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 مدى إدراك أهمية محاسبة المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية الليبية

   •سليمان علي النعاسو           •ويحعلي محمد الس

 

 ملخص
أهمية محاسببة المسبليلية اتماماةيبة بةافبة أباادهبا امباه ت الممامبار المبيارد الب برية  دراكإ ىبراز مدإ لىإهدفت هذه الدراسة 

 .الامارية الااملة في مدينبة مصبرااةيذلك باسليط الضيء ةلى المصارف  رحماية البيئة(املةر احسين ميدة خدمة الامالء ي الا
         ر       الفبببببببري  ةلبببببببى ةينبببببببة الدراسبببببببة تمبببببببدير  اسبببببببابانة( 50يلاطبيبببببببل هبببببببذه الدراسبببببببة ابببببببع إةبببببببداد اسبببببببابانةر حيببببببب  ابببببببع ايزيبببببببا ت

   يرلسببببباء ا(.سببببباع(. يل بببببد اسببببباخدمت هبببببذه الدراسبببببة المبببببناخ اليصبببببفي الاحليلبببببي يالنسببببب  المئييبببببة ياخاببببببار ألفبببببا ةبببببري نببببببا 
     (Minitabيتخابببببار الفرضببببيات اببببع اسبببباخداع برنببببامخ ت( Sign-Testت يةببببذلك اخابببببار ات ببببارة (Cronbach's Alphaت

 حصائية للبيانات.إلمراء الاحليالت اإل

محاسببة المسبليلية ليابا الدراسبة هبي ةبدع يمبيد إدراك لبدى إدارات المصبارف الاماريبة (هميبة ايصبلت إ أهبع النابائخ الابي يمن
مباءت ر حيب  ببين المصبارف ا(داء اتمامباةي أيلييبات درمبة افبايت فبي ذلبك اسبانامت الدراسبة ر يباإلضافة إلىتماماةيةا

أهمية المسليلية اتماماةية اماه احسين ميدة خدمبة الامبالء فبي المراببة ا(يلبى فبي ةبر المصبارف بينمبا ببا.ي الن باطات لبع 
 يةن لاا اهاماع بالمسايى المطلي .

 .المسليلية اتماماةيةر المحاسبة المسليلية اتماماةيةر المصارف الامارية الكلمات الدالة:

 قدمةم -1

اااببببببر المحاسببببببة ةبببببن المسبببببليلية اتماماةيبببببة أحبببببد  مراحبببببر 
اليحبدات  ين باطاتنايمة لالزدياد في حمبع  رالاطير المحاسبي

 يبيئيبة الاي لاا ابثييرات ماليبة يا.اصبادية ياماماةيبة ات.اصادية
يببببط اإلطببببار ياان ر يةببببذلك مبببباء هببببذا الا ييببببر بسببببب  مبببباياسبببباة

 إمابباتلادع .دراط ةلى ا بديع  ؛من ال صير المحاسبي الا ليد 
فببي اح يببل الانميببة اتماماةيببة. هببذا محببددة لاببدد مببن الم بباةر 

بمحاسبببببببببة المسببببببببليلية اتهامبببببببباع  أدى إلببببببببى الاطببببببببير الحببببببببدي 
مببن .بببر المن مببات يالممايببات المحاسبببية يالمانيببة  اتماماةيببة
اع المصببببارف صببببب  مببببن الضببببرير  .يببببا(ةاديميببببةر فثيالماببببات 

يحبببببدات ات.اصبببببادية ببببببدير امامببببباةي الاماريبببببة ة يرهبببببا مبببببن ال
 مسليلية ةبرى في اح يل الرفاه اتماماةير يلةبي ابامةن هبذهي 

الب بببببببباء ةلياببببببببا مراةبببببببباة المصببببببببارف مببببببببن النمببببببببي ياتسببببببببامرار ي 
: ميببببرليليات المل بببباة ةلببببى ةاا اببببا امبببباه أطببببراف ةديببببدةر المسبببب

يةببببببذلك  رااملببببببة فيابببببباالامببببببالء يالمببببببيارد الب ببببببرية الالممامببببببا ي 

دراك إ صب  الاارف ةلى مدىةلى البيئة. يمن هنا أالمحاف ة 
المصبببببارف الاماريبببببة لمفابببببيع المسبببببليلية اتماماةيبببببة فبببببي البببببك 

 ا(داءمن مانب  الممامبا يالديلبة لمسبايى المماتت يالمحاسبة 
مبببببباع يببببببالء المزيببببببد مببببببن اتهاةناببببببا أمببببببرا  ياطلبببببب  إاتمامبببببباةي 

هبببدافاا يف بببا لن مابببا يمناميبببة ح يبببل ألمسببباةدااا ةلبببى النمبببي يا
 .(Schlange,et al.,2006تةملاا 

  :مشكلة الدراسة -2

إن ميضببببي  محاسبببببة المسببببليلية اتماماةيببببة ياابببببر مببببن أةيببببر 
ح ير المحاسبة الاي ح يت باهامامات الباحيين يالدارسبين فبي 

بحا  يالدراسات لع الد إلى اافبال (ن الك اأت إاآلينة ا(خيرةر 
سببير  ر يالابي مبن أهمابا ةلبىمبير المطريحبةمن ا( حير ةيير

محاسبببة المسببليلية اتماماةيببة يا(سبب  آليببات اطبيببل  :الميببار
داء اتمامبببببباةي الالميببببببة الماامببببببدة ديليببببببا  فببببببي ا يببببببيع ةفبببببباءة ا(

(غبببببببببرال احديبببببببببد المسبببببببببليلية اتماماةيبببببببببة فبببببببببي ال طاةبببببببببات 
د ( أنبط ت ييمب2006ات.اصادية. ف د أ ارت دراسبة ت الينبد ر 
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اطبيبل ةامببر لمحاسبببة المسببليلية اتماماةيببة فببي البيئببة الليبيببةر 
ك خاصببة بمرةببز طببرابل  الطبببي يبببا.ي المراةببز الصببحيةر يةببذل

نابببببائخ مفادهبببببا أن هنببببباك ( ل2012ايصبببببلت دراسبببببة تالبببببديامير 
.صبببببير فبببببي اببببببيفر الم يمبببببات ا(ساسببببببية لمحاسببببببة المسببببببليلية 

ل يبببا  إدراك  اتماماةيبببة فبببي ال بببرةات النفطيبببة الليبيبببة. ين بببرا  
( 2004هبببذا المفابببيع فبببي  بببرةات الابببثمين الليبيبببة تالم بببري ر 

ينببدرة الدراسببات ذات الاال.ببة بالميضببي  فببي ال طببا  المصببرفي 
أ ابرت    المبدئير الاي .اع باا الباحيينفضال  ةن ناائخ المس

