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 الشكر والتقدير

 وفقني عمى إتمام ىذا العمل و  العمي القدير الذي أعاننيأشكر هللا 

،لتو يياتاااو  عي ااى عباااد هللا عي ااى الةنااودي :كمااا أتقاادم ب زياال الشاااكر والتقاادير ل  ااتاذ

 العممية التي كانت  را ا ينير الطريق لي في كل مراحل إن از ىذه الر الة.

ىاذه الر االة  ا اتبانةا بتحكايم الاذين تضلامو  التقدير إلاى اس ااتذةو  كما أتقدم ب زيل الشكر

 لما بذلوه من  يد ونصح أ يم في إثرائيا. 

التقاااادير إلاااى اس ااااتاذين الضالاااامين علااااوي ل نااااة المنا شااااة و  أتقاااادم ب زياااال الشااااكر وكماااا

بداء مالحظاتيما عمييا إلعطائيا عمقًا أكبر.و  لتضلميما بمنا شة ىذه الر الة  ا 

ودعمناي ولاو بكمماة طيباة فاي  ابيل مواصامة وختامًا أتو و بالشاكر إلاى كال مان شا عني 

تمام الر الة.  العمل وا 
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 الملخص

 الم اااؤولية عااان المحا ااابة نظاااام تطبياااق إمكانياااة عماااى التعااار إلاااى  الدرا اااة ىاااذه ىاادفت
 الم ااااؤولية لمضيااااوم الم اااؤولين إدراك م ااااتوى ودرا اااة، العامااااة الميبيااااة ال امعاااات فااااي اال تماعياااة
 عمااى التعاار  إلاى باإللااافة، بتطبيقيااا تمازم التااي والقااوانين التشاريعات كضايااة وماادى، اال تماعياة

، اال تماعياة المحا بة تطبيق عمى  ادر  يد محا بي  ونظام مؤىمة محا بية  كوادر توفر مدي
 .اال تماعية الم ؤولية عن المحا بة نظام طبيقتل فاعل حوافز نظام و ود عمى التعر  وكذلك

 كاال فااي ا ااتبانة 52 بوا ا  الدرا ااة م تماا  عمااى ا اتبانة 011 بتوزياا  الباحااث  ااام ولقاد
 لتحميااال والتحميمااي الوصااضي اإلحصااائي اس ااموب مااني  ا اااتخدام تاام و ااد( الدرا ااة محاال)  امعااة

 والمتو ااااط والتكااارارات المئويااااة الن اااب ا ااااتخدام خاااالل ماااان وذلاااك، الضرلاااايات واختباااار البياناااات
 .المطموبة النتائ  إلى الوصول أ ل من وذلككرونباخ  ألضا اختبارو  t-testواختبار  الح ابي

 الميبياة ال امعاات باددارات الم اؤولين إن :أىمياا مان عادة نتاائ  إلي الدرا ة توصمت كما
 مقومااااات تو ااااد وال، اال تماعيااااة الم ااااؤولية عاااان المحا اااابة نظااااام تطبيااااق أىميااااة ياااادركون العاماااة

 محا اابي نظااام يو ااد ال أناو إلااى باإللااافة ،لتطبيقيااا مؤىماة محا اابية كااوادر تتااوفر الو  ،لتطبيقياا
 . العامةال امعات الميبية  فيالمحا بة عن الم ؤولية اال تماعية  نظام تطبيق عمى  ادر  يد

 إدارات توعياااة لااارورة :أىمياااا مااان التوصااايات، مااان م موعاااة إلاااى الدرا اااة خمصااات و اااد
 إعاداد عماى والعمال أىميتيااو  اال تماعياة الم اؤولية عان المحا ابة بمضياوم العاماة الميبياة ال امعات

 وكاذلك، اال تماعياة المحا ابة نظاام تطبياق العاماة عماى الميبياة ال امعات ت اعد محا بية نماذج
 وذلاك ،العاماة الميبياة ال امعاات باددارات اال تماعياة المحا ابة نظاام تطبياق مقوماات تاوفير ي اب

المحا اابة  سىمياة والااح إدراك):فاي المتمثماة اإلمكانيااات تاوفرت إذا إناو حيااث، تطبيقياا إلمكانياة
، إلزامياة تشاريعاتو   اوانين، ك ء محا بي كادر،  يد محا بي نظام، اال تماعية الم ؤولية عن
المحا اابة عان الم ااؤولية  نظاام تطبياق اإلمكانيااات ىاذه خااالل مان يمكان...( فاعاال حاوافز نظاامو 

 .اال تماعية

 .العامة الميبية ال امعات، اال تماعيةالم ؤولية ، المحا بة :الكممات الدالة
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Abstract 

The aim of this study is to identify the possibility of implementing the 

system of accounting for social responsibility in Libyan public universities. 

examining the level of awareness of officials of the concept of social 

responsibility and the adequacy of the legislation and laws that are required 

to apply it, In addition to recognizing the availability of qualified accounting 

cadres and a good accounting system capable of applying social accounting, 

as well as identifying an effective incentive system for the implementation 

of the Social Responsibility Accounting System. 

The researcher distributed 100 questionnaires to the study community with 

25 questionnaires at each university (the subject of the study). The 

descriptive and analytical statistical method was used to analyse data and 

test hypotheses, using percentages, iterations, computational mean and alpha 

testing. 

In order to reach the required results. T-Test Kronbach and Test 

The study has also reached several conclusions, the most important of which 

are: the officials of the Libyan public universities are aware of the 

importance of implementing the system of accounting for social 

responsibility, but there are no elements for its implementation. There are no 

qualified accounting staff to implement it. Moreover, there is no good 

accounting system capable of implementing the system of accounting for 

social responsibility in Libyan public universities. 

The study concluded with a set of recommendations, the most important of 

which are: Public Libyan university administrations should be sensitized to 

the concept of social responsibility and its importance, and work should be 

done to prepare accounting models to help public Libyan universities 

implement the social accounting system. The elements for the 

implementation of the social accounting system in the administrations of 

public Libyan universities must also be provided for their possible 

application. (Clear recognition of the importance of social responsibility 

accounting, a good accounting system, an efficient accounting cadre, 

mandatory laws and legislation, and an effective incentive system...) It is 

through these possibilities that the Social Responsibility Accounting System 

can be implemented. 

Keywords: Accounting, Social Responsibility, Libyan Public Universities 
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 انفصم األول
 اإلطار انعاو نهدراسة

 

 المقدمة :أوالً 
خرو اا عان اسدوار  تمثال ، إذالمحا بة اال تماعية أحادث مراحال التطاور المحا ابي عدت

لم تماا  وأصااابح مااان بياار المقباااول الو ااو  عناااد تحقياااق احيااث ازداد وعاااي  ،التقميديااة لممحا ااابة
 (.012،ص5102)عباد العزيااز، اال تماعيااة اسىادا دون تحقياق   ةاال تصاادية لممنشاااسىادا  
 ىنااك منظماات رائادة عماى م اتوى العاالم مازالات تقادم مباادرات تتعماق بم اؤولية المحا ابةكماا أن 

حياث أطمقات اسماام المتحادة الميثااق العااالمي بياد  تشا ي   طاااع   ،اال تماعيااة عان الم اؤولية 
 (.www.un.org) إلن ان وا  راءات العمالة والبيئةحقوق ا اسعمال في م ال

بقلايا الم تما   او  يمكنياا مان المناف اة العناية ن  ن ا تناع منظمات اسعمال بكما أ
فااي م تماا  مماايء بالمشااكالت البيئيااة  ت ااتمر وتنمااو أنة ال يمكاان  المنشاا وأن والبقااء فااي ال ااوق

 تطاوير ميناة المحا ابة لتشامل المحا اابةإلاى ا اة تظيار الحلاذلك  .(5102،واال تماعياة )القرناي
كان المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية   ل تطبيقأومن  ،واإلفصاح عن الم ؤولية اال تماعية

اإلفصاح عنيا  ذلكالبد من إدراك اإلدارة مدى أىمية الم ؤولية اال تماعية ومن ثم تطبيقيا وبعد 
(. وباذلك تتلاح أىمياة 5،ص5100 ،ارة المشروع)حبيبالتي تعدىا إد الماليةمن خالل التقارير 

الم ؤولية اال تماعية لمشركات ولرورة إدراكيا سىمية تحقياق التاوازن باين اسىادا  اال تصاادية 
 .(5100،) ودة وأىدافيا اال تماعية

حثت العديد من المنظمات العالمية الشركات عمى تضعيل ودعم ما يصدر منيا مان ولقد  
 اتالمنظمااااة الدوليااااة لممعااااايير أياااازو بالمواصاااااض :وماااان ىااااذه المنظمااااات ،الم تماااا  والبيئااااةمعااااايير 

 :فااي م اااالت ميثاااق العاالمي ل ماام المتحادةال، و 52111ياازو اسالخاصاة بالم ااؤولية اال تماعياة 
وكاال ذلاك بياد  رفاا  م اتوى الم ااؤولية  ،البيئاة ومكافحااة الض ااد ،معااايير العمال ،حقاوق اإلن اان
 .(5102،)الزامل تح ينياو  لمشركاتاال تماعية 
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الشااااركة فاااي أنشااااطة إ ااايام وتولااايح ماااادى  ،تمبياااة مصااااالح أصاااحاب المصاااامحة كماااا أن
الم ااؤولية اال تماعيااة والبيئيااة لمشاااركات وم اااعدة الم ااتثمرين عماااى اتخاااذ القاارارات اال اااتثمارية 

 ،)بياوضالميبياة  إلفصاح عن أنشطة الم ؤولية اال تماعياة فاي الشاركاتفي ا يتحقق ، المنا بة
 د أفصحت عن المعموماات اال تماعياة العاممة في ليبيا أن معظم المصار  الت ارية و . (5102

إال أناو تباين ، حياث تناولات معظام الم ااالت اال تماعياة ،في أماكن متضر ة مان تقاريرىاا ال انوية
خااااال فعاااااال داعاااادم و اااااود نظااااام لممحا ااااابة عاااان الم اااااؤولية اال تماعياااااة واإلفصاااااح عنياااااا مطبقااااة 

( ومن خالل تمك الدرا اات  ااءت فكارة الدرا اة فاي البحاث 5105، ) طاطيالمصار  الت ارية 
 .العامة الميبية ال امعاتالمحا بة عن الم ؤولية اال تماعية في نظام تطبيق  مدى إمكانية عن

 : الدراسات السابقة: ثانياً 
نبية مولوع الم ؤولية اال تماعية العربية واس و  لقد تناولت العديد من الدرا ات المحمية

 : وفيما يمي نعرض بعض الدرا ات ال ابقة وأىم النتائ  التي توصمت إلييا ،من نواحي مختمضة

 الدراسات العربية -أ

مدى إمكانياة تطبياق المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياة مان  بال ( 2229( دراسة) المولو، 6)
 الشركات الم اىمة العامة.

ىااادفت الدرا اااة إلاااي التعااار  عماااى مااادى إدراك الشاااركات الم ااااىمة العاماااة المدر اااة فاااي  ااااوق   
م موعااة ماان  إلايفم اطين لاا وراق المالياة لمضيااوم الم اؤولية اال تماعيااة ، و ااد توصامت الدرا ااة 

النتائ  منيا: إن إدارة الشركات الم اىمة العامة المدر ة في  وق فم طين لا وراق المالياة تادرك 
تتوفر  اوانين أو أنظماة تمازم الشاركات باإلفصااح عان أدائياا  يوم الم ؤولية اال تماعية، كما المض

 نتاائ  عدياادة لعال أىمياا: ي ااب أن يكاون لمحكوماة مو اا  إلاياال تمااعي، و اد توصامت الدرا ااة 
وممار اااات اي ابيااااة ات اااااه الشاااركات الم اااااىمة التااااي تتحماااال الم اااؤولية اال تماعيااااة ماااان خااااالل 

 ت مح بدعضائيا من اللرائب أو بيرىا من الت ييالت مقابل م اىمتيا اال تماعية.تشريعات 
ماادى إدراك المصااار  الت اريااة سىميااة المحا اابة واإلفصاااح عاان ( 3122، ( دراســة )حبيــب3)

 درا ة تطبيقية عمى المصار  الت ارية الضم طينية ،الم ؤولية اال تماعية
ك المصاار  سىمياة المحا ابة واإلفصااح عان ىدفت الدرا ة إلى التعر  عماى مادى إدرا

عادة،  و اد توصامت الدرا اة إلاى نتاائ ، الم ؤولية اال تماعية فاي المصاار  الت ارياة الضم اطينية
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ماااان أىمياااااا أن ىنااااااك إدراك لااااادى إدارة المصاااااار  الت اريااااة الضم اااااطينية سىمياااااة المحا ااااابة عااااان 
الت ارياااة الضم ااااطينية عناياااة ت اااااه  كماااا تظياااار المصاااار  ،الم اااؤولية اال تماعياااة ت اااااه العااااممين

المحا ابة عاان الم ااؤولية اال تماعيااة ت اااه الم تماا  المحمااي لكاان بصااورة بياار كافيااة، وذلااك ماان 
وكذلك أن إدارة المصار  الت ارية المحمية  ،خالل إ ياماتيا المتنوعة في تنمية الم تم  المحمي

 : منيا ت الدرا ة إلى توصيات عدة،و د توصم، تدرك أىمية  ياس تكالي  الم ؤولية اال تماعية
المصار  مطالبة ببذل المزيد من العناية بم ؤولياتيا اال تماعياة ت ااه موظضيياا ال  :أوال

  يما فيما يتعمق بتوفير نظام لمت مين والمعاشات يرلي موظضييا.
 ،بكافااة  وانبيااا أن تقااوم المصااار  بتطبيااق المحا اابة عاان الم ااؤولية اال تماعيااة :ثانيــا

 وا تخداميا كنظام معمومات ا تماعي يخدم كافة اسطرا  ذات العال ة.
اإلفصاح عن الم ؤولية اال تماعية في التقارير ال نوية لممصار  ( 2262، )قطاطي دراسة( 0)

 الت ارية العاممة في ليبيا.
ىاااادفت الدرا ااااة إلاااااى التعاااار  عماااااى ماااادى التاااازام المصاااااار  الت اريااااة العامماااااة فااااي ليبياااااا 

 ،عاااان معمومااااات الم اااااؤولية اال تماعيااااة ماااان وا اااا  درا اااااة تقاريرىااااا ال اااانوية المنشاااااورة باإلفصاااااح
 :وتوصمت الدرا ة إلى م موعة نتائ  منيا ما يمي

تباااين ان المصاااار  الت ارياااة التااااي شاااممتيا الدرا اااة  ااااد أفصاااحت عااان المعمومااااات  :أوال 
متضاوتااة ومتزاياادة خااالل  ااانوات بم اااتويات و  اال تماعيااة فااي تقاريرىااا ال ااانوية فااي أماااكن متضر ااة

 .الدرا ة
تبااين ماان خااالل االطااالع عماااى التقااارير ال اانوية لممصااار  الت اريااة الميبيااة عااادم  :ثانيااا

وتوصامت الدرا اة ، و ود نموذج محا بي يمكان مان خاللاو اإلفصااح عان المعموماات اال تماعياة
إلاى  مماة ماان التوصايات التاي تيااد  إلاى الرفا  ماان م اتوى اإلفصااح عاان معموماات الم ااؤولية 

 اال تماعية في المصار  الت ارية الميبية وصوال إلى تحقيق التنمية والرفاىية اال تماعية. 
لممؤ  ااة تاا ثير أبعااد الم ااؤولية اال تماعيااة عمااى اسداء المااالي ( 3125، ( دراســة )رحمــاني5)

 اال تصادية.
تاا ثير أبعاااد الم ااؤولية اال تماعيااة عمااى اسداء المااالي الدرا ااة إلااى التعاار  عمااى  ىادفت

و د ، والتعر  أيلا عمى عممية تقييم اسداء المالي لممؤ  ة محل الدرا ةلممؤ  ة اال تصادية، 
اال تماعياة يحقااق  توصامت الدرا اة إلاى نتاائ  عادة منياا مان الناحياة النظرياة إن تبناي الم اؤولية
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ومن الناحية التطبيقية إن المؤ  ة محل  ،فوائد عديدة كالمحافظة عمى البيئة وزيادة والء العاممين
ال ودة والصااااااااحة وال اااااااالمة المينيااااااااة بااااااا)ت عماااااااى مختماااااااا  المواصاااااااضات المتعمقااااااااة الدرا اااااااة حاااااااااز 

ولعل أىم توصيات  ،وىذا ما يؤكد عمى فوائد تطبيق المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية،والبيئية(
الدرا ة تتمثل في اعتبار اسنشطة اال تماعية  ازءا رئي اا مان أنشاطة المؤ  اة ياتم متابعتياا مان 
  بل متخصصين، والعمل عمى تطوير كضاءة العاممين با تمرار لزيادة الكضاءة وتح ين اإلنتا ية.

مدى إمكانية تطبيق المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية  (3126،واآلخرين،)درغام دراسة( 6) 
 من  بل الشركات المدر ة في بورصة فم طين.

ىدفت ىذه الدرا ة إلى التعر  عمى مدى إدراك الشركات الم اىمة المدر ة في بورصاة 
ودرا ااااة ماااادى تااااوفر مقومااااات تطبياااااق  ،فم ااااطين لاااا وراق الماليااااة لمضيااااوم الم ااااؤولية اال تماعياااااة

: و د توصمت الدرا ة إلاى م موعاة مان النتاائ ، منياا، ة عن الم ؤولية اال تماعية لديياالمحا ب
أن الشااركات تااادرك مضياااوم الم اااؤولية اال تماعياااة وتاااوفر كااادرا محا ااابيا كضاااؤا  اااادرا عماااى تطبياااق 

كماا أن النظااام المحا ابي المطبااق فاي الشااركات )مولااوع  ،المحا ابة عاان الم اؤولية اال تماعيااة
ويتاوافر لادييا  اوانين وتشاريعات تمازم الشاركات ، يو القادرة عماى  يااس اسداء اال تمااعيالدرا اة(لد

وتو ااد عال اااة بااين إمكانيااة تطبياااق المحا اابة عاان الم اااؤولية  ،باإلفصاااح عاان أدائياااا اال تماااعي
ولعاال مان أىاام توصاايات الدرا اة أن الم ااؤولية اال تماعيااة ، اال تماعياة وتااوفر مقوماات تطبيقيااا

حيااث  ،م اااىمة فاي بورصااة فم ااطين لا وراق الماليااة مازالاات دون الم اتوى المطمااوبلمشاركات ال
تتبماور كونياا ممار اة  زئياة فردياة تتطماب مزيادا مان ال ياود مان كافاة اسطارا  ذات العال اة مان 

 الشركات نض يا والحكومة وال يات الشرعية والمؤ  ات اسىمية والمينية.
المحا اااابة اال تماعيااااة فااااي  ياااااس التنميااااة الم ااااتدامة فاااااي دور ( 2267،الطويــــل،)المزوغي (6)

 .مصراتو( ،الشركات الصناعية )درا ة تطبيقية بالشركة الميبية لمحديد والصمب
ىدفت الدرا ة إلاى التعار  عماى دور المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياة وا  اياميا فاي 

وكاذلك دورىاا فاي عمميااة  ،ط بينيماااالتارابتحقياق التنمياة الم اتدامة فاي البيئااة المحمياة وبياان مادى 
الماني  و  حيث اعتمدت الدرا اة عماي الماني  اال اتقرائي ، ياس وتحميل تكالي  التنمية الم تدامة

 : و د توصمت الدرا ة إلى نتائ  عدة منيا ما يمي، التحميمي
أىمياة بالةاة إلظياار المحا ابة عاان اسنشاطة اال تماعياة داخال الشاركة وذلااك  ىنااك :أوال

 .ية المطالب اال تماعية ولملةوط المتزايدة من فئات الم تم لتمب
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ويكمن  ابب ذلاك فاي ، تقوم الشركة بتطبيق المحا بة عن اسنشطة اال تماعية ال :ثانيا
توصيات عادة منياا ماا  و د توصمت الدرا ة إلى عدم إدراك اإلدارة سىمية الم ؤولية اال تماعية.

 : يمي
أصاااااول اسنشااااطة اال تماعيااااة وتبويبيااااا وفقااااا لمنماااااوذج الشااااركة فصاااال وبيااااان  عمااااى :أوال

 .المقترح
المحا ااابة عااان  الشااركة الميبياااة لمحديااد والصااامب أخاااذ زمااام المباااادرة بتطبيااق عماااى :ثانيااا 

 ممار تيا.و  الم ؤولية اال تماعية
مدى إدراك أىمية محا بة الم ؤولية اال تماعية في المصار   (2267، النعاس، )السويح (7)

 الت ارية الميبية.
ىدفت الدرا ة إلى تحميل المضاىيم والمبادئ الرئي ية التي تقوم عمييا محا ابة الم اؤولية 
اال تماعية ومعرفة مدى إدراك إدارات المصار  الت ارية لمضيوم الم ؤولية اال تماعية وتوليح 

حياث اعتمادت مني ياة الدرا اة عماى ، طبيق المحا بة عن الم اؤولية اال تماعياةوتقصي در ة ت
ومان أىام النتاائ  التاي توصامت إليياا الدرا اة ىاي عادم و اود ، المني  التطبيقيو  المني  التحميمي

و د توصمت الدرا ة  ،إدراك من إدارات المصار  الت ارية سىمية محا بة الم ؤولية اال تماعية
 : ة، من أىمياإلى توصيات عد

إن م ؤولية إدارات الضروع واس  ام بالمصار  الت ارية العاممة بمدينة مصراتة ىاي  :أوال
 الم ؤولية اال تماعية وتطبيق آلياتيا وفق المعايير الدولية.عن تر يخ مضيوم أىمية المحا بة 

ي البيئـــة ( إشـــكالية القيـــاس المحاســبي لمتكـــاليف االجتماعيـــة فـــ3129( ) اإلمــام، ىنـــاء، 9)
 المحاسبية الجزائرية.

ىاادفت ىااذه الدرا ااة إلااى معرفااة كيضيااة القيااام بعمميااة القياااس المحا اابي لمتكااالي  اال تماعيااة فاااي 
لمتكاالي   المحا ابيالبيئة المحا بية ال زائرية، وكذلك محاولة إعطاء نظرة عماى إشاكالية القيااس 

م موعاة مان النتاائ  لعال أىمياا ال يازال الضكار المحا ابي  إلاي، و د توصامت الدرا اة  اال تماعية
المعاصااار لاااام يتوصااال إلااااى طااار  محا اااابية تتمياااز بالمولااااوعية فاااي عمميااااة القيااااس المحا اااابي 
لتكاالي  اسنشااطة اال تماعيااة وذلااك ب اابب الصااعوبات التاي تتمثاال فااي التةياار النقاادي عاان ىااذه 

درا ة حث الم ؤولين في الشركات بالتطبيق التكالي  بالقياس النقدي، ولعًل  أىم ما وصت بو ال
 الضعمي لمحا بة الم ؤولية اال تماعية ب مي  م االتيا و أنشطتيا اسربعة.
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االجتماعيــة فــي المشــاريع  المســؤولية( مــداخل تطبيــق محاســبة :312)نصــير، دمــدوم، (:)
 المقاوالتية في ظل التنمية المستدامة.

ضعااال لمحا اابة الم اااؤولية اال تماعيااة فااي تقيااايم ىاادفت ىااذه الدرا اااة إلااى معرفااة الااادور ال
التنظيماي بصاورة م اتقمة و تقيايم  الييكالفاي  اإلدارياةاسداء الخاص بكل م توى من الم تويات 

أداء الوحدة اال تصادية ككل، وتوصمت الدرا ة ب ن تكون الم ؤولية اال تماعية م موعة منظمة 
اسخال اي ل مياا  القارارات الصاادرة مان المنظمااة،  مان القاوانين والممار اات التااي تتحماي باالتطبيق

مبادأ الم اااءلة  احتارامم موعاة مان التوصايات لعاال أىمياا: عماى المؤ  اة  إلايوتوصامت الدرا اة 
العامااة، والتااي تلاامن تي ااير وتعماايم أ اااليب الم ااؤولية لتشاامل  مياا  م ااتويات التنظاايم ولااايس 

 اإلدارة فقط.

 جنبيةاألدراسات ال -ب

1-  The social Accounting  project and Accounting 

organizations Society(Gray, ROB) 2002. 

 الم تم  اعية و المؤ  ات المحا بية ومشروع المحا بية اال تم

 نة، و الدور الذي تمعبو  25وىدفت الدرا ة إلى مرا عة أدبيات المحا بة اال تماعية خالل  
ا بية في تطور مينة المحا بة اال تماعية، وبينت الدرا ة أن ىذه المؤ  ات و ال معيات المح

المحا بة اال تماعية صممت لضتح الم ال سنواع  ديدة من المحا بة من بين أدبيات المحا بة 
 التقميدية.

2- The Extent of social Responsibility Accounting 

Application in the Qualified (5)Industrial Zones in 

Jordan.(Rahahleh and Sharairi ,2008) 
تحديااد ماادى إدراك إدارة الشااركات لمضياااوم : أىميااا ماان ىاادفت الدرا ااة إلااى م موعااة ماان اسىااادا 

تحدياد مادى تطبياق المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياة و لمحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياة،ا
وتوصاامت الدرا ااة إلاااي م موعااة مااان ماان  باال الشاااركات فااي مدينااة الح اااين الصااناعية بااااسردن، 

عاادم تاوفر االعتارا  الكااافي لمضياوم المحا ابة عاان الم اؤولية اال تماعياة ماان النتاائ  مان أىمياا: 
تقاوم الشااركات مولااوع الدرا اة بتطبيااق م اااالت شااركات فااي مديناة الح ااين الصااناعية، و  بال ال
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عات أحااد أ ااباب لااع  يعااد بياااب التشااري كل محاادود، كماااالمحا اابة الم ااؤولية اال تماعيااة بشاا
ي ب إعادة النظر في  :أوال: ومن أىم توصيات الدرا ة ق المحا بة الم ؤولية اال تماعية، تطبي

  فيمااااا يتعمااااق بالمحا اااابة عاااان الم ااااؤولية اال تماعيااااة.  القااااوانين والتشااااريعات المعتماااادة فااااي اسردن
اإلفصااح المحا ابي عنيااا.  تماعياة و االىتماام الكاافي بالمحا ابة عان الم اؤولية اال لارورة :ثانيـا
 إعداد ورش عمل حول المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية لعمال الشركات الصناعية. :ثالثا

(3) – ( Yu lina   Hui Ho , 2012) Preventing Corporate Corruption: The 

Roloof Corporate Social Responsibility Straegy. 

ىدفت ىذه الدرا ة إلى التعر  عمى دور الم ؤولية اال تماعية في من  الض اد في الشركات، وفد 
تح ن اسرباح، وتعزو توصمت الدرا ة إلى م موعة من النتائ  أىميا: أن الم ؤولية اال تماعية 

تماعية احترام الشركة في ال وق، وزيادة المبيعات، كما أظيرت النتائ  أيلًا أن الم ؤولية اال 
ت يطر عمى الض اد في الشركات بطريقتين اسولى خار ية من خالل الموائح الشديدة و الر ابة 

   والعقوبة و والدواف  الذاتية التي تؤكد عمى النزاىة والر ابة الذاتية.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ىناااك ناادرة فااي اسبحاااث المحميااة بعاد االطااالع عمااى الدرا ااات ال ااابقة تبااين لمباحااث أن 

ن أبمااااب  التاااي تناولاااات مولااااوع إمكانيااااة تطبيااااق نظااااام المحا اااابة عاااان الم ااااؤولية اال تماعيااااة وا 
اسبحاث التي تناولت ىذا المولوع كانت في دول مختمضة ال يما في الدول المتقدمة التي اعتنت 

  اااااات اال تصااااااادية بتطبياااااق نظاااااام المحا ااااابة عاااااان الم اااااؤولية اال تماعياااااة فااااااي الشاااااركات والمؤ 
كما ركزت اسبحاث المتعمقة بال اناب اال تمااعي فاي ليبياا عماى اسنشاطة اال تماعياة ، والتعميمية

التااي تمار اايا المؤ  اااة واإلفصاااح عنياااا فااي تقاريرىااا ال ااانوية إالم أنااو ال يو اااد نمااوذج محا ااابي 
يمياز ىاذه الدرا اة  ولعل مان أىام ماا، يمكن من خاللو  ياس اسنشطة اال تماعية واإلفصاح عنيا

 ،أنياا تبحاث فاي إمكانياة تطبياق نظاام المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياة فاي ال امعاات الميبياة
 .فدنيا تختم  عن الدرا ات المحمية في الم ال اال تماعي ولذلك

 الدراسة مشكمة: ثالثاً 
تةيارات إن درا ة البيئة الخار ية تعد من المولوعات الميماة لمنظماات اسعماالن سن م

 اااايما بعاااد المنااااداة بلااارورة االلتاااازام  المنظماااة وعماااي أدائياااا ممار اااااتفاااي البيئاااة الخار ياااة تاااؤثر 
، حيث زاد اللةط عمى منظمات اسعماال لتتحمال الم اؤولية اال تماعياة، اسخال ي واال تماعي
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اسمريكياة  اسعماالاال تماعياة فاي البناوك وشاركات التا مين ومنظماات و د كان لةياب الم ؤولية 
كما تم ، ( حيث لم يكن ىناك التزام ات اه أصحاب المصالح5112دور في و وع اسزمة العالمية )

اسطرا  القانونية وفي النياية أدت اسزمة إلى تضا م المشكالت ى عم الماليةإخضاء حقيقة البيانات 
 . (5102، اال تماعية نتي ة النييار العديد من الكيانات اال تصادية )وىيبة

ن تبني المؤ  ات لمم ؤولية اال تماعية يحقاق فوائاد عديادة لمم تما  كالمحافظاة عماو  ى ا 
مباادأ  إلاى تحقياقباإللاافة ، ماام الم تما وتح اين صاورة المؤ  ااة أ، وزياادة والء العااممين ،البيئاة

االىتماام بالم اؤولية اال تماعياة مان  بال . حياث أدىم (5102،)رحمااني المادى البعياد ىالربح عم
م ااتوي الرفاىياااة الماليااة إلااى اإل اايام فااي تح ااين الشااركات المدر ااة فااي  ااوق فم ااطين لاا وراق 

 كالبطالة والضقر والتموث البيئاي لمم تم  الضم طيني والحد من المشكالت اال تصادية واال تماعية
 . (5112، )المولو

ن أبمااب المؤ  اااات الميبياااة العاماااة ال تعتناااي بالم ااؤولية  أثبتااات ذلاااك  اال تماعياااة كمااااوا 
أشار الناكوع في درا تو إلى أن الشركة محل الدرا ة ال تطبق نظام المحا بة  عدة حيثدرا ات 

و ااود مشااكل فااي القياااس المحا اابي عادة منيااا، عان الم ااؤولية اال تماعيااة وذلاك را اا  س ااباب 
عناااو اإلفصااااح و  ال تو اااد معاااايير ي اااتند إليياااا لقيااااس اسداء اال تمااااعي حياااث (5112،)النااااكوع

ن مضيوم أىمية محا بة الم ؤولية اال تماعية بامض وبير و . (5112، )الشايبي بالقوائم المالية ا 
، النعااس، والح من و ية نظر مديري الضروع بالمصار  الت ارية العامماة فاي مصاراتة )ال اويح

تلااي  درا ااة المزوبااي والطويااال إلااى أن ىناااك أىميااة بالةاااة إلظيااار المحا اابة عااان و  (.5102
اإلفصاااح عنياااان و  نشااطة اال تماعيااة داخاال الشااركة الميبيااة لمحديااد والصاامب ماان خااالل  يا اايااس

، )المز وبيدة من فئات الم تم  ذات العال ة تمبية لممطالب اال تماعية ونتي ة لملةوط المتزاي
 .(5102، الطويل

نظاام ي ب ان يكون ىناك اىتمام من  بل المؤ  ات الميبية العامة ب ىمياة تطبياق  لذلك
ولذا  تتناول الدرا ة مولوع تطبيقيا في ال امعات الميبية  ،المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

 ال امعاات الميبيااة حتاى تر اىوذلاك  كمؤ  اة مان مؤ  اات التعمايم العاالي العامااة فاي ليبياا العاماة
 : التالييمكن ول  مشكمة الدرا ة في الت اؤل و ، المطموبم توي إلى ال
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 إمكانية تطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في الجامعات الميبية العامة؟ما  -
 : التالية الضرعية ويتضرع من ال ؤال الرئيس اس ئمة

المحا اابة عااان نظاااام  ىاال ياادرك الم اااؤولون بااددارات ال امعاااات الميبيااة العامااة أىمياااة تطبيااق -0
 الم ؤولية اال تماعية؟

المحا ابة نظاام بتطبياق إدارات ال امعات الميبياة العاماة  الميبية تمزم عاتالقوانين والتشريىل  -5
 عن الم ؤولية اال تماعية واإلفصاح عنيا؟

لتطبيق نظام المحا ابة  لدى إدارات ال امعات الميبية العامة مؤىمةىل تو د كوادر محا بية  -2
 عن الم ؤولية اال تماعية؟

نظااام  عمااى تطبيااق  يااد  ااادرنظااام محا اابي ة العامااة ىال يو ااد لاادى إدارات ال امعااات الميبياا-2
 ؟ المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

المحا بة عان نظام نظام حوافز فعال لتطبيق العامة الميبية  إدارات ال امعات ىلد يو دىل  -2
 الم ؤولية اال تماعية؟

 الدراسة فرضيات :رابعاً 
 نظااام تطبياقمقومااات الميبيااة العاماة  ال امعاات لادى إداراتتتااوفر  ال :رئيســةالفرضـية ال

 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية. 
 :التاليةوتندرج تحتيا الضرليات الضرعية 

 بااددارات ال امعااات الميبيااة العامااة أىميااة ال ياادرك الم ااؤولون :الفرضــية الفرعيــة األولــى
 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية. نظام تطبيق

الميبيااة  ال امعااات تماازم إداراتالقاوانين والتشااريعات الميبيااة ال  :الفرضــية الفرعيــة الثانيــة
 العامة بتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية واإلفصاح عنيا.

 الميبيااة العامااة نظااام محا اابي ى إدارات ال امعااتلااد ال يو ااد :الفرضــية الفرعيــة الثالثــة
 ال تماعية.تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية ا ى ادر عم  يد

محا اابية كاوادر الميبياة العاماة  ى إدارات ال امعااتلاد ال يو ااد :الفرضـية الفرعيـة الرابعـة
 .المحا بة عن الم ؤولية اال تماعيةنظام لتطبيق  مؤىمة

ال يو ااد لادى إدارات ال امعااات الميبيااة العاماة نظااام حااوافز  :الخامســة الفرضــية الفرعيــة
 الم ؤولية اال تماعية.فعال لتطبيق نظام المحا بة عن 
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 الدراسة أىداف :خامساً 
بشااااكل رئااايس إلاااى التعاااار  عماااى إمكانياااة تطبيااااق نظاااام المحا ااابة عاااان  تياااد  الدرا اااة 

 : الم ؤولية اال تماعية في ال امعات الميبية العامة، ويندرج تحت ىذا اليد  اسىدا  التالية
مضيااااااااوم الم ااااااااؤولية لالعامااااااااة الميبيااااااااة ال امعااااااااات إدراك اإلدارة فااااااااي م ااااااااتوى  ىلتعااااااار  عمااااااااا -أ

 اال تماعية.

