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 وجهة نظر محاسبية: األعمال وتعظيم األرباحالعالقة بين المسئولية اإلجتماعية لمنظمات 
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هدفت الدراسة إلى معرفةأهمية المحاسبة للمسؤولية اإلجتماعيةفي تعظيم األرباح. ولتحقيق هذا الهدف تم الملخص: 

أفراد المجتمع، وتم الحصول ( إستبانه على 100) إتباع المنهج الوصفي التحليلي لتوافقه وطبيعة البحث. وتم توزيع

(، ولغرض تحليل البيانات وإختبار الفرضيات، تم إستخدام %89) ( إستبانهمستوفية للشروط، بنسبة إسترداد89على )

( . ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن التزام منظمات SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية )

جتماعية يعظم من األرباح بدرجة كبيرة، وقد تأكد من خالل نتائج التحليل اإلحصائي، وجود األعمال بمسؤوليتها اإل

تأثير لدور المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمالفي تعظيم األرباح. وأوصت الدراسة بإجراء المزيد 

ملين بأهمية المحاسبة عن المسؤولية من الدراسات المستقبلية حول هذا الموضوع,مع حث اإلدارت المختلفة والعا

 اإلجتماعية لهذه المنظمات. 

 
 : المسؤولية اإلجتماعية، منظمات األعمال، تعظيم األرباح. الكلمات المفتاحية

 

The RelationShip Between Social Respoensibility and Profit 

Maximization: An Accounting Perspective 

 
Abdelrhaman Omer AhmedMohamed 

 

Abstract: The aim of the study was to explore the impact of the social responsibility of 

business organizations in profit maximizationsin an accounting view. An analytical 

descriptive approach was used forthe purpose of this paper. Hundred questionnaires were 

distributed to the study sample. Eighty nine valid questionnaiers were analyzed. Data and 

hypotheses tests were processed using SPSS Application. The results show that the 

commitment of business organizatios towards social responsibility has positive impact on 

the profit maximization. The study encouragesresearchers to investigate this topic more 

extensively and also encourags administrations and workers together to know about the 

importance of accounting in handling social responsibility issues in business 

corporationsthrough active partcipations in workshops and conference dealing with social 

responsibility.  
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 المقدمة: 

اإلجتماعية منذ فترة طويلة وأدخلته ضمن البلدان المتقدمة إهتمت بالمحاسبة عن المسؤولية  إن معظم

منظمات األعمال وأصحاب رؤوس  لتشجيع مناهجها الدراسية وقامت بحمالت توعوية واسعة النطاق

األموال لدعمها واإلهتمام بها. فالبلدان المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحدة ودول اإلتحاد األوربي 

بدات تهتم عند إتخاذ قراراتها  راً،فمعظم منظمات األعمالإهتمت بموضوع المسؤولية اإلجتماعية مبك

المستقبلبية مراعاة المسؤولية اإلجتماعية.أما في السابق فمنظمات األعمال في هذه البلدان وحتى 

 ن الماضي كانت ترى أن واجبها األساس هو التركيز على تحقيق الربحيةرالنصف األول من الق

  األموال.والمصالح الذاتية ألصحاب روؤس 
فمنظمااات األعمااال في تلاار الفترة كاااناات معظمهااا صااااااغيرة الحجم ومملوكااة ل فراد والعااائالت. 

نامي حجم منظمات  عات،فبت طة وعي المجتم قدة لبساااااااا ها لم تكن مع عات نفساااااا وحاجيات المجتم

األعمال،وتداخل مصااااااالحها مع المجتمعات والبيئة المحيطة بها أصاااااابحت من ال اااااارورة بمكان 

بمسألة"المسؤولية اإلجتماعية".فأصبحت اليوم"عقداً إجتماعياً"بين المنظمة والمجتمع تلزم اإلهتمام 

على مايحقق المصاااااالحة العامة،ويكت   شااااااركات األعمال بموجبه بإرضااااااااء المجتمع واإلتفاق

يدة بعاد تخلي الحكومات عن ك ير من  لدوراإلجتمااعي للشااااااركات والقطااع الخاات أهمياة متزا ا

دية والخدمية التي ساااحبتها بطبيعة الحال برامج إجتماعية كان ينظر إليها على إنها أدوارها االقتصاااا

أمر طبيعي ومتوقع في ظل انتقاء الهدف الربحي للمنظمات التي تديرها الحكومة،وأظهر أي ااااااً إن 

ية  ية وينظرون إلى العمل ماع حاب المنظمات يريبون في المشااااااااركة اإلجت قادة وأصاااااا ك ير من 

ى إنها نشااط إجتماعي ووطني وإنسااني يهدف فيما يهدف إليه إلى التنمية والمشااركة اإلقتصاادية عل

 في العمل العام وليس عمليات معزولة عن أهداف المجتمعات والدول وتطلعاتها. 

 

 مشكلة وأسئلة الدراسة: 

 تتم ل مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيسي األتي: 

في تعظيم األرباح؟والذي بدوره يتفرع إلي التساااؤالت  لية اإلجتماعيةماهي أهمية المحاساابة للمسااؤو

 -التالية:

 مسؤوليتها اإلجتماعية تجاه المجتمع التي تعمل فيه؟ . هل تتحمل منظمات األعمال1

 عن مسؤوليتها اإلجتماعية تجاه المجتمعات الفقيرة؟ . هل تفصح منظمات األعمال2

اإلجتماعية المقدمة من منظمات األعمال؛مع تعاظم دورها  مامدى رضااااء المجتمع عن الخدمات .3

 اإلجتماعي. 

 مسؤوليتها اإلجتماعية،وتوقعات المجتمع طواعيةً؟ . هل تتحمل منظمات األعمال السودانية4

 

  أهداف الدراسة: 
 -تسعى الدراسة إلى تحقيق األتي:

  )أ( مدى مساهمة منظمات األعمال في معالجة المشاكل اإلجتماعية.

 هل هنالر مشروعات للشراكة المجتمعية بين منظمات األعمال والمجتمع.  )ب(

 

 فرضيات الدراسة: 

 إهتمام منظمات األعمال بالمسؤولية اإلجتماعية وتوقعات المجتمع يعظم من ربحيتها. -1

اإلفصااااح عن مشاااروعات الشاااراكة المجتمعية ودعم الفقراء من صاااميم المساااؤولية اإلجتماعية -2

 لمنظمات األعمال. 

 

 : أهمية الدراسة

 تأتي أهمية الدراسة بالتطرق إلى عدد من النقاط منها: 



 

 17 عبد الرحمن محمد... .لمنظمات األعمال وتعظيم األرباح  االجتماعيةالعالقة بين المسئولية 

 

 

 

 مدى إلتزام منظمات األعمال بتحمل المسؤولية اإلجتماعية الملقاة على عاتقها. -1

 اون والتفاعل مابين منظمات األعمال والمجتمع. مقدار التع-2

 المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية وتأثيرها على العالقة بين منظمات األعمال والمجتمع. -3

تقدم عدة توصيات عن دور المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال وكيفية تعظيم -4

 ربحيتها. 

 

 منهجية الدراسة

 إتبع الباحث المناهج األتية: 

العالقة بين المسئولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال وتعظيم لبيان أ. المنهج الوصفي التحليلي: 

 األرباح: من وجهة نظر محاسبية. 

ب.المنهج العلمي،الذي يعتمد على اإلسلوب اإلستنباطي واإلستقرائي:للعرض والتحليل، والمناقشة 

 المراجع واألدبيات ذات العالقة باإلضافة إلى البحوث المنشورة كدراسات سابقة. من خالل اإلستعانة ب

 

 تحديد مجتمع الدراسة: 

بالمجال اإلقتصاااااااادي  لدراساااااااة هو إسااااااتطالع اراء المهتمين  هدف الرئيسااااااي من ا نظراً ألن ال

لدور بالمصاااااااادر ال انوية )الكت ، والمراجع، وا ماورد  يل  باحث على تحل مد ال يات والتنموي؛إعت

والبحوث والدراسااات( والتي تناولت الموضااوعات ذات العالقة بإسااهاب ولخصاات اراء الخبراء في 

 المجال. 

 

 أدوات جمع البيانات: 

يات  باألدب باحث  عان ال نة محكمة من ذوي اإلختصاااااااات، وإساااااات با باحث بتصااااااميم إساااااات قام ال

بية المتعلقة بموضااااوع والبحوث المنشااااورة ويير المنشااااورة من الكت  العربية واألجن والدراسااااات

من مواقع الشااابكة العنكبوتية إلساااتكمال الجوان   موضاااوعات ذات عالقة عدة الدراساااة. كما تناول

 المختلفة للدراسة. 