ب بببةر ةامبببر لمحاسببببة المسبببليلية  ياطبيبببل   يةبببدع إدراك   ا  .صبببير 
اتماماةيببببة داخببببر المصببببارف الاماريببببةر فبببب ن م ببببةلة الدراسببببة 
ااحببد د فببي مببدى إدراك محاسبببة المسببليلية اتماماةيببة مببن .بببر 

 . ةالمصارف الامارية الااملة في مدينة مصراا

 :الدراسة فرضيات -3

طبببار الن بببر  يالدراسبببات السببباب ة اإل طبببال  البببباحيين ةلبببىبابببد ا
 اي: ةلى النحي اآل دراسةياغة فرضيات اليمةن ص

ت ييمد إدراك (هميبة محاسببة  :HO1 يلىالفرضية الرئيسة ا(
الامارية الااملبة فبي مدينبة المسليلية اتماماةية في المصارف 

 .مصرااة

الاماريببة : ت اطبببل المصببارف HO2الفرضببية الرئيسببية اليانيببة 
محاسببببببة المسبببببليلية اتماماةيبببببة  الااملبببببة فبببببي مدينبببببة مصبببببرااة

بممبببببببباتت ا(داء اتمامبببببببباةير يي ببببببببال مببببببببن هببببببببذه الفرضببببببببية 
 الفرضيات الفرةية الاالية: 

1. HO2 الاماريبببببة الااملبببببة فبببببي مدينبببببة : ت اطببببببل المصبببببارف
 محاسبة ةن المسليلية اتماماةية اماه المماما. مصرااة

2. HO2 الاماريبببببة الااملبببببة فبببببي مدينبببببة : ت اطببببببل المصبببببارف
محاسبببببة ةببببن المسببببليلية اتماماةيببببة امبببباه المببببيارد  مصببببرااة

 الب رية الااملة باا.

3. HO2 الاماريبببببة الااملبببببة فبببببي مدينبببببة : ت اطببببببل المصبببببارف
محاسببببة ةبببن المسبببليلية اتماماةيبببة امببباه احسببببين  مصبببرااة

 مسايى ميدة خدمات الامالء.

4. HO2 الاماريبببببة الااملبببببة فبببببي مدينبببببة : ت اطببببببل المصبببببارف
 يلية اتماماةية اماه البيئة.محاسبة ةن المسل  مصرااة

 :أهمية الدراسة -4

المسبببليلية  اهميبببة الابببي اح بببى بابببهميبببة الدراسبببة مبببن ا(أانببببا 
 إلدارات مامبببببببببةيالابببببببببي اابببببببببد مبببببببببن الاحبببببببببديات ال رةيبببببببببةاتماما

ر فاي ارابط باال.ات يما يبرات ماابددة سبياء الملسسات المالية
أع خارماببببببببا. يااابببببببببر محاسبببببببببة المسببببببببليلية  الملسسببببببببةداخببببببببر 

-تسببيما  - اتماماةيبة مرةبز اهامباع فبي الممامابات الما دمبة
دراك إن أمنافسببة فببي البيئببة المااصببرةر حيبب  فببي  ببر ا بباداد ال

هبببببدافاا ات.اصبببببادية أاح يبببببل الابببببيازن ببببببين  (هميبببببة الملسسببببات
 ابا ةلبى المبدىئساسبيا فبي نميهبا يب اأ ياتماماةية يميبر ةبامال  

 الطيير.

فبي ليبيبا  يائبر الدراسباتأهمية هذه الدراسة ةيناا من أةما اثاي 
مبدى الاي .امت باسبليط الضبيء ةلبى  ةلى حس  ةلع الباحيين

 المصبببارف الاماريبببةمحاسببببة المسبببليلية اتماماةيبببة فبببي  إدراك
ياطبي اابط ممبا  ر في محايلة لاازيز هبذا المفابيعليبياالااملة في 

فاةليببة فببي اطببير يرفاهيببة الممامببا  ةيببرأيببناة  فببي مسبباهمة 
 . يبذلك اامس د ا(همي ة في اآلاي:اسامرارهاي  الملسساتيب اء 

ابحبب  فببي يا.ببا الاببي ُااببد هببذه الدراسببة مببن الدراسببات النببادرة  .1
محاسببببة المسبببليلية اتماماةيبببة فبببي المصبببارف  دراك أهميبببةإ

 .مارية الااملة في مدينة مصرااةالا

المصببارف فببي  صبباناي ال ببراراتأن افيببد ناببائخ هببذه الدراسببة  .2
ماهيبة  إدراةابعمبن خبالر  الامارية الااملة فبي مدينبة مصبرااة

 .محاسبة المسليلية اتماماةية

بمياببببة البيصبببلة الابببي ايمبببط  اببباأن اةبببين ناائم اسببباى الدراسبببة
 المخالفببببة ي ال يببببادات اتداريببببة.دارات المصببببارف الاماريببببة يببببباإ
آليبببات محاسببببة المسبببليلية اطبيبببل  افايبببر فبببي ةمليبببةاإلسبببرا  ب

ن ببباع داء اتمامببباةي لاببا ةنمبببيذي .يببا  ا(ر يبنبباء اتماماةيببة
ببببر أن ايبببببر  هببببذه الدراسبببببة ي بالمصبببببارف فببببي ليبيبببببا. ماميببببز  يلم 
 .محاسبة المسليلية اتماماةيةفي ممار  الليبيةالمةابة 

 :الدراسة أهداف -5

 لى:إالدراسة  اادف

احليببر المفبباهيع يالمبببادس ا(ساسببية الاببي ا ببيع ةلياببا محاسبببة  .1
 المسليلية اتماماةية. 
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 محاسببةلمفايع المصارف الامارية دارات إدراك إ مارفة مدى .2
 المسليلية اتماماةية.

اطبيبببببببببل محاسببببببببببة المسبببببببببليلية   ايضبببببببببي  يا صبببببببببي درمبببببببببة .3
 المصارف الامارية.اتماماةية في 

سبببليلية اتماماةيبببة الابببي الاابببرف ةلبببى ممببباتت محاسببببة الم .4
مبببن حيببب   مصبببرااةفبببي  المصبببارف الاماريبببةاسببباثير باهامببباع 
 درمة الاطبيل.

