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 ةفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية العاملة في مدينة مصراتمعوقات اإل
 (دراسة استطالعية آلراء عينة من المراجعين الخارجيين ومعدي التقارير المالية) 

      سندس حمد شلوف                علي عبد الحفيظ الزواوي 

 ملخص
استهدفت الدراسة التعرف على المعوقات التي تقف وراء عدم قيام الشركات الصناعية العاملة في مدينة مصراتة باإلفصاح عن  

والمسنؤولي  راء عينة م  المراجعي  الخنارجيي  آ( استمارة استبيان الستطالع 61مسؤوليتها االجتماعية, وذلك م  خالل توزيع )
ع  إعداد التقنارير المالينة فني عندد من  الشنركات الصنناعية التني صملن  الو,نول إليهنا, وقند تنم تمرينت ونحل االسنتمارات وتحليلهنا 

تشننريعية, علميننة  -وجننود معوقننات ى(, وقنند تو,ننلت الدراسننة إلننSPSSباسننتخدام نرمننامر الننرزم اإل صنناوية للعلننوم االجتماعيننة )
تقف وراء عدم قيام الشركات الصناعية العاملة في مدينة مصنراتة باإلفصناح عن  المعلومنات  -اجتماعيةومهنية, مالية, ثقافية و 

راء آ والمنراجعي  الخنارجيي  راء آلى عدم وجود فروق ذات داللة إ صاوية نني  إالمتعلقة بمسؤوليتها االجتماعية , كما تو,لت 
 .المعوقاتوحل العاملة داخل مدينة مصراتة بشأن  الصناعية شركاتفي ال المسؤولي  ع  إعداد التقارير والقواوم المالية

طننننرق االفصنننناح عنننن  المسننننؤولية االجتماعيننننة, معوقننننات االفصنننناح عنننن  المسننننؤولية , المسننننؤولية االجتماعيننننة الكلمااااات الدالااااة 
 .العاملة بمدينة مصراتة الشركات الصناعية ,االجتماعية

 قدمةم  -1

 يشهدل العالم اليومحي الظروف االجتماعية والسياسية ال تغيرصدى 
التطننورات االقتصننادية و هننور الشننركات متعننددة  ىباإلضننافة إلنن -

الجنسيات التي ص,نبحت إملامينات بعانها تمنوق إملامينات العديند 
تزايد المسؤولية الملقاة على عاتق وحل الشركات,  ىإل -م  البلدان

للوفاء نهحل المسنؤولية,  فلم يعد ودف تحقيق وتعظيم الربحية كافيا  
ت بمسننؤوليتها االجتماعينننة نننل ص,ننبم مهمنننا  صن تلتننزم وننحل الشنننركا

, باعتبننار صمهننا مظامننا  (2008 عننودة,)تجننال المجتمننع المحنني  نهننا 
اجتماعيا  فرعيا  يعمل داخل مظنام اجتمناعي صربنر تنؤثر فينث وينؤثر 

لحا وجب عليهنا صن تعمنل علنى تحقينق التنوازن معنث لانمان  ,فيها
الانننغون مننن  قبنننل الجمعينننات خا,نننة فننني  نننل تزايننند  اسنننتمراروا,

والمنظمات الدولية وتزايد وعي المستهلك وقدرتث على التمييز نني  
الشننننننركات وتماننننننيل بعاننننننها عنننننن  بعنننننن  العتبننننننارات صخالقيننننننة 

 .(2014مقدم, )واجتماعية 

الشننننركات باسننننتخدام المعننننايير الماليننننة  صداء عمليننننة تقيننننيمرمننننا صن 
يننة عننن  مننندى واالقتصننادية فقننن  لننم تعننند كافينننة إلعطنناء ,نننورة واف

رمناءة ونحل الشنركات, نننل صن تقينيم اشداء بشنلل ,نحيم يجننب صن 
, يغطي كافة الجوامب سواء كامت اقتصادية صو مالية صو اجتماعية

اشمنننر النننحي اسنننتدعى ضنننرورة التوسنننع فننني اإلفصننناح المحاسنننبي 
ليشننننمل المعلومننننات التنننني تعلننننه منننندى اسننننتجابة وننننحل الشننننركات 

 .(2007غمي , ) لمسؤوليتها االجتماعية

  الدراسة مشكلة  -2

وعلنننى النننرغم مننن  كنننل ونننحل الانننغون  وتزايننند  اجنننة مسنننتخدمي 
القنننننننننواوم المالينننننننننة للمعلومنننننننننات االجتماعينننننننننة, إال صن الشنننننننننركات 
الصناعية في البيئة المحلينة ال تنزال تعنامي من  قصنور فني ونحا 
الجامب,  يث تبني  من  خنالل االطنالع علنى الدراسنات السنابقة 

(, وكنننحلك 2003 ؛ سنننمهود,2001)الكللننني, فننني البيئنننة الليبينننة 
علننننى بعنننن  التقننننارير الماليننننة التنننني تعنننندوا الشننننركات  طننننالعاال

صن وننننحل الشننننركات ال  ,الصننننناعية العاملننننة فنننني مدينننننة مصننننراتة
تمصم ع  معلومات المسؤولية االجتماعية فني القنواوم والتقنارير 
الماليننة, وبننناء علننى مننا سننبق يملنن  ,ننياغة مشننللة الدراسننة فنني 

 ؤل التالي:التسا
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وننننل توجنننند معوقننننات تقننننف وراء عنننندم قيننننام الشننننركات الصننننناعية 
العاملننننننننة فنننننننني مدينننننننننة مصننننننننراتة باإلفصنننننننناح عنننننننن  مسننننننننؤوليتها 

 االجتماعية؟

 الدراسات السابقة   -3

إن العالقنننة نننني  منظمنننات اشعمنننال والمجتمنننع ص,نننبحت تحظنننى 
باوتمام كبينر مننح سنبعينيات القنرن الماضني, فقند صجرينت العديند 
م  الدراسات التي تناولنت اإلفصناح عن  المسنؤولية االجتماعينة 

البيئننة العربيننة ال تننزال للشننركات فنني دول العننالم المتقنندم, إال صن 
اولننننت اإلفصنننناح عنننن  منننن  مقننننر فنننني الدراسننننات التنننني تنتعننننامي 

المسنؤولية االجتماعيننة خا,نة تلننك التنني تعرضنت لمعوقننات وننحا 
ونننننم الدراسنننننات التننننني تناولنننننت شاإلفصننننناح, وفيمنننننا يلننننني عنننننر  

اإلفصنناح عنن  المسننؤولية االجتماعيننة للشننركات وصوننم المعوقنننات 
 التي تواجهث:

 منندى  لتعننرف علننىونندفت الدراسننة ل( 2001الككلااي  ) دراسااة
قيام الشركات الصناعية الليبية بااللتزام بمسؤوليتها االجتماعينة, 

نينننان موقنننف ونننحل الشنننركات مننن  اإلفصننناح عننن   ىباإلضنننافة إلننن
 المعلومات الخا,ة نهحل المسؤولية فني قواومهنا المالينة, وتحقيقنا  

راء عينننة آلهننحل اشوننداف تننم توزيننع اسننتمارة اسننتبيان السننتطالع 
ركة ,ننناعية بالمنطقننة الغربيننة, وقنند ( شنن18منن  العنناملي  فنني )

 تو,لت الدراسة إلي جملة م  النتاور صومها:

 لمعلومات المسؤولية االجتماعية. عدم وجود فهم كاف   -

بنننالرغم مننن  تواجننند بعننن  القنننوامي  الملزمنننة لحماينننة المجتمنننع  -
والبيئننننة منننن  المخلمننننات الناتجننننة عنننن  العمليننننات اإلمتاجيننننة لهننننحل 

 ازمة.   م تطبيقها بطريقة ,ارمة و الشركات, إال صمث ال يت

 (,2012)قطنننناطي,  عنننن  مقننننال   ,(2003ساااام ود  ) دراسااااة 
تحديننننند دور المحاسنننننبة فننننني قيننننناس وعنننننر  اشداء تهننننندف إلنننننى 

االجتمننننناعي فننننني الشنننننركة العامنننننة للصنننننناعات الكيماوينننننة بنننننأني 
إجننراء  ىرمننا ,  يننث اسننتخدمت اسننتمارة االسننتبيان إضننافة إلنن

المقنننانالت الشخصنننية منننع عيننننة مننن  العننناملي  بالجهننناز اإلداري 
على مستوى الشركة موضوع الدراسة والمصامع التابعة لها على 
اختالف مستوياتهم الو يمة, السنتطالع آراوهنم وتجمينع البيامنات 

, وقد كان م  صوم متاوجها صن  ول تساؤالت الدراسةوالمعلومات 
عية وو ممهوم غير واضم وغير محدد ممهوم المسؤولية االجتما

عنندم وجننود مظننام للمحاسننبة  ىلنندى محاسننبي الشننركة, إضننافة إلنن
ع  المسؤولية االجتماعية مطبقا داخل الشركة, كمنا صن الشنركة 

قينننناس تكنننناليف اشضننننرار الناتجننننة عنننن  صمشننننطتها  ىال تسننننعى إلنننن
االجتماعينننة وال لقيننناس المننننافع المترتبنننة عننن  صداوهنننا االجتمننناعي 

دت فإمهنننننا توجننننند مندمجنننننة فننننني نننننننود صخنننننرى بمسنننننميات وإن وجننننن
وبننحلك  ,وتننتم معاملتهننا علننى صمهننا تكنناليف اقتصننادية ,اقتصننادية

 فإن تقارير الشركة  تعبر ع  الوضع االقتصادي فق . 

 فقد تعرضنت  لمعوقنات اإلفصناح  (2005أبو العزم  ) دراسة
البيئنني فنني جمهوريننة مصننر العربيننة, وذلننك منن  خننالل اسننتطالع 

صعاننننناء الجمعيننننننة المصنننننرية لنننننن وراق المالينننننة, وتو,ننننننلت  آراء
صن ونننناع بعننن  اشسنننباع  التننني تعينننق اإلفصننناح  ىالدراسنننة إلننن

البيئنني فنني البيئننة المصننرية والتنني تتماننل فنني مقننر الننوعي العننام 
تجننننب الخسننناور صو التكنننناليف  ىبالقانننايا البيئينننة, باإلضنننافة إلنننن

لبيئنننني, التنننني قنننند تلحننننق بالشننننركة متيجننننة اإلفصنننناح عنننن  صداوهننننا ا
 وكحلك غياع البعد البيئي في تقييم مجاح الشركات.