 

 ثانياً: اإلطار النظري

 للمحاسبة عن المسئولية اإلجتماعية:  اإلطار المفاهيمي

هدافه، أساااااليبه، والعوامل التي عن المساااائولية اإلجتماعية، أ يت اااامن هذا الجزء تعريف المحاساااابة

 تؤثرعليها: 

 

 المسااااؤولية لمفهوم دقيق تعريف لتحديد صااااعوبة توجدالتعاريف المختلفة للمسئئئئئولية اإلجتماعية: 

ماعية ناك أن إال االجت هادات عدة ه فة إلى اجت ها هاد ها،إذعرف باح ين بعض تعريف نه: "جميع ال  بأ

 . المجتمع" رفاهيةتهدف ل التي والطرق واألفعال والفلسفات القرارات

 بمختلف لمنظمات ومتطلباتا مصاااااالح تحدد التي والتشاااااريعات عرفها أخرون: "بأنها القرارات كما

 إلى جان  االجتماعية بمسااااؤولياتها وقيامها تفاعلها مدى خالل  من الواحد المجتمع ضاااامن أنواعها

 االقتصادية".  مسؤولياتها

بان  التي تختص بقياس وتحليل األداء  األنشااااااطةمجموعة ب"المسااااااؤولية اإلجتماعيةعرف الصاااااا

االجتماعي لمنظمات األعمال وتوصاااايل تلر المعلومات للفئات والطوائف المختصااااة وذلر بغرض 

مسااااااااعدتهم في اتخاذ القرارات وتقييم األداء االجتماعي لتلر المنظمات" حيث يبرز هذا التعريف 

داء االجتماعي للمنظمات والتقرير عن نتائج القياس اهتمام المحاسااااابة االجتماعية بوظيفتي قياس األ

 .بما يكفل إجراء تقييم ل داء االجتماعي ألي منظمة من قبل المجتمع
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  "Goolsby & Hunt, 1992 عقد إجتماعي بين المنظمة والمجتمع الذي تعمل فيه"

 ووفقا للدراسة االستقصائية بعنوان"رصد المسؤولية االجتماعية للشركات"التي أجرتها مؤسسة: 

Corporate Social Responsibility Monitor 

يتوقع المواطنون في االقتصااادات المتقدمة أن تركز الشااركات على "الق ااايا الجوهرية التي تشااغل 

 الشركات". 

"مفهوم تعمل بأنها 2002المساااؤولية االجتماعية للشاااركات في عاموقدعرفت المفوضاااية األوروبية 

من خالله الشااركات على إدماا الشااوايل االجتماعية والبيئية في عملياتها التجارية وفي تفاعلها مع 

 جهاتها المعنية على أساس طوعي".

نة  McWilliams - Siegel وقد قدم كل من ية م تعريفاً حدي اً للمسااااااؤولية اإلجتماع2001ساااااا

للشاااركات على أنها:"مجموعة النشااااطات التي تقوم بها الشاااركات والتي تقدم نتائج إيجابية للمجتمع 

 بعيداً عن مصالح الشركة وبعيداً عن تطبيق القوانيين الحكومية، وهذه النشاطات تتم ل في: 

 التقليل من إنتاا وإستعمال المواد الم رة بالبيئة. -أ

 األعمال الخيرية. -ب

 طات المفيدة للمجتمع عامة. النشا-ا

  .نموذا المؤسسات الصغيرة المحلية-د

حدد اإلتحاد األوربي مفهوم المسااااااؤولية اإلجتماعية لقطاع األعمال على أنه: "ساااااالوك تقوم على 

وفي تفاعلها مع أصااحاب   اإلعتبارات اإلجتماعية والبيئية في نشاااطاتها أساااسااه الشااركات بت اامين

 . المصالح بشكل طوعي"

وتعني المسؤولية اإلجتماعية بحس  البنر الدولي: "إلتزام أصحاب النشاطات اإلقتصادية بالمساهمة 

وبدوافع ذاتية في التنمية المساااتدامة من خالل العمل مع مكونات المجتمع المحلي لتحساااين مساااتوى 

 معيشة الناس بما يخدم اإلقتصاد والتنمية معاً".

تدامة حدد مفهوم المسؤولية الغجتماعية على أنه: "إلتزام مستمر مجلس األعمال العالمي للتنمية المس

من فبل قطاع العمال بالتصاارف اخالقياً والمساااهمة في التنمية والسااعي لتحسااين الظروف المعيشااية 

 للعاملين وللمجتمعات المحلية والمجتمع ككل". 

من اإلرشادات يير م مجموعة 2001قدمت في عام    OECDمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 

الملزمة للشاركات متعددة الجنسايات تتناول: حقوق اإلنساان، اإلفصااح ومكافحة الفسااد، ال ارائ ، 

 عالقات العمل، البيئة وحماية المستهلر".

"المسااااؤولية اإلجتماعية: "إلتزام أخالقي ومي اق شاااارف لمنظمات األعمال لتحقيق تعريف الباحث: 

الفقيرة منها؛ويج  أن تكون طواعية دون  بالشاااااارائح  ات مع اإلهتمام الرفاهية اإلجتماعية للمجتمع

 أدنى تدخل من السلطات". 

 

 نماذج من المفاهيم التي تناولت مفهوم المحاسبة اإلجتماعية: 
مفهوم المحاساااااابة عن المسااااااؤولية اإلجتماعية منها على ساااااابيل الم ال ال  تتناولهنالر عدة مفاهيم 

 الحصر: 

والتكنولوجي،   التطورالعلمي مع متزامنة جاءت والتي  المتفاقمة  اإلجتماعية لالمشااااك ضاااوء  في 

 بالمسااااؤولية  واإلعتراف جهة من المشاااااكل لهذه العلمية الحلول عن البحث ال ااااروري من أصاااابح

 -نحو األتي: تطويرالنظرة يتطل  األمر من جهة أخرى،هذا األعمال لمنظمات اإلجتماعية

 بالجان  حصر نشاطها  وعدم األعمال أ. ضرورة اإلعتراف بالمسؤولية اإلجتماعية لمنظمات 

 أن بإعتبار  اإلجتماعية لحل المشاكل تؤديه هذه المنظمات أن لنظر إلى مايمكنافقط، ب االقتصادي

اإلقتصادية  البيئة متطلبات لها يوفر الذي المجتمع تجاه لحقوقها  ضافة إ المنظمات إلتزامات   لهذه

 الصحيحة. 



 

 19 عبد الرحمن محمد... .لمنظمات األعمال وتعظيم األرباح  االجتماعيةالعالقة بين المسئولية 

 

 

 

 في السيما  هافي  تعمل التي  والبيئة إجتماعية  كوظيفة المحاسبة بين المتينة العالقة على التأكيدب.

  القياس في والمتم لة  لها األساسية األهداف لم تقف المحاسبة عند المعاصرة، حيث مجتمعاتنا ضوء

  البيئة. سالمة          على وتحافظ  المجتمع  تخدم أخرى أهداف  تحقيق إلى تعدتها  بل  واإلتصال

 أن بل اإلقتصادية أهدافها يخدم بما لها  المتاحة الموارد بإستغالل  التكتفي يج  أن  المنشأة أنا.

 أيً ا.   المتطلبات اإلجتماعية  مواجهة إلى تمتد  مسؤوليتها

 تساهممما اإلقتصادية،  المنشأة أهداف  خدمة في يساعد المستهلكين ورضا الجمهور ثقة د.إكتساب

 المجتمع.  رفاهية  تحقيق في

 التنمية وتحقيق التلوث آلثار السالبة بتقليصا من والحد البيئية الظروف تحسين  هـ. ضرورة

 اإلقتصادية. 

 إنتاجية أك ر سيجعلهم النفسي واإلستقرار  لهم اإلجتماعية الرفاهية وتحقيق  العاملين عاية شؤونرو.

 واإلنتاجية.   الفنية  قدراتهم تنمية  خالل من

  تحسين نشاط سينعكس بال رورة على لهم واإلجتماعية الصحية والرعاية الصناعي ز.توفيراألمن

 المنشأة. 

 لمختلف بمسؤولياتها اإلجتماعية اإلدارة قيام على المترتبة المعلومات وتوصيل لقياس منهج ح.أنها

 . للمنظمة اإلجتماعي األداء تقييم من  يمكن  بشكل  المجتمع  داخل  المستفيدة الطوائف

 

 أهداف المحاسبة للمسؤولية اإلجتماعية: 
 التي يمكن أن تحققها المحاسبة للمسؤولية اإلجتماعية منها:  األهدافهنالر العديد من 

 عناصااار التكاليف، على فقط التشاااتمل التي للمنظمة  االجتماعية همةسااااالم صاااافي وقياس تحديد.1

ا  وإنما  فئات على تأثير لها والتي االجتماعية والمنافع الخارجية التكاليف عناصاار تت اامن  أي ااً

بة من الدور هذا المجتمع، وينبع  االجتماعي األداء قياس مجال في  التقليدية قصااااااور المحاساااااا

 المحاسبي.  القياس  الهدف بوظيفة هذا األعمال، ويرتبط لمنظمات

  وأهدافها إساااااتراتيجية المنظمة كانت إذا ما تحديد خالل من وذلر للمنظمة االجتماعي األداء تقييم.2

 من معقولة نسبة بتحقيق ل فراد  المنظمة طموح  منجهة، ومع  االجتماعية األولويات مع تتماشى

 والرفاااهيااة االقتصاااااااااديااة منظمااات األعمااال أداء بين العالقااة أخرى، وتم اال جهااة من األرباااح

 المحاسبي.  القياس بوظيفة أيً ا الهدف هذا الهدف، ويرتبط لهذا  الجوهري العنصر  االجتماعية

 على  قرارات المنظمة م ل  إجتماعية اثار لها والتي المنظمة بها تقوم التي نشطةاألن عح اإلفصا.3

 توفير  ضاااارورة هذا الهدف الموارد. ويظهر وإسااااتهالك  البيئة تلوث،  العاملين  وصااااحة  تعليم

االجتماعية،  األهداف في تحقيق مساهمتها ومدى للمنظمة االجتماعي األداء عن المالئمة البيانات

 ترشااايد أجلمن  ساااواء، حد   على الداخلية والخارجية المساااتفيدة ل طراف البيانات هذه وإيصاااال

