وفضتشوووام والروووضيوإودوويدووويا وتا

ًاجك عادة مي قبل  اوعي الدياساو خوالل عسليوة تش ضو  ستراتي ا  قترادا او اعتبار  ي والدياسي التي ت
قد اوت و  و  .الزرائو البضئيةم ك لو كقزاكا عسلية تتعلي بالترسيى الزريبي وتخميب الدياساو وتش ض ها

ًات كاووو  ضحادكووة ضو متعووددة املووراف بمبيعت ووا سووضتى اتخوواذ القووراراو علووا  ETRإلووا ضوووك بوودون توودابضر  سوو
ًت تخروويص رضس السووال مووي جاوووو السدووتثسرييم ستدووتسر فووي  ضسوواس إشوواراو ضسووعار  ضوور  ووحيحة وسوو

ً ةم كثي ة ا  ًاردم كثي ة  ستخدامت مضي العسلياو السل ًريم وفورت  الماقوة وكثضورة إست الكللس ًد امح و ًقو ال
 ضقل ت ل ة لتحقضي ضهداف التشسية السدتدامة.
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 (:1117دراسة )سالسان، -5
 :بالشقد والتحلضل محدداو التلً  البضئي في مررم ومي ذلو   الدراسةتشاول

ًري في مرر ست الك ا - ًد امح  ًق  .مي ال
والتحلضووول ال سووووي لسحووودداو  كةقتروادا وآ ارهوووا  م الدياسوواو واملوور السدووتخدمة فووي الحوود مووي التلووً  -

 .  كشتائووج وتً ضوواوالوضلوور الع ممروور التلووً  فووي
ًعة مي وقد ت  الشتائج ضهس ا:ً ل الباحث إلا مجس

ًز  الشدوووسووت الكمووووي إجسالووووي ا  %96علووووا البتووووورول ومذووووتقاتك بشدووووبة  تعتسوووود مروووور - وبة م بضشسووووا تتوووو
ًويووووة بسعوووودل  الباقضووووة بضوووووي  ويتدووووبو ذلووووو فووووي السزيوووود مووووويم %4مرووووادر الماقووووة الستجووووددة والبدللووووة والش

 .بالروووحة العامووة البضئووي ويزوور التلووً 
ًمية للحد مي التلً  البضئي في مررالك -  .ح  ضع  اآللياو وامدواو الحك
 .جال الح اظ علا البضئة مي التلً دعة في مح  ضع  التذريعاو الراالك -

ًعة مي التً ياو الباحث قدم  وتائجا ماتى ذكرب مي لع ت  وبشا  :مش امجس
ًاوضووي الخا وة بالح واظ علوا البضئوة وت عضل وام وتعدلول الدياسواو السالضوة بذوو ن فوورا  - ضورورة تعدلول الق

ًم بوك الود التلوً  إعسوا    ضريبوة  ".السلوً  لدفو " لسبودض ا  ول اموروبضوة ووفقبسوا تقو
إلوزام الذوركاو والسراوو  بتحدلوث ال وي ا وتاجوويم بحضوث لتوى إعوادة تدويوور السخل واو الشاتجووة عووي هوو ب  -

 .بسوا   كزور بالبضئوة السراوو 
 (:Others, Ljubisavljević&2017) دراسة -6

 فوويرح الموورق التووي تدوو ى السراجعووة البضئيووة مووي خالل ووا ال وودف الرئيدووي مووي هوو ا البحووث هووً شوو
ًليو م  ًم التشسية السدتدامةم استخدم البواحثًن لورق التحلضولم الت ًير م   حساكة البضئة والح اظ علض ام وتم

حوووًل تووو  ضر السراجعوووة البضئيوووة علوووا تحدوووضي البضئوووة وحسالت ا.وقووودم البووواحثًن  تا إسوووتش سوووتخالتالكيووواس  
لوتحكى والتحدوضي السدوتسر لحساكوة البضئوة موي خوالل السراجعوة البضئيوة الداخليوة والخارجيوة مقترحاو للتش ض  وا

ًريووة  ووربيا. و  ا علووا ر  ضن الذووركاو التووي تلووً  البضئووة تدووبو ضضوورا  الدراسووة إسووتشتجفووي م سدوواو جس 
ًيضي السحلوي والعوالسي بدوبو  ًاد الزوارة فوي جسيو  قماعواو البضئوةم والتفضوراو الس إوبعوا السدت شاخيوةم السو

ًاد الخمرةم مسا كعرقل سوالمة البضئوة و وحة الدوكانم  كسوا ضووك وعدم ك اكة إعادة التدوير والتخلص مي الس
ااإسووتش ًائح فووي هوو ا السجووال لحساكووة   إسووتشتجإلووا امد  الستوواح والسسارسووة  د  ضن الذووركاو التووي تستثوول للوو

ًرية  وربيا تحتوا  ثسا رضو ضن . داهى في الح اظ علا البضئةتالكياسية  ISO 14001 البضئة وتمبي جس 
 :إلا

ًائح البضئية السعتسدة  قاوًن حساكة البضئة والسعالضر الدولية -  ل. ISO 14001 تمبضي الل



- 6 - 

 

ً ة  - ًفرة للماقة في السشذ و السل ًچيا البضئية الس ًل  للبضئة.إدخال الت ش
ً ة  -  للبضئة.بشات مشالي خزرات  حدائيل حًل السشذ و السل
 . مثل امج زة ا ل تروويةل اير الش اكاو الخمرة بضئي  إعادة تدو  -
 .بشات محماو معالجة مياب الررف -
ًعي الجساعي مي خالل التثكي  البضئي للسًن ضي -  .رف  ال
موي ضجول ر ود عسليوة حساكوة البضئوةم ووهوى ا دارة  ةوالخارجيو ةالداخليو ةالبضئي سراجعةإدخال ال -

 .البضئية بذكل كاف
 (:1118حفص،دراسة )بؾ  -7

ًت علوا سوبل تمبضوي السراجعوة البضئيوة فوي الجزائور  فويه ب الدراسة مي  دف تسثل ال تدوليب الزو
ًات كاووو  خا وة بالسشهسواو الدوليوةم فوي التجوار  الودول الستقدمووة ضو الودول العربيوة موي خووالل  الدوليوة سو

زائوووور عووووي لريووووي قائسووووة لعضشووووة مووووي الس سدوووواو وال ضئوووواو السعشيووووة بحساكووووة البضئووووة فووووي الج دراسووووة مضداويووووة
 ةا حروائيامسوالضو  اسوتخدامالذخرية وتجسي  ه ب البياوواو وتحلضل وا وت دوضرها ب والسقابالو ا ستقرات

ًذ  خات بالسراجعة البضئية في الجزائر إقتراح با ضافة إلا مالسالئسة   .وس
ًعة مي وقد ت  الشتائج مش ا:ً ل الباحث إلا مجس

 دارة مخالرهووواإجعوووة البضئيوووة الداخليوووة وذلوووو لتقضووويى ضدائ وووا البضئوووي و رابالس كةقتروووادا تدوووتعضي الس سدوووة  -
ًقائية والبضئية وذلو مي ضجل ا  ًاجد في الدًق  ستسرارالرحية وال  .في الت

وا جووراتاو  الس سدووة بالبضئووة إهتسووامت رووح عووي موودى  كةقترووادا السراجعووة البضئيووة الخارجيووة للس سدووة  -
 .ذلووالدياساو الستبعة لتحقضي 

ًعة مي التً ياو الباحث قدم الدراسة  وتائجا لع ت  وبشا  :مش امجس
 وإجووراتاو ل ووا.مووي خووالل العسوول علووا إرسووات معووالضر  زائوورجعووة البضئيووة فووي الجرابالس هتسوواما ضوورورة  -
ًت التجوار  والسعوالضر كةقتروادا مراجعوة بضئيوة مت املوة فوي الس سدوة  إعتسوادضرورة  - الدوليوة  علوا ضو
ًحد للتقرير البضئي  إستحداو  ًذ  م  .وس
ًاعودالمن  مالئوى السراجعوة البضئيوةت التخلي علا الشهرة التي تعتبر ضن م اليى السراجعة الساليوةضرورة  -  ق

 .الئسة للسراجعة البضئيةم واآلدا  الس شية السمبقة في السراجعة السالية ليد 
 (: Maduike, & Odunze 2018)دراسة  -8

ًرو  مشهسوواو علووا سووب  ةالبضئيوو السراجعووةتوو  ضر  بحووث سووةدراهوو ب ال اسووت دف  ًرو هووارك فووي بوو
ًائي موووي  اسوووتخدامب ووو 835وهوووام السدوووح العذووو العالقوووة بوووضي كووول موووي  إختبوووارو  مفوووي هووو ب السشهسووواو امًن  

ة والتشسيوووة السدووتدامةم العالقووة بوووضي السراجعووة البضئيوووة والتلووً  البضئوويم العالقوووة بووضي التشسيوووة البضئيوو السراجعووة
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وتوووى تحلضووول الشتوووائج حدوووو  مة والتلوووً  البضئووويم والعالقوووة بوووضي التشسيوووة السدوووتدامة والبضئوووة الروووحية.السدوووتدا
ًد عالقووة م سووة بووضي كوول مووي السراجعووة اوختبووار ا واتزووح مووي معاموول ترتضووو سبضرمان.  التووي ضجريوو  وجوو

دوتدامة والتلوً  البضئويم ة والتشسية السدتدامةم وبضي السراجعوة البضئيوة والتلوً  البضئويم وبوضي التشسيوة السالبضئي
وبووضي التشسيووة السدووتدامة والبضئووة الرووحيةم وضوضووح  الدراسووة ضن السذوواثل البضئيووة ض ووبح  معقوودة بدووبو 

ًازووووًن الشسوووً  سوووتخداما  ًمووواو وض وووحا  السرووولحة   ل ًاردم وتحووود  السزووواع او من الحك الس ووور  للسووو
للسراجعوة البضئيووة السشتهسوة للسشهسوواو فووي ي موو  ا سوتدامة البضئيووة. وهو ا هووً الدووبو فوي الحاجووة قتروادا 

ًاحض ا. ًرو وض ًرو هارك  ب
 (:1118دراسة )وبة، -9

ًل وووا ال  ووورة امساسوووية  ًر ح وكيفيوووة  مهووو ب الدراسوووة هوووا ضوووسان حساكوووة البضئوووةالتوووي كاوووو  تتسحووو
ًازوووة بووضي  وتجدووضدها فووي نوول مبووودض  ممووي خووالل فوورا ضوورائو بضئيووة كةقترووادا او البضئيووة و عتبووار ا الس

ورضى الباحووث ضوووك فووي حووال ييووا  تمبضووي الزووريبة البضئيووة لزيوود التلووً  البضئووي عووي حوودب    الووداف .السلووً 
ية لتمبضوي وتجدوضد مبودض السلوً  سوا ضداة تروحيحية وضسا وبالتالي كرح القًل بً   .ويرعو التحكى ةيك

بضر عالجوي لجبور كتود في الجزائر حضث ضقرب السذر  الجزائري    ت عضل مبدض السلً  الداف ضحوضو  الداف .
ًقوووائي.و الزووورر البضئوووي  ًد ضووورر   كسكوووي ت ادكوووك فوووي شوووقك ال ًلية فوووي حوووال وجووو ً ضي السدوووئ  تحسضووول السلووو

 (:1119دراسة )خميفة، -11
تشوواول الباحووث فووي هوو ب الدراسووة ضهسيووة الوودور الوو ي تلعبووة الدياسووة الزووريبية فووي تفميووة الش قوواو 

وقد قدم الباحث  .ر امخرى الستعلقة بالزريبة البضئيةالعامةم وضهداف فرا الزريبة البضئيةم وبعك اممً 
لحضي إ دار الزريبة البضئية ب ن كسكي للسذر  ضن كقلل مي التلً  مي خالل سعر ضريبة الدخل  اإقتراح  

معووودل س:ت: معوودل الزوووريبة السقتوورحم  :حضوووث ضن م  –ت = س + ض  :علووا ضسوواس السعادلوووة اآلتيووة
 ب الذوركة عوي معدل ضريبة الدخل في حالة ارت ا  معدل التلً  ل ض: معدل كزاف إلا م ضريبة الدخل

ًح بكم   : معدل كخرى مي معدل ضوريبة الودخل فوي حالوة موا إذا كوان حجوى التلوً  الو ي السعدل السدس
ًح ب وووا ضو ضقووولم وقووود اقتووورح الباحووث ضن ككوووًن السعووودل الووو ي كزووواف ضو  تشذووئك الذوووركة فوووي الحووودود السدووس

 .%5لزريبة الدخل في حدود كخرى مي السعدل ام لي 
 كخل ص الباحث مي عرا الدراساو الدابقة لسا للي:

ًم بووالجس  بووضي كوول موويم با ضووافة إلووا ضوووك الدووابقة لدراسوواولهوو ا البحووث امتوودادا   ك عوود -1 لزووريبة ا سووًف كقوو
ا  البضئيةالبضئية والسراجعة   .في مرر تلً  البضئيالحد مي ال في فعالية دورهسالتحقي مي لمع 

ضووث كمبووي البحووث الحووالي علووا مروولحة ح  مجووال التمبضووي للبحووث الحووالي عووي الدراسوواو الدووابقةم كختلوو -1
 .ومعاووض ىالزرائو وضعزات هضئة التدريس 



- 8 - 

 

 القدؼ الثاني
 الزريبة البيئية

 
 :مقدمة

ًارد التوو ًال الخزاوووة العامووة حضووث يتفوو  يتعتبور ا لووراداو الزووريبية مووي ضهووى السوو  %71 يتسثوول حوو
ًا ًارد الس  %7الزريبة علوا الكيسوة السزوافةم  %41العامةم  الزرائو %51 ي:زوة العامة مثسثلة فمي م

ًا  الزرائو يباق %3م الزريبة الجسركية تفمية الش قواو  يف ضر اكب ر ال لو تلعو الدياسة الزريبية دو  .ضو
ًازوووة  ويسكووي مالعامووة  اهوو  يفووالباحووث تشوواول لم وسووًف ل8109 خلي ووةم ضن تدوواعد علووا تقلضوول عجووز الس

ًر التوو ضحوود قدووىال إلووا تخفوويك  يتوو د والتووي قوودكسكووي ضن تدوواعد علووا زيووادة ا لووراداو الزووريبية  يامموو
ًممووي حضووث م بعووك الش قوواو العامووة وهووا الزووريبة البضئيووة ًا ام - الس  وو ًائوودال -ووو  -ًعوواتال -هوودافام - 

 ل.تلً مدى فعالضت ا في تحقضي حساكة البضئة مي ال -ضدواو الشهام الزريبي البضئي
 الزريبة البيئية: مفيؾم :الا أو 

ًعوووة موووي ال ًجووود مجس اقتموووا  إجبووواري لدفعوووك ال ووورد بفووورا  للزوووريبة البضئيوووة مش وووا: ضو وووا س ووواليىت
ضن حساكوووة البضئوووة تشووودر  ضوووسي  اعتبوووارمشوووك فوووي الت وووالي  واميبوووات العاموووة وذلوووو ب ةحساكوووة البضئوووة مدووواهس  

 لسبادئ الثال ة التالية:لبي جسي  اتاميبات العامةم كسا ضو ا تلو التي 
ةترتبب الزريبة  را•  ًمة. ح   بامهداف البضئية للحك
 الدلًك ا كجابي بضئي ا.امساسي للزريبة هً تذجي  تفضضر  ال دف• 
ووا لفهووداف البضئيووةم  لووتى تشهوويى•  ًيووث الدوولًك زادو الزووريبة الزووريبة وفق  علووا سووبضل السثووال: كلسووا زاد تل