 للتعنننرف علنننى  جننناءت ونننحل الدراسنننة (2006هاااات   ) دراساااة
مسننؤولية االجتماعيننة فنني الصسننباع تنندمي مسننتوى اإلفصنناح عنن  

التقارير المالية الخارجية للشركات الصناعية العراقية, وذلك م  
المناليي   يري المند( استمارة اسنتبيان علنى 30خالل توزيع عدد )
 -( شننركة ,ننناعية منن  مختلننف القطاعننات30ومسنناعديهم فنني )

جملنننة مننن    ى, وقننند تو,نننلت الدراسنننة إلننن-عنننام, خنننال, مخنننتل 
النتنننننناور صومهننننننا: صن تنننننندمي مسننننننتوى اإلفصنننننناح عنننننن  المسننننننؤولية 

عنندم تحدينند ممهننوم  ىاالجتماعيننة فنني شننركات الدراسننة راجننع إلنن
وتعليمننات مهنيننة صو  المسننؤولية االجتماعيننة, وعنندم وجننود صمظمننة

 لومينننة تلننننزم ننننحلك, فاننننال  عننن  عنننندم تحديننند طريقننننة وصسننننلوع 
 لإلفصاح ع  وحل المسؤولية.

 التعننرف علننى  ىوالتنني ونندفت إلنن) 2009أبااو ساامر   ( دراسااة
معوقننننننات اإلفصنننننناح عنننننن  المسننننننؤولية االجتماعيننننننة فنننننني تقننننننارير 
الشننركات المسنناومة العامننة المدرجننة فنني سننوق فلسننطي  لنن وراق 
المالية, وذلك من  خنالل توزينع اسنتمارة اسنتبيان السنتطالع آراء 
عينننة منن  المننراجعي  الخننارجيي  فنني قطنناع غننزة والاننمة الغربيننة 

المساومة العامة المدرجنة بسنوق إدارات الشركات  ىباإلضافة إل
وجود  :صومها ,مجموعة م  النتاور ىفلسطي  ل وراق المالية, إل

مجموعننة منن  المعوقننات التنني تحنند منن  اإلفصنناح عنن  المسننؤولية 
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متمالة في ضعف محل الدراسة االجتماعية في تقارير الشركات 
 ,التشنننننريعات المتعلقنننننة باإلفصننننناح عننننن  المسنننننؤولية االجتماعينننننة

وتمنننننام بمحاسنننننبة المسنننننؤولية االجتماعينننننة مننننن  قبنننننل وضننننعف اال
ضننننعف ثقافننننة  ىالجمعيننننات المهنيننننة الملسننننطينية, باإلضننننافة إلنننن

الشننركات المسنناومة بالقاننايا االجتماعيننة والبيئيننة, وكننحلك زيننادة 
 التكاليف المترتبة على اإلفصاح االجتماعي.      

 القرنااااي  )نقااااال عاااان  (2010الروابااااد  وعبابنااااة  ) دراسااااة
التنني تواجننث تطبيننق المسننؤولية  المعوقننات نينننت الدراسننة (2014

ة بنناشردن,  يننث قننام البا اننان امنناالجتماعيننة فنني المؤسسننات الع
ورؤسناء يري  المد على عينة م استبيان  استمارة( 240) نتوزيع

 اسننترجعت منهننا ,العنناملي  نتلننك المؤسسنناتاشقسننام والمننو مي  
تو,نننننلت قننننند ,نننننالحة للتحلينننننل اإل صننننناوي, و  اسنننننتمارة( 182)

مقننر  ىصن قلننة النندعم المننادي لننإلدارة باإلضننافة إلنن ىالدراسننة إلنن
البرامر التدريبية من  صونم المعوقنات التني تواجنث تطبينق مجناالت 

 المسؤولية االجتماعية في المؤسسات العملة في اشردن.

 صسننباع  اسنتهدفت التعننرف علنىفقند ( 2014 عااو  ) دراساة
عجنننز الشنننركات الصنننناعية المدرجنننة فننني سنننوق عمنننان لننن وراق 

ضنعف التشنريعات,  - المالية ع  القيام بمسنؤوليتها االجتماعينة
ضنننعف الاقافنننة بالقانننايا االجتماعينننة والبيئينننة, ضنننعف االوتمنننام 

إومال الجامب المحاسنبي من  قبنل  بالقاايا االجتماعية والبيئية,
وارتمننناع التكننناليف المترتبنننة عننن  المسنننؤولية  ,الجمعينننات المهنينننة

اسنننتمارة اسنننتبيان علنننى توزينننع   وذلنننك مننن  خنننالل, -االجتماعينننة
الحسنابات  يري عينة م  صعاناء مجلنه اإلدارة والمحاسنبي  ومند

( شنننننركات مننننن  شنننننركات مجتمنننننع 10المننننناليي  فننننني ) يري والمننننند
ت حصن كافننة اشسننباع التنني صخنن ىالدراسننة, وتو,ننلت الدراسننة إلنن

 مننة لعنندم قيننام الشننركات الصننناعيةهمراسننة كامننت صسننباع نهننا الد
 .   اشردمية بمسؤوليتها االجتماعية

 التعنننننرف علنننننى صونننننم  ىإلنننننوننننندفت  (2014القرناااااي  ) دراساااااة
معوقات اإلفصاح ع  المسؤولية االجتماعية لمنظمات اشعمال 

( 210لننحلك تننم توزيننع ) فنني المملكننة العربيننة السننعودية, وتحقيقننا  
اسننتمارة  اسننتبيان علننى عينننة منن  المننراجعي  الخننارجي  وبعنن  

 ,المسنننؤولية االجتماعينننة  فننني القطننناع الخنننالإدارات مسنننئولي 
وبلنننننت عننننندد االسنننننتمارات المسنننننترجعة منهنننننا والصنننننالحة للتحلينننننل 

صن  ى( استمارة, وقد تو,نلت متناور الدراسنة إلن100اإل صاوي )

الجتماعينننننننة لمنظمنننننننات اشعمنننننننال اإلفصننننننناح عننننننن  المسنننننننؤولية ا
بالمملكننة العربيننة السننعودية يواجننث عنندد منن  المعوقننات التنظيميننة 
 ىوالتشريعية, العلمية والمهنية, الاقافية واالجتماعية باإلضافة إل

 وجود معوقات مالية وإدارية. 

     الدراسة أهداف -4

 تحقيق اشوداف التالية: ىالدراسة إل تسعى

معوقننات تقننف وراء عنندم قيننام تحدينند ال :ال اادف الرسيسااي ا و 
الشننركات الصننناعية العاملننة فنني مدينننة مصننراتة باإلفصنناح عنن  

 .االجتماعية مسؤوليتهامعلومات 

 ولتحقيق وحا الهدف تم ,ياغة اشوداف المرعية التالية :

تقننننننف وراء عنننننندم قيننننننام التنننننني تشننننننريعية ال تحدينننننند المعوقننننننات -1
راتة  باإلفصناح عن  الشركات الصنناعية العاملنة فني مديننة مصن

 االجتماعية. تهاسؤوليالمتعلقة بممعلومات ال

تقنف وراء عندم قينام التي مهنية  العلمية و المعوقات تحديد ال -2
الشننركات الصننناعية العاملننة فنني مدينننة مصننراتة باإلفصنناح عنن  

 االجتماعية. تهاسؤوليالمتعلقة بممعلومات ال

تقنف وراء عندم قينام الشنركات التني مالينة ال معوقاتتحديد ال -3
الصنننننننناعية العاملنننننننة فننننننني مديننننننننة   مصنننننننراتة باإلفصننننننناح عننننننن  

 االجتماعية. تهاسؤوليالمتعلقة بممعلومات ال

تقننف وراء عنندم  التننيجتماعيننة االاقافيننة و المعوقننات تحدينند ال -4
قيننام الشننركات الصننناعية العاملننة فنني مدينننة مصننراتة باإلفصنناح 

 االجتماعية. تهاسؤوليالمتعلقة بممعلومات ال

التعرف علنى مندى وجنود فروقنات ذات ال دف الرسيسي الثاني  
المسننؤولي  راء آداللنة إ صنناوية ننني  آراء المنراجعي  الخننارجيي  و 

 الصننننناعية فنننني الشننننركات عنننن  إعننننداد التقننننارير والقننننواوم الماليننننة
مدينة مصنراتة بشنأن المعوقنات التني تقنف وراء عندم في العاملة 
المتعلقنننننننة معلومنننننننات الالشنننننننركات باإلفصننننننناح عننننننن  تلنننننننك قينننننننام 

 االجتماعية. تهاسؤوليبم

 أهمية الدراسة   -5

إملاميننننة المسنننناومة فنننني ( 1) تتماننننل صوميننننة الدراسننننة فنننني ا تنننني:
تحسنني  مسننتوى اإلفصنناح عنن  المسننؤولية االجتماعيننة للشننركات 
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محنننل الدراسنننة, وذلنننك مننن  خنننالل التعنننرف علنننى اشسنننباع التننني 
المسنننننؤولية االجتماعينننننة ومحاولنننننة تقنننننديم تعينننننق اإلفصننننناح عننننن  

  التو,ننننيات المناسننننبة للجهننننات المعنيننننة للعمننننل علننننى معالجتهننننا.
مننن  صجنننل تحقينننق التنمينننة  لجهنننود المبحولنننة عالمينننا  ا ةمواربننن( 2)

االجتماعينننننننننة,  يننننننننننث صن المسنننننننننؤولية االجتماعيننننننننننة للشننننننننننركات 
لم  اواإلفصنننناح عنهننننا ص,ننننبم محننننل اوتمننننام العدينننند منننن  دول العنننن