ى مدى كضاية التشريعات والقوانين الممزمة لتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية التعر  عم-ب
 اإلفصاح عنيا.و  اال تماعية

 لتطبيق لدى إدارات ال امعات الميبية العامة مؤىمة كوادر محا بية توفر مدى ىالتعر  عم -ج
 ة.ية اال تماعيالمحا بة عن الم ؤولنظام 

تطبيااق  ىعماا العامااة الميبياة ال امعااات اادرة النظااام المحا ابي المطبااق فااي  ىلتعار  عماا -د
 نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

التعااااار  عمااااااى و اااااود نظااااااام حاااااوافز فعااااااال لتطبياااااق نظااااااام المحا ااااابة عاااااان الم ااااااؤولية  -ه
 اال تماعية.

  أىمية الدراسة :سادسا  
مان كونياا تعاال  أحاد الموالاي  الميماة التاي تضتقار إليياا أىميتيـا العمميـة ت تمد الدرا ة 

ثاراء المكتبااة العربياة ال  اايما و  البحاوث العربيااة والمحمياة ومحاولااة اإل ايام فااي أدبياات المولااوع ا 
 الدرا اات فااي م ااال المحا ابة عاان الم ااؤولية اال تماعيااةو  الميبياة التااي تعاااني مان ناادرة البحااوث

كماا إن تطبياق نظاام المحا ابة عاان  ،يقياا مان  بال إدارات ال امعاات الميبياة العاماةاالىتماام بتطبو 
الم ؤولية اال تماعية في ال امعات الميبية العامة ي تي في إطار تطبيق أنظمة محا بية متطورة، 

أىميـة الدراسـة بالنسـبة إلـى وتنبا   وبالتالي االرتقاء باسنظمة المحا بية المعماول بياا فاي ليبياا،
فاي تحقيااق الرفاىياة اال تماعياة لمم تماا  الميباي والحااد مان المشااكالت  فااي كونياا ت اايم مجتمـعال

فاي أن  أىمية الدراسة بالنسبة إلى الباحثوأيلا ت تي  ،اال تماعية واال تصادية كالضقر والبطالة
ياات تكون ىذه الدرا ة لبنة ميمة في م ال الم ؤولية اال تماعية واإل يام في  اد الض اوة فاي أدب

المولاوع فاي ليبياا لكونياا تعاال  مولاوعًا يتعماق بدمكانياة تطبياق نظاام المحا ابة عان الم ااؤولية 
 اال تماعية في المؤ  ات الميبية العامة.
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 متغيرات الدراسة :سابعاً 
متةيار م اتقل ويتمثال فاي  واعاد المحا ابة عان الم اؤولية  :تحتوي الدرا ة عمى متةيارين

الميبياااااة العامااااة، ومتةياااار تاااااب  وىاااااو إمكانيااااة تطبيااااق المحا اااابة عااااان اال تماعيااااة فااااي ال امعااااات 
الم ؤولية اال تماعية المتمثمة في إدراك إدارات ال امعات الميبية العامة سىمية تطبيق المحا بة 
عان الم ااؤولية اال تماعيااة والقااوانين والتشااريعات المتعمقااة بالم ااؤولية اال تماعيااة، وكااذلك و ااود 

نظاااااام حاااااوافز فعااااال لتطبياااااق المحا اااابة عااااان الم اااااؤولية و  ضااااااءات مؤىمااااةنظااااام محا ااااابي  يااااد وك
 اال تماعية.

 نموذج المتغيرات

 

 
  

 تطبيققواعد 

نظام 

المحاسبة عن 

المسؤولية 

االجتماعية 

في الجامعات 

 الليبية العامة

 أهمية تطبيقها
 
 

 القوانين والتشريعات

 نظام محاسبي جيد

 مؤهلة كوادر محاسبية

 حوافز فعالنظام 

 املتغري انتابع املستقم املتغري
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 حدود الدراسة :ثامناً 
،  امعااة الزاويااة ،العاماة الميبيااة ى ال امعاااتحيااث يقتصار البحااث عما :مكانيــةالحــدود ال

  امعة بريان،  امعة صبراتة ، امعة طرابمس
 .5150/  00 -2كانت ىذه الدرا ة خالل الضترة : الزمانيةحدود ال
 المحا بة عن  الم ؤولية اال تماعية . يتم إلقاء اللوء عمى  :موضوعيةالحدود ال

 :منيجية الدراسة :تاسعاً 
ثام  ا اتقراء أراء عيناة الدرا اة الاذي يتلامن السـتقرائيا المـنيج تعتمد ىذه الدرا اة عماى

 طالع عمى الدرا ات والمقاالت والبحوثالنتائ  وذلك من خالل اال ىلإالضروض لموصول  اختبار
الدرا اااة واال ااتضادة منياااا فااي صاايابة اإلطاااار النظااري لمدرا اااة، العمميااة التااي لياااا صاامة بمولااوع 

الاذي يقاوم عماى اختباار فرلايات الدرا اة وتحدياد مادى  المني  اال اتنباطيوكذلك االعتماد عمى 
مكانيااة  صاحة ىاذه الضرلايات مان خااالل الاربط باين نظاام المحا اابة عان الم اؤولية اال تماعياة وا 

 .spssبا تخدام البرنام  اإلحصائي  وذلك، ياتطبيق

 محتويات البحث: عاشراً 

 .اإلطار العام لمدراسة : الفصل األول

 ولية االجتماعية .نظام المحاسبة عن المسؤاإلطار النظري ل :الفصل الثاني

 .تحميل البيانات وتفسير النتائج: الفصل الثالث

 (مقترحةدراسات ، التوصيات ،الخالصة )النتائج :الفصل الرابع

 المالحق :الفصل الخامس

 
 

 

 



 
 انفصم انثاني

 اإلطار اننظري نهمحاسبة عن املسؤونية االجتماعية
 

 مقدمةال

 

 6-2 أسبابيا ، مفيوميا وأىميتيا.   المسؤولية االجتماعية: 

، تطورىـــــايا، نشـــــ ت المحاســــبة عـــــن المســـــؤولية االجتماعيـــــة،
 .وأسبابيا

2-2 

 0-2 االجتماعيةعن المسؤولية مفيوم المحاسبة 

 4-2 االجتماعيةعن المسؤولية  أىمية المحاسبة 

 5-2 مداخل تطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية

 6-2 مجاالت المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية

 7-2 المفاىيم العامة لممحاسبة عن المسؤولية االجتماعية

 .محاسبة عن المسؤولية االجتماعية مفيوم نظام ال
 مكونات نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية.

2-8 
2-9 

 محاسبة عن المسؤولية االجتماعية. أىداف تطبيق نظام ال
 تطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية. مزايا

2-62 
2-66 

محاســبة عــن المســؤولية االجتماعيــة. خصــائت تطبيــق نظــام ال
 ت تطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية.معوقا

2-62 
2-60 

 64-2 فروض المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية

 65-2 مبادئ المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية

 مقومات تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية

 وتطورىانش ت الجامعات الميبية 

 أىداف التعميم الجامعي في ليبيا

2-66 
2-67         
2-68             
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 المقدمة

إن تو عااات الم تماا  وتقاادير متطمباتااو أصاابح إلزامااا عمااى مشااروعات اسعمااال أن تعمااال 
حيااث إن منظمااات اسعماال ممزمااة ) ااواء مان تمقاااء نض اايا أو تحاات ، عماى مقابمااة ىااذه التو عاات

، )حبيابا اال تماعياة فاي حادود إمكانياتياا بالوفااء ب شاكال مختمضاة بم اؤولياتيلةط الرأي العاام( 
وىذا ، كما إن اإل يام بتحقيق الرفاىية اال تماعية أصبحت و ية اال تصاديات الحديثة، (5100

ما ناشدت بو اسمم المتحدة بش ن  يام الدول بمشاري  التنمية الم تدامة عمى الصعيد اال تماعي 
لتشااريعية ات ااااه الرفااااه وذلااك مااان خااالل تةييااار  يا اااة الدولااة اال تصاااادية وا، تصااااديب انااب اال 
 .(5112، )المولواال تماعي 

وذلك ما  عل المنظماات فاي أماسل الحا اة لمتكيا  ما  كال الم ات دات التاي تحادث فاي 
إذ إن ، بوصااا  أن المنظمااة نظاااام مضتااوح يااوثر ويتااا ثر بالبيئااة التاااي تعماال فيياااا،  طاااع اسعمااال

اللاااااةوطات  ااااو  يعااااارض و ودىااااا فااااي ال اااااوق لمخطاااار، ومااااان أىاااام ىاااااذه و  ت اىميااااا ل حااااداث
المتةيرات التي برزت في اآلونة اسخيرة مضاىيم ترتبط بلرورة مراعاة منظمات اسعماال ال واناب 

عاااادم طةياااااان الياااااد  الربحااااي عماااااى دورىاااااا  إلاااااياسخال يااااة واال تماعياااااة فاااااي نشاااااطاتيا والااااادعوة 
 ،5102، )وىيباااااةذوي المصااااالح أو بياااارىم فااااي الم تماااا  اسطاااارا  مااااان اال تماااااعي ات اااااه كاااال 

حيااث إنااو ىنااااك  ،كمااا يضاارض عمااى ا اااتمرار أي منشاا ة القيااام بم ااؤولياتيا اال تماعياااة(. 22ص
وال بااااد أن ت ااايم المنشاااا ة فااااي حاااال مشاااااكل الم تماااا  ، م اااؤولية ا تماعيااااة سي منشاااا ة ا تصااااادية

ماا يعاود عميياا بمزاياا عادة منياا المياازة ، ة اال تماعيااةالمختمضاة وأن ت ايم أيلاا فاي تحقياق الرفاىيا
 .(5102،)ابوعمارةمحافظة عمى الزبائن لدييا وبيرىا الو  ال معة الطيبةو  التناف ية

ما  ،تبنى منظمات اسعمال تطبيق المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية كل ذلك أدى إلى
 اايما ما  ازديااد شادة المناف اة بااين  ،مااليخادم أىادافيا بطريقاة تحاافظ عمااى مكانتياا فاي بيئاة اسع

اسماار الاذي يتطمااب ماان اإلدارة بمنظماات اسعمااال أن تكااون أكثار إدراكااا ماان  ،منظماات اسعمااال
مااان أ اااال ن ااااح ميامياااا وتحقيقااااا  ،أي و ااات معناااى اسىمياااة الكبياااارة لتماااك الم اااؤولية والوفاااااء بياااا

إن الوفااااااء بم ااااؤولياتيا اال تماعيااااة ي اااااب أن يشاااامل مختماااا  الضئاااااات  إذ ،اإل ااااترات يةسىاااادافيا 
القرار اال تماعية. ولكي يتم تطبيق المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية عمميا ي ب عمى صناع 

مضياااوم الم اااؤولية اال تماعياااة لياااا وكااااذلك  الح اااابان إدراكمنظماااات اسعماااال أن ي خاااذوا فاااي  فاااي
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وىذا يتطمب تطوير النظرة نحو المنظمات من خالل ، يوض بياوذلك من ا ل الن ،أىمية تطبيقيا
المنظمات  اختيار النموذج الذي يتماشى م  تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية في

 .(022،ص5102، الطويل، )المزوبيالتي تتبنى ىذا النظام 
، اال تماعيةممحا بة عن الم ؤولية ال انب النظري لفدن ىذا الضصل  و  يولح  لذلك
الم ااااؤولية اال تماعيااااة المتمثمااااة فااااي أ ااااباب ظيورىااااا ومضيااااوم  ىااااذا الضصاااال عمااااى حياااث يحتااااوي

المحا اابة عان الم ااؤولية اال تماعياة المتمثاال فاي نشاا ة  و كاذلك ،الم اؤولية اال تماعياة وأىميتيااا
وتطاااور المحا اااابة عااان الم ااااؤولية اال تماعياااة وأ ااااباب ظيورىاااا وكااااذلك مضياااوم وأىميااااة ومااااداخل 

كماا يحتاوي ، إلافة إلي أىم المضاىيم المتعمقة باو ،م االت المحا بة عن الم ؤولية اال تماعيةو 
نظااااام المحا اااابة عاااان الم ااااؤولية اال تماعيااااة المتمثاااال فااااي مضيااااوم ومكونااااات نظااااام   ايلااااا عمااااى

المحا اااابة عااااان الم ااااؤولية اال تماعياااااة، وأىاااام أىااااادافيا ومزايااااا وخصاااااائص نظااااام المحا ااااابة عااااان 
و ،  تماعية، وكذلك أىم معو ات تطبيق نظام المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياةالم ؤولية اال

مقومات تطبيقيا، و إلاافة  أىمو  عمى فروض ومبادئ المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية كذلك
إلااى ذلااك يحتااوي عمااى نشاا ة ال امعااات الميبياااة العامااة  وتطورىااا، و أىاادا  التعماايم ال ااامعي فاااي 

 ليبيا.
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 أسبابيا، مفيوميا، و أىميتيا: المسؤولية االجتماعية :2-6

 أسباب ظيور المسؤولية االجتماعية  -أ
ىنااك اتضاااق بااين أبمااب الباااحثين عمااى أ ااباب ظيااور الم ااؤولية اال تماعيااة، و ااد أشااار 

 اعدت عمى ظيورىا، اال تماعية التي و  م موعو من التطورات اال تصادية درا تو إلىرزيق في 
 : (51ص، 5112، )رزيق ومنيا ما يمي

 : الضغوط االجتماعية وتعدد األطراف المستفيدة -6
، تعااد اللااةوط اال تماعيااة إحاادى العواماال التااي ت عاال اإلدارة تعتنااي باادورىا اال تمااااعي

فالمنظمااة ككاائن ا تمااعي تعمال عمااى تحقياق مصاالح أطاارا  ، وتتحمال الم اؤوليات اال تماعياة
متعاددة وىاذه المصاالح إذا لام يااتم تحقيقياا فادن ىاذه اسطارا  تتحاارك لملاةط عماى المنظماة حتااى 

متعاددة  اد تتمثاال فاي إلاارابات العااممين أو مطالااب  اللاةط صااوراو ااد ي خاذ ىااذا ، تمباي مطالبياا
 اتحادات العمال، و د ت خذ اللةوط اال تماعية شكل  وانين تصدرىا ال يات الحكومية.

 : ت المجتمعتغير حاجا -2
فقاديما ، لظيور الم ؤولية اال تماعية ىاي الحا اات المتةيارة لمنااس اس باب الرئي ةمن 

وكاناات ، الحا ااة إلاى اسماانو  عمااى الحا اة إلااى الادخل اال تصااادي النااس تقتصااركانات حا ااات 
، المنظمات في تمك الضترة تتولى توفير المناف  اال تصادية بح ب حا ات الناس في ذلاك الو ات

ليذا كان ا تصار المنظمات عمى دورىا و  اال تماعية إلى الربباتوحديثا تحولت رببات الم تم  
ويمكاان تض اااير ىااذا االت ااااه بترتياااب  ،مااا  احتيا ااات الم تمااا  يعاااد متالضااااال تصااادي فح اااب لاام 

ناااو كمماااا أشااابعت ، االحتيا ااات الاااذي يضتااارض أن تو اااد فااي صاااورة أولوياااات ت خاااذ شااكال ىرمياااا وا 
ذا تاام الت ااميم باا ن الحا اااات ،  ا ااية فاادن حا ااات  دياادة  ااتظير فاااي أعمااى الياارمالحا ااات اس وا 

ال ايما فااي الادول المتقدمااة فادن الحا ااات اال تماعياة  ااو  ، اسمان  ااد أشابعت ن اابياو  اس ا اية
 تظير تدري يا وتمح حتى تشب  وتظير حا ات  ديدة.
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 : التغيرات في البيئة -0
وماان أىام ىااذه ، ا أدت إلاى ظياور الم ااؤولية اال تماعياةحادثت تةيارات بيئيااو مختمضاة مماا

 : التةيرات ما يمي
إن فتح م االت  ديدة لمعمل سفراد الم تم  أصبح يعتمد عمى المنظمات النا حة التي تعمل  -أ

 عمي تحقيق التوازن بين مصمحة أصحابيا والعاممين بيا.
شاااااباعيا حتااااى تحقاااااق اسصااااوات المناديااااة بلااااارورة تااااوفير المنظماااااات الحتيا ااااات  -ب اسفااااراد وا 

 الرفاىية سفراد الم تم .
إن االعتاداء المتزايااد ماان  اناب المنظمااات عمااى الماوارد الطبيعيااة المتمثاال فاي تمااوث اليااواء  -ج

والمااء بنضاياات العممياات الصاناعية فااي المنظماات  اد أو اد عبئااًا كبيارا عماى الم تما  لموا يااة 
 اسلرار النات ة من ىذا التموث.

 : تغير دور اإلدارة -4
وظيضاة التةيار النظارة إلاى  و كبر ح ام المنظماات  الشركات الم اىمةظيور ترتب عمى 

ف صبحت اإلدارة تخطط  يا ة المنظمة والعة في ح بانيا المصمحة العامة لممنظماة باعتبارىاا 
لاة وأصبحت المنظمة تيد  إلى تحقياق رفاىياة الم تما  ممثماة فاي أربااح معقو ، شخصية معنوية

واإل اايام فاااي تحقيااق التنمياااة ، سصااحابيا وأ ااور عادلاااة لعماليااا وخدماااة أو  اامعة  ياادة لمم اااتيمك
 .(50ص، 5112، الناكوع)ال تماعية لمم تم  الذي تعيش فيو اال تصادية وا

 : كبر حجم المنظمات – 5
لقد تةيرت المنظمات وتطورت من حيث الح م من منظمات صةيره إلى منلمات كبيرة 

ل الشااااركات الم ااااااىمة، وىااااذا التطااااور أدى إلااااى تةيااااار الم ااااؤولية الممقاااااة عمااااى عااااااتق ت خااااذ شااااك
فاالقوة اال تصاادية واال تماعياة ىاي نتاائ  مباشارة أو بيار مباشارة لح ام العمال، فاابعض ، المنظماة

الشاركات  ايطرت عماى مدينااة والابعض اآلخار ي اايطر عماى صاناعة. حيااث أصابح بعاض دخاال 
مي لبعض الدول، وب بب ت ثيرىا اال تصادي واال تماعي أصبحت الشركات يزيد عمى الدخل القو 

 .(55ص، 5112، )رزيقم  المؤ  ات ال يا ية وتؤثر فييا  وة ا تصادية تنافس عمى الموارد 
المنظمااات مااان أىاام أ اااباب  اال تماعيااة عماااىمماااا  اابق أن اللاااةوطات  ويــرا الباحـــث

ي اب أن تتحمال المنظماات م اؤولياتيا اال تماعياة، باإللاافة  اال تماعية التيظيور الم ؤولية 
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كماا أن دور اإلدارة وكبار ح ام المنظماات  ااعدت ، إلى تةير حا اات الم تما  والتةيارات البيئياة
 .أيلا عمى ظيور الم ؤولية اال تماعية

 مفيوم المسؤولية االجتماعية -ب
عناادما تكااون الوحاادات  بشااكل مباشاار عمااى مختما  نشاااطات المشااروع المالاك يشاار إن 

اال تصادية صةيرة، وعنادما تنماو تماك المشاروعات فدناو يو اب عماى المالاك إعطااء م اؤولية إدارة 
ة الممنوحااة ويعتماد ن ااح المشاروع عماى مادى نطااق الم اؤولي ،بعاض اسنشاطة سشاخاص آخارين

 .(52ص،5112، )مرت يإلدارة تمك المشروعات 
م ظيارت الم اؤولية اال تماعياة نتي اة لاردود الضعال و بظيور العولمة التي ا تاحات العاال

اسماار الااذي دفاا  الشااركات متعااددة ال ن اايات لمبحااث عاان دور ليااا عمااى الم ااتوى ، لااد العولمااة
التطبيقااات الصاااارمة لتحرياار الت اااارة  وذلااك نتي اااةال اايما بعاااد تنااامي ظااااىرة الضقاار، ، اال تماااعي

رتبط بشاااكل علاااوي بالتنمياااة الم اااتدامة فيااااو كماااا أن مضياااوم الم اااؤولية اال تماعياااة ماااا، العالمياااة
التنمياااة  حياااث يحااث الشاااركات عمااي العناياااة بالبيئاااة والمشاااركة فاااي، مضيااوم متةيااار ودائاام التطاااور

 .(02،ص5105، )الضحماءاال تصادية واال تماعية 
دينااي أوال  إلاافة إلاي ذلاك فاادن مضياوم الم اؤولية اال تماعيااة ينظار إلياو عمااى أناو وا اب

يعني بذلك انتياج المنظمة ني ا يتص  بالم اءلة أمام  مي  اسطرا  و ، ثانيا ووطني وم تمعي
بحيااث يحقاااق ، الم ااتضيدة،  ااواء كاناات أماااام مالمكيااا وم اااىمييا أو أمااام  ميااا  اسطاارا  اسخاارى

مضياوم التنميااة الم ااتدامة حضااظ حاق اس يااال القادمااة، وأن تماازم المنظماات بيااذه الم ااؤولية بشااكل 
 .(02، ص5102، )العودات ميا ىذا الحصول عمى مناف  مباشرة راء التزاطوعي وال تنتظر 

حيث كانت المنظمات تحاول تعظيم اسرباح بكافة الو ائل في النص  اسول من القرن 
وما  النقااد ، ولام يكان مضياوم الم ااؤولية اال تماعياة معروفاا بشاكل والاح فااي تماك الضتارة ،العشارين

كباار ات اااه البيئااة ظياارت عاادة دوافا   عماات المنظمااات تتبنااى دور أالم اتمر لمضيااوم اسرباااح فقااد 
وباالربم مان صاعوبة تحدياد تعريا  د ياق لمضياوم الم ااؤولية ، (5102، أبوىربياد)التاي تعمال فيياا 

 : اال تماعية فدنو ىناك ا تيادات عدة ىادفة إلى تعريضيا
ماان أعمااال كافاااة   مياا  ماااا تقااوم بااو المنظمااات تعاارل  الم ااؤولية اال تماعيااة عمااى أنيااا 

تانعكس عماى الم تما  بشاكل يتصاا  بالشاضافية واسخال ياات العاماة بمااا يتضاق أيلاا ما  المعااايير 
 .(verboven ،5100 مي  ممار ات المنظمة ) في وصوال لمتكاملالدولية لم موك 
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فيااا) التااازام عمااى منظمااة اسعماااال ت اااه الم تماا  الاااذي تعماال فياااو.   ( ب نياااHolmesوعرل
مثال محارباة الضقار وتح اين ، ق الم اىمة بم موعة كبيرة من اسنشطة اال تماعيةوذلك عن طري

شاكمة اإل اكان والمواصاالت وبيرىاا الخدمات الصحية ومكافحة التموث وخمق فرص عمل وحل م
 .(522ص ، 5112، )الخضا ي وآخرون

 ووفقاااا لو ياااة نظااار بااااون فااادن الم اااؤولية اال تماعياااةت مصاااطمح الم اااؤولية اال تماعيااااة 
و اااتحول اىتماااام ر اااال اسعماااال إلتبااااع ، لر ااال اسعماااال  ااايتم ا اااتعماليا بشاااكل كبيااار م ااتقبال

ىااذا ،  يا ااات اتخاااذ القاارارات ومتابعااة التو ييااات المربوبااة المتوافقااة ماا  أىاادا  و اايم م تمعنااات
انتقااد التعري  ح ب ما أورده ال يعناي أناو لكاون ر اال اسعماال أفاراًدا مان الم تما  ال يحاق ليام 

القيم المتعار  عمييا وتقديم و ية النظر الخاصة بيم لكن في نضس الو ت واعتبارىم أعلاء في 
 (.2ص ، 5102، براق، )الدينيذه القيم الم تم  أال يكونوا بير مبالين ب

والتكاتالت  والييئااتو د أشارت وىيبة في درا تيا إلاى تعريضاات عادة مان  بال المنظماات 
 : الدولية ومنيا

ت تشكل إ راءات  رل  مؤتمر اسمم المتحدة لمت ارة والتنمية الم ؤولية اال تماعية ب نياع 
تادم  بمو بياا منظماات اسعمااال الشاوابل اال تماعياة فاي  يا اااتيا وعممياتياا المتصامة ب عماليااا 

 ويشااكل االمتثااال لقااانون الحااد الت ارياة. ويشاامل ذلااك الشااوابل البيئيااة واال تصاادية واال تماعيااة.
ين عماااااااااااااااى منظمااااااااااااااات اسعمااااااااااااااال مراعاتياااااااااااااااا اسدنااااااااااااااى ماااااااااااااان االلتاااااااااااااازام بالمعاااااااااااااااايير التااااااااااااااي يتعاااااااااااااا

(UNCTAD/ITE/TEB/2003). 
الصاااااادرة عاااان المنظماااااة العالميااااة لممعاااااايرة الم اااااؤولية  52111تعاااارل  مواصاااااضة االياااازو  

تر ماة لقراراتياا ونشااطاتيا ت ااه الم تما  والبيئاة مان خاالل تبناي  اموك شاضا    اال تماعية ب نيا
 : خال يوأ

 ي يم في تحقيق التنمية الم تدامة بما في ذلك الصحة والرفاه في الم تم . -0
 ي خذ في االعتبار تو عات أصحاب المصالح. -5
 ويتوافق م  المعايير الدولية.، يحترم القوانين ال ارية -2
فاااي م اااتوياتيا اإلدارياااة المختمضااااة  يااادم  فاااي المنظماااة ككااال وياااتم ممار ااااتو وتطبيقاااو -2

 .(25ص، 5102، ىيبةت)و 
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 توحياد  مياا  مااا  :وأوردت المضولاية اسوروبيااة تعريضاا خاصااا لمم ااؤولية اال تماعياة ب نااو
المصاالح تيتم بو المنظمة من بيئاة وم تما  بعممياتياا الداخمياة وتضاعالتياا الخاصاة ما  أصاحاب 

 .(02ص ، 5102، )العوداتوالمالك عمى أ اس طوعيت 
أن التعريضاات ال اابقة تعكاس التو او نحاو اال اتضادة مان  يا اات وبارام   الباحـث ويعتقد

الم ااؤولية اال تماعياااة فااي تحقياااق التنميااة اال تصاااادية والتنمياااة الم ااتدامة بماااا فااي ذلاااك الصاااحة 
كماااا أنياااا تؤكاااد عماااي أىمياااة أخال ياااات اسعماااال فاااي ممار اااة ، والرفااااه اال تمااااعي وحماياااة البيئاااة

يام فاي تنميااة الم تماا  وحال مشااكالتو مثاال محارباة الضقاار واإل اايام فااي النشااط اال تصااادي واإل اا
باإللاااافة إلاااى ذلاااك حااال مشاااكمة اإل اااكان والمواصاااالت ، تنمياااة الم تمااا  وخماااق فااارص عمااال لاااو

 وبيرىا من المشاكل التي توا و الم تم .
 أىمية المسؤولية االجتماعية  -د

قااوم بااو المؤ  اااات إال أن ىناااك و يااات نظاار متعارلااة حااول الاادور اال تماااعي التااي ت
ىناك اتضا ًا عامًا لكون الم ؤولية اال تماعياة بحادود معيناة تمثال عممياة ميماة ومضيادة لممؤ  اات 

الوفااااء فااي عال اتيااا ماا  م تمعاتيااا لموا يااة االنتقاااادات واللااةوط المضرولااة عمييااا وماان شاا نيا 
 : لمم تم  والدولة والمؤ  ة، وأىميا ما يمي عدة بالن بةمزايا  بتحقيق

 :(8، ص 2054)الرحماني،   بالنسبة لممؤسسة -6
تح اين صاورة المؤ  اة فاي الم تما  ال اايما لادى العماالء والعماال وخاصاة إذا اعتبرنااا أن  -أ

الم اااؤولية اال تماعياااة تمثااال مباااادرات طوعياااة لممؤ  اااة ات ااااه أطااارا  مباشااارة أو بيااار 
 المؤ  ة.مباشرة من و ود 

كماا تااؤدي إلااي ، مان شاا ن االلتازام بالم ااؤولية اال تماعياة لممؤ  ااة تح ااين منااخ العماال -ب
 بعث روح التعاون والترابط بين مختم  اسطرا .

 اراء تبناي ىاذه تتمثل في المردود المادي واسداء المتطور مان  كما أن ىناك فوائد متعددة -ج
 (7ص ، 2054، )الرحمانيالم ؤولية 

تمثل الم ؤولية اال تماعية ت اوباً فاعاًل لحا ات العاممين ما ينعكس إي ابيا برف  م توى  -د
نت  (50،ص2054، )الح نا ية العاممين وتحقيق مردود أفلل أداء وا 
 : ما يمي مؤ  ة ات فوائد الم ؤولية اال تماعية لمومن أىم انعكا

 تعزيز  معة المؤ  ة. -أ
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 .بالمؤ  ةزيادة والء الم تيمكين  -ب
 تح ين وتنظيم العال ة م  اسطرا  المعنية. -ج
 .الموظضين واالحتضاظ بيم زيادة والء -د
 بزيادة اإلنتا ية وكضاءة الموارد.تحقيق الوفرات المرتبطة  -ه

  :(34، ص 2057)أبوشيبة،  بالنسبة لممجتمع -2
 ااوىر  الضارص وىاوتكاافؤ اال اتقرار اال تمااعي نتي اة لتاوفر ناوع مان العدالاة و ايادة مبادأ  -أ

 الم ؤولية اال تماعية لممؤ  ة.
االرتقاء بالتنمية انطال ا من زيادة تثقي  ووعي ا تماعي عمى م توى اسفراد وىذا ي يم  -ب

 باال تقرار ال يا ي والشعور بالعدالة اال تماعية.
 تح ين نوعية الخدمات المقدمة لمم تم . -ج
 .مختم  الضئات ذات المصالح و  لتام بين المؤ  اتزيادة الوعي ب ىمية االندماج ا -د

( في درا تو إلى فوائد عدة من أىميا الضوائاد التاي ذكارت فاي درا اة 2057و د أشار ابوىربيد )
 : ( وىيا كاآلتي2053راشي)

اااا يااانعكس إي ابياااًا برفاااا   -أ تمثااال الم اااؤولية اال تماعياااة ت ااااوب فعلاااال لحا ااااات العااااممين ممل
ية العاممين وتحقيق مردود أفلل.م توى أداء  نتا لِّ  وا 

 ما يعود ذلك عمى الم اىمين. ، ارتضاع  يمة أ يم المنظمة -ب 
 -25،ص 2057، )ابوىربياادوالتعماايم وبيرىااا  لمم تماا  كالصااحةة تعزياز الحقااوق الرئي اا -ج 

26). 

 : (8،ص 2054)الرحماني،  بالنسبة لمدولة -0
يااؤدي االلتاازام بالم ااؤولية البيئيااة إلااى تعظااايم عوائااد الدولااة ب اابب وعااي المؤ  ااات ب ىمياااة  -أ

 الم اىمة العادلة والصحيحة في تحمل التكالي  اال تماعية.
اإل اايام فااي التطاااور التكنولااو ي والقلاااء عماااى البطالااة وبيرىااا مااان الم اااالت التااي ت اااد  -ب

ام ب عبائيااااا  ميعااااا بعياااادا عاااان تحماااال المؤ  ااااات الدولااااة الحديثااااة نض اااايا بياااار  ااااادرة عمااااي القياااا
 اال تصادية الخاصة دورىا في ىذا اإلطار.
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تخضيا  اسعباااء التااي تتحمميااا الدولااة فااي  اابيل أداء مياميااا وخاادماتيا الصااحية والتعميميااة  -ج
 والثقافية واال تماعية اسخرى.

فاي تحماال التكااالي   ةادلااتعظايم عوائااد الدولااة ب ابب وعااي المؤ  ااات ب ىمياة الم اااىمة الع -د
 .(2054، )الح ناال تماعية 

كماا ذكارت  ااابقا  أن أىمياة الم اؤولية اال تماعيااة تكمان فاي  واناب عاادةالباحــث  ويؤيـد
اال تمااعي ال اايما  تاوفير اال اتقرارالمتمثماة فاي تح اين  امعة المؤ  اة لمعماالء والعماال وكاذلك 

باإللاافة إلاى تح ااين  ،فيماا يخاص العدالاة وتكاافؤ الضارص ماا يلامن لمعماال اال اتقرار الاوظيضي
ومااان  ياااة أخااارى تخااادم الدولاااة فاااي تخضيااا  اسعبااااء التاااي تتحمميااااا ، الخااادمات المقدماااة لمم تمااا 

 المتمثمة في الخدمات الصحية وبيرىا.

