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خعثَابصجخعاىَضوٗىٞةخعاجاتزَبنٞةخعاإل ّة عصفاب عنِعانأّطةخعاىاب
ع"شسمبدعاىادٍبدعاىَضبَٕخعاىعبٍخعانأزدّٞةخدزاصخعرةجٞقٔعصفٜع"

 

ٕدٙعٍاَدعنجدعاىسحَِعاىعج٘زٛ
1
ع

ّجٞتعصبىٌعٍاَدعثٞ٘ض
ع2

ع
 المحاسبة والتمويل، األردنماجستير في  -1

 أستاذ مساعد في جامعة طرابلس ، قسم المحاسبة، ليبيا -2

 

 الملخص
عاجاتزَبنٞخع عاىَضوٗىٞخ عثَابصجخ عاىابّخ عاجاّطةخ عنِ عاإلصفاب  عٍدٙ عٍٗعسصفخ عقٞبس عاىٜ عٕدصفذ عاىدزاصخ ٕرٓ

عاىجٞئٞخعٗعأّطةخعخداٍبدعاىَجزَععٗأّطةخع عاىجطسٝخعٗعأّطةخعرَْٞخعاىَ٘ازد ٗاىَزَثيخعصفٜعأّطةخعرَْٞخعاىَ٘ازد

عاىضْ٘ادع) عخاله عاىضْ٘ٝخ عاىزقبزٝس عصفٜ عثبىَْزجبدعاى٘ازدح عاىدزاصخع2212-2211اجازرقبء عاصزادٍذعٕرٓ عٗقد ع. )

أصي٘ةعرايٞوعاىَاز٘ٙعىزجَٞععاىجٞبّبدعٗاىَعيٍ٘بدعاىَزعيقخعثأّطةخعٍابصجخعاىَضوٗىٞخعاجاتزَبنٞخعٍِعاىزقبزٝسع

عٕرٓع عنِ عاإلصفاب  عٝقٞشعٍضز٘ٙ عَّ٘ذج عإنداد عخاله عٍِ عاجازدّٞخ عاىعبٍخ عاىَضبَٕخ عاىادٍبد عىطسمبد اىضْ٘ٝخ

عا عٕرٓ عرّ٘يذ عٗقد عثَابصجخعانأّطةخ. عاىابّخ عاجاّطةخ عنِ عاجاصفاب  عٍضز٘ٙ عصفٜ عردّٜ عْٕبك عاُ عاىٚ ىدزاصخ

اىَضوٗىٞخعاجاتزَبنٞخعصفٜععشسمبدعاىادٍبدعاىَضبَٕخعاىعبٍخعانأزدّٞخعٗذىلعّزٞجخعندًعإىزاًعاىطسمبدعثبإلصفاب ع

عاىضْ٘ٝخعٗندًعإدزاكعٗٗنٜعاىطسمبدعثإَٔٞخعٗصف٘ائدعاإلصفاب عٗندًعٗت٘دعدٗاصفعع عصفٜعرقبزٝسٕب ٗضغ٘طبدعنْٖب

ق٘ٝخعىيضغظعنيٜعاىطسمبدعٍِعأتوعاجاصفاب عنِعأّطةخعٍابصجخعاىَضوٗىٞخعاجاتزَبنٞخع.عٗرّ٘يذعاىدزاصخعأٝضبع

ع عأُ عاىَضوٗىٞخعإىٚ عٍابصجخ عأّطةخ عثِٞ عٍِ عانأٗىٚ عاىَسرجخ عاحزيذ عقد عثبىَْزجبد عثبجازرقبء عاىابّخ انأّطةخ

ع) عثْضجخ عثبإلصفاب 33اجاتزَبنٞخ عٍِعحٞثعاجاىززاً عتع%( عاىجٞئٞخعصفٜعثَْٞب عاىَ٘ازد عثزَْٞخ عاىابّخ بءدعانأّطةخ

ع) عثْضجخ عانأخٞسح عأّطةخع1..1اىَسرجخ عثبإلصفاب عنِ عاىطسمبد عٗإىزاً عرطجٞع عثإَٔٞخ عاىدزاصخ عاّٗذ عٗقد .)%

عٍابصجخعاىَضوٗىٞخعاجاتزَبنٞخعصفٜعرقبزٝسٕبعاىضْ٘ٝخ.

عىَاز٘ٙع،عاىزقبزٝسعاىضْ٘ٝخ.اىنيَبدعاىداىخ:عاإلصفاب ع،عأّطةخعاىَضوٗىٞخعاجاتزَبنٞخع،عأصي٘ةعرايٞوعا

  
 

 المقدمة:

شهدت فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ظهور بعض التطورات فً المجتمع الرأسمالً، ومنها بعض 

 (.2005وادرٌس، المرسى) بمسإولٌتها تجاه المجتمع والبٌئة المنشآتاالتجاهات التً تدعو الى التزام 

وقد واكب ذلك التطور تؽٌٌر فً نظرة الشركات، نحو بناء سمعتها فلم تعد تعتمد فً ذلك على مركزها 

المالً بشكل أساسً، بل تعدى ذلك الى مدى مساهمتها فً تنمٌة بٌئتها الداخلٌة، والمحافظة على البٌئة 

بعض الشركات أنها الخارجٌة ومدى استجابتها لحاجات ومتطلبات المجتمع، لذلك تم مإخراً إدراك 

الثالثة التً عرفها مجلس  االبعادلٌست بمعزل عن المجتمع، وأنه ٌتوجب علٌها االخذ بعٌن االعتبار 

االعمال العالمً للتنمٌة المستدامة وهً النمو االقتصادي والتقدم االجتماعً وحماٌة البٌئة 

 .(2000)بدوي،

ولٌتها تجاه المجتمع والبٌئة واعتماد رإٌة بناءا على ذلك ٌتوجب على المإسسات تحمل جزء من مسإ

جدٌدة تقوم على مفهوم سد الحاجة الفعلٌة للمجتمع والعمل على تحقٌق التوازن والتكامل والتطور 

المتبادل بٌن المإسسات والمجتمع، فمفهوم المسإولٌة االجتماعٌة ٌعتبر مفهوم حدٌث نسبٌاً ٌمارس 

حٌث تقوم المإسسات  ٌمارس بشكل واسع فً البلدان المتقدمةبصورة بطٌئة فً الدول النامٌة، بٌنما 

باستثمار جزء من أرباحها من أجل تحقٌق رفاه المجتمع، والعمل على إعطاء صورة إٌجابٌة عن 

( ووفقاً لذلك تعتبر المسإولٌة 2010)نوال، المإسسة والقٌام بعمل قاعدة من المستهلكٌن الواعٌٌن

لمإسسات بالمساهمة فً التنمٌة االقتصادٌة والبٌئٌة والعمل مع الموظفٌن من جانب ا كالتزاماالجتماعٌة 

 واسرهم والمجتمع المحلً.

المسإولٌة بحٌث بدأت بعض الشركات فً السنوات األخٌرة باستثمار األموال فً األنشطة الخاصة 

لحكومة، االجتماعٌة وذلك بناءاً على طلب أصحاب المصلحة مثل الموظفٌن، الموردٌن، المجتمع ا
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الزبائن، وبعض المساهمٌن فً الشركات، وذلك لما له من اثار إٌجابٌة على األداء المالً فً المدى 

 (.(McWilliams and Siegel,2000البعٌد 

االهتمام فً البحث حول موضوع محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة للشركات  عالوة على ذلك، ازداد  

كبٌر، وكذلك االمر بالنسبة انتباههم الٌه بشكل  ط األكادٌمً وشد  أنظار الباحثٌن فً الوس أنه لفتحٌث 

لمقاٌٌس أداء الشركات فقد شهدت تطورات فلم تعد تقتصر فقط على الربحٌة وقٌمة السهم بل تعدت الى 

قدرتها على التؽٌر مع الزمن وتطوٌر منتجات مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب التكنولوجٌا والى مدى 

حمل مسإولٌتها االجتماعٌة فهذا كله أصبح من ضمن المقاٌٌس لتقٌٌم أداء الشركات فً مساهمتها فً ت

 واقع االعمال الحدٌث.

رئٌسٌة وهً  مواضٌعتناول اإلطار النظري للدراسة، والذي ٌحتوي على  ه الدراسةلذا سٌتم فً هذ

، وأهدافها، باإلضافة إلى مفهوم المسإولٌة االجتماعٌة، وأهمٌتهانشؤة وتطور المسإولٌة االجتماعٌة، و

، كما سوؾ ٌتناول اإلطار العملً ، والذي ٌحتوي علً االجتماعٌة المسإولٌة لمحاسبة األساسٌة المبادئ

 مجتمع الدراسة واختبار فرضٌات الدراسة ونتائج وتوصٌات الدراسة.