 جنننننننادة محاولنننننننةتمانننننننل الدراسنننننننة  (3) .ة منهننننننناالمتقدمنننننننخا,نننننننة 
لمسننننناومة فننننني إثنننننراء الملتبنننننة العربينننننة عامنننننة والملتبنننننة الليبينننننة ل

خا,نننة, والتننني تعنننامي مننن  مقنننر فننني الدراسنننات والبحنننو  فننني 
 اإلفصاح ع  المسؤولية االجتماعية للشركات.معوقات مجال 

 عن المسؤولية االجتماعية  اإلفصاحطرق  -6

اشدع المحاسبي فيما يتعلق باإلفصاح عن   باستقراء ما ورد في
معلومنننننات المسنننننؤولية االجتماعينننننة, يتانننننم صن ونننننناع طنننننريقتي  
رويسيتي  يتم م  خاللهما تحديد ملنان اإلفصناح عن  المسنؤولية 

 االجتماعية: 

     طبقا  لهحل الطريقة يتم التقرير عن  معلومنات طريقة الدمج
المننننافع والتكنننناليف محاسنننبة المسنننؤولية االجتماعينننة متمالنننة فننني 

جنننب مننع المعلومننات التقليديننة للمحاسننبة  ىاالجتماعيننة جنبننا  إلنن
التقليدية, ووحا    المالية في مجموعة وا دة ضم  القواوم المالية

منننا يحقنننق مبننندص التكامنننل نننني  النشنننان االقتصنننادي واالجتمننناعي 
للشنننننركة, وتطبنننننق ونننننحل الطريقنننننة ممننننناويم منسنننننجمة منننننع ممننننناويم 

التقليديننننننة كممهننننننوم العمليننننننات االجتماعيننننننة,  المحاسننننننبة الماليننننننة
التكننناليف االجتماعينننة, المننننافع صو العواوننند االجتماعينننة, ,نننافي 

 .(2003 نان,  ) الدخل االجتماعي...إلخ

ووننحل الطريقننة تمتننر  إملاميننة القينناس النقنندي للظننواور وا ثننار 
الناتجننننة عنننن  المسننننؤولية االجتماعيننننة للشننننركات, ووننننو افتننننرا  

ينكننر  قيقننة صن العدينند منن  المشننارل واالجتماعيننة متماوننل جنندا , و 
ال يمل  قياسها مقدا  ندرجة معقولة م  الموضوعية, وبحلك فهي 
تعتمنننننند علننننننى صسنننننناليب  لميننننننة فنننننني قينننننناس التكنننننناليف والمنننننننافع 
االجتماعينننة, ممنننا يقلنننل مننن  إملامينننة االعتمننناد عليهنننا فننني اتخننناذ 

عينة منع ذلنك فنإن دمنر المعلومنات االجتما ىالقرارات, إضافة إلن
المعلومننات الماليننة يجعلهننا صراننر تعقينندا  ويننؤثر سننلبا  علننى فاونندة 

 . (2003 نان, )المعلومات المالية ممسها 

    وفقننننا  لهننننحل الطريقننننة يننننتم اإلفصنننناح عنننن  طريقااااة الفصاااا :
معلومنننات المسنننؤولية االجتماعينننة فننني تقنننارير اجتماعينننة مسنننتقلة 

وينننرى صمصنننار  .(2012 المحمننناء,)عننن  القنننواوم المالينننة التقليدينننة 
ونننننحل الطريقنننننة ضنننننرورة فصنننننل المعلومنننننات المالينننننة والمعلومنننننات 
االجتماعية باعتبار صن كال  منهمنا يحقنق صونداف مختلمنة, وتأخنح 
تقننارير المسننؤولية االجتماعيننة  سننب وننحل الطريقننة ثالثننة صشننلال 

 :(2010؛ إمحمد, 2003 نان, )ووي 

رواوينننننة التقنننننارير الو,نننننمية: ووننننني تقنننننارير تصنننننف بطريقنننننة  -1
اشمشنننطة االجتماعينننة التننني قامنننت نهنننا الشنننركة, والتننني عنننادة  منننا 
تكننننون صمشننننطة االلتننننزام االختينننناري للشننننركة, دون محاولننننة تقيننننيم 

 وتحليل التكاليف والمنافع الناتجة ع  وحل اشمشطة.

التقننارير التنني تمصننم عنن  التكنناليف االجتماعيننة فقنن : وونني  -2
شننننننطة المسننننننؤولية تقننننننارير تمصننننننم عنننننن  الجامننننننب التكنننننناليمي شم

االجتماعينننننة دون التعنننننر  لقيمنننننة المننننننافع المترتبنننننة عننننن  ونننننحل 
 اشمشطة.

التقنننارير التننني تمصنننم عننن  التكننناليف والمننننافع االجتماعينننة:  -3
وونننني تقننننارير تمصننننم عنننن  كننننل  منننن  تكنننناليف ومنننننافع اشمشننننطة 

 االجتماعية.

 اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  معوقات   -7

معوقنننننننات اإلفصننننننناح عننننننن   (53: 2009صننننننننو سنننننننمرة, )عنننننننرف 
اشسنباع صو العوامنل التني تعرقنل ) :المسؤولية االجتماعية  بأمهنا

صو تقلل صو تعطنل قندرة الشنركات علنى اإلفصناح عن  مسنؤوليتها 
 . (االجتماعية

ويعامي اإلفصاح ع  المسنؤولية االجتماعينة, خا,نة  فني الندول 
الشركات العربية, م  العديد م  المعوقات التي تحول دون قيام 

باإلفصنننننناح عنننننن  مسننننننؤوليتها تجننننننال المجتمننننننع, ومنننننن  صوننننننم تلننننننك 
المعوقننات: معوقننات تشننريعية, معوقننات علميننة ومهنيننة, معوقننات 
ماليننننة, ومعوقننننات ثقافيننننة واجتماعيننننة, والتنننني يملنننن  استعراضننننها 

 على النحو التالي:

  معوقات تشريعية 

تصنندر القننوامي  والتشنننريعات عنن  الهيئنننات والجهننات المختصنننة  
نهدف تنظيم العالقات والمعامالت ني  مختلف صطراف المجتمع 
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م  جهة وبي  وحل اشطراف والدولة من  جهنة صخنرى, وذلنك بمنا 
يلمننل لكننل طننرف منن  وننحل اشطننراف  قوقننث ويحنندد مننا عليننث منن  

قنوق الغينر التزامات, ويمننع كنل طنرف منهنا من  التعندي علنى  
 .(2015 النعيمي,)

لننننحلك فننننإن التطننننور المتسننننارع فنننني الحينننناة االقتصننننادية واتسنننناع 
صمشننننننطة المنظمننننننات والتنننننني باتننننننت تسننننننعى لتماننننننيل مصننننننالحها 
الشخصنننية دون صي مبننناالة باشضنننرار التننني تلحنننق بالمجتمعنننات 
المحيطننننننة نهننننننا منننننن  جننننننراء مزاولتهننننننا لنشنننننناطها, صوجننننننب علننننننى 

قنوامي  وتشنريعات بمنا يلمنل  الحلومات والجهات الرقانية إ,دار
 وفاء وحل الشركات نواجباتها تجال المجتمع.   

ومواربنننة لهنننحا التطنننور الحا,نننل علنننى مسنننتوى العنننام فقننند عمنننل 
التشننننريع الليبنننني علننننى إ,نننندار العدينننند منننن  القننننوامي  التنننني تنننننظم 
وتوجننث عمننل المنظمننات فنني مجننال المسننؤولية االجتماعيننة, منهننا 

بشأن اش لنام الخا,نة بالنظافنة  1984( لسنة 13القامون رقم )
( 15العامننة , وامتنندادا  للقننامون السننانق فقنند ,نندر القننامون رقننم )

والننننحي يعنننننى بحمايننننة وتحسنننني  البيئننننة, كمننننا صورد  2003لسنننننة 
ص لاما  وقواعند تمانل العديند  2010( لسنة 12قامون العمل رقم )

منننن  االلتزامنننننات التنننني تننننندفع صربنننناع العمنننننل للوفنننناء بمسنننننؤوليتهم 
 تماعية تجال العاملي  االج

وممننا سننبق يتاننم صن المشننربيع الليبنني قنند صننندى بعنن  االوتمننام 
بالمسننؤولية االجتماعيننة منن  خننالل سنننبيث لننبع  التشننريعات التنني 
ُتعنى بحماية المجتمع م  المخالمات التي قد ترتكبهنا الشنركات, 
إال صن وحل التشريعات ال تزال تعامي م  قصور فني  نل غيناع 

قانينننننة التنننني تتنننننولى متابعننننة تنمينننننح وننننحل التشنننننريعات, اشجهننننزة الر 
ومطالبنننة الشنننركات نتنننوفير المعلومنننات التننني تبننني  مننندى التزامهنننا 

؛ 2001الكللننننني, )نتطبيقهنننننا,  ينننننث صشنننننارت دراسنننننة كنننننال  مننننن  
وجنود ونحل القنوامي  والتشنريعات إال صمهنا ال  ىإلن (2010إمحمد, 

تطبق بطريقة ,ارمة و ازمة, كما صن وحل القوامي  والتشنريعات 
لنننننم تكننننن  كافينننننة لتغطينننننة جمينننننع الجوامنننننب المتعلقنننننة بالمسنننننؤولية 
االجتماعيننة خا,ننة فيمننا يتعلننق بحمايننة المسننتهلك التنني صضننحت 

فني  اليوم في مقدمة اوتمامات الدول المعا,رة,  يث لم يصندر
البيئننننننة الليبيننننننة صي قننننننامون يلننننننزم الشننننننركات بحمايننننننة المسننننننتهلك, 
باسننتاناء بعننن  النصنننول المتنننناثرة ننني  مختلنننف القنننوامي  التننني 

تشنننير إلننني بعننن   قنننوق المسنننتهلك بشنننلل مباشنننر  يننننا  وغينننر 
 .(2009رزيق, ) مباشر  ينا  صخر

صمنننا فيمنننا يخنننر تنظنننيم مهننننة المحاسنننبة فننني البيئنننة الليبينننة فقننند 
بشنننأن  1973( لسننننة 116ع الليبننني القنننامون رقنننم )ص,ننندر المشنننر 

تأسننننيه مقابنننننة للمحاسننننبي  والمنننننراجعي  الليبينننني  لتعننننننى نوضنننننع 
الاننننواب  الكميلننننة نتنظننننيم مهنننننة المحاسننننبة فنننني البيئننننة الليبيننننة, 
وبنننالرغم مننن  وجنننود ونننحا الكينننان المهنننني إال صمنننث لنننم يخطنننوا صي 
ي خطنننوة جنننادة إل,ننندار صي معنننايير صو قواعننند لتنظنننيم المهننننة فننن

صن  ىإلنن (2013السننويم, )البيئننة المحليننة,  يننث صشننارت دراسننة 
وجود معايير محاسبية,  ينث  ىمهنة المحاسبة في ليبيا تمتقد إل

ال يننزال صداء المهنننة  بننيه مجموعننة غيننر ملتوبننة وغيننر محننددة 
 المعالم م  المماويم المحاسبية. 