 :الدراسة منهجية -6

 :  ين ةلى ااامد الدراسة هذه منامية نإ

 اليصببف أسببلي  يطبببل يسببيف رالاحليلببي المببناخ: ا(ير ال ببل
 الالميببة يالرسببائر يالببديريات بالةابب  ذلببك فببي مسببااينا الاحليلببي

 اتماماةيبببببببببببة المسببببببببببئيلية بمحاسبببببببببببة المبا ببببببببببرة الاال.ببببببببببة ذات
 .للمصارف

 مبببا ميدانيبببة دراسبببة ةمبببر يهبببي الاطبي بببي المبببناخ: ياليبببان ال بببل
 .سباعيا( داراتياإل الفري  ير مد ن ر يماة اتةابار في خدا(

 مبببن للاثةبببد يذلبببك ةرمصبببراا بمدينبببة الااملبببة الاماريبببة للمصبببارف
 ا ببببديع مببببا اتماماةيببببة المسببببليلية محاسبببببة أهميببببة دراكإ مببببدى

 .الدراسة هذه خالر من المساخلصة الايصيات

 :الدراسةحدود  -7

دراك ة: ا.اصبببرت هبببذه الدراسبببة ةلبببى يا.بببا إالحبببديد الميضبببيةي
 أهمية محاسبة المسليلية اتماماةية في المصارف الامارية.

ةلببببى رلسبببباء ممببببال   الحببببديد المةانيببببة: طب ببببت هببببذه الدراسببببة
يبببببببببة ي نبببببببببياباع بالمصبببببببببارف الامار أدارات اإل اإلدارات يمبببببببببدير 

 .الفرةية الااملة بمدينة مصرااة

ة الم بببارةة فبببي الحببديد الزمنيبببة: طب بببت هببذه الدراسبببة خبببالر فاببر 
( بةليبببة 2016للالبببيع ات.اصبببادية لاببباع ت النبببدية الالميبببة ا(يلبببى

 .ات.اصاد يالاليع السياسية مصرااة

 :الدراسة محددات -8

بببببببدد  بببببببا محببببببببد دات الدراسبببببببة ف ناببببببببا ااح  بدرمببببببببة صببببببببدل ا(داة أم 
المسبباخدمة فببي مميببا البيانببات ييباااببا يبميضببيةية إمابببة أفببراد 

الاينة ةن ف رات اتسبابانةر يدرمبة امييبر الاينبة للممامبا البذ  
 سحبت منط.

 :مجتمع وعينة الدراسة -9

يمبا  أهبدافااي محاسببة المسبليلية اتماماةيبة مبن مفابيع  انطال.ا  
في مخالف المماتت ماء  لافايلاايارا  ةلى ذلك من ضريرة 

مماماببا  مصببارف الاماريببة الفرةيببة فببي مصببرااةالاخايببار .طببا  
ياةبين ممامبا  .ن را  لديرها يأهميااا في الممامبا ؛لاذه الدراسة

المصبببببببارف الاماريبببببببة يهبببببببي تمصببببببببرف الدراسبببببببة مبببببببن مميبببببببا 
الممايريبببببةر مصبببببرف اليحبببببدةر مصبببببرف الصبببببحار ر مصبببببرف 

يطنير مصبببرف ا(مبببانر البببالامبببارة يالانميبببةر مصبببرف الامبببار  
فري يبببار مصبببرف الياحبببةر يمصبببرف المايسبببطر مصبببرف  بببمار أ

يمصببببرف اإلممببببا  الاربببببي(. أمببببا ةينببببة الدراسببببة فااةببببين مببببن 
يرلسببببببباء ا(.سببببببباع فبببببببي  يرينالمبببببببد يمسببببببباةد  الفبببببببري  ير مبببببببد

 المصارف الامارية الم ار إلياا أةاله.

 :للدراسة النظرياإلطار   -10

مفابيع  يأهميبة محاسببة ياناير هذا المان  من الابرل يصبف 
داء اتمامببببببببباةي ر يآليبببببببببات .يبببببببببا  ا(المسببببببببليلية اتماماةيبببببببببة

 داء اتماماةي.ايير الديلية الماال ة بثبااد ا(يالما

 وأهميتها:المسؤولية االجتماعية  مفهوم محاسبة 1 -10

ل ببببببد ااببببببددت المفبببببباهيع يالاابببببباريف الخاصببببببة بالمحاسبببببببة ةببببببن 
  فانامببببا يارفاناببببا بثناببببار مببببار  يبيببببرة  المسببببليلية اتماماةيببببة

ةملية .يا  يايصبير الماليمبات ذات الصبلة بريبار ين باطات ت
( المن مبببببة ةلبببببى رفاهيبببببة الاببببباملين يالممامبببببا المحلبببببي يالبيئببببببة

ةمليببة اخايببار ت. بينمببا ةرفاببا رمنااببان بثناببا (Zairi, 2000ت
ا يع باا المن مة للما يرات يالم ايي  يأسالي  ال يا  في ا ييع 

(. أمببببا 64   2002:تالفضببببر يآخببببرين( امبببباةيا(داء اتم
ةلبببى أنابببا ن ببباع ت ليبببينز ةبببرف محاسببببة المسبببليلية اتماماةيبببة

محاسبببي يخببا  فببي ةمليببة .يببا  الصببف ات أي الامليببات الاببي 
( احببببد  فيمببببا بببببين الملسسببببة يالبيئببببة اتماماةيببببة فببببي محيطاببببا

يلةبببن الااريبببف ال بببامر (. 418  :2008يالسبببييطير  تمطبببر
الابببي اخبببا  ب يبببا  ياحليبببر  ا(ن بببطةميةبببة ممأنابببا  لابببا هبببي 

يايصبير البك الماليمبات  را(ةمباراتماماةي لمن مات  ا(داء
يذلبك ب برل مسباةدااع فبي ااخباذ  رللفئات يالطيائف المخاصة
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 حيبب  يبببرز  اتمامبباةي لالببك المن مببات ا(داءال ببرارات يا يببيع 
 داءا(هذا الااريف اهاماع المحاسبة اتماماةية بي يفاي .يبا  

اتمامبببباةي للمن مببببات يالا ريببببر ةببببن ناببببائخ ال يببببا  بمببببا يةفببببر 
 من مبببة مبببن .ببببر الممامبببا ( اتمامببباةي  لبببءداءا يبببيع  إمبببراء

 (.33  ر1987تالصبانر 

يارما أهمية محاسبة المسليلية اتماماةية فبي ازايبد اتةابراف 
بالمسببليلية اتماماةيببة لليحببدات ات.اصببادية. إذ لببع ياببد اا ببيع 

    لليحبببببدات ات.اصبببببادية الاامبببببر اليحيبببببد فبببببي ا بببببيع ا(داءالبببببرب  
يذلببببببببك (ن ال ببببببببريف  ؛(384  1990:رتمرةببببببببي يالصبببببببببان

 البي  البيئبة  ةنايمبة أن بطة  :اتماماةية يالبيئية المحيطة ميبر
ساسبببي فبببي دة ات.اصبببادية غيبببرت مبببن المببببرر ا(امارسببباا اليحببب

دى اتسببامرارية باا ببيع ا(رببباب. فثصبببحت الملسسببات احببدد مبب
الازاماببببا بمسبببببليلية اتماماةيبببببة يالماليمبببببات الماال بببببة بالمنبببببافا 

يبالابببالي احديبببد  راتماماةيبببة الابببي اةببببدها أي ا بببدماا الملسسبببة
صببافي المسبباهمة اتماماةيببة. هبببذا أدى إلببى ايسببا مسبببليليات 
اإلدارة  فببي احمببر  نببيةيين مببن المسببليليةر يهمببا اح يببل الرفبباه 

ن بببطة اماماةيبببة أخبببرى أيبببة ياثدات.اصببباد  لمبببالك الم بببري ر 
 لاح يل الرفاه اتماماةي.