 لها األم ل النطاق وتحديد  اإلجتماعية األنشااااااطة بتوجيه  المتعلقة  والعامة  الخاصااااااة القرارات

 . المحاسبي اإلتصال بوظيفة هذاالهدف المجتمع، ويرتبط أو  المستخدم نظر وجهة  من سواء

 

 المداخــل األساسية للمحــاسبــة اإلجتمــاعيــــة: 

 يمكن التمييز بين ثالثة مداخل رئيسية للمحاسبة اإلجتماعية هي: 

ة اإلقتصادية الكالسيكية يعرف بمدخل المالك أو المساهمين ويجد جذوره في النظريالمدخل األول: 

والتي تعتبر أن للمنشاااااااأة هدفاً وحيداً وهو تعظيم الربح بالنساااااابة للمالك والمسااااااااهمين,وهو يعتبر 

المحاساااااابة اإلجتماعية إمتداداً لمجاالت المحاساااااابة المالية التقليدية ومكملة لها. وقد تبنى ميلتون 

يث رأى أن منظمات األعمال يج  أن فريدمان ذلر المفهوم الكالسااااايكي للمساااااؤولية اإلجتماعية ح

لها حيث أكد  تحقق أرباحاً وتتوساااع في خلق فرت عمل من خالل زيادة حجمها وفتح فروع جديدة 

شكل أف ل عندما تحقق أرباحاً  ستدعم الحكومة ب سدد نتيجة لذلر ضرائ   كبيرة  أن المنظمات  وت
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  رفاهية رفع مساتوى المعيشاة وزيادةفي  أك ر تسااهم   حكومية أك ر,وهذا ساينعكس بشاكل مشااريع 

 المجتمع. 

كإطار  شاااموالً   وأك ر أوساااع  بنظرة  ينظر هذا المدخل الى المحاسااابة اإلجتماعية المدخل الثاني: 

باقي  ويجعل  المالية, فرعاً للمحاسابة  أشامل من كونها   ولمدى بشاكل عام, فكري شاامل للمحاسابة 

له عن  تمييزاً  المصاااااالح  أصاااااحاب  هذا المدخل بمدخل المحاسااااابات األخرى تابعة لها. ويسااااامى 

يات, تم تطويره   وقد  المدخل األول بأهمية األهداف اإلجتماعية عند  في الساااااابعين حيث يعترف 

 القرارات التي تت اامن   إتخاذ يتوج  على اإلدارة   السااعي لتحقيق تعظيم الربح. ووفقاً لهذه الرؤية

 ,فاألدارة  والمجتمع عامة والموردين  والعمالء  والمسااااااتخدمين  ك بين حقوق المال توازناً عادالً 

 وأجتماعية  أهداف المالك,  خاصااااة تتم ل بتحقيق تتحمل نوعين من المسااااؤولية, لهذا المدخل  تبعاً 

 اإلجتماعية.  في تحقيق الرفاهية  تتم ل في المساهمة 

داخل اإلطار العام  خصااااوصااااياته  له  فرعاً متميزاً  إعتبار المحاساااابة اإلجتماعية المدخل الثالث: 

التكاليف  ومحاسااااابة  المالية  كالمحاسااااابة   األخرى المحاسااااابة  كما هو الحال لفروع  للمحاسااااابة,

نظام   أنها  على للمؤساااساااة   وينظر هذا النظام الموارد البشااارية  ومحاسااابة  اإلدارية   والمحاسااابة

أن تحافظ  المشااروع  يج  على إدارة  وبالتالي  أكبر منه   يإجتماع نظام   داخل  فرعي إجتماعي 

هذا ماعي  النظام  على التوازن مع  قاً   وذلر  األكبر  اإلجت قاء   أليراض تحقي قاً  الب  والنمو. وطب

لتحقيق ياية وليس ياية بحد ذاتها وبالتالي بدالً من  وسااايلة  ينظر الى الربح بأعتباره  المدخل  لهذا 

مدى  تحقيق   أن تسعى لتحقيق مستوى مرضي يتماشى مع عامة على اإلدارة  بصفة  تعظيم الربح 

  المهتمااة الفئااات المختلفااة   بين مصااااااااالح بااالتوفيق  ذلاار   ويتم  معين من األهااداف اإلجتماااعي

 بالمشروع. 

 

 ية: أساليب المحاسبة اإلجتماع

 األسالي  المستخدمة في المحاسبة اإلجتماعية علي سبيل الم ال يمكن القول بأنها:  تعددت

هي العملية التي بواسطتها تسطيع المؤسسة اإلتصال بالمجتمع من خالل إظهار كل التأثيرات أ. "

 اإلجتماعية والبيئية سواء بالنسبة لذوي المصالح أو للمجتمع ككل". 

تشتمل على كل التقارير المقدمة من طرف الشركات حول الجوان  اإلجتماعية لنشاط المؤسسة ب. "

 بغض النظر عن األرباح، وهي التقارير التي تهم المساهمين والدائنين والعاملين". 

ا. "اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية هو محاولة لإلبالغ عن كل النشاطات اإلجتماعية في 

 المؤسسة".  

 

 لعوامل التي تؤثر على اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية: ا

 هنالر مجموعة من العوامل تؤثر بمفردها أو مجتمعة على اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية منها: 

 حجم الشركة. . 1

 . نوع النشاط. 2

 . حجم األرباح. 3

 . الرأي العام والجمهور. 4

 . معايير حوكمة الشركات. 5

 . مجلس إدارة الشركة. 6

 . دور اللجان ال قافية واإلجتماعية للشركة. 7

 . تعدد المالك. 8

 . . نسبة مساهمة الحكومة في الشركة9

 

  



 

 21 عبد الرحمن محمد... .لمنظمات األعمال وتعظيم األرباح  االجتماعيةالعالقة بين المسئولية 

 

 

 

 دوافع المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية وأهميتها: 

 األثار البلدان المتقدمة والنامية؛لها ك راً من في التجارية بمختلف تخصصاتها منظمات األعمال إن

 فيها. إال أن تقديم الخدمات اإلجتماعية  تعمل تمعات التيلمجا على واإلقتصادية والبيئية اإلجتماعية

المختلفة يجعلها ذات سمعة طيبة، وموقف ريادي خاصة في ظل ظروف التنافس المحتدم  للمجتمعات 

 بين هذه المنظمات. 

م الخدمات المختلفة للمجتمعات التي تعمل فيها تلع  منظمات األعمال التجارية دوراً مهماً في تقدي

المتسارعة تزداد حجم   واإلجتماعية فتؤثر فيها وتتأثر بها. ففي ظل المتغيرات اإلقتصادية 

 المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه المنظمات تجاه البيئة المحيطة بها. وذلر بتبني البرامج والخطط 

 والتطوير مع تنمية روح اإلبداع واإلبتكار للنجاح   ت التغييرنشاطا لدعم   الفعالة  اإلستراتيجية

  المشاكل ضرورة المساهمة في معالجة  العمل؛مع  وضمان اإلستمرار في سوق   وتحقيق األهداف

 بها.   المحيطة  في البيئة  اإلجتماعية

م والتنوير من قبل التي تحتاا إلى اإلهتما والدراسة  من أهم حقول البحث  "المسؤولية اإلجتماعية"

  الباح ين خاصة في البلدان األقل نمواً للنهوض بمختلف قطاعاتها

 

 من اإلجتماعي األداء عن المحاسبة لجنة حددت لقدمجاالت المحاسبة عن المسئولية اإلجتماعية: 

 هي:  االجتماعي  ل داء  مجاالت أربعة(  N. A. A( بأمريكا للمحاسبين القومية الجمعية قبل

 لمجتمع. ا مع المنظمات تفاعل-1

 البشرية.  الموارد تنمية في المساهمة-2

 والبيئية.  الطبيعية الموارد تنمية في المساهمة-3

 والخدمات.  السلع جودة بمستوى اإلرتقاء-4

 

  -هي:ل داء اإلجتماعي  مجاالت بستة(  (AICPAلقانونيينا للمحاسبين األمريكي المعهد جاء كما

 البيئة. -1

 المتجددة.  يير درالموا-2

 البشرية.  الموارد-3

 الموردين. -4

 العمالء. -5

 المجتمع. -6

 

 الشركات بعض على ميدانية دراسة بإجراء قامت فقد( A. A. A) األمريكية المحاسبة جمعية أما

 أصدرت القياس واإلفصاح، فقد أسس على التعرف أجل من وذلر إجتماعية وتقارير قوائم تعد التي

 هي:  إلجتماعي ل داءا مجاالت بخمس تقريًرا

 البيئة .  على الرقابة-1

 ألقليات.  توظيفا-2

 العاملون. -3

 لمنتج . ا تحسين-4

 المجتمع .  خدمة-5

متعددة  أطراف بين التوازن  بتحقيق اإللتزام والشامل الواسع بمفهومها اإلجتماعية المسؤولية وتشمل

والمجتمع.  والبيئة الخارجية فيها والعاملين اإلنتاجية المنظمات من كل وحاجات بمصالح مترابطة

 مع المجتمع والتفاعل البيئة حماية نشاطات إلى تصنف النوعية حيث من المنظمة نشاطات أن كما

 بالعاملين.  المتعلقة والنشاطات المستهلر وحماية المحلي
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للمنظمة   الحالية لظروفا  على اإلجتماعية باالعتماد لنشاطاتا من مجموعة تحديد يمكن كما

 واألساليب المتبعة فيها: 
 كموارد فيها العاملين ألشخات علىا المنظمة أنشطة تأثير المجال هذا : يت منلعاملينا أ. مجال