  معوقات علمية وم نية 

بمننندى قدرتنننث علنننى  إن المحاسنننبة كعلنننم اجتمننناعي يقننناس تقدمنننث
مواربننة التطننورات التنني تحنند  فنني المجتمننع المحنني  بننث, وقدرتننث 
علننننى خدمننننة صوننننداف وننننحا المجتمننننع, لننننحلك كننننان الننننند لننننث منننن  
االسننننتجابة لال تياجننننات المتزاينننندة لمسننننتخدمي القننننواوم والتقننننارير 
المالية والتني لنم تعند تقتصنر علنى المعلومنات الخا,نة الجوامنب 

لت المعلومننننات المتعلقننننة بالجوامننننب االقتصننننادية فقنننن ؛ نننننل اشننننتم
 هنننننور مننننا يعنننننرف  ىاالجتماعيننننة صيانننننا , اشمننننر النننننحي صدى إلنننن

بالمحاسنننبة عننن  المسنننؤولية االجتماعينننة لُتعننننى بقيننناس التكننناليف 
والمنننننافع الناتجننننة عنننن  وفنننناء الشننننركات بمسننننؤوليتها االجتماعيننننة 

 .(2007  مودة,)واإلفصاح عنها 

جتماعيننة منننح ننندايات ولقنند  ظيننت المحاسننبة عنن  المسننؤولية اال 
 هوروا باوتمام كبير م  قبل علماء المحاسبة في محاولة جادة 
منننهم لوضننع إطننار متكامننل لهننا, إال صمهننا ال تننزال تعننامي العدينند 
منننن  الصننننعوبات والمشننننارل المتعلقننننة بعمليننننة القينننناس المحاسننننبي 
للتكننناليف والمنننننافع االجتماعينننة,  يننننث  صن عننندم االتمنننناق  ننننول 

د للتكننناليف االجتماعينننة يعننند فننني  ننند ذاتنننث ممهنننوم واضنننم ومحننند
مشللة  ينبغي  لها قبل البحث عن  اشسناس المناسنب لقياسنها, 
فهنناع منن  ينرى صن وننحل التكنناليف تتمانل فنني المبنالت التنني تنمقهننا 
الشنننركة فننني سنننبيل الوفننناء بمسنننؤوليتها تجنننال المجتمنننع, فننني  ننني  

دوا خنر صمهنا تتمانل فني قيمنة اشضنرار التني يتكبنيرى النبع  ا 
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المجتمنننع متيجنننة مزاولنننة  الشنننركة لنشننناطها االقتصنننادي, كمنننا صن 
 علميننة إخانناع المنننافع االجتماعيننة للقينناس المحاسننبي لننم تخننلُ 
وي اشخرى م  المشنارل والتحنديات التني تواجنث تطبيقهنا فعلينا , 
وذلنننك شن معظنننم ونننحل المننننافع تتحقنننق شطنننراف خنننار  الشنننركة 

مقننديا  موضننوعيا , و تننى  اشمننر الننحي يصننعب معننث قياسننها قياسننا  
في  الة تحقيق منافع اجتماعينة تعنود فاوندتها علنى الشنركة فنإن 
تقننندير قيمنننة مقدينننة لهنننا ,نننعب التحقنننق مننن  ما ينننة, ومننن  ما ينننة 
صخننننننرى ال يتمننننننق مننننننع سياسننننننة الحيطننننننة والحننننننحر التنننننني يتبعهنننننننا 
المحاسنننبون, ماوينننك عننن  صمنننث مننن  الصنننعب تحديننند مقطنننة معيننننة 

, اشمنننر النننحي يقودمنننا (2007 وع,جربننن)لالعتنننراف نهنننحل المننننافع 
مشللة إضافية تتمال في ,عوبة رب  التكاليف االجتماعية  ىإل

ومنن  ثننم ,ننعوبة تطبيننق مبنندص المقانلننة  ,بالمنننافع المترتبننة عليهننا
,نننننافي اإلسنننننهام  ىنننننني  ونننننحل التكننننناليف والمننننننافع للو,نننننول إلننننن

 .(2007  مودة,)االجتماعي 

مننا سننبق فننإن المشننارل التنني تواجننث المحاسننبة عنن   ىإضننافة إلنن 
المسننننؤولية االجتماعيننننة ال تقتصننننر علننننى المشننننارل والصننننعوبات 
المتعلقة بعملية القياس فق ,  ينث يعند التعندد فني النمناذ  التني 
اقتر ت لإلفصاح ع  متاور اشمشنطة االجتماعينة مشنللة تواجنث 

ماعينة, إذ المحاسبي  عند تطبيق المحاسبة عن  المسنؤولية االجت
صن عنندم االتمنناق علننى ممننوذ  معنني  لإلفصنناح االجتمنناعي ننني  
الشننركات ينننتر عنننث ,ننعوبة فنني تننوفر معيننار للمقارمننة ننني  وننحل 
الشننركات, وبننالرغم منن  تواجنند وننحل المشننارل والصننعوبات وعنندم 
ارتمنننننال اإلطنننننار العنننننام للمحاسنننننبة واإلفصننننناح عننننن  المسننننننؤولية 

إلومنال االوتمنام نهنا من   إال صن ذلك لم يل  مبنررا   ؛االجتماعية
قبل المنظمات المحاسبية المهنية والجهات اشراديمية في الندول 

 .(2002المال وآخرون,  ) الغربية

صمننننا فنننني البيئننننة المحليننننة فننننإن المسننننؤولية االجتماعيننننة للشننننركات 
والمحاسننبة واإلفصنناح عنهننا لننم تحنن  باالوتمننام الكننافي منن  قبننل 

ظمات المهنية المحاسبية علنى الجهات اشراديمية والهيئات والمن
 االطنالع د  سواء, فعلى الصعيد اشراديمي قد تبني  من  خنالل 

علننننى دليننننل المقننننررات الدراسنننننية لكليننننات االقتصنننناد بالجامعنننننات 
بإشراف م  مركز ضمان جودة  م( 2009)الليبية والصادر في 

واعتمنناد مؤسسننات التعلننيم العننالي صن الجهننات التنني كامننت قاومننة 
النننندليل لننننم تننننولي صي اوتمننننام للمحاسننننبة عنننن   علننننى وضننننع وننننحا

المسؤولية االجتماعية وإدراجها ضم  المقررات الدراسنية شقسنام 
 المحاسبة بالجامعات.

صمننا علننى الصننعيد المهننني ومشننان المنظمننات المهنيننة فنني مجننال 
المحاسنننبة واإلفصننناح عننن  المسنننؤولية االجتماعينننة, فنننإن المتتبنننع 

ي  الليبينني  باعتباروننا الكيننان شمشننطة مقابننة المحاسننبي  والمننراجع
المهنننني الو يننند المسنننؤول عننن  تنظنننيم مهننننة المحاسنننبة فننني ليبينننا 
يال   صن اوتمام النقابة بالمحاسبة واإلفصاح ع  المسنؤولية لنم 

نننل يلنناد يلننون معنندوما , ووننحا مننا تأرنند للبننا اي  منن   ؛يلنن  كافيننا  
علنى بعن  صمشنطة النقابنة والتوا,نل منع بعن   االطنالعخالل 
ظمنني  شعمالهننا الننحي  صرنندوا صن وننحا المننرع الجدينند منن  فننروع المن

المحاسننننبة لننننم يحظننننى باوتمننننام كنننناف  منننن  جامننننب النقابننننة مظننننرا  
 لحادثتث النسبية.  

   معوقات مالية 

قد تقف الظروف المالية للشركات  اوال  دون قيامها بمسنؤوليتها 
ق تجال المجتمع والبيئة,  يث صن الشركات غالبا  ما تحاول تحقي

 ىتخمننني  التكننناليف إلننن ىصقصنننى صربننناح مملننننة لنننحلك تسنننعى إلننن
الحد اشدمى, وبالتالي تتجننب وضنع صي ننند جديند من  التكناليف 
مظينننر قيامهنننا بنننأي صمشنننطة اجتماعينننة صو اإلفصننناح عمنننا صسنننمرت 
علية وحل اشمشطة م  متاور, كما صن الشركات عنادة منا تتجننب 
اإلفصنننناح عنننن  المعلومنننننات االجتماعيننننة التننننني منننن  المملننننن  صن 

غرامات مالينة, صو  لة قامومية يترتب عليها تكبدواءتعرضها لمسا
اإلضنرار بسنمعتها وملامتهنا فني  ىتلك المعلومات التني تنؤدي إلن

ثنننار سنننلبية تلحنننق آالمجتمنننع اشمنننر النننحي قننند يترتنننب علينننث عننندة 
بالشركة, كامخما  قيمة إيراداتها وتندفقاتها النقدينة مسنتقبال , صو 
فقننندامها لمنننرل اسنننتامارية ضنننخمة صو امخمنننا  صسنننعار صوراقهنننا 

