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ملخص-
تهدف الدراسة إىل اخصبار وحتديد العوامل املؤثرة على اإلفصاح البيئي
للمؤسسات الصناعية للحد من اآلثار واالضرار البيئية وحتليل أهمية إتاحة
املعلومات البيئية ألصحاب املصلحة واجملصمع ،وللوصول اىل النصائج املرجوة مت
اسصخدام املنهج الوصفي لصحديد النظريات املفسرة لإلفصاح البيئي يف املؤسسات
االقصصادية ،واعصمدنا يف املنهج الصجرييب على منوذج حتليل احملصوى يف قياس
اإلفصاح البيئي ،باإلضافة اىل االحندار اخلطي املصعدد أثر العوامل اخلارجية
واملؤسسية على املعلومات البيئية املفصح عنها من طرف املؤسسات الصناعية
اجلزائرية خالل الفرتة املمصدة (.)2018-2015
خلصت نصائج الدراسة إىل حتديد العوامل املؤثرة على اإلفصاح البيئي
للمعلومات البيئية متثلت يف كل من السلطة احلكومية ملا تصمصع به من لوائح
وقوانني بيئية وآليات الصنفيذ اليت تصمصع بها السلطة احلكومية على مؤسسات
عينة الدراسة باسصخدامها اجلباية البيئية واحلجم بسبب اآلثار البيئية اليت
ختلفها ،وتربز أهمية الدراسة اىل اعصبار اإلفصاح البيئي قيمة داخل املؤسسة
املؤلف املرسل :بلقاسم قريشيOkacemkorichi@gmail.com :
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والذي يعكس اهصمامها باملسؤولية البيئية مع ضرورة تعزيز الصعاون مع كل من
 واجملصمع لصحقيق األداء البيئي للمؤسسات، أصحاب املصلحة،السلطة احلكومية
.الصناعية اجلزائرية
-الكلمات الدالة
 مؤسسات، عوامل مؤسسية، عوامل خارجية، معلومات بيئية،افصاح بيئي
.صناعية
AbstractThe Study Aims To Test And Identify The Factors Affecting The
Environmental Disclosure Of Industrial Enterprises To Reduce
Environmental Impacts And Damages And To Analyze The
Importance Of Making Environmental Information Available To
Stakeholders And Society, And To Reach The Desired Results, The
Descriptive Approach Was Used To Determine The Theories
Explaining The Environmental Disclosure In Economic Institutions,
And We Adopted The Experimental Approach On A Model Analysis
The Content In Measuring The Environmental Disclosure, In Addition
To The Multiple Linear Regression, The Impact Of External And
Institutional Factors On The Environmental Information Disclosed By
Algerian Industrial Enterprises During The Extended Period (20152018).
The Results Of The Study Concluded That The Factors Affecting
The Environmental Disclosure Of Environmental Information Were
Identified, Represented By The Governmental Authority Due To Its
Environmental Regulations And Laws, And The Implementation
Mechanisms That The Government Authority Has Over The Study
Sample Institutions By Using Environmental Collection, And The
Size Due To The Environmental Impacts That It Leaves, And
Highlights The Importance Of The Study To Consider Environmental
Disclosure As A Value Within The Institution, Which Reflects Its
Interest In Environmental Responsibility, With The Need To
Strengthen Cooperation With All Of The Governmental Authority,
Stakeholders, And Society To Achieve The Environmental
Performance Of Algerian Industrial Enterprises
.
Key WordsEnvironmental Disclosure, Environmental Information, External
Factors, Institutional Factors, Industrial Enterprises.
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 -.1مقدمة
أدت مشاركة املؤسسات يف األنشطة ذات الصلة بالبيئة اىل الصواصل مع
أصحاب املصلحة باإلبالغ الذاتي لآلثار البيئية مع بعض الصفسري واحلكم ،ووفقا
لذلك إتاحة وصول املعلومات املصعلقة بالبيئة إىل اجلمهور يعكس اهصمام
املؤسسة بالبيئة ويدخل ضمن اسرتاتيجية اإلدارة البيئية للمؤسسة يف اختاذ
القرارات االسصثمارية ،والذي يصفق عليه اجلميع على اإلفصاح بالبيانات البيئية
مطلوب ومفيد ألصحاب املصلحة وامارس الغط على املؤسسات األخرى،
وحيقق الصنافسية بني املؤسسات كلما كانت البيانات املنشورة ذات جودة ونوعية
مما حيقق للمؤسسات الصميز البيئي.
أصبح اإلفصاح البيئي مهم لنظام املعلومات اخلارجي للمؤسسات يف القرن
احلالي ،والغطوط املصزايدة على املؤسسات لصكون مسؤولة بيئيا أمام اجملصمع
أصبح من الغروري اإلفصاح عن املعلومات البيئية داخل أو خارج القوائم املالية،
كما يعصرب إلزامي يف العديد من الدول وخيصلف االفصاح البيئي باخصالف
القطاع واجلودة والكمية ووفقا للصأثريات الزمنية واملكانية والقطاعية ،وهناك
حماوالت من الباحثني يف العلوم االجصماعية واحملاسبة على وجه اخلصوص يف
السعي لصحديد النظريات اليت تساهم يف إعداد الصقارير البيئية.
 -.1.1إشكالية الدراسة
عند مراجعة االدبيات النظرية والصطبيقية لإلفصاح البيئي للمؤسسات يف
الكثري من الدول اليت شهدت اهصمام كبري وحتسني يف مسصويات اإلفصاح البيئي
خالل العقدين املاضيني ،وجود اخصالفات يف اإلفصاح البيئي بني الدول املصقدمة
والناشئة من خالل تقديم أفغل املعلومات البيئية اليت تساهم وتهم أصحاب
املصلحة والرؤساء الصنفيذيني يف اختاذ القرارات اليت تعنى باملسؤولية البيئية
( ،)Kamal Eljayash, 2017, p 336وترجع هذه االخصالفات بني الدول باخصالف
العوامل املؤثرة على اإلفصاح البيئي لكل دولة وقطاع والغطوط اليت تصعرض هلا
املؤسسات يف كل بيئة تعمل فيها ،وتسعى الدراسة اىل حتديد العوامل املؤثرة
على اإلفصاح البيئي للمؤسسات اجلزائرية باعصماد املقاربة اجلبائية باعصبارها
الطريقة اليت متصثل فيها أغلب املؤسسات لإلفصاح عن املعلومات البيئية ،ومع
خصوصية البيئة اجلزائرية يف اعصبار اجلباية البيئية أساس اإلفصاح البيئي يف
بلقاسم قريشي ،حممد زرقون
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اجلزائر ،حيث تعصمد الدولة الغرائب والرسوم البيئية وغريها كآلية
للمؤسسات الصناعية يف مدى الصزامها البيئي واليت تعصرب األساس يف اإلفصاح
البيئي املعصمدة يف دراسصنا ،ومن خالل ما سبق نطرح اإلشكالية الرئيسة الصالية:
اىل أي مدى تساهم العوامل اخلارجية واملؤسسية يف اإلفصاح البيئي
للمؤسسات الصناعية اجلزائرية خالل الفرتة ()2018-2015؟
وبطرض تبسي اإلشكالية الرئيسية نطرحها يف إشكاليات فرعية كالصالي:
 هل هناك عوامل خارجية تؤثر على اإلفصاح البيئي للمؤسساتالصناعية اجلزائرية؟
 هل توجد عوامل مؤسسية تساهم يف اإلفصاح البيئي للمؤسساتالصناعية اجلزائرية؟
 -.2.1فرضيات الدراسة
يف إطار موضوع الدراسة واسصجابة لصحقيق أهدافها نصيغ الفرضيات
الصالية:
 ال توجد عوامل خارجية تؤثر على اإلفصاح البيئي للمؤسساتالصناعية؛
 ال توجد عوامل مؤسسية تؤثر على اإلفصاح البيئي للمؤسساتالصناعية.
 -.3.1أهمية الدراسة
تكصسي أهمية الدراسة يف اإلفصاح البيئي لألضرار املرتتبة واليت ختلفها
املؤسسات الصناعية ،ومن أجل ابراز مدى حتمل املؤسسات الصناعية ملسؤوليصها
البيئية ،وتعد هذه الدراسة مساهمة يف حتديد العوامل اليت تؤثر على اإلفصاح
البيئي بسبب الصلوث الذي حتدثه خملفات املؤسسة ،مع حتديد العناصر اليت
جيب اإلفصاح عنها من طرف املؤسسات الصناعية للمعلومات البيئية مما يعزز
الصعاون والثقة بني أصحاب املصلحة ،السلطة احلكومية ،املنظمات احمللية
والدولية حلماية البيئة واجملصمع مع املؤسسات امللوثة والصزاماتها البيئية.
 -.4.1أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل اخصبار أثر العوامل اخلارجية واملؤسسية على
اإلفصاح البيئي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية ،والصطرق إىل اإلطار النظري
بلقاسم قريشي ،حممد زرقون
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املفاهيمي لإلفصاح البيئي بطرح النظريات املفسرة لإلفصاح البيئي ،مع حتليل
ومناقشة العوامل ذات العالقة باإلفصاح البيئي يف ظل الغرائب والرسوم البيئية،
وفصح آفاق جديدة أمام الباحثني لدراسة تأثري عوامل أخرى على اإلفصاح البيئي
للمؤسسات الصناعية اجلزائرية.
 -.5.1منهجية الدراسة
تصمثل حدود الدراسة املكانية ،لعينة املؤسسات الصناعية للمؤسسات النف
والطاقة وفروعها املوجودة يف والية ورقلة باجلنوب الشرقي ،باإلضافة اىل
مؤسسات االمسنت ملخصلف واليات الوطن ،وحتصلنا على املعلومات البيئية من
الصقارير السنوية للصسيري وغريها الصادرة من املؤسسات واملصعلقة بالبيئة
وكذلك من مديريات البيئية الوالئية ووزارة البيئة ،والبيانات املالية من موقع
السجل الصجاري للقوائم املالية املصعلقة مبؤسسات الدراسة ،أما حدود الدراسة
الزمنية فكانت الفرتة (.)2018-2015
اعصمدت الدراسة على جمموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية واملصمثلة
يف منوذج حتليل احملصوى للمعلومات البيئية املصحصل عليها ،بطرض حتديد
مسصوى اإلفصاح البيئي ملؤسسات عينة الدراسة ،باإلضافة اىل األسلوب
اإلحصائي االسصداللي الخصبار العالقة بني مصطريات الدراسة باسصخدام (معامل
االرتباط وحتليل االحندار اخلطي املصعدد) ،وهي الطرق املعصمدة ملثل وأغلب هذه
الدراسات ،وذلك باسصخدام الربنامج اإلحصائي (.)SPSS 24
 -.16الدراسات السابقة
الدراسة األوىل( :لقمان حممد أيوب الدباغ وآخرون)2011 ،
تسعى الدراسة اىل حتديد دوافع الشركات لدول جملس الصعاون اخلليجي
يف اإلفصاح البيئي ،من خالل حتديد طبيعة العالقة بني اإلفصاح البيئي وبعض
خصائص لشركات الدراسة ،واعصمد الباحثان على املنهج الصحليلي يف قياس
املصطري الصابع لإلفصاح البيئي باسصخدام منوذج حتليل احملصوى ،ويف دراسة عالقة
احلجم ،الرحبية والرافعة املالية مت اسصخدام االحندار اخلطي املصعدد.
خلصت الدراسة اىل ضعف مسصويات اإلفصاح يف دول جلس الصعاون
اخلليجي ،وتوجد عالقة إجيابية بني مسصوى اإلفصاح البيئي وحجم الشركة،
أما العوامل املصبقية فال توجد عالقة تربطها باإلفصاح البيئي ويرجع السبب
بلقاسم قريشي ،حممد زرقون
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حسب الباحثان اىل عدم وجود افصاح بيئي إلزامي تلزم فيه احلكومات الشركات
حمل الدراسة باإلفصاح البيئي.
الدراسة الثانية)Abdullah Hamoud Ismail et al, 2018( :
تهدف الدراسة اىل حتديد العوامل املؤثرة على جودة اإلفصاح البيئي
لشركات النف والطاقة للدول النامية ،حيث مشلت الدراسة  19دولة
باسصخدام  12مؤشر لقياس مدى أثرها على جودة اإلفصاح البيئي ،حيث مت
اسصخدام منوذج حتليل احملصوى يف قياس جودة اإلفصاح البيئي باإلضافة اىل
االحندار املصعدد يف أثر العوامل على اإلفصاح البيئي للشركات.
خلصت نصائج الدراسة اىل مخس عوامل مؤثرة على جودة اإلفصاح البيئي
(احلجم ،امللكية األجنبية ،الرحبية ،الرافعة ،والعغوية يف مجعيات الصناعة)،
ويسعى الباحث من خالل نصائج دراسصه أن تكون مبثابة مدخالت يف تطوير
اللوائح والصقارير البيئية املصعلقة جبودة اإلفصاح البيئي لصناعة النف
والطاقة.
الدراسة الثالثة)Liu & Anbumozhi, 2009( :
تهدف الدراسة اىل حتديد العوامل املؤثرة على اإلفصاح البيئي للشركات
الصينية ،مع مراعاة خصوصية الشركات يف االقصصاد الصيين وحساسيصها
اجتاه محاية البيئة ،حيث مت اسصخدام منوذج حتليل احملصوى يف قياس جودة
اإلفصاح البيئي باإلضافة اىل االحندار املصعدد يف أثر العوامل كل من السلطة
احلكومية ،املساهمني ،املديونية ،احلجم ،املوقع ،القدرة على الصعلم ملوظفي
الشركة على اإلفصاح البيئي للشركات حمل الدراسة.
خلصت نصائج الدراسة اىل اعصبار السلطة احلكومية العامل املؤثر على
الشركات الصينية يف تقديم املعلومات البيئية بشكل رئيسي ،وكذلك
الشركات الكبرية احلجم يف اإلفصاح البيئي ،أما باقي العوامل فال أثر هلا يف
الصزام الشركات الصينية باإلفصاح البيئي.
 -.2اإلفصاح البيئي
نشري يف هذه الدراسة إىل وجود عوامل مصعددة تؤثر على اإلفصاح البيئي
واليت تعصرب يف العديد من الدول وظيفة الزامية بالنظر اىل دوافع إدارة املؤسسة
يف االفصاح عن املعلومات البيئية ،وحسب العوامل املؤثرة ختصلف مناذج اإلفصاح
بلقاسم قريشي ،حممد زرقون
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البيئي والنظريات املفسرة لإلفصاح البيئي واليت تسعى اىل حتديد الدافع
للمؤسسات عن ضرورة أو جدوى اإلفصاح ،وإجياد اإلجابات حول سعي املؤسسات
لإلفصاح البيئي واملنافسة بينها ،ومن هذه النظريات نظرية الشرعية ،نظرية
أصحاب املصلحة و نظريات أخرى ،وهو ما حناول ايغاحه يف النقاط الصالية يف
مدى دافعية وأهمية اإلفصاح البيئي للمؤسسات الصناعية حسب النظريات
املفسرة.
 -.1.2النظرية الشرعية
حسب هذه النظرية فإن عملية اإلفصاح البيئي يف االغلب ختغع ملخاطر
الشرعية األخالقية ،وبالصالي فإن االفصاح البيئي هو إىل حد كبري طوعي،
ففي حالة عدم وجود خماطر الشرعية االخالقية فان أغلب املؤسسات تنصهج
السلوك االنصهازي أعلى يف اإلفصاح الطوعي عن االفصاح اإللزامي ،وتظهر جليا
يف اخصالف جودة الصقارير اليت ختصلف اخصالفًا كبريًا بني املؤسسات ،حيث
االفصاح البيئي غالبًا ما يكون غري مكصمل وغري مرتب باألداء البيئي الفعلي
للمؤسسات ،يف حني تظهر املؤسسات املعلومات اإلجيابية وختفي املعلومات
السلبية مثل ما جند يف االزمات البيئية حسب دراسة ( Ylönen & Laine,
 ،)2015باإلضافة اىل صعوبة الصحقق من املعلومات البيئية من حيث الكمية
والنوعية.
تفرتض نظرية الشرعية أن املؤسسات تسصجيب لغطوط اجملصمع وأصحاب
املصلحة من خالل توفري معلومات بيئية طوعية إلضفاء الشرعية على أنشطصها