 على تعمل األنشطة التي تشمل فهي لمنظمة، وبالتاليا أهداف تحقيق في فعالة بصورة تساهم بشرية

 وسائل  لعمل، تقديما ظروف مجانًا، تحسين العالا كتقديم عام بشكل لعاملينا وظروف وضعن تحسي

 . الداخلية  اإلجتماعية المحاسبة مجاالت إحدى   المجال هذا الصناعي. ويم ل األمن

 الناجمة اآلثار السلبية من لحدا إلى تهدف التي اإلجتماعية النشاطات مجموعة يشمل البيئة: ب. مجال

 البيئة سالمة على بهدف المحافظة البيئة، وذلر تؤثرعلى والتي لنشاطها المنظمة ممارسة عن

 المحاسبة مجاالت أهم من الطبيعية، ويعتبرهذا المجال الموارد على والمحافظة بالمنظمة المحيطة

المياه، والهواء، والتربة،  م ل تلوث لبيئةا أضرارعلى هذه األنشطة من تسببه لما نظًرا اإلجتماعية

 ال وضائي.  والتلوث

 على المستهلر والمحافظة رضا تحقيق إلى تهدف لتيا النشاطات يشملالمستهلك:  حماية ج. مجال

 اإلعالن، وتوفير المساااااتهلر، والصااااادق في خداع المنتج، وعدم أمان بزيادة كاإلهتمام الرضاااااا هذا

 المرتبطة.  والمخاطر  وحدودها  اإلستخدام طريقة حيث من المنتج عن الالزمة البيانات

 للجمهوربشكل عام، إفساح فائدة تحقيق إلى تهدف التي النشاطات مجموعة : يشملالمجتمع مجالد. 

الصحية،  الرعاية في المنطقة، المساهمة ح انة ألطفال للتدري ، إقامة الجامعات طلبة أمام المجال

 للمجتمع.  اإلقتصادية لرفاهيةا وتحقيق تنمية إلى هذايهدف الخيرية، وكل الجمعيات دعم

 في المتقدمة، الساااايما المجتمعات في مركزإهتمام األعمال  لمنظمات اإلجتماعية وتعتبرالمسااااؤولية

 والتشريعات العمال وإتحادات حماية المستهلر جمعيات الشركات، ووجود بين المنافسة إشتداد ظل

 المجتمعات هذه جعل ألمر الذيإلجتماعية، اا لمساااؤوليتها الشاااركات تحمل إلى تدعو التي الحكومية

 نتائج التقرير عن فإن والممارساااات. لذلر والنقاش الدراساااات صاااعيد على فيها متقدماً  شاااوطاً  تقطع

 المنظمات تلر وفاء مدى لبيان المساااااتخدمة المصاااااطلحات أحد يعتبر للشاااااركات اإلجتماعي األداء

 مسااتخدماً  المصااطلح هذا يكن لم قرن نصااف مايقارب منذ فإنه الحقيقة بمسااؤوليتها اإلجتماعية، وفي

 أشار: شلدون.  حين مرة ألول المصطلح لمحاسبي، حيث وردا ألدبا في

 بقاء إجتماعية، وأن مساااؤوليات أخرى اإلقتصاااادية مساااؤولياتها جان  إلى تتحمل الشاااركات أن إلى

 اإلجتماعية.  لمسؤولياتا تلر وتستوفي تلتزم أن عليها يحتم الطويل المدى على وإستمرارها  الشركة

 : أساليب اإلفصـاح المحاسبــي عـن المسـؤوليـة اإلجتمــاعيــة

يمكن تعريف اإلفصاااح المحاساابي عن المسااؤولية اإلجتماعية على أنه عرض البيانات والمعلومات 

المتعلقة بالنشااااط اإلجتماعي بشاااكل يمكن من تقويم األداء اإلجتماعي للمشاااروع . وهناك العديد من 

بتحساااااين المحتوى اإلعالمي  مايتعلق  اإلجتماعي منها  باإلفصااااااح  األساااااباب التي تدعو لإلهتمام 

في الوقت الذي يتسااام واقع  المحاسااابة  المحاسااا  ومهنة   ومنها مايتعلق بمساااؤولية  للتقارير المالية

 تداول المعلومات.  وسرعة  العالم اليوم بالتغير السريع 

المحاساابي عن األداء االجتماعي هو الطريقة  اإلفصاااح المحاساابي عن األداء االجتماعي: اإلفصاااح 

فة ذات  ها المختل طات فة عن نشاااااااا فه المختل بأطرا ها تسااااااتطيع المنظمة إعالم المجتمع  التي بموجب

لر ويج  أن لتحقيق ذ  أداة بها   أو التقارير الملحقة وتعتبر القوائم المالية  الم ااااااامين االجتماعية 

 حد األشكال التالية: أيكون اإلفصاح المحاسبي 

أي أن تشاامل القوائم المالية والمالحظات والمعلومات اإلضااافية المرفقة بها كل اإلفصئئاح الكافي: -أ

المعلومات المتاحة المتعلقة بالمنظمة لتجن  ت ااااااليل األطراف المهتمة بالمنظمة وبعد اإلفصاااااااح 

  . رئيسية إلعداد القوائم الماليةالكافي من أهم المبادئ ال
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سبية المتوفرة مما يعني معه اإلفصاح الكامل: -ب شمل اإلفصاح على كافة المعلومات المحا أي أن ي

بمعلومات قد ال  إظهار معلومات بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى إيراق مسااااااتخدمي القوائم المالية 

 لها.  حاجة  يكون هناك 

بنفس القدر إلى  ت ااامن وصاااولها  باإلفصااااح عن المعلومات بطريقة ويتم ل اإلفصئئئاح العادل: -ج

ويمكن تصاانيف المعلومات الواج  اإلفصاااح عنها كما   المسااتفيدين دون تحيز إلى جهة معينة كافة 

 يلي: 

يمكن تحديد أربعة مجاالت أسااااساااية يتم خاللها اإلفصااااح عن المعلومات معلومات كمية)مالية(: -1

الكميااة مم لااة في الميزانيااة العموميااة ، قااائمااة الاادخاال، قااائمااة التغير في حقوق الملكيااة، وقااائمااة 

نتيجة  التدفقات النقدية، حيث يتم ت اااااامين هذه القوائم بأرقام تعبر عن مبالة فعلية أو تقديرية 

أن هذا الجان  من اإلفصاح يلقي استجابة دائمة من قبل ولتي قامت بها المنظمة، األحداث المالية ا

 المستفيدين من القوائم المالية المنشورة. 

يتم اإلفصاااااااح عن هذا الجان  في التقارير المحاساااااابية المعلومات غير الكمية )غير المالية( : -2

ة النقدية الظاهرة في القوائم المالية بشااكل صاافي من شااانه أن يزيد من فهم المسااتخدم وثقته بالمبال

إذ أن هذه المعلومات يالبا ما تكون مرتبطة بالمعلومات الكمية، ويتم اإلفصاااااااح عن المعلومات 

يير الكميااة من خالل القوائم الماااليااة الرئيساااااايااة ومن خالل قوائم ماااليااة ملحقااة أو المالحظااات 

ركساااون"يشاااير في كتابه إلى أن المعلومات الهامشاااية باإلضاااافة إلى تقرير اإلدارة ، كما أن "هند

 واإلفصاح عنها م مراً إذا كانت مفيدة في عملية إتخاذ القرارات.  يير الكمية تعتبر مالئمة 

 

"اإلفصاح االجتماعي على Burkeقد عرف"مفهوم وأهمية اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية: 

اإلقتصاااااادية بشاااااكل يمكن من تقويم األداء  أنه عرض البيانات المتعلقة بالنشااااااط اإلجتماعي للوحدة

نات التكاليف اإلجتماعية التي تتحملها  اإلجتماعي للوحدة يا باإلفصااااااااح عن ب يد اإلهتمام  قد تزا ول

 التالية:   وذلر ل سباب  المنشأة

 أسباب تتعلق بتحسين المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية. -أ

  .التكاليف والمنافع اإلجتماعية )مدخل التكلفة والعائد(أسباب تتعلق بقياس كل من عناصر -ب

 : المعـومـات الـواجــب اإلفصـــاح عنهـــا

أ/معلومات كميـاااة )ماليـاااـاااة( يمكن تحديد أربعة مجاالت أساسية يتم خاللها اإلفصاح عن المعلومات 

 الكمية مم لة في: 

 . الميزانية العمومية. 1

 . قائمة الدخل. 2

 غير في حقوق الملكية. . قائمة الت3

 . وقائمة التدفقات النقدية. 4

حيث يتم ت اااااامين هذه القوائم بأرقام تعبرعن مبالة فعلية أو تقديرية نتيجة األحداث المالية التي 

قامت بها المنظمة وهذا الجان  يلقى إسااااااتجابة دائمة من قبل المسااااااتفيدين من القوائم المالية 

 المنشورة.

ب/معلومات يير كمية )يير المالية( يتم اإلفصااااح عنها في التقارير المحاسااابية بشاااكل وصااافي من 

شاااااااأنه أن يزيد من فهم المسااااااتخدم وثقته بالمبالة النقدية الظاهرة في القوائم المالية,إذ أن هذه 

كمية المعلومات يالباً ما تكون مرتبطة بالمعلومات الكمية,ويتم اإلفصاااااااح عن المعلومات يير ال

سية بقوائم مالية ملحقة أو المالحظات الهامشية بأالضافة الى تقرير  من خالل القوائم المالية الرئي

 اإلدارة )تعرف بالقوائم التفسيرية( . 
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 : الفـروض والمبـادئ األســاسيـة لنظـام محـاسبـة المسـؤوليـة األجتمــاعيــة

 الي:يقـوم النظام على أربعة فروض أساسية,وهي كالت

وهو يقبل تحمل هذه  إن على المشااااااروع التزامات ومسااااااؤوليات تجاه المجتمع الذي يعمل فيه,/1

 اإللتزامات وتحمل هذه المسؤوليات. 