 مطكلة الدرابة:

على مدى اإلفصاح عن األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة  الت عرُّؾ فً الّدراسة مشكلة تتمثل

االرتقاء و االجتماعٌة والمتمثلة بتنمٌة الموارد البشرٌة و تنمٌة الموارد البٌئٌة، خدمة المجتمع 

 جاهدة تسعى، وبما ان المنشآت أصبحت بالمنتجات، لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردنٌة 
ٌّة دالعوائ أفضل تحقٌق إلى ٌّة، والتً الماد  األموال تولٌد على تتوقؾ ال مسإولٌتها أصبحت والمعنو

ٌّة الّظروؾ المعٌشة للعاملٌن والمجتمع وحماٌة  للمساهمٌن فقط؛ ت إلى المساهمة فً تحسٌن نوع بل تعد 

فمن خالل مراجعة الدراسات السابقة ٌتضح أن هناك نقص وإدراك واهتمام كافً بؤنشطة  البٌئة ،

، وذلك ربما ٌعود الً عدم وجود  سبة المسإولٌة االجتماعٌة واإلفصاح عنها فً التقارٌر السنوٌةمحا

قوة دافعة من أجل الكشؾ عن انشطة محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة والبٌئٌة فً تقارٌرها السنوٌة 

مكن صٌاؼة ٌ  سرده  مبسبب ان الكشؾ عن مثل هذه االنشطة ٌكون طوعٌا وؼٌر ملزما . من خالل ما ت

 من خالل الّتساإل اآلتً:الرئٌسً مشكلة الّدراسة 

ٌّة  هل تقوم  المسإولٌة أنشطة اإلفصاح عن محاسبة بشركات الخدمات المساهمة العامة األردن

  االجتماعٌة ؟

ٌّة الّتالٌة:أكثر من أجل توضٌح مشكلة الّدراسة و  ٌمكن طرح الّتساإالت الفرع

ٌّة  .1 ٌّة االجتماع فٌما ٌتعلق بتنمٌة الموارد هل ٌوجد إفصاح عن األنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّة؟البشرٌة   لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن

ٌّة  .2 ٌّة االجتماع فٌما ٌتعلق بتنمٌة الموارد هل ٌوجد إفصاح عن األنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّة؟لدى شركات الخدمالبٌئٌة   ات المساهمة العامة األردن

ٌّة  .3 ٌّة االجتماع فٌما ٌتعلق بخدمة المجتمع هل ٌوجد إفصاح عن األنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّة؟  لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن

ٌّة  .4 ٌّة االجتماع فٌما ٌتعلق باالرتقاء هل ٌوجد إفصاح عن األنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّة؟ات بالمنتج  لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن

رابة  أهمٌة الدة

ٌّة  تكمن  عن الحدٌث أصبح حٌث  المحاسبة مجال فً قضٌة هامة  تناولهاخالل  من الّدراسةأهم
المقاالت  عناوٌن فً بوضوح رإٌتها ٌمكن مؤلوفة ظاهرة اآلونة األخٌرة فً االجتماعٌة المسإولٌة
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 أكان ذلك من سواء واألبحاث للدراسات باإلضافة إلى أنها ت عتبر مجاالً خصباً ، والندوات والمإتمرات
 االجتماعٌة بالمسإولٌة االهتمام تزاٌد ولقد الدولٌة ،  والمنظمات البحوث األفراد أم من قبل مراكز قبل

طابع   تذا مجاالت من أعمالها جداول فً تدرجه ما خالل من  الشركات المساهمة العامة األردنٌة فً

 عملٌة وجاءت أهمٌة هذه الدراسة أًٌضا من خالل تبنً المجتمع و البٌئٌة تجاه التزام لها والتً اجتماعً

 والذي الخدمات قطاع و التعرؾ على األنشطة الخاصة بها فً االجتماعٌة المسإولٌة محاسبة تطبٌق

الفنادق والسٌاحة، النقل، وهً الخدمات الصحٌة، الخدمات التعلٌمٌة،  فرعٌة قطاعات ثمانٌة ٌضم

التكنولوجٌا واالتصاالت ، األعالم ، الطاقة والمنافع،  الخدمات التجارٌة ، والذي ٌعتبر كمحرك 

 لالقتصاد فً األردن.

محاسبة المسإولٌة  قٌاس ومستوى اإلفصاح علً على التعرؾ فً تساهم هذه الدراسة  أن المتوقع من

ٌّةاالجتماعٌة لشركات الخدمات المساهم ٌّة مدلوالت من إلٌه تتوّصل أن ٌمكن ما، وة العامة األردن  نظر
 المسإولٌةالتحدٌات الرئٌسٌة والمتمثلة فً تطبٌق  أبرز إلحدى حقٌقٌة استجابة تمثل باعتبارها وعملٌه

تؤتً أهمٌة هذه الدراسة أًٌضا من خالل ما ستقدمه من تحلٌل ومناقشة  و الدول النامٌة. االجتماعٌة فً 

فٌما ٌتعلق بؤنشطة تنمٌة الموارد البشرٌة ، تنمٌة الموارد البٌئٌة ، خدمة االجتماعٌة  المسإولٌةألدبٌات 

تطبٌق محاسبة ، ومن خالل ما تتوصل إلٌه هذه الدراسة من نتائج حول المجتمع واالرتقاء بالمنتجات 

، وما تقدمه من توصٌات فً الخدمات المساهمة العامة األردنٌة فً شركاتلمسإولٌة االجتماعٌة ا

وذلك لجذب اهتمام الباحثٌن فً هذا المجال، وفتح المجال إلجراء دراسات ذات ضوء نتائج الدراسة، 

ٌّة عالقة بموضوع الدراسة وقد ٌستفٌد من هذه الدراسة المسإولون والقائمون باألعمال اإلد ار

ٌّة، بما تقدمه من نتائج ومناقشة وتوصٌات. ٌّة والمال  والمحاسبة االجتماع

 أهداف الدرابة 

ؾتهدؾ هذه الّدراسة إلى  الخاصة بمحاسبة المسإولٌة  اإلفصاح عن األنشطة مدى ومستوىعلى  الت عرُّ

 لمجتمع، االرتقاء بالمنتجاتاالجتماعٌة والمتمثلة بتنمٌة الموارد البشرٌة وتنمٌة الموارد البٌئٌة، خدمة ا

 فً الشركات الخدمٌة المساهمة العامة االردنٌة خالل سنوات الدراسة.

 الدرابات البابقة 

من الدراسات السابقة العربٌة التً تناولت موضوع محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة ، حٌث تم  هناك عدد

 االقدم كما ٌلً: الىترتٌب الدراسات السابقة العربٌة من خالل التسلسل الزمنً لها من األحدث 

 مدى مةبٌق محاببة المبوولٌة جاجممانٌة واجاصفاا  نشها صفً"  بعنوان:( 2015دراسة عرفات ) *

واالفصاح  هدفت هذه الدراسة الى قٌاس مدى تطبٌق محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة، “ الفشادق األردشٌة

عنها فً الفنادق األردنٌة من خالل بعدٌن من أبعاد المسإولٌة االجتماعٌة وهم البعد االجتماعً، والبعد 

ة الدراسة من المدٌرٌن العامٌن وتكونت عٌن ،البٌئً، حٌث تم استخدام أسلوب االستبانة لجمع المعلومات

ومساعدٌهم والمدٌرٌن المالٌٌن ورإساء األقسام فً الفنادق األردنٌة المدرجة فً بورصة عمان عام 

 2013الى عام  2010فندقاً، وتم دراسة القوائم المالٌة لتلك الفنادق من عام  11والبالػ عددهم  2014

ة االجتماعٌة، وتوصلت الدراسة الى نتائج مفادها أن لمعرفة مدى اإلفصاح عن بنود محاسبة المسإولٌ

الفنادق األردنٌة تطبق محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة فٌما ٌتعلق بالبعد االجتماعً والبعد البٌئً ، وان 

اإلفصاح ال زال دون المستوى المطلوب ، وأوصت الباحثة على زٌادة االهتمام باإلفصاح عن األنشطة 

من خالل القوائم المالٌة التً تقوم بؤعدادها ونشرها الفنادق األردنٌة ، اصدار  االجتماعٌة والبٌئٌة

تشرٌعات وقوانٌن مختصة بنظام محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة فً الفنادق األردنٌة واالفصاح عنها 

 لتساعد على تطبٌقها
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حاببة ن  مدى إدراك إدارة الماارف ألهمٌة الم" ( بعنوان:2014دراسة درؼام وحبٌب )* 

هدفت هذه الدراسة الى  ،"درابة مٌداشٌة للماارف المجارٌة الفلبةٌشٌة:  المبوولٌة اجاجممانٌة

المصارؾ التجارٌة الفلسطٌنٌة ألهمٌة المحاسبة عن المسإولٌة  اتالتعرؾ على مدى إدراك إدار

 اعٌة واإلفصاح عنهاالمصارؾ تهتم بقٌاس تكالٌؾ المسإولٌة االجتم اتاالجتماعٌة وعما إذا كانت إدار

وتكون مجتمع الدراسة من جمٌع العاملٌن فً المصارؾ التجارٌة الفلسطٌنٌة والبالػ عددها خمسة  ،

استبانة على عٌنة الدراسة، ومن أبرز النتائج التً توصلت لها الدراسة  70حٌث تم توزٌع  مصارؾ 

مٌة المحاسبة عن المسإولٌة المصارؾ التجارٌة الفلسطٌنٌة أله اتوجود إدراك جوهري لدى إدار

االجتماعٌة تجاه العاملٌن و العمالء والمجتمع والبٌئة حٌث حصل مجال عمالء المصرؾ على المرتبة 

 االولى وٌلٌه الموظفٌن والمجتمع المحلً والبٌئة من ناحٌة االهتمام.