الصناعية والصجارية وإظهار حاجة اجملصمع خلدماتها ،وبالصالي املؤسسات
تصماشى مع توقعات اجملصمع ،أما أصحاب املصلحة فينظرون أن املؤسسة تصمصع
بأداء بيئي جيد ومقبول ،أما يف حال خماطر الشرعية منخفغة بسبب ضعف
الغطوطات اجملصمعية ورغبة أصحاب املصلحة يف حتقيق األداء املالي على حساب
األداء البيئي ،فان املؤسسات قد ترغب بصقليل احلاجة اىل اإلفصاح البيئي خاصة
الطوعي ،ففي هذه احلالة اإلفصاح البيئي يكون منخفض مع ثبات العوامل
املؤثرة السابقة ( ،)Even et al, 2019, p 02وعليه هذه النظرية تفرتض أن
اإلفصاح خيغع لغطوط اجملصمع وأصحاب املصلحة املهمني حيث ترتفع بزيادة
الغطوط وتنخفض باخنفاضها.
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 -.2.2نظرية أصحاب املصلحة
تسعى اىل تأكيد أهمية دعم وموافقة أصحاب املصلحة يف اإلفصاح عن
املعلومات البيئية ملا هلا من آثار على العملية اإلنصاجية للمؤسسة ،ولغمان
اسصمرار املؤسسة ال بد من الصوافق بني الرئيس الصنفيذي للمؤسسة (املدير)
وأصحاب املصلحة بطرض احلصول على موافقة يف عرض املعلومات البيئية
الالزم اإلفصاح عنها وهو ما تؤكده دراسة ( ،)Deegan, 2000وبالصالي يف حال
الغطوط على املؤسسات من طرف السلطة احلكومية بالصشريعات البيئية أو
الصأثري على العمالة والقروض املالية تقوم املؤسسة بالصأثري على أصحاب
املصلحة املهمني للصخفيف من الغطوطات احلكومية واجملصمعية باإلفصاح
البيئي.
تفرتض نظرية أصحاب املصلحة أن املؤسسات ختغع لغطوطات مصعددة
مثل السلطة احلكومية أو جمموعات محاية البيئة أو جمموعات املصاحل
اخلاصة املعنية أو مجيعها يف إلزامها بالقغايا البيئية ،مما يعطي للمؤسسة
القدرة على الصأثري يف اجملصمع بشكل عام وأصحاب املصلحة املعنيني من خالل
حتديد اسرتاتيجية العمل الالزمة مع املالكني والعمالء واملوردين وغريهم ،ويف
املقابل الصوفيق مع القغايا البيئية ويندرج يف هذا اإلطار الصوفيق بني موارد
املؤسسة والبيئة.
 -.3.2النظرية املؤسسية
تقوم النظرية املؤسسية على الطبيعة املصطرية لنشاط املؤسسة والقطاع الذي
تعمل من خالله ،حيث تفرض الطبيعة املصطرية على املؤسسة املسؤولية البيئية يف
حل املشكالت البيئية والعمل يف احلد من اآلثار البيئية اليت تصسبب فيها ،وبسبب
اعصماد املؤسسات على النظريات القائمة على االقصصاد اليت تركز على أهمية
املؤسسة وتعظيم الثروة للمؤسسة واعصبار املسؤولية البيئية منفعة عامة حسب
دراسة ( ،)Gray, 1995وتفسر اإلفصاح البيئي على أنه اسصجابة املؤسسات
لغطوط السلطة احلكومية أو اجملصمع للحصول على معلومات حول آثار
املؤسسات على البيئة واجملصمع.
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 -.4.2نظرية املساءلة
تسعى النظرية اىل إلزام املؤسسات مبعايري حمددة مبا هو قانوني (صريح) أو
غري قانوني (ضمين) ألن الصوقعات االجصماعية لسلوك املؤسسات قد تكون
صرحية يف العقود االجصماعية وبالصالي تصحول اىل مصطلبات قانونية ،يف حني أن
الصوقعات الغمنية هي توقعات عامة غري مقننة يف صورة قانونية ( Liu et al,
.)2009, p 595
تفرتض نظرية املساءلة معايري حمددة على املؤسسات مع الزامية العمل من
خالهلا ،مما يصجلى يف حجم الصباين بني قيم اإلطار املؤسسي وقيم اجملصمع وهذه
الفجوة تؤثر على قدرة املؤسسة على البقاء ،ومن أجل سد هذه الفجوة تسعى
املؤسسة اىل حتديد تلك األنشطة اليت تقع حتت سيطرتها ،وحتديد اجلهات
الفاعلة ذات الصلة اليت لديها القدرة على توفري الشرعية للمؤسسة الصناعية
من خالل االلصزام مبعايري حمددة.
 -.5.2النظرية النقدية
تفسر النظرية طريقة قياس اإلفصاح البيئي للمؤسسات واليت تعصمد على
حتديد مكونات اإلفصاح البيئي من خالل معلومات بيئية كمية ونقدية واليت
تعصرب األفغل من املعلومات الكيفية واليت يصم الصعبري عنها بشكل عام وغري
حمدد ،والعوامل اليت قد تكون مؤثرة على اإلفصاح البيئي النقدي وغري النقدي
تصجلى أكثر يف الصناعات احلساسة بيئياً واليت تواجه ضطوطا أكرب من
اجملصمع باملقارنة مع املؤسسات يف الصناعات غري احلساسة للبيئة إال انه توجد
لدي هذه الصناعات احلساسة للبيئة حوافز لإلفصاح البيئي عنها تصجاوز جمرد
الغطوط اخلارجية.
تفرتض النظرية أن اإلفصاح النقدي هو أكثر موضوعية وغين باملعلومات
اليت حيصاجها أصحاب املصلحة من املعلومات النوعية ،خاصة االفصاح عن
النفقات الرأمسالية أو تكاليف الصشطيل املرتبطة بأنشطة االمصثال البيئي من
احملصمل أن ينظر إليها من قبل اإلدارة على أنها ذات قيمة ملكية أعلى ،مما يعطي
املنافسة بني املؤسسات أكثر ،مع الصأكيد أنه ينبطي الفصل بني اإلفصاح البيئي
االلزامي إىل مكوناته النقدية وغري النقدية يف حال إلزام املؤسسات بنموذج
لإلفصاح البيئي.
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 -.6.2قياس اإلفصاح البيئي يف املؤسسات الصناعية
تركز العديد من املؤسسات على اسصخدام البيانات البيئية غري النقدية يف
ممارسات اإلفصاح البيئي خاصة الصناعات غري احلساسة للبيئة ليس لديها أثر
كبري على البيئة وال تصعرض لغطوط خارجية ،وال حتصاج إىل إضفاء الشرعية
على اإلجراءات املصبعة من طرف املؤسسة لذا تعصمد على اإلفصاح غري النقدي
والكمي ،وتعصمدها أغلب املؤسسات ذات األداء البيئي الغعيف من خالل إجراء
إفصاح بيئي غري نقدي ،أما املؤسسات يف الصناعات احلساسة للبيئة جند
مسصويات أعلى من اإلفصاح البيئي النقدي والنوعي ،نظرًا ألن املؤسسات
احلساسة للبيئة تواجه بالفعل ضطوطات على انشطصها جملرد انصمائها لصناعات
حمددة سلفا على أنها تؤثر على البيئة وأيغا آثارها على البيئة واجملصمع ،لذا
جيب توفري حوافز جلعل اإلفصاح البيئي يصمصع بالشرعية بطض النظر عن
انصماء املؤسسة (.)Meng et al, 2014, p 359
شهدت األحباث احلديثة اسصخدام أكثر من نظرية واحدة لصقديم شرح
وتوضيح إلجراءات اإلفصاح البيئي يف املؤسسات الصناعية ،والنظريات هلا نفس
اخللفية الفلسفية وال ينبطي أن ينظر إليها على أنها منفصلة ولكنها مكملة
لبعغها البعض ،على سبيل املثال ،لدى أصحاب املصلحة والشرعية والنظريات
املؤسسية وجهة نظر مماثلة ،حيث تؤثر اهلياكل االجصماعية الواسعة على
الشركة وتصأثر بها حسب ما توصلت اليه دراسة ( ،)Omran, 2015وهناك من
قسم النظريات املسصخدمة يف اإلطار النظري لدراسة احملاسبة االجصماعية
والبيئية إىل جمموعصني :الوضعي واملعياري (انظر اجلدول رقم  )1ويصم تصنيف
نظريات مثل نظرية الشرعية ،نظرية أصحاب املصلحة ،النظرية املؤسسية،
نظرية الوكالة ونظرية الصكلفة السياسية ضمن اجملموعة الوضعية ،يف حني
تشمل اجملموعات األخرى نظرية املساءلة والنظرية النقدية ولكل جمموعة هلا
حدودها وانصقاداتها.
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جدول :1ملخص النظريات الوضعية والنظريات املعيارية
النظريات