 أسبابياو ، تطورىاش تيا، ن، المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية :2-2

 نش ة المحاسبة االجتماعية  -أ 
تااؤدي المحا اابة المالياااة دورا ميمااًا فااي المنشاااات سنيااا تولااح نتاااائ  أعماليااا التااي تبناااى 

ولكن  رعان ما اكتشضت ىذه الوحدات اال تصادية أن المحا بة المالية  ،عمييا في اتخاذ القرارات
دون الادخول فاي ، التاريخي والتي تتعمق بالوحدة اال تصادية ككالببياناتيا اإل مالية ذات الطاب  

وم  تطور العموم المالية ظيرت محا بة التكالي ، و د ، نشاط المشروع المختمضةالتضاصيل ب و و 
بدأ تقارير ىذا النوع من المحا بات التاريخية أيلا تُعطى اىتماما أكبر في ا تخدام تكمضة المنت  

 .(50ص،5112، )مرت يىدا  العامة لممشروع الىتمام باسدون ا
كماا أن تحميال درا اة البيئااة الخار ياة يعاد مان المولااوعات الميماةن سن متةيارات البيئااة 
، الخار يااة تاااؤثر بشااكل كبيااار فاااي ممار ااات المنظماااة وثقافتيااا التنظيمياااة وبياااذا تااؤثر فاااي أدائياااا

الم ااتيمك والمنااداة بلاارورة وخصوصاا ماا  ظياور متةياارات  ديادة كتزايااد  ماعاات حمايااة حقاوق 
االلتاازام اسخال اااي واال تمااااعي حياااث بااادأت منظماااات اسعماااال توا اااو لاااةوطات لتبناااي أىااادا  
وتو يياااااات و يا اااااات أكثااااار شاااااضافية ات ااااااه مصاااااالح الم تمااااا  وأ يالاااااو الم اااااتقبمية وااللاااااطالع 

 (. 5102،وىيبة)اسخال ية ب مانة و  بم ؤولياتيا اال تماعية
عنادما يااتم ، ال تماعياة مان  بال المؤ  اات كعامال ن ااح ا اتراتي يو ينظار لمم اؤولية ا

االىتمامات اال تماعية والبيئية في  مي  القرارات اس ا ية،  اواء كانات ل عماال الت ارياة  دم 
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اري  اال تماعياة والقايم مما يؤدي ذلك إلى تناول المني  الذي يقوم عمى مضاىيم المش ،أو الخدمية
 (5102،)أبوىربيدالمشتركة 

ومماا  ابق كاان البااد لممحا ابة أن تخارج ماان إطارىاا التقميادي المتعااار  عمياو إلاي إطااار 
يتص  بالشمولية ويعمل عمى إثبات اسحاداث ورصادىا ومان ثام التقريار عنياا يحقاق النضا  لكافاة 

ذلاك و  وكذلك ي ب أن ي خذ بعين االعتبار  ياس اسداء اال تمااعي لممؤ  اات ،أطرا  الم تم 
)حبيااب.  اات ب نشاطتيا ثاار اال تماعياة والبيئياة التاي تمحااق باالم تم  نتي اة  ياام المؤ  اراء اآل
 .(51ص ، 5100

تمبياة احتيا اات اإلدارة مان المعموماات المالياة التاي تمكنياا مان معرفاة  باإللافة إلى ذلك
  ااااير العماااال فااااي الم ااااتويات اإلداريااااة المختمضااااة فااااي الوحاااادات اال تصااااادية وذلااااك وفقااااا لممعااااايير

كاال ىااذه العوامال أدت إلااى أن تخاارج مان دورىااا التقمياادي وأن تطاور ماان نض اايا لكااي ، المولاوعة
 (.5112، )مرت يل  ت تطي  م اءلة أي شخص محا بيا تصبح في و 

حيث ظيارت فاي ال ابعينيات مان القارن ، و من ىنا نش  ما يعر  بالمحا بة اال تماعية
تالىاااا خاااالل الثمانينياااات وحتااااى ، بحثياااا وا ااااعانالااات اىتماماااا ممحوظااااا وال ااات انتشاااارا و  المالاااي

منتصا  الت اعينيات مان القارن المالاي إىماال كامال وصال إلاى حاد الت اىال الكامال مان باارام  
البحاث العمماي أماا المحا ابة البيئياة فقاد بادأت فااي فتارة ال ابعينيات أيلاا و اد ا اتمر بياا البحااث 

حياث عااد االىتماام العمماي بكال مان ، ينياتبطيئا إلى أن ال ات انبعاثاا ووالدة  ديادة خاالل الت اع
المحا بة اال تماعية والبيئية في منتص  الت عينيات والدخول في اسلضية ال ديدة بدأت كل مان 

 وتحااوزان اىتمااام عماام اإلدارة والمحا اابة والقاااانون، المحا اابتين اال تماعيااة والبيئيااة تتكااامالن معاااا
، )المولااوؤولية اال تماعيااة ىاي البااديل ليمااا ن الم االتصاابح ت اامية المحا ابة عاا، اسحياااءو  البيئاةو 

 .(51ص ، 5112
 لمحاسبة عن المسؤولية االجتماعيةتطور ا -ب

بتطااااااور الحيااااااة اال تماعيااااااة وكااااااذلك ارتضاااااااع عاااااادد  تطااااااورت المحا اااااابة اال تماعيااااااةكماااااا 
ت خاااذ وبيااذا ، المنظمااات المطالبااة بحقااوق اإلن ااان والبيئاااة وتحقيااق الرفاااه اال تماااعيو  ال معيااات

 وذلااك نتي ااة، المحا ابة اال تماعيااة عنايااة كبياارة مان كاال اسطاارا  المعنيااة باالم تم  واحتيا اتااو
 .(50ص ، 5112،)المولو مومات مضيدة لكافة أفراد الم تم لدورىا التي تقوم بو من تقديم مع
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 :محا بي إلي أرب  مراحل رئي ة وىيويمكن تق يم التطور ال
 تكوين ال انب الضني وتطويره.مرحمة  :المرحمة اسولي -0
 أكاديميا.و  مرحمة العناية بالمحا بة مينيا :المرحمة الثانية -5
 مرحمة النظر إلى المحا بة عمى أنيا نظام لممعمومات. :المرحمة الثالثة -2
 مرحمة العناية بالمحا بة اال تماعية. :المرحمة الرابعة -2

بي المتمثمااااة فاااااي العناياااااة و ااااو  نتنااااااول المرحمااااة اسخيااااارة مااااان مراحاااال التطاااااور المحا ااااا
حياث  ،إذ تعاد المحا ابة اال تماعياة والبيئياة مان أحادث مراحال المحا ابة، بالمحا ابة اال تماعياة

أدى تزاياد ح ام المشاروعات إلاى زياادة ت ثيرىاا فاي البيئاة الداخمياة والخار ياة اسمار أدى إلاي تزاياد 
اإلي ابياة النات اة عان أنشاطة ىاذه العناية بالو ائل التاي يمكان أن تظيار بصادق اآلثاار ال امبية و 

والمؤ  ااات اال تماعياااة والبيئياااة  الحكومياااة الييئااااتلاااذلك باارزت دعاااوات مااان  باال ، المشااروعات
حيث تادعو ىاذه ال ياات ، وحتى من  بل بعض إدارات المشروعات التي تقوم بدورىا اال تماعي

حيث إن ت اىل ، ال تماعيةالحا ات او  المختمضة إلى تبني  واعد ومبادئ محا بية تتضق م  القيم
تقيااايم اسداء اال تمااااعي لممشااااروعات  ااايؤدي إلاااي الم اااااواة باااين المشاااروعات التااااي تقاااوم باااادورىا 

 .(50ص، 5100، )حبيبير أي اىتمام لممصمحة اال تماعية اال تماعي وبين تمك التي ال تع
أىاادافيا مماا تقاادم ن ااد أناو عناادما يكااون لممحا ابة دور ا تماااعي فااال باد أن يو ااد لاامن 

أىدا  ا تماعية حيث كان المالك أو أصحاب المصالح في البداياة ي اعون إلاى تحقياق اسربااح 
ثاام ماا  ظيااور ، وكاناات العال ااة الممكيااة ىاي الاارابط، كياد  رئاايس دون ح اابان لمبعااد اال تمااعي

الشااركات الم ااااىمة تو اا  نطااااق أصاااحاب المصااالح ليشااامل إلاااى  انااب الم ااااىمين المقرلاااين 
وفي المرحماة اسخيارة مان التطاور الاذي ، والم تيمكين، وكانت عال ة التمويل ىي الرابطوالدائنين 

ترافاق ماا  ازدياااد ح اام المشاروعات وزيااادة ت ثيرىااا فااي الو اط نطاااق أصااحاب المصااالح ليلااا  
، )المولاوتويات المحمية والوطنياة إلييم العاممون والحكومة والبيئة والم تم  عموما عمى كافة الم 

 .(52ص ، 5112

 أسباب ظيور المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية -ج
التي دعت الى ظيور اتضق أبمب الكتاب في ىذا الم ال عمى م موعة من اس باب لقد 

 .(5102أبوشيبة،  :مكن الر وع في ذلك إلى)يعن الم ؤولية اال تماعية، منيا  المحا بة
 تزايد االعترا  بالم ؤولية اال تماعية. -0
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 ط الم تم  وتنامييا م  التو   في ح م منظمات اسعمال.تصاعد لةو  -5
 لرورة إ يام منظمات اسعمال في تعزيز القيم اإلن انية واال تماعية. -2
 أىمية رلا الم تم  و بولو سىدا  منظمات اسعمال وو ائل عمميا. -2
دراكو لذاتو والم تم . -2  التطور في وعي اإلن ان وا 
ات وال معيات المحا بية باإلفصاح عن البيانات التي ليا المطالبة المتزايدة من  انب الييئ -2

 ملمون ا تماعي.
آخاارون فاي درا ااتيم إلاى أىاام العوامال التااي أدت إلاي ظيااور المحا اابة و  كماا يشااير إيماان

عااااان الم ااااااؤولية اال تماعيااااااة، وماااااان أىميااااااا تزايااااااد االعتاااااارا  بالم ااااااؤولية اال تماعيااااااة لممنشااااااات 
والبيئياااة المحيطاااة بالمنشااات واسلااارار البيئياااة النا ماااة عااان فاااالظرو  اال تماعياااة ، اال تصااادية

  اد اثار فاي ىاد  المنشا ة وىاو تحقياق الاربح ولام يعاد الاربح باذلك المعياار الوحياد، أنشاطة المنشا ة
 تماعيااااة التااااي تخمضيااااا تماااااك باااال ي ااااب أن يؤخااااذ فاااااي الح اااابان اآلثااااار اال، لتقياااايم أداء اسنشااااطة

،  تماعية المترتبة عمييا وكيضية توزي  المناف  عمي الم تم وكذلك توفير المعمومات اال، المنشات
كما أن التطور الكبير في الم ال الصناعي وزيادة تموث البيئة المحيطة بالمشاري  أدى ذلك إلى 

وال معيااات المينياة لممنشااات اال تصاادية باإلفصاااح عاان  الييئاااتزياادة المطالبااة مان  باال بعاض 
ة إلااااى ذلااااك تحديااااد التكمضااااة الضعميااااة ماااان خااااالل احت اااااب التكمضاااااة باإللاااااف، البيانااااات اال تماعيااااة

تحديد التكمضة الحقيقية  اال تماعية سنشطة المنشات التي تعد التكمضة اال تماعية عنصرا مؤثرا في
 .(015،ص5102إيمان،محمد،) ل نشطة

 مفيوم المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية 2-0 
اال تماعية لمشركات الصناعية من الموالي  التي يعد مولوع المحا بة عن الم ؤولية 

تزاياد االىتماام بياا فاي اآلوناة اسخيارة، مان  بال المنظماات المحا ابية المينياة وال ياات اسكاديمياة 
في الدول الةربية فضي الواليات المتحدة اسمريكية أولح الم تما  اسمريكاي لممحا ابين القاانونين 

من أىاااادا  القاااوائم المالياااة بيااااان تماااك اسنشاااطة الخاصااااة أن مااان لااا 0222فاااي تقرياااره المنشااااور 
بالشركة، والمؤثرة في الم تم  والتي تعد ميمة بالن بة لدور الشركة في البيئة اال تماعية المحيط 

وسن  ،بيا. ولذلك فدن ىناك مشاكل ا تماعية ليا تا ثير عماى اتخااذ القارارات العاماة داخال الشاركة
بال  اد ينظار إلاى الاربح  ،ثروة الم اىمين لم يعد ىو اليد  الوحيادىد  الشركة تعظيم اسرباح و 
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إذا لام ياتم اسخاذ فاي االعتباار متطمباات ، عال أناو تادمير لمبيئاة والم اتضيدين داخال وخاارج الشاركة
 .(022ص، 5102، الطويل، )المزوبيرا  اسخرى داخل الشركات وخار يا اسط

 الرئي اااة التااي تتمثااال فااي عممياااة القيااااسكمااا أن المحا ااابة ال تقاا  عناااد تحقيااق أىااادافيا 
باال تتعااداىا إلااى تحقياق أىاادا  أخاارىن وذلااك سن ىنااك عال ااة متينااة بااين المحا اابة ، االتصاالو 

لذلك ي ب عمى المحا بة أن تحقق أىدافًا أخرى تخدم ، كوظيضة ا تماعية والبيئة التي تعمل فييا
 البيئاة المنا ابة لمنشااط اال تصاادي بنااءونقائياا لتحاافظ عماى  االمة البيئاة و  من خالليا الم تما 

 .(022،ص5102، )وىيبة
باإللافة إلى ذلك فدن عمم المحا بة لو أىميتو وذلاك بتزوياد الم اتضيدين منياا واسطارا  

كمااا أنااو ماان خاااالل ، ذات العال ااة بالبيانااات والمعمومااات المالياااة الالزمااة التخاااذ القاارارات الرشااايدة
م تماا  وتحقااق لااو الرفاااه اال تماااعي حا اابة تخاادم كال فئااات التطاور عماام المحا اابة أصاابحت الم

 .(22،ص5102، )شابون
وال تقتصر عمى ا تةالل الموارد ، كما أنو ي ب أن توا و المنش ة المتطمبات اال تماعية

المتاحاة لياا بمااا يخادم أىادافيا اال تصااادية. فاكت ااب ثقااة ال مياور ورلاا الم ااتيمكين ي ااعد فااي 
ولاااااذلك ي اااااب عماااااى المنشااااا ة أن ت ااااايم فاااااي تحقياااااق الرفاااااااه ، ة اال تصااااااديةخدماااااة أىااااادا  المنشاااااا

اال تماااعي لمم تماا  ماان خااالل تح ااين الظاارو  البيئيااة والحااد ماان اآلثااار ال اامبية التااي ي اااببيا 
كمااا أن ، نشااطيا لمبيئااة المحيطاة، وذلااك عان طريااق تقمايص التمااوث وتحقياق التنميااة اال تصاادية

فاىيااة اال تماعيااة لياام  ااي عل ماانيم أكثاار إنتا يااة، وذلااك ماان رعاياة شااؤون العاااممين وتحقيااق الر 
خاااااالل تنمياااااة  اااااادراتيم الضنياااااة واال تماعيااااااة وكاااااذلك تااااااوفير اسمااااان الصااااااناعي والرعاياااااة الصااااااحية 

 .(5111، نور، )ال ا يما ينعكس عل خدمة نشاط المنش ة ، واال تماعية ليم
ثين بال امعات ودوائار البحاث وميما يكن من أمر فمقد بدأ ىذا المضيوم يمضت أنظار الباح

بال شاارك القلااء اسمريكاي فاي ىاذا الم اال بماا أصادره مان ، العممي والمنظمات المينية بالخاارج
داللاااااة، حااااااول أىمياااااة الوفاااااااء مااااان  باااااال الوحااااادات اال تصااااااادية بم ااااااؤولياتيا و  أحكاااااام ذات مةاااااازى

)عنيااازة   اال تماعيااةبالمحا اابة عاان الم ااؤولية  إلااى ظيااور مااا ي اامى أدى كاال ذلااك، اال تماعيااة
 .(021ص ، 5101، وعمي
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عمااى الااربم مااان تعاادد البااااحثين فااي ىاااذا الم ااال فدناااو ال يو ااد اتضااااق بااين المحا ااابين و 
ويمكن عرض بعض التعااري  فاي ىاذا الم اال، وذلاك ، والباحثين عمى تعري  محدد ووالح ليا

 : عمى النحو التالي
ت عممياااااة اختياااااار متةيااااارات   أنياااااا تعاااارل  المحا ااااابة عااااان الم اااااؤولية اال تماعياااااة عماااااى 
ثااام تقاااديم معموماااات بطريقاااة ، ا  اااراءات  يااااس اسداء اال تمااااعي عماااى م ااتوى الوحااادةو  ومقاااييس

وأخيااااارا إيصااااال ىاااااذه المعموماااااات ، منتظمااااة والتاااااي ت ااااتخدم فاااااي تقياااايم اسداء اال تمااااااعي لموحاااادة
 وع أو ماان خار اااورا  مااان داخاال المشاار ل طاارا  المعنيااة داخاال الم تماا   اااواء كاناات ىااذه اسطاا

 .(022ص ، 5115،)الضلل وآخرون
تم موعااة اسنشااطة التااي تخااتص بقياااس وتحمياال اسداء اال تمااااعي  وتعاارل  أيلااا ب نيااا

ذلك بةرض م اعدتيم و ، لمنظمات اسعمال وتوصيل تمك المعمومات لمضئات والطوائ  المختصة
 .(22ص ، 0222، )الصبلان اسداء اال تماعي لتمك المنظماتتفي اتخاذ القرارات وتقييم 

نظاام محا اابي يخااتص فاي عمميااة  يااس الصااضقات أو العمميااات " كماا تعاارل  أيلاا ب نيااا
التي تحدث فيما بين المنش ة والبيئة اال تماعية من حوليا ومن ثم في اإلفصاح عن اآلثار التاي 

ظااام يتمثاال فااي وعميااو فاادن اليااد  الرئي ااي ليااذا الن ،يترتااب عمييااا ل مياا  اسطاارا  ذات العال ااة
 .(05ص ، 5101، )بزويوائد اال تماعية لمنشات اسعمالت  ياس واإلفصاح عن التكالي  والض

ت عمميااااة  ياااااس وتوصااايل المعمومااااات ذات العال اااة باثااااار ونشاااااطات  وتعااارل  عمااااى أنياااا
 .(002ص ، 5102، النعاس، )ال ويحعاممين والم تم  المحمي والبيئةت المنظمة عمى رفاىية ال

ت اسنشااااطة التاااي تخااااتص بقيااااس وتحمياااال اسداء اال تماااااعي  تعاااارل  أيلاااا ب نيااااا كمااااو 
وتوصااايل تماااك المعموماااات لمضئااااات المختصاااة بةااارض م ااااعدتيم فاااي اتخاااااذ ، لمنظماااات اسعماااال

ن ىناك وظيضتان لممحا بة عن الم ؤولية ا القرارات، وتقييم اسداء اال تماعي لتمك المنظمات. إذ
التقريار عان نتاائ  القياااس و   يااس اسداء اال تمااعي لممنظماات اسعماالاال تماعياة وىماا وظيضاة 

 .(022ص ، 5102، )وىيبة
أن المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية ال يو اد لياا تعريا  شاامل تقدم  وا تنادًا عمى ما

وبناااء عماااي ، فااي ىااذا الم ااال ومحاادد ود يااق متضااق عميااو بااالربم ماان تعاادد البحاااث وكثاارة البحاااث
المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية ىي أسموب  ) يمكن القول أن ت التي أشرت إليياالتعريضا

إداري محاسبي يعتني بقياس األنشطة التي تمارسيا المنظمة من خالل عممية اختيار المقياس 
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المناسب لقياس أداء األنشطة، ومن ثم توصيل المعمومات إلى مستخدمييا لتمكنيم من اتخاذ 
 .(قرارات رشيدة

 أىمية المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية  2-4
وم  المنااداة ، إن الشركات الصناعية تيد  إلى تحقيق الربح فيي لي ت شركات خيرية

أصاابح  ،وال ياات ذات العال ااة بتبناي الم ااؤولية اال تماعياة الييئااتفاي اآلوناة اسخياارة مان  باال 
بال أصاابح المعياار اال تمااعي أيلااا  الاربح لايس معياار الن اااح الوحياد فاي الشااركات الصاناعية،

لاارورية لتقياايم أداء الشااركة وتعزيااز  فالمحا اابة اال تماعيااة ،يااؤثر بالضعاال فااي  اارارات اال ااتثمار
العال اة المتبادلااة بااين الوحاادة ومحيطيااا اال تماااعي بحياث ت اااعد فااي التعاارل  عمااى ماادى إ اايام 

كات التاااي تاااوازن باااين مصااااالحيا كماااا أن الشاااار  الشاااركة فاااي حماياااة م اااااالت البيئاااة والم اااتيمكين.
ومصاالح حااممي اس ايم حققات معاادالت تولياد عمالاة مااىرة تضااوق الشاركات اسخارى بن ابة أربعااة 

 وىاااذا ماااا يؤكاااد عماااى أىمياااة اال اااتثمار فاااي الم ااااالت المختمضاااة لمم اااؤولية اال تماعياااة ألااعا .
 .(5102،)الم اعيد

ى  اناب التكاالي  دون المنااف  فاي وما يح ن  ولاو واإلشاارة إلياو ىناا ىاو أن التركياز عما
خاصة اال تماعية( )م ال  ياس اسداء اال تماعي لممشروعات ينت  عنو ارتضاع التكالي  الكمية 

اسمار ، لممشروعات التي تتحمل م ؤولياتيا اال تماعياة ومان ثام تانخضض أربااح تماك المشاروعات
بالمشااروعات اسخاارى التااي ال  الاذي يترتااب عمااي ذلااك إظيارىااا بمظياار بياار مالئاام عنااد مقارنتيااا

را ة عند د االعتبار المناف  اال تماعية تؤخذ فيتتحمل م ؤولياتيا اال تماعية. ولذلك ي ب أن 
 .(25ص، 5100،)حبيباسداء اال تماعي لممشروعات 

 كماااا تتلااااح أىمياااة المحا اااابة عااان الم ااااؤولية اال تماعياااة فااااي تحقياااق مزايااااا عااادة، منيااااا
 :(5112،)حنيو
وي عاال ، إعاداد القاوائم المالياة فاي تح اين النتاائ  اال تمااعي عنادماام بالنشااط ي ايم االىت -0

حيث يمكن النظار إلاى  ،ىذه القوائم أكثر تعبيرا عن الوا   العممي من الناحية اال تماعية
 .ا تصادية ا تماعيةالمحا بة عمى أنيا ذات أبراض متعددة  واء كانت 

يعمااق الاادور اال تماااعي لممنشااات الت اريااة وذلااك بتحضيزىااا لخدمااة الم تماا  الااذي تعماال   -5
 فيو.
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ي اااااعد تنضياااااذ محا اااابة الم اااااؤولية اال تماعياااااة منظمااااات اسعماااااال فااااي الحصاااااول عماااااى   -2
وعماى  اابيل ، وخاصاة الحكومياة منياا، ت اييالت وحاوافز مان الم تما  بمختما  مؤ  ااتو

وا عطااااء اسولوياااة فاااي المناف اااات وبيااار ذلاااك ماااان  ،نونياااةاإلدارياااة والقا المثاااال الت اااييالت
 .الحوافز التي تميز ىذه المنظمات عن بيرىا

إن المعمومااات المحا اابية عاان الم اااؤولية اال تماعيااة ليااا تاا ثير مباشااار فااي نتااائ  عممياااة  -2
حيث ينعكس ىذا الت ثير في العديد من القرارات التي يمكن أن تبنى عمى  التحميل المالي

 .لذي ييميا أمر الوحدة اال تصادية النتائ  من  بل العديد من ال يات ا أ اس تمك

 مداخل تطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية 2-5
سبحاااث تطاااور الضكاار المحا ااابي فااي م اااال الم ااؤولية اال تماعياااة، اتناولاات العديااد مااان 

عمى انو يمكن  توصمت( و 5112، و،  المول0222، الشيرازي ،5100حبيب )ولعلم أىميا درا ة 
 : التميز بين ثالثة مداخل رئي ة لممحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

 : المدخل األول
ىاو الماادخل التقمياادي الاذي تتحاادد فيااو م اؤولية المشااروع فااي تو ياو المااوارد المتاحااة بمااا 

تبناااى )ميمتااااون و اااد ، يحقاااق زياااادة فاااي اسرباااااح مااا  االلتااازام بااااالقيم والقواعاااد ال اااائدة فاااي الم تماااا 
فريادمان( ذلااك المضياوم الكال اايكي لمم اؤولية اال تماعيااة، حياث إن المشااروعات ي اب أن تحقااق 
أرباحا وتتو   في خمق فرص عمل من خالل زيادة ح ميا وفتح فروع  ديدة لياا، حياث أكاد أن 
المنظماات  ااتدعم الحكومااة بشااكل أفلاال عناادما تحقاق أرباحااا كبياارة وت اادد نتي ااة ذلااك لاارائب 

ى المعيشااة وزياادة رفاىيااة كثار وىااذا  اينعكس بشااكل مشااري  حكوميااة أكثار ت اايم فاي رفاا  م اتو أ
 (222ص :0221، )الشيرازيالم تم  

 : المدخل الثاني
أكثااار شاااموال كدطاااار فكاااري و  ينظاار ىاااذا المااادخل إلاااى المحا ااابة اال تماعياااة بنظاارة أو ااا 

وي عاااال بااااا ي  ،بة الماليااااةولمااادى أشاااامل ماااان كونيااااا فرعاااا لممحا اااا ،شاااامل لممحا اااابة بشااااكل عااااام
ي مى ىدا المدخل بمدخل أصحاب المصالح، و د تم تطوير ىذا و  المحا بات اسخرى تابعة ليا.

 حيث، يتميز عن المدخل اسول الذي يعر  بمدخل أصحاب المالك ال بعينيات فيوالمدخل في 
وبذا يتو ب عمى إنو يعتر  ب ىمية اسىدا  اال تماعية عند ال عي لتحقيق ىد  تعظيم الربح 
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اإلدارة اتخاااااذ القاااارارات التاااااي تتلاااامن توازنااااا عاااااادال بااااين حقااااوق الماااااالك والم ااااتخدمين والعماااااالء 
وتق  عمى عااتق اإلدارة وفقاا لمادخل أصاحاب المصاالح ناوعين  ،والموردين والم تم  بصضة عامة

تحقيااق   اااىمة فايمان الم اؤولية خاصااة تتمثال بتحقياق أىاادا  الماالك وا تماعيااة تتمثال فاي الم
 .(52ص، 5100، )حبيبالرفاه اال تماعي 

و ي خذ ىذا المدخل فاي الح ابان أىمياة اسىادا  اال تماعياة عناد ال اعي لتحقياق ىاد  
وبذلك يق  عمى عاتق المنظمة تحمل م ؤوليتين اسولى م اؤولية ا تماعياة تتمثال ، تعظيم الربح

خاصااااة تتمثااال فااااي تحقياااق اسرباااااح  ليةالم ااااؤولية الثانياااة م اااؤو و ، فاااي تحقياااق الرفاااااه اال تمااااعي
 .(52،ص5112، المولو)

 : المدخل الثالث
ينظاار ىااذا الماادخل إلااى المنشاا ة عمااى أنيااا نظااام ا تماااعي فرعااي داخاال نظااام ا تمااااعي 

ولااذلك ي ااب عماى إدارة المشااروع أن تحااافظ عمااى التاوازن ماا  ىااذا النظااام اال تماااعي ، أكبار منااو
أي أن المصااامحة الذاتيااة لممشااروع تحااتم عميااو أن يتعامااال  .النمااوو  اسكباار لتحقيااق أبااراض البقاااء

، ال اااويطيو  )مطاارال تماعياااة لتحقيااق الرفاااه لمم تمااا  بصااورة إي ابيااة مااا  متطمبااات الم ااؤولية ا
، لتحقيق باية ليس باية بحد ذاتيا (. وطبقا ليذا المدخل فدن الربح يعد و يمة250ص، 5112

عماى اإلدارة أن ت اعى لتحقياق م اتوى مان اسىاادا   وبالتاالي باداًل مان تعظايم الاربح بصاضة عامااة
ماااثال ، ولياااذا عمااى اإلدارة التوفياااق باااين مصااالح الضئاااات المختمضاااة الميتمااة بالمشاااروعاال تماعيااة، 

المشاااااركة اإلي ابيااااة فااااي حاااال ، مطالباااة الم ااااتيمكين ب ااااعر ماااانخضض و ااااودة عاليااااة ومناااات  آماااان
بال التزاماا مان المشاروع نض او  ،اال تصااديمشكالت الم تم  وعدم اعتبار ذلك  يادا عماى النشااط 

 ات اه الم تم .
وتعاااد االت اىاااات الثالثااااة ال اااابقة مراحاااال متعا باااة لتطاااور مضيااااوم الم اااؤولية اال تماعيااااة 

، )الشايرازياالت ااه الةالاب فاي الو ات الحاالي  لممشروعات المحا بية ولذا يعد االت اه اسخير ىو
 .(222ص ، 0221

 عن المسؤولية االجتماعيةمجاالت المحاسبة   2-6
إن تحديااااد م اااااالت المحا اااابة عاااان الم اااااؤولية اال تماعيااااة سي منظمااااة خطااااوة أ ا ااااايو 
لمتعار  عماى نوعياة المعموماات التاي ي اب اإلفصااح عنياا، وذلاك لموصاول إلاى نماوذج محا ابي 
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اسداء  ي خذ في الح بان  مي  م االت الم ؤولية اال تماعية والتقرير عنيا بطريقة عممية لتقييم
اال تمااااعي، وتعاااد م ااااالت الم ااااؤولية ذات طبيعاااة متحركاااة تتةيااار ماااان زمااان آلخااار تبعاااا لتةياااار 

التااي تتمثاال فااي تو اااي  المعرفااة العمميااة باثااار بعاااض  اال تماعيااة ال اااائدةو  الظاارو  اال تصااادية
ت ولقاد ظيار  (.5102، )أبوشايبة الظواىر البيئية واال تماعية وتةير الموا   والقيم فاي الم تما 

محاااوالت تيااد  إلاااى تحديااد اسنشاااطة المرتبطااة بالم ااؤولية اال تماعياااة لممشااروعات اال تصاااادية 
و ااد و ااادت ات اىااات متباينااة فاااي تحديااد ىاااذه  التااي ينبةااي أن تااادخل فااي دائاارة اىتماااام المحا اابة

 .(52ص، 5100، )حبيب اسنشطة وتبويبيا في م موعات مت ان ة
اال تماعي مان  بال ال معياة القومياة لممحا ابين  و لقد حددت ل نة المحا بة عن اسداء

 (National Association of Accountants)(N.AA)ب مريكا 

 (.247، ص2007) ربوع، : ىيأربعة مجاالت لألداء االجتماعي  
 . تضاعل المنظمات م  الم تم 
 .الم اىمة في تنمية الموارد البشرية 
 ة.الم اىمة في تنمية الموارد الطبيعية والبيئي 
  تقاء بم توى  ودة ال م  والخدماتاالر.  

(  ICPA اتة م ااالت لا داء اال تمااعي)كما أورد المعيد اسمريكي لممحا بين القاانونيين
 :(22، ص 5102الم اعيد، ) كاآلتيوىي 

 البيئة -0
 الموارد بير المت ددة. -5
 الموارد البشرية.-2
 المورلِّدين. -2
 العمالء. -2
 .الم تم   -2

أناااو ال يو ااد إ مااااع عمااى م اااالت محاااددة يمكاان مااان خالليااا أن تكاااون  الباحـــث ويعتقــد
نموذ ااا فريااادا لقيا ااايا وتحميميااا، إنماااا يمكااان االعتماااد عماااى الم ااااالت المنا اابة لمضكااارة التاااي ياااراد 

 منا شتيا واإلطار الذي يراد تحميمو.
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 تماعيااااة، الم ااااؤولية اال تماعيااااة ح ااااب القلااااايا والمشااااكالت اال م اااااالت و اااد تعااااددت 
 : وىي

 :المسؤولية االجتماعية )اتجاه المجتمع المحمي( -6
و اد  امى الاابعض ىاذا الم اال بم ااال الم ااىمات العاماة وىااو يشامل م موعاة اسنشااطة 
 ،التاي تياد  إلااى تحقياق فائاادة لم مياور بشااكل عاام بيااد  تحقياق الرفاىيااة اال تصاادية لمم تماا 

 .(52ص، 5100،)حبيب: ومن ىذه اسنشطة
 : أنشطة عامة -0

 المؤ  ات العممية. دعم
 الخاصة بالرعاية الصحية. الييئاتدعم 
 التي تقوم باسنشطة الثقافية. الييئاتدعم 

 : أنشطة خاصة بالموصالت والنقل -5
نشاء الطرق.  الم اىمة في رص  وا 

 توفير و ائل نقل العاممين.
 : أنشطة خاصة باإل كان -2

 الم اىمة في تنضيذ برام  اإل كان.
 .إنشاء م اكن لمعاممين

 : أنشطة خاصة بالخدمات الصحية -2
 .تدعيم البرام  التي تحد من اسوبئة واسمراض

مكانيات وخدمات العناية والرعاية الصحية.  توفير و ائل وا 
وبيرىاا مان اسنشاطة التاي تاادخل لامن اسداء اال تمااعي الشاامل لممنظماة اال تصااادية، 

مان إال أن اختياار المنظماة لم موعاة  ،اال تصادية تقوم بكال اسنشاطةوىذا ال يعني ب ن المنظمة 
 .اسنشطة التي يمكن القيام بيا 

وآخارون إلاى أناو يمكان اعتمااد العناصار التالياة كمؤشارات لمحتاوى   Srivastavaأشاار و 
 : (Srivastava et al, 2012) الم ؤولية اال تماعية، ومنيا

  التحتية. البنيالم اىمة في دعم 
 وظي  المعا ين وخمق فرص عمل  ديدة.ت 
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 الم اىمة في حالة الطوارئ والكوارث.و  دعم اسنشطة اال تماعية 

 احترام العادات والتقاليد ال ائدة والصدق في التعامل .  
كماا ي اب أن تبااذل منظماات اسعمااال المزياد مان اسنشااطة ات ااه الم تماا ، ذلاك لت  اايد 

ماان الرفاىياة لمم تماا  والتاي تتمثاال فاي دعاام البنياة التحتيااة وتحقيااق المزياد ، متاناة العال ااات معاو
نشااء ال  اور والحادائق، وبيرىاا مان اسنشاطة التاي ي اتضيد منياا الم تما ،  وحل مشكمة البطالاة وا 

 .(5102، )الواديليده وعمى المنظمات أن تحترم عاداتو وتقا

 : الموارد البشرية()المسؤولية االجتماعية اتجاه العاممين -2
حياث تمثاال الماوارد البشاارية ، الاوارد البشاارية مان أىاام م ااالت الم اؤولية اال تماعيااة تعاد

وتياد  إلاي تح اين ولاا  ، يياتم بتمبياة متطمبااات العااممين بالشاركة ،م ااال داخمياا وعنصارا ىاماا
ولعل ما ، ميمة من شرائح الم تم  والم اىمة في الرفاه اال تماعي لشريحة ،العاممين بشكل عام

اسمار الاذي ي ايل عممياة القيااس فاي  ،الم ال ت ثير اسنشطة ت ثيرا مباشرا في العااممين يميز ىذا
وذلك نظرا سن ىاذا الم اال داخماي والتكاالي  المتعمقاة باو تخلا   ،شكل نقدي بكل ي ر و يولة

 .(022ص، 5102، الطويل ،)المزوبي تصادية ل يطرة الوحدة اال
ارىااااا منياااا ىاااي ماااان أىااام م ااااالت المحا اااابة حياااث تعاااد العمالاااة التااااي ت ناااي المنظماااة ثم

ااان خااادماتيا ات اىياااا ،اال تماعياااة ومااان أىااام اسنشاااطة التاااي ، لاااذلك ي اااب عماااى المنظماااة أن تح ل
اإلنضاق عمى العاممين و  توفير البرام  التدريبية الالزمة بالداخل والخارج، :تتلمنيا ات اه العاممين

أيلاااااا الم ااااااىمة فاااااي الت مينااااااات و  ،ميااااااراتيمالاااااراببين فاااااي إكماااااال درا اااااتيم العمياااااا وذلاااااك لتنمياااااة 
اال تماعية عن العاممين بن بة معينة من رواتبيم لمحصول عمى مرتب تقاعد منا ب بعد الخروج 

إلاافة إلاي ، وولا  نظاام الرعاياة الصاحية المتمثال فاي التا مين الصاحي لمعااممين، عماى المعااش
وولا  نظاام لمحاوافز ،  اكن منا اب ذلك إ امة  كن لمعاممين أو م اعدتيم مادياا لمحصاول عماى

ممين مان اسرباااح وكاذلك توزياا  حصاة عماى العااا، والمكافاات  اواء فااي المنا ابات الدينياة أو بيااره
 .(22ص، 5102،)وىيبةال نوية الموزعة 

 المنتج أو الخدمة()المسؤولية االجتماعية اتجاه العمالء -0
والعماالء عماي المنات  أو الخدماة يشمل اسنشطة التي تيد  إلاى تحقياق رلاا الم اتيمك 

 : (52ص، 5100،الحبيب، 22ص، 5112، المولو) وتتلمن اسنشطة التالية
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 : أنشطة خاصة بتحديد وتصميم المنت ات-0
 القيام بالبحوث الت ويقية لتحديد احتيا ات الم تيمكين. -أ

 اال تخدام.تعبئة المنت ات بشكل يؤدي إلى تقميل احتماالت التعرض سي إصابة عند  -ب
 : أنشطة خاصة بتحقيق رلا الم تيمكين-5
 ول  بيانات عمى عبوة المنت  لمتعري  بحدود ومخاطر اال تخدام وتاريخ الصالحية. -أ

 القيام ببرام  إعالمية تعر  الم تيمكين بخصائص المنت  وطرائق وم االت ا تخدامو. -ب
صالح المنت  -ج  .توفير مراكز خدمة لصيانة وا 

يتلاااامن ىاااذا الم ااااال كاااال ماااا ماااان شااا نو زيااااادة اسرباااااح والقااادرة التناف ااااية لممؤ  ااااة كماااا 
كالصااادق واسماناااة فاااي ، وتح ااين العال اااة مااا  ال مياااور وتمبياااة متطمباتاااو والمحافظااة عماااي رلااااه

ادلِّ مصامحتو مان ، والارد عماي الشاكاوى ودرا اة اال تراحاات المقدماة مناو، محتاوى البارام  المقدماة وعم
 .(01ص، 5102، .)واديأولويات المؤ  ة

 المسؤولية االجتماعية اتجاه الموردين-4
فالعال اااة ، يتو اا  الماااوردون أن تحتاارم منظماااات اسعمااال تطمعااااتيم ومطااالبيم المشاااروعة 

والتاي يمكان تمخيصايا ، أنياا عال اة مصاالح متبادلاة بين الموردين ومنظماات اسعماال ينظار عماى
كاذلك ي اب و  ،الماواد اسولياة الالزماة لمعممياات اإلنتا ياةباال تمرار في التوريد  يما لبعض أناواع 

أن تكااون اس ااعار عادلااة ومقبولااة لممااواد الم ياازة لمنظمااات اسعمااال، باإللااافة إلااى ذلااك ت اااديد 
دين عمااااااى مختماااااا  طرائاااااق تطااااااوير العماااااال وتاااااادريب الماااااورل ، والصاااااادق فاااااي التعاماااااال ،االلتزاماااااات
 .(22ص، 5102،)الم اعيد

 عية اتجاه البيئةالمسؤولية االجتما -5

لتخضايض أو منا  التماوث ب مياا   الشااركة تمثال ىاذه الم وعاة كال اسنشااطة التاي تقاوم باو
اسرالاي و  صوره  واء تماوث الياواء ب ابب اإلشاعاعات الصاادرة عان عممياتياا اإلنتا ياة أو الميااه

العممياة اإلنتا يااة ا اتخدام اسكضا  لمصاادر المااواد الخاام فاي  :ومان أمثمتيااا ،ب ابب  والاب النضاياات
نشااااء إدارات لر ابااااة أثاااار الشااااركات الصااااناعية فااااي  واال ااات ابة لقااااوانين المحافظااااة عمااااى البيئااااة وا 

ويعاد نشااط الر اباة عماى التماوث مان اسنشاطة التاي  اد تحقاق عوائاد الشاركات تضاوق عوائاد ،،البيئة
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ي ذلااك كثيااارة، مثااال ماااالااتحكم والر اباااة نتي ااة ا اااتر اع بعاااض المااواد التاااي تااام ت ااويقيا واسمثماااة ع
 .(022ص ، 5102،الطويل،)المزوبيشركات اس مدة 

 :(22ص، 5112، )المولو ويمكن تحديد اسنشطة الخاصة بالم اىمات البيئية في اآلتي
حداث اللولاء.  -أ  ت نب م ببات تموث اسرض واليواء وا 

أكثر الطرائق  تباعبد تصميم المنت ات وعمميات تشةيميا بطريقة تؤدى إلى تقميل المخمضات  -ب
 الضنية كضاءة لتقميل كمية المخمضات.