واقع محاببة المبوولٌة اجاجممانٌة نلى الم( بعنوان: "2014دراسة ابو رٌشة وآخرون )* 

لتعرؾ على واقع األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة اهدفت هذه الدراسة  ،"اإللكمروشٌة: حالة األرد 

االجتماعٌة للشركات الخدمٌة والصناعٌة المساهمة العامة األردنٌة على المواقع اإللكترونٌة وقٌاس 

المسإولٌة االجتماعٌة و الفروقات بٌن القطاعٌن حول مستوى اإلفصاح عن األنشطة الخاصة بمحاسبة 

التعرؾ على أثر حجم الشركة فً األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة على المواقع 

اإللكترونٌة حٌث تم استخدام أسلوب تحلٌل المحتوى من خالل تطبٌق مإشر معد خصٌصا للشركات 

 (36)ٌة وقد بلؽت عٌنة الدراسة الصناعٌة والخدمٌة المساهمة العامة األردنٌة على المواقع اإللكترون

على  شركة بناءاً  (61)شركة من القطاع الخدمً اي ما مجموعة  (25)شركة من القطاع الصناعً و 

وأظهرت نتائج الدراسة ان مستوى اإلفصاح عن األنشطة الخاصة  2010التقارٌر المالٌة السنوٌة لسنة 

باالرتقاء بالمنتجات فً قطاع الخدمات أعلى من المتوسط وان باقً األنشطة كان مستوى اإلفصاح فٌها 

االجتماعٌة للقطاعٌن  اقل من المتوسط وان مستوى اإلفصاح عن األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة

معا أقل من المتوسط، وتوصلت أٌضا الى انه ال ٌوجد أثر لحجم الشركة فً مستوى اإلفصاح عن 

األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة وقد اوصت الدراسة إلى العمل على توعٌة الشركات 

ثماراتها نحو مشارٌع ذات بآثار وانعكاسات تقدٌم األنشطة االجتماعٌة عن طرٌق توجٌه بعض است

 طبٌعة اجتماعٌة.

شموذج مقمر  لمةبٌق محاببة المبوولٌة اجاجممانٌة صفً " ( بعنوان :2013دراسة المساعٌد )* 

من الدراسة إلقاء الضوء على أهمٌة المحاسبة عن  الؽرض "،الطركات المباهمة الاشانٌة األردشٌة

ن ابعاد المحاسبة عن المسإولٌة االجتماعٌة والعائد والتعرؾ على العالقة بٌ،المسإولٌة االجتماعٌة 

والوقوؾ على المشكالت التً تواجه  ،االجتماعً فً الشركات الصناعٌة المساهمة العامة األردنٌة

حٌث تم استخدام أسلوب االستبانة لجمع المعلومات وتم تحلٌلها  ،تطبٌق محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة

المساهمة وتكونت عٌنة الدراسة من مدراء الشركات الصناعٌة  ،حلٌلًباستخدام المنهج الوصفً الت

عٌنة الدراسة  ،وبلؽتالعامة األردنٌة والمدراء المالٌٌن والمحاسبٌن فٌها ومدققً الحسابات الخارجٌٌن 

شركة وتوصلت الدراسة إلى نتائج مفادها ان هناك دور اٌجابً لكل بعد من ابعاد محاسبة  (78)

وأوصت الدراسة إلى مضاعفة االهتمام من قبل الشركات ،جتماعٌة على العائد االجتماعً المسإولٌة اال

المساهمة الصناعٌة األردنٌة بمسإولٌاتها االجتماعٌة السٌما فً ظل تنامً متطلبات وحاجات المجتمع 

ق المحلً من جهة والمسإولٌات األخرى التً أصبحت تشكل التزاما أخالقٌا وقانونٌا ٌقع على عات

 منظمات األعمال من جهة أخرى.

مدى المزام الطركات المباهمة العامة الكوٌمٌة باإلصفاا  ن   " :بعنوان( 2012دراسة الفحماء )* 

على مدى التزام الشركات المساهمة  لتعرؾ الدراسة هذه جاءت ،"بشود محاببة المبوولٌة أجاجممانٌة

( من 206الجتماعٌة وتكونت عٌنة الدراسة من )االعامة الكوٌتٌة باإلفصاح عن بنود محاسبة المسإولٌة 

المدٌرٌن المالٌٌن العاملٌن لدى جمٌع الشركات المساهمة العامة الكوٌتٌة ولتحقٌق هدؾ الدراسة تم 

لجمع البٌانات  فقرة 48 شملتخالل إعداد استبانة  االعتماد على المنهج الوصفً التحلٌلً من
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حٌث توصلت الدراسة الى أن مستوى االلتزام باإلفصاح عن االنشطة الخاصة بمحاسبة  والمعلومات،

 المسإولٌة االجتماعٌة مرتفع نسبٌاً فٌما ٌتعلق بحماٌة البٌئة، حماٌة المستهلك، وخدمة المجتمع.

 اجاجممانٌة المبوولٌة نشاار ن  اجاصفاا  مدى" بعنوان: (2011)الهنداوي  و دراسة الفرح* 

هدفت ، "نما  بوراة المدرجة صفً الاشانٌة الطركات حالة درابة :العامة المباهمة للطركات

 السنوٌة المالٌة التقارٌر فً االجتماعٌة المسإولٌة عناصر عن على مدى اإلفصاح  التعرؾالدراسة إلى 
 الموجودات حجم من كل أثر بٌان اٌضاً الىوهدفت  ، األردنٌة العامة المساهمة الصناعٌة للشركات

 شركة من الشركات الصناعٌة (72)وتكونت عٌنة الدراسة من  ، اإلفصاح درجة على المبٌعات وحجم

 لقٌاس المحتوى تحلٌل االعتماد على أسلوب ولتحقٌق أهداؾ الدراسة  تم ،عمان  بورصة فً المدرجة

 عن اإلفصاح مستوى فً تفاوت وجود الى الدراسة وتوصلت نتائج   المالٌة، التقارٌر فً اإلفصاح مدى
وأن اإلفصاح ما زال دون المستوى المطلوب حٌث لم  الشركات  بٌن االجتماعٌة المسإولٌة عناصر

و  2007(% لعامً الدراسة 43تتجاوز النسبة المئوٌة لإلفصاح عن عناصر المسإولٌة االجتماعٌة )

وعدم وجود تؤثٌر لحجم الموجودات  ، انت أعلى نسبة مئوٌة تتمثل باإلفصاح عن حماٌة البٌئةوك 2008

 وحجم المبٌعات على مستوى اإلفصاح االجتماعً.

اإلصفاا  المحاببً ن  األشطةة اجاجممانٌة والبٌئة: " بعنوان:Al-Khadash (2004 )* دراسة 

أتت هذه الدراسة للبحث فً أنماط  ،"األردشٌةدرابة حالة الطركات الاشانٌة المباهمة العامة 

اإلفصاح عن األنشطة االجتماعٌة والبٌئٌة فً الشركات الصناعٌة المساهمة العامة األردنٌة. وقد 

( شركة وقد تم 68أجرٌت الدراسة على الشركات الصناعٌة المساهمة العامة األردنٌة والبالػ عددها )

فصاح المادي والنوعً والكتابً ألفراد العٌنة والبالؽة استخدم تحلٌل المحتوى لقٌاس مدى اإل

% من الشركات عٌنة الدراسة كان لدٌها اإلفصاح عن 74وأظهرت النتائج أن  ( شركة46عددها)

انشطتها االجتماعٌة. وقد أظهرت النتائج أًٌضا وجود عالقات ذات دالله إحصائٌة بٌن حجم الشركة 

اإلفصاح عن األنشطة االجتماعٌة والبٌئٌة من جهة أخرى فً والمخاطرة اإلدارٌة من جهة ومستوى 

المقابل أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن مستوى األداء المالً للشركة 

 ومستوى اإلفصاح عن األنشطة االجتماعٌة والبٌئٌة.

 ما ٌمٌز الدرابة ن  الدرابات البابقة

فصاح عن األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة لتعرؾ على مدى اإل جاءت هذه الدراسة

وتم اختٌار قطاع  2015_2011لشركات الخدمات المساهمة العامة األردنٌة خالل األعوام الخمسة 

الخدمات لما ٌمثله من مجمل القطاعات المساهمة العامة األخرى إذ أنه ٌعتبر كمحرك لالقتصاد 

 األردنً. 

لسابقة لموضوع المسإولٌة االجتماعٌة للشركات بطرق وأسالٌب متباٌنة حٌث حٌث تناولت الدراسات ا

هدفت احدى الدراسات الى التعرؾ على مدى إدراك الشركات المساهمة العامة لمفهوم المسإولٌة 

وهدفت أخرى الى التعرؾ على مدى اإلفصاح عن عناصر المسإولٌة االجتماعٌة فً ،االجتماعٌة 

ولتحقٌق تلك األهداؾ اختلفت الدراسات ،الصناعٌة المساهمة العامة  للشركاتنوٌة التقارٌر المالٌة الس

فٌما  أسلوب االستبانة ،السابقة أًٌضا فً تناولها للمنهج المتبع حٌث اعتمدت بعض الدراسات على 

 اعتمدت دراسات أخرى على تحلٌل المحتوى ألدبٌات الدراسة والتقارٌر المالٌة كما اختلفت فً الحدود

المكانٌة التً أجرٌت بها تلك الدراسات حٌث أجرٌت بعض الدراسات فً األردن وأجرٌت أخرى فً 

، الكوٌت، فلسطٌن وفً هذا الصدد فقد تكونت عٌنات الدراسات السابقة من الشركات فً القطاع  عمان

 الصناعً، و القطاع الخدمً، وقطاع البنوك. 