النظريات
الوضعية

النظريات
املعيارية

طرق البحث املسصخدمة

أساس
الصحليل

نظرة عامة

نظرية
الشرعية

تشري األدلة إىل أن هذه
النظرية توفر إمكانات كبرية
لشرح اإلفصاح االجصماعي
والبيئي.

امكن تطبيق حتليل
احملصوى أو دراسات
احلالة أو املقابالت أو
الدراسات االسصقصائية.

نظرية
أصحاب
املصلحة

تسصخدم على نطاق واسع يف
اإلدارة واحملاسبة ،كما يوفر
إمكانية لشرح الظواهر،
وينبطي النظر يف العوامل.

امكن تطبيق حتليل
احملصوى أو دراسات
احلالة أو املقابالت أو
الدراسات االسصقصائية.

طبق على نطاق
واسع.

النظرية
املؤسسية

نظرًا ألن األفكار واالفرتاضات
مصشابهة مع تلك املسصخدمة
يف نظرية أصحاب املصلحة
والشرعية ،فإن هذا يبدو إطارًا
مناسبًا لشرح الظواهر.

امكن تطبيق حتليل
احملصوى أو دراسات
احلالة أو املقابالت أو
الدراسات االسصقصائية.

تطبيق حمدود يف
األدبيات احملاسبية
االجصماعية والبيئية
ولكن لديه إمكانات
كبرية.

نظرية
الصكلفة
والنظرية
السياسية

تسصخدم على نطاق واسع يف
احملاسبة املالية .لكن
االفرتاضات واالسصنصاجات
تبدو مشكوك فيها عند
تطبيقها على البحوث
االجصماعية والبيئية.

البيانات املسصخدمة
ثانوية عادة.

تطبيق حمدود (يصم
افرتاض االفرتاضات
واالسصنصاجات من
قبل الباحثني
االجصماعيني).

نظرية
املساءلة

رؤى صطرية لشرح سبب إفشاء
اإلدارة للمعلومات االجصماعية،
ويوفر أحكام قيمة.

مراجعة ،دراسات احلالة،
مقابلة أو الدراسات
االسصقصائية.

تطبيق حمدود
خاصة لشرح الدافع
ملمارسات اإلفصاح.

النظرية
النقدية

رؤى صطرية لشرح سبب إفشاء
اإلدارة للمعلومات
االجصماعية .إنه يوفر
اقرتاحات امكن تعريفها جيدًا
وبناءً على االدعاءات النظرية
القوية واحلكم.

مراجعة ،دراسات احلالة،
مقابلة أو الدراسات
االسصقصائية.

تطبيق مسبق

طبق على نطاق
واسع.

تطبيق حمدود
خاصة لشرح الدافع
ملمارسات اإلفصاح.

Source: Islam, M.A. (2009), Social and environmental reporting
practices of organizations operating in, or sourcing products
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from, a developing country: evidence from Bangladesh, PhD
thesis, RMIT University, Milbourn, p 48.

 -.3مناقشة العوامل املؤثرة على اإلفصاح البيئي
بعد عرض النظريات السابقة لإلفصاح البيئي مع اجلدول الذي يلخص كل
نظرية مع حدود وأدوات الصطبيق حناول يف هذا احملور مناقشة العوامل املؤثرة
على اإلفصاح حسب الدراسات السابقة ،ونذكر منهم يف هذه الدراسة يف العوامل
اخلارجية الذين نفرتض أنهم امارسون أقوى الصالحيات على املؤسسة مبا يصفق
مع دراسات سابقة نذكر منها ( ،)Liu et al, 2009; Mejda et al, 2013وبناء
عليه مت االعصماد يف هذه الدراسة على السلطة احلكومية اليت لديها القدرة يف
الصدخل من خالل اللوائح والصشريعات البيئية ،باإلضافة اىل الدائنني الذين
لديهم القدرة على توفري القوة االقصصادية للمؤسسة من خالل السيولة اليت
توفرها املؤسسات املالية للمؤسسات الصناعية.
بطرض إدماج العوامل املؤسسية املؤثرة على اإلفصاح البيئي متاشيا مع
الدراسات سابقة نذكر منها (،)Abdullah et al, 2018; Shuchi Pahuja, 2009
ممثلة يف الرحبية واحلجم ،وتعصرب هذه العوامل من أهم العوامل املؤثرة على
اإلفصاح البيئي حسب نصائج الدراسات السابقة ،واليت نعصمدها يف الدراسة
الصطبيقية ونصطلح على تسميصها باملصطريات املسصقلة لكل من السلطة
احلكومية ؛املديونية ،واملصطريات الغابطة ممثلة يف الرحبية واحلجم.
 -.4دراسة تطبيقية للعوامل املؤثرة على اإلفصاح البيئي للمؤسسات
الصناعية
نفرتض يف هذه الدراسة أن املؤسسة تفصح عن املعلومات البيئية وفقًا
للغطوط اخلارجية وعواملها املؤسسية (السلطة احلكومية ،املديونية ،الرحبية،
واحلجم) احملددة يف اإلطار الصحليلي ،ويصم اخصبار الفرضيات باسصخدام مناذج
االحندار اخلطي املصعددة اليت تسصخدم تقدير املربعات الصطرى العادية ملؤسسات
الصناعية اجلزائرية لكل من شركات النف والطاقة باإلضافة اىل شركات
االمسنت خالل الفرتة املمصدة (.)2018-2015
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 -.1.4املصطري الصابع
يصم تقدير مسصوى اإلفصاح البيئي عن طريق حتليل احملصوى والذي
تسصخدمه العديد من الدراسات يف قياس اإلفصاح البيئي نذكر منها (لقمان
الدباغ وآخرون ،)2012 ،واحملدد من خالل الغرائب والرسوم البيئية املفروضة
على املؤسسات الصناعية حمل الدراسة واليت نعصربها منوذج لإلفصاح عن
املعلومات البيئية ،وهذا راجع لعدم وجود منوذج لإلفصاح البيئي معصمد وملزم
جلميع املؤسسات ،حيث أن كل مؤسسة تفصح بطريقة عشوائية يصعب قياس
اإلفصاح البيئي جلميع املؤسسات بسبب الفروقات يف املعلومات البيئية املفصح
عنها ،وبالصالي نعصمد النموذج املسصمد من هيكل اجلباية البيئية (كيحلي
سلمى عائشة ،2017 ،ص  ،)116ومن عناصره اإلفصاح باالنبعاثات الطازية،
املنصجات ،اجلودة البيئية ،واسصطالل املوارد الطبيعية ،واجلدول رقم ( )02يوضح
املعلومات الواردة يف اإلفصاح البيئي ،باسصخدام منوذج حتليل احملصوى واملعصمد
يف العديد من الدراسات يف جمال اإلفصاح البيئي منها (،)Wiseman, 1982
حيث نقوم بصحليل الصقارير البيئية ملؤسسات حمل الدراسة ،باإلضافة اىل تقارير
مديريات البيئية ملؤسسات عينة الدراسة ،وبناء على املعطيات املصاحة واملصحصل
عليها من خمصلف املصادر واملصعلقة باملؤسسة نقوم مبنح درجة ( )3للبيانات
الكمية والنقدية ،ودرجة ( )2للبيانات البيئية العامة ،ودرجة ( )1يف حال عدم
وجود بيانات بيئية.
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جدول .2العناصر املصعلقة باإلفصاح البيئي للمصطري الصابع
املصطري الصابع للدراسة :اإلفصاح البيئي عن املعلومات البيئية
مسصويات اإلفصاح البيئي