 الس روضة.
ضن ت ًن الزريبة بضئية إذا توى فرضو ا علوا قاعودة مادكوة ل وا تو  ضر سولبي  عتبارا كسكي  ثسا ضوك 

ًجو م شر ا جراتاو الحافزةو ة. علا البضئ ي اكسكي التحقي مشك علس م قد تعسول الزوريبة البضئيوة كحوافز بس
 ي ةيسا لتعلي بالتحدضي البضئي.إقتراد

ًم وفوي تعريو  آخور  يهوام الزوريبي لزوبب امسوعار فوالش اسوتخدام الزورائو البضئيوة كجدود م  و
ًيوث  مالريقة ت  ر علا الدولًك بمريقوة إكجابيوة بضئي و وبعبوارة ضخورىم ت ودف الزورائو البضئيوة إلوا تفضضور تل

 .الدلًك البذري مي خالل فرا الزرائو
فقووود عرفت وووا ب و ا:"و قووواو إجباريوووة بووودون  OECD)  كةقتروووادا ضموووا مشهسوووة التعووواون والتشسيوووة  

 ل ا لحدوووووووا  الخزاووووووووة العاموووووووةم ويكوووووووًن فرضووووووو ا بدوووووووبو ارتبوووووووا  وعائ وووووووا بالبضئوووووووة"مقابووووووول لوووووووتى تحروووووووض
ًاحدم   ل.,.Pitrone , 2015 ,2012Treasury, H. M. S ,8108م وبةم 8110 عبد ال
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ًت و   اإجباري و و ا"مبلغ مالي لدفعك ال رد ضو السشذو ة بكسكي و   الزريبة البضئية  ما سبيفي ض
ً وواول بذووكل لتشاسووو موو  التلووً  البضئووي م وقوود تعسوول الزووريبة البضئيووة كحووافز وحساكووة البضئووة لحوود مووي السل

   ".ي ةيسا لتعلي بالتحدضي البضئيإقتراد
 :أنؾاع الزرائب البيئية :اثانيا 

ًجووود العدلووود ًارد المبيعيوووةم ضووورائو : مثووول لزووورائو البضئيوووةموووي ا ل ضووورائو الماقوووةم ضووورائو السووو
الو ي لشودر  ضوسي  CO2باسوتثشات ل ازيوةم سوائلة اسوة السق اووبعا وا  التلً  والتي تذسل الزورائو علوا

رش  الزرائو وفوي عودة لورق مثول: مجوال العسولم تو  .ضرائو الماقةم إدارة الش اكاو الرلبة والزجيج
ًات عشروور التمبضوويم الفوورا امساسووي والوو ي كذووسل ثاووو  لفاكوواو  الس وواليى التاليووة: تفميووة الش قوواوم سوو

ًذريوووووووو  وضوووووووورائو التح ضووووووووزم او بضئيووووووووة عامووووووووةبضئيووووووووة محووووووووددة لووووووووداف  الزووووووووريبةم ضو  اكوووووووو  .ل8107م ب
 الزريبة البيئية: فؾائد :االثا ث

موي ا شوان إن ارت ا  دخل و وروة بلود لزيود موي قودرة ومضول البلود لودف  ضورائو بضئيوة ضعلوام وهشواك 
ًائد ا كجابية للزرائو البضئية:   ال 

  .زيادة حساكة البضئة -
ًهة  -   .قترادلإلخ ك الزرائو السذ

ًهة هووي عووادة مووا تعتبوور ضوورائو علووا العسالووة ورضس السووالن وض  & Abdullah معهووى الزوورائو السذوو
Morley, 2014ل. 

 :أىداف الزريبة البيئية :ارابعا 
 :ت دف الزريبة البضئية إلا

 ىدف مالي: -1
وو يتحرووضل ضووريبة مووي الستدووبو فوو  فوويتدووتخدم حرووضلت ا م لوودف ل  السلووً  لقاعوودة االتلووً  لبق 

 .التلً إزالة آ ار ه ا 
  ي:إقترادىدف  -8

ً ووة للبضئووة مووي خووالل إضووافة  تشتج ووا الذووركاو يلتشوواول رفوو  ضسووعار الدوول  ضو الخوودماو التوو السل
 ياممور الو  م ضور مباشورةلبضئيوة والخدماو   إذا تى فرا ضوريبة  الزريبة البضئية علا ضسعار تلو الدل 

الدوووول   سوووعارها بالسقاروووووة ب سوووعاررت ووووا  ضالملوووو علووووا هووو ب الدوووول  والخووودماو وهووورا    إلوووا وقووووص يلووو د
 .تشافدية للدل   دكقة البضئة ةإعمات مضز  يم وبالتالوالخدماو السثضلة
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  ي:ىدف تحفيز  -3
ً ووووة للبضئووووة تفضوووور مووووي  كجعوووول يم امموووور الوووو مووووشح حووووافز للذووووركاو  وووودكقة البضئووووة الذووووركاو السل

ًكيات ا البضئية الزارة لإل ًافز موي تلوو سوت ادةسل ضوهسوة وتقشيواو حدلثوة لحساكوة موي خوالل البحوث عوي  الحو
 .ل8109 خلي ةمالتلً  البضئة ومكافحة

 :وعاء الزريبة البيئية :اخامدا 
ًعات ف ً  ال ت يالسادة الت يلتسثل ال كخز  للزريبةم  كسكي ي  را علض ا الزريبة ضو السًض

ًحداو مادكة مثل حجى السخل او ف ضن لتحدد وعات الزريبة البضئية بكيسة وقدكة ول ي  بمدمحاو السيوا يب
ً او الت ًات. حضث  بد ضن ككًن هشاك  يملي فتي ضو كسية السل  بضي وعوات هو ب الزوريبة يرتبا  لرداال 

ًح بووك إجتسايي وويوالتلووً  البضئوو  علوووا تلووو الزيوووادة.  ووورا الزووريبةت ا. فوووإذا زاد التلووً  عوووي الحجووى السدوووس
 :يف وقد ككًن وعات الزريبة البضئية متسثال           

 .الشاتجة مي ه ب السشذ و اووبعا ا حجى  -
ًاد الت -  .ا وتا  ي ا فاستخدامذكل مردر للتلً  عشد ت يثسية الس
 .للتلً  ار  عد مردت يثسية السشتجاو الش ائية الت -

ًبة قيووواس ر ووهووو ً ووواو فووو الشاتجوووة موووي السشذووو و لوووتى ترجسوووة هووو ب اووبعا وووا ا  لروووع شوووكل  يالسل
ً واو. حضووث كحوودد  خوالر الشاتجووة عووي كولحدووو علوا ضسوواس ضهسيووة الستمعواد و  ًا  هوو ب السل ً  موي ضووو ووو

ًا  ولبيعة ً او مقدار الزريبة علا ضساس ضو  ل.8109 خلي ةم السل
 أدوات الشغام الزريبي البيئي: :اسادسا 

ًيضي  الزووووريبةتذووووسل  البضئيووووة مختلوووو  الزوووورائو التووووي ت رضوووو ا الدولووووة علووووا امشووووخات السعشوووو
ً ضي للبضئوووة التح ضوووزاو لفشوووخات قووود تذوووسل مختلووو  ا ع ووواتاو و  ضو ووواإلوووا  ا ضوووافةب موالمبيعضوووضي السلووو

ًيضي والمبيعضوووووووووضي الووووووووو ل  .كةقتروووووووووادا وذوووووووووالات ى  فوووووووووي تقشيووووووووواو  ووووووووودكقة للبضئوووووووووة كدوووووووووتخدمًن  يالسعشووووووووو
علض وا فوي معالجوة مذوكلة التلوً  والحود موي آ ارهوا  عتسوادا ومي ضهوى ضدواو الشهوام الزوريبي التوي كسكوي 

 :الدلبية ما للي
 :راءات السباشرةاإلج -1

 :الزريبة عمى السشتجات - ض
ًحوداو ا وتاجيوة التوي  ًييوة علوا ا وتوا  فوي مختلو  ال ًمة ب را ضريبة قيسيوة ضو و ًم الحك تق

ً وواو م وذلووو ب ودف تاجتساييوة اضضورار   كرواحو إوتاج وا تلووً  للبضئوة وإحوودا  خفوويك حجوى السل
ًياو ًلة اجتسايي   إلا السدت  .االسقب
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 :اتنبعاثإل اضريبة الشفايات أو  -  
ًحووداو   تختلوو  هوو ب الزووريبة عووي سووابقت ا فووي ضو ووا ت وورا علووا مخل وواو الشذووا  ا وتوواجي لل

ًقية للت ل وة الخارجيوة للتلوً . ف وي تعكوس قيسوة  م كسا ضو ا تسارس دور امسوعاركةقترادا  الدو
ً ة للبضئة  .اآل ار الخارجية الدلبية الشاتجة عي تذفضل السذروعاو السل

 :السباشرة األدوات غير -1
 :متعددة ضهس ا تتزسي ه ب امدواو ضشكا   

ًلً  - ض ًحووووداو ا وتاجيووووة التووووي تستلووووو ت ش  جيووووة جدلوووودة تقلوووول مووووي التلووووً  البضئووووييووووا إوتاچالدووووساح لل
ًوواو ست الكعلا ا  عتسادا ب م وراا  سوت الكسوتثسار فوي حدوا  ضقدوا  ا ا  السعجل ومع

ًراوالزريبةم وذلو في وماق حدا  ضرائو الدخل مسا  ضوريبية تدواهى  كداعد في تحقضوي وفو
ًياو التلً  ًق  في تح ضز السذروعاو علا تخفيك مدت  .بش س ال

ً ووة للبضئووة مووي الزووريبة الجسركيووة وضووريبة السبيعوواو  -   ومووي  ووى  مإع ووات العوودد واآل و  ضوور السل
 .تخفيك ت ل ة الحرًل علض ا

ًلً  -جو     ًيل الت ش   جة للتلً  البضئي مي وعات الزريبة التييا السعالچالدساح بخرى ضقدا  قروا تس
ًائد بدون حد ضقرا ت را علا الدخلم با ضافة  .ل8101 قريذي وآخرون إلا خرى ال 

 سابعاــا: مدى فعالية الزريبة البيئية في تحقيق حساية البيئة مؽ التمؾث:
ًت وتائج الدراسة السضداوية التي قام ب ا الباحث تبوضي  ارا  ينة  الراراة  اإلتجاه العام آلضن في ض

ات وي السدتقروا ، وقنر نمنل إلى الموافق  ين وجور يالق  بنن الضارنب  البنئن  وحمان  البنئ  منن التونو 
 ما للي: مش ى علا
ًجد آ ار خمضرة للتلً  البضئي في مرر. -1  ت

ًاد  -8 ًيضي السحلوي والعوالسي بدوبو إوبعوا  السو الذركاو التي تلً  البضئة تدبو ضضرار ا علا السدت
ًاد الخمرة.ا   لزارة في جسي  قماعاو البضئةم وعدم ك اكة إعادة التدوير والتخلص مي الس

ًاوضووي الخا وة بالح واظ علوا البضئوة وت عضل وام وتعدلول الدياسواو السالضوة بذوو ن  -3 ضورورة تعدلول الق
ًم بوك  فورا ضريبوة التلوً  إعسوا     .خرى الودول امبعك بسوا تقو

ضدواو الدياسوووة الساليوووة مثووول الشهوووام الزوووريبي موووي زاويوووة فووورا ضوووريبة علوووا  اسوووتخدامضووورورة  -4
ً ة للبضئة.   السشذ و السل

ًافز ضريبية للسشذ و  دكقة البضئة. -5  إعمات ح
ً وواو البضئيووة الشاتجووة عووي  اسووتخدامضهسيووة  -6 الزوورائو البضئيووة كوو داة إقترووادكة فعالووة للحوود مووي السل

  التفضضراو الرشايية والتقشية.
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لثثاالقدؼ ال  
 السراجعة البيئية

 
 مقدمة: 

ًمة ا واتعتبر السراجعة البضئية ضحد الر  والسحافهوة علوا البضئوة فوي ضثبور  هتسوامفد ال امة في مشه
امخزووورم  قترووادلووو ي كدووعا إلووا الً وووًل إلووا ا ابووي و ي عووالسي ض  وهوووً ا تحوواد امور إقتروواد ت توول

ً كوووواو الستحوووودة اممريكيووووة مووووي ت ًيووووث فووووي العووووالى عووووي لريوووويوبووووالر ى مسووووا تدووووببك ال الستعووووددة  شووووركات ا ل
لحساكوة  كةقتروادا السراجعوة البضئيوة ك حود ضهوى امدواو  اسوتخدامفي  ر اكبض ر اإ  ضو ا تذ د تمً  مالجشدياو

ًية لإلفروواح عووي  مووي تقاريرهووا ت  ضو ضجووزا ار  ض ووبح  الذووركاو العالسيووة ال بوورى تروودر تقوواري. و البضئووة الدووش
ًليات ا الساليووة تجوواب ئعووداد تقريوور السراجعووة الساليووة كعبوور عووي موودى إبووراز ا دارة لسدوومن إ و البضئوويم  ضدائ ووا

ت ا البضئيوة تجواب البضئوة اًليئة لسدوشذو فإن إعداد تقرير السراجعة البضئية كعبر عي مودى إبوراز الس السداهسضيم
ًات ضلياف ا  بكل ًا مجتسس اكاو ًميةضي ضو مقرضضضو مداهس امدوي   ع  ًح صم  ي ضو هضئاو حك  ل.8108 ب

ضشووارو  رفووة التجووارة الدوليووة  0990عووام   وويم فيلقوورن الحووالاإن السراجعووة البضئيووة ليدوو  ولضوودة 
International Chamber of Commerce كوواو  فوويستذوواراو  م إلووا ضن ضحوود مكاتووو ا ً ال

 عوووام الى مشووو اجعووواو بضئيوووة حووًل العوووالقزووواكا البضئيوووة قووود قووام بووو دات مر  فوويالستحوودة اممريكيوووة الستخرروووة 
م حضث ضو ا مش  0981حتا عام  م ابالسراجعة البضئية نل بدي هتساما م وعلا الر ى مي ذلو فإن 0981

ًقو  الحوال  التوويسويسا تلوو الذوركاو الرئيدووية    فوي سووتخدام قوود ض وبح  شوائعة ا يذلوو الحوضي وحتووا ال
م وقوود اضوومر  ةول العووالى الستقدموود فوويية والرووشايية وال يسيائيووةل سووتراتي مجووال القماعوواو ا  فوويتعسوول 

ًد الدوووابقة مووي القوورن الساضووو ًهووا بذووكل سوووري  ض شووات العقوو ًار  المبيعيووة. فسشووو   الوو ي يوس تسضووز بكثووورة ال وو
ًار  ضضرار    علا سبضل السثال: جديسة للبضئة وللسستل او االثال ضشاو سبب  تلو ال 

ًالشضي وتي بل فووويواد مووويس  فوووي 0931عوووام - ً وووة يكوووا تزووورر ال ثضووور موووي السووو ًاد مل ًد مووو  فووويجوووة وجووو
ًات.  ال 

ً كاو الستحودة اممريكيوة  0948عام  - ً كة بشدل اويا في ال ًارا ب ًفيفي مشمقة دوو  811ضثثور موي  تو
ًانم و ًد ضوبا  ملوً   5901إودانم وض ضو ضثثر مي  08حض ًالي ب مراا خمضورة بدوبو وجو م

 بفازاو سامة.       
ًالي وتيجوة ازدكواد كسيوة  4111ي ذهوو ضوحضت ا في لشدن وقع  ال ار ة ال برى التو 0958عام  - مو