 مستوىالدراسات السابقة الى وجود نتائج متضاربة حول بناءاً على ما تقدم فقد أظهرت نتائج بعض 

توصلت ، و  سبب االختالؾاإلفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات وعدم وضوح الرإٌة حول 
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أًٌضا الى ارتفاع مستوى التزام الشركات باإلفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة وبعضها توصل الى 

حٌث استخدمت أؼلب الدراسات  ،عن المسإولٌة االجتماعٌةتدنً مستوى التزام الشركات باإلفصاح 

التقارٌر السنوٌة ، فً حٌن أن قله منها اعتمدت أسلوب االستبانة لتحدٌد مستوي اإلفصاح رؼم صعوبة 

لذلك فإن أهم ما ٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات التؤكد من مصداقٌة وموثوقٌة إجابات قوائم االستبانة ، 

، وعلً قٌاس وتحدٌد محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة واهمٌة من طبٌعة  للتؤكدت السابقة أنها جاء

وان ،  مستوى اإلفصاح فً محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة فً الشركات المساهمة الخدمٌة األردنٌة 

ن من جمٌع  ٌ ة ٌتكو   الخدمات المساهمة العامة األردنٌة والذي ٌضم ثمانٌة شركاتمجتمع الدراسة الحال

وقد تم قٌاس محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة  قطاعات فرعٌة حسب التصنٌؾ الجدٌد لبورصة عمان 

للشركات  باستخدام األنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد البشرٌة، واألنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد البٌئٌة، 

ٌة وأن سوق عمان رؼم أن األردن الزال من ضمن الدول النام خدمة المجتمع، واالرتقاء بالمنتجات،

 المالً ضعٌؾ مقارنًة باألسواق العالمٌة وأن التداول فٌه قلٌل .

من هنا جاءت فكرة الدراسة الحالٌة، والحاجة إلٌها الستكمال الجهود البحثٌة التً تمت على هذا 

الصعٌد، واإلفادة من الدراسات السابقة، فً إثراء اإلطار النظري، حٌث جاءت هذه الدراسة مكملًة 

للدراسات السابقة فً تناولها لموضوع محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة لشركات الخدمات المساهمة 

 العامة األردنٌة.

 صفرضٌات الدرابة 

 تم من خالل الدراسة اختبار الفرضٌات التالٌة:

H01:  ٌّةعن ا إفصاحال ٌوجد ٌّة االجتماع من حٌث انشطة تنمٌة  ألنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّة. الموارد البشرٌة   لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن

H02 : ٌّةعن ا إفصاحال ٌوجد ٌّة االجتماع من حٌث انشطة تنمٌة  ألنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّة الموارد البٌئٌة   .لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن

H03 : ٌّةألعن ا إفصاحال ٌوجد ٌّة االجتماع من حٌث انشطة خدمة  نشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّة.المجتمع   لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن

H04 : ٌّةعن ا إفصاحال ٌوجد ٌّة االجتماع من حٌث انشطة االرتقاء  ألنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّة. بالمنتجات   لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن

 مشهجٌة الدرابة

 اإلفصاح عن األنشطة مدىلتحقٌق ؼرض الدراسة والوصول الى أهدافها المحددة فً التعرؾ على 

تم استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً ، حٌث تم جمع البٌانات  الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة

 كما ٌلً:

سبة المسإولٌة االجتماعٌة: تم قٌاس االنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة بٌانات محا .1

عن طرٌق مإشر تم اعتماده من خالل الدراسات السابقة حٌث تم استخدام اسلوب تحلٌل  للشركات

 المحتوى للتقارٌر المالٌة السنوٌة المنشورة من قبل بورصة عمان على شبكة االنترنت.

لنظري: تم الرجوع الى الكتب والدورٌات المطبوعة وااللكترونٌة والرسائل بٌانات اإلطار ا .2

 الجامعٌة.
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 شموذج الدرابة:

تم اعداد مإشر لقٌاس و تقٌٌم االفصاح عن االنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة فً 

ل الرجوع لدراسات التقارٌر المالٌة السنوٌة لشركات العٌنة حٌث تم اعداد نموذج لهذه الؽاٌة من خال

السابقة  وبالرؼم من اختالؾ  التصنٌفات التً تواجه  عملٌة تحدٌد  االنشطة  الخاصة بمحاسبة 

أنشطة محاسبة  المسإولٌة االجتماعٌة اال ان هناك اتفاقا عاما بٌن الدراسات السابقة على تقسٌم

الموارد البشرٌة تنمٌة الموارد  المسإولٌة االجتماعٌة الى أربعة أنشطة وهً االنشطة الخاصة بتنمٌة

(، 2014البٌـئٌــــــة ، خدمة المـــجتــمع ،االرتقاء بالمنتجــــات وذلك اقتداًء بدراسة )عمر وآخرون 

 Bayoud( دراسة ) Badran and Alhamadeen,2014( دراسة )2014دراسة  )درؼام وحبٌب ،

,2012.) 

الفصاح عن االنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة إعداد مإشر لقٌاس اتم بناءا على ما سبق فقد 

من خالل عمل مسح ( 4،  3،  2،  1فً الجداول الظاهرة فً اإلطار العملً للدراسة )االجتماعٌة 

لمإشرات االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة وتحدٌد الفقرات االكثر انسجاما وتطبٌقا فً القطاع 

فقرة لقٌاس االنشطة  45عن المسإولٌة االجتماعٌة على  احتوى مإشر االفصاحفقد  الخدمً االردنً.

 الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة وذلك وفق االجزاء التالٌة:

فقرة لتعرؾ على مستوى االفصاح عن االنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد  14ٌتكون من الجزء اجاول: 

 البشرٌة لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردنٌة.

فقرة لتعرؾ على مستوى االفصاح عن االنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد  14ٌتكون من  الجزء الثاشً:

 البٌئٌة لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردنٌة.

فقرات لتعرؾ على مستوى االفصاح عن االنشطة الخاصة بخدمة  10ٌتكون من  الجزء الثالث:

 لعامة األردنٌة.المجتمع لدى شركات الخدمات المساهمة ا

فقرات لتعرؾ على مستوى االفصاح عن االنشطة الخاصة باالرتقاء  7ٌتكون من  الجزء الرابع:

 بالمنتجات لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردنٌة.

حٌث تم تفرٌػ البٌانات من خالل التقارٌر المالٌة السنوٌة المدرجة على موقع بورصة عمان باستخدام 

 وتم اعطاء وزن Excel المحتوى )المضمون( ورصد النتائج وجدولتها باستخدام جداول أسلوب تحلٌل

  ( فً حــــالة عدم االفصــــاح عن تلك الفقرة وذلك استنـــــادا0) ( فً حالة االفصاح عن الفقرة و1)

 ومن ثم،  Bayoud,2012)( دراسة )2011دراسة )زلوم، (Yeganeh et al.,2014)لدراســــــــة 

( وتمت االختبارات SPSSتم اجراء التحلٌالت االحصائٌة باستخدام برنامج الحزمة االحصائٌة للعلوم )

العدٌدة المتعلقة باإلحصاء الوصفً لمعرفة مدى تطبٌق االنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة 

واالنحرافات االجتماعٌة فً الشركات الخدمات المساهمة العامة االردنٌة وذلك بالمتوسطات الحسابٌة 

 .المعٌارٌة
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 اإلةار الشظري للدرابة:

 اإلصفاا  نلى أشطةة محاببة المبوولٌة اجاجممانٌة

 المبوولٌة اجاجممانٌة محاببة مفهوم 

باختالؾ وتعدد وجهات نظر  للشركات اختلفت وتطورت تعرٌفات مصطلح المسإولٌة االجتماعٌة

حٌث أنه  الباحثٌن، ذلك بسبب أن موضوع المسإولٌة االجتماعٌة شهد تؽٌرات جوهرٌة على مر الزمن

ال زال ٌكتسب أهمٌة ٌوم بعد ٌوم، وٌتطور مع تقدم المإسسات والمجتمع وتطور توقعاته، إذ أن هذا 

تها تركٌب معقد ولٌس مفهوما بسٌطاً قابالً االمر ٌدل على أن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات فً حقٌق

للقٌاس بمعاٌٌر موحدة عالمٌاً، أو حتى اقلٌمٌاً، حٌث ٌرجح أن ٌعود هذا االختالؾ الى دخول متؽٌرات 

مصطلح "(، هذا وقد ورد 2005حضارٌة، وثقافٌة، ودٌنٌة وأمور أخرى ؼٌرها )الؽالبً والعامري ،

الى أن مسإولٌة أي منظمة هً  Sheldonم حٌث أشار 1923المسإولٌة االجتماعٌة ألول مرة عام 

بالدرجة األولى مسإولٌة اجتماعٌة وأن بقاء أي منظمة واستمرارها ٌحتم علٌها االلتزام والوفاء 

 (.2007) الصٌرفً، "بمسإولٌتها االجتماعٌة عند أداء أعمالها

ة بالمشاركة فً تحسٌن نوعٌة ( على أنها عبارة عن " التزام المنظم34: 2015عرفها أبو النصر )و

الحٌاة ألسر العاملٌن والمجتمع ككل والمحافظة على البٌئة من التلوث، وذلك من خالل مجموعة من 

البرامج والخدمات واالعانات والتسهٌالت التً تقدم بواسطة المختصٌن بهذه المنظمة فً ضوء 

 هذا المجتمع". احتٌاجات ومشكالت المجتمع، وفً إطار قٌم واخالقٌات وقوانٌن

عن مإشر لقٌاس  عبارة ومن خالل التعرٌفات السابقة ٌمكن تعرٌؾ محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة بؤنها

وتحلٌل االنشطة االجتماعٌة والمتمثلة باألنشطة التً تمارسها الشركات اتجاه مواردها البشرٌة والبٌئٌة 

تً تقدمها، واالفصاح عن تلك االنشطة فً والمجتمع المحلً، واتجاه تحسٌن المنتجات او الخدمات ال

التقارٌر المالٌة السنوٌة وذلك بهدؾ احداث توازن بٌن مسإولٌتها االجتماعٌة واالقتصادٌة حٌث أن 

 المإشر ٌجب أن ٌتسم بالمرونة والنمو بما ٌتناسب مع حاجات البٌئة الداخلٌة والخارجٌة والمجتمع.