 .ص من المخمضات تكضل تخضيض التموث التخم  -ج
 ا تخدام تكنولو يا أكثر تطورا ال تؤثر في المحيط والحد من انبعاث الةازات.  -د
 الحيمولة دون تدىور طبقة اسوزون.  -ه

حضاظا عمى الموارد الطبيعية  اال تماعية زء ال يت زأ من الم ؤولية  كما أن حماية البيئة
يمكان لمنظماات و  ت.من التدىور ولمانا لحق اس ياال القادماة فاي نصايب عاادل مان تماك الماوارد

اسعمال أن تؤدي دوًرا باارزا فاي حماياة البيئاة مان خاالل تح اين أدائياا البيئاي. وا اتخدام تقنياات 
حيث تلع  البنية ، أ واق الدول الناميةاإلنتاج اسنظ  خاصة في و  وأ اليب الحد من التموث

يئيااة أو يااتم التراخااي فاااي حيااث تةيااب التشاااريعات البو ، المؤ  ااية الالزمااة لااادارة البيئياااة ال ااميمة
 .(005ص، 5102، )وىيبةتنضيذىات 

م اال الم اؤولية اال تماعياة ات ااه البيئاة ينادرج تحتياا  ميا  اسنشاطة  ان الباحـثويـرا 
من  التدىور البيئي، التي تياد  إلاى حماياة الماوارد الطبيعياة والبيئاة  التي تؤدي إلى تخضيض أو

 .وكذلك بيان أثر ما تتحممو الدول من نضقات المحافظة عمى حماية الموارد الطبيعية ،المحيطة

 المسؤولية االجتماعية اتجاه المساىمين. -6
 ،المنظماااةتعااد فئااة الم اااىمين فئاااة ميمااة ماان أصااحاب المصاااالح الم ااتضيدين ماان نشاااط 

وزيااااادة ح ااااام  ،وتعظاااايم  يماااااة ال اااايم، تكماااان م ااااؤولية المنظماااااة ات اااااىيم بتحقيااااق أ صاااااى ربااااحو 
 .(55ص، 5105، الضحماء) وم يوداتيا إلى حماية أصول المنظمةباإللافة  ،المبيعات

وممااا  اابق ياارى الباحاااث أنااو لي اات باللااارورة دخااول  مياا  اسنشاااطة ال ااابقة فااي دائااارة 
يقوم مشروع معين ببعض ىاذه اسنشاطة والابعض اآلخار يقاوم باو مشاروع  فقد، الوظيضة المحا بية

حياااااااث إن اسنشاااااااطة اال تماعياااااااة تااااااارتبط ح اااااااب أداء وملااااااامون اال تمااااااااعي لممشاااااااروع ، آخااااااار
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مثال ال امعات كمؤ  ة تعميمية ت خذ في الح بان اسنشطة التي ترتبط بيا كالموارد ، اال تصادي
 البشرية.

 بة عن المسؤولية االجتماعيةلمفاىيم العامة لممحاسا  2-7
ولاذلك رأى الباحاث أناو  ،لقاد تعاددت البحاوث والدرا اات فاي  اناب المحا ابة اال تماعياة

 : من اللروري ا تخالص أىم المضاىيم اال تماعية التي تناولتيا مختم  الدرا ات، وىي كاآلتي
 : العممية اال تماعية -0

التي تماثل ما  تقوم المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية أ ا ا عمى العممية اال تماعية 
ويقصاااد بالعمميااة اال تماعياااة ، يعاار  بالعمميااة المالياااة أو الصااضقة الت ارياااة فااي المحا ااابة الماليااة

التااي ال تاااتم عااان طريااق  اااوى ال اااوق المتعاااار  و  أنشااطة المشااااري  التاااي ليااا ملااامون ا تمااااعي
فالعممياة اال تماعيااة ىاي النشاااط الاذي تقاوم المحا اابة عان الم ااؤولية اال تماعياة بقيا ااو ، عميياا

 اال تماعية والبيئية واسخال ية مدخالت العممية اإلنتا ية م  الشروط مخر ات و مالئمةوتحديد 
 .(22ص ، 5112، )المولو

 : التكاليف االجتماعية -3
ولياااذا فااادن  ،م تمااا  أو أحااد عناصااارهيقاا  عبئاااو عماااى ال اللااارر الاااذيىااي التلاااحية أو 

وكاااذلك اسلااارار التااااي ، التكاااالي  اال تماعياااة ىاااي التلاااحيات التاااي  اااادميا الم تمااا  لممنظماااات
ومن أمثمتيا اس ور المدفوعة ،  ببتيا ىذه المنظمات لمم تم  دون أن ي دد عنيا اسول تعويلاً 

 .(02ص ، 5100، )حبيبالخدمات والت ييالت   ،لمعاممين
ق يرى الباحث أن التكالي  اال تماعية ىي كل التكالي  التي تتكبدىا المنظمة ومما  ب

 أو المنش ة وال تتحصل في مقابميا عمي منضعة أو خدمة مباشرة. 
 : العائد االجتماعي -4

العائاد الاذي يمثال المزاياا التاي يحصال عميياا الم تما  نتي اة  ياام المنظماات  يقصاد باوو  
إن العائااااااد اال تماااااااعي يمثاااااال المناااااااف  اال تماعيااااااة، إن المنااااااااف   حيااااااث، سنشااااااطتيا اال تماعيااااااة

اال تماعية ىي المزايا التي يتحصل عمييا الم تم  نتي ة مزاولة المنش ة لمعمل اال تمااعي، فاي 
حاااااااااين أن ىنااااااااااك صاااااااااعوبات فاااااااااي عممياااااااااة  ياااااااااااس المنااااااااااف  اال تماعياااااااااة يعبااااااااار عنياااااااااا بالعائااااااااااد 

يماناال تماعي.)  .(012ص ، 5102،محمد وا 
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 : ألطراف المستفيدةا-5
من العممية اال تماعية التاي  الم تم  الم تضيدةويقصد بيا تمك اسطرا  المتميزة داخل  

اال ،الم تيمكين)يضترض أن ترتبط بعال ة ا تماعية م  المنش ة التي تتمثل في  .. .، البيئاة، العمل
، )حبيااابلم اااتضيدة شااا ة ات ااااه ىاااذه اسطااارا  االمن حياااث إناااو تو اااد م اااؤولية ا تماعياااة مااان( الاااخ

 .(51ص ، 5100
 :صافي الدخل االجتماعي -6

وياتم  يا او باالطرائق ، وىو يعبر عن صافي الم اىمة اال تماعية لممنشا ة خاالل فتارة ماا
ويمثاال المناااف  ، ذلااك ماان خااالل  يا او كمقاادار  بااري لاادخل المنشا ة الصااافي المقاااسو  التقميدياة،

فتاارة ماااا مطروحاااا منياااا التكاااالي  اال تماعياااة التاااي اال تماعيااة التاااي تعاااود عماااى الم تمااا  خاااالل 
 .(22ص ، 5101، امحمد)ة لضترة نض يا تتحمميا المنش 

 : اإلفصاح االجتماعي -7
يعد اإلفصاح اال تماعي أحد مكونات اإلفصاح الشامل الاذي ي ايم فاي تمبياة احتيا اات 

ت كااد. ويعلاار  اإلفصاااح يمكاانليم ماان اتخاااذ  ارارات عمااى  اادر الو  م اتخدمي المعمومااات المحا اابية
الضئاات اسخارى المتعامماة ما  الوحادة و  ت أحد الطرق الالزمة لتوفير الثقة لمم تما  اال تماعي ب نو

، اال تصادية، حيث ي تخدم إلخبارىم ب ن الوحدة اال تصادية ت يم في حل المشكالت اال تصادية
ومان ثاام ، اال تصااادية ذلاك ي ااعد عمااى الحاد ماان لاةط وتاادخل فئاات عدياادة فاي شااؤون الوحادةو 

 .(012ص ، 5102، ت نب اآلثار اال تصادية بير المواتيةت )إبراىيم وآخرون
المباادئ و  ت لارورة تولايح ال يا اات المحا ابية الياماة والقواعاد كما يكمن اإلفصااح فاي

باإللافة إلى توليح أو اإلشارة إلي اسحداث ، المحا بية المطبقة عند إعداد الح ابات الختامية
)محمااااد تخدمي ىاااذه القااااوائمت المالياااة اليامااااة التاااي يعتقااااد معااادو القااااوائم المالياااة أنيااااا لااارورية لم اااا

 .(012ص ، 5102، وآخرون
لطريقة التي بمو بياا ت اتطي  المنظماة إعاالم ) ن اإلفصاح اال تماعي ىوإ وبناءًا عميو

 .(ا أداة لتحقيق ذلكوتعد القوائم المالية أو التقارير الممحقة بي الم تم  ب طرافو المختمضة
حيث تم توليح العممية  ،أن ىذه المضاىيم من أىم المضاىيم في المحا بة اال تماعيةكما 

اال تماعياة والتكمضاة اال تماعيااة وبيرىاا ماان المضااىيم التاي تاام تولايحيا باإللااافة إلاى أن ىناااك 
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، ىا من المضاىيممضاىيم أخرى تدخل لمن العممية اال تماعية كصافي اسصول اال تماعية وبير 
 ما ىو أ اس لمعممية اال تماعية. و د تم توليح

 مفيوم نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية   2-8 

لقاد ظيار مضيااوم محا ابة الم ااؤولية اال تماعياة فااي الضكار المحا اابي خاالل العقااد ال اادس ماان   
( ل نااااة A.A,Aالقااارن العشاااارين، وماااا  بداياااة العقااااد ال اااااب  شااااكمت  معياااة المحا اااابة اسمريكيااااة)

متخصصااة أوكماات إلييااا معال ااة مشاااكل القياااس واإلفصاااح الخاصااة بالمحا اابة اال تماعيااة كمااا 
 .(www. A A A.com) ات والبحوث عن أبراليا ومشاكميا الدرا نشطت فيما بعد

ت نظام ييد  لتوفير البيانات   يعرل  نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية ب نوكما 
ويتلامن م موعااة ماان ، والمعموماات المحا اابية الخاصاة بالنشاااط اال تماااعي لموحادة اال تصااادية

بويب وعرض اسحداث واسنشطة ذات العال ة بم االت اإل راءات المحا بية الخاصة بت  يل وت
فادن ىاذا يحقاق العدياد مان اسباراض،  لموحادة وفارض الر اباة عميياات وباذلك الم اؤولية اال تماعياة

 .(22ص ، 5112، المولو) منيا
 يااس اسنشاطة اال تماعيااة لافصااح عنياا فااي القاوائم المالياة وتقااديميا لم ياات الم ااتضيدة   -0

 بصورة دورية.
م اعدة اس يزة الر ابية في تقويم اسداء اال تماعي لموحدة اال تصادية بحيث ال يتعارض   -5

 م  اليد  العام.
تاوفير المعموماات عاان أثار اسنشاطة التااي يقاوم بيااا المشاروع عماى البيئااة المحيطاة وتحديااد   -2

ي يعك يا تكمضة المحافظة عمي البيئة المحيطة بالوحدة النات ة عن ألرار التموث البيئي الت
 نشاط الوحدة.

إعااداد التقااارير إلاااى الم ااان الصاااحية واال تماعيااة وذلااك لت اااييل ميمااة الم اااان فااي عممياااة   -2
الر اباااة عماااى نشااااط الوحاااادة فاااي الم ااااالت البيئياااة اال تماعيااااة والتحقاااق مااان مااادى التزاميااااا 

 بالقوانين التي تصدرىا.
 ياااااس الصااااضقات أو )نظاااام محا اااابي يخاااتص فااااي عممياااة  ويعااارل  مطاااار النظاااام ب نااااو -

وماان ثاام اإلفصاااح عااان ، العمميااات التااي تحاادث فيمااا باااين المنشاااة والبيئااة اال تماعيااة ماان حولياااا
وأن الياد  الرئي اي لياا يتمثال فاي  يااس ، اآلثار التي تترتب عمييا  مي  اسطارا  ذات العال اة
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، 5105، ويطيال اا )مطار ولمشاركات الصاناعية واإلفصااح عنياا( التكاالي  والضوائاد اال تماعياة 
 .(255ص 

أن نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية ييد  إلى توفير البياناات  مباحثويتضح ل
ويااتم ، تقااوم بياا الوحاادة اال تصااادية اال تماااعي التاايوالمعموماات المتعمقااة باسنشااطة ذات الطااب  

 ماعية من حوليا.ذلك من خالل  ياس الصضقات التي فيما بين الوحدة اال تصادية والبيئة اال ت

 مكونات نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية   9 -2
يحقااق تصاااميم نظاااام محا ااابي أىااادا  المحا اابة عااان الم اااؤولية اال تماعياااة مااان خاااالل 
التحديااد الوالاااح لنطاااق ومكوناااات العمميااات اإلنتا ياااة، وىناااا يمكاان التميياااز بااين ثالثاااة مكوناااات 

 :(22ص ، 5112، المولو، 52، ص 5100، ب)حبي لمعممية اإلنتا ية، ىي كالتالي
 : أطرا  م تضيدة من داخل الم تم  -0

اسطرا  الخار ية التي تربطيم عال ة متبادلة م  المشاري  اال تصادية المحيطاة، ومان  
وبياارىم ماان شاارائح  ،الم ااتيمكينو  أمثمااة ىااذه اسطاارا  الم ااتضيدة ماان أنشااطة المشاااري  كالعاااممين

وىاذا  ،ي تضيدون من ىذه اسنشطة التي تتم من خالل عممياات التباادل فاي ال اوقالم تم  الذين 
 .ما يميز العممية اال تماعية أن ليا اثار خار ية عمى الم تم 

 : الم تم  من القيام بالعممية ت ثير ممموس عمى-5
التقااااادم و  تنق ااااام التااااا ثيرات العممياااااة اإلنتا ياااااة إلاااااى تطبياااااق ال يا اااااات اإلدارياااااة لممشاااااروع

، وماااااان اسمثمااااااة المرتبطاااااة بالتقاااااادم التكنولااااااو ي تحقيااااااق اسمااااااان، لتكنولاااااو ي عمااااااى الم ااااااتيمكينا
وماااان اسمثمااااة المرتبطااااة ، اال اااتخدام اسمثاااال لممناااات  أو تح ااااين كضاءتااااو أو  اااودة خدمااااة المناااات و 

اال اااات ابة و  بيااااان صاااادق اإلعالناااات المو يااااة لم ميااااور :بال يا اااات اإلداريااااة عمااااى الم اااتيمكين
 م تيمك.الحتيا ات ال

ا تخدام معدالت لت عير المناف  والتكالي  اال تماعية المرتبطة بكل عممية إنتا ية  -2 
 ال يما أن ىذه العمميات ال تخل  الختبارات ال وق.

 أىداف نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية  2-62
مااااي ىنااااك شاااابو اتضااااق بااااين الكتااااب فااااي م ااااال المحا ااابة عاااان الم اااؤولية اال تماعيااااة ع

 : 5102، يمكن تمخيص اسىدا  في النقاط التالية كما  اءت في درا ة أبوشيبةو ، أىدافيا
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 إذ ال يكضي  يااس التكاالي ، تحديد و ياس صافي الم اىمة اال تماعية لممنظمة بصضة دورية -أ
نماا أيلاا التكاالي  والمنااف  اال تماعياة ،العوائد من و ية نظار المنظماةو  التاي لياا تا ثير  وا 

فاي م اال  يااس اسداء  وينب  ىذا الادور مان  صاور المحا ابة التقميدياة ،فئات الم تم  في
 اال تماعي لمنظمات اسعمال.

 المنظمة إ تراتي يةوذلك لمم اعدة في تحديد ما إذا كانت  تقييم اسداء اال تماعي لممنظمة، -ب
  طاعاااات الم تمااا و  اداسنشاااطة التاااي لياااا تاا ثير مباشااار فاااي الماااوارد ومراكااز اسفااار و  وأىاادافيا

فاي تحقياق ن ابة معقولاة  وما  طماوح المنظماة ،تتماشي م  اسولويات اال تماعية من  ياة
وأن العال ااة باااين أداء منظمااات اسعمااال اال تصاااادية ، ماان اسرباااح ل فااراد مااان  يااة أخاارى

 والرفاىية اال تماعية ىو العنصر ال وىري ليذا اليد .

ت متكامال يعكااس أىاادا  و يا اات وباارام  وأداء وم اااىمة العمال عمااى إي ااد نظااام معمومااا -ج
إذ إن مان شا ن ىاذا النظاام تزوياد اإلدارة  ،منظماة اسعماال فاي تحقياق اسىادا  اال تماعياة

وكال اسطارا  اسخارى ذات العال اة بالمعموماات المضياادة فاي اتخااذ القارارات المتعمقاة بتوزياا  
 الموارد اال تماعية.

لياا آثاار ا تماعياة )أثار  ارارات المنظماة  التاي التي تقاوم بياا المنظماةاإلفصاح عن اسنشطة  -د
يصاااال كاال المخر اااات و  فااي تعماايم وصاااحة العاااممين وفاااي تمااوث البيئااة ا اااتيالك المااوارد( وا 

 ل طرا  الم تضيدة الداخمية والخار ية.
أىاادا  المحا ااابة  (AAA) و ااد حااددت الدرا ااة التااي أ رتياااا  معيااة المحا اابة اسمريكيااة

اال تماعياااة وذلاااك ا اااتنادا إلاااى الااادور الااااذي تؤدياااو منشاااات اسعماااال فاااي الم تمعاااات الصااااناعية 
 : والذي يتكون من شقين، المتقدمة

الم اىمة في تطبيق التقدم التكنولو ي وما يشممو ذلك من آثاار ا تماعياة  :الشق األول
التقااادم التكنولااااو ي  ويشاااتمل ىااااذا التطبياااق عماااى العال اااة باااين، و يا اااية وا تصاااادية عماااى البيئاااة

والنواحي اإلن انية واال تصادية والبيئية لمم تم  وكذلك ال يا ات واال تراتي يات التي ي تخدميا 
 الم تم  لتنظيم ىذه العال ة.

وذلاك بدي ااد العال ااة ، المشااركة فاي المااوارد وتوزيا  الثاروة داخال الم تماا  :الشـق الثــاني
 م تم  .والرفاىية العامة لم بين أداء المنشات
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كمااا أنيااا ت ااااعد اس ياازة الر ابياااة فااي تقااويم االدعااااء اال تماااعي لممؤ  اااة و ياااس مااادى 
، )شااااابونعياااة لمبيئااااة المحيطااااة والم تماااا  ككاااال م ااااىمة المؤ  ااااة فااااي تحقيااااق الرفاىيااااة اال تما

5102). 
المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياة تعمال عماى تحضياز العااممين  فادن و بناءًا عمى ذلـك

 ياااس الحااوافز اال تماعياااة و  بالشااكل المطماااوب، وذلااك ماان خااالل تحدياااد مااة سداء أعماااليمبالمنظ
 .عينية أو نقدية ات اه العاممين  واء كانت ىذه الحوافز التي تقوم بيا المنظمة

 مزايا تطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية  2-66
كمااا  اااءت فااي العديااد ماان لم ااؤولية اال تماعيااة لااو مزايااا عاادة إن نظااام المحا اابة عاان ا

 : والتي ذكرىا المولو في درا تو، وىي كاآلتي 5112الدرا ات، منيا درا ة مطر وال يوطي 
يعمااق ىااذا النظااام الاادور اال تماااعي لمشاااروعات اسعمااال المختمضااة بتحضيزىااا لخدمااة البيئاااة  -0

 نمية اال تماعية واال تصادية.مشاركة الدولة أعباء التو  التي تعمل فييا
اال تماعي في أنظماة الح اابات  إن تطبيق ىذا النظام يوفر الضرصة إلدخال البعد والعامل -5

ما يوفر معمومات عمى  در كبير مان اسىمياة ت اتخدميا ال ياات الخاصاة بولا  ، القومية
 ااااليب اسو  الخطااط التنموياااة عمااى الم اااتوى القااومي، وكاااذا يااوفر الضرصاااة لتح ااين اس اااس

 المتبعة في  ياس النات  المحمي اإل مالي.
إن  يام الشركات بدورىا ات اه الم ؤولية اال تماعية يلمن إلى حاد كبيار دعام  ميا  أفاراد  -2

الم تمااااا  سىااااادافيا واالعتااااارا  بو ودىاااااا وكاااااذلك الم ااااااىمة فاااااي  اااااد احتيا اااااات الم تمااااا  
عماال  دياادة ماان خاااالل  إلااافة إلاااى خمااق فاارص، ومتطمباتااو الحياتيااة والمعيشااة اللاارورية

 .(22ص ، 5112، )المولومة مشاري  ا تماعية وخيرية إ ا
وذلك بدعطائيا صورة أفلل  كما أن المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية تخدم المؤ  ة

وأن تطبيااق المحا اابة عاان الم ااؤولية اال تماعيااة يخمااق الاارابط باااين ، عاان نشاااطيا الااذي تمار ااو
د ال لثقاة يد  بينيم، وذلاك  او  يح ان مان  امعة المؤ  اة ويزياد مان االمؤ  ة والعاممين ويوحل

 .(5102،)شابونالمتبادلة م  أصحاب المصالح 
أن تطبيق نظام المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياة ي ااعد المؤ  اة فاي  ويرا الباحث

حيااث إن الر ابااة تاؤدي دورا ميمااا فااي  ،عممياة الر ابااة التاي يااتم ماان خاللياا تقياايم اسداء لممؤ  اة
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عممياة تقيايم اسداء ماا ينات  عاان ذلاك ن ااح المؤ  اة فاي تحقيااق أىادافيا،  اواء كانات خدميااة أو 
 و.ت ارية والوصول بيا إلى ما ت عى المؤ  ة إلى تحقيق

 خصائت نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية   62 -2
تارتبط ببعلاايا  يتكااون مان نظاام فرعياة عاادة ماةإن نظاام المعمومااات المحا ابية فااي المنظ

لتشكل بم مميا النظاام المحا ابي،  رالبعض في شكل تكاممي وذلك ح ب عال ة كل نظام باآلخ
أحاااد الاااانظم الضرعيااااة الااااذي يتكااااون منااااو نظااااام  نظااااام المحا اااابة عاااان الم ااااؤولية اال تماعيااااة ويعاااد

فاااي  اسخاارىسحاااداث والعمميااات ونظاارا الخااتال  طبيعاااة الم ااؤولية اال تماعيااة عاان ا، المحا اابة
 :(55ص ، 5102،،)العودات المنظمة فدنو يتص  بخصائص عدة وىي كاآلتي

إن نظام محا بة الم ؤولية اال تماعية مصمم عمى أ اس أن أبمبية أنشطة المنظمة  ابمة   -أ
 لمقياس إحصائيا ويمكن التعبير عنيا بالطرائق الكمية.

اعيااة عمااى نظاام إدارة الم ااؤولية اال تماعيااة فااي المنظمااة تركاز محا اابة الم ااؤولية اال تم -ب
اإلدارة والمرا بااة و  التنضيااذو  ماان خااالل منظااور نقاادي وتحديااد و ياااس اسنشااطة المتعمقااة بااالتخطيط

عاااادة التقياااايم لمم اااؤوليات اال تماعيااااة لممنظماااات بيااااد  تحدياااد مااااا إذا كاااان نظااااام الم ااااؤولية  وا 
دورىاااااا ليشاااامل تقياااايم معمومااااات التةذياااااة  ويمتااااد ،لاال تماعيااااة فااااي المنظمااااة يعمااااال بشااااكل فاعاااا

 العك يةن وذلك لتح ين أنشطة اإلدارة ما ي اعد في تخضيض مخاطر الم ؤولية اال تماعية.
أداة تادعم كال ناوع ماان اسنشاطة وال ياود المبذولاة فااي  تعاد محا ابة الم اؤولية اال تماعيااة  -ج

 م ال الم ؤولية اال تماعية.

 المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية نظاممعوقات تطبيق   60 -2
التكاااالي  اال تصااادية ىاااو التحاادي الاااذي يوا ياااو و  إن الضصاال باااين التكااالي  اال تماعياااة

فالتشابك باين اسنشاطة اال تماعياة واسنشاطة اال تصاادية نااب  مان ، مصممو التقارير اال تماعية
اس لكال نشااط م اتقل. فالتاداخل الاذي بادوره ياؤدي إلاي مشااكل كيضياة القيا طبيعاة نشااط المؤ  اة

بااين التكاااالي  اال تماعيااة واال تصاااادية تمثاال أىااام مشااكمة لممحا ااابة اال تماعيااة، باإللاااافة إلاااى 
ن ماان  و ، و ااود مشااااكل أخاارى عماااى م ااتوى القيااااس المحا اابي اال تمااااعي أىااام المشاااكل التاااي ا 

ك مشاكمة إي اااد وتحديااد المنااف  اال تماعيااة وكااذلو  تكااالي ا او القياااس المحا ابي اال تماااعي التو 
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، عبد الرحيم، )محمد ولتوليح أكثر ليذه المشاكل اال تماعية نذكر ما يمي المعايير اال تماعية.
 :(02ص ، 5105

 : مشكمة قياس التكاليف االجتماعية -6
المحا ااابية فااي عممياااة  يااااس التكاااالي  و  ىناااك اخاااتال  باااين و يتااي النظااار اال تصاااادية

يعدون التكالي  اال تماعية تتمثل في اسلرار التي يتحمميا الم تم   فاال تصاديون، اال تماعية
حياث التكمضااة اال تماعياة ماان ، نتي اة لممار اة المنظمااة نشااطيا اال تصااادي مثال )تماوث اليااواء(

و ياااة نظااارىم تتمثاااال فاااي اسعباااااء التاااي ترتباااات عماااى الم تماااا  نتي اااة ل ثااااار الخار ياااة ال اااامبية 
 .(22ص، 5100، لممنظمة.)حبيب

ت اسعباااء الماليااة التااي تنضقياااا : أمااا ماان و يااة النظاار المحا اابية تعاااد التكمضااة اال تماعيااة
فلال عن عدم حصول المنش ة عمى أية منضعاة أو عائاد ، المنش ة وال يتطمبيا نشاطيا اال تصادي
باال ياتم إنضا يااا نتي اة اللتازام المنشاا ة بابعض الم ااؤوليات ، ا تصاادي مباشار مقاباال ىاذه التكاالي 

 (. 22ص، 5112، )أبو  مرهتطبيقا لقوانين تضرليا الحكومةت  ال تماعية أوا
يتلااح لنااا ممااا  اابق أن كااال  ماان و يتااي النظاار المحا اابية واال تصااادية تكماال إحاااداىما 

لاو  ة دون و ياة النظار اال تصاادية وكاذلكوبيذا ال يمكننا اسخذ بو ية النظار المحا ابي، اسخرى
منيماااااااااا  وذلاااااااااك لتالفااااااااي القصااااااااور فاااااااااي كاااااااالل  لاااااااااو يتين معااااااااا بااااااااال ي ااااااااب أخااااااااذ ا، فعمنااااااااا العكااااااااس

 .(22ص ،5100،)حبيب

 : مشكمة قياس المنافع االجتماعية -2
إن العوائد اال تماعية تختم  عن التكالي  اال تماعية من حيث صعوبة  يا ايان وذلاك 

ظماة سنيا تتحقق سطرا   د يكونون خارج المنظمة كالم تيمكين و د يكونون سطرا  داخل المن
كما إن العديد من المناف  اال تماعية يصعب  يا يا ، لكمييما داخل وخارج المنظمة أو كالعاممين

وتوا و عممية  ياس المناف  اال تماعية كميا العديد من الصعوبات لتر متيا ، نقديا بصورة مباشرة
 : في صورة نقدية ومنيا ما يمي

 اايمة سن المنااف  اال تماعياة ال تخلاا  إن عممياة  يااس المناااف  اال تماعياة لي ات  -أ
 لم وق وال تو د معدالت ت عير مالئمة لممناف  اال تماعية.
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نمااا التعبيار عنياا إماا با -ب لقياااس ال يمكان  يااس بعاض المناااف  با اتخدام وحادة النقاد وا 
 .(22ص، 5112، )أبو  مرةبير النقدي أو في شكل وصضي 

ة  ياس المناف  اال تماعية فدن اال تصار عمى وعمى الربم من الصعوبة البالةة في عممي
التكاااالي  اال تماعيااااة دون المناااااف  اال تماعيااااة يااااؤدي إلاااى عاااادم صااااحة  ياااااس نتي ااااة اسنشااااطة 

كما تنعكس ىذه النتي ة عمي محصمة اسداء اال تماعي لممنظماة التاي ياتم  ،اال تماعية لممنظمة
باااين المنااااف  عياااة واسعبااااء اال تماعياااة، و الحصااول عميياااا نتي اااة المقابماااة باااين التكاااالي  اال تما

 .(22ص ، 5100، حبيب)والمزايا اال تماعية 

 : المعايير االجتماعية المالئمة لمقياس المحاسبي مشكمة إصدار -0
عناصر التكالي  الناشئة  :إن عناصر تكالي  اسداء اال تماعي سي منش ة تعرل  ب نيا

ولي اااات المشاااااكمة فاااااي تحدياااااد عناصااااار التكاااااالي   ،عياااااةعاااان التااااازام المنشااااا ة بم اااااؤولياتيا اال تما
اال تماعياة بال تكمان المشاكمة فاي كيضياة  يا اايا وكيضياة مقارنتياا بالمنضعاة اال تماعياة التاي يمكاان 

التاااي تنبااا  مااان تعريااا  الم اااؤولية اال تماعياااة لممنشاااا ة و  لممنشااا ة اكت اااابيا نتي اااة ىاااذه التلاااحية
فالم اااؤولية ، دوث عناصاار التكااالي  اال تماعيااةبوصااضيا النشاااط الم اابب لعمميااة االتضاااق فااي حاا

اال تماعية مضيوميا بير محدد وليس ىناك إ ماع عمى تعريضيا وأبعادىا بشكل نيائي من و ياة 
ولادة مان تماك الم ااؤولية ال يمكان تحدياد عناصاار التكاالي  اال تماعياة المتوباذلك ، النظار العممياة
 .(22ص ، 5100، )حبيببشكل د يق 

و باالربم مان صااعوبة تقيايم أثاار الم اؤولية اال تماعياة لمنظمااات اسعماال، إالُ أنم ىناااك 
عميياا لتقيايم در اة  االعتماادمحاوالت من منظمات المينية والدولية في ول  معايير دولية يمكن 

ن اح برام  الم ؤولية اال تماعية التي تتبناىا المنظمات، ومان بينياا مباادئ المنظماات الدولياة، 
مبااادئ وماان أمثمتيااا، مبااادئ الميثاااق العااالمي، مبااادئ صااندوق اسماام المتحاادة لرعايااة الطضولااة، و 

صااادار الشاايادات، ومااان أمثمتيااا، ايااازو  : يتكااون مااان خمااس حمقاااات متصااامة 2111الموصااضات وا 
ببعلاااااايا الاااااابعض و تلااااااامن الموصااااااضات القيا ااااااية العممياااااااة التااااااي ليااااااا صااااااامة بااااااددارة ال اااااااودة و 

 (. 5102 تحقيقيا)نصير، دمدوم،
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 0222عااام  اسمريكياةولعالم المعاايير المحا ابة العامااة التاي ولاعتيا  معيااة المحا ابين 
ىي أن ب أ موب وعمى ىذا اس اس فدن المعايير اال تماعية المقترحة  0222ونشرت في عام 

 :(5102،وآخرون،احمد 5112، ابو مرة، 5100، حبيب (ىي كالتالي
االرتبااط و  ون بياناات المحا ابة اال تماعياة وثيقاة الصامةويقصد بو أن تكا :معيار الصالحية -0

أن تعكس التقارير اال تماعية اسثر اال تماعي ل نشطة المطموب  ياس نتائ يا  باليد  و
 ل مي  أصحاب المصمحة.

المحا اابي  ااواء  ويقاد بااو أن ياتم التركيااز عماى مولااوعية القيااس :معياار الخمااو مان التحيااز -5
   اال تماعية.كان لمتكالي  أو المناف

أن يكااون ىناااك تض ااير والااح لماااا تحتويااو القااوائم الختاميااة لكاال نتي ااة فاااي  :معيااار ال ااببية -2
 القياس المحا بي اال تماعي.