ًات. ي از  او  ضثدضد ال بري  في ال 
ًبال ال شدكوة  0984عام  - ًفيفي مدلشة ب شوخص  91111شوخص وض وضو ضزيود موي  8511وحوً تو
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 وتيجة تدر   از سام مي ضحد السراو .
ًو  0986عام  - ًبضل في ضوكراويا وما سبو مي ضضرار موك ي احترق الس اعل الش  راويا وضوروبا.تذرو
ًيوو   ابئوور   731حور  الخلوويج امولووا والثاويووة حضووث تووى ت جضوور  - ًدة فووي ال  ًجوو مووي اآلبووار البتروليووة الس

ًو   .ي وحدها وما وتج عشك مي تراعد ل سياو كبضورة موي ضثدوضد ال بريو  با ضوافة إلوا ا شوعا  الشو
ًار   وتملوو ضن لوتى  يملسحتجوا  العوا  ويحاو عشي وة موي ا ا سوبب  سبي ا شارة عش التيإن ال 

ًلة عووي امضووورار لذوووركاو وإخزوواع ا للرقابوووة البضئيووةتشهوويى ضوذوومة ا م بحضووث ت وووًن السشذوو و مدوووئ
ًم بإحدا  ا عي لريي إ التيالبضئية  ًباو مالية شودلدةتق م با ضوافة إلوا عدلود موي لزام ى بتحسل عق

ًباو امخرى.  العق
ًار  وامضرار البضئية والس تسراو  ًر اوع التويثاو  ال  قودو حوًل ذلوو با ضوافة إلوا تمو

ًاج ت ووا للسذووكالو السعا وورة عووامال   ًر مووا كدووسا بالسراجعووة البضئيووة ز امح وو السراجعووة وم   وويم فله وو
ًچرسووو 0987عوووام  ًو وووو يض ووودرو و كوووة وض لحساكوووة البضئوووة والووو ي لوووشص علوووا إجوووورات  ااممريكيوووة قاو

ًكالوة ح فوي عوام   EPAساكوة البضئوة اممريكيوةالسراجعوة البضئيوة لسعالجوة امضورار البضئيوة مسوا ضدى ب
 ا وودر كتاب وو 0991عووام  وفوويبإعووداد سياسووة للسراجعووة البضئيووة فووي الس سدوواو اممريكيووةم  0988

وفوي  ةمالسراجعوة البضئيوسوى إب UNEP Nairobi يوضروبو فويلسشهسوة امموى الستحودة لبرووامج البضئوة 
تمبيق ووا مووي مختلوو  الج وواو لووتى  Green planسووى إكشوودا خمووة ضللقوو  علض ووا  ضعوودوو ووس العووام 

ًعوووة موووي الدياسووواو وا جوووراتاو الالزموووة للسراجعوووة البضئيوووة. ًميوووة متزوووسشة لسجس فوووي موووارس و  الحك
علا مذرو  مقترح موي لورف اللجشوة  European  Councilضوروبا وافي السجلس  في  0998

ًان  كةقتروادا او ل ودف إلوا تذوجي  الس سدو الو يو  "السراجعوة البضئيوة"اموروبية السذتركة تح  عش
 0996عوووام فووويم وتحدوووضي مسارسوووات ا البضئيوووة. و  ضراو البضئيوووة موذووومت ا الروووشاييةعلوووا تقضووويى التووو 

 International for Standardization Organizationض ودرو السشهسوة العالسيوة للسعوالضر 
(ISO)  ًا وووو او تعشوووو ًعووووة مووووي الس ًا وووو او ضلوووووزوبالسراجعوووووة البضئيووووةم وهووووا يمجس  م04101: الس

ثسقوواليس دوليووة واجبووة  04105م ضلووزو04104م ضلووزو04103م ضلووزو04108م  ضلووزو04100لووزوض
ا شوراف علوا تش ضو  هو ب  م وضسدو  لجشوة فرييوة لشروو عسل وا علوا0996التمبضي بداكة مي عوام 

ًد وحووً السقوواليس م وبروو ة عامووة كسكووي القووًل ضوووك خووالل الدووبعضشاو وبداكووة الثساوضشوواو اتج وو  الج وو
الثساوضشوواو والتدووعضشاو وعلووا  فوويم إ  ضوووك ا جتسوواعيضووسي مراجعوواو امدات  يضئووقيوواس امدات الب

 :ل8108 دمحم موجك التحدلد كاو  البداكة الحكيكية للسراجعاو البضئية. 
اإلا التعري  ببعك الشقا  امساسية للسراجعة البضئية بد قدىه ا ال فيالباحث تمرق لوسًف   ت 

ًاع اتعري  ب  .ى فعالضت ا في تحقضي حساكة البضئة مي التلً مدم  ى تحدلد ا وضو
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 :البيئيةالسراجعة تعريف أوالا: 
ًعة مي التعري او للسراجعة البضئية مش ا: ًجد مجس  ت

   U.S Environmental Protection Agency (EPA) تعريف وكالة حساية البيئة األمريكية: -أ 

ًع ي دور  يإوتقادفحص  " ً وي ومًضو ًاسومة السش يمشهى وم ًاسومة ج وة مدوتقلة ذاو ب ذو ة ضو ب
ًوية للعسلياو ا وتاجية وما لرتبب ب ا موي ضوذومة فرييوة لتحدلود ت  ضرهوا علوا البضئوة ومتفضرات وا  ."سلمة قاو

  International Chamber of Commerce (ICC) تعريف الغرفة الدولية لمتجارة: -ب 

ً ووي  ي ضداة إداريووة داخليووة تعسوول علووا التقضوويى الوودور  " ك وواتة ضدات وهووام ا دارة والسووشهى لسوودى الس
م ومووودى تش ضووو  البضئيووة ا دارة بحساكوووة البضئووة موووي خووالل رقابوووة ا دارة علووا اموذووومة إهتسووامم ومووودى البضئيووة

ًاوضي  التويالبرامج والدياساو السرتبمة باموذمة البضئيوة و  ًفوات بستملبواو التذوريعاو والقو موي خالل وا لوتى ال
 ."البضئية

   British Standards Institution (BSI) :يعيد السعايير البريظانتعريف م - جـ

ًافي وهام ا دارة وال " م وتحدلد مدى بضئة للسشذ ة م  البرامج السخممةتقضيى مشهى لتحدلد مدى ت
 ."فاعلية ومالتمة ذلو الشهام  وجاز الدياسة البضئية للسشذ ة

 :مرر فيلمسحاسبات  ي السركز  الجياز تعريف -د 
كذوووسل السراجعوووة الساليوووة  يوالووو م  ج خوووات بسراجعوووة الدياسووواو والبووورامج واموذووومة البضئيوووةموووش"

 لتوزاما والبورامج واموذومةم وذلوو ب ودف فحوص مودى  الدياسواو وفاعلية هو ب قترادا ومراجعة ال  اتة و 
ًاوضي بتمبضوي يال علو ًائح  القو والت ثود موي  عوةمالسراج تحكوى اموذومة والبورامج البضئيوة بالج وة محول التويواللو

 قترووادا الخا ووة ب وام وموودى ال  واتة و  البياوواو  وحة ودقووة فوويسوالمة التروورفاو الساليوةم وإبوودات الورضي 
 ."وإعداد تقرير ب لوم واموذمة البضئية والبرامج تحقضي الدياساو فيوال اعلية 

ًت التعري او الدابقة لتزح ضن السراجعة البضئية تذسل: يف  ض
ً ي و  ي تقضيى دور  -  مشهى لسدى ك اتة ضدات وهام ا دارة البضئية.م
 .  اعليةالو  قترادا مش ج كذسل السراجعة السالية ومراجعة ال  اتة و  -
ًافي وهام ا دارة والم -   .بضئة للسشذ ة م  البرامج السخممةقاروة مدى ت
 عي وتائج السراجعة البضئية.ير التقر   -
 السراجعة البيئية:  نؾاعأ :اـا ثاني

 راجعة خارجية:السراجعة البضئية إلا مراجعة داخلية ومكسكي ترشي  
 :السراجعة الداخمية لمبيئة -1

ًا  ال  :سراجعة الداخلية للبضئة ةيسا لليكسكي عرا ضهى مجا و وضو
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 :البيئي لتزاماإل مراجعة  -أ
 Compliance لتوزاما ل ECEP,1994عرف مذرو  حساكة البضئة والسحافهة علا الماقوة  

ًعوة موي السشذو والً ً "ب وك  ًاسمة مشذ ة ما ضومجس وتبحوث  ."ل إلا والسحافهة علا الستملباو البضئية ب
ًائح البضئيووة  لتووزاما مراجعووة  توواري   فوويعسلياتووك الرووشايية  فوويةيسووا إذا كاووو  السشذوو ة ضو السرووش  لتبوو  اللوو
ً  مووي السراجعووة الب معووضي. ًاعوود م وذلووو ضئيووة ضداة هامووة مووي ضدواو ا دارةويعتبوور هوو ا الشوو للت ثوود مووي ضن الق

ًرة جضوودةوالخمووب الخا ووة بالسشذوو ة لسراعوواة ال ًائح تدووضر بروو ًاوضي واللوو  فووراو  ضيم وكوو لو للتعوورف علووا قوو
ًائح. ًم الس تذًن بتقدكى إو ار وتيجة حدو  مخال ة لل  ب  ب الخمب قبل ضن كق

ً كواو الستحودة كو داة للودفا  عوي ل فوي يالبضئو لتزاما وقد وذ و مراجعة  القموا  الخوات  ريويال
ًاوضي الدارية ًافي م  الق هوا قلوو السراجعوة  لتوزاما تبورو مراجعوة ا ع دالسسل ة الستحودة فقو فيم ضما حتا تت

هوو ب السراجعووة  بوود مووي إن وووار مووا إذا كاووو  هشوواك مخال وواو بضئيوووةم  فووويض لووو الذووركاو. و  فوويالداخليووة 
 . البضئي لتزاما تحقي  التيوالحلًل والسقترحاو 

 :وخفض التمؾث البيئيعة األداء مراج -ب

 اسوتخدامم فخ وك رحبو  ب وا مشذو و كثضورةقود و  مة امخضرةوواآل فيإن ه ب السراجعة قد ازدادو 
ًاد الخام والماقة  م وخ ك التلً  عشد السشب  مي ش وك ضن لزيد مي ربحية السشذ ة.الس

 مراجعة نغام اإلدارة البيئية: -جـ
ًيرب وتحدوضشك موي وقو  آلخور  البضئي لتزاما حتا تتسكي السشذ ة مي تحقضي  وتدوتسر ةيوك مو  تمو

و ض واكجوو عل  Environmental Management Systemل  (EMSلوإلدارة البضئيوة اضن تشذو  وهام 
 فووويمراجعوووة وهوووام ا درة البضئيوووة  فووويم وتتسثووول الس وووام الرئيدوووية لوووتى ضداتب م وووراا داخليوووة لوووإلدارة الووو يو 

 :اآلتي
ًاوضي ضو ا - ًح ب وا للتلوً  ةيسوا كخوص الروشاعة ضو استيعا  الق السذورو  القوائى لتذريعاو والحدود السدوس

 م مو ا ست ًن امساس الالزم لإلوجاز السملً .السملً  مراجعتك
بالسعوالضر والحودود السشرووًت  لتوزاما تحقضووي  فويمراجعوة وهوام ا دارة البضئيوة وموودى اثتسالوك وفاعلضتوك  -

ًافوووووووي مع وووووووا مثووووووولضو ضوهسووووووو البضئووووووويالتذوووووووري   فووووووويعلض وووووووا   ة ا دارة البضئيوووووووة العالسيوووووووة السملوووووووً  الت
  (BS 775., EMAS and ISO 14001. 

 :البيئية اتلتزاماجعة السالية لئل السر  -د  

عووت السراجعوة  الوداخليبا ضافة إلا السراجعاو البضئية الدابي ذكرها كق  علا عاتي السراجو  
ًليووةالبض اولتزامووالساليووة لإل ة وضسووالضو يووالبضئ اولتزامووم والسعالجووة السحاسووبية لإلالتقوودلراو ئيووة للت ثوود مووي معق

 التقارير السالية. فيا فراح عش ا 
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 السراجعة البيئية الخارجية: -1
ًاسوومة السراجوو  الخووارج البضئووي لتووزاما مراجعووة  ًد م لوويس مراقووو الحدوواباو وحوودب هووً يب السقروو
 وهووً السعتسوودم البضئوويالسحقووي  اوقوود كدووسا ضحياو وو للبضئووة يم وإوسووا هشوواك السراجوو  الخووارجيبووالسراج  الخووارج

   :وتتسثل ضهداف السراجعة البضئية الخارجية في"مجال البضئة. في يفش ي استذار 
 .الت ثد مي التقضد بدياساو الس سدة والتي تتملو مراعاة الستملباو التشهيسية -
ًاوضي والتذريعاو الرادرة عي الج او الستخر -  .رة في حساكة البضئةالتقضد باموهسة والق
 .بشهى ا دارة البضئية ووهام الرعاكة الرحية والدالمة والبضئة لتزاما الت ثد مي  -
 .الت ثد مي رقابة إدارة الس سدة علا اموذمة البضئية -
ًائى البضئيووة كسكووي  - ًموواو التووي تتزووسش ا القوو  علض ووام وت رووح عووي عتسووادا الت ثوود مووي ضن البياووواو والسعل

 .زاكا البضئيةثافة الق
ًارد المبيعية   ضراضيم ميابم لاقةل ستخداما  - ًح صم ال  ت للس  ل.8108  ب

ًا  السراجعة البضئية ًا  التاليةوفي ترشي  آخر مو  :م تى تحدلد امو
 مراجعة السذاركة -مراجعة اموذمة  -
ًاوضي البضئية لتزاما مراجعة  -  مراجعة الماقة -بالق
 راجعة الدالمة الًنيفية م -مراجعة القزاكا  -
ًاق   -مراجعة ضمي العسلياو  -  مراجعة الس
 ل.8108م دمحم مراجعة السخل او -مراجعة الرحة  -

 مدى فعالية السراجعة البيئية في تحقيق حساية البيئة مؽ التمؾث: :ـاثالثا 
ًت وتائج الدراسة السضداوية التي قام ب ا الباحث تبوضي  ات عضشوة الدراسوة ضن ا تجواب العوام آلر في ض

ًد عالقوووة بوووضي السراجعوووة البضئيوووة وحساكوووة البضئوووة موووي التلوووً  ًافقوووة علوووا عوووي وجووو ات وووي وقنننر مكسضووول إلوووا الس
 السدتقرا مش ى علا ما للي:

ًارد البضئيوة موي مختلو  امضورار  -1 السراجعة البضئية قد ترتب  وتيجة تزالد ا هتسام بحساكة السو
 التي قد تتعرا ل ا.