 اجاجممانٌة المبوولٌة محاببة أهمٌة

االجتماعٌة للشركات بؤن أي شركة تسعى للبقاء واالستمرارٌة على  المسإولٌة محاسبة أهمٌة رجعت 

المدى البعد، ٌفرض علٌها أن تساهم فً تلبٌة حاجات المجتمع والمساهمة فً حل مشاكله، حٌث أن 

ان لم تحقق االدارة الناجحة هً التً تعً حقٌقة أن كون ازدهارها الٌوم ال ٌعنً ضمانها للمستقبل، 

 .(2011)الرحاحلة، التفاعل والمواكبة لمتطلبات المجتمع والبٌئة ومتؽٌراتها

  العوامل كما ٌلً:حٌث ٌمكن تحدٌد بعض 

 (.2007)السعد،  االجتماعٌة من قبل المنظمات بالمسإولٌة تنامً االهتمام  .1

 التً البٌانات عن إلفصاحبا االقتصادٌة للمشروعات المحاسبٌة الجمعٌات قبل من المتزاٌدة المطالبة .2

 .(2009)اللولو،  اجتماعً مضمون لها

االجتماعً للمشروعات  األداء قٌاس مجال فً والمنافع التكالٌؾ جانب على المطالبة بالتركٌز .3

 . (2007)جربوع، 
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 اجاجممانٌة المبوولٌة محاببة أهداف

 بما ٌلً:االجتماعٌة  تتمثل أهم األهداؾ التً تتعلق بمحاسبة المسإولٌة

 الخاصة والمنافع التكالٌؾ عناصر على تشتمل ال التً للشركة االجتماعٌة المساهمة صافً قٌاس .1

 تؤثٌر لها والتً، الخارجٌة االجتماعٌة والمنافع التكالٌؾ عناصر تتضمن وإنما فقط، للشركة الداخلٌة
 المسإولٌة مجال قٌاس فً التقلٌدٌة المحاسبة قصور من الهدؾ هذا المجتمع، وٌنبع فئات على

   (Rahahleh & Sharairi, 2008). االجتماعٌة

 تتماشى وأهدافها الشركة استراتٌجٌة كانت إذا ما تحدٌد خالل من للشركة االجتماعٌة المسإولٌة تقٌٌم .2

 معقولة نسبة من خالل تحقٌقرى خمن جهة أ الشركة طموح ومع جهة من االجتماعٌة األولوٌات مع

 (2007 جربوع،) األسهم لحملة األرباح من

ٌ شٌر إلى ضرورة  لها آثار والتً الشركة بها تقوم التً األنشطة عن اإلبالغ .3 اجتماعٌة، األمر الذي 

 األهداؾ تحقٌق فً إسهامها ومدى للشركة االجتماعٌة المسإولٌة عن المالئمة البٌانات توافر

 من سواء، حد على والخارجٌة الداخلٌة المستفٌدة األطراؾ الى البٌانات هذه االجتماعٌة، وإٌصال
 لها األمثل وتحدٌد النطاق االجتماعٌة األنشطة بتوجٌه المتعلقة والعامة الخاصة القرارات ترشٌد أجل

 (.2011المجتمع )زلوم، نظر وجهة من أم المستخدم نظر وجهة منأكان ذلك  سواء

 اجاجممانٌة المبوولٌة لمحاببة األبابٌة المبادئ

االجتماعٌة، ال بّد من االعتماد على أربعة مبادئ رئٌسة تتمثل بما  المسإولٌة كً تتم إجراءات محاسبة

 (2000ٌلً )مطر، 

 :الذي المجتمع تجاهبمسإولٌتها االجتماعٌة  االلتزام الشركة االلتزام تجاه المجتمع: على المبدأ األول 

    .فٌه تعمل

 :ًومحدودة نادرة للمجتمع االقتصادٌة تعظٌم العائد االجتماعً: على اعتبار إن الموارد المبدأ الثاش 

 .االجتماعً العائد تعظٌم إلى تإدي بحٌث؛ والطرق الوسائل بؤفضل منها اإلفادة ٌجب

 :فً الشركة قبل من المستنفدة العامة االقتصادٌة إن الموارد االلتزام بتعوٌض المجتمع: المبدأ الثالث 

 موارد هً وإنما مجانٌة سلعاً  اعتبارها ال ٌمكنوالهواء، وما شابه ذلك،  كالماء التشؽٌلً نشاطها

   .منه تلك المواد المستنفد المجتمع تعوٌض الشركة على ٌجب اجتماعٌة اقتصادٌة

 :تنفٌذ مدى على االطالع فً الكامل الحق حق المجتمع فً المساءلة: إن للمجتمع المبدأ الرابع 
 لإلبالغ علٌها المتعارؾ واألسس المبادئ من مجموعة ضمن وذلك تجاهه، اللتزاماتها الشركة

 .المحاسبً

 مجاجات اجاصفاا  ن  أشطةة محاببة المبوولٌة اجاجممانٌة 

كما تم ذكر سابقاً، أن محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة بمفهومها الواسع تسعى الى الوصول لتحقٌق 

لمتعددة، والتً تتمثل بمصالح وحاجات كل من المإسسات، والعاملٌن لدٌها التوازن بٌن األطراؾ ا

 والبٌئة الخارجٌة، والمجتمع.

حٌث أن موضوع تحدٌد المجاالت الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة القى صعوبة كبٌرة، ذلك 

ها تعتبر أمرا ضرورٌاً الن تلك المجاالت تعد بمثابة العمود الفقري لمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة، وأن

ومهماً كخطوة أولى للتعرؾ على البٌانات االجتماعٌة، والتً ٌتم من خاللها الحكم على أي منشؤة أنها 

تقوم باإلفصاح عن مسإولٌتها االجتماعٌة ام ال، ٌرجع السبب فً صعوبة تحدٌد األنشطة االجتماعٌة 

لدٌنامٌكٌة، أي أنها متحركة تتؽٌر من زمن الى الى أن أنشطة المسإولٌة االجتماعٌة تتسم بطبٌعتها با
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زمن أخر ومن مجتمع الً مجتمع، ومن بٌئة الى بٌئة، ومن ثقافة الى ثقافة، حٌث أن التطور الذي 

ٌشهده العالم من الناحٌة التكنولوجٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة فً عصر ٌتسم بالتؽٌر السرٌع 

ح فً مجتمع ما و زمن ما، قد ال ٌصلح لنفس المجتمع فً زمن ٌجعل بعض األنشطة التً قد تصل

 (.2014اخر)الشعار واخرون،

فعلى سبٌل المثال ظاهرة االحتباس الحراري لم ٌكن لها وجود منذ فترة زمنٌة سابقة، لكن فً وقتنا 

جات الحالً أصبح ٌمكن مالحظتها والشعور بها، وذلك بسبب التؽٌرات التً تحدث للمناخ، حٌث أن در

الحرارة الجوٌة تؤخذ باالرتفاع من فترة الى فترة، لذلك قامت الحكومات والجمعٌات البٌئٌة بعدد من 

المبادرات والورش لكً ٌتم تثقٌؾ الشركات والمجتمع حول مخاطر االحتباس الحراري، واألسباب 

سبة الؽازات التً التً تإدي الى االحتباس الحراري، والتعرؾ على الطرق واألسالٌب التً تقلل من ن

تزٌد من االحتباس الحراري ، لذلك تقع المسإولٌة الكبرى على الشركات الصناعٌة، والخدمٌة، والمالٌة 

لزٌادة المساهمات البٌئٌة فً مجال البٌئة والتوجه الى استخدام الطاقة النظٌفة، فهذه الظاهرة كانت نتٌجة 

مارسات الخاطئة فً حق البٌئة، وفً اآلونة التطورات التً حدثت فً بعض المجاالت، وبسبب الم

 األخٌرة أصبحت الشركات تسعى جاهدة للحصول على المعاٌٌر الدولٌة لحماٌة البٌئة .