يقاباال ىااذا المعيااار )مباادأ التكمضااة التاريخيااة( المتعااار   :معياار التكمضااة اال تماعيااة التاريخيااة -2
عميو في م ال القياس المحا بي لمنشاط اال تصادي وبالربم من تعرلو لمنقد الشديد إال أنو 
في ظل القيااس المحا ابي لا داء اال تمااعي يتو ا  أن تازداد أىمياة ىاذا المعياار لماا يتحقاق 

 ابمية لممقارنة.عنو  در ليس بالقميل من المولوعية والق

ويقابااال ىاااذا المعياااار فااي المحا ااابة المالياااة ويحااال بااادال منياااا فاااي  :معيااار العائاااد اال تمااااعي -2
 المحا بة اال تماعية )مبدأ تحقيق اإليراد(

يقاباااال ىاااذا المعيااااار مبااادأ مقابمااااة  :معياااار مقابمااااة العوائاااد اال تماعيااااة بالتكاااالي  الم ااااببة لياااا -2
يعناي باذلك مقابماة المنااف  اال تماعياة بالتكاالي  و  ،لمالياةاإليرادات بالتكالي  في المحا ابة ا

 اال تماعية.

أن المشكمة الحقيقية تكمن في  ياس المناف  اال تماعية التي ويستنتج الباحث مما سبق 
تعود عمى الم تم  من النشطة اال تماعية التي  ام المشاروع بتنضياذىا، فالمنااف  اال تماعياة ىاي 
فوائد يتحقق معظميا سطرا  خارج المشروع، ومن ىنا يصعب عممية  يا يا، كماا تعاود صاعوبة 

حديد القيمة النقدية اسلارار التاي تصايب الم تما ، اسمار الاذي  ياس التكالي  اال تماعية في ت
 ة.معايير ا تماعية مالئمة لقياس التكالي  والمناف  اال تماعي إي اديتطمب 
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 لمحاسبة عن المسؤولية االجتماعيةلفروض الخاصة بتطبيق نظام اا  64 -2
أربعة فروض لممحا بة و ود ال الم ؤولية اال تماعية عمى الباحثين في م  اتضق أبمب

، 5102النعيماااان وح اااين،، 202ص ، 5100، حبياااب وعبااااس) اال تماعيااة متمثماااة فاااي اآلتاااي
 : (05ص
إن عمى المشروع التزامات وم ؤوليات ات اه الم تم  الذي يعمل فيو وعميو ان يتحمل ىذه  -0

 االلتزامات والم ؤوليات.
 تقالل الماوارد اال تصااادية لمم تماا يتو اب ا اا رد اال تصااادية لمم تما  نااادرة وبااذلكإن الماوا -5

 بشكل يؤدي إلى تعظيم العائد اال تماعي المحقق من اال تثمار اال تماعي.
نشااااطو التشااةيمي ال تعاااد  ااامعا  إن المااوارد اال تصاااادية العامااة التاااي ي ااتنضذىا المشاااروع فااي -2

نماااا مااااوارد ا تصاااادية ا تماعيااااة يتو اااب عمااااى المشاااروع تعااااوي ض م انياااة كااااليواء والماااااء وا 
 الم تم  عن ما ي تنضذه منيا.

وذلااك لااامن ، لمم تماا  الحاااق فااي االطاااالع عمااى مااادى تنضيااذ المشاااروع لم ااؤولياتو ات اىاااو -2
 .المتعار  عمييا لافصاح المحا بي اس س والمبادئ 

 المبادئ الخاصة بالمحاسبة عن المسؤولية االجتماعية   2-65
دليل الم ؤولية اال تماعية ىناك عدة مبادئ لمم ؤولية اال تماعية كما ورد في 

 : (2، ص 5102) ا نيبر وآخرون،  لممنظمات التي ليا عال ة بالم ؤولية اال تماعية، وىي
 الم ؤولية. -0
 الشضافية. -5
 ال موكيات اسخال ية. -2
 احترام رببات ذو العال ة. -2
 القوانين واسنظمة. -2
 احترام ال موكيات واسعرا  العممية.-2
  .اإلن ان احترام حقوق -2
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كماا أولاح محماد ىاذه المباادئ التاي ذكارت آنضاا فاي درا اتو التاي حادد فيياا معياار اي او، 
 (: 2، ص5105) محمد، حيث تم توليح ىذه المبادئ في اآلتي

ي اااب أن تكااون المنظماااة م ااؤولة عااان آثااار أنشاااطتيا و راراتيااا عماااى الم تمااا   :الم اااءلة -0
 والبيئة ال يما ال مبية منيا.

أنشطتيا التاي تاؤثر فاي و  ي ب أن تكون المنظمة ذات شضافية في  مي   راراتيا :الشضافية -5
ماا يتطماب أن تتبناى المنظماة أ اموب إفصااح  ياد ووالاح ود ياق تقااوم ، البيئاةو  الم تما 

وي اب ، المنظمة من خاللو باإلفصاح عن  مي  أنشطتيا التي تؤثر في الم تم  والبيئاة
عة و يولة الوصول إلييا وفيميا حتى ي تطي  ىؤالء ال ر و  أن تتص  المعمومات بالو تية

 أنشطة المنظمة.و  أن يت ثروا بقرارات
ي ااب أن يتصااا   اااموك المنظمااة باسماناااة والم اااواة والنزاىاااة ويكاااون  :ال ااموك اسخال اااي -2

 مبنيا عمى ىذه القيم التي تدل عمى اىتمام المنظمة بالم تم  الذي تعمل فيو.
أعلاااائيا و  ي ااب أن تراعااي المنظماااة مصااالح ماللكيااا :احتاارام مصااالح أصااحاب المصاااالح -2

 كذلك اسفراد الذين ليم حقوق عمى المنظمة أو مصالح معيا.و  وعمالئيا ومؤ  ييا
ي ااب عماااى المنظماااة االلتااازام بااالقوانين والتشاااريعات المو اااودة فاااي  :احتاارام  ااايادة القاااانون -2

فااوق ال ميا   اواء أفاارادا أو الم تما  الاذي تعمال فيااو، وذلاك انطال اا لمباادأ  ايادة القاانون 
 كانوا منظمات أو حتى الحكومات.

، ماا  احتاارام  ايادة القااانون احتاارام القواعااد الدوليااة لم ااموك :احتارام القواعااد الدوليااة لم ااموك -2
وفاي الحاااالت التاي يتعااارض فيياا تطبيااق القااانون ما  القواعااد الدولياة أو ال يااوفر تطبيقااو 

الدولياة لم اموك إلااى  فادن عماى المنظماة احتارام القواعاد ،الحماياة الكافياة لمبيئاة أو الم تما 
 أ صى حد ممكن.

ىنااك دوافا  عادة واعتباارات ممار اة المنظماات سنشاطة الم اؤولية  :احترام حقوق اإلن ان -2
التح اين و  دوافا  التوظيا ،  معة الشركة واالعتبارات اسخال ية المتمثمة في، اال تماعية

ن االعتبااارات اال تصاااادية التاااي تااادف  المنظماااة إلاااى تخضااايض الخطااار وبيرىاااا مااا، والتعماايم
 .ر ة سنشطة الم ؤولية اال تماعيةمما

يارى الباحاث أن المنظماة م اؤولة عان  ميا   راراتياا وأنشاطتيا ات ااه الم تما   مما سـبق
التاي تعمال فيااو وي اب أن تتصا  المنظمااة بالشاضافية والمصادا ية وأن ت خااذ فاي ح اابانيا 
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القوانين المعماول بياا داخال الدولاة أو الم تما  التاي تقاوم بمزاولاة احترام حقوق المصالح و 
 نشاطيا فيو.
المبادئ والمضاىيم لنظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية فيي إلى حد ما  و أما بش ن

المبااادئ والمضاااىيم نض ااايا المتعااار  عميياااا لنظااام المحا ااابة الماليااة ولكااان ماا  مراعااااة تكييضيااا بماااا 
حيث إن مضيوم الوحدة المحا ابية المتاداول فاي المحا ابة ، أبراض ىذا النظامو  بيعةيتالءم م  ط

الماليااة ماااثال يت ااا  نطا اااو فااي نظاااام المحا ااابة عااان الم ااؤولية اال تماعياااة ليشااامل فاااي الم تمااا  
 ميعاو كوحاادة. كمااا أن العمميااة المحا اابية يت اا  نطا يااا ىااي اسخاارى لتمثاال صااضقو بااين المنشاا ة 

أمااا المادخل المحا ابي لممنشاا ة فيت ا  نطااق تحديااده و  حوليااا كطار  آخار. كطار  والم تما  مان
العائااااد اال تماااااعي عمااااى  ليشاااامل التكااااالي  والمااااوارد اال تماعيااااة وذلااااك ليت اااانى فيمااااا بعااااد  ياااااس

 .(202ص ، 5100، )النعيمات وح يناال تثمار 

 مقومات تطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية  2-66

والتشـــريعات التـــي تحكــم تطبيـــق نظـــام المحاســبة عـــن المســـؤولية االجتماعيـــة  القــوانين  -أ
 واإلفصاح عنيا.

الوحاااااادات و  إن القاااااوانين والتشاااااريعات الحكومياااااة وكاااااذلك الماااااوائح التاااااي تصااااادرىا ال ياااااات
 الحكومياة تشااكل اإلطاار الااذي ي اب أن تعماال فااي حادوده  مياا  المنشاات والوحاادات اال تصااادية

بحيث تيد  ىذه القوانين إلى تنظيم العال اات القانونياة باين أفاراد الم تما  ، خاصة الكبيرة منياو 
وأن تشاااري  ، اسفاااراد والدولاااة مااان  ياااة أخااارى وتلااا  اسحكاااام والقواعاااد مااان أ ااال ذلاااكو  ماان  ياااة

الدولااة أن ت اان  ااوانين  عماىالقاوانين وتطبيقيااا ليااا اسىمياة نض اايا ماان حياث اإلصاادار والتطبيااق 
 بيئاة المحيطااة التااي تشاايد تطاور مت ااارع عالميااا فاي كافااة مناااحي الحياااةوتشاريعات تااتالءم ماا  ال

 .(22ص ، 5112، )أبو مرةم االتيا و 
م الاذي يحتاوي 5112( لعاام 05و  د أشار المولو فاي درا اتو  اانون اسوراق المالياة ر ام )

وراق ( المعمول بو في  وق فم طين ل 22، 22، 22أىميا المواد ر م )و  عمى العديد من المواد،
الماليااة والتااي تاانص عمااى أن كاال شااركة طرحاات أورا اااا ماليااة ليااا فااي اكتتاااب عااام أن تقاادم عماااى 
م ؤوليتيا إلى اليي ة العامة لم وق تقارير دورية عن نشاطيا ونتائ  أعماليا عمى أن تتلمن ىذه 

 اانون  يالحاظ مان الماواد ال اابقة أنو  التقارير البيانات التي تضصح عن المركز الماالي الصاحيح،
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اسوراق المالية  د أو ب عمى الشركات المدر ة ب وق فم اطين لا وراق المالياة اإلفصااح والنشار 
اسنشاطة و  وىاذا يعناي لامنا اإلفصااح عان اسحاداث، اسنشطة ال وىرياة لمشاركةو  ل مي  الحقائق
 .(25ص ، 5112، )المولواال تماعية 

لممنظمااااة لاااام يعاااااد اختيااااارا مطروحااااا أماااااام كمااااا أن التقرياااار عاااان نتاااااائ  اسداء اال تماااااعي 
نما أصبح أمرا إ باريا ووا با حتى بدون نص  انوني ممازم باذلك اإلفصااحو ، منظمات اسعمال ، ا 

اال ااتمرار أن و  يمازم عمياو إذا مااا أراد البقااء، فا ي مشاروع مااا ىاو فاي النيايااة إال منظماة ا تماعيااة
 .(22ص ، 5112، )أبو مرةم الم تم  المحيط ويال ي تو عاتي يخدم رببات أفراد

 ،بش ن تنظيم الييكل التنظيمي لم امعات الميبية 5112( ل نة 55بالنظر إلى الالئحة )و 
باسنشااطة التاااي تمار اايا ال امعاااات الميبيااة العاماااة، وكااذلك اىتماااام  صتتخااا والتااي 210ئحااة والال

ر مباشارة مثال اللامان لقاوانين التاي تخادم الم تما  بطريقاة بيااوبيرىاا مان  ،البيئاة الدولاة بم اال
 .المزايا التي يتحصل عمييا الموظ   راء التزامو بعممو عمى الو و المطموب وكذلكاال تماعي 

 إلاازام أناو ي ااب مواكباة التطااور والعولماة الحاصاامة فاي العااالم مان خااالل  مباحــثويتضــح ل
ال تماعياة الشاركات والمؤ  اات العاماة والخاصاة بتطبياق نظاام المحا ابة عان الم اؤولية ا  ميا 

 واإلفصاح عنيا وذلك لتحقيق الرفاه اال تماعي لمم تم .

 نظام محاسبي جيد لتطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية. -ب
 إن تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية ي تو ب توافر نظام محا بي مالئم

الوحادة اال تصاادية عماى م اتوى كال  فعال ي اعد في  ياس اسداء الضعمي لمختما  اسنشاطة فايو 
ن الت اا يل الضعمااي لمنضقاااتو ، مركاز م ااؤولية اإلياارادات يعاد أحااد المقومااات الميمااة التااي يعتمااد و  ا 

ولمقارناة اسداء الضعماي ما  المخطاط ي اتمزم أن  ،عمييا نظام المحا بة عن الم اؤولية اال تماعياة
لية والمحااددة فاي الييكاال الم اؤو و  اإلشاارا االتضااق ماا  وحادات و  ياتم ت اا يل اسداء الضعماي بااالربط

 .( 25ص ، 5112، )كالبالتنظيمي 
 : ولكي يكون النظام المحا بي فاعاًل البد أن يتوفر خصائص عدة نذكر منيا ما يمي

 : البساطة -6
حياث إن النظاام المحا ابي ، ي ايل فيماوو  ويعني بذلك أال يكون النظاام المحا ابي معقاًدا

خاللو ت ييل وتطوير إ راءات و بل الحصاول عماى البياناات وتحديادىا ال يد ىو الذي يتم من 
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و يا ااايا وماااان ثااام توصاااايل ىااااذه البياناااات إلااااى اسطااارا  الم ااااتضيدة لت اااااعدىم فاااي عمميااااة اتخاااااذ 
 .القرارات

 : الموثوقية -2
وأن تكون مؤشرا حقيقيا ، ي ب أن تتص  المعمومات التي ينت يا النظام المحا بي بد ة

وأن يشعر الميتمون فعال ب نو يمكنيم االعتماد عمييا بحيث تتولد  ،تيم الم تضيدين ل حداث التي
 .(25ص، 5112، )القنيبيبصدق وشمول مخر اتو من المعمومات و  لدييم الثقة ب ىمية النظام

 : المرونة -0
، ي ب أن يتص  النظام بالمرونة والب اطة لموا ية ما يحدث من تةيرات في الم اتقبل

الباد مان تااوفر بيار أناو ، أن مكوناات النظاام المحا ابي تختما  مان حيااث الح ام والعاددكماا ن اد 
 .https: //accdiscussion.com :) )عناصر النظام ال يد 

 : الموضوعية -4
، 5112، )القنيبايمولاوعيا للامان تو اي  دائارة  بولاو ي اب أن يكاون النظاام منطقياا و 

 .(25ص
بة واللابط عماى الح اابات المختمضاة داخال المنشا ة أن توفير و ائل الر ا الباحث ويعتقد

كماااا ي ااب عمااى النظاااام ال يااد تمبيااة احتيا اااات  ،ماان أىاام ماااا يتميااز بااو النظاااام المحا اابي الضعااال
 ورببات الم تضيدين من المعمومات الكافية التي ت اعدىم في اتخاذ القرارات الرشيدة.

 المسؤولية االجتماعية.كوادر محاسبية مؤىمة لتطبيق نظام المحاسبة عن  -ج
، الر ابة الضعالةو  إن ن اح وظيضة القياس في النظام المحا بي يعتمد عميو ن اح الم اءلة

ومن ىنا ي ب أن يكون المحا ب عمى در ة كبيرة من المولوعية والحياد والح ا اية ل خطااء 
وأن ، وبحوث العممياتالمحا بة و  كما أنو ي ب أن يكون مممًا بعموم اإلدارة واإلحصاء، والتالعب

تكون لو خمضية في ا تخدام الحا ب االلكتروني ما يمكنلو من التعر  عمى مختم  اسنشطة التي 
ماا لاو أثار عماي صاحة البيانااات التاي يحصال عميياا ما  تااوفير  ،تقاوم بياا المنشا ة التاي يعمال بيااا

، )كاالب اباة وتقيايم اسداء في عممياة الر  كافة المعمومات التي ت اعد المنش ة بم توياتيا المختمضة
 .(20ص ، 5112
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وذلاك سن التعمايم المحا ابي لاو دور كبيار  ،وي ب أن يكون المحا ب لدياو مؤىال عمماي
وت عال مناو أيلاا  اادًرا عماى ،  دا لي عل المحا ب  ادرا عمى مواكباة التطاورات العممياة والعممياة

لر اي بيااذه الميناة إلااى م ااتوى ا دة توا يااو فاي مينااة المحا ابة، وكااذلكموا ياة أي ظاارو  م ات 
كماااا أن مينااااة المحا ااابة تعتماااد فاااي ر يياااا وازدىارىاااا عمااااى ، أفلااال بالمقارناااة مااا  الميااان اسخااارى

ن تطاوير ميناة المحا ابة يعتماد عماى الاتالزم باين التعمايم والممار اة ، خري ي التعميم المحا ابي وا 
، ى مزاولاي الميناة التحماي بيااحيث يوفر لممحا ب الميارات وال موكيات التي ينبةي عم، العممية

يق  عمى مؤ  ات التعميم العالي م ؤولية إعداد مؤىمين يمتمكون الميارات المينية ويتم ذلك من و 
ميااة فااي اإلعااداد خاالل تبنااي مؤ  ااات التعماايم العااالي أ اااليب التعماايم المبنيااة عمااى الكضاااءة والضاع

 .(5102 نة ، )الزامميالميني لممحا بين 
مياااارات عااادة وكضااااءات ينبةاااي إعطاؤىاااا وزناااا أكبااار فاااي البااارام  التعميميااااة كماااا أن ىنااااك 

وبذلك يكن لممحا ب ميارات وكضاءات عالية تمكنلو من ، تمثل أىمية خاصة لو تيال لممحا ب و
 : (2ص ،5112) الربيعي، تطبيق المحا بة بالشكل المطموب. وتتمثل ىذه الميارات في اآلتي

 ال يد والقدرة عمي موا ية أي مشاكل.ميارة التنبؤ والتضكير  -0
 ميارة االتصال ب مي  أنواعو. -5
 ميارة التعامل بكضاءة م  اللةوط الصعبة. -2

 الميارة في احترا  المينة ب خال ياتيا. -2
 مواكبة التطور العممي. الداف  عمى ا تمرار التعمم مدى الحياة و -2
 .(..اللريبة المعمومات الضنية )الخمضية المحا بية وعموميا كالتد يق و -2

ي ااب أن يكااون المحا اب ممًمااا بمبااادئ ومضاااىيم عماام المحا اابة وأن يكااون  وبنــاءًا عميــو
لدياو الربباة فاي الاتعمم واال اتضادة مان الحماول والمشااكل التاي شاارك فاي حمياا وان ينضاذ عمماو بكال 

ياق نظااام د اة وأماناة وأن يزياد مان الادورات التدريبياة وأن ينمااي مياراتاو حتاى يكاون  اادرا عماى تطب
وال يقااا  عناااد  ،ب  ااال اسخطااااءو  بالشاااكل ال ياااد والمطماااوب المحا ااابة عااان الم اااؤولية اال تماعياااة

الحصول عمى المؤىل العممي فح ب بل البد أن يكون مدركا ب بمب العموم اسخرى والتي ذكرت 
 ابقا ولعل أىميا ا تخدام الحا ب اآللي وكيضية التعامل م  البرام  االلكترونية والتطاورات التاي 

 تحدث لعمم المحا بة. 
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 لمسؤولية االجتماعيةنظام الحوافز الجيد لتطبيق نظام المحاسبة عن ا  -د
إن نظااام المحا اابة عاان الم اااؤولية اال تماعيااة يعااد نظامااا عاااديم الضائاادة إذا لاام يتلااامن  

لا داء المتميااز، وذلااك فااي أن يااتم  مقااابال مالئمااانظاماا فعاااال لمحااوافز يكضاال لمعااممين فااي المنشاا ة 
 اانية التاي ي اعى إليياا وتختم  الحوافز وتتعدد االحتيا ات اإلن، تنضيذه وفقا لممعايير المولوعة

نظااام الحااوافز الضعااال لتحقيقيااا. وي ااب أثناااء إعااداد نظااام الحااوافز الضعااال أن تعماال المنشاا ة عمااى 
، 5112، )ميدةلدييا  معاممين يد لدرا ة تمك االحتيا ات المختمضة وأن ت عى في إشباعيا بشكل 

 .(221ص 

لعنصاار البشاااري بصااضتو أحاااد كمااا أن اسىميااة الرئي اااة لنظااام الحاااوافز تكماان فااي أىمياااة ا
عناصاار اإلنتاااج التاااي يمكاان ا اااتخداميا بكضاااءة لتحقياااق أىاادا  المنشااا ة. ويعنااي ذلاااك دفاا  الضااارد 

كماااا عاار  ذلااك فااي درا ااة  اااودة ، بالقيااام بعممااو عمااى الو ااو المطماااوب ماان خااالل إشااباع ربباتااو
تدفعااااو سداء و  المااااؤثرات الخار يااااة التااااي تثياااار الضااااردو  أنيااااات م موعااااة ماااان العواماااال عمااااى وآخااارين

المعنوياةت) ودة و  اسعمال الموكمة إلياو عماى خيار و او عان طرياق إشاباع حا اتاو وربباتاو المادياة
 .(22ص ، 5112، وآخرون

فيااا روس ب نيااا وا  ااراءات تتباا  بياد  التاا ثير عمااى اسفااراد ،  واعاد تولاا و  تنظاام كماا عرل
ودفعيااام إلااى زياااادة ، رالاايةوتااربيبيم عماااى بااذل ال يااد بااانضس ، وحااثيم عمااى اإل باااال عمااى العمااال

اااا  وذلاااك فاااي حااادود  اااادراتيم، نوعاااا ب  ااال تكمضااااة وفاااي حااادود البااارام  الزمنياااة المقااااررةو  اإلنتا ياااة كم 
مكانياتيم و   .(22ص ، 5112، )الرزي ا 

أن الياااد  مااان نظاااام الحااوافز ىاااو تحقياااق أعماااى  اادر ممكااان مااان الكضااااءة  ويـــرا الباحـــث
خااالل وياتم ذلااك مان ، اسشااخاص العااممين بالمنشاا ةوذلاك ماان خاالل تشاا ي  الماديرين و  اإلنتا ياة

 بين حا ات الشركة وحا ات الضرد ببعليا البعض. ربط
كماا أن النظاام ال ياد والضعااال لمحاوافز يحقاق مياازات عديادة ومضيادة لممنشاا ة ومان أىمياا مااا 

 :(220ص ، 5112، )ميدة يمي
 زيادة إنتا ية العمل في شكل كميات إنتاج و ودة إنتاج ومبيعات وأرباح  -0
شعارىم بروح العدالة داخل الشركة.و  إشباع احتيا ات ورببات العاممين -5  ا 
  ذبيم لممنظمة الذين يعممون فييا.و  رف  روح الوالء واالنتماء لدى العاممين  -2
  .تنمية روح التعاون بين العاممين  -2
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ة نظاام حاوافز متكامال يحضلاز عماي العااممين عماى أداء أعمااليم المتمياز ولكي يكون لممنشا 
ي ااب عمااى المنشاا ة اختيااار أناواع الحااوافز التااي تتماشااي ماا  تحقيااق أىاادافيا، ، وبالو او المطمااوب

 : وتختم  أنواع الحوافز من حيث طبيعتيا إلى
رباااااح وتكاااون عمااااى شااااكل دعااام مااااادي أو زياااادة فااااي اس اااار أو ن ااابة ماااان أ :حاااوافز ماديااااة -0

 إلافية. شكل أ ورأو عمى ، المبيعات
وتتمثاال فااي الثناااء ، وتكااون لضئااة العاااممين فااي الم ااتويات اإلداريااة الاادنيا :حاوافز معنويااة  -5

 وذلك لرف  ال انب المعنوي لدى العاممين.، التقديرو  والشكر
يادة وتكون في شكل تر يات لمعاممين في الشركة وىي تتمثل في ز  :حوافز مادية ومعنوية  -2

 .(22ص ، 5112، )الرزياس ر باإللافة إلى التقدير 
كماا أن أي منشا ة أو وحادة ا تصاادية ترباب أن يتاوافر لادييا نظاام حاوافز فعاال عميياا أن 

.ص 5112)  ااودة وآخاارون،  الحااوافز وىاي كثياارة ناذكر منيااا مااا يماي مقوماات نظااامتعتماد عمااى 
22:) 
 التعر  عمى دواف  أفراد التنظيم كافة.  -0
 تحديد أولويات ىذه الدواف  من و و نظر أفراد التنظيم.  -5
 اختيار أنواع الحوافز التي تتماشي م  الدواف .  -2
 .الحوافز وشروطياتحديد معايير منح   -2
 تحديد  يمة منح الحوافز.  -2
 اإلعالن عن نظام الحوافز بالطريقة المنا بة لك ب الت ييد من أفراد التنظيم.  -2
 في تقديم الحوافز و ت ا تحقا يا. ثبات الوحدة اال تصادية  -2
 تقويم نظام الحوافز من فترة سخرى لمت كد من فاعميتو.  -2
 .  تةيرات رببات اسفراد وحا اتيم تعديل النظام بحيث يكون مرنًا ويتنا ب م  -2

أن مقومااات الحااوافز التاااي ذكاارت أعاااله  ااي عل نظااام الحااوافز فااااعاًل  الباحــث ويالحــظ  
ممين فااي المنشاا ة وتشا يعيم عمااى بااذل أ صاى مااا ب ياادىم لتحقيااق و ياًدا وذلااك باادف  العاا

خاالل زياادة العممياة اإلنتا ياة وتقااديم  اسربااح مانالتاي تتمثال فاي تحقياق و  أىادا  المنشا ة
 الخدمات بالشكل المطموب.
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 الجامعات الميبية العامة وتطور نش ت 3-28
فااي العياد العثمااني أو اإليطااالي، وال  باىتماامإن التعمايم العاالي فاي ليبيااا لام يحظاى               

فااي عيااد اإلدارتاااين الضرن ااية و البريطانيااة، ولااام تؤ ااس أي مؤ  ااة تخاااتص بااالتعميم العااالي فاااي 
عنااادما أصااادر المر اااوم الممكاااي الاااذي يقلااااي (  اااانوات 2و بعاااد ا اااتقالل ليبياااا بحاااولي ) الااابالد،

 (.http:// loops research. Orgم )0222بت  يس ال امعة الميبية في عام 
م ناواة التعمايم ال اامعي فاي 0222فاي  امعاة بنةاازي فاي عاام  افتتاحيااالتي تام  اآلدابوتعد كمية 

م تم إنشاء 0222/0222ليبيا، و بعد ذلك بدأت يتوالى افتتاح الكميات تباعًا، فضي العام ال امعي 
م بمدينة بنةاازي، 0222ي عام كمية العموم والزراعة في طرابمس، أما كمية اال تصاد تم افتتاحيا ف

م بادأت ال امعاات الميبياة فاي التو ا  فاي تخصصااتيا، بااذلك 0222/0222ومناذ العاام ال اامعي 
محماااد، أصاابحت ال امعااة الميبيااة تلاام  ااب  كمياااات موزعااة بااين مدينااة طاارابمس ومدينااة بنةازي.)

 .(50، ص 5102
 امعاااة  إلااايلمعياااد ال نو اااي فاااي البيلااااء، وذلاااك بتحويااال ا اإل اااالميةكمااا تااام ت  ااايس ال امعاااة 

لاا  طالااب أ 02 إلاايتخااتص بااالعموم الشاارعية، وبمااا م مااوع الطاالب فااي ىااذه الكميااات  إ االمية
(، وبعاد التةيار ال يا اي الاذي حصال فاي ليبياا فاي http:// loops research. Orgوطالباة )

، واإلداريم شايدت ال امعاة الميبياة تطاورات فاي فم اضتيا و أىادافيا وىيكمياا التنظيمااي 0222عاام 
كما زاد عدد الكميات التابعة ليا، حيث تم افتتاح كمية الطب البشري بمدينة بنةازي، ونظرًا لتوالي 

فصال ال امعاة  0222/0222لتدريس تام فاي العاام ال اامعي ىيئة ا أعلاءإنشاء الكميات وتزايد 
الميبية إلي  امعتين اسولي بمدينة طرابمس تحت م مى  امعة طرابمس واسخارى  امعاة بنةاازي 

، ص 5102محماد، م )0222ومقرىا بمدينة بنةازي، كما أنشئت  امعة عمر المختاار فاي العاام 
50). 

ابريااال بالزاويااة ، ثااام أنشاائت الكثياار مااان ال امعااات عبااار  2وكااذلك أنشاائت  امعاااة  اابيا و امعااة 
 http:// loops امعاااة) 02 إلااايعاادد ال امعاااات  0222ال اانوات حتاااى وصااامت فاااي عاااام 

research. Org.) 
بااااين ال امعاااااة  آنااااذاكإناثااااًا عمااااى حااااد  ااااواء، فالعال ااااة  كمااااا زاد عاااادد الطااااالب ال ااااامعين ذكااااورًا و

في تةيير الم تم  وتنمية البالد،  واإل يامو التنمية  النموم  خالل تمك المرحمة في خدمة والم ت
 (.LIBYA, blog fa, comيكضي من المختصين والباحثين) وبذلك انتشر التعميم وتخرج ما
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م وتقميصايا و ذلااك نظارًا لتزايادىا الةيار مبنااي 0222و أعياد النظار فاي أعاداد ال امعااات فاي عاام 
 بدنشاءم صدر  رار 5111كمية، وفي عام  22 امعات و  2عممية، وتم حصرىا في عمى أ س 

، بمو ااب القاارار ر اام تقميصااياأعياد ماارة أخاارى  5112ماا يعاار  ب امعااة اس  ااام، ولكاان فااي عااام 
 حتى امعة وىي المو ود  02، ليصبح عددىا اس  ام( و الذي ينص عمى إلةاء  امعات 002)

 .(55، ص 5102م )محمد، 5105عام 
صاابراتو وىاااي  امعاااة م عمااى  ااابيل المثااال  امعاااة 5105كمااا أنشااائت  امعااات  ديااادة بعااد عاااام 

م، وكااذلك بقااارار ماان وزيااار التعماايم العاااالي والبحااث العمماااي لعاااام 5102عاااام  فاايحكوميااة أنشااائت 
 م بش ن فصل فرعي  امعة درنة والقبة عن  امعة عمر المختار تحت م مى  امعة درنة5150

(mhesr, gov.l y.) 
أن ال امعاااات الميبيااة العامااة مااارت بعاادة مراحااال، تباادأ مااان مرحمااة الت  ااايس  ويتضــح ممـــا ســـبق
م، ومرحمااة التو اا  والنماو والمرحمااة اسخياارة مرحمااة التوعيااة والتخصااص 0222واإلنشااء فااي عااام 

 والتعامل م  المحيط اإل ميمي والدولي.
 التعميم الجامعي في ليبياأىداف   3-29

 :(52ص ،5102)محمد، ي م موعة من اسىدا  نذكر منيامعلمتعميم ال ا   
تحقياااق التقاااادم فااااي م اااااالت العماااام والتقنيااااة والضكاااار والضاااان و فااااي م ااااال العماااال لتحقيااااق   -0

و الم اااااااىمة فااااااي تحقيااااااق التنميااااااة اال تصااااااادية  اسىاااااادا  الوطنيااااااة والقوميااااااة وتطويرىااااااا
 واال تماعية في ليبيا.

صااااااة والممتزماااااة بوا بياااااا الاااااوطني و القااااااومي تزوياااااد الااااابالد بالكضااااااءات العممياااااة المتخص  -5
 .واإل الميةلمم اىمة في النيوض بالحلارة العربية 

العمماي  التقادمالنيوض و المشاركة بالبحوث العممية والدرا ات المختمضة التاي ت ايم فاي   -2
 والتقني.

أ اليب البحث العممي والتعميمي بما في ذلكم ول  المؤلضات التعميمية بال امعة  تطوير  -2
 وتر متيا.

و المؤ  اات العممياة اسخارى  الييئااتتوثيق الصالت و الروابط الثقافية والعممياة عماي   -2
 محميًا و وميًا و عالميًا.
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( الخاااص بالييكاال التنظيمااي لم امعااات 55( فااي القاارار ر ام )2إلاي المااادة ر اام )ويشــير الباحــث 
 /ju.edu.ly ,يمااااي: ) والاااااذي ياااانص عماااااى أن يتاااااولي م مااااس ال امعاااااة ماااااا 5112ل اااانة 

57egislation) 
الم ااااىمة فااااي ربااااط ال امعاااة بقلااااايا الم تماااا  ومعال ااااة المشااااكل اال تماعيااااة التااااي تقاااا   -0  

 بال امعة.
 ا تراح الخطط والبرام  العامة لتطوير التعميم بال امعة. -5
 الموافقة عمي  بول التبرعات واإلعانات واليبات والوصايا. -2
 ت الضخرية.الموافقة عمي منح الشيادا -2
 و الطالب  والكميات و اس  ام العممية. ل  اتذةا تراح منح  وائز التضوق العممي  -2
 الم اىمة في الحضاظ عمى  معة ال امعة ودعم مكانتيا ومن  الظواىر اليدامة. -2

أن اسنشاطة التاي تقاوم بيااا ال امعاات الميبياة العاماة والمتمثماة فاي معال ااة  كمـا نسـتنتج مــن ذلـك
ي تقاا  بال امعاة والم اااىمة فااي الحضاااظ عماى  اامعة ال امعااة ، كاال ذلااك تااال اال تماعيااةالمشااكل 

يتطمااب نظاااام محا ااابي يخااتص باسنشاااطة اال تماعياااة و ذلاااك إلظيااار ال امعاااات الميبياااة العاماااة 
ة وتقمايص ذلك ما يتحقق لمم تم  من رفاىيا إليوالحلاري، إلافة  يالتعميمبم توى من الر ي 

  البطالة والضقر بالم تم .
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 الخالصة
المحا اابة عااان الم اااؤولية اال تماعياااة تيااتم  باسنشاااطة التاااي تمار ااايا المؤ  اااات أو  إن

يادركوا أىمياة  أنخاصاة، ولاذلك ي اب عماى المؤ  اات  مؤ  اات أوالشركات  واء كانات عاماة 
وذلك لتحقيق أىدافيا وبقائيا في ال وق سطول  تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية،

، كمااا أن ىنااك م موعاة أ اباب تمتاازم اسخيارةو خاصاة ما  ازديااد شاادة المناف اة فاي اآلوناة  ،فتارة
ماااان أىميااااا  مااان خالليااااا المؤ  ااااات بتطبيااااق نظااااام المحا اااابة عااان الم ااااؤولية اال تماعيااااة، لعاااالم 

، ولكي يتم تطبياق المحا ابة اال تماعياة ي اب اللةوطات اال تماعية وتعدد اسطرا  الم تضيدة
 .بتطبيقيامن أىم مقوماتيا القوانين والتشريعات التي تمزم المؤ  ات  توفر إمكانيات لتطبيقيا لعلم 

القيااااس  كمااا أن المحا ااابة ال تقاا  عناااد تحقيااق أىااادافيا الرئي اااة التااي تتمثااال فااي عممياااة
واالتصاال، باال تتعااداىا إلااى تحقياق أىاادا  أخاارىن وذلااك سن ىنااك عال ااة متينااة بااين المحا اابة 
كوظيضة ا تماعية والبيئة التي تعمل فييا، لذلك ي ب عمى المحا بة أن تحقق أىدافًا أخرى تخدم 

البيئاة المنا ابة لمنشااط اال تصاادي،  ونقائيا لبنااءمن خالليا الم تم  وتحافظ عمى  المة البيئة 
حياااث أن نظااااام المحا اااابة عااان الم ااااؤولية اال تماعيااااة ييااااد  إلاااى تااااوفير البيانااااات والمعمومااااات 
المتعمقة باسنشطة ذات الطاب  اال تماعي التي تقوم بيا الوحدة اال تصادية، ويتم ذلك من خالل 

، و إن الضصل بين اال تماعية من حوليا  ياس الصضقات التي فيما بين الوحدة اال تصادية والبيئة
التقااااااارير  ينذي يوا يااااااو مصااااااممالتكاااااالي  اال تماعيااااااة والتكااااااالي  اال تصااااااادية ىااااااو التحاااااادي الاااااا

اال تماعيااة، فالتشاااابك باااين اسنشااطة اال تماعياااة واسنشاااطة اال تصاااادية ناااب  مااان طبيعاااة نشااااط 
 اتقل. فالتاداخل باين التكاالي  بدوره يؤدي إلاي مشااكل كيضياة القيااس لكال نشااط م المؤ  ة الذي

 اال تماعية واال تصادية تمثل أىم مشكمة لممحا بة اال تماعية.
تطبياق نظاام المحا اابة اال تماعياة يتطماب مقوماات لكااي ياتم مان خاللياا تطبيااق ن كماا أ
مااان أىاام المقوماااات تااوفر كاااوادر محا اابية مؤىمااة و نظاااام محا اابي  ياااد  ااادر عماااى  النظااام، لعاالم 

محا بة عن الم ؤولية اال تماعية في المؤ  ات أو الشاركات  اواء كانات العاماة تطبيق نظام ال
 أو الخاصة.