أمثلة اإلفصاح

اإلفصاح عن االنبعاثات الطازية

 املواد امللوثة واخلطرة املسصخدمة من حيث الوزن واحلجم؛ إمجالي انبعاثات غازات الدفيئة املباشرة وغري املباشرة حسبالوزن؛
 إمجالي تصريف املياه الصناعية حسب اجلودة والوجهة؛ -اسصهالك الطاقة املباشر حسب مصدر الطاقة األساسي.

اإلفصاح عن املنصجات

 النسبة املئوية ملواد الصعبئة والصطليف اليت يصم اسصصالحهاحسب الفئة؛
 -نوع وكمية ووجهة الزيوت والشحوم وحتغريها.

اإلفصاح عن اجلودة البيئية

 الوزن الكلي للنفايات اخلاصة واخلطرة حسب النوع وطريقةالصخلص منها؛
 الوزن الكلي للنفايات األخرى كاالسصشفائية وغريها حسبالنوع وطريقة الصخلص منها.

اإلفصاح عن اسصطالل املوارد
الطبيعية

 طرق احملافظة على تصريف املياه حسب اجلودة والوجهة؛ إمجالي تصريف املياه يف اآلبار البرتولية؛ -النسبة املئوية للمنصجات البرتولية املباعة.

املصدر :من إعداد الباحثان باالعصماد على اجلباية البيئية يف اجلريدة الرمسية بالصوافق
مع الدراسات السابقة.

 -.2.4املصطريات املسصقلة :واليت حنددها يف النقاط الصالية:
أ .سلطة احلكومية
تصجلى السلطة احلكومة كصاحب مصلحة يف آليات إنفاذها ،وقد تسصخدم
املؤسسة أنشطة ملوثة بيئيًا ولصقليل املخاطر البيئية تسعى السلطة احلكومية
اىل الصدخل مما قد تؤثر على قيمة املؤسسة ،وبالصالي يُنظر إىل احلكومة
باعصبارها صاحبة مصلحة قوية ،ومن املصوقع أن املؤسسات اليت تنصمي إىل
صناعات شديدة احلساسية للبيئة مثل املعادن والكيماويات وقطاع احملروقات
واالمسنت ...إخل ،سصواجه ضواب أكثر صرامة ألنها من احملصمل أن تلحق
الغرر بالبيئة ،وتوفر الدراسات السابقة أدلة على أن الشركات اليت تنصمي إىل
الصناعات احلساسة للبيئة توفر املزيد من اإلفصاح البيئي لصقليل العقوبات
احلكومية أو جتنبها (.)Meng et al, 2014, p 364
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نعصرب املصطريات املسصقلة واملمثلة يف السلطة احلكومية واملديونية عوامل
خارجية تؤثر على مسصوى اإلفصاح البيئي للمؤسسات ،ومن املمكن حتديد مقدار
كل عامل من هذه العوامل حيث تُعرَّف السلطة احلكومية "بأنها مصطري وهمي
امثل احلساسية البيئية للصناعة اليت تعمل فيها املؤسسة" ،وتشمل الصناعات
احلساسة للبيئة يف اجلزائر املؤسسات اليت جند تصنيفهم يف مديرية البيئة
(مرسوم تنفيذي رقم  ،)144-07وعن طريق منوذج حتليل احملصوى تعطى قيم
ترتيبية ،حيث مننح درجة ( )3للمؤسسات اليت تنصمي إىل صنف ( )Aوهم الذين
حيصلون على ترخيص من طرف الوزير املكلف ،ودرجة ( )2للمؤسسات اليت
تنصمي اىل صنف ( )Bالذين حيصلون على ترخيص من طرف الوالي ،ودرجة ()1
للمؤسسات اليت تنصمي اىل ( )Cالذين حيصلون عليها من طرف رئيس اجمللس
الشعيب البلدي ،وكلها صناعات حساسة للبيئة حسب امللحق للقانون اجلزائري،
باإلضافة اىل درجة ( )2للمؤسسات يف موقع حساس للبيئة ،و( )1للمؤسسات اليت
ال تقع يف مواقع حساسة للبيئة.
ب .املديونية
امكن قياس قوة املؤسسة عن طريق حتديد درجة تركيز الديون حيث أن
املؤسسات ذات الديون الكبرية يزيد تشصت سلطة املؤسسة وبالصالي زيادة احصمال
أن تفصح املؤسسة عن املعلومات البيئية ،وهناك عدة طرق لقياس املديونية منها
نسبة إمجالي الديون اىل جمموع األصول ،وكلما كانت الديون أقل هو تشجيع
لإلفصاح البيئي للمؤسسة وبالصالي احلصول على القروض من املؤسسات املالية
والعكس صحيح (.)Liu and all, 2009
ألغراض هذه الدراسة مت اسصخدام نسبة إمجالي الديون إىل إمجالي
األصول ،حيث تسصخدم النسبة يف تقييم كفاءة سياسات الصمويل اليت تصبعها
إدارة املؤسسات عينة الدراسة ،كما متثل مقياسا لعملية متويل أصول املؤسسة
من خالل االقرتاض والدائنني ،وتعصرب من املؤشرات املهمة اليت توضح املالئمة يف
الصقارير املالية املنشورة للمؤسسات ،وقدرتها على الوفاء بالصزاماتها وديونها
طويلة األجل ،وكلما اخنفغت هذه النسبة زادت قدرة الشركة على سداد
ديونها.
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ج .رحبية املؤسسة
متثل الرحبية مدى كفاءة وفاعلية إدارة املؤسسة يف توليد األرباح ،ويصم
قياس الرحبية يف هذه الدراسة باالعصماد على معدل العائد على األصول ،بهدف
الصعرف على مدى متايز املؤسسات عينة الدراسة ،حيث مت تناوهلا يف العديد من
الدراسات منها (.)Mejda et al, 2013
د .حجم املؤسسة
أظهرت العديد من الدراسات أن حجم املؤسسة يعصرب ضمن العوامل املؤثرة
على اإلفصاح البيئي ،حيث تقوم املؤسسات كبرية احلجم بعدم اإلفصاح البيئي
إلخفاء حجم الصلوث والغرر البيئي ،كما تقوم الشركات صطرية احلجم
باإلفصاح البيئي من أجل جلب مسصثمرين جدد ،لذلك مت اسصخدام اللوغاريصم
الطبيعي إلمجالي األصول ،بهدف قياس تطاير الشركات عينة الدراسة من حيث
أحجامها (.)Meng et all, 2014
 -.3.4اخصبار أثر املصطريات املسصقلة على اإلفصاح البيئي
نقوم يف هذه املرحلة بقياس أثر العوامل على اإلفصاح البيئي ،ولكن قبل
اسصخدام االحندار املصعدد البد من حتديد هل يوجد ارتباط بني املصطريات
املسصقلة (السلطة احلكومية واملديونية) والغابطة (الرحبية واحلجم) واملصطري
الصابع املصمثل يف اإلفصاح البيئي ،وعلى أساس نصائج االرتباط نقوم بدراسة األثر،
حيث نسصخدم معامل االرتباط بريسون بني اإلفصاح البيئي واملصطريات األخرى
مما يساعدنا يف إعطاء صورة حول قوة العالقة والداللة اإلحصائية بني مصطريات
الدراسة ،واجلدول رقم ( )03يوضح.
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جدول .3االرتباط بني مصطريات الدراسة
اإلفصاح
البيئي