 .   (2014 عو ,)المالية 

  معوقات ثقافية واجتماعية  

اإلدراع وننننننو عمليننننننة ذونيننننننة تتاننننننم  اختيننننننار وتمسننننننير و منننننن  
المعلومنننات التننني تجمعهنننا الحنننواس عننن  الماينننرات الخارجينننة فننني 
شنننلل ,نننورة ذونينننة تنننؤثر فننني سنننلوع الشنننخر المننندرع ورؤيتنننث 

 .(2005اسميو, )والقرارات التي يتخحوا 

لبنا  منا تكنون ال المنظمنات غوإن رؤية اشفراد القاومي  على صعما
ضنرورية إلدخنال المسنؤولية االجتماعيننة واإلفصناح عنهنا ضننم  
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نرامر عمل المنظمات,  يث صن رؤية وثقافة المنظمات منا وني 
 الحسنن ,)إال امعلنناس لرؤيننة اششننخال القنناومي  علننى صعمالهننا 

, وبالتنننننالي فنننننإن مقنننننر النننننوعي لنننننحا ونننننؤالء اششنننننخال (2014
بنننني المنظمنننة للمسنننؤولية االجتماعينننة وضنننعف إدرارهنننم شومينننة ت

واإلفصاح ع  المعلومات المتعلقة نها ومدى تأثيروا فني قنرارات 
ص,نننحاع المصنننالم بالمنظمنننة, وكنننحلك اقتنننناعهم بنننأن المسنننؤولية 
الملقنناة علننى عنناتقهم تقتصننر علننى تعظننيم صربنناح وننحل المنظمننات 
فحسنننننننب؛ يننننننننعله سنننننننلبا  علنننننننى مننننننندى وفننننننناء ونننننننحل المنظمنننننننات 

جتماعية واإلفصناح عن  المعلومنات المتعلقنة نهنا, بمسؤوليتها اال
( التننني صجرينننت علنننى 2009 ينننث تو,نننلت دراسنننة )صننننو سنننمرة, 

عيننننننة مننننن  الشنننننركات المسننننناومة المدرجنننننة فننننني سنننننوق فلسنننننطي  
( التننني طبقنننت 2014 وكنننحلك دراسنننة )عنننو , .لننن وراق المالينننة

نننان  علننى عيننننة مننن  الشننركات الصنننناعية المدرجنننة فنني سنننوق عمب
صن ضعف ثقافة الشركات الخاضعة للدراسة  ىإلل وراق المالية 

وضننننعف إدرارهننننا شوميننننة المسننننؤولية االجتماعيننننة وتأثيروننننا فنننني 
قننرارات ص,ننحاع المصننالم منن  ضننم  اشسننباع التنني تعيننق قيننام 

 وحل الشركات باإلفصاح ع  مسؤوليتها االجتماعية.

رما تشلل وسناول اإلعنالم والمنظمنات التني تعننى بحماينة البيئنة 
الينننة وسنننيلة ضنننغ  فعالنننة علنننى والمسنننتهل ك وكنننحلك النقابنننات العمب

الشنننركات التننني  ىالشنننركات مننن  خنننالل توجينننث مظنننر المجتمنننع إلننن
تمننننارس صمشننننطة غيننننر مرغوبننننة تسننننبب صضننننرار للبيئننننة والمجتمننننع 
بمئاتث المختلمة, و اث علنى مقاطعتهنا ومسناءلتها قامومينا , وبنحلك 

تغطينة تأثيراتهنا السنلبية  ىفإن العديد م  وحل الشركات تسعى إل
منننن  خننننالل التوسننننع فنننني اإلفصنننناح عنننن  مسنننناوماتها اإليجانيننننة, 
وبالتننننالي فننننإن غينننناع دور وننننحل الوسنننناول والمنظمننننات يملنننن  صن 
ينعله سلبا  على مستوى إفصناح ونحل الشنركات عن  مسنؤوليتها 

 . (2009صنو سمرة, )االجتماعية 

 ت الدراسة  ضيافر   -8

شودافها, فإن الدراسنة تقنوم  وتحقيقا   مموذ  الدراسةعلى  اعتمادا  
 على اختبار المرضيات التالية:

معوقننات تقننف وراء عنندم قيننام توجنند : الفرضااية الرسيسااية ا ولاا 
الشننركات الصننناعية العاملننة فنني مدينننة مصننراتة باإلفصنناح عنن  

  االجتماعية. تهامسؤوليالمتعلقة بمعلومات ال

 :,ياغة المرضيات المرعية التالية والختبار وحل المرضية تم
معوقنننننات تشنننننريعية تقنننننف وراء عننننندم قينننننام الشنننننركات  توجننننند -1

معلومنات الالصناعية العاملة في مديننة مصنراتة باإلفصناح عن  
 االجتماعية.   تهاسؤوليتعلقة بمالم

معوقنات علمينة ومهنينة تقنف وراء عندم قينام الشنركات توجد  -2
معلومنات الالصناعية العاملة في مديننة مصنراتة باإلفصناح عن  

 االجتماعية. تهاسؤوليتعلقة بمالم

معوقنننننننات مالينننننننة تقنننننننف وراء عننننننندم قينننننننام الشنننننننركات  توجننننننند -3
معلومنات الالصناعية العاملة في مديننة مصنراتة باإلفصناح عن  

 الجتماعية.ا تهاسؤوليتعلقة بمالم

معوقننننننات ثقافيننننننة واجتماعيننننننة تقننننننف وراء عنننننندم قيننننننام  توجنننننند -4
الشننركات الصننناعية العاملننة فنني مدينننة مصننراتة باإلفصنناح عنن  

 االجتماعية. تهاسؤوليتعلقة بممعلومات المال
ال توجند فنروق ذات داللنة إ صناوية  الفرضية الرسيسية الثانياة 

المسنننننؤولي  عننننن  إعنننننداد راء آو راء المنننننراجعي  الخنننننارجيي  آ نننننني 
 فننننيالعاملننننة  الصننننناعية فنننني الشننننركات التقننننارير والقننننواوم الماليننننة

تلننك مدينننة مصننراتة بشننأن المعوقننات التنني تقننف وراء عنندم قيننام 
تها سنننننننؤوليتعلقنننننننة بممعلومنننننننات المالباإلفصننننننناح عننننننن  الشنننننننركات 
 االجتماعية.

 الدراسة   مجتمع وعينة  -9

القنواوم والتقنارير  يتكون مجتمع الدراسة م  المسؤولي  ع  إعداد
المالينننننة بالشنننننركات الصنننننناعية المسنننننجلة فننننني مراقبنننننة االقتصننننناد 

المننراجعي  الخننارجيي  العنناملي   ىبمدينننة مصننراتة, باإلضننافة إلنن
لحساع صممسهم والمزاولي  للمهنة داخل المديننة, ومظنرا  لصنعوبة 
إجنننراء مسنننم شنننامل لمجتمنننع الدراسنننة بسنننبب عننندم تنننوفر نيامنننات 

كات الصننننننناعية العاملننننننة فنننننني المدينننننننة دقيقننننننة عنننننن  عنننننندد الشننننننر 
وا وعناوينهننننا, وكننننحلك ,ننننعوبة تحدينننند عننننناوي  ملاتننننب ءوصسننننما

المراجعنة متيجننة للتغيننر المسننتمر فنني صمننار  تواجنند وننحل الملاتننب 
ولعننننندم امتظنننننامهم فننننني مزاولنننننة المهننننننة, تنننننم اختينننننار عيننننننة مننننن  

المننناليي  ومنننديري اإلدارات فننني عننندد مننن   يري المحاسنننبي  والمننند
الشننركات الصننناعية التنني صملنن  الو,ننول إليهننا   يننث نلننت عنندد 

( 36اسننننتمارات االسننننتبيان الموزعننننة فنننني وننننحل الشننننركات عنننندد )
( اسننننتمارة علننننى المننننراجعي  25اسننننتمارة, كمننننا تننننم توزيننننع عنننندد )
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الخنننارجيي  النننحي  صملننن  الو,نننول إلنننيهم بالمديننننة, وبنننحلك يلنننون 
( 61كلننننني لالسنننننتمارات الملومنننننة لعيننننننة الدراسنننننة عننننندد )العننننندد ال

 استمارة استبيان.

 التحليالت اإلحصاسية المستخدمة   -10

فنني تحليننل نيامننات ( SPSS)تننم اسننتخدام  البرمننامر اإل صنناوي 
 (Alpha Cronbach) يث تم االعتماد على معادلة   الدراسة

الختبننار ,نندق صداة االسننتبيان وثباتهننا, كمننا تننم اسننتخدام التحليننل 
 .    اإل صاوي الو,مي الستخرا  التكرارات

للبيامنننننات المتعلقنننننة بالمشننننناركي  فننننني الدراسنننننة  وينننننةئوالنسنننننب الم
اسنننتخرا  الوسننن  الحسننناني واالمحنننراف المعيننناري  ىباإلضنننافة إلننن

لجمينننع صسنننئلة االسنننتبيان للوقنننوف علنننى االتجنننال العنننام إلجابنننات 
 اسنننتخدام اختبنننار ىالمشننناركي  فننني الدراسنننة, ونننحا باإلضنننافة إلننن

(Kolomogorov-Smirnov Test)  للتعننرف علننى طبيعننة
توزينننع البيامنننات, واعتمنننادا  علنننى متننناور االختبنننار السنننانق قننند تنننم 

 (Wilcoxon Signed Ranks Test)خدام اختبنننار اسنننت
الختبنننار المرضنننية اشولنننى للدراسنننة والمرضنننيات المرعينننة التابعنننة 

للتعننرف علننى منندى ( Mann-Whitney Test)لهننا, واختبننار 
راء المشنننناركي  فننني الدراسننننة  ننننول معوقننننات آوجنننود فننننروق ننننني  

 اإلفصاح ع  المسؤولية االجتماعية.