الا يبببرات الابببي حبببديت فبببي الميانببب   يةبببذلك اابببيد ا(هميبببة إلبببى
ذ ازايببدت المطالبببة مببن .بببر صببناةية يالاماريببة يالاةنيليميببةر إال

المابببات المانيبببة لليحبببدات ات.اصبببادية بايضبببي  البيانبببات ذات 
   ر2007 ا اريرهاتالسبادر المضمين اتماماةي ملمبي  فبي

86-87.) 

 :مجاالت محاسبة المسؤولية االجتماعية 2 -10

 اببببرت ةببببدة محببببايتت ااببببدف إلببببى احديببببد ا(ن ببببطة المرابطببببة 
بالمسليلية اتماماةية للملسسات الاي ينب ي أن ااضمن داخر 
اهامامبببات المحاسببببةر ي.بببد يمبببدت ااماهبببات ماباينبببة فبببي احديبببد 

ء اتماماةي من هذه ا(ن طة يابيبياا إلى أرباة مماتت لءدا
-247: 2007 .بر المماية ال يمية للمحاسبين بثمريةاتمربي ر

 ( يهي:248

 افاةر المن مات ما المماما. −

 المساهمة في انمية الميارد الب رية. −
 المساهمة في انمية الميارد الطبياية يالبيئية. −

 اترا اء بمسايى ميدة السلا يالخدمات. −

للمحاسبببين ال ببانينيين نسبببة ممبباتت  ا(مريةببيةمببا حببدد المااببد 
لمببببيارد غيببببر المامببببددة ا البيئببببة ت اتمامبببباةي هببببي: لببببءداء

 .(المماما الامالء  الميردين ة الميارد الب ري

دراسبة ميدانيبة  ب مراءف د .امت  ا(مريةيةرمماية المحاسبة  أما
ةلبببى بابببل ال بببرةات الابببي اابببد .بببيائع يا بببارير اماماةيبببةر ف بببد 

 اتماماةي هي: لءداءبخم  مماتت  ا ريرا   أصدر

ر احسين المنباخر الااملينا(.لياتر اي يف  رالر.ابة ةلى البيئة
 .خدمة المماما

 واألنشطةاالجتماعية  األنشطةمعايير التفرقة بين  3 -10
  :االقتصادية

الابببببي اااببببببر داخبببببر نطبببببال  ا(ن بببببطةلبببببي  هنببببباك اافبببببال ةلبببببى 
ابببببدخر ضبببببمن هبببببذا  الابببببي ت يا(ن بببببطةالمحاسببببببة اتماماةيبببببة 

اتماماةيببة  ا(ن ببطةز بببين يببيلةببن هنبباك مايبباران للامي ؛النطببال
 (:89ر  2002 بزماي رت ات.اصادية يا(ن طة

بالن باط ال بانيني  اإللبزاعةدع يميد  أيهي يميد  ا(ير:المايار 
الابببببي انفبببببذها المن مببببببة  ا(ن بببببطةاتماماةيبببببة هبببببي  فا(ن بببببطة
صبفة اتخايبار  أن أ  رالمماما بالازاماااا اماه لإليفاءاخاياريا 

ةبان امامباةي  إذااتلازاع هي الاي احدد طبياة الن اط فيما  أي
 .ت أع

 ا(ن ببببببطة أن أ هببببببي مايببببببار الن بببببباط ذااببببببط  :المايببببببار اليبببببباني
ذات الطبياببببببة اتماماةيببببببة  ا(ن ببببببطةاتماماةيببببببة ا ببببببمر ةببببببر 

 .الاي ا يع باا المن مة بصفة اخايارية ا(ن طةف ط  تيليس

ب ببةر ةبباعر فبب ن ميضببي  المسببليلية اتماماةيببة يمببدى اتلاببزاع 
باببا مببن .بببر المن مببات ي ببيع فببي مببيهره ةلببى ا ببميا المن مببة 
ةلبببى الارةيبببز ةلبببى المانببب  ات.اصببباد ر يالمانببب  اتمامببباةي  

 يالمان  البيئي.

 :معايير قياس األداء االجتماعي −

المابببببايير المحاسببببببية الاامبببببة الابببببي يضببببباااا  يبببببرى الببببببال أن
 ين بببرت فبببي ةببباع (ع1963تممايبببة المحاسببببين ا(مريةيبببة ةببباع 

يةلبى هبذا ا(سبا  فب ن المابايير  رهي أنس  أسلي  (ع1966ت



 بحي  الندية الالمية ا(يلى للاليع ات.اصادية                       l 2017 مار   lةدد خا   l 5 lالمملد  l مملة دراسات ات.اصاد يا(ةمار
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-23 :  2011تالنايمببببباتر حسبببببينر  اتماماةيبببببة الم ارحبببببة
 ةالاالي: ( أهماا25

مايار النسبية: مضمين هذا المايار يةمن في ضبريرة ابيبان  -
أسبببا  اح ببل أي ةببدع اح ببل ا(هببداف اتماماةيببة حاببى يمةببن 

نابائخ اتماماةيبة لن باط  حبيراليصير إلى درمة اإل.نا  الاباع 
 المن مة.

هببذا المايببار فببي ممببار المحاسبببة  :مايببار الاائببد اتمامبباةي -
تماماةيبة غيبر ال ابلبة لل يبا  اتماماةية ياسا لي مر الايائبد ا

 الن د  يت ييمد لاا سار في السيل.

 :االجتماعي للمنظمة األداءقياس  4 -10

اخالبببببف  د.ببببب: االجتماعيوووووة المسوووووؤولية مفهووووووم تكووووواليفأواًل: 
البباحيين فببي احديببد مفاببيع الاةبباليف اتماماةيببةر فاببي فببي رأ  

( اميببر الاضببحية تالفائببدة( للممامببا Holmes, 1975, p71ت
ةلى  ةر ميارد مسانفذة تمضافة( مبن .ببر اليحبدة ات.اصبادية 

 نايمة لااامالااا ذات الاثيير اتماماةي.