االرتباط
اإلفصاح البيئي

السلطة
احلكومية

املديونية

الرحبية

احلجم

1

السلطة احلكومية

.771**0

1

املديونية

**-0.457

**-0.616

1

الرحبية

-0.004

.191*0

**-0.465

1

احلجم

.349**0

.280**0

**-0.567

.0360

1

االرتباط عند مسصوى ** 0.01
االرتباط عند مسصوى *0.05
املصدر :من إعداد الباحثان باالعصماد على الربنامج اإلحصائي SPSS24

بعد احصساب االرتباط بني املصطريات الدراسة املسصقلة مع اإلفصاح البيئي،
يصغح من خالل اجلدول رقم ( )03على وجود عالقة قوية بني املصطري املسصقل
واملصمثل يف السلطة احلكومية واملصطري الصابع الذي يعرب عن اإلفصاح البيئي
للمؤسسات ،حيث بلغ االرتباط بينهما ( )0.771كما أن القيم معنوية (،)p<0.05
وكانت العالقة مع املديونية عكسية وذات داللة احصائية حيث بلطت ()-0.457
ونفس االمر تعلق باحلجم الذي بلطت قيمة االرتباط مع اإلفصاح البيئي
( ،)0.349أما ما تعلق بالرحبية فكان غري دال احصائيا.
باسصخدام طريقة املربعات الصطرى اليت تعصمدها مناذج االحندار ملعرفة أثر
العالقة بني املصطري الصابع لإلفصاح البيئي واملصطريات املسصقلة (السلطة احلكومية
واملديونية) واملصطريات الغابطة (الرحبية واحلجم) يف املؤسسات اجلزائرية خالل
الفرتة املمصدة بني ( )2018-2015ومن خالل اجلداول رقم ( )04،05،06نوضح
النصائج املصحصل عليها.
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جدول .4نصائج جودة توفيق النموذج املقدر لإلفصاح البيئي
النموذج
1

معامل االرتباط
املصعدد
R
.7980

معامل الصحديد
R2

معامل الصحديد
املصحح AdjR2

اخلطأ املعياري
للصقدير

.6380

.6240

.149510

املصدر :من إعداد الباحثان باالعصماد على الربنامج اإلحصائي SPSS24

من اجلدول رقم ( )04لنصائج جودة توفيق النموذج املقدر لإلفصاح البيئي
يصغح أن معامل الصحديد املصحح  AdjR2يساوي إىل ( ،)0.624وهذا يعين أن
املصطريات املسصقلة للدراسة تفسر  % 62.4من االحنرافات الكلية يف اإلفصاح
البيئي للمؤسسات اجلزائرية ،وهي تعرب عن جودة توفيق مقبولة ،يف حني أن 37.6
 %من االحنرافات ترجع إىل عوامل اخرى مل يصغمنها النموذج املقدر.
جدول .5نصائج حتليل الصباين ( )ANOVAلإلفصاح البيئي
البيان

جمموع املربعات
Somme des
carrés

درجات
احلرية ddl

مصوس جمموع املربعات
Carré moyen

4.286

4

1.072

2.436

109

6.723

113

0.022

قيمة
االخصبار F
.93847

معنوية
االخصبار
Sig
.0000

املصدر :من إعداد الباحثان باالعصماد على الربنامج اإلحصائي SPSS24

حيصوي اجلدول رقم ( )05لنصائج حتليل الصباين ( )ANOVAلإلفصاح
البيئي على نصائج حتليل الصباين من أجل اخصبار الداللة االحصائية الكلية
لنموذج االحندار املقدر ،حيث ختصرب الفرضية الصفرية  H0القائلة بأن مجيع
معامالت النموذج غري معنوية (ال ختصلف عن الصفر) ،وعند مسصوى الداللة
( ،)p>0.05ضد الفرضية البديلة  H1القائلة بأن يوجد على األقل معامل من
معامالت منوذج االحندار املقدر معنوية (ختصلف عن الصفر) ،وعندها مسصوي
الداللة االحصائية ( ،)p<0.05واظهرت نصائج الدراسة قيمة هذا االخصبار تساوي
إىل  F=47.938عند مسصوى الداللة ( )p=0.000وهي أقل من مسصوى الداللة
اإلحصائية للفرضية الصفرية  H0 α=0.05وعليه يصم رفض الفرضية الصفرية
وقبول الفرضية البديلة ،واليت مفادها أن هناك واحد على األقل من معامالت
منوذج االحندار املقدر ختصلف معنويا عن الصفر.
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جدول .6نصائج حتليل االحندار املصعدد لإلفصاح البيئي
املعامالت غري القياسية
املصطريات