ذلاك تاام تنااول فااي ىااذا الضصال مضيااوم و أىمياة تطبيااق نظاام المحا اابة عاان  ىوبنااءًا عماا
محا ااابة عاان الم اااؤولية مبااادئ الو تطبيقيااا ، وفاااروض  مقومااااتالم ااؤولية اال تماعياااة، وكااذلك 

 نشا ة ال امعات الميبية العامة و أىدافيا. اال تماعية ، وكذلك
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 مقدمةلا
، إل راء التحميل اإلحصائي عمى مني ية الدرا ة البيانات المطموبةيعتمد الحصول عمى 

حياث تمثال المحااور الارئيس الاذي يااتم مان خاللاو إن اااز ال اناب التطبيقاي والتوصاال إلاى النتااائ  
 بيذا تتحقق اسىدا  التي ي عى الباحث لتحقيقيا.و  المراد الوصول إلييا

وكااااذلك أداة ، الدرا اااةوسفاااراد م تمااا  ، حياااث يتنااااول ىاااذا المبحاااث وصاااضا لماااني  الدرا اااة
كما يتلمن وصضا لا راءات التي  ام بيا ، وصد يا وثباتيا، الدرا ة الم تخدمة وطرائق إعدادىا

وأخيرا المعال ات اإلحصاائية التاي تام االعتمااد عميياا ، الباحث في تقنين أدوات الدرا ة وتطبيقيا
 في تحميل الدرا ة.

 نبذة عن الجامعات محل الدراسة  4-2
م، وحيث 0222دي مبر  نة  02ئت ال امعة الميبية بمو ب مر وم ممكي بتاريخ أنش   

عرفااات ىاااذه المرحماااة بمرحماااة اإلنشااااء والت  ااايس وذلاااك إلنشااااء أول  امعاااة ليبياااة تخاااتص بميااااام 
والتربياااااة   اآلدابالتاااادريب والبحااااث العممااااي و خدماااااة الم تماااا ، وكاناااات النااااواة اسولاااااي ليااااا كميااااة 

ل امعاااة طااارابمس. ولقاااد ماااؤت  اسولااايم إنشااااء كمياااة العماااوم، الناااواة م تااا0222ببنةاااازي. فاااي  ااانة 
، والمرحمة الثانية وتعار   اإلنشاءوتعر  بمرحمة  اسولياحل ، المرحمة ال امعات الميبية بعدة مر 

، والمرحمة الثالثة وتعر  بمرحمة التو   والنمو، واإلداريةلحا ات ليبيا المينية  اال ت ابةبمرحمة 
م 0222أ فاي  انة وىاي مرحماة التوعياة والتعامال ما  المحايط اإل ميماي والتاي تباد خيرةاسوالمرحمة 

 .(Libya1.bhogf.com)إلي الو ت الحالر 
ازداد عدد  5112ال امعات، فضي حمول عام  بزيادةولقد تو عت ال امعات الميبية العامة 

الو ااات الحااالي، بيااار أن الااابعض تةيااار  إلاااي المو اااودة امعاااة، وىااي  02 إلاااي الميبياااةال امعااات 
 .(5105)المركز الوطني للمان ال ودة،  5100 م ماىا بتةير النظام ال يا ي عام

 أىداف الدراسة الميدانية 3 -4

التحمياال اإلحصااائي وذلااك تيااد  الدرا ااة الميدانيااة إلااي  ماا  البيانااات المطموبااة إل ااراء 
أدبياااات الدرا اااة المتعمقاااة بمولاااوع الدرا اااة، النتاااائ  التاااي ياااتم تض ااايرىا فاااي لاااوء  لمتوصااال إلاااى

 وبالتالي تحقق اسىدا  التي ت عي الدرا ة في تحقيقيا.
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لتحقيق أىدا  الدرا ة تام ا اتخدام الماني  الوصاضي التحميماي الاذي يحااول الباحاث مان و 
حيث إنو يعاد مان أن اب اس االيب لدرا اة ، خاللو وص  الظاىرة وصضا د يقا كما ىي في الوا  

تت مي  منظم لمبيانات المتعمقة بمؤ  ات إدارية أو  الظواىر اال تماعية ويعرل  ىذا المني  ب نو
عممية أو ثقافية أو ا تماعية... وتتعمق بياناتيا الم معة من ىذه المؤ  ات ب نشطتيا وعممياتيا 

، ومحااااددةوذلاااك خاااالل فتااارة زمنياااة معيناااة ، وكاااذلك عااان موظلضوىاااا وخااادماتيا المختمضاااة، وا  راءاتياااا
 .(022ص ، 5102، يحددىا الباحث عادة وطبيعة البحثت )أبوىربيد

 مجتمع الدراسة 4 -4
وبناااء عماااى ،  مياا  مضاااردات الظاااىرة التااي يدر اايا الباحااث :يعاارل  م تماا  الدرا ااة ب نااو

مشااكمة الدرا اااة وأىااادافيا فااادن الم تمااا  الم اااتيد  يتكاااون مااان ماااوظضي إدارات ال امعاااات الميبياااة 
 لما ليا ت ثير عمى الم تم   واء الم تم  الداخمي أو الم تم  الخار ي. وذلك ،العامة

تقاااوم ال امعاااات الميبياااة العاماااة بعااادة أنشاااطة ا تماعياااة، كاااورش العمااال و الااادورات  حيااث
 التدريبية لمموظضين، كما ليا دور في توعية وثقافة الم تم  كمؤ  ة تعميمية عامة.

ياااق المحا اابة عاان الم ااؤولية اال تماعيااة فاااي تطب إمكانيااةو لااذلك دعاات الحا ااة لدرا ااة 
 ال امعات الميبية العامة. 

 اسة:ر عينة الد 2-2
، ت اري عمااى ن  ميا  إدارات ال امعاات الميبياة العامااة تعمال وفاق  اوانين ولااوائح موحادةإ

 :ىيو ، ال امعات الميبية العامة ، لذلك تم اختيار عينة الدرا ة أرب   امعات ليبية
  امعة طرابمس -

  امعة بريان  -

  امعة الزاوية -

  امعة صبراتة. -

 ولقاااد اختااااار الباحااااث اسرباااا   امعاااات بناااااءًا عمااااى تنااااوع إنشاااائين بااااين اس اااادم واسحاااادث
 امعة طرابمس ىي أكبر  امعة في ليبيا، وتق  في العاصمة الميبية،  إنحيث ، وح ميم

 م.0222م بيا أكبر عدد من الطالب بين ال امعات الميبية ، و د ت   ت في عا و
ليااذه  م، حياث تعاد كميااة المحا ابة الناواة اسولاى 0222وت   ات  امعاة برياان فااي عاام 

 أصبحتم ، كما 0222ل نة 252بناء عمى  رار الم نة الشعبية العامة ر م  أ  تالتي  ال امعة
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م، وتقاا  فاي مدينااة بريااان. و 5112 امعاة م ااتقمة  تتبعيااا الكمياات ال امعيااة بةريااان  فاي  اانة 
م، وىااي  امعاااة حكوميااة تقاا  فاااي مدينااة الزاويااة، وتلااام 0222 امعااة الزاويااة فاااي  اانة  ت   اات
ال امعاات الحكوميااة فاي ليبيااا، ومقار إدارتيااا  إحاادى، وأمااا  امعاة صاابراتو فياي كمياة 52ال امعاة 

م، 0225وتتكون في أصميا من م موعة كميات ير ا  ت  ايس بعاض منياا  انة  بمدينة صبراتو،
 م بدنشااء  امعاة صاابراتو،5102صاادر  ارار الاوزراء ل اانة  حتاىالزاوياة حياث كانات تتبا   امعااة 
 كمية. 02ويبما عدد كميات ال امعة 

تاام توزياا     اام شااؤون العاااممين ومعرفااة عادد المحا اابين فااي كاال  امعااة، إلاايباالر وع و 
كال ل ا اتبانة 52وذلاك بمعادل ، وتم الت ميم باليد إلدارات ال امعات الميبياة العاماة، ا تبانة 011

 ل الدرا ة. امعة مح
تم توزيعو، و د  ا تبانة( 011، من أصل )ا تبانة( 22ع )ا و د تمكن الباحث من ا تر 

وذلك ب بب عدم اكتمال إ ابات  اإلحصائيبير صالحة لمتحميل  ا تبانة( 21اتلح أن ىناك )
( ا اتبيانو وذلاك ب ابب 5) إي اادالعينة، وكذلك عادو و اود إ ابات)فارباة(، ولام ي اتط  الباحاث 

  لياعيم.

 مصادر البيانات 0-5
لمتوصل إلى النتائ  والتوصيات اعتمد الباحث في درا تو عمى مصدرين ل م  البيانات، 

 : ىما
 حيث تم  م  البيانات عن طريق اال تبانة التي تام إعادادىا وتصاميميا  :البيانات األولية

 .وفقا سىدا  ىذه الدرا ة وفرلياتيا
 ااد تاام  مااا  البيانااات ماان خااالل الكتااب ور ااائل الما  ااتير والااادكتوراه  :انــات الثانويــةالبي 

باإللااااااافة إلاااااى الدرا اااااات ال اااااابقة المتعمقااااااة  ،والم اااااالت والااااادوريات والماااااؤتمرات العممياااااة
 وأي بيانات أخرى متوفرة عمى شبكة االنترنت.، بالمولوع

 أداة الدراسة  6- 0
خاصاة بالدرا اة والاذي  ا اتبانةالنظري والدرا ات ال اابقة تام تصاميم  اإلطارا تنادا إلى 

 يدور حول إمكانية تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية في ال امعات الميبياة العاماة
 .(5كما ىو مولح في الممحق ر م )
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 : ولقد تم تق يم اال تبانة إلى   مين رئي ين، ىما
، التخصص، المؤىل العممي)ويتمثل في البيانات الشخصية عن الم ت يب  :الق م اسول -

  نوات الخبرة(.، الوظيضة الحالية

فقارة موزعاة  52مان  حيث تتكاون اال اتبانة، وىو يتمثل في محاور الدرا ة :الق م الثاني -
 : محاور، وىي 2عمى 

عاماااة سىمياااة تطبياااق يناااا ش إدراك الم اااؤولين باااددارات ال امعااات الميبياااة ال :المحااور اسول -0
 نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

ينااا ش مادى تااوفر  ااوانين وتشااريعات تمازم إدارات ال امعااات الميبيااة العامااة  :المحاور الثاااني -5
 بتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

 اابة يناا ش ماادى و ااود نظاام محا اابي  ياد  ااادر عمااى تطبياق نظااام المحا :المحاور الثالااث -2
 عن الم ؤولية اال تماعية.

يناااا ش مااادى و اااود كاااوادر محا ااابية مؤىماااة لااادى إدارات ال امعاااات الميبياااة  :المحااور الرابااا  -2
 العامة لتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

ينا ش مدى و ود نظام حوافز فعال لدى إدارات ال امعاات الميبياة العاماة  :المحور الخامس -2
 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.لتطبيق نظام 

 : صدق أداة الدراسة وثباتيا  0-7

 : األداة صدق :أوال
اختبر الباحث صدق أداة الدرا ة إذ تم ا تخدام أ موب الصدق، وذلك من خالل عرض 
اال اتبانة عماى م موعاة مان المحكمااين مان أصاحاب الخبارة فاي م ااال الدرا اة وىام المشاار إلااييم 

 .( و د أخذ الباحث بةالبية مالحظات المحكمين لولعيا في صيةتيا النيائية0)في الممحق ر م 

 : ثبات األداة: ثانيا
ماان أ اال اختباااار ثبااات أداة الدرا ااة تااام ا ااتخدام اختبااار كرونبااااخ ألضااا الختبااار االت ااااق 

( إلاى در اة ثباات فاي ا ات ابات عيناة 0شير النتائ  الاواردة فاي ال ادول )تالداخمي ل داة، حيث 
.وبااذا يمكااان %21، سن  يمااة ألضااا المعياريااة أكثاار ماان عاليااة% وىااي ن اابة 93.2الدرا ااة كاناات 

القااول بااا ن ىاااذا المقياااس ثابااات، أي أن المبحاااوثين يضيمااون بناااوده بالطريقاااة نض اايا كماااا يقصااادىا 
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الباحث، وعميو يمكن اعتمااده فاي ىاذه الدرا اة الميدانياة لكاون ن ابة تحقياق نضاس النتاائ  لاو أعياد 
 %93.2قو مرة أخرى تقدر تطبي

 (6جدول )

 نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة )كرونباخ ألفا(
  يمة ألضا عدد الضقرات المحور

 0.69 6 أىمية تطبيق نظم المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

 0.764 5 القوانين والتشريعاتتوافر 
 0.858 4 محا بي  يدم انظ و ود

 0.926 6 و ود كوادر محا بية مؤىمة
 0.921 5 و ود نظام حوافز فعال

 0.932 26 اسداة ككل

 : المستخدمة اإلحصائيةاألساليب   0-8
لبياان مادى ا ات ابة عيناة الدرا اة س اائمة أداة القيااس، تام ا اتخدام اس اموب اإلحصااائي 
 الوصااضي والتحميمااي ماان أ اال تحمياال البيانااات واختبااار الضرلاايات وذلااك با ااتخدام برنااام  الحاازم

 : ( إذ تم ا تخدام الو ائل التاليةSPSSاإلحصائية لمعموم واال تماعية )
 : اإلحصاء الوصفي -أ

  داول التوزي  التكراري متمثمة في التكرارات والن ب المئوية. -

 الر ومات البيانية متمثمة في اسعمدة البيانية. -

 المتو ط الح ابي بيد  التعر  عمى تقييمات عينة الدرا ة لكل فقرة. -

االنحارا  المعيااري لقياااس در اة تشااتت  ايم إ اباات عينااة الدرا اة عاان الو اط الح ااابي  -
 لكل فقرة.

 :االستدالل اإلحصائي المتمثل في -ب

( ا اااتخدم الباحااث ىاااذا االختبااار الختباااار t-test One sample t-test )اختبــار
 فرليات الدرا ة.
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تحميل البيانات و اختبار الفروض  0-9  

مكانية تطبيق المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية في إىدفت الدرا ة إلى االطالع عمى 
 : كاآلتيتم تق يم آلية عرض النتائ  العامة، حيث  ال امعات الميبية

 وص  خصائص أفراد العينة. -أ  

 عرض إ ابات أفراد العينة عن فقرات اال تبانة. -ب     

 اختبار توزي  البيانات. -ج 

 اختبار فرليات الدرا ة. -د 

 العينة أفراد وصف خصائت -أ
المؤىاال العمماااي  يتناااول ىااذا ال اازء النتااائ  المتعمقااة بخصاااائص عينااة الدرا ااة ماان حيااث

 .الخبرة نوات و والتخصص والوظيضة 

 (2جدول رقم )

 وفق المؤىل العمميتوزيع أفراد العينة 

 النسبة العدد المؤىل العممي
 %50 7 دبموم عالي
 %74 50 بكالوريوس
 %53 9 ما  تير
 %3 2 دكتوراه

 %500.0 68 اإل مالي
 

( أن عينة الدرا ة توزعت من حيث المؤىل العممي عماى أربا  5يظير من ال دول ر م )
(، بينماا  ااء %22( وبن ابة )21بماا عاددىم )و  فئات، إذ احتمت فئاة بكاالوريوس المرتباة اسولاى

(، و اء حمل الدبموم العالي %02( وبن بة )2الثانية إذ بما عددىم )حممة الما  تير في المرتبة 
%(، فااي حاين  ااء فاي المرتباة اسخيارة حممااة 01( وبن ابة )2فاي المرتباة الثالثاة إذ بماا عاددىم )

%(. ويتلح من ىذه النتائ  أن إ مالي عينة الدرا ة من 2( وبن بة )5الدكتوراه إذ بما عددىم )
 وىذا بدوره يعطي النتائ  مصدا ية أكبر. حممة المؤىالت العالية
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 (0شكل ر م )
 توزي  أفراد العينة وفق المؤىل العممي

 

 (0جدول رقم )

 وفق التخصت العمميتوزيع أفراد العينة 
 الن بة العدد التخصص
 %63 43 محا بة

 %52 8 إدارة أعمال
 %3 2 ا تصاد

 %22 15 تمويل ومصار 
 %500.0 68 اإل مالي

 
( أن عيناة الدرا ااة توزعات ماان حياث التخصااص العمماي إلااى 2ماان ال ادول ر اام )يظيار 

   (% 22( وبن بة )22ولى إذ بما عددىم )أرب  فئات، فقد  اء تخصص المحا بة في المرتبة اس
من إ مالي عينة الدرا ة، في حين  اء فئة تخصص تمويل ومصار  في المرتبة الثانية إذ بما 

فاي من إ مالي عيناة الدرا اة. بينماا  ااء تخصاص إدارة أعماال   (% 55( وبن بة )02عددىم )
و اء تخصص ا تصاد في المرتبة اسخيرة إذ %(، 05( وبن بة )2إذ بما عددىم ) الثالثةالمرتبة 

 %( من إ مالي عينة الدرا ة. 2( وبن بة )5بما عددىم )
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وتشير النتائ  إلى أن بالبية عينة الدرا ة  اءت مان تخصصاات لياا عال اة بمولاوع  
 الدرا ة ما يؤيد مصدا ية النتائ .

 (5شكل ر م )
 توزي  أفراد العينة وفق التخصص

 

 (4جدول رقم )

 وفق الوظيفةتوزيع أفراد العينة 
 الن بة العدد المركز الوظيضي

 %2 1 عام كاتب
 %50 7 مدير مالي

 %82 56 موظ  بالق م المالي
 %6 4 مرا   داخمي

 %500.0 68 اإل مالي
 

( أن عينة الدرا ة توزعت من حيث الوظيضة عمى أرب  فئاات، 2يظير من ال دول ر م )
( وبن اااابة 22المرتبااااة اسولاااى إذ بمااااا عاااددىم ) المااااالي فااايحياااث  اااااءت وظيضاااة موظاااا  بالق ااام 

 ااءت فاي المرتباة الثانياة وظيضاة مادير ماالي حياث ( من إ مالي عينة الدرا اة، فاي حاين 25%)
 الثالثاة وظيضاة( من إ مالي عينة الدرا اة، بينماا  ااء فاي المرتباة %01( وبن بة )2بما عددىم )

( مان إ ماالي عيناة الدرا اة. فاي حاين  ااءت فاي %2( وبن ابة )2مرا   داخمي إذ بما عددىم )



68 

(. وتشير ىذه النتائ  إلاى أن % 5( وبن بة )0عام إذ بما عددىم ) كاتبالمرتبة اسخيرة وظيضة 
 بالبية عينة الدرا ة ىم من العاممين في الق م المالي ما يزيد من مصدا ية نتائ  ىذه الدرا ة.

 (2شكل ر م )
 توزي  أفراد العينة وفق الوظيضة

 

 (5جدول رقم )

 سنوات الخبرة متغير وفقتوزيع أفراد العينة 
 الن بة العدد  نوات الخبرة

 %22 15  نوات 5أ ل من 
 %28 19  نوات 50إلى أ ل من  5من 
 %53 9  نة 55إلى أ ل من  50من
 %37 25  نة ف كثر 55

 %500.0 68 اإل مالي
 

( إلى أن عينة الدرا ة توزعت من حيث  نوات 2تشير البيانات الواردة في ال دول ر م )
 نة ف كثر( المرتبة اسولى إذ  02خبرتيم من )الخبرة عمى أرب  فئات، إذ احتمت فئة الذين كانت 

 01إلى أ ل  2، بينما  اءت فئة الذين كانت خبرتيم من )من %(22( وبن بة )52بما عددىم )
(، و ااءت فاي المرتباة الثالثاة فئااة % 52( وبن ابة )02انياة إذ بماا عاددىم ) انة( فاي المرتباة الث



69 

%(، فاي حاين  ااءت 55( وبن بة )02ىم ) نوات( إذ بما عدد 2الذين كانت خبرتيم )أ ل من 
( 2 انة( إذ بماا عاددىم ) 02إلاى أ ال مان  01في المرتبة اسخيرة فئاة الاذين كانات خبارتيم )مان 

 2( تزيد خبراتيم عمى % 22%(. وتشير ىذه النتائ  إلى أن بالبية عينة الدرا ة )02وبن بة )
  نوات في ىذا الم ال ما يلضي عمى النتائ  مصدا ية أكثر.

 (2شكل ر م )
 توزي  أفراد العينة وفق متةير  نوات الخبرة

 

 مقياس االستبانة 
لتحدياد در اة  (Likert Scale of five pointsلقاد تام اعتمااد مقيااس ليكارت الخما اي )

 : الموافقة الن بية لكل بند من بنود اال تبانة وذلك كما ىو مولح في ال دول التالي

 من أوزان المقياس الخماسي المعتمد من الدراسة(قيم ومعايير كل وزن 6جدول )

 موافق بشدةبير  موافقبير  موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة المقياس

 5 2 3 4 5 الدر ة

 مقياس األىمية النسبية لممتوسط الحسابي 
تاام ولاا  مقياااس ترتيبااي لممتو ااط الح ااابي وفقااا لم ااتوى أىميتااو وذلااك ال ااتخدامو فااي 

 :وفقا لما يميتحميل النتائ  

 بير ميم بشدة بير ميم ميم إلى حد ما ميم ميم  دا المقياس
 1.79-1 2.59-1.8 3.39-2.6 4.19-3.4 5-4.2 الدر ة
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 (7جدول )

 سابيحمقياس األىمية النسبية لممتوسط ال
 اسىمية الن بية المتو ط الح ابي

 منخضلة  دا 5.79 -5
 منخضلة 2.59 – 5.8
 متو طة 3.39 – 2.6
 مرتضعة 4.59 – 3.4

 مرتضعة  دا 5 – 4.2
 

 اتفاق أفراد العينة عرض نتائج -ب
ماااا إمكانياااة تطبيااااق نظاااام المحا ااابة عااان الم اااؤولية اال تماعياااة فااااي  :الـــرئيس المحـــور

 ال امعات الميبية العامة؟
 : يمكن اإل ابة عن المحور الرئيس من خالل االمحاور الضرعية التالية

ما مدى إدراك الم ؤولين بددارات ال امعات الميبية العامة سىمية  :المحور الفرعي األول
 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية؟تطبيق نظام 

 :(8جدول )

إدراك المسؤولين ألىمية تطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية محور  فقرات نإجابات أفراد العينة ع
 االجتماعية

المتو ط  الضقرات ت
 الح ابي

االنحرا  
 معياريال

الوزن 
 المئوي

م توى 
 اإلدراك

5 
ي اعد تنضيذ المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياة فاي ال امعاات 
فااااي الحصااااول عمااااى ت ااااييالت وحااااوافز ماااان الم تماااا  بمختماااا  

 مؤ  اتو وخاصة الحكومية منيا.
 مرتض  73.0% 877. 3.65

يتلاامن مضياااوم المحا ااابة عااان الم اااؤولية اال تماعياااة االىتماااام  2
 مرتض  %74.8 822. 3.74 بالم تم .

3 
ي ايم االىتماام بالنشااط اال تمااعي عناد إعاداد القاوائم المالياة فاي 
تح ااااين النتاااااائ  وي عااااال ىااااذه القاااااوائم أكثااااار تعبياااارا عااااان الوا ااااا  

 العممي من الناحية اال تماعية.
 مرتض  75.0% 983. 3.75

4 
عااااان  ال تنظاااار إدارات ال امعااااات الميبياااااة العامااااة إلاااااى المحا اااابة

الم اؤولية اال تماعيااة عمااى أنياا وا ااب دينااي ياؤدي إلااى تحقيااق 
 الرفاه اال تماعي لمم تم .

 متو ط 67.6% 1.093 3.38
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المتو ط  الضقرات ت
 الح ابي

االنحرا  
 معياريال

الوزن 
 المئوي

م توى 
 اإلدراك

إن عاادم إدراك ماىيااة المحا اابة عااان الم ااؤولية اال تماعيااة ىاااو  5
 مرتض  %77.6 907. 3.88 أحد أىم عوامل عدم تطبيقيا.

6 
ال امعااات تت ااوز م ااؤوليتيا إن الم اؤولية اال تماعياة إلدارات 

كوحادة بال تلاامن تضاعال ال امعاات ماا  الم تما  عبار اسنشااطة 
 اال تماعية.

 مرتض  69.2% 1.165 3.46

 مرتض   0.582 3.64 الضقرات ككل 

 

(، يتلاح أن  ميا  المتو اطات الح اابية التاي تقايس م اتوى 2من خالل ال ادول ر ام )
 –( 2322تتراوح بين ) المحا بة عن الم ؤولية اال تماعيةإدراك الم ؤولين سىمية تطبيق نظام 

إدراك الم اااؤولين سىميااة تطبيااق نظاااام المحا اابة عااان (، و ميعيااا تشااير إلاااى أن م ااتوى 2322)
تإن عاادم إدراك  كان بدر ااة متو اطة أو مرتضعااة. فمقااد حصامت الضقاارة القائمااةالم اؤولية اال تماعيااة

ية ىو أحد أىم عوامل عدم تطبيقيات عمى المرتبة اسولى ماىية المحا بة عن الم ؤولية اال تماع
(، وتعاااد  يمااااة 13212( وبماااا انحرافياااا المعيااااري )2322إذ بمةااات  يماااة المتو اااط الح اااابي ليااااا )

ال تنظر إدارات ال امعات الميبياة العاماة في حين حصمت العبارة تالمتو ط الح ابي ليا مرتضعة، 
ياااااة عمااااى أنياااااا وا ااااب ديناااااي يااااؤدي إلاااااى تحقيااااق الرفااااااه إلااااى المحا اااابة عااااان الم ااااؤولية اال تماع

( 03122( وانحارا  معيااري )2322اال تماعي لمم تم ت عمى المرتبة اسخيارة بمتو اط ح اابي )
. كماااا تشااير النتااائ  إلاااى أن المتو ااط العااام لم اااتوى وتعااد  يمااة المتو ااط الح اااابي ليااا متو ااطة

المحا ابة عان الم ااؤولية سىمياة تطبياق نظااام  إدراك الم اؤولين باددارات ال امعاات الميبيااة العاماة
وتعااااد  يماااااة المتو ااااط الح ااااابي لياااااا (، 13225( باااااانحرا  معياااااري )2322ي اااااوي ) اال تماعيااااة
إدراك الم اؤولين باددارات ما يدل عمى أنو ىنااك اتضااق باين أفاراد العيناة عماى أن م اتوى مرتضعة، 

بشاكل عاام ىاو  ة عن الم ؤولية اال تماعيةالمحا بال امعات الميبية العامة سىمية تطبيق نظام 
 بدر ة مرتضعة.

نظاااام بتطبيااق مااا ماادى التاازام إدارات ال امعاااات الميبيااة العامااة  :المحــور الفرعــي الثـــاني
 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية واإلفصاح عنيا 
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 (9جدول )

المحاسبة عن نظام بتطبيق العامة محور التزام إدارات الجامعات الميبية فقرات  نإجابات أفراد العينة ع 
 المسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنيا

المتو ط  الضقرات ت
 الح ابي

االنحرا  
 المعياري

الوزن 
 المئوي

م توى 
 االلتزام

و ااود  اااوانين وتشااريعات تمااازم ال امعاااات الميبيااة العاماااة بتطبياااق  5
 متو ط 65.2% 1.167 3.26 نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

ي ايم إصاادار القاوانين والتشااريعات بتطبيااق نظاام المحا اابة عاان  2
 مرتض  75.8% 955. 3.79 الم ؤولية اال تماعية.

ىناك تعميمات مينية تمزم ال امعاات الميبياة العاماة بتطبياق نظاام  3
 متو ط 63.6% 1.007 3.18 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

العامااااااة بياااااار ممزمااااااة بتطبيااااااق نظااااااام إدارات ال امعااااااات الميبيااااااة  4
 متو ط 56.8% 1.074 2.84 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية إذا ترك الخيار ليا.

تمتاااازم إدارات ال امعاااااات الميبياااااة العاماااااة باااااالقوانين التاااااي تضااااارض  5
 متو ط 65.8% 1.134 3.29 عمييا التزامات ا تماعية.

 متو ط  0.767 3.27 الضقرات ككل 

(، يتلاح أن  ميا  المتو اطات الح اابية التاي تقايس م اتوى 2من خالل ال ادول ر ام )
المحا ااااابة عاااااان الم اااااؤولية اال تماعيااااااة نظااااااام بتطبياااااق التااااازام إدارات ال امعااااااات الميبياااااة العامااااااة 

التااازام إدارات (، و ميعياااا تشااير إلاااى أن م ااتوى 2322) –( 5322تتاااراوح بااين ) واإلفصاااح عنيااا
كااان المحا ابة عاان الم اؤولية اال تماعيااة واإلفصااح عنيانظااام بتطبياق عامااة ال امعاات الميبياة ال

تي اىم إصدار القوانين والتشريعات بتطبيق  بدر ة متو طة أو مرتضعة. فمقد حصمت الضقرة القائمة
نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعيةت عمى المرتبة اسولاى إذ بمةات  يماة المتو اط الح اابي 

فااي (، وتعااد  يمااة المتو ااط الح ااابي ليااا مرتضعااة، 13222مااا انحرافيااا المعياااري )( وب2322ليااا )
إدارات ال امعااات الميبيااة العامااة بياار ممزمااة بتطبيااق نظااام المحا اابة عااان حااين حصاامت العبااارة ت

( وانحرا  5322الم ؤولية اال تماعية إذا ترك الخيار ليات عمى المرتبة اسخيرة بمتو ط ح ابي )
. كما تشير النتائ  إلى أن المتو ط ( وتعد  يمة المتو ط الح ابي ليا متو طة03122معياري )

المحا اااابة عاااان الم ااااؤولية نظااااام بتطبيااااق التاااازام إدارات ال امعااااات الميبيااااة العامااااة العاااام لم ااااتوى 
وتعااد  يمااة المتو اااط (، 13222( بااانحرا  معيااااري )2352ي اااوي ) اال تماعيااة واإلفصاااح عنياااا

التزام إدارات ما يدل عمى أنو ىناك اتضاق بين أفراد العينة عمى أن م توى  الح ابي ليا متو طة،
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بشكل  المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية واإلفصاح عنيانظام بتطبيق ال امعات الميبية العامة 
 عام ىو بدر ة متو طة.

لدى إدارات ال امعاات الميبياة  نظام محا بي  يدما مدى توافر  :الثالث  المحور الفرعي
 ؟نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية عمى تطبيق ادر العامة 

 (62)جدول 

تطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية قادر عمي  نظام محاسبي جيدتوافر محور  فقرات نجابات أفراد العينة عإ
 االجتماعية

   
المتو ط  الضقرات ت

 الح ابي
االنحرا  
 المعياري

الوزن 
 المئوي

م توى 
 التوافر

النظااام المحا اابي المطبااق لاادى ال امعااات الميبيااة العامااة  ااادر عمااى  5
 متو ط 61.8% 973. 3.09 تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

ياااااوفر النظاااااام المحا ااااابي لااااادى ال امعاااااات الميبياااااة العاماااااة التقااااااارير  2
 متو ط 61.8% 1.129 3.09 الالزمة عن اسداء اال تماعي.

يتاوفر لاادى إدارات ال امعااات الميبيااة العامااة نماااذج محا اابية لقياااس  3
 متو ط 55.8% 1.153 2.79 اسداء اال تماعي.

 متو ط 59.8% 1.086 2.99 نظام ال امعات الميبية العامة  ادر عمى  ياس اسداء اال تماعي. 4

 متو ط  0.955 2.99 الضقرات ككل 

ماادى (، يتلاح أن  ميا  المتو اطات الح ااابية التاي تقايس 01مان خاالل ال ادول ر اام )
لتطبيااااق نظاااام المحا اااابة عاااان  إدارات ال امعااااات الميبيااااة العاماااةنظااااام محا ااابي  يااااد لااادى تاااوافر 

نظاام تاوافر  مادى(، و ميعياا تشاير إلاى أن 2312) –( 5322تتاراوح باين ) الم اؤولية اال تماعياة
لتطبياااااق نظااااام المحا ااااابة عاااان الم اااااؤولية  إدارات ال امعااااات الميبياااااة العامااااةمحا اااابي  يااااد لااااادى 

تالنظاااام المحا اابي المطباااق لااادى  بدر اااة متو ااطة. فمقاااد حصااامت الضقاارة القائماااة كاااان  اال تماعيااة
ال امعات الميبية العامة  ادر عمى تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعيةت عمى المرتبة 

(، وتعااد 13222( وبماا انحرافيااا المعيااري )2312مااة المتو اط الح ااابي لياا )اسولاى، إذ بمةات  ي
يتاااوفر لاادى إدارات ال امعاااات فااي حااين حصااامت العبااارة ت يمااة المتو ااط الح اااابي ليااا متو اااطة، 

الميبيااة العامااة نماااذج محا اابية لقياااس اسداء اال تماااعيت عمااى المرتبااة اسخياارة بمتو ااط ح اااابي 
. كما تشير النتائ  ( وتعد  يمة المتو ط الح ابي ليا متو طة03022( وانحرا  معياري )5322)

 إدارات ال امعاااات الميبياااة العامااااةنظااااام محا ااابي  ياااد لاااادى تاااوافر مااادى إلاااى أن المتو اااط العااااام ل
(، 13200( باانحرا  معيااري )5322ي ااوي ) لتطبيق نظام المحا بة عان الم اؤولية اال تماعياة
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ما يدل عمى أن ىناك اتضاق بين أفراد العينة عماى أن متو طة،  وتعد  يمة المتو ط الح ابي ليا
لتطبيااااق نظاااام المحا اااابة عاااان  إدارات ال امعااااات الميبيااااة العاماااةنظااااام محا ااابي  يااااد لااادى تاااوافر 

 بشكل عام ىو بدر ة متو طة. الم ؤولية اال تماعية
امعاااات لاادي إدارات ال  مؤىمااةمااا ماادى تااوافر كااوادر محا اابية  :الرابــع المحــور الفرعــي 

 لتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية؟ الميبية العامة

 (66)جدول 

 لتطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعيةتوافر كوادر محاسبية محور  فقرات نإجابات أفراد العينة ع

المتو ط  الضقرات ت
 الح ابي

االنحرا  
 المعياري

الوزن 
 المئوي

م توى 
 التوافر

لااادى ال امعاااات الميبياااة العاماااة كاااادر محا ااابي مؤىااال يتاااوفر  5
 مرتض  73.2% 1.128 3.66 لتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

2 
تيااااتم إدارة ال امعااااات الميبياااااة العامااااة بتنمياااااة خباااارات الكاااااادر 

 متو ط 58.0% 1.306 2.90 المتوفر لدييا.