ًليات ا البضئيووة تجوواب البضئووة إعووداد تقريوور السراج -8 عووة البضئيووة كعبوور عووي موودى إبووراز السشذوو ة لسدووئ
ًمية. ا مدوي ا ضو مداهسًن ضو مقرضًن ضو هضئاو حك ًا مجتسع   بكل ضلياف ا كاو

 ضرورة ت عضل دور السراجعة البضئية الداخلية والخارجية مي ضجل ر د عسلية حساكة البضئة. -3

ًت التجووووار   ضوووورورة إعتسوووواد مراجعووووة بضئيووووة مت املووووة -4 فووووي الس سدووووة ا قترووووادكة علووووا ضوووو
ًحد للتقرير البضئي. ًذ  م  والسعالضر الدولية وإستحدا  وس
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 القدؼ الرابـــــع                            
 الدراسة السيدانية

 
 :الدراسةوعيشة  جتسعم: أوالا 

ًعووة مووي العوواملضي  ن مجتسوو  الدراسووة مووي مجس ًعووة مووي سروولحة الزوورائوبلت ووً  ضعزووات م ومجس
ًاقارها بمريتيالدراسة قد تى اخ عض شة ضما. ومعاووض ى هضئة التدريس  .الدراسة مي مجتس ة ئية عذ

 :دراسةال : متغيراتاثانيا 
 الزريبة البضئية. -0
 السراجعة البضئية. -8

ــا   : تحميل البيانات وعرض الشتائج: اثالث
 اوختبوووووار ا الضو و امسووووو بعوووووك اسوووووتخدامتحلضووووول بياوووووواو عض شوووووة الدراسوووووة ب الجوووووزتهووووو ا  لتزوووووسي

لسراجعووة البضئيووة فووي تحقضووي حساكووة البضئووة مووي والزووريبة البضئيووة ثوول مووي ا العالقووة بووضيدراسووة ل ةا حرووائي
 وسًف لتى تحلضل البياواو علا عدة مراحل وهي كسا للي: التلً .
 إدخال وترمضز البياواو. -1
 تج ضز البياواو. -1
 .فروا البحث ختبار  ةا حرائيإجرات التحليالو  -3

 إدخال وترميز البيانات: -1
ًائىبياووووواو  مراجعووووةتسوووو    جوووورات التحلوووويالو  و ووووالحضت ا اثتسال ووووا مووووي للت ثوووود ا ستقرووووات قوووو

ًاردة العبوواراو  امسووئلةلجسيوو  قوويى رمضووز م ومووي  ووى تووى تالالزمووة ةا حرووائي ًائى وت ريف ووا تلووو الب الوو  علوواقوو
و .SPSS 25ووامج وبر  Microsoft Excelكول موي برووامج  اسوتخداماآللوي ب الحاسوو قود توى  ب ووك اعلس 

ًعوووة موووي اموزان التوووي كعبووور كووول مش وووا عوووي اآل  راتترمضوووز إجابووواو عض شوووة الدراسوووة موووي خوووالل إعموووات مجس
 :ل0  بالجدول لسكياس ليكرو الخساسي كسا كه ر االسختل ة لعض شة الدراسة وفق  

 (1جدول )
 ترميز إجابات عّيشة الدراسة

راءاآل  الؾزن  
ًافي علا    لالقا ضر م
ًافي   ضر م

0 
8 
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 محالد
ًافي  م
ًافي  تسام ام  

3 
4 
5 

 :تجييز البيانات -1
ًائى  عووورف بالتحلضووول كفوووإن تج ضوووز البياوووواو ضو موووا  ا ستقرووواتعشووود جسووو  البياوووواو اموليوووة موووي قووو

ًبة قبل إجرات التحليالو امولي للبياواو  ًة ضساسية وممل الالحقة. حضث ضن التحلضول  ةا حرائيكعتبر خم
الالحقوووة سوووًف توووتى بذوووكل  ةا حروووائيبوووالغ امهسيوووة للت ثووود موووي ضن التحلووويالو  ر اعووود ضموووكي للبياوووواو امولووو

ًو  حيح. وقد ت  عسلية التحلضل امولي للبياواو مي السراحل التالية:  
 ل.Reliability and Validity testsالثباو والردق   اوإختبار إجرات  -1
 ل.Test of Normalityلبيعية البياواو   إختبارإجرات  -1
 السدتخدمة في تحلضل البياواو. ةا حرائيتحدلد امسالضو  -3

 :الثبات والردق اتإختبار إجراء  1/1
ي الثبواو والرودق ب ودف معرفوة مودى  ودق و وحة و والحية قائسوة إختبوار لتى إجرات كل موي 

 والروودق. ل وول مووي معوواملي الثبوواو االالحقووةم واآلتووي تًضوويح   ةا حرووائي جوورات التحلوويالو  ا ستقرووات
 :معامل الثبات 1/1/1

وعوودم تشاقزوو ا موو  و دووو ام ضي ضن  ا ستقرووواتذووضر إلووا مووودى اسووتقرار يبوواراو قائسووة كالثبوواو 
لكيسووة معاموول الثبوواو إذا ض عضوود تمبيق ووا  و  مدوواباحتسووال  اعمووي و ووس الشتووائج تقريب ووتسووًف  ا ستقروواتقائسووة 

ًائى  إختبووووارعلوووا عض شووووة ضخوووورى موووي و ووووس السجتسوووو  وبووووش س الحجوووى. و جوووورات  ًاردة بقوووو الثبووواو للعبوووواراو الوووو
وم معامل ضل ا كرووباخ استخدامتى  ا ستقرات ًاحود الروحيح.  اوهً معامل ك خو  قيس  تتوراوح بوضي الرو ر وال

و ام فإن قيسة ه ا السعامل ست ًن مداوية للر رم بضشسوا إذا كوان هشواك  بات وافإذا لى ككي هشاك  بات   فوي  اتام 
والبياواو فإن قيسة ه ا  ًاحود الروحيح. علس  بو ن ضقول قيسوة لسعامول الثبواو هوي  االسعامل سوت ًن مدواوية لل

ًي   اكعمي م شر   1,7م وما لزيد عي 1,7 . ويوتى حدوا  معامول ا ستقراتللحكى علا مدى  باو قائسة  اق
 ل:Cronbach, 1951  ل0ضل ا كرووباخ عي لريي السعادلة  

 
 

 

  حضث ضن:
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 مز إلا معامل ضل ا كرووباخ.تر  
n  ًاردة بقائسة  .ا ستقراتترمز إلا عدد العباراو ال

ًاحدة. ترمز إلا   تبالي العبارة ال
 .ا ستقراتتبالي جسي  العباراو بقائسة  ترمز إلا      

 :معامل الردق 1/1/1
ًاردة بقووً  ا ستقرووات وودق قائسووة  سثوول السجتسوو  السوودروس ت ا ستقروواتائى كعشووي ضن العبوواراو الوو

ًائى  ًمووواو التوووي  ا ستقرووواتبذوووكل جضووودم ضي ضن ا جابووواو التوووي لوووتى الحروووًل علض وووا موووي قووو تعموووي السعل
تكيس ما وضع  لكياسكل. ويتى قياس معامل الرودق عوي  ا ستقراتوضع  مي ضجل ا العباراو  قائسة 

 ل.2ح بالسعادلة  ر التربيعي لسعامل الثباو كسا هً مًض لريي ضخ  الج

 

ًى متفضراو الدراسةإختبار ل لًضح وتائج كل مي 8والجدول    .ي الثباو والردق علا مدت

 (1جدول )
  نتائج تظبيق معاممي الثبات والردق

إستسارة 
 اإلستقراء

 الستغيرات
عدد 
 العبارات

 معامل
 الثبات

 معامل
 الردق

أعزاء ىيئة 
 التدريس

 1,889 1,791 19 مي التلً الزريبة البضئية وحساكة البضئة 

 1,941 1,884 11 السراجعة البضئية وحساكة البضئة مي التلً 

 1,917 1,841 19 الزريبة البضئية وحساكة البضئة مي التلً  مرمحة الزرائب

 
تزيوود عووي لستفضووراو الدراسووة  والروودق الثبوواو يمعووامل كوول مووي قيسووةضن  ل8 مووي الجوودول تبووضي ل

ًاحوووود قتوووور  مووووم كسووووا ضو ووووا ت1,7 ًى  الرووووحيحي ال كوووول مووووي ضعزووووات هضئووووة التوووودريس ومروووولحة علووووا مدووووت
في العباراو الس عبرة عي كل متفضرم كسا ضن قائسة ا ستقروات  ذضر إلا ضن هشاك استقراركمسا  الزرائوم
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علووا  عتسووادسثوول مجتسوو  الدراسووة بذووكل جضوودم لوو لو كسكووي ا تم وبالتووالي فإو ووا لكياسووك  كوويس مووا وضووعت
 ة الالحقة. ا حرائي اوختبار ا ئسة في عسل التحليالو و بياواو تلو القا

 :طبيعية البيانات إختبارإجراء  1/1
ًزيووو   إختبووواركدوووتخدم  لبيعيوووة البياوووواو للتحقوووي مسوووا إذا كاوووو  البياوووواو محووول الدراسوووة تتبووو  الت

ًزيوو  المبيعووي لووتى   السعلسيووة ةيا حرووائ اوختبووار ا  اسووتخدامالمبيعووي ضم  م فووإذا كاووو  البياووواو تتبوو  الت
Parametric tests ًزيو  المبيعوي لووتى  ةا حرووائي اوختبوار ا  اسوتخدامم وإذا كاوو  البياوواو   تتبوو  الت

ًزيوو  المبيعووي Non–Parametric testsالالمعلسيووة  .  موو  مالحهووة ضوووك إذا كاووو  البياووواو   تتبوو  الت
عسليووة ح فووي لوبالتووالي   كروو ا ووحيح   السعلسيووة فووإن ت دووضر الشتووائج قوود   ككووًن  اوختبووار ا  اسووتخداموتووى 

ًزعة لبيعي  إاتخاذ القرار. ل لو ف وبشوات  عليوك لوتى ضم  م  اوك مي الزروري التحقي مسا إذا كاو  البياواو م
ًعووة مووي الموورق و  .ال ووروا إختبووارالسشاسووبة لتحلضوول البياووواو و  ةا حرووائي اوختبووار ا تحدلوود  ًجوود مجس ت

ًزيو  المبيعوي دتختالتي  ةا حرائي اوختبار ا و  دم في معرفة ما إذا كاو  البياواو محول الدراسوة تتبو  الت
ًة بالسقارووة بفضورب موي المورق. Shapiro–Wilk إختبارضم  م مي ضهس ا   لسا لوك موي خروائص تتسضوز بوالق

 ل:Razali & Wah., 2011  ل3عي لريي السعادلة   ختبارسكي حدا  ه ا ا يو 
 

 

 حضث ضن:
 يبارة عي قيى العض شة السرتبة.  ← 
 يبارة عي الًسب الحدابي للعض شة. ← 
ًائية تووى سووحب ا مووي مجتسوو  لتبوو   ←  ًلضوودها لستفضووراو عذوو ًقعووة التووي لووتى ت يبووارة عووي الكوويى الست

ًزي  المبيعي السعياري.  الت
ًى متفضراو الدراسة.لبيعية البياواو  إختباروتيجة ل لًضح 3والجدول    علا مدت

 (3جدول )
  البيانات طبيعية نتائج إختبار

 Shapiro–Wilk إختبار استخدامب 

 الستغيرات اإلستقراءإستسارة 
 إختبار

Shapiro–Wilk 
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 قيسة
 ختباراإل

W 

 القيسة
 اإلحتسالية

p-value 

أعزاء ىيئة 
 التدريس

 119,. 953,. الزريبة البضئية وحساكة البضئة مي التلً 

 113,. 917,. السراجعة البضئية وحساكة البضئة مي التلً 

 111,. 964,. الزريبة البضئية وحساكة البضئة مي التلً  مرمحة الزرائب
 

 : ( أن3يتزح مؽ الجدول )
ًيووة  ًى معش ًزيوو  المبيعووي بسدووت  ختبووار  ا حتساليووة %م حضووث ضن الكيسووة5الستفضووراو   تتبوو  الت

Shapiro–Wilk ًيوة السعيوواري تقول عوو ًى السعش بجسيوو   لp–value < α = 0,05  ي قيسووة مدووت
ًى  ستفضوووراوال دوووتخدم تم لووو لو ك زووول ضن كووول موووي ضعزوووات هضئوووة التووودريس ومرووولحة الزووورائوعلوووا مدوووت
 . لتحلضل بياواو الدراسة لNon–Parametric testsالالمعلسية   اوختبار ا 
 السدتخدمة في تحميل البيانات: ةاإلحرائيتحديد األساليب  1/3

او ا حرائية التي سًف تدتخدم في عسلية التحلضل ختبار في ه ا القدى تى تحدلد امسالضو وا 
لبيعية البياواو. وحضث ضووك اتزوح موي واقو  الشتوائج  إختبارا حرائي للبياواو محل الدراسة لبق ا لشتائج 
ًزي  المبيعيم فقد ت  :ةاو اآلتيختبار  ا استخدامى ضن الستفضراو   تتب  الت

 Descriptive Statistics:  إجراء اإلحراء الؾصفي -1
ًية آل حدوا  كول موي الًسوب السدتقرا مش ىم با ضوافة إلوا  راتعي لريي حدا  الشدبة السئ

 Standard Deviation (SD)السعيوواري  ا وحوورافوحدووا   مراتلكيوواس متًسووب اآل Meanالحدووابي 
 ى مقارووة قيسوة الًسوب الحدوابي بكيسوة الستًسوب السورجح  جابواو عض شوة الدراسوة فوي لكياس التذت . ومي 

الدراسةم ضي معرفة هول  عض شة آراتل لسعرفة اتجاب 4شكل مسا ل لسكياس ليكرو كسا هً مًضح بالجدول  
ًافقووة. فعلووا سووبضل السثووال إذا كاووو  ق ًافقووة ضم عوودم الس يسووة الووشسب الدووائد للسدتقرووي مووش ى كسضوول وحووً الس

ل والتووي تعبوور عووي ضن الوورضي 4فإو ووا بوو لو سووًف تشتسووي لل ئووة امخضوورة بالجوودول   4,83الًسووب الحدووابي 
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ًافقة التامةم ضما إذا كاو  قيسة الًسب الحدابي  فإو ا بو لو سوًف  0,5الدائد بعض شة الدراسة كسضل وحً الس
ًافقة التامة. بعض شةتشتسي لل ئة امولا بالجدول والتي تعبر عي ضن الرضي الدائد   الدراسة كسضل وحً عدم الس

 (4جدول )
 السعبر عشو اإلتجاهالستؾسط السرجح و 

 الستؾسط السرجح  راءالعام لآل اإلتجاه
اإلطبلقغير مؾافق عمى   
 غير مؾافق

 محايد
 مؾافق
تساماامؾافق   

1 – 1,79  
1,81 – 1,59  
1,61 – 3,39  
3,41 – 4,19  

4,11 – 5  

 
الالمعلسوي Wilcoxon Signed–Rank test  ويمكؾكدـؽ إختبـاربيـق حدـاب قيسـة الؾسـيط وتظ -1

م مي خالل مقاروة وسيب عض شة الدراسوة بالكيسوة عض شة الدراسة راتالدائد آل ا تجابللت ثضد علا  لعض شة واحدة
 (Lind et al., 2012) والتي تعبر عي وسيب اموزان  محالدل. 3
لسعرفة ما إذا كان هشاك اختالف  الالمعلسي Mann–Whitney U testمان ويتشي  إختبارتظبيق  -3

ًهري بوووضي  ضعزوووات هضئوووة التووودريس ومرووولحة الزووورائو ةيسوووا لتعلوووي بالعالقوووة بوووضي الزوووريبة البضئيوووة  آراتجووو
 (Lind et al., 2012) وحساكة البضئة مي التلً .