املعامالت
القياسية

قيمة
االخصبار
T

معنوية
االخصبار
Sig
.3860

معامالت
االحندار β

اخلطأ املعياري

Bêta

ثابت

.3570

.4100

---

.8710

السلطة
احلكومية

0.503

.0480

.7870

.52010

0.000

املديونية

.0680

.1090

.0630

.6210

.5360

الرحبية

-0.488

.2600

-0.131

-1.874

.0640

احلجم

.0330

.0150

.1690

.2652

.0250

املصدر :من إعداد الباحثان باالعصماد على الربنامج اإلحصائي SPSS24

من خالل اجلدول رقم ( )06لنصائج حتليل االحندار املصعدد لإلفصاح البيئي
مت الصوصل إىل أن هناك على األقل من معامالت االحندار معنوية وختصلف عن
الصفر ،ولصحديد أي من هذه املعامالت ،مت اخصبار املعنوية اجلزئية للنموذج،
حيث ختصرب الفرضية الصفرية  H0القائلة بأن معامل االحندار ( )βغري معنوية
(ال ختصلف عن الصفر) ،وعند مسصوى الداللة االحصائية ( ،)p>0.05ضد
الفرضية البديلة  H1القائلة بأن معامل االحندار ( )βمعنوية (خيصلف عن
الصفر) ،وعندها مسصوي الداللة اإلحصائية ( ،)p<0.05ومن نصائج اجلدول أعاله
لصحليل االحندار اخلطي ،بلطت قيمة معامل االحندار ملصطري السلطة احلكومية
( ،)B=0.503وقيمة هذا االخصبار تساوي إىل  t=10.520عند مسصوى معنوية
اخصبار ( )p=0.000وهي أقل من مسصوى معنوية الفرضية الصفرية H0 α=0.05
وعليه يصم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،واليت مفادها أن
بأن معامل االحندار ( )βخيصلف معنويا عن الصفر ،أي توجد عالقة طردية ذات
داللة إحصائية بني السلطة احلكومية واالفصاح البيئي ،حيث العالقة طردية
كلما زاد الغطوط للسلطة احلكومية بوحدة واحدة يرتفع اإلفصاح البيئي ب
.%50.3
وبلطت قيمة معامل االحندار ملصطري املديونية ( ،)B= 0.068وقيمة هذا
االخصبار تساوي إىل  t= 0.621عند مسصوى معنوية اخصبار ( )p=0.536وهي أكرب
من مسصوى معنوية الفرضية الصفرية  H0 α=0.05وعليه يصم قبول الفرضية
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الصفرية ورفض الفرضية البديلة ،واليت مفادها أن بأن معامل االحندار ( )βال
خيصلف معنويا عن الصفر ،أي ال توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني
املديونية واالفصاح البيئي.
يف حني بلطت قيمة معامل االحندار للرحبية ( ،)B= -0.488وقيمة هذا
االخصبار ( )t= -1.874عند مسصوى معنوية اخصبار ( )p=0.064وهي أكرب من
مسصوى معنوية الفرضية الصفرية  H0 α=0.05وعليه يصم قبول الفرضية
الصفرية ورفض الفرضية البديلة ،واليت مفادها أن بأن معامل االحندار ( )βال
خيصلف معنويا عن الصفر ،أي ال توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني
الرحبية واالفصاح البيئي.
وبلطت قيمة معامل االحندار للحجم ( ،)B= 0.033وقيمة هذا االخصبار ( =t
 )2.265عند مسصوى معنوية اخصبار ( )p=0.025وهي أقل من مسصوى معنوية
الفرضية الصفرية  H0 α=0.05وعليه يصم رفض الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة ،واليت مفادها أن بأن معامل االحندار ( )βخيصلف معنويا عن
الصفر ،أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني الرحبية واالفصاح
البيئي ،حيث العالقة طردية كلما زاد احلجم للمؤسسة بوحدة واحدة يرتفع
اإلفصاح البيئي ب .%3.3
 -.5حتليل وتفسري النصائج واخصبار الفرضيات
مت إجراء احندار املربعات الصطرى العادية على مسصوى اإلفصاح البيئي
مقابل مجيع املصطريات املسصقلة باسصخدام بيانات للفرتة ( ،)2018-2015ويوضح
النموذج مسصوى اإلفصاح البيئي عند مسصوى داللة احصائية (.)p<0.05
الفرضية االولي :يوجد على األقل عامل من العوامل اخلارجية يف أثره على
اإلفصاح البيئي ،واملصمثل يف أثر السلطة احلكومية على اإلفصاح البيئي واليت
تبني وجود عالقة إجيابية ،وبالصالي زيادة السلطة احلكومية بوحدة واحدة تؤدي
الرتفاع اإلفصاح البيئي مبعامل االحندار ( )0.501عند مسصوى داللة احصائية
( ،)p<0.001وامكن تفسري النصيجة املصحصل عليها باعصبار املؤسسات اليت لديها
حساسية بيئية كبرية ،تسعى إلظهار الشرعية البيئية للحكومة وأن املؤسسة
تسعى لالسصجابة للغطوط احلكومية ،وهذه النصائج تصماشى مع دراسات سابقة
منها دراسة (( ، )Guo, (2007). Liu et al (2009أي أن العامل الرئيسي الذي
بلقاسم قريشي ،حممد زرقون
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يؤدي إىل اإلفصاح البيئي للمؤسسات اجلزائرية هو إعطاء صورة للسلطة
احلكومية على أنها تراعي القغايا البيئية وبالصالي حتسني صورتها أمام اجملصمع
واملنظمات الدولية مع السعي لدعم سياسات احلكومة.
ال يوجد أثر للمديونية على اإلفصاح البيئي وتظهر املديونية ارتباط كبري
وسالب ( ،)-0.457وبالصالي وجود العالقة مع اإلفصاح البيئي ،وعند دراسة األثر
باسصخدام االحندار املصعدد كانت النصيجة غري دالة احصائيا ( ،)p=0.584مما
يعين أن املديونية ليس لديها أثر إجيابي أو سليب مع االفصاح البيئي للمؤسسات،
وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو غري عادي إال أنه يصوافق مع النصائج اليت توصلت
إليها دراسة االفصاح البيئي األسرتالي ودراسة أخرى للعوامل املؤثرة على
اإلفصاح البيئي يف الصني (  ،)Chan, 2003; Liu et al, 2009وامكن أن يكون
أحد األسباب احملصملة هلذه النصيجة أن البنوك تولي اهصماما أقل لألداء البيئي
للمؤسسات اجلزائرية ومدى مراعاتها للقغايا البيئية يف أنشطصها االسصثمارية،
ويصم منح القروض للمؤسسات بناء على مدى قدرتها على السداد والوفاء
بالصزاماتها دومنا اعصبار ملدى مسؤولياتها البيئية.
الفرضية الثانية :يوجد على األقل عامل من العوامل املؤسسية يدعم
الفرضية ،حيث مل تظهر معنوية الرحبية أي ارتباط مهم على الرغم من أن
غالبية املؤسسات تصمصع برحبية عالية والنصيجة تصوافق مع دراسة جملس
الصعاون اخلليجي (لقمان حممد أيوب الدباغ وآخرون ،)2012 ،أما احلجم له
داللة إحصائية ( )p=0.030وبالصالي للحجم أثر على اإلفصاح البيئي للمؤسسات
وهو ما يصوافق مع دراسة (;Shuchi Pahuja, 2009; Abdullah et al, 2018
؛لقمان حممد أيوب الدباغ وآخرون  ،)2012والعالقة عكسية فكلما زاد احلجم
اخنفض اإلفصاح البيئي باعصبار أن املؤسسات الكبرية حتاول إخفاء البيانات
البيئية نصيجة تعرضها لغطوط كبرية نظرا لآلثار البيئية الكبرية واليت ال
امكن جتاهلها أمام كل من السلطة احلكومية أو اجملصمع ،واجلدول رقم ()07
يلخص نصائج حتليل االحندار املصعدد ألثر املصطريات املسصقلة والغابطة على
اإلفصاح البيئي.

بلقاسم قريشي ،حممد زرقون

1135

جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد 13العدد 1142- 1115 : )2020(2