( فيببرى أن الاةبباليف اتماماةيببة Estes, 1975, P284أمببا ت
اميببر مببا ينفببل تأي مببا ينب ببي إنفا.ببط( إلزالببة الضببرر النببااخ ةببن 

 الالي . :مير رمزايلة اليحدة ات.اصادية لن اطاا

( فامبا ين بران إلبى PESQUAUX & MARTORYأمبا ت
الاةببببباليف اتماماةيبببببة ةلبببببى أنابببببا اةببببباليف اتخببببباالر البببببي يفي 
النا ئة ةبن السبليك السبلبي للاباملين نايمبة ةبدع ابيفير  بريف 

ااميبر  ط المن ثة لاحسبين البك ال بريفر ي ةمر مناسبة ي ما انف
فببي الاةبباليف الماخفيببة الاببي ت ا اببر ةممميةببة ماميببزة يحببدها 

 ر ا بببببباةةمن حسببببببابات الاةبببببباليف أي حسببببببابات النايمببببببة تضبببببب
 (.9-8  ر1991

إلببى اةبباليف اماماةيببة مبا ببرة ااميببر فببي  صببنفااأمببا ال ببيراز  
الاضبببببحيات ات.اصبببببادية الابببببي ااحملابببببا اليحبببببدة نايمبببببة .يامابببببا 
إمباريببا أي اخاياريببا بانفيببذ باببل البببرامخ يا(ن ببطة اتماماةيببة 
يالاي ت ياطل  ن اطاا الخبا  فابي أةبباء ت اابيد بمنفابة أي 

ماةيببة أمببا الاةبباليف اتما ةائببد مبا ببر ةلببى اليحببدة المحاسبببيةر
غيببر المبا ببرة فااميببر ب يمببة مببا ياحملببط الممامببا مببن أضببرار أي 
اضحيات نايمة ممارسة اليحدة لن اطاا الخا ر فالي  الاياء 

الخبببا   يالميببباه يالابببيادع يالنفايبببات الابببي ااراببب  ةلبببى الن ببباط
 ر1990 تال ببببببببيراز ر اماماةيببببببببة ياةلفببببببببةا  لليحببببببببدة ياببببببببد ةبئبببببببب

 351.) 

المسبببببليلية اتماماةيبببببة حاسببببببة مةليبببببط ي ابببببرب الباحيبببببان اابيبببببر 
ليسبببباخدع للاابيببببر ةببببن الاضببببحيات الاببببي ا ببببدماا المن ببببثة (داء 

الااليمببببات أي بنبببباء ةلببببى يرهببببا اتمامبببباةي بميمبببب  ال ببببيانين ي د
امبباه الممامببا ي ياضببمن  (هميببة المسببليلية اتماماةيببةإدراةاببا 

مببا انف بببط المن بببثة فبببي ممبباتت الاال.بببة مبببا الاببباملين ي احسبببين 
رر يممبار حمايبة البيئبة يممبار الافاةبر مبا الممامبار بيئة الامب

 .امالءيممار خدمة ال

هنببباك  أنببط هببيالاببي ايامبببط المحاسبببة  ا(ساسببيةاةمببن الم ببةلة 
اخاالف بين يمابة الن بر المحاسببية ييمابة الن بر ات.اصبادية 

ر 2011المسبببليلية اتماماةيبببة تالنايمبببات يحسبببينر فبببي .يبببا  
 ( يهي:18-17  

ن إ :تجوا  المسووؤولية االجتماعيووة المحاسووبية وجهوة النظوور. 1
اتماماةيببة اميببر المبببال  الاببي انف اببا المن مببة نايمببة  المسببليلية

 إلزامية أيبصي ة اخايارية  بثداء ن اطات اماماةيةاضطالةاا 
ةبببببدع  إلبببببى باإلضبببببافة ريطالبابببببا ن ببببباطاا ات.اصببببباد  يالابببببي ت

 المبال .ةائد ا.اصاد  م ابر هذه  أيحصيلاا ةلى منفاة 

 :تجوووا  المسوووؤولية االجتماعيوووة وجهوووة النظووور االقتصوووادية. 1
ياحملببببط  هببببي .يمببببة مببببا اتماماةيببببة المسببببليلية ن اةلفببببةأ ااابببببر

نايمبببببببة لممارسبببببببة المن مبببببببة لن ببببببباطاا  أضبببببببرارالممامبببببببا مبببببببن 
مببيارد الاببي يانببي باببا فاببي بببذلك اابببر ةببن .يمببة ال رات.اصبباد 

 . السلا يالخدمات إناايمر أالمماما من 

لةببببببر مببببببن يمااببببببي الن ببببببر المحاسبببببببية  أنممببببببا سبببببببل ياضبببببب  
 ا(خببذيمةننببا  ر يبالاببالي تا(خببرى إحببداهمايات.اصببادية اةمببر 

يالاةب   ربيماة الن ر المحاسبية دين يماة الن ر ات.اصادية
ببببيمااي الن بببر مابببا لاالفبببي  ا(خبببذ ا(مبببرببببر ي ضبببي  ؛صبببحي 

تماماةيبة ك أهميبة المسبليلية اار امباه إد ال صير في ةر مناما
 بالملسسات.
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مووووون تطبيووووو  محاسوووووبة  قيووووواس العاجووووود االجتمووووواعي  5 -10
 :المسؤولية االجتماعية

داء يا.ببببببا اطبيببببببل أن ببببببطة ا( رةببببببزت ما ببببببع الدراسببببببات ةلببببببى
الم بةلة  المنفاة لذلك الن اطفي حين ياابر .يا   راتماماةية

 المسبببليلية محاسببببة هميبببةمسبببثلة إدراك أ الميهريبببة الابببي ايامبببط
ةيبف يمةبن ا بدير .يمبة ن ديبة  رفميال اماه الممامار اتماماةية

 المصببارفالاببي يحصببر ةلياببا الممامببا مببن مببراء .يبباع  للمنفاببة
 بسبب ياابيد صبايبات ال يبا   ؟!با مير المنط ة المحيطة باا

خببباري المن مبببةر  (طبببرافما ببع الايائبببد اتماماةيبببة ااح ببل أن 
   للمن مبةراتماماةية ين ث ةناا منافا للمماما يلي فا(ن طة

 أيةيببف يمةببن .يببا   :فمببيال ريالاديببد مناببا يصببا  .ياسبباا ن ببدا  
الابببي يحصبببر ةليابببا الممامبببا نايمبببة  للمنفابببةا بببدير .يمبببة ن ديبببة 

ةمليببات الا بب ير الخاصببة  الحببد مببن الببي  الاببياء الببذ  احديببط
 ؟!بالمن مة

اتماماةيببة  با(ن ببطةحاببى يلببي اح  ببت للمن مببة نايمببة .ياماببا 
ن  .بير الممامبا للمن مبة اماماةيبا فباامير في الخارمية يالاي 

هميببببببة المسببببببليلية اتماماةيببببببة ياطبي اببببببا ياببببببيد بببببببالنفا إدراك أ
:   2011للمن مببببة يازدهارهببببا مسببببا بال  تالنايمبببباتر حسببببينر 

20-21.) 