  صدق ا دا  وثبات ا 

صنندق منن  الشننرون الاننرورية والالزمننة لبننناء االختبننارات يعنند ال
والمقننناييه وونننو يننندل علنننى مننندى قننندرة اسنننتمارة االسنننتبيان علنننى 
قيننناس المتغينننرات التننني ,نننممت لقياسنننها, صمنننا الابنننات فيعنننني صن 

فيمنننا لنننو طبقنننت عننندة  هاممسنننتعطننني اسنننتمارة االسنننتبيان النتننناور 
وعيننننة الدراسنننة, صي ال يلنننون ونننناع  ثممسننن مجتمنننعالمنننرات علنننى 

اختالف كبير في النتناور خنالل فتنرة زمنينة محنددة وفني  نروف 
مشنننانهة وباسنننتخدام اشداة ممسنننها, وفننني ونننحل الدراسنننة تنننم تحديننند 
درجة ثبنات و,ندق صداة االسنتبيان باسنتخدام مقيناس ثبنات اشداة 

(Alpha Cronbach)  وعند تطبينق ونحا االختبنار كامنت متناور
 بار على النحو التالي:االخت

 Cronbach's  Alpha( نتاسج اختبار 1جدو  )

 معامل الصدق معامل الابات عدد المقرات المتغيرات
 0.870 0.757 5 المتغيرات المتعلقة بالمعوقات التشريعية.

 0.929 0.864 7 المتغيرات المتعلقة بالمعوقات العلمية والمهنية.
 0.865 0.749 7 المتغيرات المتعلقة بالمعوقات المالية.

 0.931 0.867 9 المتغيرات المتعلقة بالمعوقات الاقافية واالجتماعية.
 0.958 0.918 28 جميع محاور االستبيان

 

( مجنند صن قيمننة معامننل الابننات صلمننا 1الجنندول رقننم ) ىبننالنظر إلنن
%(, وونحا 60لجميع المحناور كامنت صعلنى من  النسنبة المقبولنة )

إملاميننة االعتمنناد علننى اسننتمارة االسننتبيان والحصننول  ىيشننير إلنن
مجتمننع العلننى متنناور متشننانهة فيمننا لننو طبقننت عنندة مننرات علننى 

صلمنا لقيناس  وعينة الدراسة, كمنا تنم اسنتخدام معامنل الابنات ثممس
,نندق اشداة بطريقننة الصنندق الننحاتي,  يننث نلننت معامننل الصنندق 

%( وونننو مؤشنننر جيننند لصننندق المقيننناس 95.8لجمينننع المحننناور )
 المستخدم في الدراسة.

التحلياااااا  االسااااااتنتاجي للمحااااااور ا و  المتعلاااااا  بالمعوقااااااات 
 التشريعية 

( متننناور التحلينننل االسنننتنتاجي علنننى النحنننو 2ينننب  الجننندول رقنننم )
 التالي:

-Kolmogorov)( الخا,ننة باختبننار (P-Valueصن قيمننة   -

Smirnov )  (  ممنا يشنير إلن0.05لجميع المقرات صقنل من ,)ى 
 صن البيامات التي تم تجميعها ال تتبع التوزيع الطبيعي.

 Wilcoxon)( الخا,ننننة باختبننننار (P-Valueصن قيمننننة  -

Singned Ranks) (  مما0.05لجميع المقرات صقل م )     .  
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 يعني صن إجابات المشاركي  ليست  ول الوسي  االفتراضي

مجمننوع الرتننب السننالبة مجنند صمهننا صربننر منن   ى(, وبننالنظر إلنن3) 
الرتننب الموجبننة ممننا يعننني موافقننة المشنناركي  علننى صن اشسننباع 
التشننريعية الننواردة فنني جميننع المقننرات  تعيننق منن  اإلفصنناح عنن  

 المسؤولية االجتماعية.

 (Mann Whitney)الخا,ة باختبار( P-Value)صن قيمة  -
عننندم وجنننود  ى( ممنننا يشنننير إلننن0.05لجمينننع المقنننرات صربنننر مننن  )

راء المننننراجعي  الخنننننارجيي  آفننننروق ذات داللننننة إ صنننناوية  ننننني  
والمسنننؤولي  عننن  إعنننداد القنننواوم والتقنننارير المالينننة فننني الشنننركات 
الصنننناعية  نننول وقنننوف اشسنننباع التشنننريعية النننواردة فننني جمينننع 

عنندم قيننام وننحل الشننركات باإلفصنناح عنن  المسننؤولية  المقننرات وراء
 االجتماعية.

 ( التحلي  االستنتاجي للمحور ا و  المتعل  بالمعوقات التشريعية2جدو  )

 المقرات

 اإل صاء االستنتاجي

Kolmogorov-

Smirnov Test 

Wilcoxon Test 
Mann-

Whitey 

Test 
مستوى 
 المعنوية

الرتب 
 السالبة

الرتب 
 النتيجة الموجبة

قلة القوامي  والتشريعات التي تلزم الشنركات  -1
 باإلفصاح ع  المسؤولية االجتماعية.

 0.856 يعيق 128.00 1468.00 0.000 0.000

قلنننننننة العقوبنننننننات الرادعنننننننة التننننننني تتانننننننمنها  -2
القننننوامي  الليبيننننة بحننننق الشننننركات التنننني تخننننالف 

المتعلقنننة بحماينننة البيئنننة المقننناييه والموا,نننمات 
 والمستهلك والعاملي .

 0.771 يعيق 18.00 1653.00 0.000 0.000

عنندم قيننام السننلطات المختصننة بسنن  قننرارات  -3
تشننجع الشننركات الصننناعية علننى اإلفصنناح عنن  

 مسؤوليتها االجتماعية.
 0.331 يعيق 190.00 1241.00 0.000 0.000

الليبينة غياع المعايير المحاسنبية فني البيئنة  -4
فيمنننننننننا يتعلنننننننننق باإلفصننننننننناح عننننننننن  المعلومنننننننننات 

 االجتماعية.
 0.746 يعيق 121.00 1532.00 0.000 0.000

غينناع دور السننوق المننالي فنني فننر  لننواوم  -5
تلنننننننزم الشنننننننركات باإلفصننننننناح عننننننن  مسنننننننؤوليتها 

 االجتماعية.
 0.325 يعيق 237.00 891.00 0.000 0.000

 

االستنتاجي للمحور الثاني المتعل  بالمعوقات العلمياة التحلي  
 والم نية 

( متاور التحليل الو,نمي واالسنتنتاجي علنى 3يبي  الجدول رقم )
 النحو التالي:

-Kolmogorov )( الخا,نننة باختبنننار(P-Valueصن قيمنننة  -

Smirnov ) (  ممنا يشنير إلن0.05لجمينع المقنرات صقنل من ,)ى 
 ها ال تتبع للتوزيع الطبيعي.صن البيامات التي تم تجميع

 Wilcoxon) ( الخا,ننننة باختبننننار(P-Valueصن قيمننننة  -

Singned Ranks) (  0.05لجمينننننننع المقننننننرات صقننننننل مننننننن)        
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مما يعني صن إجابات المشاركي  ليست  ول الوسي  االفتراضي 
(3).  

مجمننوع الرتننب السننالبة مجنند صمهننا صربننر منن  الرتننب  ىوبننالنظر إلنن
الموجبنننننننة ممنننننننا يعنننننننني موافقنننننننة المشننننننناركي  علنننننننى صن اشسنننننننباع 
التشننريعية الننواردة فنني جميننع المقننرات  تعيننق منن  اإلفصنناح عنن  

 المسؤولية االجتماعية.

  (Mann Whitney( الخا,ة باختبار)P-Value)صن قيمة  -
عننندم وجنننود  ىإلننن ( ممنننا يشنننير0.05لجمينننع المقنننرات صربنننر مننن  )

راء المننننراجعي  الخنننننارجيي  آفننننروق ذات داللننننة إ صنننناوية  ننننني  
والمسنننؤولي  عننن  إعنننداد القنننواوم والتقنننارير المالينننة فننني الشنننركات 
الصنننناعية  نننول وقنننوف اشسنننباع العلمينننة والمهنينننة النننواردة فننني 
جميننننع المقننننرات وراء عنننندم قيننننام وننننحل الشننننركات باإلفصنننناح عنننن  

 المسؤولية االجتماعية.

 ( التحلي  االستنتاجي للمحور الثاني المتعل  بالمعوقات العلمية والم نية3جدو  )

 المقرات

 اإل صاء االستنتاجي

Kolmogorov-

Smirnov Test 

Wilcoxon Test 
Mann-

Whitey 

Test 
مستوى 
 المعنوية

الرتب 
 السالبة

الرتب 
 النتيجة الموجبة

 0.631 يعيق 140.00 1345.00 0.000 0.000 قياس التكاليف االجتماعية.,عوبة  -1

 0.691 يعيق 178.00 1362.00 0.000 0.000 ,عوبة قياس المنافع االجتماعية. -2
عنننندم تبننننني ممننننوذ  مو نننند لإلفصنننناح عنننن   -3

 المسؤولية االجتماعية.
 0.440 يعيق 65.00 1316.00 0.000 0.000

المهنينننننة المحاسنننننبية قصنننننور دور الهيئنننننات  -4
الليبيننننة فنننني توعيننننة المحاسننننبي  بأوميننننة تطبيننننق 
 المحاسبة واإلفصاح ع  المسؤولية االجتماعية.

 0.974 يعيق 58.50 1267.50 0.000 0.000

قصنننور دور  الهيئنننات والمنظمنننات المهنينننة   -5
المحاسننننننننبية الليبيننننننننة فنننننننني القيننننننننام بعقنننننننند دورات 
متخصصنننننننة فننننننني المحاسنننننننبة واإلفصننننننناح عننننننن  

 المسؤولية االجتماعية.

 0.084 يعيق 170.00 1541.00 0.000 0.000

عننندم تنننوفر الخبنننرة والمعرفنننة لننندى القننناومي   -6
على الجمعيات المهنية المحاسبية الليبية لوضع 
إرشنننادات واقترا نننات  نننول آلينننة اإلفصننناح عننن  

 المسؤولية االجتماعية.

 0.919 يعيق 152.50 1278.50 0.000 0.000

التأويننننننننل العلمنننننننني لخرجنننننننني قسننننننننم غينننننننناع  -7
 المحاسبة فيما يتعلق بالمحاسبة االجتماعية.