وبالرؼم من تلك الصعوبات فً عملٌة تحدٌد األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة اال أن 

وذلك استناداً شطة الى أربعة أنشطة اجتماعٌة أساسٌة هناك اتفاقاً عاماً من االدبٌات على تقسٌم تلك األن

( دراسة 2011( دراسة )الفرح والهنداوي،2014( دراسة )الشعار واخرون،2011دراسة )زلوم،ل

(bayoud ,2012( دراسة )Madueni et.al ,2015 حٌث ) ٌمكن من خاللها أن تمارس الشركات

 تقسٌمها كالتالً: االجتماعٌة، لذلك تممسإولٌتها 

وهً احدى األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة  األشطةة الخااة بمشمٌة الموارد البطرٌة: .1

االجتماعٌة، والتً من خاللها ٌتم قٌاس مستوى اإلفصاح عن مسإولٌة الشركات  اتجاه موظفٌها 

لذلك فهً تشمل جمٌع األنشطة االجتماعٌة التً تهدؾ الى تحسٌن وضع وظروؾ العاملٌن كبرامج 

ٌب والتؤهٌل، والتسهٌالت المقدمة لتعلٌم الموظفٌن وألسرهم، تقدٌم الحوافز المادٌة والمعنوٌة التدر

للموظفٌن، بما معنى أن تقوم المإسسات على االهتمام بالموظفٌن من كل النواحً المادٌة والمعنوٌة 

الشركة والتعلٌمٌة وذلك الن االستثمار بالموارد البشرٌة سٌعود بالفوائد اإلٌجابٌة على 

  (2009)العربً،

وهً احدى األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة  األشطةة الخااة بمشمٌة الموارد البٌئٌة: .2

االجتماعٌة والتً من خاللها ٌتم قٌاس مستوى اإلفصاح عن مسإولٌة الشركات اتجاه البٌئة 

ثار السلبٌة الناجمة المحٌطة بها، فهً تشمل جمٌع األنشطة االجتماعٌة التً تهدؾ الى الحد من اال

عن ممارسة المإسسات لنشاطها، والتً تإثر على البٌئة، وتشمل أٌضا جمٌع الممارسات البٌئٌة 

التً تقوم بها بعض الشركات طوعا للمحافظة على سالمة البٌئة المحٌطة بها، حٌث تتضمن جمٌع 

أثناء عملٌة التصنٌع او  المظاهر البٌئٌة للنشاط اإلنتاجً للشركة بحٌث ٌتم الرقابة على التلوث

التنفٌذ، واستخدام الطاقة النظٌفة وسعً بعض الشركات جاهدًة للحصول على شهادة معاٌٌر حماٌة 

البٌئة، وٌعد هذا المجال من اهم مجاالت محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة، ذلك نظرا لما تسببه من 

حٌث أن االستثمار فً   (2007،أضرار على البٌئة مثل تلوث المٌاه، والهواء، التربة )جربوع

 ٌدعً كما ترفا لٌس االقتصادٌة الوحدة نشاط عن الناجمة االثار منمجال المحافظة على البٌئة 
 ورفاهٌته، االنسان وصحة االقتصادٌة التنمٌة على ٌنعكس كبٌر عائد له استثمار هو وانما البعض،

 االقتصادي نشاطها انهٌار الى تتعرض قد البٌئة تجاه االجتماعً التزامها تهمل التً الوحدات وان
 واكثر صالحٌة اقل البٌئة ٌجعل مما البٌئة، على االقتصادي نشاطها عن المتولدة السلبٌة االثار بسبب

 (2013)عنٌزة وعلً ،.لإلنسان بالنسبة ضررا
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وهً احدى األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة األشطةة الخااة بخدمة المجممع:  .3

والتً من خاللها ٌتم قٌاس مستوى اإلفصاح عن مسإولٌة الشركات اتجاه المجتمع، فهً تشمل 

جمٌع األنشطة االجتماعٌة التً تإدي الى تحقٌق منافع لكل افراد المجتمع بشكل عام، كتقدٌم منح 

للتعلٌم ودعم القطاع الصحً، وتقدٌم فرص لتدرٌب الطالب داخل الشركات كًل فً مجال تعلٌمه، 

 ( مما2014حٌث أن ذلك ٌهدؾ الى تنمٌة وتحقٌق الرفاهٌة االقتصادٌة للمجتمع. )درؼام وحبٌب،

 مقبولة الوحدة تصبح وبالتالً بها، المحٌط المجتمع لدى الوحدة عن جٌد خلق انطباع الى ٌإدي

  (2013المجتمع )عنٌزة وعلً، قبل من ومرؼوبة

ى األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة وهً احداألشطةة الخااة باجارمقاء بالمشمجات:  .4

االجتماعٌة والتً من خاللها ٌتم قٌاس مستوى اإلفصاح عن مسإولٌة الشركات اتجاه االرتقاء 

بالمنتجات، فهً تشمل جمٌع األنشطة االجتماعٌة المرتبطة بالعالقات مع الزبائن من حٌث تحقٌق 

 مثل للمنتجات النوعٌة ٌضا المظاهرا وتتضمنرضاهم عن المنتج او الخدمات التً تقدم لهم، 

 تحقٌقها إلى إضافة البٌئة، تلوث على أثرها وكذلك منها، المرجوة المنافع وتقدٌم لالستخدام صالحٌتها
، ومدى سالمة وأمان المنتج، وتقدٌم خدمات ما بعد البٌع )الشعار  المستهلك لرضا

 .( 2014واخرون،

 2014الشعار واخرون، ;2011التصنٌؾ مثل دراسة زلوم،حٌث اتفقت الكثٌر من الدراسات مع هذا 

، كما هو مبٌن فً الجداول ;Bayoud ,2012 ; Madueno et al., 2015 2011الفرح والهنداوي،

حٌث أن هذه الدراسة ( فقرات اإلفصاح عن أنشطة محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة، 4و  3و  2و  1)

 .مسإولٌة االجتماعٌة اقتداًء بهذه الدراساتاعتمدت المجاالت األربعة لقٌاس محاسبة ال

 اإلةار العملً للدرابة:

 مجممع الدرابة 

تعتبر هذه الدراسة بمثابة مسح شامل لقطاع الخدمات من الشركات المساهمة العامة االردنٌة المدرجة  

الخدمات الصحٌة، الخدمات وهً فً بورصة عمان  والذي ٌتكون من ثمانٌة  قطاعات فرعٌة  

الخدمات ، ، الطاقة والمنافع، علٌمٌة، الفنادق والسٌاحة، النقل، التكنولوجٌا واالتصاالت ، األعالم الت

( شركة وذلك عن 58وفقاً ألحدث تصنٌؾ فً بورصة عمان والبالػ عدد شركات فٌها ) ،التجارٌة 

المقبول من ( شركات وذلك لعدم وجود الحد االدنى 4حٌث تم استبعاد ) 2015-2011االعوام الخمسة 

سنوات (  5شركة *  54( تقرٌرا )270البٌانات وكان عــدد التقارٌر المالٌة السنوٌة لهذه الشركات )

 والتً تم الحصول علٌها من الموقع الرسمً لبورصة عمان .

                                                       :أشطةة محاببة المبوولٌة اجاجممانٌة اإلصفاا  ن  بمدىمحلٌل شمائج اجاحااء الوافً الممعلق 

 اجاصفاا  ن  اجاشطةة الخااة بمشمٌة الموارد البطرٌةمدى محلٌل : HO1اخمبار الفرضٌة اجاولى 

فقرة  14تحتوي أنشطة المسإولٌة االجتماعٌة المتعلقة باألنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد البشرٌة على 

سابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وترتٌب اهمٌة كل نشاط من االنشطة الخاصة وتم حساب المتوسطات الح

 بتنمٌة الموارد البشرٌة وٌبٌن الجدول التالً نتائج هذا التحلٌل.
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( المموبةات الحبابٌة واجاشحراصفات المعٌارٌة ومرمٌب اجاشطةة الخااة بمشمٌة الموارد 1جدول )

 البطرٌة

 الترتٌب االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً الموارد البشرٌةاالنشطة الخاصة بتنمٌة  الرقم

 1 00458 00702 نفقات بدل تنقالت للموظفٌن  11

 2 0046 00698 نفقات تدرٌب موظفً الشركة 10

 3 00468 00679 نفقات بدل اجازات ومكافؤت  14

9 
المساهمة فً دعم مشارٌع االسكان 

 والتسهٌالت المالٌة للموظفٌن
00657 00476 4 

 5 00491 00600 التؤمٌن الصحً  1

 6 00501 00509 نفقات بدل ؼالء معٌشة للموظفٌن  13

 7 00500 00464 نفقات مكافؤت نهاٌة الخدمة للموظفٌن 7

 8 00293 00094 التؤمٌن على الحٌاة  2

 9 00288 00091 نفقات صندوق االدخار للموظفٌن 8

 10 00265 00075 تقدٌم منح دراسٌة ألبناء العاملٌن  4

 11 00161 00026 ملكٌة االسهم )برامج شراء أسهم للعاملٌن( 3

 12 00136 00019 تقدٌم منح للموظفٌن الستكمال الدراسة  6

12 
تقدٌم المساعدات واالٍعانات الخاصة 

 بالعاملٌن.
00015 00122 13 

 14 00061 00004 العمل على فتح حضانة ألبناء العامالت  5

 
االفصاح عن االنشطة الخاصة بتنمٌة 

 الموارد البشرٌة
00331 00144  

قد احتل "  نفقات بدل تنقالت للموظفٌن ( والذي ٌنص على "11( ان االفصاح رقم )1ٌبٌن الجدول )