باارام  ا تماعياااة تقااوم إدارات ال امعااات الميبيااة العامااة بتقااديم  3
 لمموظضين خارج نطاق العمل.

 متو ط %52.4 1.293 2.62

تعمااال إدارات ال امعااااات الميبياااة العامااااة عماااى تييئااااة ظاااارو   4
 متو ط 55.8% 1.229 2.79 عمل منا بة لمموظضين.

5 
تاااوفر إدارات ال امعااااات الميبيااااة العاماااة ال ااااكن والمواصااااالت 

 منخضض 50.0% 1.430 2.50 لمعاممين لدييا.

تاااااااوفر إدارات ال امعاااااااات الميبياااااااة العاماااااااة التااااااا مين الصاااااااحي  6
 لمعاممين وعائالتيم.

 منخضض %47.4 1.583 2.37

 متو ط  5.542 2.85 الضقرات ككل 

 
ماادى (، يتلاح أن  ميا  المتو اطات الح ااابية التاي تقايس 00مان خاالل ال ادول ر اام )

تطبياق نظاام المحا ابة عان  اادر عماي لدى إدارات ال امعات الميبية العامة محا بية  كوادر توافر
كاوادر مادى تاوافر (، و ميعيا تشير إلاى أن 2322) –( 5322تتراوح بين ) الم ؤولية اال تماعية

تطبيااق نظاام المحا اابة عان الم ااؤولية  ى ااادر عمالاادى إدارات ال امعاات الميبيااة العاماة محا ابية 
تيتااااوفر لااااادى  بدر ااااة مااااان منخضلااااة إلااااى مرتضعاااااة. فمقااااد حصاااامت الضقااااارة القائمااااةكااااان اال تماعيااااة 

ال امعات الميبية العامة كادر محا بي مؤىل لتطبيق نظام المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياةت 
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( وبماااا انحرافيااااا المعياااااري 2322عماااى المرتبااااة اسولاااى، إذ بمةاااات  يماااة المتو ااااط الح اااابي ليااااا )
تاااوفر إدارات فاااي حاااين حصااامت العباااارة تتو اااط الح اااابي لياااا مرتضعاااة، (، وتعااد  يماااة الم03052)

ال امعاااات الميبيااااة العامااااة التااا مين الصااااحي لمعاااااممين وعااااائالتيمت عماااى المرتبااااة اسخياااارة بمتو ااااط 
. كماااا ( وتعاااد  يمااة المتو ااط الح اااابي ليااا منخضلااة03222( وانحاارا  معياااري )5322ح ااابي )

مادى تاوفر إدارات ال امعاات الميبياة العاماة التا مين الصاحي تشير النتائ  إلى أن المتو ط العام ل
وتعد  يمة المتو ط الح ابي ليا (، 03025( بانحرا  معياري )5320لمعاممين وعائالتيم ي اوي )

لادى  كاوادر محا ابية توفر مدى ما يدل عمى أن ىناك اتضاق بين أفراد العينة عمى أن  متو طة،
تطبياااق نظاااام المحا ااابة عااان الم اااؤولية اال تماعياااة  ى اااادر عماااإدارات ال امعااات الميبياااة العاماااة 
 بشكل عام ىو بدر ة متو طة.

الميبياة  ال امعااتإدارات  ىنظام حوافز فعال لاد ما مدى توافر :المحور الفرعي الخامس
 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية؟نظام لتطبيق العامة 

(52 دول )  

المحاسبة عن المسؤولية نظام نظام حوافز فعال لتطبيق  وافرتمحور فقرات  نإجابات أفراد العينة ع
 االجتماعية

 الضقرات ت
المتو ط 
 الح ابي

االنحرا  
 المعياري

الوزن 
 المئوي

م توى 
 التوافر

تماااانح إدارات ال امعااااات الميبياااااة العامااااة حااااوافز مادياااااة ومعنويااااة عناااااد  5
 وصول اسفراد ل ىدا  المخطط ليا.

 متو ط %59.4 1.209 2.97

 متو ط 55.6% 1.303 2.78 تمنح الحوافز بناء عمى أ س مولوعية عادلة. 2

تقاوم إدارات ال امعاات الميبياة العاماة بتحضياز المحا ابين عماى حلااور  3
 متو ط 57.4% 1.337 2.87 المؤتمرات وورش العمل المينية والعممية.

رات تتباا  إدارات ال امعاااات الميبياااة العاماااة  يا ااة لمتر ياااة تعتااار  بقاااد 4
 متو ط 60.2% 1.321 3.01 وميارات العاممين وتحقيق فرص مت اوية لمتر ية.

5 
ياااتم إعااااادة النظااار عمااااى نحاااو دوري بنظااااام الحاااوافز المعمااااول باااو فااااي 

 متو ط 60.8% 1.251 3.04 ال امعات الميبية العامة.

 متو ط  5.520 2.94 الضقرات ككل 

 

ماادى (، يتلاح أن  ميا  المتو اطات الح ااابية التاي تقايس 05مان خاالل ال ادول ر اام )
المحا اااابة عااااان نظااااام لتطبياااااق العامااااة الميبيااااة  ال امعااااااتإدارات  ىنظااااام حاااااوافز فعااااال لااااد تااااوافر
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نظاام  مادى تاوافر(، و ميعياا تشاير إلاى أن 2312) –( 5322تتاراوح باين ) الم اؤولية اال تماعياة
المحا ااااابة عااااان الم ااااااؤولية نظااااااام لتطبياااااق العاماااااة الميبياااااة  ال امعاااااااتت إدارا ىحاااااوافز فعاااااال لاااااد

تياااتم إعاااادة النظاار عماااى نحاااو دوري  كان بدر اااة متو اااطة. فمقااد حصااامت الضقااارة القائمااةاال تماعيااة
بنظاااام الحاااوافز المعماااول باااو فااااي ال امعاااات الميبياااة العاماااةت عمااااى المرتباااة اسولاااى إذ بمةااات  يمااااة 

(، وتعاد  يماة المتو اط الح اابي 03520بما انحرافيا المعيااري )( و 2312المتو ط الح ابي ليا )
تماانح الحاوافز بناااء عمااى أ اس مولااوعية عادلااةت عمااى فااي حاين حصاامت العبااارة تلياا متو ااطة، 

( وتعاااااد  يماااااة المتو اااااط 03212( وانحااااارا  معيااااااري )5322المرتباااااة اسخيااااارة بمتو اااااط ح اااااابي )
نظاام حااوافز فعااال  تااوافرالمتو اط العااام لمادى . كمااا تشاير النتااائ  إلااى أن الح اابي ليااا متو اطة

ي اااوي  المحا اابة عان الم ااؤولية اال تماعيااةنظااام لتطبيااق العاماة الميبيااة  ال امعاااتلادي إدارات 
ما يدل عمى أن وتعد  يمة المتو ط الح ابي ليا متو طة، (، 03051( بانحرا  معياري )5322)

الميبياة  ال امعااتإدارات  ىظاام حاوافز فعاال لادن مدى تاوافرىناك اتضاق بين أفراد العينة عمى أن 
 بشكل عام ىو بدر ة متو طة. المحا بة عن الم ؤولية اال تماعيةنظام لتطبيق العامة 

 : لمبيانات اختبار التوزيع الطبيعي -ج

أن ىااااذه  مااان بااال البااادء باختباااار الضرلااايات الباااد مااان إخلااااع البياناااات لمتحميااال لمت كاااد 
-Kolmogorovاختبار تم ا تخدام البيانات تخل  لمتوزي  الطبيعي أم ال، ولمو و  عمى ذلك 

Smirnov، وعمى أ اس الضرليات التالية : 
 البيانات تخل  لمتوزي  الطبيعي. :الضرلية الصضرية
 البيانات ال تخل  لمتوزي  الطبيعي  :الضرلية البديمة

 .Kolmogorov-Smirnovبار وال دول التالي يبين نتائ  اخت
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 (60جدول رقم )

 Kolmogorov-Smirnovنتائج اختبار :

 المتةير
الو ط 
 الح ابي

االنحرا  
 المعياري

Kolmogorov-
Smirnov 

المعنوية 
 المشاىدة

إدراك الم ااااااااااؤولين سىميااااااااااة تطبيااااااااااق نظااااااااااام 
 0.523 5.294 0.562 3.64 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

 0.224 5.089 0.767 3.27 والتشريعاتالقوانين توافر 

 0.280 0.990 0.955 2.99 محا بي  يدم انظ و ود

 0.657 0.545 5.542 2.85 و ود كوادر محا بية مؤىمة
 0.558 0.534 5.520 2.94 و ود نظام حوافز فعال

أن  يم م توى المعنوية المشاىدة لكل المحاور (، يتبين 02ر م )أعاله ال دول  نتائ  من
البيانات في  مي  محاور الدرا ة ما يعني عدم رفض الضرلية الصضرية، أي أن  1312أكبر من 

فاي اختباار  المعمماي اإلحصاائي االيب التحميال أا اتخدام   ايتموباذلك  تخلا  لمتوزيا  الطبيعاي،
 فرليات الدرا ة.

 اختبار فرضيات الدراسة  -د
 ال ياادرك الم ااؤولون بااددارات ال امعااات الميبيااة العامااة أىميااة: ية الفرعيــة األولــىالفرضــ

 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية. نظام تطبيق
 : ومنيا تم صيابة الضرلية الصضرية والبديمة كما يمي

 تطبيااق ياادرك الم ااؤولون بااددارات ال امعااات الميبيااة العامااة أىميااةال  :الضرلاية الصااضرية
 .المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية نظام

 نظااام تطبياق ياادرك الم اؤولون باددارات ال امعااات الميبياة العاماة أىميااة :الضرلاية البديماة
 .المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

لعينااة واحادة، حياث كاناات النتاائ  كماا فااي  tالختباار الضرلاية أعااله تاام ا اتخدام اختباار 
 : ال دول التالي
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 (64)جدول رقم 

المحاسبة عن  نظام تطبيق إدراك المسؤولين بإدارات الجامعات الميبية العامة ألىميةنتائج اختبار حول 
 المسؤولية االجتماعية

 المتةير
المتو ط 
 الح ابي

االنحرا  
 t يمة اختبار  المعياري

 يمة الداللة 
 اإلحصائية

إدراك الم ااااااااؤولين سىميااااااااة تطبيااااااااق نظاااااااام المحا اااااااابة عااااااااان 
 اال تماعيةالم ؤولية 

3.64 0.562 9.458 0.000 

 : يتبين اآلتي( 02) ال دول ر منتائ  من 
إلدراك الم ؤولين سىمية تطبيق نظم المحا بة عن الم ؤولية  يمة االختبار اإلحصائي 

، 1312من م توى المعنوية  أ لوىي 13111 إحصائية ت اوي  بداللة 2322ت اوي اال تماعية 
. ما يعني أن الم اؤولين باددارات ال امعاات الميبياة العاماة يادركون الصضريةرفض الضرلية ت لذلك
 .المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية نظام تطبيق أىمية

القاوانين والتشااريعات الميبيااة ال تماازم إدارات ال امعااات الميبيااة : الثانيــةالفرضــية الفرعيــة 
 واإلفصاح عنيا. العامة بتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

 : ومنيا تم صيابة الضرلية الصضرية والبديمة كما يمي
القااوانين والتشااريعات الميبيااة ال تماازم إدارات ال امعااات الميبيااة العامااة  :الضرلااية الصااضرية

 بتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية واإلفصاح عنيا.
تمزم إدارات ال امعات الميبية العامة بتطبيق القوانين والتشريعات الميبية  :الضرلية البديمة

 نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية واإلفصاح عنيا.
لعينااة واحادة، حياث كاناات النتاائ  كماا فااي  tالختباار الضرلاية أعااله تاام ا اتخدام اختباار 

 : ال دول التالي
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 (65جدول رقم )

بتطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية توافر القوانين والتشريعات المتعمقة  نتائج اختبار حول
 واإلفصاح عنيا

 المتةير
المتو ااااااااااااااااط 

 الح ابي
االنحاااااااااااارا  

 t يمة اختبار  المعياري
 يماااااة الداللااااااة 

 اإلحصائية

تطبياااق نظااام بإدارات ال امعاااات الميبياااة العاماااة التااازام 
 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

3.27 0.767 2.94 0.004 

 
 : يتبين اآلتي( 02) ال دول ر منتائ  من 

تطبياق نظاام المحا ابة بإدارات ال امعات الميبياة العاماة  يمة االختبار اإلحصائي اللتزام 
من م توى المعنوية  أ لوىي  13112بداللة إحصائية  5322ت اوي عن الم ؤولية اال تماعية 

القاااوانين والتشاااريعات الميبياااة تمااازم إدارات . ماااا يعناااي أن الصاااضريةرفض الضرلاااية تااا لااذلك، 1312
  ال امعات الميبية العامة بتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية واإلفصاح عنيا.

لادى إدارات ال امعاات الميبياة العاماة نظاام محا ابي  ياد  يو دال:الثالثةالفرضية الفرعية 
 تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية. ى ادر عم

 : البديمة كما يمي ومنيا تم صيابة الضرلية الصضرية و
و د لدى إدارات ال امعات الميبية العامة نظام محا بي  يد  ادر يال  :الضرلية الصضرية

 تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية. مىع
 ىرات ال امعات الميبية العامة نظام محا بي  يد  ادر عمتو د لدى إدا :الضرلية البديمة

 تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.
لعينااة واحادة، حياث كاناات النتاائ  كماا فااي  tالختباار الضرلاية أعااله تاام ا اتخدام اختباار 

            : ال دول التالي

 (66جدول رقم )

 قادر عمي تطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية.نظام محاسبي جيد وجود نتائج اختبار حول 

المتو ط  المتةير
 الح ابي

االنحرا  
 المعياري

 يمة اختبار 
t 

 يمة الداللة 
 اإلحصائية

تو اااد لااادى إدارات ال امعاااات نظاااام محا ااابي  ياااد  اااادر 
 0.921 0.100- 0.955 2.99 تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية ىعم

 : يتبين اآلتي( 02) ال دول ر منتائ  من 
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تطبياق نظااام المحا اابة  ىنظاام محا اابي  يااد  اادر عماا يماة االختبااار اإلحصاائي لو ااود 
 بداللاة إحصاائية  0.100-لدى إدارات ال امعات الميبية العامة ت اوي  عن الم ؤولية اال تماعية

. ماا يعناي أناو الضرلية الصاضريةرفض ال ت لذلك، 1312من م توى المعنوية أكبر وىي  13250
تطبيااااق نظاااااام  ىلااااادى إدارات ال امعااااات الميبياااااة العامااااة نظاااااام محا اااابي  ياااااد  ااااادر عماااااال يو ااااد 

بمعنى آخر إن النظام المحا بي المو ود بير فعال بدر ة  المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.
 ال تماعية.تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية ايمكن القول معو أنو  ادر عمى 

ال يو ااد لادى إدارات ال امعاات الميبياة العاماة كاوادر محا اابية : الرابعـةالفرضـية الفرعيـة 
 مؤىمة لتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

 : البديمة كما يمي ومنيا تم صيابة الضرلية الصضرية و
كاوادر محا ابية مؤىمااة ال يو اد لاادى إدارات ال امعاات الميبياة العامااة  :الضرلاية الصاضرية

 لتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.
يو ااااد لاااادى إدارات ال امعااااات الميبيااااة العامااااة كااااوادر محا اااابية مؤىماااااة  :الضرلااااية البديمااااة

 لتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.
تاائ  كماا فااي لعينااة واحادة، حياث كاناات الن tالختباار الضرلاية أعااله تاام ا اتخدام اختباار 

 : ال دول التالي

 (67جدول رقم )

 كوادر محاسبية مؤىمة لتطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية.وجود نتائج اختبار حول 

المتو ط  المتةير
 الح ابي

االنحرا  
 المعياري

 يمة اختبار 
t 

 يمة الداللة 
 اإلحصائية

لتطبياااااق تو ااااد لااااادى إدارات ال امعاااااات كااااوادر محا ااااابية مؤىماااااة 
 0.167 1.399- 5.542 2.85 نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

 
 : يتبين اآلتي( 02) ال دول ر منتائ  من 

تطبيااق  يماة االختبااار اإلحصااائي لو ااود كااوادر محا ابية لاادى إدارات ال امعااات مؤىمااة ل
 1.399-لادى إدارات ال امعاات الميبياة العاماة ت ااوي  نظام المحا بة عان الم اؤولية اال تماعياة

رفض الضرلااااية ال تاااا لاااذلك، 1312ماااان م اااتوى المعنويااااة أكباااار وىاااي   13022بداللاااة إحصااااائية 
و ااااد لااادى إدارات ال امعاااات كااااوادر محا ااابية مؤىمااااة لتطبياااق نظااااام . ماااا يعنااااي أناااو ال يالصاااضرية



81 

 لادى إدارات ال امعاااتالكاوادر المحا اابية بمعناى آخاار أن  المحا ابة عاان الم اؤولية اال تماعيااة.
 نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية. الميبية العامة بير مؤىمة لدر ة تمكنيا من تطبيق

إدارات ال امعااات الميبيااة العاماة نظااام حااوافز  ىال يو ااد لاد: الخامســةالفرضــية الفرعيــة 
 فعال لتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

 : البديمة كما يمي نيا تم صيابة الضرلية الصضرية ووم
إدارات ال امعااااات الميبيااااة العامااااة نظااااام حااااوافز فعااااال  ىال يو ااااد لااااد :الضرلاااية الصااااضرية

 لتطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.
إدارات ال امعااات الميبياة العامااة نظااام حااوافز فعااال لتطبيااق  ىيو ااد لااد :الضرلاية البديمااة

 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.نظام 
لعينااة واحادة، حياث كاناات النتاائ  كماا فااي  tالختباار الضرلاية أعااله تاام ا اتخدام اختباار 

 : ال دول التالي

 نظام حوافز فعال لتطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية.وجود نتائج اختبار حول  (68جدول رقم)

المتو ط  المتةير
 الح ابي

االنحرا  
 المعياري

 يمة اختبار 
t 

 يمة الداللة 
 اإلحصائية

إدارات ال امعااات نظاااام حااوافز فعااال لتطبياااق  ىيو ااد لااد
 0.635 0.476- 5.520 2.94 نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

 : يتبين اآلتي( 02) ال دول ر منتائ  من 
تطبيااق إدارات ال امعااات مؤىمااة ل يماة االختبااار اإلحصااائي لو ااود كااوادر محا ابية لاادى 

 0.476-لادى إدارات ال امعاات الميبياة العاماة ت ااوي  نظام المحا بة عان الم اؤولية اال تماعياة
رفض الضرلاااااية ال تاااا لااااذلك، 1312مااااان م ااااتوى المعنويااااة أكباااار وىااااي  13222بداللااااة إحصااااائية 

إدارات ال امعاات الميبيااة العاماة نظااام حاوافز فعااال لتطبيااق  ىو اد لااد. مااا يعناي أنااو ال يالصاضرية
 .نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

 نظااام تطبياقمقومااات الميبيااة العاماة  ى إدارات ال امعااتتتااوفر لاد ال: الفرضـية الرئيســة
 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية. 

 : البديمة كما يمي ومنيا تم صيابة الضرلية الصضرية و
 نظااام تطبياقمقوماات الميبياة العامااة  ى إدارات ال امعااتتتاوفر لااد ال :الضرلاية الصاضرية

 .المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية



82 

 نظاااااام تطبيااااقمقومااااات الميبيااااة العامااااة  ى إدارات ال امعاااااتتتااااوفر لااااد :الضرلااااية البديمااااة
 .المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

لعينااة واحادة، حياث كاناات النتاائ  كماا فااي  tام اختباار الختباار الضرلاية أعااله تاام ا اتخد
 : ال دول التالي

لدا  المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية نظام تطبيقتوفر مقومات نتائج اختبار حول  (69جدول رقم )
 إدارات الجامعات الميبية العامة 

المتو ط  المتةير
 الح ابي

االنحرا  
 المعياري

 t يمة اختبار 
  يمة الداللة
 اإلحصائية

المحا ابة عان الم اؤولية  نظام تطبيقتوفر مقومات 
 0.503 5.653 0.708 3.54 اال تماعية

 

 : يتبين اآلتي( 02) ال دول ر منتائ  من 
المحا اابة عااان الم اااؤولية  نظاااام تطبيااقمقوماااات  تااوفر يمااة االختباااار اإلحصااائي لمااادى 

وىاي 13012إحصاائية ت ااوي بداللة2302ت ااوي الميبية العامة لدى إدارات ال امعات اال تماعية
. ماااا يعناااي أناااو ال تتاااوفر رفض الضرلااية الصاااضريةال تااا لاااذلك، 1312مااان م اااتوى المعنوياااة  أكباار

 بددارات ال امعات الميبية العامة. المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية نظام تطبيقمقومات 
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خالصةال  

 حتااى لاات افتتاحااات الكميااات تباعااًا،ام، ثاام تو 0222أنشائت ال امعااات الميبيااة العامااة منااذ        
حيث تمارس م موعة من اسنشطة ، ككل أصبح ىناك العديد من ال امعات الميبية تخدم الم تم 

اال تماعية، كدورات التدريبياة وبيرىاا مان اسنشاطة التاي ت ايم مان خاللياا فاي توعياة الم تما  و 
المحا بة عن الم ؤولية  نظام  اختبار إمكانية تطبيقولذلك ىدفت ىذه الدرا ة في تنمية  دراتو. 

، اإلحصاائيةاال تماعية في ال امعات الميبية العامة ، وذلك من  خالل ا تخدام حزمة اس اليب 
 المعمومات المر وة. إليلموصول 

عماى أرباا   امعاات،  امعااة طارابمس ،  امعاة الزاويااة،  امعاة صاابراتو،  اال اتبانةولقاد تام توزياا  
 امة تخل  لقوانين ولوائح موحدة. و ذلك سن إدارات ال امعات الميبية الع ة بريان،و امع

الم اؤولون لتطبياق المحا اابة  إدراكومان خاالل اختباار المحااور الخم اة المتمثمااة فاي مادى تاوفر 
بتطبياق نظاام المحا ابة عن الم ؤولية اال تماعياة، و مادى تاوفر القاوانين والتشاريعات التاي تمازم 

ؤولية اال تماعية، ومدي توفر نظام محا بي  ادر عمى تطبيق المحا بة عن الم ؤولية عن الم 
اال تماعياااة، وماااادى تااااوفر كااااوادر محا اااابية  ااااادرة عماااى تطبيااااق نظااااام المحا اااابة عاااان الم ااااؤولية 

، وأيلًا مدى توفر نظام حوافز فعال لتطبيق المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية في اال تماعية
بية العامة، توصمت إلي  أنو ال يو د إمكانية تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية ال امعات المي

اال تماعياة فااي ال امعااات الميبياة العامااة، وذلااك لعادم و ااود مقومااات لتطبيقياا المتمثمااة فااي نظااام 
كا ء ت اتطي  إدارات ال امعاات  محا ابييو اد كاادر  محا بي  يد  اادر عماة تطبيقياا وكاذلك ال

يتااوفر نظاااام  ذلااك ال إلااي، إلااافة اال تماعيااةيااق نظااام المحا اابة عاان الم اااؤولية ماان خاللااو تطب
و اإل اباة  حوافز فعال لتطبيق المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية في ال امعات الميبياة العاماة.

تطيق المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعياة فاي  إمكانيةالرئيس والذي يتمحور حول  ال ؤالعمي 
  بية العامة.ال امعات المي



 

 
 
 

اندراسات  انتوصيات و و اخلامتة انعامة و اننتائج
 املستقبهية املقرتحة

 
 

 أوال: الخاتمة العامة
 ثانيا: النتائج

 ثالثا: التوصيات 
 رابعا: الدراسات المستقبمية  المقترحة
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 الخاتمة العامةأواًل: 
 اال اااااات ابةإن الظااااارو  اال تماعياااااة المعاصااااارة فرلااااات عماااااى المشااااااري  التكيااااا  و    

لممتطمبات اال تماعية لكافة اسطرا  ذوي العال ة بتمك المؤ  ات و الشركات، من أ ل لمان 
 اال تمرار في اسنشطة التي تقوم بيا المؤ  ة أو الشركة.

روعات لتو اي  اىتمامياا اسمار الاذي أدى إلاي أن تماارس عادة  ياات اللاةط عماى المشا
 لتشمل المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

كما يعد مولوع المحا بة عان الم اؤولية اال تماعياة مان الموالاي  التاي تزاياد االىتماام 
ماان  بااال المنظماااات المينياااة و ال يااات اسكاديمياااة فاااي الااادول الةربياااة و  اسخيااارةبيااا فاااي اآلوناااة 

تخدم كل فئات الم تم   المحا بة، حيث أصبحت المحا بة العربية، وذلك من خالل تطور عمم
 اال تماعية لو.وتحقيق الرفاه 

ي اااب عمااى صاااانعي يمكاان تطبياااق المحا اابة عاان الم اااؤولية اال تماعيااة عمميااًا  حتااى و
القارارات فاي المؤ  اات و الشاركات إدراك مضياوم الم اؤولية اال تماعياة لياذه المؤ  اات ومان ثاام 

 عنيا في صورة تقارير. اإلفصاحالنيوض بيا و 
كمااا أن لممحا اابة عاان الم ااؤولية اال تماعيااة م موعااة فوائااد فيااي تزيااد احتماليااة تحقياااق 
المؤ  ات لمميزات التناف ية وتحقيق رلا الزبائن، وكذلك تقييم اسداء اال تماعي لممنظمة، كما 

ىمة اال تماعيااة المحا ابة عان الم اؤولية اال تماعيااة تحدياد و يااس صاافي الم اا أىادا أن أىام 
، إنماا تتلاامن \لممؤ  اة و التاي ال تشامل فقاط عناصار التكاالي  والمنااف  اال تماعياة لممؤ  اة 

 التي ليا ت ثير عن فئات الم تم . اال تماعيةعناصر التكالي  والمناف  
ورا ىاماًا فاي المؤ  اات العاماة، فدن المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية تمعاب د و لذلك

لياا تا ثير عمااى اسنشاطة التاي تقاوم بيااا تماك المؤ  اات، ولكاي يمكاان تطبياق نظاام المحا اابة  لماا
يتطمب و ود مقومات لتطبيقيا، من أىميا توافر كوادر محا بية ونظام  اال تماعيةؤولية عن الم 

محا ااااابي  ااااااادر عماااااى تطبيااااااق نظااااااام المحا ااااابة عاااااان الم ااااااؤولية اال تماعياااااة، كمااااااا أن القااااااوانين 
 بتطبيقيا. المؤ  اتليا دور أ ا ي في إلزام والتشريعات 

تقديم أفلل الخدمات، فدن ال امعات الميبية العامة  إليكما أن المؤ  ات العامة تيد  
تقديم الخدمات التعميمياة لمم تما ، وكاذلك الم ااىمة  إلىفيي من المؤ  ات العامة والتي تيد  
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شااااطتيا فااااي ورش العماااال، الماااااؤتمرات فااااي اسنشااااطة اال تماعيااااة لمم تماااا  ككاااال، وتتمثااااال أىاااام أن
 الثقافية. واسنشطة

ىدفت ىذه الر الة لمعرفة أمكانية تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية  لذلك
 في ال امعات الميبية العامة .

و المتمثماة فاي ) إدراك مضياوم  ابق تام اختباار المحااور الرئي اة لمر االة ، عماى مااوبنـاءًا 
 الم اااؤولية اال تماعياااة، أىمياااة تطبيقياااا، القاااوانين والتشاااريعات الممزماااة بتطبيقياااا،المحا ااابة عااان 

كاااوادر محا ااابية مؤىماااة، نظاااام محا ااابي  ياااد  ااااادر عماااى تطبيقياااا، ونظاااام حاااوافز فعاااال لتطبيااااق 
 . وتوصمت الدرا ة إلي م موعة من النتائ  المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية(، كما

 ثانيًا: النتائج

باددارات ال امعاات الميبياة  المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية نظام تطبيقمقومات ال تو د  (0
 لذا ال يمكن تطبيقيا.، العامة

إدراك الم اااؤولين باااددارات ال امعاااات الميبياااة ىناااك اتضااااق باااين أفاااراد العيناااة عماااى أن م اااتوى  (5
بشاااكل عااااام ىاااو بدر ااااة  المحا اااابة عااان الم اااؤولية اال تماعيااااةالعاماااة سىمياااة تطبيااااق نظاااام 

 نظااام تطبيااق دن الم ااؤولين باددارات ال امعااات الميبيااة العاماة ياادركون أىمياةوبيااذا فا، مرتضعاة
 .المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

ىناك اتضاق بين أفراد العينة عمى أن القوانين والتشريعات الميبية تمزم إدارات ال امعات الميبية  (2
  .عن الم ؤولية اال تماعية العامة بتطبيق نظام المحا بة

لدى إدارات ال امعات كوادر محا بية مؤىمة لتطبيق نظام المحا بة عن الم اؤولية  ال يتوفر (2
 .اال تماعية

تطبيااق نظاااام  ىلاادى إدارات ال امعااات الميبيااة العامااة نظاااام محا اابي  يااد  ااادر عمااال يتااوفر  (2
 .المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

ال امعات الميبية العاماة نظاام حاوافز فعاال لتطبياق نظاام المحا ابة عان إدارات  ىلد ال يتوفر (2
 .الم ؤولية اال تماعية
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 التوصياتثالثًا: 
 : فدنو يمكن إي از أىم التوصيات كالتالي من خالل النتائ  ال ابقة

وذلاك ، ي ب توفير مقومات تطبيق المحا بة اال تماعية بددارات ال امعاات الميبياة العاماة  -0
إدراك والااااح سىميااااة ) حيااااث إنااااو إذا تااااوفرت اإلمكانيااااات المتمثمااااة فااااي، ياااة تطبيقياااااإلمكان

القاااوانين والتشااااريعات ، كاااادر محا اااابي كااا ء، نظاااام محا اااابي  ياااد، المحا ااابة اال تماعياااة
نظام حوافز فعال...( يمكن من خالل ىذه اإلمكانيات تطبيق نظام المحا بة عن ، اإللزامية

 الم ؤولية اال تماعية.
ناااااادوات و  وورش عماااااال، االىتمااااااام بااااااالكوادر المحا اااااابية مااااان خااااااالل دورات تدريبيااااااةي اااااب   -5

 وذلاااك س ااال تطاااوير  ااادراتيم، وبيرىاااا فاااي م اااال المحا ااابة اال تماعياااة، ومااؤتمرات عممياااة
دراكيم لمضيوم المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.و   ا 

نظاااام  عمااى تطبياااقي ااب عماااى إدارات ال امعااات الميبياااة العامااة إي ااااد أنظماااة  ياادة  اااادرة   -2
بحيث يكون نظام معمومات ا تماعيا يخدم ، المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية وتطويرىا

 .كافة اسطرا  ذات العال ة
تطبياااق نظااام المحا ااابة عااان الم اااؤولية  ماااا ي اااعد فاااي، لاارورة إي ااااد نظاااام حااوافز فعاااال  -2

 في ال امعات الميبية العامة. اال تماعية

  المقترحة تقبميةالدارسات المس رابعًا:
 : في لوء التوصيات ال ابقة يقترح الباحث القيام بالدار ات التالية

درا ااة كيضيااة تطبيااق المحا ااابة عاان الم ااؤولية اال تماعيااة فاااي ال امعااات الميبيااة العاماااة  -
 واختيار النموذج المحا بي الذي يتالءم معيا.

الميبيااااة العامااااة بمختمااااا  المؤ  اااااات  درا ااااة إمكانيااااة تطبيااااق المحا ااااابة اال تماعيااااة فااااي -
  طاعاتيا.

 في ال امعات الميبية العامة. درا ة معو ات تطبيق المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية -
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 : المراجع العربية والمحمية

 الكتب :أوالً  
(.  اااراءات فاااي الضكاااار اإلداري 5112)طااااىر مح اااان ، الةاااالبيو  نعماااة عباااااس.، الخضاااا ي  -0

 اسردن. ،عمان، بدون ر م الطبعة، اليازوري العممية لمنشر والتوزي  دار، المعاصر
 ،باادون ر اام الطبعاااة دار ال ال ااال، ،(. نظريااة المحا اابة0221)عباااس ميااادي ، الشاايرازي  -5

 .الكويت

المشاااااااكل المحا اااااابية (. 5115)عماااااي ، والاااااادبي عبااااااد الناصااااار.، و ناااااورمؤيااااااد ، لضلااااالا  -2
 اسردن.، عمان، دار الم يرة لمنشر والتوزي ، الطبعة اسولى، المعاصرة

المينيااااااة (. الت صااااايل النظااااااري لمممار اااااات 5112) مو ااااااى، ال اااااويطي ومحمااااااد.  ،مطااااار  -5
 اسردن. ،عمان، دار وائل لمنشر، الطبعة الثانية، والمحا بة

نظري لمممار ات المينية المحا بية (. الت ىيل ال5105)مو ى ، وال ويطي محمد.، مطر  -2
 اسردن.، عمان، دار وائل لمنشر، الطبعة الثالثة ،اإلفصاح -في م االت القياس

 عممية الرسائل ال :ثانياً   
(. معو ات اإلفصاح عن الم ؤولية اال تماعية في 5102)محمد ح ني الرماح ، أبو شيبة -0

ر ااااااالة ، الماااااالي الميباااااي  امعاااااة الزاوياااااةتقاااااارير الشاااااركات الم ااااااىمة المدر اااااة فاااااي ال اااااوق 
 كمية اال تصاد. ،  امعة الزاوية، ما  تير

(. معو ااات اإلفصاااح عاان الم ااؤولية اال تماعيااة فااي 5112)حامااد أحمااد صااالح ، أبو اامرة -5
تقااااارير الشااااركات الم ااااااىمة العامااااة المدر ااااة فاااااي  ااااوق فم ااااطين لااااا وراق الماليااااة، ر اااااالة 

 كمية الت ارة.، بزة -ال امعة اإل المية، ما  تير
( دور الم ااااااؤولية اال تماعياااااة فاااااي تحقياااااق المياااااازة 5102) يا ااااار  اااااعيد إباااااراىيم، أبوىربياااااد -2

أكاديمياة اإلدارة وال يا اة لمدار ااات العمياا  امعااة ، ر االة ما  ااتير، درا اة حالااة، التناف اية
 اس صى.