جدول .7نصائج أثر العوامل اخلارجية واملؤسسية على اإلفصاح البيئي

Coefficient
T-statistic
P-value

B0

السلطة
احلكومية

املديونية

الرحبية

احلجم

.3750
0.894
0.374

0.503
10.520
0.000

0.068
0.621
0.536

-0.488
-1.874
0.064

.0330
2.265
0.025

املصدر :من إعداد الباحثان باالعصماد على نصائج الربنامج اإلحصائي SPSS 24

 -.6خامتة
باعصبار النصائج املصحصل عليها من الدراسة الصطبيقية نسصخلص من
العوامل اخلارجية أن سبب تأثري السلطة احلكومية على عملية اإلفصاح البيئي
من خالل اجلباية البيئية واليت تعصمد بدرجة كبرية على الغرائب والرسوم
البيئية املسصحقة على املؤسسات اجلزائرية ،خاصة املؤسسات اخلاضعة للصصنيف
واليت ختصلف من مؤسسة ألخرى حسب درجة تلويثها للبيئة ومدى سعي املؤسسة
للحد من الصلوث البيئي ،مما جعلنا نعصرب آلية اجلباية البيئية السبيل األمثل
لإلفصاح البيئي يف املؤسسات اجلزائرية بسبب خغوعها للسلطة احلكومية يف
احلصول على الرتاخيص البيئية وبالصالي البد من اإلفصاح يف حدود حتسني
صورتها لدى السلطة احلكومية واحلصول على املشاريع االسصثمارية ،مع العمل
على دعم سياسات السلطة احلكومية للحصول على املنافع االقصصادية خصوصا
إذا علمنا أن السلوك الواعي للمؤسسات اجلزائرية يف محاية البيئة من خالل
االلصزام بالدفع الغرييب واجلبائي البيئي للسلطة احلكومية ،وهو ما يظهر يف
النصائج املصوصل اليها للعالقة القوية اليت ترب بني اإلفصاح البيئي والسلطة
احلكومية وعدم وجود عالقة مع املديونية نظرا لعدم وجود معايري بيئية حمددة
من طرف املؤسسات املالية يصم على أساسها منح قروض واالعصمادات املالية.
أما ما تعلق بالعوامل املؤسسية حيث جند العالقة اإلجيابية بني اإلفصاح
البيئي واحلجم والذي يرجع اىل شركات النف والطاقة واليت تعد أغلب
مؤسسات عينة الدراسة وخاصة املوجودة يف اجلنوب الشرقي للجزائر باعصبار
مؤسسات حمل الدراسة برتولية واليت هلا أثر كبري على البيئة ،كما أنها
ختغع لغطوط حملية ودولية يف احلفاظ على البيئية خاصة ما تعلق االمر
باالنبعاثات امللوثة للبيئة والنفايات الناجتة عن العملية اإلنصاجية.
بلقاسم قريشي ،حممد زرقون
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باالعصماد على نصائج البحث املصوصل إليها فقد نوصي مبا يلي:
ضرورة وضع منوذج لإلفصاح البيئي تلزم فيه السلطات احلكومية
املؤسسات اجلزائرية مع مراعاة االخصالف بني القطاعات واملؤسسات الصطرية
واملصوسطة والكبرية باإلضافة اىل الصفريق بني املؤسسات احمللية واألجنبية ،بهدف
ضمان الصنمية االقصصادية وفق الشروط البيئية ودون املساس بصنافسية املؤسسات
الوطنية؛
اهصمام األطراف ذوي املصلحة يف املؤسسات اجلزائرية بعملية اإلفصاح
البيئي ومحاية البيئة بالشراكة مع املؤسسات األجنبية خاصة ما تعلق
باملؤسسات البرتولية لصخفيف االضرار البيئية واسصخدام الصكنولوجيا احلديثة؛
أما على املسصوى األكادامي ،فيوصي الباحث بالعمل على اقرتاح مناذج
لإلفصاح البيئي تساعد السلطات احمللية واملؤسسات على اعصمادها يف احلد من
الصلوث البيئي ،وادراج طرق قياس اآلثار البيئية وسبل احلد من الصلوث البيئي يف
املناهج اجلامعية خاصة الصخصصات االقصصادية واحملروقات ،ونشر الوعي البيئي
لألجيال الالحقة يف املدارس االعدادية.
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: املالحق-.7
 االنبعاثات الطازية لشركات االمسنت.
Paramètres

Valeurs
Résultats Limites

Unités

Méthode

(*)

Poussières totales
Oxyde de soufre
Oxydes d’azote
Protoxyde d’azote
Chlorure d’hydrogène et autres composés inorganiques
gazeux du chlore
Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et
particules)
Composés organiques volatils

3

mg/Nm
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

64,3
18,6
12,4
19,3

50
300
300
300

Analyseur poussières
Analyseur Multi-gaz
Analyseur Multi-gaz
Analyseur Multi-gaz

mg/Nm3

3,2

50

Analyseur Multi-gaz

3

0,7

10

Analyseur Multi-gaz

mg/Nm3

5,1

150

3

/

5

Rejet de cadmium, mercure et thallium, et leurs composés mg/Nm3

/

0.25

Analyseur Multi-gaz
NF EN 14909 ET
spectromètre xrf
NF EN 14909 ET
spectromètre xrf

mg/Nm3

/

1

NF EN 14909 ET
spectromètre xrf

mg/Nm3

/

5

NF EN 14909 ET
spectromètre xrf

mg/Nm3

0,88

1

Analyseur Multi-gaz

mg/Nm3

0,23

5

Analyseur Multi-gaz

0,1

50

Métaux et composés de métaux

Rejet d’arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés
autre que ceux visés parmi les rejets de substances
cancérigènes
Rejet d’antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain,
manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés
autres que ceux visés parmi les rejets de substances
cancérigènes
Phosphine- phosgène
Acide cyanhydrique exprimé en HCN, et brome et
composés inorganiques gazeux du chrome exprimé en
HBr, Chlore exprimé en HCL, Hydrogène sulfuré
Ammoniac

mg/Nm

mg/Nm

Amiante

mg/Nm3

/

0.1

Analyseur Multi-gaz
NF EN 14909 ET
spectromètre xrf

Autres fibres que l’amiante

mg/Nm3

/

1

NF EN 14909 ET
spectromètre xrf

m3/h

/

/

Calcul

Débit
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NOX
Fe :6.62

CO
Fe :1.84

COV

SO2
Fe :0.0096

Fe:150

338

66

24

37800

270

75

28

75900

267

74

27

7500

434

120

44

121650

723

201

54

91800

574

159

58

91200

283

79

29

26550

228

91

33

92100

226

63

23

67500

453

126

46

127000

515

143

52

144000

258

72

26

28250

135,041

135,041

126,882

115,965

124,216

 .األنشطة امللوثة واخلطرة لشركات النف والطاقة
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 املؤسسات الصناعية املصنفة يف ورقلة لسنة.3

المؤسســــات المصنفــــة الحمـــايـــة البيئــة
ETABLISSEMENTS CLASSES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
02 Activités de l'Industrie
Nombre d'activités de l'Energie et Mines
DAIRA

COMMUNE

Stockage Centrales Stockage Production Production
du gaz électriques du brut
du gaz
du brut

Ouargla
Rouissat
Touggourt
Z.el Abidia
TOUGGOURT
Tebesbest
Nezla
Sidi Khouiled
SIDI
H.B.Abdellah
KHOUILED
Ain Beida
N'GOUSSA N'Goussa
El Hadjira
El Hadjira
El Alia
Temacine
TEMACINE
Blidet Amor
Meggarine
MEGGARINE
Sidi Slimane
Taibet
TAIBET
M'Nagueur
Bennaceur
H.Messaoud H.Messaoud
El Borma
El Borma
TOTAL
OUARGLA

00
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
03
00
05

01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
05
01
07

00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
07
08
17

00
03
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
04
08
16

00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
05
08
15

Carrières
Stations de
et
services
sablières
00
09
01
00
00
00
00
14
01
01
07
07
01
10
02
04
00
10
02
01
00
70

07
02
04
01
03
03
00
06
02
01
06
03
02
02
03
02
03
00
00
06
01
57

البيئــــــــــــة
ENVIRONNEMENT
الرســـــــوم الطبقة على النشــاطات ال ملــوثــة

Taxes sur les activités polluantes et
dangereuses pour l'environnement

ACTIVITE
*Pétrolière
Para-Pétrolière
Stations de service
Stations d'enrobage
Carrirère
Atelier d'entretien
mécanique
Pressing Imprimerie
Boulangerie
Menuiserie(Métaux ,
bois aluminium )

1141

والخطيـــرة على البيئــة

عدد النشاطات
Nb d'activités

النشـــاط

21
32
57
09
70

البتــرولي
الشبــه البتــرولي
محطـــات الخــدمــات
محطــات الــزفت
ال مقلـــعة
ورشات الصيـــانة
547
ال ميكانيكيـــة
03
غســـاالت ومطـــابع
Taxe annulée depuis 2012
ال مخـــابز
النجارة الحديدية أو
144
الخشبية األل منيـــوم
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