( وبانحراؾ 00702الخاصة بتنمٌة الموارد البشرٌة بمتوسط حسابً ) المرتبة االولى بٌن اإلفصاحات

حٌث تبٌن هذه القٌمة ان نسبة مستوى االفصاح عن هذا النشاط لدى شركات ( 00458معٌاري )

( والذي 5( بٌنما جاء االفصاح رقم )2015 – 2011٪( خالل الفترة ) 7002الخدمات كان بنسبة )

بالمرتبة االخٌرة اذ تحقق بمتوسط حسابً بقٌمة ة ألبناء العامالت" فتح حضان  العمل علىٌنص على " 

٪ من شركات الخدمات االردنٌة تتبنى  004بمعنى ان ما نسبته ( 0.061( وبانحراؾ معٌاري )00004)

 (.2015 – 2011وتطبق هذه االفصاح خالل الفترة )

لدى شركات الخدمات  البشرٌةاالفصاح عن االنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد  مستوى وقد تحقق

٪  3301وهً تشٌر الى ان ما نسبته ( 00144( وبانحراؾ معٌاري )00331االردنٌة بمتوسط حسابً )
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ومن خالل  االفصاح عن االنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد البشرٌة.من شركات الخدمات االردنٌة تقوم ب

فصاح عن أنشطة تنمٌة الموارد البشرٌة العرض السابق ٌتضح أن شركات الخدمات االردنٌة تقوم باإل

 ( ، وهذا ٌإكد رفض الفرضٌة االولى للدراسة وهً:2015-2011فً التقارٌر السنوٌة )

H01:  ٌّةعن ا إفصاحال ٌوجد ٌّة االجتماع من حٌث انشطة تنمٌة  ألنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّة. الموارد البشرٌة   لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن

 اجاصفاا  ن  اجاشطةة الخااة بمشمٌة الموارد البٌئٌةمدى محلٌل : HO2اخمبار الفرضٌة الثاشٌة 

فقرة وتم  14تحتوي أنشطة المسإولٌة االجتماعٌة المتعلقة باألنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد البٌئٌة على 

النحرافات المعٌارٌة وترتٌب اهمٌة كل نشاط من االنشطة الخاصة حساب المتوسطات الحسابٌة وا

 بتنمٌة الموارد البٌئٌة وٌبٌن الجدول التالً نتائج هذا التحلٌل.

بمشمٌة الموارد ( المموبةات الحبابٌة واجاشحراصفات المعٌارٌة ومرمٌب اجاشطةة الخااة 2جدول )

 البٌئٌة

 الترتٌب االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً ئٌةاالنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد البٌ الرقم

1 
االمتثال للقواعد والمتطلبات البٌئٌة 

 الصادرة عن الجهات الحكومٌة
0054 00499 1 

5 
المحافظة على الموارد الطبٌعٌة مثل وضع 

برامج لمكافحة التلوث )الهواء الماء 

 التراب والضوضاء(

00321 00468 2 

13 

والتعبئة والتؽلٌؾ التً تصمٌم المنتجات 

ٌمكن إعادة استخدامها، وإصالح أو إعادة 

 تدوٌرها

00226 00419 3 

3 
دعم القطاع العام بهدؾ حماٌة البٌئة )نشر 

االعالنات والنشرات التوعٌة المتعلقة 

 بالجانب البٌئً(

00219 00414 4 

14 

التعبٌر عن اهتمام وقلق المنشؤة فٌما ٌتعلق 

بمشكلة نقص العجز فً الطاقة وبٌان ما 

 تبذله المنشؤة فً سبٌل ذلك 

00196 00398 5 

4 
البحث عن وسائل جدٌدة لإلنتاج للحد من 

 التلوث البٌئً
00177 00383 6 

9 
المعلومات حول مشاركة الشركة فً 

حمالت أو "المبادرات البٌئٌة الوطنٌة" أو 

 مخططات

00151 00359 7 

 8 00343 00136 استخدام الطاقة النظٌفة 6

8 
تحسٌن البٌئة المحٌطة مثل زراعة 

 االشجار فً المنطقة
00132 00339 9 
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11 
شراء او استخدام اآلالت والمعدات التً 

 تعمل على الحد من التلوث البٌئً
00121 00326 10 

 11 00282 00087 للبٌئة استخدام المواد الخام الصدٌقة 10

7 
مثل  الحصول على معاٌٌر حماٌة البٌئة:

(ISO14000) 
0006 00239 12 

 13 00232 00057 معلومات حول قٌاس التلوث البٌئً 12

 14 00208 00045 االنفاق لمكافحة التلوث داخل الشركة 2

  00212 00176 االنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد البٌئٌة 

االمتثال للقواعد والمتطلبات البٌئٌة الصادرة  ( والذي ٌنص على "1( ان االفصاح رقم )2) ٌبٌن الجدول

الخاصة بتنمٌة الموارد البٌئٌة بمتوسط  اإلفصاحاتقد احتل المرتبة االولى بٌن عن الجهات الحكومٌة 

عن  حٌث تبٌن هذه القٌمة ان نسبة مستوى االفصاح( 00499( وبانحراؾ معٌاري )00540حسابً )

( بٌنما جاء االفصاح 2015 – 2011٪خالل الفترة ) 54هذا النشاط لدى شركات الخدمات كان بنسبة 

بالمرتبة االخٌرة اذ تحقق بمتوسط االنفاق لمكافحة التلوث داخل الشركة " ( والذي ٌنص على " 2رقم )

كات الخدمات ٪ من شر 405بمعنى ان ما نسبته ( 00208( بانحراؾ معٌاري )00045حسابً بقٌمة )

 (.2015 – 2011االردنٌة تتبنى وتطبق هذه االفصاح خالل الفترة )

لدى شركات الخدمات االردنٌة  االفصاح عن االنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد البٌئٌة مستوىوقد تحقق 

٪ من 1706وهً تشٌر الى ان ما نسبته ( 00212( وبانحراؾ معٌاري )00176بمتوسط حسابً )

ومن خالل ما  االفصاح عن االنشطة الخاصة بتنمٌة الموارد البٌئٌة.االردنٌة تقوم بشركات الخدمات 

ورد سالفا ٌتضح أن شركات الخدمات االردنٌة تقوم باإلفصاح عن أنشطة تنمٌة الموارد البٌئٌة فً 

 ( ، وهذا ٌعنً رفض الفرضٌة الثانٌة التً نصها:2015-2011التقارٌر السنوٌة لسنوات )

H02 :ٌّةعن ا إفصاحد ال ٌوج ٌّة االجتماع من حٌث انشطة تنمٌة  ألنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّة الموارد البٌئٌة   .لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن

 اجاشطةة الخااة بخدمة المجممعاجاصفاا  ن  مدى محلٌل : HO3اخمبار الفرضٌة الثالثة 

فقرات وتم  10المتعلقة باألنشطة الخاصة بخدمة المجتمع على تحتوي أنشطة المسإولٌة االجتماعٌة 

حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وترتٌب أهمٌة كل نشاط من االنشطة الخاصة 

 بخدمة المجتمع وٌبٌن الجدول التالً نتائج هذا التحلٌل.
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 بخدمة المجممعب اجاشطةة الخااة ( المموبةات الحبابٌة واجاشحراصفات المعٌارٌة ومرم3ٌجدول )

 الترتٌب االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً االنشطة الخاصة بخدمة المجتمع الرقم

4 
التبرعات للمإسسات الخٌرٌة، الفنون، 

 والرٌاضة
00634 00483 1 

5 
عقد الندوات والمإتمرات والبرامج 

 التطوعٌة
00453 00499 2 

 3 00458 00298 التعلٌمًالمساهمات فً دعم القطاع  1

 4 00451 00283 توظٌؾ العنصر النسائً  10

6 
تدرٌب الطالب على العمل فً الشركة 

 لمنحهم الخبرة الكافٌة
00279 00449 5 

3 
توافر فرص عمل والمساعدة فً خفض 

 معدل البطالة
00253 00435 6 

 7 00386 00181 المساهمات فً دعم القطاع الصحً 2

7 
معلومات عن المشارٌع التً تقوم بها 

 الشركة فً المناطق االقل نمواً الفقٌرة 
00147 00355 8 

8 
دعم ورعاٌة للحمالت اإلعالنٌة للتوعٌة 

 والتوجٌه
00125 00331 9 

 10 0 0 فرص العمل لذوي االحتٌاجات الخاصة 9

  00235 00266 االنشطة الخاصة بخدمة المجتمع 

التبرعات للمإسسات الخٌرٌة، الفنون،  ( والذي ٌنص على "4االفصاح رقم ) ( ان3ٌبٌن الجدول )

الخاصة بخدمة المجتمع بمتوسط حسابً  اإلفصاحاتقد احتل المرتبة االولى بٌن والرٌاضة " 

حٌث تبٌن هذه القٌمة ان نسبة مستوى االفصاح عن هذا ( 00483(  وبانحراؾ معٌاري )00634)

( بٌنما جاء االفصاح 2015 – 2011٪( خالل الفترة ) 6304كان بنسبة ) النشاط لدى شركات الخدمات