 0.380 يعيق 113.00 1213.00 0.000 0.000

 التحلي  االستنتاجي للمحور الثالث المتعل  بالمعوقات المالية

( متاور التحليل الو,نمي واالسنتنتاجي علنى 4يبي  الجدول رقم )
 التالي:النحو 

-Kolmogorov )( الخا,نننة باختبنننار(P-Valueقيمنننة صن  -

Smirnov )  (  ممنا يشنير إلن0.05لجميع المقرات صقنل من ,)ى 
 صن البيامات التي تم تجميعها ال تتبع للتوزيع الطبيعي.

 Wilcoxon) ( الخا,ننننة باختبننننار(P-Valueصن قيمننننة  -

Singned Ranks )(  0.05لجمينننننننع المقننننننرات صقننننننل مننننننن )       
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مما يعني صن إجابات المشاركي  ليست  ول الوسي  االفتراضي 
(3). 

مجمننوع الرتننب السننالبة مجنند صمهننا صربننر منن  الرتننب  ىوبننالنظر إلنن
الموجبنننننننة ممنننننننا يعنننننننني موافقنننننننة المشننننننناركي  علنننننننى صن اشسنننننننباع 
التشننريعية الننواردة فنني جميننع المقننرات  تعيننق منن  اإلفصنناح عنن  

 المسؤولية االجتماعية.

 (Mann Whitney( الخا,ة باختبار)P-Value)صن قيمة  -
عننندم وجنننود  ى( ممنننا يشنننير إلننن0.05لجمينننع المقنننرات صربنننر مننن  )

راء المننننراجعي  الخنننننارجيي  آفننننروق ذات داللننننة إ صنننناوية  ننننني  
والمسنننؤولي  عننن  إعنننداد القنننواوم والتقنننارير المالينننة فننني الشنننركات 
الصناعية  ول وقوف اشسباع المالية الواردة في جميع المقرات 

عننننننندم قينننننننام ونننننننحل الشنننننننركات باإلفصننننننناح عننننننن  المسنننننننؤولية  وراء
 االجتماعية.

 ( التحلي  االستنتاجي للمحور الثالث المتعل  بالمعوقات المالية4جدو  )

 المقرات

 اإل صاء االستنتاجي

Wilcoxon Test 
Mann-

Whitey Test  مستوى
 النتيجة الرتب الموجبة الرتب السالبة المعنوية

تتجننننننب الشنننننركات تحمنننننل صعبننننناء إضنننننافية وفننننناء   -1
 بمسؤوليتها االجتماعية.

 0.284 يعيق 117.00 918.00 0.000

تجننننننننب الشنننننننركات اإلفصننننننناح عننننننن  المعلومنننننننات  -2
االجتماعينننننة التننننني مننننن  المملننننن  صن تسنننننبب امخمنننننا  

 اإليرادات والتدفقات النقدية المستقبلة.

 0.115 يعيق 136.50 1348.50 0.000

عنندم وجننود  ننوافز  لوميننة كافيننة لتبننني سياسننات  -3
اجتماعيننننننننة مرغوبننننننننة لنننننننندى الشننننننننركات علننننننننى غننننننننرار 

 اإلعماءات الاريبية ماال .

 0.584 يعيق 031.00 1347.00 0.000

عدم كماية الموارد المالية التي تمل  الشركات م   -4
تنننندريب مو ميهننننا لتطبيننننق اإلفصنننناح عنننن  المسننننؤولية 

 االجتماعية.

 0.994 يعيق 256.50 1069.50 0.000

اإلفصننننناح عننننن  المعلومنننننات البيئينننننة واالجتماعينننننة  -5
 االختيارية يؤدي لزيادة اشعباء المالية للشركة.

 0.275 يعيق 156.50 704.50 0.000

العواود المالية المتوقعة م  إفصناح الشنركات عن   -5
المسنننننؤولية االجتماعينننننة صقنننننل مننننن  تكننننناليف اإلفصننننناح 

 عنها.

 0.531 يعيق 102.00 759.00 0.000

 0.054 يعيق 197.50 432.50 0.044 تجنب امخما  صسعار اشوراق المالية للشركة. -7

افياة التحلي  االستنتاجي للمحور الرابع المتعل  بالمعوقاات الثق
 واالجتماعية 

 ( متاور التحليل الو,نمي واالسنتنتاجي علنى5يبي  الجدول رقم )
 النحو التالي:

-Kolmogorov)الخا,نننننة باختبنننننار( P-Value)صن قيمنننننة  -

Smirnov ) (  ممنا يشنير إلن0.05لجمينع المقنرات صقنل من ,)ى 
 صن البيامات التي تم تجميعها ال تتبع للتوزيع الطبيعي.
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 لثقافية واالجتماعية( التحلي  االستنتاجي للمحور الرابع المتعل  بالمعوقات ا5الجدو  )

 المقرات

 اإل صاء االستنتاجي

Kolmogorov-

Smirnov Test 

Wilcoxon Test 
Mann-

Whitey 

Test 
مستوى 
 المعنوية

الرتب 
 السالبة

الرتب 
 النتيجة الموجبة

مقننر الننوعي بأوميننة المسننؤولية االجتماعيننة لنندى  -1
 معظم ,ناع القرار في الشركات.

 0.089 يعيق 64.000 1647.00 0.000 0.000

اقتننناع اإلدارة بعنندم جنندوى اإلفصنناح االجتمنناعي  -2
وتننننأثيرل فنننني إدراع ص,ننننحاع المصننننالم )المسننننتامري , 

 المقرضي , المستهلكي ... إلخ(.

 0.565 يعيق 063.00 1212.00 0.000 0.000

ال يهننننننننتم ص,ننننننننحاع المصننننننننالم فنننننننني الشننننننننركات  -3
 بالمعلومات ذات الطابع االجتماعي.

 0.404 يعيق 117.00 1368.00 0.000 0.000

ضننننننننعف تمسننننننننك الشننننننننركات بالتقالينننننننند العربيننننننننة  -4
واإلسننالمية القاومننة علننى صسنناس التكافننل  والمسننؤولية 

 االجتماعية.

 0.713 يعيق 149.50 1026.50 0.000 0.000

ال يعتبر عندم االوتمنام باإلفصناح عن  المسنؤولية  -5
مجنننناح االجتماعيننننة ص نننند مؤشننننرات اشداء عننننند تقيننننيم 

 اإلدارة.

0.000 0.000 
 0.159 يعيق 117.00 1059.00 

ضننننننننعف دور اإلعننننننننالم فنننننننني التوعيننننننننة بأوميننننننننة  -6
المسننؤولية االجتماعينننة للشنننركات والمجتمننع علنننى  ننند  

 سواء.

 0.935 يعيق 246.00 1407.00 0.000 0.000

ال تعتبننننر المعلومننننات االجتماعيننننة ميننننزة يماضننننل  -7
 المنتجات.على صساسها العمالء ني  

 0.234 يعيق 246.00 1132.00 0.000 0.000

ضنننننعف دور جماعنننننات الانننننغ  و ماينننننة البيئنننننة  -8
و ماينننة المسنننتهلك محنننو تحمنننل الشنننركات لمسنننؤوليتها 

 االجتماعية.

 0.125 يعيق 120.00 1311.00 0.000 0.000

ا من  تطلعنات  -9 ال تشلل التوجهنات اشخالقينة جنزء 
 المستامري .

 0.572 يعيق 157.00 878.000 0.000 0.000

 

 

 Wilcoxon) ( الخا,ننننة باختبننننار(P-Valueصن قيمننننة  -

Singned Ranks )(  مما يعنني 0.05لجميع المقرات صقل م )
(. 3صن إجابننننات المشنننناركي  ليسننننت  ننننول الوسنننني  االفتراضنننني )

مجمننوع الرتننب السننالبة مجنند صمهننا صربننر منن  الرتننب  ىوبننالنظر إلنن
الموجبنننننننة ممنننننننا يعنننننننني موافقنننننننة المشننننننناركي  علنننننننى صن اشسنننننننباع 

التشننريعية الننواردة فنني جميننع المقننرات  تعيننق منن  اإلفصنناح عنن  
 المسؤولية االجتماعية.

  (Mann Whitney( الخا,ة باختبار)P-Value)صن قيمة  -
عننندم وجنننود  ىإلننن ( ممنننا يشنننير0.05لجمينننع المقنننرات صربنننر مننن  )

راء المننننراجعي  الخنننننارجيي  آفننننروق ذات داللننننة إ صنننناوية  ننننني  
والمسنننؤولي  عننن  إعنننداد القنننواوم والتقنننارير المالينننة فننني الشنننركات 
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الصناعية  ول وقوف اشسباع الاقافية واالجتماعينة النواردة فني 
جميننننع المقننننرات وراء عنننندم قيننننام وننننحل الشننننركات باإلفصنننناح عنننن  

 المسؤولية االجتماعية.

 النتاسج  -11

اسنننننتنادا  علنننننى االختبنننننارات اإل صننننناوية التننننني تنننننم إجراؤونننننا فقننننند 
 النتاور التالية: ىتو,لت الدراسة إل

وجننننود معوقننننات تقننننف وراء عنننندم قيننننام الشننننركات الصننننناعية  -1
العاملننة فنني مدينننة مصننراتة باإلفصنناح عنن  معلومننات المسننؤولية 

 االجتماعية ووي:

ي  والتشننريعات التنني معوقننات تشننريعية وتتماننل فنني: قلننة القننوام -
تلنننننزم الشنننننركات باإلفصننننناح عننننن  المسنننننؤولية االجتماعينننننة, وقلنننننة 
العقوبننات الرادعننة التنني تتاننمنها القننوامي  الليبيننة بحننق الشننركات 
التننننني تخنننننالف المقننننناييه والموا,نننننمات المتعلقنننننة بحماينننننة البيئنننننة 
والمسننننتهلك والعننننناملي , وعننننندم قينننننام السنننننلطات المختصنننننة بسننننن  

لصناعية على اإلفصاح ع  مسؤوليتها قرارات تشجع الشركات ا
غياع المعنايير المحاسنبية فني البيئنة  ىاالجتماعية, باإلضافة إل

الليبينننة فننني منننا يتعلنننق باإلفصننناح عننن  المعلومنننات االجتماعينننة, 
وغينننناع دور السننننوق المننننالي فنننني فننننر  لننننواوم تلننننزم الشننننركات 

 باإلفصاح ع  مسؤوليتها االجتماعية.