 :فروض البحث ختبارإل ةاإلحرائيإجراء التحميبلت  -3
 :التي تشص علا ضوك فروا البحث ارإختبفي ه ا القدى تى إجرات 

 د لة إحرائية بضي الزريبة البضئية وحساكة البضئة مي التلً . ذاو عالقةًجد ت   -0
 .د لة إحرائية بضي السراجعة البضئية وحساكة البضئة مي التلً  ذاو عالقةًجد ت   -8
ًعة مي التحليالو ا حرائيةم  استخدامب  ة التي تس . حرائيا وةيسا للي التحليالو مجس

 :لمبحثاألول فرض ال إختبار 3/1
الو ي لوشص  بحوثللال را امول  قبًل ضو رفك ختبارتى إجرات بعك التحليالو ا حرائية  

د لووة إحرووائية بووضي الزووريبة البضئيووة وحساكووة البضئووة مووي التلووً "م والجوودول  اوذ عالقووةًجوود تضوووك "   علوا
ًية آل5  مش ى حًل العباراو التوي تكويس العالقوة بوضي الزوريبة البضئيوة  دتقراالس راتل كعرا الشدبة السئ

ًزن الشدوووبي لتًضووويح العبووواراو التوووي  ضثبووور  حققووو وحساكوووة البضئوووة موووي التلوووً م با ضوووافة إلوووا حدوووا  الووو



- 23 - 

 

ًافقاو ًى ضعزات هضئة التدريس ومرولحة الزورائو اوامخرى التي لى تلي ات اق   مالس وهوً الو ي  معلا مدت
ًح مي  السعيواريم  ا وحورافل قيسوة الًسوب الحدوابيم 6يعورا الجودول  و ل. 0خالل الذوكل  كه ر بًض

ًكدي إختباروتيجة م الًسيب  مان ويتشي. إختبارووتيجة  مويل 
 (5جدول )

 الشدبة السئؾية لمتكرارات لمعبارات السعبرة عؽ العبلقة
 بيؽ الزريبة البيئية وحساية البيئة مؽ التمؾث

اراتــــالعب  الفئة 

السدتقرى مشيؼ راءدبة السئؾية آلالش  

)%( 

غير مؾافق 
عمى 
 اإلطبلق

غير 
 مؾافق

 مؾافق محايد
 مؾافق
ا  تساما

الؾزن 
الشدبي 
 لمسؾافقة

زاد حجـــؼ السمؾثـــات البيئيـــة الشاتجـــة عـــؽ التغييـــرات  -1
 الرشاعية والتقشية التي سادت العالؼ.

 31,39 73,1 14,4 1,4 1 1 ىيئة التدريس

 16,81 55,6 16,1 4,8 1,4 1 مرمحة الزرائب

 تؾجد آثار خظيرة لمتمؾث البيئي في مرر. -1
 31,87 78 11 1 1 1 ىيئة التدريس

 31,59 73,8 16,1 1 1 1 مرمحة الزرائب

ـــى  -3 ـــة تدـــبب أضـــراراا عم ـــؾث البيئ ـــي تم الذـــركات الت
السؾاد الزـارة  إنبعاثالسدتؾييؽ السحمي والعالسي بدبب 

ــ ة، وعــدم كفايــة إعــادة التــدوير فــي جسيــع قظاعــات البيئ
 والتخمص مؽ السؾاد الخظرة.

 31,41 61 34,1 4,9 1 1 ىيئة التدريس

 31,59 73,8 16,1 1 1 1 مرمحة الزرائب

الذركات التي تستثل لمؾائح فـي ىـ ا السجـال لحسايـة  -4
تدـاىؼ فــي الحفـاى عمــى  ISO 14001البيئـة وتظبـق 

 البيئة.

 

 1,343 19,5 11 48,8 9,8 1 ىيئة التدريس

 17,94 31 57,1 11,9 1 1 مرمحة الزرائب
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يبلحـ  ضـعا اآلليـات واألدوات الحكؾميـة لمحـد مــؽ  -5
 التمؾث البيئي في مرر.

 17,81 43,9 36,6 11,1 7,3 1 ىيئة التدريس

 19,69 64,3 13,8 4,8 7,1 1 مرمحة الزرائب

ضــــرورة تعديــــل القؾانيـــــؽ الخاصــــة بالحفــــاى عمــــى  -6
ذـــــ ن بيئــــة وتفعيميـــــا، وتعديــــل الدياســـــات الساليــــة بال

ــــؾث إعســــاالا  ــــدول  فــــرض ضريبــــة التم ــــؾم بــــو ال بســــا تق
ا األوروبيـة ووف  "السمـؾث يدفـع". لسبـدأقا

 31,19 61 31,7 4,9 1,4 1 ىيئة التدريس

 19,16 59,5 18,6 4,8 1,4 4,8 مرمحة الزرائب

السالية مثـل الشغـام أدوات الدياسة  استخدامضرورة  -7
الزريبي مؽ زاوية فرض ضريبة عمى السشذـتت السمؾثـة 

 لمبيئة.

 31,73 61 39 1 1 1 ىيئة التدريس

 19,54 59,5 31 4,8 1,4 1,4 مرمحة الزرائب

 إعظاء حؾافز ضريبية لمسشذتت صديقة البيئة. -8
 31,38 71,7 19,3 1 1 1 ىيئة التدريس

 18,59 54,8 33,3 1,4 4,8 4,8 مرمحة الزرائب

 يةإقترـــادالزـــرائب البيئيــة كـــ داة  اســـتخدامأىسيــة  -9
فعالــة لمحــد مــؽ السمؾثــات البيئيــة الشاتجــة عــؽ التغييــرات 

 الرشاعية والتقشية.

 31,15 53,7 46,3 1 1 1 ىيئة التدريس

 17,96 41,9 41,9 9,5 1 4,8 مرمحة الزرائب

 تذـــسل الزـــريبة البيئيـــة مختمـــا الزـــرائب التـــي -11
ــيؽ  ــؾييؽ والظبيعي ــى األشــخاي السعش ــة عم تفرضــيا الدول
السمــؾثيؽ لمبيئــة، باإلضــافة إلــى أنيــا قــد تذــسل مختمــا 
اإلعفـــاءات والتحفيـــزات الجبائيـــة لؤلشـــخاي السعشـــؾييؽ 

 يةقترـاداإلوالظبيعييؽ ال يؽ يدـتخدمؾن فـي نذـاطاتيؼ 
 تقشيات صديقة لمبيئة.

 18,48 48,8 19,3 11 1 1 ىيئة التدريس

 16,15 35,7 31 16,1 1,4 4,8 حة الزرائبمرم

تظبيــق ىــ ا الشــؾع مــؽ الزــرائب يتظمــب إصــبلح  -11
 .ضريبي شامل ضسؽ خظة ثابتة وبعيدة السدى

 16,85 19,3 48,8 17,1 4,9 1 ىيئة التدريس

 16,85 31 51,4 9,5 1,4 4,8 مرمحة الزرائب
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أىسيـــة تظبيـــق المـــؾائح البيئيـــة السعتســـدة )قـــانؾن  -11
 (.ISO 14001ة البيئة والسعايير الدولية حساي

 18,61 43,9 41,5 14,6 1 1 ىيئة التدريس

 31,31 59,5 35,7 4,8 1 1 مرمحة الزرائب

والخرـؾمات  اتعتسـاداإلضرورة مراجعـة أو إلغـاء  -13
 الزريبية السختمفة الستعمقة بالظاقة والبيئة.

 14,88 14,4 39 11 14,6 1 ىيئة التدريس

 16,53 41,9 18,6 14,3 11,9 1,4 زرائبمرمحة ال

أىسيــــة فـــــرض ضـــــريبة عمــــى مخمفـــــات الشذـــــا   -14
ــــاجي لمؾحــــدات  ــــات أو  يةقترــــاداإلاإلنت )ضــــريبة الشفاي

 (.اتنبعاثاإل 

 19,59 58,5 31,7 4,9 4,9 1 ىيئة التدريس

 17,77 45,1 41,5 1,4 9,5 1,4 مرمحة الزرائب

الفــــــــؽ  إلــــــــزام الذــــــــركات والسرانــــــــع بتحديــــــــث -15
اإلنتاجـــي، بحيــث يتــؼ إعــادة تدويـــر السخمفــات الشاتجـــة 

 .عـؽ ىـ ه السرانـع بسـا ال يزـر بالبيئـة

 31,38 71,7 19,3 1 1 1 ىيئة التدريس

 31,93 81 16,7 1,4 1 1 مرمحة الزرائب

ــــي تشتجيــــا  -16 رفــــع أســــعار الدــــمع أو الخــــدمات الت
 .ة غير مباشرة(الذركات السمؾثة لمبيئة )ضريبة بيئي

 13,41 31,7 19,5 19,5 16,8 1,4 ىيئة التدريس

 11,33 13,8 16,7 14,3 31 14,3 مرمحة الزرائب

إعفــــاء العــــدد واآلالت غيــــر السمؾثــــة لمبيئــــة مــــؽ  -17
الزريبة الجسركية وضريبة السبيعـات، ومـؽ ثـؼ تخ ـيض 

 تكمفة الحرؾل عمييا.

 19,59 61 16,8 7,3 4,9 1 ىيئة التدريس

 14,61 38,1 16,1 14,3 9,5 11,9 مرمحة الزرائب

الدساح بخرـؼ أقدـا  قـروض تسؾيـل التكشؾلؾ يـا  -18
السعالجة لمتمؾث البيئي مـؽ وعـاء الزـريبة التـي تفـرض 

 عمى الدخل.

 19,17 56,1 19,3 11,1 1,4 1 ىيئة التدريس

 16,51 41,5 33,3 9,5 16,7 1 مرمحة الزرائب

تبــر أداة أساســية لكشيــا غيــر الزــريبة البيئيــة تع -19
كافية لسؾاجية السذكبلت الراىشة لؾحدىا بـل يجـب إدراج 

 .آليات أخرى كالسراجعة البيئية

 19,76 56,1 36,6 4,9 1,4 1 ىيئة التدريس

 19,37 51 41,5 9,5 1 1 مرمحة الزرائب
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 (6جدول )
 لسعبرةلمعبارات ا مان ويتشي إختبارويمكؾكدؽ و  إختباراإلحراء الؾصفي و 

 بيؽ الزريبة البيئية وحساية البيئة مؽ التمؾثعؽ العبلقة  

اراتـــالعب  الفئة 

 اإلحراء الؾصفي
 إختبار

 ويمكؾكدؽ
مان ويتشي إختبار  

الؾسط 
 الحدابي

 الؾسيط
 اإلنحراف
 السعياري 

 القيسة
 اإلحتسالية

p-value 

قيسة 
 ختباراإل

U 

 القيسة

 اإلحتسالية

p-value 

ثـــــات البيئيـــــة الشاتجـــــة عـــــؽ زاد حجـــــؼ السمؾ  -1
 التغييرات الرشاعية والتقشية التي سادت العالؼ.

 1,111 1,511 5 4,71 ىيئة التدريس
395 1,453 

 1,111 1,713 5 4,57 مرمحة الزرائب

 تؾجد آثار خظيرة لمتمؾث البيئي في مرر. -1
 1,111 1,419 5 4,78 ىيئة التدريس

814,5 1,654 
 1,111 1,445 5 4,74 مرمحة الزرائب

الذـــركات التـــي تمـــؾث البيئـــة تدـــبب أضـــراراا  -3
 إنبعـاثعمى السدـتؾييؽ السحمـي والعـالسي بدـبب 

الســؾاد الزــارة فــي جسيــع قظاعــات البيئــة، وعــدم 
كفايـــــة إعـــــادة التـــــدوير والـــــتخمص مـــــؽ الســـــؾاد 

 الخظرة.

 1,111 1,594 5 4,56 ىيئة التدريس

739,5 1,175 
 1,111 1,445 5 4,74 مرمحة الزرائب

الذركات التي تستثـل لمـؾائح فـي ىـ ا السجـال  -4
تدـاىؼ فـي  ISO 14001لحساية البيئة وتظبـق 

 الحفاى عمى البيئة.

 1,111 1,915 4 3,51 ىيئة التدريس
487 1,111 

 1,111 1,634 4 4,194 مرمحة الزرائب

يبلحـــ  ضـــعا اآلليـــات واألدوات الحكؾميـــة  -5
 في مرر.لمحد مؽ التمؾث البيئي 

 1,111 1,919 4 4,17 ىيئة التدريس
687,5 1,181 

 1,111 1,889 5 4,45 مرمحة الزرائب
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ـــؽ الخاصـــة بالحفـــاى  -6 ـــل القؾانيـ ضـــرورة تعدي
ــــــل الدياســــــات  ــــــة وتفعيميــــــا، وتعدي ــــــى البيئ عم
الساليـة بذـ ن فـرض ضريبــة التمــؾث إعســاالا بســا 

ــافتقـــؾم بـــو الـــدول األوروبيـــة وو  لسبـدأ"السمـــؾث  قا
 يدفـع".

 1,111 1,711 5 4,51 ىيئة التدريس

831 1,753 
 1,111 1,131 5 4,36 مرمحة الزرائب

ــــة  اســــتخدامضــــرورة  -7 أدوات الدياســــة السالي
مثــل الشغـــام الزـــريبي مــؽ زاويـــة فـــرض ضـــريبة 

 عمى السشذتت السمؾثة لمبيئة.

 1,111 1,494 5 4,61 ىيئة التدريس
816,5 1,637 

 1,111 1,887 5 4,43 مرمحة الزرائب

إعظـــاء حـــؾافز ضـــريبية لمسشذـــتت صـــديقة  -8
 البيئة.

 1,111 1,461 5 4,71 ىيئة التدريس
393,5 1,173 

 1,111 1,166 5 4,19 مرمحة الزرائب

الزـــــرائب البيئيـــــة كـــــ داة  اســـــتخدامأىسيــــة  -9
ــــات البيئيــــة  يةإقترــــاد فعالــــة لمحــــد مــــؽ السمؾث

 لتغييرات الرشاعية والتقشية.الشاتجة عؽ ا

 1,111 1,515 5 4,54 ىيئة التدريس
711 1,117 

 1,111 1,969 4 4,19 مرمحة الزرائب

ــة مختمــا الزــرائب  -11 تذــسل الزــريبة البيئي
التــي تفرضــيا الدولــة عمــى األشــخاي السعشــؾييؽ 
والظبيعيــيؽ السمــؾثيؽ لمبيئــة، باإلضــافة إلــى أنيــا 

ت والتحفيـزات الجبائيـة قد تذسل مختما اإلعفاءا
ــــــــ يؽ  ــــــــيؽ ال ــــــــؾييؽ والظبيعي لؤلشــــــــخاي السعش

ـــات  يةقترـــاداإليدـــتخدمؾن فـــي نذـــاطاتيؼ  تقشي
 صديقة لمبيئة.

 1,111 1,817 4 4,17 ىيئة التدريس

719,5 1,141 

 1,111 1,178 4 3,91 مرمحة الزرائب

ـــب  -11 ـــؾع مـــؽ الزـــرائب يتظم تظبيـــق ىـــ ا الش
بتـة وبعيـدة إصبلح ضـريبي شـامل ضـسؽ خظـة ثا

 .السدى

 1,111 1,811 4 4,11 ىيئة التدريس
698,5 1,718 

 1,111 1,875 4 4,11 مرمحة الزرائب

أىسيـــة تظبيــــق المــــؾائح البيئيــــة السعتســــدة  -11
 ISO)قــانؾن حسايــة البيئــة والسعــايير الدوليــة 

14001.) 

 1,111 1,716 4 4,19 ىيئة التدريس
736,5 1,199 

 1,111 1,593 5 4,55 مرمحة الزرائب
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 اتعتســــــاداإلضـــــرورة مراجعــــــة أو إلغـــــاء  -13
والخرؾمات الزريبية السختمفة الستعمقـة بالظاقـة 

 والبيئة.