بالمرتبة االخٌرة اذ تحقق فرص العمل لذوي االحتٌاجات الخاصة " ( والذي ٌنص على " 9رقم )

( بمعنى ان شركات الخدمات االردنٌة ال تطبق هذه االفصاح خالل 00000بمتوسط حسابً بقٌمة )

 (.2015 – 2011الفترة )

لدى شركات الخدمات االردنٌة  االفصاح عن االنشطة الخاصة بخدمة المجتمع مستوىوقد تحقق 

٪ من 2606وهً تشٌر الى ان ما نسبته ( 00235( وبانحراؾ معٌاري )00266بمتوسط حسابً )

ومن خالل ما ورد  االفصاح عن االنشطة الخاصة بخدمة المجتمع.شركات الخدمات االردنٌة تقوم ب

ح أن شركات الخدمات االردنٌة تقوم باإلفصاح عن أنشطة خدمة المجتمع ، وبالتالً ٌتم سابقا ٌتض

 رفض الفرضٌة الثالثة التً تقول:

H03 : ٌّةعن ا إفصاحال ٌوجد ٌّة االجتماع من حٌث انشطة خدمة  ألنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول

ٌّةالمجتمع   .لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن
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  اجاشطةة الخااة باجارمقاء بالمشمجاتاجاصفاا  ن  مدى محلٌل : HO4اخمبار الفرضٌة الرابعة 

فقرات وتم  7تحتوي أنشطة المسإولٌة االجتماعٌة المتعلقة باألنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات على 

الخاصة  حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وترتٌب أهمٌة كل نشاط من االنشطة

 .باالرتقاء بالمنتجات وٌبٌن الجدول التالً نتائج هذا التحلٌل

( المموبةات الحبابٌة واجاشحراصفات المعٌارٌة ومرمٌب اجاشطةة الخااة باجارمقاء 4جدول )

 .بالمشمجات

 الترتٌب االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً االنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات  الرقم

1 
والخدمات  فً تحسٌن المنتج المساهمة  

  والتطوٌر االبحاث عن طرٌق
00774 00419 1 

4 
تحسٌن فً خدمات الزبائن )مثل: انشاء 

 مراكز خدمات ما بعد البٌع( 
00528 00500 2 

 3 00494 00415 المعلومات عن سالمة المنتج  2

 4 00490 00396 برامج لقٌاس مدى رضى العمالء  7

3 
الحصول على معاٌٌر الجودة الدولٌة مثل 

ISO9000 
00291 00455 5 

5 
برامج ضمان المنتج المباع والخدمات 

 المقدمة 
00234 00424 6 

 7 00136 00019 دور الشركة فً السٌطرة على األسعار  6

  00318 0038 االنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات 

  المساهمة فً تحسٌن المنتج عن طرٌق والذي ٌنص على "( 1( ان االفصاح رقم )4ٌبٌن الجدول )

الخاصة باالرتقاء بالمنتجات بمتوسط  اإلفصاحاتقد احتل المرتبة االولى بٌن "  االبحاث والتطوٌر

حٌث تبٌن هذه القٌمة ان نسبة مستوى االفصاح عن هذا  (00419( بانحراؾ معٌاري )00774حسابً )

( بٌنما جاء االفصاح 2015 – 2011٪( خالل الفترة ) 7704نسبة )النشاط لدى شركات الخدمات كان ب

بالمرتبة االخٌرة اذ تحقق دور الشركة فً السٌطرة على األسعار " ( والذي ٌنص على " 6رقم )

٪ من شركات  109بمعنى ان ما نسبته ( 00316( وبانحراؾ معٌاري )00019بمتوسط حسابً بقٌمة )

 (.2015 – 2011هذه االفصاح خالل الفترة )الخدمات االردنٌة تتبنى وتطبق 

لدى شركات الخدمات االردنٌة  االفصاح عن االنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات مستوىوقد تحقق 

٪ من  38وهً تشٌر الى ان ما نسبته ( 00318( وبانحراؾ معٌاري )00380بمتوسط حسابً )

وهذا ٌعنً أن  اصة باالرتقاء بالمنتجات.االفصاح عن االنشطة الخشركات الخدمات االردنٌة تقوم ب

شركات الخدمات االردنٌة تقوم باإلفصاح عن انشطة االرتقاء بالمنتجات فً التقارٌر السنوٌة لسنوات 

 ( ، بالتالً ٌتم رفض الفرضٌة الرابعة الموضحة أدناه:2011-2015)

H04 : ٌّة عن ا إفصاحال ٌوجد ٌّةألنشطة الخاّصة بمحاسبة المسإول من حٌث انشطة االرتقاء  االجتماع

ٌّة. بالمنتجات   لدى شركات الخدمات المساهمة العامة األردن
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 شمائج الدرابة:

توصلت الدراسة محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة واختبار الفرضٌات  االفصاحمن خالل تحلٌل بٌانات 

 الى النتائج التالٌة:

قاء بالمنتجات قد احتلت المرتبة األولى من بٌن توصلت الدراسة الى أن األنشطة الخاصة باالرت .1

%( من حٌث االلتزام باإلفصاح، ثم تلٌها األنشطة 38أنشطة محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة بنسبة )

%( تالها األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع بنسبة 3301الخاصة بتنمٌة الموارد البشرٌة بنسبة )

مٌة الموارد البٌئٌة فً المرتبة األخٌرة بنسبة %( بٌنما جاءت األنشطة الخاصة بتن2606)

(1706.)% 

% من شركات الخدمات المساهمة العامة األردنٌة تفصح عن األنشطة الخاصة 28أن ما نسبته  .2

  .بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة وهً تعتبر متدنٌة نسبٌاً 

 اإلفصاح فً قٌاس مستوىأن من إحدى األسباب التً تإدي الى وجود نتائج متضاربة حول  .3

بٌن كل دراسة من الدراسات السابقة وأٌضا نتائج الدراسة المسإولٌة االجتماعٌة أنشطة محاسبة 

بٌن البٌانات، والمتؽٌرات، واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً  االختالؾ الحالٌة هو قد ٌعود إلى

حد لدراسة مستوى الدراسة، واالختالؾ فً الفترة الزمانٌة والمكانٌة، وعدم وجود مإشر مو

 األنشطة الخاصة بمحاسبة المسإولٌة االجتماعٌة. اإلفصاح عن

ال توجد معاٌٌر محاسبٌة ملزمة بها شركات الخدمات األردنٌة من اجل بنود االفصاح عن أنشطة  .4

 محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة.

دم توفر من خالل تدنً مستوى االفصاح عن أنشطة محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة ٌتضح ع .5

االدراك والقناعة الكافٌة لدي مدراء الشركات المساهمة فً قطاع الخدمات االردنٌة بؤهمٌة وفوائد 

 االفصاح عن أنشطة محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة فً التقارٌر السنوٌة.

ونتٌجة أٌضا لتدنً االفصاح عن انشطة محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة ٌتضح عدم بروز دور   .6

اب المصلحة من خالل الضؽط علً الشركات لإلفصاح عن معلومات المسإولٌة واضح ألصح

 االجتماعٌة ، وقد ٌكون ناتج أٌضا عن ضعؾ فً قدرة أصحاب المصلحة أو عدم اهتمام بذلك.
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 مواٌات الدرابة:

 فً ضوء نتائج الدراسة، فإن الدراسة توصلت إلى ما ٌلً:

العامة األردنٌة المدرجة فً بورصة عمان على زٌادة االهتمام تشجٌع شركات الخدمات المساهمة  .1

 بمسإولٌتها االجتماعٌة والمتمثلة بخدمة المجتمع والتً اثبتت أثرا اٌجابٌاً على أدائها المالً.

تؽٌٌر الصورة الذهنٌة التً ارتسمت داخل عقول أصحاب الشركات حول مفهوم المسإولٌة  .2

 .مفهومها على أساس أنه استثمار له عوائداالجتماعٌة ومحاولة ترسٌخ 

ضرورة العمل على ترسٌخ مفهوم المسإولٌة االجتماعٌة فً عقول األجٌال وذلك من خالل عقد  .3

محاضرات ودورات لطالب الجامعات والعمل على وضع مواد دراسٌة فً الخطط الجامعٌة وذلك 

 لخلق جٌل واعً مبنً على تحمل المسإولٌة.

حث الشركات باإلفصاح عن أنشطة محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة بشكل ضرورة العمل على  .4

ٌضمن الشفافٌة والمصداقٌة عن طرٌق الربط بٌن كل افصاح وتكلفته أي بصورة أرقام وعدم 

 االكتفاء فقط باإلفصاح الوصفً.

حث الحكومة على تقدٌم بعض الممٌزات للشركات التً تفصح عن مسإولٌتها االجتماعٌة كمنحها  .5

عفاءات ضرٌبٌة او تقدٌم بعض التسهٌالت التً تحتاجها الشركة، وتسلٌط الضوء علٌها كنوع من إ

 أنواع التحفٌز للشركات التً ال تقوم باإلفصاح.

االجتماعٌة للشركات، تقوم بسن األنظمة  ةالعمل على انشاء هٌئة رسمٌة تختص بشإون المسإولٌ .6

والبٌئة، وتقوم بإنشاء مإشر لإلفصاح ٌتناسب مع  والتشرٌعات التً تكفل حق الموظفٌن والمجتمع

 طبٌعة عمل كل قطاع على حدى.
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