ة فنني: ,ننعوبة قينناس التكنناليف معوقننات علميننة ومهنيننة متمالنن -
والمننننافع االجتماعينننة, عننندم تبنننني ممنننوذ  مو ننند لإلفصننناح عننن  
المسنننؤولية االجتماعينننة, وغيننناع التأوينننل العلمننني لخرجننني صقسنننام 
المحاسنننبة فيمنننا يتعلنننق بالمحاسنننبة عننن  المسنننؤولية االجتماعينننة, 

عننندم تنننوفر الخبنننرة والمعرفنننة لننندى القننناومي  علنننى  ىباإلضنننافة إلننن
نظمنات المهنينة لوضنع إرشنادات واقترا نات  نول الجمعينات والم

آلية اإلفصاح ع  المسنؤولية االجتماعينة قصنور دورونا فني ونحا 
 المجال.

معوقننات ماليننة منهننا: تجنننب الشننركات تحمننل صعبنناء إضننافية   -
وفنناء  بمسننؤوليتها  االجتماعيننة, وعنندم كمايننة المننوارد الماليننة التنني 

اإلفصنننناح عنننن  تملنننن  الشننننركات منننن  تنننندريب مو ميهننننا لتطبيننننق 
تجنبهننننا اإلفصنننناح عنننن   ىالمسننننؤولية االجتماعيننننة, باإلضننننافة إلنننن

المعلومننننات التننننني منننن  المملننننن  صن تسننننبب امخمنننننا  اإلينننننرادات 

والتنننندفقات النقديننننة المسننننتقبلة صو التنننني تسننننبب امخمننننا  صسننننعار 
 اشوراق المالية. 

معوقنننننات ثقافينننننة واجتماعينننننة ومنهنننننا: مقنننننر النننننوعي بأومينننننة  -
لننندى ,نننناع القنننرار فننني الشنننركات, عننندم  المسنننؤولية االجتماعينننة

اوتمام ص,حاع المصالم في الشركات بالمعلومنات ذات الطنابع 
االجتماعي, وضعف دور اإلعالم في التوعية بأومية المسؤولية 
االجتماعيننننننة, ضنننننننعف دور جماعنننننننات الانننننننغ   فننننننني مطالبنننننننة 
الشنركات نتحمنل مسنؤوليتها تجننال المجتمنع والمئنات التني تمالهننا, 

 غياع التوجهات اشخالقية لدى المستامري .  ىباإلضافة إل

المننراجعي  راء آعنندم وجننود فننروق ذات داللننة إ صنناوية ننني   -2
 المسننؤولي  عنن  إعنننداد التقننارير والقننواوم المالينننةراء آو الخننارجيي  

العاملننننة داخننننل مديننننة مصننننراتة بشننننأن  الصنننناعية فننني الشننننركات
المعوقات التي تقنف وراء عندم قينام الشنركات الصنناعية العاملنة 
فننننننني مديننننننننة مصنننننننراتة باإلفصننننننناح عننننننن  معلومنننننننات المسنننننننؤولية 

  االجتماعية.

 التوصيات  -12

فإمنث تمنت ,نياغة  ,على ضوء ما امتهت إليث الدراسة م  متناور
  االعتبنار مجموعة م  التو,يات التي من  المملن  صخنحوا بعني

ووضنننعها محنننل اوتمنننام مننن  قبنننل المعنيننني  ننننحلك, وتتمانننل ونننحل 
 تي:التو,يات في ا 

إ,نننندار القننننوامي  واللننننواوم التنننني تلننننزم الشننننركات الصننننناعية  -1
باإلفصننننناح عننننن  المسنننننؤولية االجتماعينننننة, منننننع تمعينننننل القنننننوامي  
الموجنننودة, وفنننر  العقوبنننات علنننى الشنننركات التننني تتجننناوز ونننحل 

 القوامي .

ر معنايير محاسنبية تخنتر بالمحاسنبة عن  المسنؤولية إ,دا -2
 االجتماعية واإلفصاح عنها.

تبنننني ممنننوذ  مو ننند لإلفصننناح عننن  المسنننؤولية االجتماعينننة  -3
 للشركات الصناعية.

تمعيل دور المنظمنات والهيئنات المحاسنبية الليبينة فني القينام  -4
 بعقد الندوات والمؤتمرات العلمية والدورات المتخصصة التي م 
شنننننأمها توعينننننة المحاسنننننبي  بأومينننننة المحاسنننننبة واإلفصننننناح عننننن  
 المسؤولية االجتماعية, وتطوير ورفع كماءتهم في وحا المجال.
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تطننننوير نننننرامر التعلننننيم المحاسننننبي فنننني الجامعننننات والمعاونننند  -5
العليننننا لتتاننننم  مقننننرر المحاسننننبة عنننن  المسننننؤولية االجتماعيننننة, 

 وإدراجها ضم  المقررات اإللزامية.

ام نتعمينننننق الننننوعي بأومينننننة المسننننؤولية االجتماعينننننة, االوتمنننن -6
و ث الشنركات علنى ضنرورة التزامهنا بمسنؤوليتها تجنال المجتمنع 

المحننننننني  نهنننننننا, وتغلينننننننب مصنننننننلحة المجتمنننننننع علنننننننى مصنننننننالحها 
 الشخصية.

تمعيل دور المؤسسات اإلعالمية والمؤسسات اشولية للعمل  -7
رقننننوى ضنننناغطة علننننى الشننننركات الصننننناعية للقيننننام بمسننننؤوليتها 
االجتماعينننننة, مننننن  خنننننالل  نننننث صفنننننراد المجتمنننننع علنننننى مقاطعنننننة 

 الشركات التي ال تلتزم نتلك المسؤولية. 
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ماجسنننتير منشنننورة, كلينننة اشعمنننال, جامعنننة الشنننرق اشوسننن , 

 عمبان, اشردن.

(.  تقينننننننننيم اشداء البيئننننننننني 2007غمننننننننني , بشنننننننننير ص مننننننننند ) .12
واالجتمننناعي للشنننركات الصنننناعية منننع دراسنننة ميدامينننة بالبيئنننة 
الليبيننننة, رسننننالة ماجسننننتير غيننننر منشننننورة, صراديميننننة الدراسننننات 

 .العليا, ليبيا

مدى التزام الشركات المسناومة  (.2012المحماء, فهد راعي ) .13
العامنننننة الكويتينننننة باإلفصننننناح عننننن  نننننننود محاسنننننبة المسنننننؤولية 
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االجتماعينة, رسنالة ماجسننتير منشنورة, كليننة اشعمنال, جامعننة 
 الشرق اشوس , عمبان, اشردن.

(. 2002الدوغجي, علي ) ؛مور, عبد النا,ر ؛المال, مؤيد .14
ة المعا,نننرة, دار المسنننيرة للنشنننر والتوزينننع المشنننارل المحاسنننبي

 والطباعة, عمبان, اشردن.

(.  معوقننات اإلفصنناح 2014القرمنني, ص منند ننن  عبنند القننادر ) .15
عنننن  المسننننؤولية االجتماعيننننة لمنظمننننات اشعمننننال السننننعودية, 

, (3(, العندد )10المجلة اشردمية في إدارة اشعمال, المجلند )
 . 472-453 ل ل

(. اإلفصننننناح عننننن  معلومنننننات 2012قطننننناطي, منننننوري علننننني ) .16
المسنننننننؤولية االجتماعينننننننة فننننننني التقنننننننارير السننننننننوية للمصنننننننارف 
التجارينننة العاملنننة فننني ليبيننننا, رسنننالة ماجسنننتير غينننر منشننننورة, 

 صراديمية الدراسات العليا, ليبيا.

(. اإلفصنننناح عنننن  معلومننننات 2001الكللنننني, سننننعاد العربنننني ) .17
المسؤولية االجتماعية للو دات االقتصادية في القنواوم المالينة 

المنشنننننورة: دراسنننننة ميدامينننننة فننننني الشنننننركات الصنننننناعية الليبينننننة 
بالمنطقنننة الغربينننة, رسنننالة ماجسنننتير غينننر منشنننورة, صراديميننننة 

 الدراسات العليا, ليبيا.

تقينننننننيم منننننندى اسنننننننتجابة منظمنننننننات (.  2014مقنننننندم, وويبنننننننة ) .18
 ة اشعمال في الجزاونر للمسنؤولية االجتماعينة, صطرو نة دكتنورا 

منشنننورة, كلينننة العلنننوم االقتصنننادية والتجارينننة وعلنننوم التسنننيير, 
 جامعة ووران, الجزاور.

(. المسننؤولية االجتماعيننة وصثروننا 2015النعيمنني, فننات  صمنني  ) .19
مدرجننة فنني علننى تكلمننة رصس المننال فنني الشننركات الصننناعية ال

ننننان, رسننننالة ماجسننننتير منشننننورة, كليننننة الدراسننننات  نور,ننننة عمب
 العليا, جامعة الزرقاء, اشردن.

(. إدراع المسنننننننؤولية 2006وننننننناتف, مجيننننننند عبننننننند الحسننننننني  ) .20
االجتماعينة للشننركات الصننناعية العراقينة واإلفصنناح عنهننا فنني 
التقنننننننننارير المالينننننننننة الخارجينننننننننة, القادسنننننننننية للعلنننننننننوم اإلدارينننننننننة 

 .202 -171(, ل 4(, العدد )8مجلد )واالقتصادية, ال

 

 

Abstract:  

The study aimed to identify the obstacles behind the failure of  industrial companies, operating in 

Misurata, to disclose their social responsibility. 61 questionnaires were distributed to survey the 

opinions of a sample of external auditors and those responsible for the preparation of financial reports 

in a number of industrial companies that were accessible. The data collected have been analyzed using 

the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The study found that there are legislative, 

scientific, professional, financial, cultural and social factors that prevent the industrial companies, 

operating in the city of Misurata, from disclose such information. Furthermore, it was found that there 

was no significant differences between the views of external auditors and the views of officials. 

 

 

 