 1,111 1,111 4 3,73 ىيئة التدريس
711 1,179 

 1,111 1,137 4 3,98 مرمحة الزرائب

أىسية فرض ضريبة عمـى مخمفـات الشذـا   -14
ريبة الشفايــات )ضــ يةقترــاداإلاإلنتــاجي لمؾحــدات 

 (.اتنبعاثاإل أو 

 1,111 1,818 5 4,44 ىيئة التدريس
736,5 1,119 

 1,111 1,134 4 4,17 مرمحة الزرائب

ـــع بتحديـــث الفـــؽ  -15 ـــزام الذـــركات والسران إل
ـــر السخمفـــات  ـــؼ إعـــادة تدويـ ـــي، بحيـــث يت اإلنتاجـ
 .الشاتجـة عـؽ ىـ ه السرانـع بسـا ال يزـر بالبيئـة

 1,111 1,461 5 4,71 ئة التدريسىي
779 1,314 

 1,111 1,471 5 4,79 مرمحة الزرائب

رفـــــع أســـــعار الدـــــمع أو الخـــــدمات التـــــي  -16
تشتجيــا الذــركات السمؾثــة لمبيئــة )ضــريبة بيئيـــة 

 .غير مباشرة(

 1,118 1,167 4 3,51 ىيئة التدريس
696,5 1,113 

 1,679 1,431 3 3,15 مرمحة الزرائب

إعفــاء العـــدد واآلالت غيــر السمؾثـــة لمبيئـــة  -17
مــؽ الزــريبة الجسركيــة وضــريبة السبيعــات، ومــؽ 

 ثؼ تخ يض تكمفة الحرؾل عمييا.

 1,111 1,838 5 4,44 ىيئة التدريس
596,5 1,119 

 1,115 1,388 4 3,69 مرمحة الزرائب

ــــل  -18 ــــروض تسؾي الدــــساح بخرــــؼ أقدــــا  ق
ئـــي مـــؽ وعـــاء التكشؾلؾ يـــا السعالجـــة لمتمـــؾث البي
 الزريبة التي تفرض عمى الدخل.

 1,111 1,811 5 4,39 ىيئة التدريس
687 1,187 

 1,111 1,193 4 3,98 مرمحة الزرائب

الزـريبة البيئيـة تعتبـر أداة أساسـية لكشيــا  -19
غيــر كافيــة لسؾاجيــة السذــكبلت الراىشــة لؾحــدىا 

 .بل يجب إدراج آليات أخرى كالسراجعة البيئية

 1,111 1,711 5 4,46 تدريسىيئة ال
816 1,574 

 1,111 1,665 4,5 4,41 مرمحة الزرائب
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 (1شكل )

 درجة السؾافقة عمى العبارات السعبرة عؽ العبلقة بيؽ الزريبة البيئية وحساية البيئة مؽ التمؾث  
 ل ضن: 0ل والذكل  6ل و 5لتزح مي الجدولضي  

يسيـل إلـى السؾافقـة عمـى جسيـع العبـارات السعبـرة عـؽ وجـؾد عيشـة الدراسـة  راءاإلتجاه العام آل -1
رفو  ضسوعار الدول   16رقـؼ  عـدا العبـارة عبلقة بيؽ الزريبة البيئية وحساية البيئـة مـؽ التمـؾث

ً ووة  م حضووث ضن قيسووة للبضئووة  ضووريبة بضئيووة  ضوور مباشوورةلضو الخوودماو التووي تشتج ووا الذووركاو السل
ل التوي تعبور 4,09 – 3,41تق  في حدود ال ئة الرابعوة   جسي  اموسا  الحدابية لتلو العباراو
ًافي" ضو ال ئة الخامدة   ًافوي تسام و5 – 4,81عي الرضي "م بالجودول  "ال التي تعبر عوي الورضي "م

ًكدي لت كد ذلوم حضث تبضي ضن قيسة الًسيب لتلو العباراو  إختبارل. وقد جاتو وتيجة 4  ويل 
ًية  ختبووار  يووةا حتسال م كسووا ضن الكيسووة3تزيوود عووي  ًى السعشوووو ًكدووي تقوول عووي قيسووة مدتوووو  αويل 

 p–value < α = 0,05عبور عوي تالتوي  3م مسا ل كد علا ارت وا  قيسوة الًسويب عوي الكيسوة ل
ًكدووي ضن  إختبووارمووي واقوو   لتزووحالحيووادم وبالتووالي  ًافقووة تعضشووة الدراسووة  آراتويل  ذووضر إلووا الس

ة بضي الزريبة البضئية وحساكة البضئة مي التلً م وذلوو علا العباراو السختل ة السعبرة عي العالق
 مي وج ة وهر كل مي ضعزات هضئة التدريس ومًن ي مرلحة الزرائو.

ًهري بووضي ضعزووات هضئووة التوودريس ومووًن ي مروولحة الزوورائو ةيسووا لتعلووي  -1 ًجوود اخووتالف جوو   ل
ًد عالقووة بووضي الزووريبة البضئيووة و  رائبوو حساكووة البضئووة مووي  ى علووا جسيوو  العبوواراو السعبوورة عووي وجوو

ًية موووان ويتشوووي تزيووود عوووي  ختبوووار  ا حتساليوووة التلوووً م حضوووث ضن الكيسوووة ًى السعشووووو   αقيسوووة مدتووووو
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  p–value > α = 0,05  ن الكيسوةضتبوضي م فقود 17و 16و 4عدا العبارات العباراو ل بجسي 
ًية مان ويتشي تقل عي  ختبار  ا حتسالية ًى السعشووو  ل.α   p–value < α = 0,05قيسة مدتوو

ًت ما سبي داللـة  اتذ عبلقـةؾجـد تأنو "ال   ي يشص عمىالفرض األول ال رفضلتبضي  وفي ض
حضوث تبوضي موي الشتوائج ا حروائية  مإحرائية بيؽ الزريبة البيئيـة وحسايـة البيئـة مـؽ التمـؾث"

ًافقووة كوول مووي ضعزووات هضئووة التوودريس ومووًن ي مروولحة الزوورائو علووا معهووى العبوواراو التووي  م
ي العالقووة بووضي الزووريبة البضئيووة وحساكووة البضئووة مووي التلووً م كسووا ضوووك لووى لتبووضي فووي معهووى تعبوور عوو

ًد اخوووتالف فوووي اآلرات بوووضي ضعزوووات هضئوووة التووودريس وموووًن ي مرووولحة الزووورائو.  العبووواراو وجووو
 :الثاني لمبحثفرض الإختبار  3/1

ي الوو  ثوواويال وورا ال قبووًل ضو رفووك ختبووارتووى إجوورات بعووك التحلوويالو ا حرووائية  
البضئيووة وحساكووة البضئووة مووي  سراجعووةد لووة إحرووائية بووضي ال اوذ عالقووةًجوود ت"  ضوووك لووشص علووا

ًية آلرات السدتقرا مش ى حوًل العبواراو التوي تكويس 7التلً "م والجدول   ل كعرا الشدبة السئ
ًزن الشدووبي  با ضووافةالبضئيووة وحساكووة البضئووة مووي التلووً م  سراجعووةالعالقووة بووضي ال إلووا حدووا  الوو

ًافقاو وامخرى التوي لوى تلوي ات اق و حقق ضيح العباراو التي لتً  ًى ضعزوات  اضثبر الس علوا مدوت
ًح مووي خووالل الذووكل   مفقووبهضئووة التوودريس  ل 8يعوورا الجوودول  و ل. 8وهووً الوو ي كه وور بًضوو

ًكدووووووووي. إختبوووووووواروتيجووووووووة و م السعيوووووووواريم الًسوووووووويب ا وحوووووووورافقيسووووووووة الًسووووووووب الحدووووووووابيم   ويل 
 

 (7جدول )
 رارات لمعبارات السعبرة عؽ العبلقةالشدبة السئؾية لمتك

 بيؽ السراجعة البيئية وحساية البيئة مؽ التمؾث

اراتـــالعب  

 الشدبة السئؾية آلراء السدتقرى مشيؼ

)%( 

غير مؾافق 
عمى 
 اإلطبلق

غير 
 مؾافق

 مؾافق محايد
مؾافق 
ا  تساما

الؾزن 
الشدبي 
 لمسؾافقة

ـــا -1 فـــي  يسكـــؽ أن تـــمدي السراجعـــة البيئيـــة دوراا ىاما
 تحقيق ىدف حساية البيئة مؽ التمؾث.

1 1 11,1 48,8 39 18,45 
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 ىتســـامالسراجعـــة البيئيـــة قـــد ترتبـــد نتيجـــة تزايـــد اإل -1
بحسايــة الســـؾارد البيئيـــة مـــؽ مختمـــا األضـــرار التـــي قـــد 

 تتعرض ليا.
1 1 9,8 48,8 41,5 18,81 

إعـداد تقريـر السراجعـة البيئيـة يعبـر عـؽ مـدى إبـراز  -3
دــئؾلياتيا البيئيــة تجــاه البيئــة بكــل أطيافيــا السشذــ ة لس

أو مدـــــاىسؾن أو مقرضـــــؾن أو  امـــــدنيا  اكـــــانؾا مجتسعاـــــ
 ىيئات حكؾمية.

1 1 7,3 48,8 43,9 19,11 

ـــــة  -4 ـــــة الداخمي ـــــل دور السراجعـــــة البيئي ضـــــرورة تفعي
 والخارجية مؽ أجل رصد عسمية حساية البيئة.

1 1 1,4 56,1 41,5 19,17 

ـــة -5 ية قترـــادالخارجيـــة لمسمسدـــة اإل السراجعـــة البيئي
السمسدــة بالبيئــة واإلجــراءات  إىتســامتفرــح عــؽ مــدى 

 والدياسات الستبعة لتحقيق ذلػ.
1 1,4 7,3 51,1 39 18,43 

تـــؾفر السراجعـــة البيئيـــة السرـــداقية لمقـــؾائؼ الساليـــة  -6
التي تداعد مدتخدمي القؾائؼ السالية في اتخـاذ القـرارات 

 السختمفة.
1 1,4 16,8 34,1 36,6 16,97 

مراجعة بيئية متكاممة فـي السمسدـة  إعتسادضرورة  -7
ية عمــــى ضــــؾء التجــــارب والسعــــايير الدوليــــة قترــــاداإل
 نسؾذج مؾحد لمتقرير البيئي. إستحداثو 

1 1 4,9 53,7 41,5 19,13 

ضــرورة مراجعــة نغــام اإلدارة البيئيــة ومــدى اكتسالــو  -8
والحــــــدود  بالسعــــــايير لتــــــزاموفاعميتــــــو فــــــي تحقيــــــق اإل 

السشرــؾي عمييــا فــي التذــريع البيئــي أو أنغســة اإلدارة 
 BS)البيئيـــة العالسيـــة السظمـــؾب التؾافـــق معيـــا مثـــل 

7750, EMAS and ISO  14001) 

 

1 1 11,1 48,8 39 18,45 



- 32 - 

 

 
 (8جدول )

 ويمكؾكدؽ لمعبارات السعبرة  إختباراإلحراء الؾصفي و 
 عؽ العبلقة بيؽ السراجعة البيئية وحساية البيئة مؽ التمؾث

ــداخمي عــبء السراجعــة  -9 ــى عــاتق السراجــع ال يقــع عم
 البيئيـة لمت كـد مـؽ معقؾليـة التقـديرات، اتلتزامالسالية لئل 

البيئيـــــة وأســـــاليب  اتلتزامـــــوالسعالجـــــة السحاســـــبية لئل 
 اإلفراح عشيا في التقارير السالية.

1 1,4 7,3 61 19,3 17,81 

يقع عمى عاتق السراجع الخـارجي لمبيئـة )السحقـق  -11
البيئي السعتسد( الت كد مـؽ أن البيانـات والسعمؾمـات التـي 

فرـح عمييـا، وت عتسـادتتزسشيا القؾائؼ البيئيـة يسكـؽ اإل
 عؽ كافة القزايا البيئية.

1 1,4 1,4 61 34,1 18,43 

اراتـــالعب  

ويمكؾكدؽ إختبار اإلحراء الؾصفي  

الؾسط 
اإلنحراف  الؾسيط الحدابي

 السعياري 

 قيسةال

 اإلحتسالية

p-value 

ــا فــي تحقيــق ىــدف  -1 يسكــؽ أن تــمدي السراجعــة البيئيــة دوراا ىاما
 حساية البيئة مؽ التمؾث.

4,17 4 1,671 1,111 

السراجعة البيئية قد ترتبد نتيجة تزايد اإلىتسام بحساية السـؾارد  -1
 البيئية مؽ مختما األضرار التي قد تتعرض ليا.

4,31 4 1,651 1,111 

إعــداد تقريــر السراجعــة البيئيــة يعبــر عــؽ مــدى إبــراز السشذــ ة  -3
لسدئؾلياتيا البيئية تجاه البيئة بكل أطيافيا كانؾا مجتسعاـا مـدنياا أو 

 مداىسؾن أو مقرضؾن أو ىيئات حكؾمية.

 

4,37 4 1,613 1,111 
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ضــرورة تفعيــل دور السراجعــة البيئيــة الداخميــة والخارجيــة مــؽ  -4
 اية البيئة.أجل رصد عسمية حس

4,39 4 1,541 1,111 

السراجعــة البيئيــة الخارجيــة لمسمسدــة اإلقترــادية تفرــح عــؽ  -5
مـــدى إىتســـام السمسدـــة بالبيئـــة واإلجـــراءات والدياســـات الستبعـــة 

 لتحقيق ذلػ.
4,17 4 1,718 1,111 

تؾفر السراجعة البيئيـة السرـداقية لمقـؾائؼ الساليـة التـي تدـاعد  -6
 سالية في اتخاذ القرارات السختمفة.مدتخدمي القؾائؼ ال

4,15 4 1,865 1,111 

ـــــي السمسدـــــة  إعتســـــادضـــــرورة  -7 ـــــة ف ـــــة متكامم مراجعـــــة بيئي
 إســــتحداثاإلقترـــادية عمــــى ضــــؾء التجـــارب والسعــــايير الدوليــــة و 

 نسؾذج مؾحد لمتقرير البيئي.
4,37 4 1,581 1,111 

عميتــو ضــرورة مراجعــة نغــام اإلدارة البيئيــة ومــدى اكتسالــو وفا -8
فـــي تحقيـــق اإللتــــزام بالسعـــايير والحـــدود السشرــــؾي عمييـــا فــــي 
التذريع البيئي أو أنغسـة اإلدارة البيئيـة العالسيـة السظمـؾب التؾافـق 

 .(BS 7750, EMAS and ISO  14001)معيا مثل 

4,17 4 1,671 1,111 

ـــة  -9 يقـــع عمـــى عـــاتق السراجـــع الـــداخمي عـــبء السراجعـــة السالي
ــــات البيئيــــة ــــة التقــــديرات، والسعالجــــة  لئللتزام ــــد مــــؽ معقؾلي لمت ك

السحاسبية لئللتزامات البيئية وأسـاليب اإلفرـاح عشيـا فـي التقـارير 
 السالية.