 :الدراسات السابقة حول محاسبة المسؤولية االجتماعية -11

هنببببباك الاديبببببد مبببببن الدراسبببببات الابببببي انايلبببببت ميضبببببي  محاسببببببة 
المسببببببليلية اتماماةيببببببة يممبببببباتت اطبي اببببببا فببببببي الاديببببببد مببببببن 

ن لبببع ياطر.بببا (ى دراسبببة ياةبببات ات.اصببباديةر إت أن البببباحيال ط
اانبباير هببذا الميضببي  فببي .طببا  المصببارف الاماريببة فببي البيئببة 
الليبيببببةر ييمةببببن ةببببرل باببببل الدراسببببات السبببباب ة ةلببببى النحببببي 

 اآلاي:

  ,(2009دراسة )السليطي 

الابببزاع البنبببيك الاماريبببة  ىالة بببف ةبببن مبببد هبببدفت الدراسبببة إلبببى
الاالميبببببببة فبببببببي مملةبببببببة البحبببببببرين باإلفصببببببباب ةبببببببن المسببببببببليلية 

لبى إيايصلت الدراسبة  راتماماةية في البيانات المالية المن يرة
أن البنبببيك الاماريبببة فبببي مملةبببة البحبببرين اسببباهع بال يببباع بثن بببطة 
 رمخالفبببة ضبببمن مسبببليليااا اتماماةيبببة بالمحاف بببة ةلبببى البيئبببة
ت يةمبببا ايصبببر الباحببب  إلبببى أنبببط ت ايمبببد مسببباهمة فبببي ممبببات

داء اتمامباةي أهمابا: انميبة المبيارد الب برية الااملبة احسببين ا(
ميدة الخبدمات الم دمبة يحمايبة ةمالئابار يةبذلك ا بديع خبدمات 

 للمماما المحلي فياا. 

  ,(2011دراسة )سعيد وحسين: 

اطبيبببل  لبببى  الة بببف يالاابببرف ةلبببى مبببدىإاابببدف هبببذه الدراسبببة 
الاابببرف ردنيبببةر ي محاسببببة المسبببليلية اتماماةيبببة فبببي البنبببيك ا(

ةلببى الميانبب  الفةريببة لمفاببيع محاسبببة المسببليلية اتماماةيبببة. 
ي.ببببد ايصببببر الباحيببببان إلببببى أن البنببببيك الاماريببببة ا(ردنيببببة الاببببزع 

يذلبك مبن خبالر احديبد  ؛باطبيل محاسبة المسبليلية اتماماةيبة
لةببر مرةببز مسبببليليةر  ايير ا(داءمراةببز المسببليليةر ياحديببد ماببب

 يمببببيد فري.ببببات مانييببببة بببببين يماببببات ن ببببر ىلببببإيةمببببا ايصببببليا 
ن ضبببريرة اإللبببزاع ال بببانيني ثالمابببات المخالفبببة ذات الاال.بببة ب ببب

 للبنيك لإلفصاب ةن بيانات محاسبة المسليلية اتماماةية.

 (2010 ,دراسة )الحنيطي و حسن: 

محاسبببة المسببليلية هببدفت هببذه الدراسببة إلببى احديببد مببدى اطبيببل 
ذلببك مببن خببالر ي  راتماماةيببة فببي البنببيك اإلسببالمية فببي ا(ردن

الااببرف ةلببى مببدى إدراك إدارات هببذه البنببيك لمفاببيع المسببليلية 
اتماماةيببة. يايصببر الدراسببة إلببى أن إدارات البنببيك اإلسببالمية 

أناببببا اطبببببل رك مفاببببيع المسببببليلية اتماماةيببببة ي فببببي ا(ردن اببببد
تماماةيبببببة ببببببدرمات مافايابببببةر ف بببببد مببببباء محاسببببببة المسبببببليلية ا

الاال.ببة بببالامالء بدرمببة مرافاببةر يةببان  يممببار ذالاطبيببل فببي ال
الابباملين فببي الببك ي  ة مايسببطة فببي ممببالي خدمببة الممامببا بدرمبب

البنببببيكر أمببببا ممببببار حمايببببة البيئببببة فةببببان الاطبيببببل فيببببط بدرمببببة 
مبببر أع البحببب  بممميةبببة مبببن الايصبببيات مبببن ضبببايفة. ةمبببا ا بببد

 ل محاسبة المسليلية في البنيك اإلسالمية.اازيز اطبي

 (2011 ,دراسة )بيطار وفرحات: 

هدفت هذه الدراسة لبيان مفابيع المسبليلية اتماماةيبةر يمي.بف 
مابببايير المحاسببببية اإلسبببالمية مبببن هبببذا الممبببارر يمبببدى اهامببباع 
المصببببارف اإلسببببالمية بالمسببببليلية اتماماةيببببةر يمببببدى ا يببببدها 

سببببليلية اتماماةيببببة فببببي ال ببببيائع باإلفصبببباب المحاسبببببي ةببببن الم
ن الازاع المصارف أالمالية. يمن أهع الناائخ الاي ايصلت إلياا 

اإلسبببالمية بالمسبببليلية اتماماةيبببة نبببابا مبببن الااببباليع اإلسبببالمية 
السببامية. يةمببا لببع افصبب  المصببارف اإلسببالمية فببي سببيرية ةببن 
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المسببببببليلية اتماماةيببببببة. يياابببببببر ازايببببببد اتهامبببببباع بالمسببببببليلية 
تماماةيةر بابدف مسباةدة ال برةات ةلبى اإلسبااع فبي الانميبة ا

 ة. المسادام

 :الدراسة العملية  -12
 وعينة الدراسة: مجتمع 1 -12

الاماريبة الااملبة فبي مدينبة ن مماما الدراسة من المصبارف اةي  
ى ( اسبابانة ةلب50(. ي.د ابع ايزيبا ت10يالبال  ةددها ت مصرااة

الفببببري  ينبببببياباع يمبببببدير  ةينببببة الدراسبببببة الماةينببببة مبببببن مبببببدير  
دارات يالمحاسبين. يبلب  ةبدد اتسبابانات المسباردة يالماامبدة اإل

 %(.82  بنسبة ت( اسابانةر أ41ت البح  يالاحلير تل ايا

 أسلوب جمع البيانات: 2 -12

ن فببببي الناببببائخ يالايصببببيات اةامببببد الباحيببببا ل ايببببة اليصببببير إلببببى
 دراسااما ةلى مصدرْين لمما البياناتر هما:

ليوووووة: − حيببببب  ابببببع  ممبببببا البيانبببببات ةبببببن طريبببببل  البيانوووووات األو 
اتسابانة الاي اع  إةدادها ياصميماا يف ا (غبرال يأهبداف 

 يفرضيات هذه الدراسة.