لبيئااااااة (، إشااااااكالية القيااااااس المحا اااااابي لمتكااااااالي  اال تماعياااااة فااااااي ا5102)اإلماااااام، ىناااااااء   -2
ور ماة ، كمياة  –المحا بية ال زائرية، درا اة حالاة، ر االة ما  اتير ، امعاة  اصادي مربااح 

  العموم اال تصادية والت ارية وعموم الت يير، ال زائر.
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درا ااة ، (. وا اا  الم ااؤولية اال تماعيااة واإلفصاااح عنيااا5101)محمااد باان عي اا ى ، امحماد -2
، مدر اة العماوم اإلدارياة والمالياة -الدرا ات العميا الميبية أكاديمية، ر الة ما  تير، ميدانية

 .طرابمس ، ليبيا
(. مدى إدراك المصار  الت ارية سىمية المحا بة واإلفصاح 5100)خالد صبحي ، حبيب -2

 بزة. -ال امعة اإل المية، ر الة ما  تير، درا ة تطبيقية، عن الم ؤولية اال تماعية
، ولية اال تماعيااااة فاااي تح ااااين أداء المنظمااااة(. دور الم ااااؤ 5102)بااااوبكر محماااد ، الح ااان -2

 ال زائر.، ب كرة - امعة محمد خيلر، ر الة ما  تير ،درا ة حالة
(. المحا ااااااابة عاااااان الم ااااااؤولية اال تماعيااااااة فاااااااي 5112)نلااااااال محمااااااد مصااااااطضى ، حنيااااااو -2

مدر ة  -أكاديمية الدرا ات العميا، ر الة ما  تير، درا ة حالة، المصار  الت ارية الميبية
 . ، طرابمس، ليبيااإلدارية والمالية العموم

(. ت ثير أبعاد الم اؤولية اال تماعياة عماى اسداء الماالي لممؤ  اة 5102)الزىرة ، الرحماني -2
كمياااة العماااوم  -ور مااة - امعااة  اصااادي مربااااح، ر اااالة ما  اااتير، درا اااة حالااة، اال تصااادية

 .، ال زائراال تصادية وعموم الت يير
( مقوماات تطبياق محا ابة الم اؤولية فاي الشاركات الصاناعية 5112)دياال  ميال ، الرزي  -01

  ام المحا ابة ، بازة -ال امعاة اإل االمية، ر االة ما  اتير، درا اة تطبيقياة، فاي  طااع بازة
 والتمويل.

(. اإلفصااااح عااان معموماااات الم اااؤولية اال تماعياااة 5112)ماااراد أباااو القا ااام عماااي ، رزيااق  -00
مدر ة  –أكاديمية الميبية الدرا ات العميا ، ة ما  تيرر ال، ومو   المحا بين الميبيين منو

 .، طرابمس، ليبياالعموم اإلدارية والمالية
م ااااااتوى اإلفصااااااااح عاااااان عناصااااااار الم اااااااؤولية  ( 5102)  اااااااميمان باااااان عباااااااد هللا، الزاماااااال  -05

 ، امعاااة أم القااارى، ر اااالة ما  ااتير، اال تماعيااة لمشاااركات الصاااناعية الم اااىمة ال اااعودية
   م المحا بة. -درا ات اإل الميةكمية الشريعة وال

( دور المحا اااابة فاااي  يااااس وعاااارض اسداء اال تمااااعي لموحاااادات 5112)حاااي فت،  اااميود  -02
مدر ااااة  –أكاديمياااة الميبيااااة الدرا اااات العمياااا ، ر ااااالة ما  اااتير ،درا اااة ميدانياااة ،الصاااناعية

 العموم اإلدارية والمالية.
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(. القياااااااااس المحا ااااااابي لااااااا داء اال تمااااااااعي لممشااااااااروعات 5112) خالاااااااد عماااااااي، الشاااااااايبي  -02
مدر ااااة العماااوم اإلداريااااة  -الدرا ااااات العمياااا الميبياااة  أكاديميااااة، ر ااااالة ما  اااتير، الصاااناعية

 .، طرابمس، ليبياوالمالية
(  ياااااس التكاااااالي  اال تماعيااااة وماااادى م اااااىمتيا فااااي تحقياااااق 5112إياااااد محمااااد )، عااااودة  -02

 امعاااة الشاارق اسو ااط لمدار اااات ، ر ااالة ما  ااتير، ة تطبيقياااةدرا اا، الرفاىيااة اال تماعيااة
 اسردن.، العميا

(. ماادى التاازام الشاركات الم اااىمة العامااة الكويتيااة باإلفصاااح 5105)فيااد راعااي ، الضحمااء  -02
كميااة  – امعااة الشارق اسو اط ، ر االة ما  اتير، عان بناود محا ابة الم ااؤولية اال تماعياة

 اسعمال.
(. اإلفصااح عان معمومااات الم اؤولية اال تماعياة فااي 5105)ناوري عماي محمااد ،  طااطي  -02

، اسكاديمياة الميبياة، ر االة ما  اتير، التقاارير ال انوية لممصاار  الت ارياة العامماة فاي ليبياا
 طرابمس.

(. تقييم فعالياة النظاام المحا ابي فاي البماديات فاي 5112)رفعت محمد بشير  الم ،  نيبي  -02
 فم طين. ، امعة القدس، ر الة ما  تير، المعموماتية لمميتمين تمبية االحتيا ات

(. مااادى تاااوفر مقوماااات تطبياااق نظاااام محا ااابة 5112) يعااارب  ميااال عباااد الااارزاق ،كااالب  -02
ال امعاة ، ر الة ما  تير، درا ة تطبيقية، الم ؤولية اال تماعية في بنك فم طين المحدود

 والتمويل.  م المحا بة  -كمية الت ارة، بزة-اإل المية
(.مدى إمكانية تطبيق المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية من 5112)محمد  الم ، المولو  -51

 –ال امعاااة اإل اااالمية ، ر اااالة ما  ااتير، درا اااة تطبيقيااة،  باال الشاااركات الم اااىمة العاماااة
 بزة.

(.  ياااس إمكانيااة تطبياااق المحا اابة عاان الم اااؤولية 5112)أحمااد رملااان أحماااد ، مرت ااي  -50
ال امعاة اإل االمية ، ر االة ما  اتير، درا اة ميدانياة، ة في ال امعات الضم اطينيةاال تماعي

 فم طين.، عماد الدرا ات العميا
( تقياااااايم مااااادى ا اااااات ابة منظماااااات اسعماااااال فااااااي ال زائااااار لمم ااااااؤولية 5102)مقااااادم وىيباااااة  -55

ر االة دكتااوراه فااي ، درا ااة تطبيقياة عمااى عيناة ماان مؤ  ااات الةارب ال زائااري، اال تماعياة
  زائر.، كمية اال تصادية والت ارة وعموم التي ير، عموم التي ير
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، درا ة تطبيقية ،( المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية5112)مد يو   بشير مح، الناكوع -52
، مدر اااااة العماااااوم اإلدارياااااة والمالياااااة -الدرا اااااات العميااااااالميبياااااة  أكاديمياااااة ، ر اااااالة ما  اااااتير

 .، ليبياطرابمس

 الدوريات :ثالثاً 

(. اإلفصاااح عااان الم ااؤولية اال تماعياااة فاااي 5102)مصااطضى محماااد  معاااة ، بااو عماااارةأ -0
  امعة اإل كندرية.، م مة كمية الت ارة لمبحوث العممية، الشركات الم اىمة ال عودية

( ماااادى تطبيااااق القياااااس واإلفصاااااح فااااي المحا اااابة عااااان 5112)يو اااا  محمااااود ،  ربااااوع -5
م مااة ، درا اة ا تكشاافية، لشاركات بقطااع باازةالم اؤولية اال تماعياة باالقوائم الماليااة فاي ا

 فم طين، الم د ال اب ، العدد اسول. –بزة ، ال امعة اإل المية، ال امعة اإل المية

(. 5112) اميمان  اند ، و ال ابوع عماد يو  .، و الشيخ عبد الحكيم مصطضى.،  ودة -2
م مة الزر اء لمبحوث ، درا ة ميدانية، مدي تطبيق محا بة الم ؤولية في الضنادق اسردنية

 اسردن.، والدرا ات اإلن انية

(. دور المحا اااااابة عاااااان 5102)أحماااااد محمااااااد مو ااااااي ، و عبااااااس مينااااااد  عضاااااار.، حبياااااب -2
درا ااة ميدانيااة عمااي ، الم ااؤولية اال تماعيااة فااي القياااس المحا اابي لمتكااالي  اال تماعيااة

 ،  امعة شندي التقنية.شركتي أ منت عطبرة وأ منت ال الم

(، المحا اابة عان الم ااؤولية 2058)عماي عمار، عبااد الكاريم، بيشاكة  محمااد،رزكاار عماي،  -5
درا ااة ميدانيااة فاي عينااة المصااار   اال تماعياة ودورىااا فاي تح ااين الخاادمات المصارفية،

 الت ارية في محافظة ال ميمانية، م مة  امعة ال ميمانية، الم مد الثاني، العدد اسول.

يااااة المينيااااة لمقياااادات اسكاديميااااة بال امعااااات ( التنم2057)محماااد، بوصااااالح عبااااد القاااادر  -6
 الميبية، م مة البحث العممي في التربية،  امعة عين شمس، مصر، العدد الثامن عشر. 

(، مداخل تطبيق محا بة الم ؤولية اال تماعية في 2059)نصير، احمد، دمدوم، زكرياء  -7
م ماااة ا تصاااااد المااااال  امعااااة الااااوادي،  المشااااري  المقاوالتيااااة فاااي ظاااال التنميااااة الم اااتدامة،

 واسعمال، الم مد الثالث، العدد الراب .
(. أثار القيااس واإلفصااح 5102)انية نوري الدين عثماان ر ، محمد المعز. ومحمد، إبراىيم -2

درا ااااة ، المحا ااابي سنشاااطة الم ااااؤولية اال تماعياااة عمااااى فاعمياااة و اااودة التقااااارير المالياااة
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م ماااة عممياااة محكمااااة عااان اسكاديميااااة ، المحاااادودةميدانياااة لمشاااركة ال ااااودانية لاتصااااالت 
 كية العربية لمعموم والتكنولو يا، الم مد ال اب ، العدد الحادي والعشرون.اسمري

(. ماااادى إمكانيااااة تطبيااااق المحا ااااابة 5102)محمااااد ،  ناااااي محمااااد عااااالء. وباااااراق، لاااادينا -2
فاي ظال  واإلفصاح عن الم ؤولية اال تماعية من طر  المؤ  اات اال تصاادية باال زائر

 امعااة ح ايبة بان بااو  ،  امعاة ح ايبة باان باوعمي الشام ،درا اة ميدانيااة،  واعاد الحوكماة
 عمي.

(. عوامااال بناااء المياااارات المحا ااابية التقنيااة لطمباااة ىيئاااة التعمااايم 5112) باااار ، الربيعااي -01
 ، م مة التقني، الم مد العشرون، العدد الثاني.التقني

التعميم المحا ابي ودوره فاي تطاوير المياارات (. 5102)عمي عبد الح ين ىاني ، الزاممي -00
 امعااااة ، م مااااة اإلدارة واال تصاااااد، درا ااااة ا ااااتطالعية ،المينيااااة لخري ااااي   اااام المحا اااابة

 كمية اإلدارة واال تصاد. -القاد ية

(. محا اابة الم ااؤولية اال تماعياااة 5111)عبااد الناصااار ،  ااعدون ميااادي. ونااور، ال ااا ي -05
 اسردن.، عمان،  امعة اإل راء، لمنظمات اسعمال

(. ماااادى إدراك أىمياااااة محا ااااابة 5102) ااااميمان عماااااي ، عماااااي محمااااد. والنعااااااس، ل ااااويحا -02
، م ماة درا اات اال تصااد واسعماال، الم ؤولية اال تماعية في المصار  الت ارياة الميبياة

 (.0الم مد الخامس، العدد خاص )

 بحوث العممية.م مة كمية الت ارة لم، (. المحا بة اال تماعية0222)محمد ، لصبانا -02

(. الم اااؤولية 5115)صاااالح مياادي مح ااان ، طااااىر مح اان منصاااور. والعااامري، لةااالبيا -02
درا ااااة تطبيقياااااة لعينااااة مااااان  ،اال تماعيااااة لمنظماااااات اسعمااااال وشاااااضافية نظااااام المعموماااااات

 م مة و ائ  المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.، المصار  اسردنية

معو ات اإلفصاح عن الم ؤولية اال تماعية لمنظمات ( 5102)أحمد عبد القادر ، لقرنيا -02
لم ماااة اسردنياااة فاااي إدارة ا، آراء المااارا عين الخاااار ين والشاااركات، اسعماااال فاااي ال اااعودية

 اسعمال، الم مد العاشر، العدد الثالث.

(. دور المحا ابة اال تماعياة 5102)مختاار الياادي ، عمر مصباح.. والطويل، وبىلمز ا -02
درا ااة تطبيقيااة بالشاااركة ، لتنمياااة الم ااتدامة فااي الشااركات الصاااناعيةفااي  ياااس م اااالت ا

 (.0، ليبيا، الم مد الخامس، العدد )مصراتو –الميبية لمحديد والصمب 
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(. دور محا ااااااابة الم اااااااؤولية 5100)فاااااااارس  مياااااال ،  اااااااعيد مخمااااااد. وح اااااااين ،النعميااااااات -02
كمية بةداد لمعموم  مةم ، اال تماعية ومدى تطبيقيا عمى  طاع البنوك الت ارية في اسردن

 اال تصادية، م مو كمية بةداد لمعموم اال تصادية، العدد الثامن والعشرون.

(. مدى إمكانية تطبيق 5102)بياء ، محمد  الم. والعريني، ماىر مو ي. والمولو، دربام -02
م مة ، محا بة عن الم ؤولية اال تماعية من  بل الشركات المدر ة في بورصة فم طين

  م مة العموم اإلن انية، الم مد ال اب  عشر، العدد الثاني. ،_بزة  امعة اسزىر

(. محا اااااااابة الم ااااااااؤولية اال تماعيااااااااة وتحقيااااااااق الرفاااااااااه 5102)أبااااااااوبكر مضتاااااااااح ، شاااااااابون -51
، درا ااة تطبيقيااة لمعرفااة ماادى إدراك واىتمااام الشااركة الميبيااة لمحديااد والصاامب، اال تماااعي

بيا، م مة  امعة  بيا، الم مد الراب  عشار، ، ليمصراتة -كمية اال تصاد والعموم ال يا ية
 العدد اسول.

( مادى التازام الشااركات الصاناعية باإلفصاااح 5102) عضاار عثماان الشااري  ، عباد العزياز -50
 امعااااة ، م ماااة العمااااوم اال تصاااادية، درا اااة ميدانيااااة، عااان تكااااالي  الم اااؤولية اال تماعيااااة

 عشر، العدد اسول.لمممكة العربية ال عودية، الم مد ال اب  ا –الم معة 

( تاااا ثير اإلفصااااااح عاااان الم اااااؤولية 5101)مااااااىر نااااا ي ، وعمااااي ح ااااين ىاااااادي.، عنياااازة -55
، درا ة تطبيقية وا تطالعية، اال تماعية بالقوائم المالية في  رارات م تخدمي ىذه القوائم

 كمية اإلدارة واال تصاد، م مة الةري لمعموم اال تصادية و االدارية، ال انة – امعة الكوفة 
 التا عة، العدد ال ادس والعشرون.

بحااث اسكاديمياااة ، (. المشااااكل المحا اابية المعاصااارة5101)ح ااين عباااد ال مياال ، باازوي -52
 كمية اإلدارة واال تصاد.، العربية في الدنمارك

(. نماوذج مقتاارح لقيااس العال ااة باين الم ااؤولية 5105)حميادة محمااد عباد الم يااد ، محماد -52
دارة اس ، الدرا اااات والبحااوث الت ارياااة ،  امعااة بنياااا، ال ااانة رباااحاال تماعيااة لمشاااركات وا 

 (، العدد اسول.25)

(. اإلفصااااااح عاااان الم ااااؤولية اال تماعيااااة مااااان 5102)إيمااااان ، طرشااااي. ويخماااا  ،محمااااد -52
، م ماة الرياادة ال تصااديات اسعمااال،  امعاة ح ايبة بان باوعمي الشام ، منظاور محا ابي

 الم مد الثالث، العدد الخامس.
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(. نظاااام محا ااابة الم ااؤولية فاااي الشاااركات الم ااااىمة العاماااة 5112)عمااار  إباااراىيم، ياادهم -52
اسردن، الم ماد الحاادي عشار،  –م مة  امعاة دمشاق ، الصناعية اسردنية وا   وتطمعات

 العدد الثاني.

 رابعًا: المؤتمرات و الندوات
( ماادى 5102)أبااوبكر  معااة ، وعويطياال امحمااد عماار.، وأبو ااي  الصااديق  ااالم.، ا نيباار -0

درا ااة ، التازام الشااركات الميبيااة العاماة باإلفصاااح عاان بنااود محا ابة الم ااؤولية اال تماعيااة
، المااااؤتمر اال تصااااادي اسول لال ااااتثمار والتنمياااااة، ميدانيااااة عمااااى الشااااركة العامااااة لمكيرباااااء

  امعة المر ب.، الخمس
  تماعي.،  م االت اسداء اال AICPA الم اعيد، المعيد اسمريكي لممحا بين القانونيين، -5

(. فعاليااة محا ابة الم ااؤولية اال تماعيااة فااي 5105)شاانيني ، ع يمااة. وعبااد الارحيم، محماد -2
بعناوان منظماات اسعماال الادولي الثالاث  مداخمة ممتقى، مضاىيم وأ س -منظمات اسعمال

 ال زائر. ، امعة بشار، والم ؤولية اال تماعية

ناااااات المتعمقااااة بتااااا ثير الشاااااركات عماااااى مااااؤتمر اسمااااام المتحااااادة لمت ااااارة والتنمياااااة، كشاااااق البيا -2
 .5112الم تم ، منشورات اسمم المتحدة،

، نادوة عمميااة، (. محا اابة الم اؤولية اال تماعيااة5111)منيار ، عبااد الناصار. وشاااكر، ناور -2
 اسردن.، عمان،  امعة اإل راء

(. أثر اإلفصاح عن تكالي  الم ؤولية اال تماعية عمى اسداء 5102)مدحت فوزي ، وادي -2
،  امعة القدس المضتوحة، ور ة بحثية محكمة، مالي لممؤ  ات اإلعالمية الضم طينيةال

 المؤتمر العممي اسول لكمية إدارة المال واسعمال.
2- commission of the European communities, 2001 promoting 

European Framework For corporate social responsibility. Green 

paper Industrial Relations and Industrial change, Emploment and 

social affairs, july. 
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 القوانين والقرارات :خامساً 

طرابمس،  م ، بش ن تنظيم الييكل التنظيمي لم امعات الميبية،2008( ل نة 22الالئحة ر م ) -5
 ليبيا.

م،  اااانون اسوراق الماليااااة، ل ااااوق فم اااطين لاااا وراق الماليااااة،  2004لعااااام  (52القاااانون ر اااام ) -2
 فم طين.

 مواقع عمى االنترنت: سادساً 

        https: //accdiscussion.com/acc7454.html(11: 20 K 18/12/19 5-  

 ريكية معية المحا بة اسمأىدا  المحا بة اال تماعية،   -2
www. AAA  .org                                                      

 متاح عمى الرابط :تطوير التعميم ال امعي في ليبيا  -3
                                www.libya 1. Blogf. Com                            

 متاح عمى الرابط:ال امعات واسكاديمية الميبية     -4

https;//mher.qov.ly                                                                 
 التنظيمي : متاح عمى الرابط: الييكل 22 رار ر م   -5

                                        https;// ju. Edu . ly / legislation 
                                                                            متاااااااااااااااح عمااااااااااااااى الاااااااااااااارابط:المنظماااااااااااااة الميبيااااااااااااااة لم يا ااااااااااااااات واال ااااااااااااااتراتي يات:   -6

https:/loops research. Org                                                                 
 ًا: أخراسابع

التعماايم العاالي فاي ليبيااا،  (، وا ا 2056تقريار المنظماة الميبياة لم يا ااات و اال اتراتي يات،)  -5
 طرابمس ، ليبيا.

 .2052وزارة التعميم العالي ، المركز الوطني للمان  ودة المؤ  ات التعميمية والتدريبية،  -2
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 : المراجع األجنبية: اً ثامن
1-  Gray, Rob ‘’ the social Accounting projecat and Accounting 

Organizetions society accounting society, V 27, Issue 7, 2002. 

2-  Yu lina   Hui Ho , 2012,, Preventing Corporate Corruption: The 

ROloof Corporate Social Responsibility Straegy Internetional 

Journal Of Businee and Behavioral Sciences VO1 , NO1; January. 

2012. 

3-Rahahleh 2008 ،mahammadshairigmal،the extent of 

socialresponsibility accounting appolication in the qualified 

industrial zones in Jordan ،international management review al- 

bait university Jordan.  

4- SrivastavaAmitKamar،،GayatriNegi ،، Vipul 

Mishra،،Shreddhapandey ،(2012) ،CorporateSocial Responsibility: 

A case Study of TATA Goup ،Iournal of Business and 

Management Volume 3 ،Issue 5 ،pp 17-27. 

5- verboven ،H.(2011) communicating CSR and Business Identity in 

the chemical Industry Through Mission Slogans. Business 

Communication Quarterly،74(4)،415-431. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 قـــــالحــامل
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 (6الممحق )

 قائمة ب سماء المحكمين

 الدر ة العممية اال م م
 أ تاذ م اعد / المحا بة/ ال امعة الزاوية د. المختار كريمة 5

 أ تاذ مشارك/ المحا بة/ ال امعة صبراتو د. عي ى الةنودي 2

 أ تاذ مشارك/ المحا بة/ ال امعة صبراتو د.  الم عمارة 3

 أ تاذ مشارك / المحا بة/ ال امعة الزاوية د. عمي مو ى 4

 / المحا بة/ ال امعة صبراتو أ تاذ  مصطضي فتوحة د. 5

 أ تاذ مشارك / المحا بة/ ال امعة صبراتو الرك حامد د. 6
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 (2املهحق )
 استبانة اندراسة

 الزاويةجامعة 

 إدارة الدراسات العميا والتدريب

 كمية االقتصاد/ قسم المحاسبة
  

 المحترم/مة،،،،......أخي الكريم/ أختي الكريمة

 ،،،......تحية طيبة وبعد
 : أل  بين أيديكم ا تبانة تتعمق بدرا ة تيد  إلى محاولة التعر  عمى

اجلامعات إمكانية تطبيق نظاو احملاسبة عن املسؤونية االجتماعية يف 
 انعامة انهيبية

 "دراسة استكشافية عمى الجامعات الميبية العامة"

ي مال الباحاث فاي الحصاول عماى إ اباات ت ااىم فاي تحقياق أىادا  الدرا اة وذلاك ماان و  
عمماااا باا ن البيانااات التاااي ، خااالل ولاا  العالمااة )/( أماااام اإل ابااة المنا اابة ح اااب و يااة نظااركم

  تقدمونيا  تعامل ب رية تامة ولن ت تخدم إالل سبراض البحث العممي فقط.
 

 وتقبلىا فبئق االحرتام والتقدير

 

 الباحث

 أكرم الشارف الجالي دخان
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 : بيانات شخصية :القسم األول
 

 المؤىل العممي
 
 

 دكتوراه  ما  تير  بكالوريوس 
 حدد..............بير ذلك  

 التخصص
 
 

 ا تصاد  إدارة اسعمال  محا بة 
 بير ذلك حدد............. 

 الوظيضة الحالية
 
 

 نائب مدير مالي  مدير مالي  عام كاتب 
 أخري أذكرىا................. موظ  بالق م المالي 

  نوات الخبرة
 
 

  نة 55 – 50    نة 50 -5    نة 5أ ل من  
  نة 55أكثر من  

 

 : الرجاء وضع إشارة )/( أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة لألسئمة اآلتية :القسم الثاني

المحاسـبة عـن نظام  تطبيق بإدارات الجامعات الميبية ألىمية دراك المسؤولونإ :المحور األول
 .المسؤولية االجتماعية

بير 
موافق 
 بشدة

بير 
 موافق

موافق 
الي حد 

 ما
 موافق

موافق 
 بشدة

 الر م ال ؤال

ي ااااعد تنضيااااذ المحا اااابة عاااان الم ااااؤولية اال تماعيااااة فااااي ال امعااااات فااااي      
حاوافز ماان الم تما  بمختما  مؤ  ااتو وخاصااة و  الحصاول عماي ت اييالت

 الحكومية منيا.

5 

 2 يتلمن مضيوم المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية االىتمام بالم تم .     

ي ااىم االىتمااام بالنشااط اال تماااعي عنااد إعاداد القااوائم المالياة فااي تح ااين      
النتااائ  وي عااال ىاااذه القاااوائم أكثااار تعبياارا عااان الوا ااا  العمماااي مااان الناحياااة 

 اال تماعية.

3 

ال تنظاار إدارات ال امعاااات الميبياااة العاماااة إلاااى المحا ااابة عااان الم اااؤولية      
ى تحقيااق الرفااااه اال تمااااعي اال تماعيااة عماااى أنيااا وا اااب ديناااي يااؤدي إلااا

 لمم تم .

4 

إن عاادم إدراك ماىيااة المحا ااابة عاان الم ااؤولية اال تماعياااة ىااو أحااد أىااام      
 عوامل عدم تطبيقيا.

5 

إن الم اؤولية اال تماعياة إلدارات ال امعاات تت ااوز م اؤوليتيا كوحادة باال      
 تلمن تضاعل ال امعات م  الم تم  عبر اسنشطة اال تماعية.

6 
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إدارات الجامعـات الميبيـة العامـة بتطبيـق  مـدا تـوافر قـوانين أو تشـريعات تمـزم :المحـور الثـاني
 .نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية

بير 
موافق 
 بشدة

بير 
 موافق

موافق 
الي حد 

 ما

 موافق
موافق 
 بشدة

 الر م ال ؤال

بتطبيااااق و اااود  ااااوانين وتشاااريعات تماااازم ال امعاااات الميبيااااة العاماااة      
 نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

5 

التشاااريعات بتطبيااق نظااام المحا اابة عااان و  ي اااىم إصاادار القااوانين     
 الم ؤولية اال تماعية.

2 

ىنااك تعميمااات مينيااة تماازم ال امعاات الميبيااة العامااة بتطبيااق نظااام      
 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية

3 

الميبيااااااة العامااااااة بياااااار ممزمااااااة بتطبيااااااق نظاااااااام  إدارات ال امعااااااات     
 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية إذا ترك الخيار ليا.

4 

عمييااا  تمتازم إدارات ال امعااات الميبياة العامااة باالقوانين التااي تضارض     
 التزامات ا تماعية.

5 

مــدا وجــود نظـــام محاســبي جيــد قــادر عمـــى تطبيــق نظــام المحاســبة عـــن  :المحــور الثالــث
 المسؤولية االجتماعية في إدارات الجامعات الميبية العامة.

بير 
موافق 
 بشدة

بير 
 موافق

موافق 
 الي
 حد ما

 موافق
موافق 
 بشدة

 الر م ال ؤال

النظااام المحا اابي المطبااق لاادي ال امعااات الميبيااة العامااة  اااادر      
 عمي تطبيق نظام المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.

5 

النظااام المحا اابي لااادي ال امعااات الميبيااة العامااة التقاااارير يااوفر      
 اال تماعي. الالزمة عن اسداء

2 

يتاااوفر لاااادي إدارات ال امعااااات العاماااة نماااااذج محا اااابية لقياااااس      
 اسداء اال تماعي.

3 

نظااااااام ال امعاااااااات الميبياااااااة العامااااااة  اااااااادرا عماااااااي  يااااااااس اسداء      
 اال تماعي.

4 
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وجود كوادر محاسبية مؤىمة لدا إدارات الجامعات الميبية العامة لتطبيـق مدا  :المحور الرابع
 .نظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية

بير 
موافق 
 بشدة

بير 
 موافق

موافق 
 اليحد ما

 موافق
موافق 
 بشدة

 الر م ال ؤال

يتاوفر لادي ال امعاات الميبيااة العاماة كاادر محا اابي مؤىال  اادر عمااى      
 المحا بة عن الم ؤولية اال تماعية.تطبيق نظام 

5 

تياااتم إدارة ال امعااااات الميبياااة العامااااة بتنمياااة خباااارات الكاااادر المتااااوفر      
 لدييا.

2 

تقااااااوم إدارات ال امعاااااااات الميبيااااااة العاماااااااة بتقااااااديم بااااااارام  ا تماعياااااااة      
 لمموظضين خارج نطاق العمل.

3 

تييئااااة ظاااارو  عماااال تعمااال إدارات ال امعااااات الميبيااااة العامااااة عماااى      
 منا بة لمموظضين.

4 

تااوفر إدارات ال امعااات الميبيااة العاماااة ال ااكن والموصااالت لمعااااممين      
 لدييا.

5 

تااااوفر إدارات ال امعااااات الميبيااااة العاماااااة التاااا مين الصااااحي لمعااااااممين      
 ولعائالتيم.

6 

لتطبيـق  الميبيـة العامـةلـدا إدارات الجامعـات  مدا وجـود نظـام حـوافز فعـال :المحور الخامس
 نظام المحاسبة عن المسؤولية الجتماعية.

بير 
موافق 
 بشدة

 بير موافق

موافق 
الي حد 

 ما

 موافق
موافق 
 بشدة

 الر م ال ؤال

معنوياة عنااد و  تمانح إدارات ال امعاات الميبيااة العاماة حاوافز ماديااة     
 وصول اسفراد ل ىدا  المخطط ليا.

5 

 2 عادلة.و  عمي أ س مولوعيةتمنح الحوافز بناء      

تقاااوم إدارات ال امعاااات الميبياااة العاماااة بتحضياااز المحا ااابين عمااااي      
 حلور المؤتمرات وورش العمل المينية والعممية.

3 

تتباااا  إدارات ال امعاااااات الميبيااااة العاماااااة  يا ااااة لمتر ياااااة تعتااااار       
 بقدرات وميارات العاممين وتحقيق فرص مت اوية لمتر ية.

4 

باو فاي  ياتم إعاادة النظار عماى نحاو دوري بنظاام الحاوافز المعماول     
 ال امعات الميبية العامة.

5 

 

 ........................................................................... أى معمومات إلافية
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

 



104 

 (0الممحق )

 SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي 
 

Reliability 
Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.690 6 

 

 

Reliability 
Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.764 5 

 

 

Reliability 
Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.858 4 

 
 

Reliability 
Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.926 6 

 

 

Reliability 
Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.921 5 
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Reliability 
Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.932 26 

 

 

 المؤهل العلمي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 73.5 73.5 73.5 50 بكالوريوس 

 86.8 13.2 13.2 9 ماجستير

 89.7 2.9 2.9 2 دكتوراه

 100.0 10.3 10.3 7 دبلوم عالي

Total 68 100.0 100.0  

 

 

 التخصص

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 63.2 63.2 63.2 43 محاسبة 

 75.0 11.8 11.8 8 إدارة أعمال

 77.9 2.9 2.9 2 اقتصاد

 100.0 22.1 22.1 15 غير ذلك

Total 68 100.0 100.0  

 

 
 الوظيفة الحالية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 مدير عام 

 11.8 10.3 10.3 7 مدير مالي

 94.1 82.4 82.4 56 موظف بالقسم المالي

 100.0 5.9 5.9 4 أخرى

Total 68 100.0 100.0  
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 سنوات الخبرة
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  22.1 22.1 22.1 15 سنوات 5أقل من 

 50.0 27.9 27.9 19 سنوات 5-10

 63.2 13.2 13.2 9 سنة 10-15

 100.0 36.8 36.8 25 سنة 55أكثر من 

Total 68 100.0 100.0  

 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

X1 68 3.6471 .87698 

X2 68 3.7353 .82168 

X3 68 3.7500 .98307 

X4 68 3.3824 1.09312 

X5 68 3.8824 .90652 

X6 68 3.4559 1.16457 

X7 68 3.2647 1.16693 

X8 68 3.7941 .95509 

X9 68 3.1765 1.00656 

X10 68 2.8382 1.07357 

X11 68 3.2941 1.13373 

X12 68 3.0882 .97330 

X13 68 3.0882 1.12946 

X14 68 2.7941 1.15331 

X15 68 2.9853 1.08576 

X16 68 3.6618 1.12781 

X17 68 2.8971 1.30601 

X18 68 2.6176 1.29326 

X19 68 2.7941 1.22850 

X20 68 2.5000 1.42996 

X21 68 2.3676 1.58260 

X22 68 2.9706 1.20905 

X23 68 2.7794 1.30264 

X24 68 2.8676 1.33723 

X25 68 3.0147 1.32138 

X26 68 3.0441 1.25108 

Valid N (listwise) 68   
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

متوسط أهمية 

تطبيق نظام 

 المحاسبة

متوسط توافر 

القوانين 

 والتشريعات

متوسط وجود نظام 

 محاسبي جيد

متوسط وجود 

كوادر محاسبية 

 مؤهلة

متوسط وجود نظام 

 حوافز فعال

المتوسط 

 العام

N 68 68 68 68 68 68 

Normal Parameters
a ،b

 Mean 3.6422 3.2735 2.9890 2.8064 2.9353 3.1420 

Std. 

Deviation 

.56226 .76717 .91059 1.14156 1.12047 .70805 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .120 .153 .146 .161 .122 .095 

Positive .080 .055 .146 .161 .122 .095 

Negative -.120 -.153 .990 .541 -.108 -.088 

Test Statistic .1294 1.089 .990 .541 .122 .534 

Asymp. Sig. (2-tailed) .016
c

 .000
c

 .001
c

 .000
c

 .014
c

 .200
c ،d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 06818. 56226. 3.6422 68 متوسط أهمية تطبيق نظام المحاسبة

 09303. 76717. 3.2735 68 متوسط توافر القوانين والتشريعات

 11042. 91059. 2.9890 68 نظام محاسبي جيدمتوسط وجود 

 13843. 1.14156 2.8064 68 متوسط وجود كوادر محاسبية مؤهلة

 13588. 1.12047 2.9353 68 متوسط وجود نظام حوافز فعال

 08586. 70805. 3.1420 68 المتوسط العام

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 7783. 5061. 64216. 000. 67 9.418 متوسط أهمية تطبيق نظام المحاسبة

 4592. 0878. 27353. 004. 67 2.940 متوسط توافر القوانين والتشريعات

 2094. 2314.- 01103.- 921. 67 100.- متوسط وجود نظام محاسبي جيد

 0827. 4699.- 19363.- 167. 67 1.399- متوسط وجود كوادر محاسبية مؤهلة

 2065. 3359.- 06471.- 635. 67 476.- متوسط وجود نظام حوافز فعال

 3134. 0294.- 14197. 103. 67 1.653 المتوسط العام

 