4,17 4 1,667 1,111 

ــي  -11 يقــع عمــى عــاتق السراجــع الخــارجي لمبيئــة )السحقــق البيئ
السعتسد( الت كد مؽ أن البيانـات والسعمؾمـات التـي تتزـسشيا القـؾائؼ 

 عمييـا، وتفرـح عـؽ كافـة القزـايا البيئيـة. عتسـاديسكـؽ اإل البيئية
 

4,17 4 1,633 1,111 
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 (1شكل )

 السعبرة عؽ العبلقة بيؽ السراجعة البيئية وحساية البيئة مؽ التمؾث درجة السؾافقة عمى العبارات 
 ل ضن:8ل والذكل  8ل و 7لتزح مي الجدولضي  

ل إلى السؾافقة عمى جسيع العبارات السعبرة عؽ وجؾد عبلقة اإلتجاه العام آلراء عيشة الدراسة يسي
م حضووث ضن قيسووة جسيوو  اموسووا  الحدووابية لتلووو البيئيــة وحسايــة البيئــة مــؽ التمــؾث سراجعــةبــيؽ ال

ًافوووي" ضو ال ئوووة 4,09 – 3,41العبووواراو تقووو  فوووي حووودود ال ئوووة الرابعوووة   ل التوووي تعبووور عوووي الووورضي "م
ًافي تسام ا ل التي تعبر عي5 – 4,81الخامدة   ل. وقد جاتو وتيجة إختبوار 4بالجدول   "الرضي "م

ًكدووي لت كوود ذلوووم حضووث تبووضي ضن قيسووة الًسوويب ل م كسووا ضن الكيسووة 3العبوواراو تزيوود عووي  جسيوو ويل 
ًية  ًى السعشووووووووووووووووووووو ًكدوووووووووووووووووووي تقووووووووووووووووووول عوووووووووووووووووووي قيسوووووووووووووووووووة مدتووووووووووووووووووووو   αا حتساليوووووووووووووووووووة  ختبوووووووووووووووووووار ويل 

 p–value < α = 0,053 وا  قيسوة الًسويب عوي الكيسوة ل لجسيو  العبواراوم مسوا ل كود علوا ارت 
ًكدوي  لتزح عبر عي الحيادم وبالتاليتالتي  ذوضر إلوا تضن آرات عضشوة الدراسوة مي واق  إختبار ويل 

ًافقة علا العباراو السختل ة السعبرة عي العالقة بضي ال البضئية وحساكة البضئوة موي التلوً م  سراجعةالس
 وذلو مي وج ة وهر ضعزات هضئة التدريس.

داللـة  اتذ عبلقةؾجد تأنو "ال   ي يشص عمىال ثانيالفرض ال رفضلتبضي  ت ما سبيوفي ضً 
حضوث تبوضي موي الشتوائج ا حروائية  مالبيئية وحسايـة البيئـة مـؽ التمـؾث" سراجعةإحرائية بيؽ ال

ًافقة ضعزات هضئة التودريس علوا  البضئيوة  سراجعوةالعبواراو التوي تعبور عوي العالقوة بوضي ال جسيو م
  ئة مي التلً .وحساكة البض
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 الخبلصة والشتائج والتؾصيات:
 تتسثل ضهداف البحث في اآلتي:

ًقًف علا واق  التلً  البضئي في مرر. -0  ال
 دراسة العالقة بضي الزريبة البضئية وحساكة البضئة مي التلً . -8
 دراسة العالقة بضي السراجعة البضئية وحساكة البضئة مي التلً . -3
العواملضي بسرولحة الزورائوم وضعزوات هضئوة التودريس ومعواووض ى  لعضشوة موي مضداويوة دراسوةرات إج -4

 حًل آلياو حساكة البضئة مي التلً .الذخرية  عي لريي قائسة ا ستقرات والسقابالو
 هداف قام الباحث بتقديى البحث إلا ضربعة ضقدام كسا للي:امولتحقضي 

م فووروا البحووث م ضهوودافالبحووث مذووكلةاشووتسل علووا كوول مووي  وقوود ما لووار العووام للبحووث القدــؼ األول:
ً  البحوووثم م البحوووث ًعاو ذاو العالقوووة بسًضووو وعووورا لوووبعك الدراسووواو الدوووابقة التوووي تشاولووو  السًضووو

ًم بوالجس  م با ضوافة إلوا ضووك الدوابقة لدراسواولامتودادا   ك عودالبحوث  هو االباحث إلا ضن  ل صوخ سوًف كقو
وا ل الزريبة البضئية والسراجعوة البضئيوة بضي كل مي تلوً  البضئوي الحود موي ال فعاليوة دورهسوا فويقوي موي لتحمع 
مجووال التمبضووي للبحووث الحووالي عووي الدراسوواو الدووابقةم حضووث كمبووي م با ضووافة إلووا اخووتالف فووي مروور

 البحث الحالي علا مرلحة الزرائو وضعزات هضئة التدريس ومعاووض ى.
ًم ا مالزريبة البضئية القدؼ الثاني: ضو ا"مبلغ وتً ل إلا  لزريبة البضئيةوقد تشاول ةيك الباحث دراسة م  

ً واو بذووكل لتشاسوو موو  التلوً  البضئووي اموالي لدفعووك ال ورد ضو السشذوو ة إجباري و وحساكووة البضئووةم  للحود مووي السل
ًا  الزورائو كسا تشاول دراسة م ي ةيسا لتعلي بالتحدضي البضئي"إقترادوقد تعسل الزريبة البضئية كحافز  ضو

ًجووود العدلووود مووو ًارد المبيعيوووةم ضووورائو : ي الزووورائو البضئيوووةالبضئيوووة حضوووث ل ضووورائو الماقوووةم ضووورائو السووو
ًائووود الزووووريبة البضئيوووة فتسثلووو  فوووي زيوووادة حساكووووة البضئوووةم ضموووا عوووي .التلوووً  ًهة و  ف خ وووك الزووورائو السذوووو

ًهة هي عادة موا تعتبور ضورائو علوا العسالوة ورضس السوالم قترادإلل وبالشدوبة . وضن معهى الزرائو السذ
 تدووتخدم لودف ل  السلووً  لقاعودة االتلووً  لبق و يتحرووضل ضوريبة موي الستدووبو فو  وودف إلواتمهوداف ا ف وا 

ً وة للبضئوة  تشتج وا الذوركاو يرفو  ضسوعار الدول  ضو الخودماو التوو م حرضلت ا في إزالة آ ار ه ا التلً  السل
كسا م رةوالخدماو إذا تى فرا ضريبة  ضر مباش مي خالل إضافة الزريبة البضئية علا ضسعار تلو الدل 

ً وووة للبضئوووة تفضووور موووي  كجعووول يموووشح حوووافز للذوووركاو  ووودكقة البضئوووةم اممووور الووو ت ووودف إلوووا  الذوووركاو السل
ًكيات ا البضئية الزارة لإل ًافز موي تلوو ست ادةسل موي خوالل البحوث عوي ضوهسوة وتقشيواو حدلثوة لحساكوة  الحو

ًعوات الزوريبة البضئيوة فإووك .التلً  البضئة ومكافحة ًحوداو  لتحودد بكيسوة وقدكوة ول وي  كسكوي ضنوبالشدوبة ل ب
ً واو التو بمدومحاو السيوا يمادكة مثول حجوى السخل واو فو ًات. حضوث  بود ضن  يتملوي فوي ضو كسيوة السل ال و

ًح بوك يوالتلً  البضئ بضي وعات ه ب الزريبة يرتبا  لرداككًن هشاك  . فإذا زاد التلً  عي الحجى السدوس
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هو ب امدواو سوي ضهوى ف، ما ين أروات الةظام الضارنبي البنئيأعلا تلو الزيوادة. ت را الزريبة اإجتسايي  
  :التي كسكي ا عتساد علض ا في معالجة مذكلة التلً  والحد مي آ ارها الدلبية

 .ضريبة الش اكاو ضو ا وبعا اوم و الزريبة علا السشتجاو: ة وتذسلا جراتاو السباشر  -0
 :متعددة ضهس ا شكا   تتزسي ه ب امدواو ضو : امدواو  ضر السباشرة -8

ًچيووا إوتاجيووة جدلوودة تقلوول مووي التلووً  البضئووي - ض ًل ًحووداو ا وتاجيووة التووي تستلووو ت ش  الدووساح لل
ًوووواو سوووت الكبا عتسووواد علوووا ا   سوووت الكسوووتثسار فوووي حدوووا  ضقدوووا  ا ا  السعجووول ومع
 .م راا الزريبة

ً ة للبضئة مي الزريبة الجسركية وضري  -   ومي  وى  مبة السبيعاوإع ات العدد واآل و  ضر السل
 .تخفيك ت ل ة الحرًل علض ا

ًچيا السعالج -جو          ًل ًيل الت ش   ة للتلً  البضئي موي وعوات الزوريبةالدساح بخرى ضقدا  قروا تس
ًائد بدون حد ضقرا ت را علا الدخلم با ضافة التي   .إلا خرى ال 

لبضئوة موي التلوً م حضوث يوة فوي تحقضوي حساكوة امودى فعاليوة الزوريبة البضئ واوت ا القدى الثاوي بالتحقي موي
ًت وتائج الدراسة السضداوية التي قام ب ا الباحث ضن ا تجاب العوام آلرات عضشوة الدراسوة كسضول إلوا تبضي  في ض

ًد عالقة بضي الزريبة البضئية وحساكة البضئة مي التلً  ًافقة عي وج  .الس
تذووسل: واتزووح ضو ووا  متعريوو  السراجعووة البضئيووة ث دراسووةتشوواول ةيووك الباحوو مالسراجعووة البضئيووة القدــؼ الثالــث:

ً ووي ومووشهى لسوودى ك وواتة ضدات وهووام ا دارة البضئيووةم  مووش ج كذووسل السراجعووة الساليووة ومراجعووة تقضوويى دوري م
ًافوووي وهوووام ا دارة والبضئوووة للسشذووو ة مووو  البووورامج السخمموووةم  م اعليوووةالو  قتروووادال  ووواتة وا  مقارووووة مووودى ت

ًا  السراجعوووة البضئيوووة وقووود  وووش   إلوووا ج السراجعوووة البضئيوووة.والتقريووور عوووي وتوووائ ثسا تشووواول الباحوووث عووورا ضوووو
ًعضيم امول: لتسثوول فووي  البضئوويم مراجعووة  لتووزاممراجعووة ا  مراجعووة داخليووة للبضئووة والتووي مووي ضهووى مجا ت وواووو

ً   والتزامووالسراجعووة الساليووة لإلوخ ووك التلووً م مراجعووة وهووام ا دارة البضئيووةم و امدات البضئووي  البضئيووةم والشوو
ًاسومة السراجو  الخوارجيم  لتوزاممراجعوة ا السراجعة البضئية الخارجية والتي تعشوي  الثاوي لتسثل في البضئوي ب
ًا   السحقي البضئي السعتسدم وهً اوقد كدسا ضحياو   استذواري فشوي فوي مجوال البضئوة. وفوي تروشي  آخور موو

ًا  التاليوة:  ًاوضي  لتوزاممراجعوة ا م مراجعوة السذواركةم راجعوة اموذومةمالسراجعة البضئيةم تى تحدلود اموو بوالق
مراجعوووة م مراجعوووة ضموووي العسليووواوم مراجعوووة الدووالمة الًنيفيوووةم مراجعوووة القزووواكام مراجعوووة الماقوووةم البضئيووة
ًاقوو   سراجعووةبووالتحقي مووي موودى فعاليووة ال لووثواوت ووا القدووى الثا .مراجعووة السخل وواوم و رووحةمراجعووة ال مالس

ًت وتووائج الدراسووة السضداويووة التووي قووام ب ووا قضووي حساكووة البضئووة مووي التلووً م حضووث تبووضي البضئيووة فووي تح فووي ضوو
ًد عالقة بضي السراجعة البضئيوة  الباحث ضن ًافقة علا عي وج ا تجاب العام آلرات عضشة الدراسة كسضل إلا الس

 .وحساكة البضئة مي التلً 
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ــع:  ن مجتسوو  الدرا الدراسووة السضداويووة:القدــؼ الراب ًعووة مووي العوواملضي ت ووً  بسروولحة الزوورائوم سووة مووي مجس
ًعوووة موووي ضعزوووات  لجسووو  كووو داة  ا ستقرووواتاسوووتساراو  اسوووتخدام. وقووود توووى هضئوووة التووودريس ومعووواووض ىومجس

ًاردة فض ئ ىلبيان آراالبياواو  الزوريبة البضئيوة والسراجعوة وتسثلو  متفضوراو الدراسوة فوي   وا.حًل العباراو الو
ص الباحوث موي الدراسوة إلوا الشتوائج ل ووخ .ي تحقضي حساكوة البضئوة موي التلوً دورهسا ففعالية  بحثل البضئية
 التالية:
ًد عالقة ا -0 ًافقة علا جسي  العباراو السعبرة عي وج  تجاب العام آلرات عضشة الدراسة كسضل إلا الس

و رف  ضسعار الدل  ضو الخدما 06رقى  عدا العبارة بضي الزريبة البضئية وحساكة البضئة مي التلً 
ً ة للبضئوة  ضوريبة بضئيوة  ضور مباشورةلم حضوث ضن قيسوة جسيو  اموسوا   التي تشتج ا الذركاو السل

ل التوووي تعبوور عوووي الووورضي 4,09 – 3,41الحدووابية لتلوووو العبوواراو تقووو  فووي حووودود ال ئوووة الرابعووة  
ًافي" ضو ال ئة الخامدة   ًافوي تسام و5 – 4,81"م  ل. وقود4بالجودول  ا" ل التي تعبور عوي الورضي "م

ًكدي لت كد ذلوم حضث تبضي ضن قيسة الًسيب لتلوو العبواراو تزيود عوي  جاتو وتيجة إختبار ويل 
ًكدووووووي تقوووووول عووووووي ا حتساليووووووة  م كسووووووا ضن الكيسووووووة3 ًية  ختبووووووار ويل  ًى السعشوووووووو    αقيسووووووة مدتوووووووو
 p–value < α = 0,05 التوي ت عبور عوي  3لم مسا ل كد علا ارت وا  قيسوة الًسويب عوي الكيسوة

ًافقووة  لتزووحلتووالي الحيووادم وبا ًكدووي ضن آرات عضشووة الدراسووة ت ذووضر إلووا الس مووي واقوو  إختبووار ويل 
علا العباراو السختل ة السعبرة عي العالقة بضي الزريبة البضئية وحساكة البضئة مي التلً م وذلوو 

 بوالر ى موي ضن هو ا مي وج ة وهر كول موي ضعزوات هضئوة التودريس وموًن ي مرولحة الزورائو.
رت وا  ضسوعارها بالسقارووة   را  الملو علا ه ب الدول  والخودماو وهو إلا وقص يل د سًفاممر 
وضوووك كجووو .تشافدووية للدوول   وودكقة البضئووة ةإعمووات مضووز  يالدوول  والخوودماو السثضلووةم وبالتووال ب سووعار

وو يتحرووضل ضووريبة مووي الستدووبو فوو تدووتخدم حرووضلت ا فووي م لوودف ل  السلووً  لقاعوودة االتلووً  لبق 
 . إزالة آ ار ه ا التلً 

ًهري بووضي ضعزووات هضئووة التوودريس ومووًن ي مروولحة الزوورائو ةيسووا لتعلووي  -8 ًجوود اخووتالف جوو   ل
ًد عالقووة بووضي الزووريبة البضئيووة وحساكووة البضئووة مووي  رائبوو  ى علووا جسيوو  العبوواراو السعبوورة عووي وجوو

ًية ا حتساليوووة  ختبوووار موووان ويتشوووي تزيووود عوووي  التلوووً م حضوووث ضن الكيسوووة ًى السعشووووو   αقيسوووة مدتووووو
  p–value > α = 0,05 ن الكيسوةضتبوضي م فقود 07و 06و 4عودا العبواراو العباراو بجسي  ل 

ًية ا حتسالية  ختبار مان ويتشي تقل عي  ًى السعشوو  ل.α   p–value < α = 0,05قيسة مدتوو
ًت ما سبي داللـة  اتذ عبلقـةؾجـد تأنو "ال   ي يشص عمىرفض الفرض األول اللتبضي  وفي ض

تبوضي موي الشتوائج ا حروائية  حضوث مة البيئية وحسايـة البيئـة مـؽ التمـؾث"إحرائية بيؽ الزريب
ًافقووة كوول مووي ضعزووات هضئووة التوودريس ومووًن ي مروولحة الزوورائو علووا معهووى العبوواراو التووي  م
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تعبوور عووي العالقووة بووضي الزووريبة البضئيووة وحساكووة البضئووة مووي التلووً م كسووا ضوووك لووى لتبووضي فووي معهووى 
ًد اختالف في اآلر   ات بضي ضعزات هضئة التدريس ومًن ي مرلحة الزرائو.العباراو وج

ًد عالقة  -3 ًافقة علا جسي  العباراو السعبرة عي وج ا تجاب العام آلرات عضشة الدراسة كسضل إلا الس
البضئيووة وحساكووة البضئووة مووي التلووً م حضووث ضن قيسووة جسيوو  اموسووا  الحدووابية لتلووو  سراجعووةبووضي ال

ًافووي" ضو ال ئووة 4,09 – 3,41عووة  العبوواراو تقوو  فووي حوودود ال ئووة الراب ل التووي تعبوور عووي الوورضي "م
ووا5 – 4,81الخامدووة   ًافووي تسام  ل. وقوود جوواتو وتيجووة 4بالجوودول   "ل التووي تعبوور عووي الوورضي "م

ًكدي لت كد ذلوم حضث تبضي ضن قيسة الًسيب ل م كسوا ضن 3العبواراو تزيود عوي  جسيو إختبار ويل 
ًكدووووووووووووي تقوووووووووووول ًية  الكيسووووووووووووة ا حتساليووووووووووووة  ختبووووووووووووار ويل  ًى السعشووووووووووووووو   αعووووووووووووي قيسووووووووووووة مدتوووووووووووووو

 p–value < α = 0,05 3ل لجسي  العباراوم مسا ل كد علا ارت ا  قيسة الًسويب عوي الكيسوة 
ًكدوي ضن آرات عضشوة الدراسوة ت ذوضر  لتزوحالتي ت عبر عي الحيوادم وبالتوالي  موي واقو  إختبوار ويل 

ًافقة علا العباراو السختل ة السعبرة عي العالقوة بوضي البضئيوة وحساكوة البضئوة موي  سراجعوةال إلا الس
 التلً م وذلو مي وج ة وهر ضعزات هضئة التدريس.