حيب  ابع  ممبا البيانبات مبن خبالر الةاب   البيانوات الاانويوة: −
يالبببديريات المابببيفرة فبببي المةابببباتر باإلضبببافة إلبببى الدراسبببات 

 ر يأ  بيانببات أخببرى ماببيفرة ةلببى السبباب ة الماال ببة بالميضببي 
  بةة اإلنارنت.

 أداة جمع بيانات الدراسة: 3 -12

فببي إةببداد .ائمببة اسا صبباء مةينببة مببن ممميةببة أسببئلة  لببتْ امي  ي 
 أهميببببة إدراك مببببدىاببببدير حببببير أبابببباد يميانبببب  المحاسبببببة ةببببن 

ر الليبيببة الاماريببة المصببارف فببي اتماماةيببة المسببليلية محاسبببة
طببببار إللببببى اإ خاصببببة باببببذا البحبببب  اسببببانادا   اسببببابانةابببع اصببببميع 

فراد ةينة الدراسبة أياع ايزيااا ةلى  رالن ر  يالدراسات الساب ة
 .ةيد اساالماا باليدأي 

 :ر هيمحاير رئيسة يالية زت اتسابانة ةلىيارة  

تالملهبببر الالمبببير  ةلبببى: ياحابببي  ر ماليمبببات ةبببن المسبببامي   .1
ر المصرف الاابا لطر الصفة الاخص  الالمير سنيات الخبرة

 الي يفة(.
 المسبليلية محاسببة (هميبة إدراك ىن مبدممميةة ةناصر اببي   .2

 .مصرااط الامارية الااملة في مدينة المصارف في اتماماةية
 المصبببببارف اطبيبببببل إدراك ي ا بببببي  مبببببدىممميةبببببة ةناصبببببر  .3

 اتماماةيببببببة المسبببببليلية محاسببببببة أهميببببببة ليبيبببببا فبببببي الاماريبببببة
 .اتماماةي ا(داء بمماتت

اليبببباني  المحببببيرالخماسببببي لصببببياغة   .ببببد اةامببببد م يببببا  ليةببببر 
اامبببر الفبببا ةرينببببا  اليالببب  مبببن اتسبببابانة. ةمبببا ابببع احاسبببا  مي 

 %(96ت داة الدراسةر يبل ت .يمبة ماامبر اليبباتأتخابار يبات 
 مةانية اةاماد الناائخ.إمما ياني 

 يالخماس (كرتيل)مقياس  (1جدول )

 مواف  بشدة مواف  محايد غير مواف  غير مواف  بشدة مستوى المقياس

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

 

 :خصاجص أفراد عينة الدراسة 4 -12

فببراد ةينببة أمببن  %(78تن مببا نسببباط أ( 2ييضبب  المببدير ر.ببع ت
%( مببن أفببراد 12.2مببن حملببة درمببة البةبباليريي ر يأن ت البحبب 

يهببذا يببدر ةلببى  رةينببة الدراسببة هببع مببن حملببة  بباادة المامسبباير
الةفبببببباءة الالميببببببة (فببببببراد ةينببببببة الدراسببببببة. يمببببببا ياالببببببل بما يببببببر 
الاخصبببببب  الالمببببببي حسبببببب  ال بببببباادة ف ببببببد أ ببببببارت الناببببببائخ أن 

%( مببن أفببراد الاينببة الدراسببة هببع مببن الماخصصببين فببي 51.2ت
%( هببببببببع مببببببببن المخاصببببببببين بالببببببببع إدارة 19.5محاسبببببببببةر يأن تال

ا(ةمبببارر يأن النسببببة الماب يبببة ميزةبببة ببببين اخصببب  ات.اصببباد 
بالنسببة لما يبر ةبدد . ي يالاميير يالمصارف ياخصصبات أخبرى

%( هبببع مبببن البببذين يابببرايب 46.3سبببنيات الخببببرةر ف بببد اببببين أن ت
%( 12.2( سببنياتر يأن ت5( يت1خبببرااع مببا بببين سببنة ياحببدة ت

( سنيات البى أ.بر 5لةر من هع اارايب سنيات خبرااع بين أةيرت
ذين ازيببد سببنيات خبببرااع ةببن للببنفسبباا النسبببة ي ( سببنةر 10مببن ت

هبع مببن  %(17.1( سبنةر يبينببت النابائخ أيضببا أن ت15ت( ي10ت
( سببنةر يهببذا ي اببر ايزيببا 20الببذين ازيببد سببنيات خبببرااع ةببن ت
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يأمببا فيمببا ياالببل  أفبراد الاينببة ةلببى مسبباييات الخبببرة ب ببةر ميببد.
بما ير المصرف الاابا لط ف ن النسببة ما ارببة ببين أفبراد الاينبة. 
يبالنسبببة الصببفة الي يفببة (فببراد ةينببة الدراسببة ف ببد بينببت الناببائخ 

ن أفراد ةينة الدراسة هع مبن مبدير  الفبري ر يأ%( من 7.3أن ت
%( مبن أفبراد ةينبة الدراسبة اةينبت مبن رلسباء 36.5ما نسباط ت

 .ا(.ساع
 

 عينة الدراسة أفرادخصاجص  (2جدول )