ويتوج  إسااتغاللها بفاعلية قصااوى وبشااكل يؤدي  للمجتمع بالندرة, تتصااف الموارد اإلقتصااادية /2

 من اإلست مار اإلجتماعي.  المحقق   الى تعظيم العائد اإلجتماعي

المشااروع في نشاااطه التشااغيلي كالماء والهواء   ال تعد الموارد اإلقتصااادية العامة التي يسااتنفدها/3

  سلعاً مجانية وإنما موارد إقتصادية إجتماعية يتوج  على المشروع تعويض المجتمع عما يستنفده

 منها. 

وذلر ضاامن األسااس  مشااروع لمسااؤولياته تجاهه,تنفيذ ال مدى  على  للمجتمع الحق في اإلطالع /4

 والمبادئ المتعارف عليها لإلفصاح المحاسبي. 

 

 العالقة بين المسؤولية اإلجتماعية واألرباح: 

تطورت مفاهيم المسؤولية اإلجتماعية للشركات وأصبحت في ك ير من دول العالم من األدوات التي 

يقيم بها أداء الشااركات ومجالس إدارتها، وأصاابحت عامالً مهماً في تبوي  الشااركات إقتصااادياً إلى 

 جتماعية اإل شركات ذات منفعة مستديمة وشركات التهتم بالتنمية المستدامة. بل أصبحت المسؤولية 

واإلدارات التنفيذية لتحقيق مكاساااا  مالية وذاتية في الوقت  للشااااركات حافزاً مهماً لمجالس اإلدارة 

 إلظهار المالءة  كأداة للعالقات العامة والتساااويق ، أداة  نفساااه. وأصااابحت عالوة على إساااتخدامها 

ابي في الشااااااركات للشااااااركات في أسااااااواق المال بما تحققه من عوائد ذات أثر إيج  اإلقتصاااااااادية

 . والتنفيذيين

مفهوم إدارة األرباح وأثره المالي في القوائم المالية حدا بحوكمة الشااااااركات للدعوة ل اااااابط هذه 

دون التالع  في األرباح وإظهار مكاسااا  أحياناً التكون  حقيقية  األدوات ل ااامان تحقيق مصاااالح 

ة. إدارة الربحية تعني بالمعني الواسااع التخدم المسااتفيدين منها كاف  حقيقية من اجل مكاساا  مرحلية

بها اإلدارة في مرحلة إعداد البيانات المحاساااااابية الظاهرة بالتقارير المالية  التي تقوم  لها التدخالت 

 ومكاس  خاصة.   من أجل تحقيق منافع

كأداة من ادوات  CSRيظهر إستفسار مهم هنا: هل يمكن إستخدام المسؤولية اإلجتماعية للشركات 

؟ والجواب أن أي أداة Earning Management اإلدارة في عمليااات إدارة األرباااح او مااايعرف

 وإظهار نتائج م اااللة  للقوائم المالية   يمكن ان تساااتخدمها إدارة الشاااركة للتأثير في األرقام الحقيقية

  التالع  في األرباحو تجن  مشكالت محتملة يكون ضمن عمليات أ بقصد تحقيق مكاس  مرحلية 

 برامج   وإظهار نتائج يير معبرة، قد تؤثر جوهرياً في نتائج ومساااااايرة الشااااااركات. لهذا تحرت

الشاااركات على مبادئ أسااااساااية ل ااامان إظهار األحداث اإلقتصاااادية بقيمتها الحقيقية دون  حوكمة 

ستقبلي. وتبقى عمليات إدارة التأثير في مستخدم القوائم المالية وت ليله، أو متخذ القرار الحالي والم

األرباح من العمليات الحساااسااة جداً في إظهار الحقائق المالية بتوازن يكفل جميع الحقوق دون تاثير 

بتوجيهات اإلدارات التنفيذية وقدرتها على مواجهة  أو مرحلية. وتتأثر ك يراً  لتحقيق مكاساااا  ذاتية 

ى مفاهيم حوكمة الشااركات إلى محاربة م ل هذه المشااكالت المحتملة في المدى القصااير. ولهذا تسااع

 القوائم المالية المفترض تقديمها لخدمة جميع المساااااتفيدين. ومن الممارساااااات التي تتنافى مع عدالة 

هذه األدوات أو الممارسات األتي؛إستغالل المسؤولية اإلجتماعية للشركات ومفاهيم اإلستدامة  أهم 

اف على حساب أطراف أخرى. وهنالر عدة ممارسات لها لخدمة أيراض قصيرة األجل تخدم أطر

ت ااااااليل  دوات أإلسااااااتغالل تطبيقات المسااااااؤولية اإلجتماعية للشااااااركات كأداة من الساااااالبي األثر 

جل تحقيق مصالح قصيرة األجل. ومن هنا يج  على أوالتالع  باألرباح من  المست مرين والمالك 

 اإلجتماعية  لتحقق من ساااااالمة برامج المساااااؤولية ن يبذل مجهوداً في عمليات اأمراجع الحساااااابات 



 

 25 عبد الرحمن محمد... .لمنظمات األعمال وتعظيم األرباح  االجتماعيةالعالقة بين المسئولية 

 

 

 

أو أهداف  لت ليل مستخدمي القوائم المالية، أو التقرير عن نتائج  إستخدامها كأداة  للشركات وعدم 

 اليمكن تحقيقها، بهدف التالع  بالنتائج. 

باح يير جتماعية وإدارة األرويرى بعض المحاسااابين: إن عملية الربط المباشااار بين المساااؤولية اإل

دقيق ألن الشااركات ربما تسااتخدم المسااؤولية اإلجتماعية لتحسااين صااورتها أمام اإلعالم والمجتمع، 

وإخفاء ممارسااااااتها إلدارة األرباح، لكن اليمكن إدارة األرباح من خالل برامج المسااااااؤولية فهما 

 نقي ان اليجتمعان. 

المساااؤولية اإلجتماعية  "لويرى الباحث ضااارورة إجراء مزيد من الدراساااات وبإساااتفاضاااة في حق

 وعدم الربط بينهما مباشرة دون التحليل الدقيق.  "وإدارة األرباح

 

 . األداء اإلجتماعي والمالي للشركات:العالقة بين 

من ، والنامية  الناشااائة األساااواق في جيد بشاااكل المالي واألداء االجتماعي األداء تظهر الرابطة بين

دولة أطلق  60 أك رمن في شركة 240 تقييمب قامت الدراسة هذاالموضوع في الشاملة بين الدراسات

سة عليها شركات( والتزامها الرشيد الجيدة )الحكم أن الحوكمة التنمية،وجدت قيمة درا  بالمسئولية لل

  على شااتملتإ الفوائد النامية والناشاائة. هذه التجارية ل سااواق مالية فوائد أنتجت والبيئية االجتماعية

 وزيادة من التلوث، والحد  الطاقة إساتخدام من الم ال، التقليل سابيلى عل للتكاليف كبيرة  تخفي اات

السمعة  وتعزيز المخاطر، من والتقليل جديدة بيئية إنتاا خطوط الم ال، إنشاء سبيل إليرادات: علىا

األجنبي.  المال رأس األموال خاصة لرؤوس الوصول البشري، وتسهيل المال رأس السوقية، تقوية

 عبر مالي أداء أف ل تنتج الناشئة األسواق في اإلستدامة أن إلى خلصت  التنمية قيمة وعليه دراسة

 في أقوى وجعلته التجاري الوعي عززت سااااااتدامةاإل وزيادة اإليرادات.عموما، فإن التكاليف تقليل

 متمايزة.  أسواق في الشركات من مختلفة متباينة ألنواع وسائل طريق عن ولو.الناشئة األسواق

سواق بوساطة إعدادهماتم  تقرير وفي سيا  أ  في الشركات حوكمة على  CLSAالهادئ والمحيط  ا

 57أن أسااهم جدو  والمالي,وقد االجتماعي األداء بين إيجابية رابطة أي ااا وجدت األسااواق الناشاائة

 كافيا اهتماما تولي لم التي الشاااااركاتأساااااهم  على تفوقت للحوكمة عالية معاييرى تبني تالت شاااااركة

 حوكمة أنظمة تتبنى التي الشركات تلر في عام؛ بشكل ل سهم السوقية مشابهة نتائج بالحوكمة، وجد

لااادويااال، هاااارت،  "أضااااااعف. وفي دراساااااااااة أخرى أنظماااة تتبع التي من أك ر وقوياااة دقيقاااة

 أعلى ساااااوقية قيمة لديها صاااااارمة بيئية معايير تتخذ التي الشاااااركات أن م. وجد 2000عام"ويونج

 فقيرة.  أو صرامة معاييرأقل تتبع التي الشركات من بك يرمن ييرها

 في للشااركات  قيمة  تصاانع للشااركات جتماعيةاإل المساائولية أن على قوية مؤشاارات توجد فإنه هكذا

 في إجتماعيًا الملتزمة أن الشااااركات كما المتقدمة األسااااواق في نفسااااها الناشاااائة ل سااااباب األسااااواق