ًت ما سبي داللـة  اتذ عبلقةؾجد تأنو "ال   ي يشص عمىال ثانيرفض الفرض اللتبضي  وفي ض
حضوث تبوضي موي الشتوائج ا حروائية  مالبيئية وحسايـة البيئـة مـؽ التمـؾث" سراجعةإحرائية بيؽ ال

ًافقة ضعزا البضئيوة  سراجعوةالعبواراو التوي تعبور عوي العالقوة بوضي ال جسيو ت هضئة التودريس علوا م
       وحساكة البضئة مي التلً .

 التؾصيات:
ًت وتائج الدراسة  يف حساكوة  يف الزريبة البضئية والسراجعة البضئيةوب دف ت عضل دور السضداوية ض

 :تً ياو التاليةن الباحث كقدم الإف البضئة مي التلً  ال ي تتعرا لكم
ًاوضووي الخا وة بالح وواظ علووا البضئووة وت عضل ووام وتعدلوول الدياسوواو السالضووة  -0 ضورورة تعدلول الق

ًم بوك  بذو ن فورا ضريبوة التلوً  إعسوا     .خرى الودول امبعك بسوا تقو
ضدواو الدياسة السالية مثل الشهام الزريبي مي زاوية فورا ضوريبة علوا  استخدامضرورة  -8

ً ة للبضئة.   السشذ و السل
ًافز ضريبية للسشذ و  دكقة البضئة. -3  إعمات ح
ً او البضئية الشاتجة عي  استخدامضهسية  -4 الزرائو البضئية ك داة إقترادكة فعالة للحد مي السل

 التفضضراو الرشايية والتقشية.
ووووور السخل وووواو إلووووزام الذووووركاو والسراووووو  بتحدلووووث ال ووووي ا وتاجووووويم بحضووووث لتووووى إعووووادة تدوي -5

 .الشاتجوة عوي هو ب السراوو  بسوا   كزور بالبضئوة
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العدلوود مووي مختلووو  القماعوواو ومش ووا مجوووا و ضوورورة إعتسوواد وهوووام ضووريبي بضئووي كذوووسل  -6
ًيةو الش اكاو الرلبة والقماعاو الرشاييةم   ض سً ة بالدول امخرى. ا وبعا او الج

ً وووة للبضئوووة  ضوووريبة بضئيوووة  ضووور رفووو  ضسوووعار الدووول  ضو الخووودماو التوووي تشتج وووا الذووور  -7 كاو السل
 .مباشرةل

ً ة للبضئة مي الزريبة الجسركية وضريبة السبيعاو. -8  إع ات العدد واآل و  ضر السل
ًت التجووووار   -9 ضوووورورة إعتسوووواد مراجعووووة بضئيووووة مت املووووة فووووي الس سدووووة ا قترووووادكة علووووا ضوووو

ًحد للتقرير البضئي. إستحدا والسعالضر الدولية و  ًذ  م  وس
ت عضووول دور السراجعوووة البضئيوووة الداخليوووة والخارجيوووة موووي ضجووول ر ووود عسليوووة حساكوووة  ضووورورة -01

 البضئة.
عتسوواد علووا السراجعووة البضئيووة لتحقضووي الت اموول بووضي دورهووا وبووضي حساكووة البضئووة مووي زيووادة ا  -00

 التلً .
ًت علووا سووبل تمبضووي السراجعووة البضئيووة ضهسيووة  -08 وذلووو لتقضوويى ضدائ ووا بالس سدوواو تدووليب الزوو
ًقائية والبضئية دارة مخالرهاإبضئي و ال  بالبضئوة اوعي مودى إهتسوام الس سدو م وا فراحالرحية وال

 .وا جراتاو والدياساو الستبعة لتحقضي ذلو
 إجرات السزيد موي الدراسواو للبحوث عوي آليواو ضخورى موي شو و ا حساكوة البضئوة موي التلوً . -03
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 )ممحق(

اإلستقراء إستسارة  

   وبعد..... طيبة تحية

 )الزـريبة التمـؾث مـؽ البيئـة حساية آلياتبعشؾان" السحاسبة في دراسة بإعداد الباحثة تقؾم

ن أحــد الجؾانــب اليامــة فــي البحــث، يسثــل ىــ ا االســتبياميدانيــة". دراســة البيئيــة(: السراجعــة – البيئيــة
وييدف إلى تقييؼ مدى فعالية كل مؽ الزريبة البيئيـة والسراجعـة البيئيـة فـي تحقيـق حسايـة البيئـة مـؽ 

 التمؾث.
 التــي اإلجابــة عمــى بــترائكؼ الباحثــة وتزويــد السظروحــة األســئمة عمــى باإلجابــة التكــرم أرجــؾ

 التامــة، بالدـرية تحغـى سـؾف نغـركؼ ووجيـات ائكـؼآر  أن لدـيادتكؼ الباحثـة وتمكـد مشاسـبة. ترونيـا

 فقط. العمسي البحث أغراض في إال تدتخدم ولؽ
 

 استجابتكؼ.... وحدؽ لتعاونكؼ شكراا 

 االحترام فائق بقبؾل وتفزمؾا
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 أوالا: )الزريبة البيئية(
 
 الفقرة

 محايد مؾافق مؾافق تساماا
غير 
 مؾافق

غير 
مؾافق 
عمى 
 اإلطبلق

ً وووووواو البضئيووووووة الشاتجووووووة عووووووي  -0 زاد حجووووووى السل
 التفضضراو الرشايية والتقشية التي سادو العالى.

     

ًجد آ ار خمضرة للتلً  البضئي في مرر. -8       ت

الذوووركاو التوووي تلوووً  البضئوووة تدوووبو ضضووورار ا  -3
ًيضي السحلي والعوالسي بدوبو إوبعوا   علا السدت

ًاد الزووارة فووي جسيوو  قماعوواو البضئووةم وعوودم  السوو
ًاد  ث اكووووووة إعووووووادة التوووووودوير والووووووتخلص مووووووي السوووووو

 الخمرة.

     

ًائح في هو ا السجوال  -4 الذركاو التي تستثل لل
تدواهى فوي  ISO 14001لحساكة البضئة وتمبوي 
 الح اظ علا البضئة.

     

ًميووة  -5 كالحوو  ضووع  اآلليوواو وامدواو الحك
 للحد مي التلً  البضئي في مرر.

     

ًاوضوووووي الخا ووووة بالح وووواظ  -6 ضوووورورة تعدلوووول الق
علوا البضئوة وت عضل وام وتعدلول الدياسوواو السالضووة 

ًم بوك  بذو ن فورا ضريبوة التلوً  إعسوا    بسوا تقو
ووو  "السلووووً  لدفوووو ". لسبوووودض االوووودول اموروبضووووة ووفق 
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ضدواو الدياسة السالية مثل  استخدامضرورة  -7
الزووريبي مووي زاويووة فوورا ضووريبة علووا الشهووام 

ً ة للبضئة.  السشذ و السل
     

ًافز ضووووريبية للسشذوووو و  وووودكقة  -8 إعمووووات حوووو
 البضئة.

     

الزوووووورائو البضئيووووووة كوووووو داة  اسووووووتخدامضهسيووووووة  -9
ً وووووواو البضئيووووووة  إقترووووووادكة فعالووووووة للحوووووود مووووووي السل
 الشاتجوووووووة عوووووووي التفضضوووووووراو الروووووووشايية والتقشيوووووووة.

 

     

بضئيووة مختلوو  الزوورائو تذووسل الزووريبة ال -01
ًيضي  التي ت رضو ا الدولوة علوا امشوخات السعشو
ً ضي للبضئووةم با ضووافة إلووا ضو ووا  والمبيعضووضي السلوو
قوووووووود تذووووووووسل مختلوووووووو  ا ع وووووووواتاو والتح ضووووووووزاو 
ًيضي والمبيعضوضي الو لي  الجبائية لفشخات السعشو
كدووووتخدمًن فووووي وذووووالات ى ا قترووووادكة تقشيوووواو 

  دكقة للبضئة.

     

ً  مووي الزوورائو لتملووو تمبضووي هوو -00  ا الشوو
إ الح ضريبي شامل ضسي خمة  ابتة وبعضدة 

 .السدى
     

ًائح البضئيوووووة السعتسوووووودة  -08 ضهسيوووووة تمبضوووووي اللوووووو
 ISO قوواوًن حساكووة البضئووة والسعووالضر الدوليووة 

 ل.14001
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ضوووووورورة مراجعووووووة ضو إلفووووووات ا عتسوووووواداو  -03
ًماو الزوووووووووريبية السختل وووووووووة الستعلقوووووووووة  والخرووووووووو

 والبضئة.بالماقة 
 

     

ضهسية فرا ضريبة علا مخل او الشذا   -04
ًحداو ا قترادكة  ضوريبة الش اكواو  ا وتاجي لل

 ضو ا وبعا اول.
 

     

إلووووزام الذووووركاو والسراووووو  بتحدلووووث ال ووووي  -05
ا وتاجووووويم بحضووووث لتووووى إعووووادة تدويووووور السخل وووواو 
الشاتجوووووووة عوووووووي هووووووو ب السراوووووووو  بسوووووووا   كزووووووور 

 .بضئوةبال

     

رفوووووو  ضسووووووعار الدوووووول  ضو الخوووووودماو التووووووي  -06
ً وووة للبضئوووة  ضوووريبة بضئيوووة  تشتج وووا الذوووركاو السل

 . ضر مباشرةل
     

ً وووة للبضئوووة  -07 إع وووات العووودد واآل و  ضووور السل
مي الزريبة الجسركيوة وضوريبة السبيعواوم وموي 

  ى تخفيك ت ل ة الحرًل علض ا.
 

     

ًيووووول الدوووووساح بخروووووى ضقدوووووا  قووووورو  -08 ا تس
ًچيوووا السعالجوووة للتلوووً  البضئوووي موووي وعوووات  ًل الت ش

 الزريبة التي ت را علا الدخل.
 

 
 
    

الزووريبة البضئيووة تعتبوور ضداة ضساسووية ل ش ووا  -09
ًحوودها  ًاج ووة السذووكالو الراهشووة ل  ضوور كاةيووة لس
 .بوول كجووو إدرا  آليوواو ضخوورى كالسراجعووة البضئيووة
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ــا   : )السراجعة البيئية(اثانيـ
 

 لفقرةا
 محايد مؾافق مؾافق تساماا

غير 
 مؾافق

غير 
مؾافق 
عمى 
 اإلطبلق

ووا  -0 كسكووي ضن توو دي السراجعووة البضئيووة دور ا هام 
 فووووي تحقضووووي هوووودف حساكووووة البضئووووة مووووي التلووووً .

 
     

السراجعوووووة البضئيوووووة قووووود ترتبووووو  وتيجوووووة تزالووووود  -8
ًارد البضئيووووة مووووي مختلوووو   ا هتسووووام بحساكووووة السوووو

 ل ا. امضرار التي قد تتعرا
 

     

إعووووداد تقريوووور السراجعووووة البضئيووووة كعبوووور عووووي  -3
ًليات ا البضئيووووة تجووووواب  موووودى إبووووراز السشذوووو ة لسدووووئ
وووووا موووووودوي ا ضو  ًا مجتسع  البضئوووووة بكوووووول ضلياف وووووا كوووووواو
ًميووووووة.  مدوووووواهسًن ضو مقرضووووووًن ضو هضئوووووواو حك

 

     

ضووووووووورورة ت عضوووووووووول دور السراجعوووووووووة البضئيووووووووووة  -4
كوة الداخلية والخارجية مي ضجل ر د عسلية حسا

 البضئة.
 

     

السراجعووووووووووة البضئيووووووووووة الخارجيووووووووووة للس سدووووووووووة  -5
ا قترووادكة ت رووح عووي موودى إهتسووام الس سدوووة 
بالبضئوووة وا جوووراتاو والدياسووواو الستبعوووة لتحقضوووي 

 ذلو.
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ًائى  -6 ًفر السراجعووووة البضئيووووة السرووووداقية للقوووو توووو
ًائى السالية في  السالية التي تداعد مدتخدمي الق

 سختل ة.اتخاذ القراراو ال
 

     

ضووورورة إعتسووواد مراجعوووة بضئيوووة مت املوووة فوووي  -7
ًت التجووووووار   الس سدووووووة ا قترووووووادكة علووووووا ضوووووو

ًحوووووود  إسووووووتحدا والسعووووووالضر الدوليووووووة و  ًذ  م وسوووووو
 للتقرير البضئي.

 

     

ضوورورة مراجعووة وهووام ا دارة البضئيووة وموودى  -8
اثتسالوووك وفاعلضتوووك فوووي تحقضوووي ا لتوووزام بالسعوووالضر 

ض ووا فووي التذووري  البضئووي والحوودود السشرووًت عل
ضو ضوهسوووووووة ا دارة البضئيوووووووة العالسيوووووووة السملوووووووً  

ًافي مع ا مثل   BS 7750, EMAS and)الت
ISO  14001). 

 

     

كقوووو  علووووا عوووواتي السراجوووو  الووووداخلي عوووووت  -9
السراجعوووة الساليوووة لإللتزامووواو البضئيوووة للت ثووود موووي 
ًليوووووووووة التقووووووووودلراوم والسعالجوووووووووة السحاسوووووووووبية  معق

ئيووة وضسووالضو ا فروواح عش ووا فووي لإللتزاموواو البض
 التقارير السالية.

     

كقوو  علووا عوواتي السراجوو  الخووارجي للبضئووة  -01
 السحقي البضئي السعتسدل الت ثود موي ضن البياوواو 
ًائى البضئيووة كسكووي  ًموواو التووي تتزووسش ا القوو والسعل
ا عتسوووواد علض ووووام وت رووووح عووووي كافووووة القزوووواكا 

 البضئية.

     