الجديدة،  ل سااااواق اإلدارة، والوصااااول ناحية من  أف اااال لتكون تتجه والناشاااائة النامية األسااااواق

 . تدريبا وأف ل أك ر قوةعمل أف ل، ولديها سمعة أقل، ولديها مخاطر ومواجهة

 

 المعاييرالمقترحة لقياس المسؤولية االجتماعية: 

م 1963يرى البعض أن المعايير المحاسااابية العامة التي وضاااعتها جمعية المحاسااابين األمريكية عام 

م هي أنسااا  أسااالوب وعلى هذا األسااااس فإن المعايير االجتماعية المقترحة 1966ونشااارت في عام 

 كالتالي: 

 اإلجتماعينشاااط حيث البد أن تكون البيانات والمعلومات المحاساابية المتعلقة بالمعيار الصئئالحية: -أ

وثيقة الصااااالة واإلرتباط بالهدف من إساااااتخدامه وأن تعكس التقارير اإلجتماعية األثر اإلجتماعي 

ل نشااااطة المطلوب قياس نتائجها لجميع أصااااحاب المصاااالحة واألطراف اإلجتماعية المسااااتفيدة 

بصااورة حقيقية تبعث على ال قة وفي الوقت المناساا  و بشااكل يحقق األهداف المرجوة من أعداد 

 االجتماعية الختامية.  القوائم
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يتبلور م اامون هذا المعيار في ضاارورة تحديد الحقائق والتقارير عنها معيار الخلو من التميز: -ب

بنزاهة وتجرد وبحيث التنطوي على أي تحيز بالت مين أو إستخدام طرق القياس التي يظهر بها 

 للعوائدء للتكاليف أو التميز واضااااحاً واإلعتماد على طريقة موضااااوعية للقياس المحاساااابي سااااوا

 االجتماعية. 

م مون هذا المعيار يكمن في ضرورة تبيان أسباب تحقق أو عدم تحقق األهداف معيار النسبية: -ج

طالبي المعلومات  جة  حا باع  عام وإشاااااا ناع ال ماعية حتى يمكن الوصااااااول إلى درجة اإلق اإلجت

 لنشاط المنظمة.  وكذلر حق المجتمع في أن يعرف النتائج اإلجتماعية اإلجتماعية

يقابل هذا المعيار )مبدأ التكلفة التاريخية( المتعارف عليه في معيار التكلفة اإلجتماعية التاريخية: -د

مجال القياس المحاساااابي للنشاااااط اإلقتصااااادي وبالريم من تعرضااااه للنقد الشااااديد إال أنه في ظل 

لمعيار لما يتحقق عنه قدر ليس القياس المحاساااااابي ل داء اإلجتماعي يتوقع أن تزداد أهمية هذا ا

 من الموضوعية والقابلية للمقارنة.  بالقليل

ويمكن أن يحل هذا المعيار في مجال المحاسبة اإلجتماعية بدال من )مبدأ معيار العائد االجتماعي: -ه

اإليراد( في مجال المحاساااااابة المالية، ألنه يتسااااااع ليشاااااامل العوائد اإلجتماعية يير القابلة  تحقيق

 اس النقدي المباشر وال يوجد لها سعر في السوق. للقي

 اإليراداتيقابل هذا المعيار )مبدأ مقابلة معيار مقابلة العوائد االجتماعية بالتكاليف المسئئببة لها: -و

بالتكاليف( في حالة المحاساااابة المالية، يعني مقابلة العوائد اإلجتماعية لكل نشاااااط إجتماعي تحت 

ولية اإلجتماعية بالتكلفة التي أحدثت هذا العائد و يتسااااااع ليشاااااامل كل مجال من مجاالت المسااااااؤ

 األسالي  المستحدثة في القياس اإلجتماعي أو التكاليف االجتماعية. 

 

 ثالثاً: الدراسات السابقة: 

 منها:هنالك العديد من الدراسات التي تناولت المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية 

اإلفصئئئاح العوامل المؤثرب على ، واألسئئئتاذب: بن فرج نوينة"بولصئئئناممحمد . دراسئئئة األسئئئتاذ: 1

  .دراسة حالة شركة البوتاس العربية المساهمة اإلجتماعي

تحديد مفهوم المحاسااااابة عن المساااااؤولية اإلجتماعية. التعرف على أساااااالي  هدفت الدراساااااة إلى "

تعتبر لدراسااااااة إلى األتي: "وتوصاااااالت ااإلفصاااااااح عن المعلومات اإلجتماعية في القوائم المالية. 

المحاساااابة االجتماعية أحد أهم التطورات الحاصاااالة في المحاساااابة وقد إنتقلت هذه الفكرة من الدول 

الصاناعية الكبرى إلى دول العالم ال الث ومن خالل الدراساة البسايطة على العينة المدروساة توضح 

لي بالنشاااااط اإلجتماعي كجزء من أن شااااركة البوتاس العربية المساااااهمة المحدودةتهتم بشااااكل إجما

النشااااط اإلقتصاااادي ولكنها لم ترق إلى مساااتوى الدول الكبرى في إبراز النشااااط اإلجتماعي وطرق 

اإلفصااااح عنه. تلتزم شاااركة البوتاس العربية المسااااهمة المحدودة باإلفصااااح عن بعض النشااااطات 

 اإلجتماعية ولكن ليس بشكل منفصل عن القوائم المالية الرئيسة. 

تسئئئبأل األهداف  للإلتصئئئاالت السئئئودانية . دراسئئئة عصئئئام كوكو: السئئئودا : مجموعة سئئئودات2

 األنمائية لأللفية في مشروعات التنمية المجتمعية. 

بواحدة من تجارب الشاااركات الوطنية الساااودانية المهمة االهتمام هدفت الدراساااة إلى تحقيق األتي: 

وفقاً لمعطيات األلفية وماحققته منها من برامج، علماً بأنها بدأت  لإلتصاااالت وهي مجموعة سااوداتل

 م. وقد شاااملت مشاااروعاتها عدد منالمجاالت1998الذي م ل روح أهداف األلفية في العام  برنامجها

تام ومكافحة الفقر والمشااااااروعات التنموية عامة.  الحيوية؛ لة األي حة والمياه والتعليم وكفا الصاااااا

اإلحتياجات المدرسية  دة نتائج منها: تحقيق التعليم اإلبتدائي الشامل، بتوفيروتوصلت الدراسة إلى ع

المختلفة عند بداية العام الدراسي. تقديم خدمات الرعاية الصحية فقد قامت بتأسيس مجمعات متكاملة 

ل طفال  لرعاية الطفولة بعدة مدن سااودانية ساااهمت بشااكل كبير في توفير الرعاية الصااحية الالزمة

 تلر المناطق.  في



 

 27 عبد الرحمن محمد... .لمنظمات األعمال وتعظيم األرباح  االجتماعيةالعالقة بين المسئولية 

 

 

 

للشركات سبيل فعال للتنمية  "المسؤولية اإلجتماعيةPowers & Companyدراسة:  .3

هدفت الدراسة إلى: خلق فرت العمل والتعليم، والتخفيض من وطأة الفقر م: 2013المستدامة" 

واإلدارة البيئية الرشيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. حث الحكومات ومنظمات المجتمع 

المدني والباح ين والشركات المساهمة في اإلرتقاء بمستوى المجتمعات التي تعمل في ظلها. وتوصلت 

عدة نتائج منها: أن المسئولية اإلجتماعية للشركات تمارس بطريقة متباينة من قبل مختلف  الدراسة إلى

أنواع الشركات في المنطقة. ضرورة فهم تناول كل أنواع الشركات للمسؤولية اإلجتماعية في الوقت 

 الراهن خطوة حاسمة لمواءمة مبادرات المسؤولية اإلجتماعية في المستقبل. 

في تقارير  أحمد صالح أبوسمرب "معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيةحامد . دراسة: 4

من وجهة نظر مدققي -الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

هدفت . رسالة ماجستير يير منشورة الجامعة اإلسالمية يزةم. 2009الحسابات وإدارات الشركات"

معوقات اإلفصاح عن المسئولية اإلجتماعية للشركات المساهمة العامة،  الدراسة إلى: التعرف على

وتحليل أسباب محدودية اإلفصاح اإلجتماعي في تقارير الشركات المساهمة المدرجة في سوق 

فلسطين ل وراق المالية من وجهة نظر مدققي الحسابات، وإدرات الشركات المساهمة العامة. 

ج منها: وجود نواه صلبة فاعلة في مجال نشاطات المسؤولية وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائ

اإلجتماعية والتقرير عنها، على الريم من أن اإلفصاح من قبل معظم الشركات كان متواضعاً وضعيفاً 

في يالبية مجاالت المسؤولية اإلجتماعية، ويكاد يكون معدوماً في بعض الشركات التي لها أثر مباشر 

 البشرية والمجتمع والمستهلكين.  على البيئة والموارد

حالة –. دراسة: نايد مراد: "المسؤولية اإلجتماعية للشركات في ظل المتغيرات العالمية5

بيان أهمية المسؤولية اإلجتماعية من منظور األفكار اإلقتصادية  هدفت الدراسة إلى"الجزائر

واإلجتماعية   اإلقتصادية  الوضعية. ومدى مساهمة الشركات الدولية في ظهور بعض المشكالت

 االجتماعية المسؤولية مستوى تفاوتن م الريم والبيئية في دول العالم. وتوصلت الدراسة إلى أنه على

 المجاالت في الشركات تلعبه الذي الدوراإلجتماعي تزايد على المؤشرات تؤكد أن آلخر، إال بلد من

 المجتمع. كما أفراد من ضئيلة سوى نسبة به تشعر وال محدودا مازال الدور هذا أن اإلجتماعية، إال

 تلبية بها، أو أحوال العاملين تحسين بسيط، م ل بشكل فيها الشركات تساهم مجاالت ك يرة هناك أن

 البيئة.  حماية أو المستهلكين إحتياجات

األعمال "مدى إستجابة منظمات : العراق. دراسة"مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجية6

هدفت الدراسة إلىالتعرف على مدى إستجابة المنظمات العاملة على تجاه مسؤوليتها اإلجتماعية"

ضوء المتغيرات البيئية المحيطة بها، ومسؤولية هذه المنظمات العاملة تجاه المجتمع وحل مشاكله 

ستراتيجيات وعالجها والمتطلبات الالزمة لديمومة اإلستجابة لهذه المنظمات من خالل وضع اإل

والخطط وتنسيق الجهود مع المجتمع. وبيان مبدأ التوافق في المسؤولية اإلجتماعية بين الحقوق 

والواجبات ومدى مساهمة أفراد المجتمع وإشرافهم إلشباع إحتياجاتهم وحل مشكالتهم. توصل الباحث 

 إلى عدة نتائج منها: 

عمال بشكل تلقائي طبع إن تستجي  منظمات األ: صور اإلستجابة المتوقعة: ال يتوقع اإلنسان بالأ

 وبنفس الدرجة لتلر المتطلبات الموسعة، لذلر فقد تفاوتت درجة اإلستجابة بينها على النحو األتي: 

للفلسفة  إن إدارة بعض المنظمات عجزت عن إستيعاب المفهوم، وظلت بفكرها وسلوكها مشدودة 

 بالعزلة.   قد حكمت على نفسها  وحدة، وهي بهذاالتقليدية التي تركز على الهدف اإلقتصادي 

الريم من وجود األنواع السابقة من اإلستجابة عملياً، إال إن  على: : االستجابة في الدول المتقدمةب

النمط األخير )مدخل التكامل( هو الذي أصبح سائداً من الناحية العلمية في الدول المتقدمة كالواليات 

  R. Elbert and I. Parent) ج الدراسة التي أجراهاالمتحدة ويؤكد ذلر نتائ

: اإلستجابة في الدول النامية: إذا نظرنا إلى الدول النامية نجد إن األهداف اإلقتصادية )كهدف الربح ا

 جتماعية. اإل خاصة من األهداف  على ييرها  األولوية   م الً( لها
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والتجارية جامعة محمد الشريف مساعدية كلية العلوم اإلقتصادية  دراسة طـارق راشي:. 7

"مامدى مساهمة تبني مفهوم المسؤولية اإلجتماعية في تحقيأل ريادب وتدعيم تنافسية الجزائر

: أهم الفوائد التي تتحصل عليها منظمات البح ية: إلى إبراز وتحليلهدفت الدراسة منظمات األعمال"؟

ية اإلجتماعية، ومحاولة ت بيت ذلر المفاهيم من األعمال جَراء مصاحبتها وتبنيها لمفهوم المسؤول

خالل اإلستعانة باهم الدراسات التطبيقية الموجودة في هذا المجال من أجل طرحها بالنسبة لمنظمات 

األعمال في الدول اإلسالمية للوصول إلى اإلستفادة منها ومحاولة تطويرها في إطار الخصوصية 

 ال قافية اإلسالمية في هذه الدول. 

 والحكم تقييمها منظمة أعمال ال يمكن ألي توصل الباحث إلى: أن الممارسات اإلجتماعية والبيئية

 للنشاط لآلثارالسلبية  نتيجة المجتمع  يتحملها األضرارالتي عن تكاليف بمعزل مجردة عليها بنظرة

 لكافة إجتماعي أداء من الوحدة تلر ماتقدمه بين إجراء الموازنة الوحدة. وينبغي لتلر اإلقتصادي

 منل كك  والمجتمع المحيطة  بالبيئة  ضارة  اثار سلبية من ومالها  جان  من لعالقةا ذات األطراف

 ر. اخ جان 

 موالي لخضرعبدالراق، أ: بونيد سايح )جامعة ورقلة( :  . دراسة: عزاوي عمر،8

دوافع تبني منظمات األعمال أبعاد المسؤولية االجتماعية واألخالقية كمعيار لقياس األداء 

الملتقى الدولي ال الث -جامعة بشار: كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسييراإلجتماعي. 

 منظمات األعمال و المسؤولية اإلجتماعيةحول: 

ألطراف الفاعلة في النشاط اإلقتصادي حول دوافع و ض وجهات نظر ااإستعرهدفت الدراسة إلى: 

كمعيار لقياس األداء اإلجتماعي في إطار   اإلجتماعية أهداف تبني منظمات األعمال للمسؤولية 

كلفة اإلجتماعية في إطار إرساء مبادئ وفعاليات التنمية تالوبين العائد اإلجتماعي    الموازنة

 المستدامة. 

والجوان  األخالقية  اإلجتماعية   المسؤولية نتائج منها: يحتل موضوع  توصلت الدراسة إلى عدة

لها في جوان   الموجه  النقد  تأثير المنظمات وزيادة  أهمية كبيرة في الوقت الحاضر بسب  اتساع 

ترتبط بمشروعية عملها والياته م ل حاالت الفساد والقرارات يير األخالقية المؤثرة على المجتمع. 

  وجماعات ال غط بسب  إنتشار المعرفة دور منظمات األعمال في المجتمع المدني   تزايدومع 

لفئات عديدة نجد  اإلجتماعي وخاصة  بتعزيز أدائها  اإلتصاالت أصبحت المنظمات ملزمة  وسرعة 

 أخرى مسيطرة.   وبين فئات  الفجوة بينها قد همشت وزادت  أنها 

 م( : 2012مد، ). دراسة: عبدالمجيد، حميدب مح9

 نموذج مقترح لقياس العالقة بين المسؤولية اإلجتماعية للشركات وإدارب األرباح. 

هدفت الدراسة إلى: دراسة العالقة بين المسؤولية اإلجتماعية للشركات وإدارة األرباح. وذلر مع 

التركيز على تأثير السلوك اإلنتهازي والسلوك األخالقي إلدارة الشركات عند إستخدام أنشطة 

العالقة  المسؤولية اإلجتماعية للشالكات على مستوى إدارة األرباح. وقد تم بناء نموذا لقياس هذه

ت من متغير المسؤولية اإلجتماعية للشركات ومتغير إدارة األرباح، باإلضافة إلى بعض المتغيرات 

 األخرى المؤثرة على هذه العالقة. 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن كالً من الشركات ذات المسؤولية اإلجتماعية ويير ذات 

رباح. وقد كانت هناك عالقة سلبية جوهرية بين المسؤولية المسؤولية اإلجتماعية قد مارست إدارة األ

اإلجتماعية للشركات وإدارة األرباح لدى الشركات التي دخلت المؤشر، أدى إلى إنخفاض مستوى 

 كامل.  بشكل   يمنعها إدارة األرباح لديها، إال أنه لم 

السابقة من مشاكل، ماحققته من أثرى الباحث دراسته من خالل اإلسترشاد بما تناولته الدراسات 

سعت إليه من حلول،ثم ماتوصلت إليه من نتائج، فقد تناولت تلر الدراسات موضوعات ،ما أهداف

بالمسؤولية اإلجتماعية وإدارة األرباح؛أو بمدى قيام المنظمات  ؛إماجلهاومشاكل مختلفة تتعلق 

جميع عناصر  ة، بينما ركزتبمسؤوليتها  تجاه المجتمع وييرها من الموضوعات ذات العالق

 ومتغيرات ومشاكل دراسة الباحث علي: 



 

 29 عبد الرحمن محمد... .لمنظمات األعمال وتعظيم األرباح  االجتماعيةالعالقة بين المسئولية 

 

 

 

 العالقة بين المسئولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال وتعظيم األرباح: من وجهة نظر محاسبية( ) 
 رابعاً: الدراسة الميدانية: 

( للحصااول ألأنظر المالحتناولت هذه الدراسااة تحليل البيانات التي قام بجمعها بواسااطة اإلسااتبيان )

على المعلومات الالزمة التي تمكنه من إختبار الفرضاايات. وتم إسااتخدام الوسااط الحسااابي والتوزيع 

 التكراري والنساااااابي، بااااسااااااتخااادام برناااامج الرزم اإلحصاااااااااائياااة للااادراساااااااااات اإلجتمااااعياااة )

(SPSSStatistical Package for Social Sciences وإختبااار مربع كاااي لااداللااة الفروق

 للحصول على نتائج الدراسة. 

يتم ل مجتمع الدراسة من شركات المساهمة العامة بالسودان، بجان  أع اء مجتمع وعينة البحث: 

هيئة التدريس من ذوي اإلختصااات. أما عينة الدراسااةفتم إختيارها عشااوائياً بكل حيادية من مجتمع 

إسااااااتبانه على المسااااااتهدفين بمعاونة فريق من الطالب 100بتوزيع الدراساااااااة، حيث قام الباحث 

( . وتكون اإلسااتبانة %89( إسااتبانة مسااتوفية أي بنساابة إسااترداد بلة )89الخريجين، وتم إسااترداد )

من قسميناألول يشتمل علىالمقدمة توضح الغرض من الدراسة، البيانات الشخصية )العمر، المؤهل 

ركز الوظيفي، وسااانوات الخبرة( ، ثم القسااام ال اني ويت ااامن أسااائلة العلميوالمهني، التخصاااص، الم

 وعبارات لكل فرضية لمعرفة أراء المبحوثين. 

 

 اختبار صحة الفرضيات: 

اإلفصاح عن مشروعات الشراكة المجتمعية ودعم الفقراء من : أوالً: نتائج إختبار الفرضية األولى

 صميم المسئولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال. 

 ( : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات الفرضية األولى: 3الجدول رقم )

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

1 
ماعية ودعم الفقراء  مات اإلجت خد جارية لل قديم منظمات األعمال الت ت

 ترفع منمكانة الشركة وسمعتها في سوق العمل. 
4. 02 0. 80 80. 4 

2 
إهتمام منظمات األعمال بعمل مشااااااروعات الشااااااراكة المجتمعية يقلل 

 ك يراً من الهجرة يير الشرعية. 
3. 42 0. 85 68. 4 

3 
قيام منظمات األعمال التجارية بدعم الجمعيات الخيرية وحل الق ااااااايا 

 اإلجتماعية ضمن مسؤولياتها األخالقية لدى المجتمع. 
3. 79  .056 75. 8 

4 
التدري  والتاهيل للعاملين مع إيجاد ظروف عمل امنة وضمان حقوقهم 

 بعد التقاعد تقع ضمن المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال. 
4. 67 0. 61 93. 4 

5 
اإللتزام بمعايير الشاااااافافية واليات الحوكمة من العوامل التي تساااااااعد 

 منظمات األعمال التجارية بالقيام بمسؤوليتها اإلجتماعية. 
3. 53 0. 67 70. 6 

6 
التخطيط للمشااااااروعات المجتمعية ودراسااااااتها جيداً يعمل على عدالة 

 توزيع الفرت بين المجتمعات خاصة الفقيرة منها. 
4. 16 0. 81 83. 2 

7 
تبني مشااروعات التنمية المسااتدامة بين القطاعات المختلفة يقوي ويدعم 

 مبدأ المسؤولية اإلجتماعية. 
3. 07 0. 51 61. 4 

 2 .76 39 .0 81 .3 اإلجمالي

 

التدريب والتاهيل للعاملين مع إيجاد ظروف عمل آمنة وضما  ( أن الفقرة الرابعة )3يبين الجدول )

( قد إحتلت المرتبة التقاعد تقع ضئمن المسئؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال حقوق العاملين بعد

 األولى بين فقرات الفرضااااية األولى، وهذا يعني أن تدري  وتأهيل العاملين وضاااامان اإلسااااتمرارية

مع ضاامان حقوقهم التقاعدية من صااميم المسااؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال. )األمن الوظيفي( 

، أما أقل الفقرات تأثيراً حساا  4 .93، وبأهمية نساابية 67 .4لفقرة وسااطاً حسااابياً بلة وحققت هذه ا

تبني مشئئروعات التنمية المسئئتدامة بين القطاعات المختلفة يقوي رأي العينة فهي الفقرة السااابعة )
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سب07 .3( حيث حققت هذه الفقرة وسطاً حسابياً ويدعم مبدأ المسؤولية اإلجتماعية.  ية ، وبأهمية ن

 .76، وبأهمية نسبية بلغت 81 .3، وبلة متوسط المتوسطات لفقرات الفرضية األولى 4 .61بلغت 

، وللتحقق من أن الوسط الحسابي الذي أبداه المستجيبون من أفراد العينة لفقرات الفرضية األولى 2

سة إلجابات عينة One Sample T–testأكبر بدرجة معنوية من وسط أداة القياس، تم إختبار الدرا

 ( يوضح النتائج التي تم التوصل إليها: 4والخاصة بفقرات الفرضية األولى والجدول )

 ( للفرضية األولى: T( : المؤشرات اإلحصائية الختبار )4الجدول )

 المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

اإلفصاااااح عن مشااااروعات الشااااراكة المجتمعية ودعم الفقراء من 

 صميم المسئولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال. 
3. 81 0. 39 

13. 

57 

0. 

000 

 

. 000 .0الجدولية، وهي معنوية عند مستوى  Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tمن خالل الجدول أعاله يت ح أن قيمة 

اإلفصاح عن مشروعات الشراكة المجتمعية ودعم الفقراء من صميم المسئولية : وهذا يعني أن عينة الدراسة ترى أن

 %( . 95لذا تقبل الفرضية األولى وبمستوى ثقة )اإلجتماعية لمنظمات األعمال. 

إهتمام منظمات األعمال التجارية بالمسئولية اإلجتماعية وتوقعات المجتمع : ثانياً: نتائج إختبار الفرضية الثانية

 ن ربحيتها. يعظم م

 ( : المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات الفرضية ال انية: 1الجدول رقم )

 العبارب م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

1 
تم ل المسااااؤولية اإلجتماعية ضااااغوطات وحواجز في ساااابيل الوفاء 

 بإلتزاماتها تجاه المجتمع. 
4. 28 0. 70 85. 6 

2 
القيام بالمساااؤولية اإلجتماعية وتوقعات المجتمع تحسااان من صاااورة 

 المنظمة أمام المجتمع. 
3. 37 0. 76 67. 4 

3 
المسااااااؤولية اإلجتماعية تهدف إلى تحقيق الرفاهية اإلجتماعية وذلر 

 بالمساهمة في حل مشكالت المجتمع. 
4. 35 0. 92 87. 0 

4 
ماعية مي اق وعقد إج ية اإلجت ماعي واخالقي بين تم ل المسااااااؤول ت

 منظمات األعمال والمجتمع. 
2. 51 0. 88 50. 2 

5 
تقديم منظمات األعمال للخدمات وتحمل مسااااااؤوليتها تجاه المجتمع 

 تعزز من ربحية أسهمها في سوق العمل. 
4. 02 0. 60 80. 4 

6 
مناااقشااااااااة المجتمع مع أخااذ ارائهم؛وترتياا  أولويااة المشااااااروعااات 

 المجتمعية يزيد من ثقة المجتمع في منظمات األعمال التجارية. 
3. 81 0. 66 76. 2 

7 
قيام منظمات األعمال بإلتزاماتها تجاه المجتمعات المختلفة ي اااااامن 

 لها المنافسة أمام ييرها من المنظمات. 
4. 28 0. 67 85. 0 

8 
المسؤولية اإلجتماعية تقوي العالقة بين المنظمة والعاملين مما يحقق 

 الرضا الوظيفي. 
3. 14 0. 94 62. 8 

9 
بااث ال قااافااة المجتمعيااة والتكااافليااة لاادى منظمااات األعمااال يزيااد من 

 اإلنتاا واإلنتاجية مما يعظم األرباح. 
4. 09 0. 89 81. 8 

10 
القيام بالمساااؤولية اإلجتماعية بصاااورة فعالة يقلل ك يراً من المشااااكل 

 ؛ويعمل على ترابط المجتمع. 
4. 28 0. 67 85. 0 

11 
تحمل منظمات العمال التجارية لمساااؤوليتها اإلجتماعية بدعم الفقراء 

 يقلل ك يراً من معدل البطالة. 
4. 14 0. 74 82. 8 

 77 44 .0 85 .3 اإلجمالي
 

المسئئئؤولية اإلجتماعية تهدف إلى تحقيأل الرفاهية اإلجتماعية ( أن الفقرة ال ال ة التي نصااات على )1الجدول )يبين 

( قد إحتلت المرتبة األولى بين فقرات الفرضااااية ال انية، وهذا يعني أن وذلك بالمسئئئئاهمة في حل مشئئئئكالت المجتمع

عية بالمساهمة في حلول الك ير من المشكالت اإلجتماعية. اإلهتمام بقيم المسؤولية اإلجتماعية تحقق الرفاهية اإلجتما

تمثل . أما أقل الفقرات تأثيراً حساا  رأي العينة )0 .87، وبأهمية نساابية 35 .4وحققت هذه الفقرة وسااطاً حسااابياً بلة 
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قرة ( حيث حققت هذه الفالمسئئئئئئؤولية اإلجتماعية ميثاق وعقد إجتماعي واخالقي بين منظمات األعمال والمجتمع. 

، وبأهمية نسبية 85 .3، وبلة المتوسط الحسابي لفقرات الفرضية 2 .50، وبأهمية نسبية بلغت 51 .2وسطاً حسابياً 

%، وللتحقق من أن الوسااط الحسااابي الذي أبداه المسااتجيبون من أفراد العينة لفقرات الفرضااية ال انية أكبر 76بلغت 

إلجابات عينة الدراسة والخاصة بمتغيرات  One Sample T–testبدرجة معنوية من وسط أداة القياس، تم إختبار 

 ( يوضح النتائج التي تم التوصل إليها: 2الفرضية ال انية والجدول )

 ( للفرضية الثانية: T( : المؤشرات اإلحصائية إلختبار )2الجدول )

 المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

ماعية  ية اإلجت بالمساااااائول جارية  مام منظمات األعمال الت إهت

 وتوقعات المجتمع يعظم من ربحيتها. 
3. 85 0. 44 12. 56 0. 000 

 

. 000 .0الجدولية، وهي معنوية عند مستوى  Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tمن خالل الجدول أعاله يت ح أن قيمة 

إهتمام منظمات األعمال التجارية بالمسئولية اإلجتماعية وتوقعات المجتمع وهذا يعني أن عينة الدراسة ترى أن: 

 %( .  95لذا تقبل الفرضية ال انية بمستوى ثقة )يعظم من ربحيتها. 
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