 النسبة المجوية العدد اإلجابةبداجل  السؤال

 المؤهل العلمي
 %12.2 5 مامساير
 %78.0 32 بةاليريي 

 %9.8 4 دبليع مايسط
 %100 41  المجموع

 الاخص 

 %51.2 21 محاسبة
 %19.5 8 أةمار إدارة

 %9.8 4 ا.اصاد
 %2.4 1 اميير يمصارف

 %17.1 7 أخر 
 %100 41  المجموع

 الخبرة الاملية

 %46.3 19 سنيات 5.ر من أ

 %12.2 5 10إلى أ.ر من  5من 

 %12.2 5 15إلى أ.ر من  10من 

 %12.2 5 20إلى أ.ر من  15من 

 %17.1 7 سنة 20من  أةير

 %100 41  المجموع

 المصرف الاابا لط

 %7.3 3 الممايريةمصرف 

 %9.8 4 مصرف الصحار 

 %7.3 3 مصرف الامارة يالانمية

 %9.8 4 مصرف اليحدة

 %12.2 5 مصرف  مار أفري يا

 7.3% 3 مصرف الامار  اليطني

 %12.2 5 مصرف الياحة
 %7.3 3 مصرف المايسط

 %14.6 6 مصرف اإلمما 

 %12.2 5 مصرف ا(مان

 %100 41  المجموع

 الصفة الي يفية
 %7.3 3 مدير فر 

 %36.6 15 رئي  .سع

 %56.1 23 محاسبين

 %100 41  المجموع
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 ةينبببة فبببرادأ لبببدى يال بببدرة المارفبببة ابببيافر سببببل ممبببا ياضببب  بابببذا
 يبببدةع ممبببا ةليابببا ماببببةياإل اتسبببابانة سبببئلةأ فابببع ةلبببى الدراسبببة
 .الدراسة ناائخ

 الدراسة: اتاختبار  5 -12

انببببباير هبببببذا المانببببب  مبببببن الاحليبببببر اخاببببببار فرضبببببيات الدراسبببببة 
 رلليصير إلى .رار ب ثن رفل أي ةدع رفل الفبرل الصبفر 

يذلبببببببك باسببببببباخداع البيانبببببببات الابببببببي ابببببببع الحصبببببببير ةليابببببببا مبببببببن 
يذلببببببك  راتسببببببابيانات الميزةببببببة ةلببببببى الم ببببببارةين فببببببي الدراسببببببة

 ؛ بببارةيهبببي اخاببببار اإلباسببباخداع الاحليبببر اإلحصبببائي المناسببب  
اطبيببببل محاسببببببة المسبببببليلية إدراك أهميبببببة يذلببببك لدراسبببببة مببببدى 

 اتماماةية في المصارف الامارية الليبية.

 شارة:اختبار اإل  -1

حببببد أر باةاببببباره Sign Test)ت ببببارة اببببع اسبببباخداع اخابببببار اإل
     امببببرى ةنببببدما  اةببببين اتخابببببارات اإلحصببببائية الالمالميببببة الاببببي

. 

. 

 (tتر يهي اخابار م ابر تخايبار بم يا  ارايبي البيانات م اسة 
( الببببذ  يمببببرى ةنببببدما اابببببا البيانببببات sample t1ت ا(حبببباد 

الدراسببببة .ببببد اببببع اسبببباخداع اخابببببار يفببببى هببببذه  رالايزيببببا الطبياببببي
 تخابار:  ارةر ييساخدع اخابار اإلن البيانات ارايبية ارة (اإل

: أن يسببببيط درمببببة المياف ببببة حببببير ةبببببارة H0الفببببرل الصببببفر 
 يساي  .يمة محددة أي أ.ر.

: أن يسببيط درمببة المياف بة حببير هببذه الابببارة H1الفبرل البببدير 
 أةبر من  هذه ال يمة.

 ي.د اع اخابار هذه الفريل في هذه الدراسة ةلى النحي الاالي:

غيببر : ت ايمببد مياف ببة حببير هببذه الابببارة تH0الفببرل الصببفر  
 ميافل(.

 : ايمد مياف ة حير هذه الابارة تميافل(.H1الفرل البدير 

 ي.د أةطيت البيانات ال يع يالرا  الاالية:
 

 (  Sign Test) شارةاإل قيم الرتب في اختبار (2جدول )

 مواف  بشدة مواف  محايد غير مواف  غير مواف  بشدة البيان

 5 4 3 2 1 الرتبة
 

 

 

 

 

 

تاخبببباذ .ببببرار حببببير هببببذه الفرضببببية اببببع اسبببباخداع برنببببامخ أيضببببا  
( إلمبببراء الاحليبببر اإلحصبببائي ياليصبببير إلبببى ااخببباذ Minitabت

 ال رار الاالي:

{ أةببببر P-valueإذا ةانبببت .يمبببة مسبببايى المانييبببة الم ببباهد   .1
فاذا يبدر ةلبى .ببير الفبرل الصبفر  أ  أنبط ت  (0.05تمن 

 ايمد مياف ة حير هذه الابارة.
{ أصبب ر P-valueإذا ةانببت .يمببة مسببايى المانييببة الم بباهد   .2

فاذا يدر ةلى رفل الفبرل الصبفر   (0.05تمن أي اساي  
 ي.بير الفرل البدير يأنط ايمد مياف ة حير هذه الابارة.

 تحليل واختبار فرضيات الدراسة:

 أوال: اختبار الفرضية الرجيسة األولى

  اع اخابار هذه الفرضية الاي ان  ةلى:

: ت ييمد إدراك (همية محاسبة المسليلية H0الفرل الصفر  
 .الااملة في مدينة مصرااةاتماماةية في المصارف الامارية 

: ييمببببد إدراك (هميببببة محاسبببببة المسببببليلية H1الفببببرل البببببدير 
 .الااملة في مدينة مصرااةف الامارية اتماماةية في المصار 

 انةرضبببية لةبببر ف بببرة مبببن ف بببرات اتسبببابابببع اخاببببار هبببذه الفلابببذا 
حصببائي اإل ببارة اإل الخاصببة باببذه الفرضببية ةببن طريببل اخابببار

( Minitabت حصبائييت الحسابات ةن طريل البرنامخ اإلمر أي 
 .(3يةانت الناائخ ةما بالمدير ر.ع ت
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 األولىنتاجج اختبار الفرضية ( 3) جدول

 العبارة ت

غير مواف   غير مواف  محايد مواف  مواف  بشدة
مستوى  بشدة

المعنوية 
 المشاهد

P-value 

 القرار

عدد
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

 

 H0.بير  0.0610 4.88 2 39.02 16 34.15 14 17.07 7 4.88 2 لمفايع المسليلية اتماماةية. المصرفدارة إايمد رلية ياضحة لدى  1

 H0 رفل 0.0012 7.32 3 48.78 20 29.27 12 12.20 5 2.44 1 لى البيئة.إالمسليلية اتماماةية اتناباه  يسالزع مفايع 2

 H0 رفل 0.0000 9.76 4 60.98 25 21.95 9 4.88 2 2.44 1 بالااملين.ياطل  مفايع المسليلية اتماماةية اتهاماع  3

 H0.بير  0.3388 9.76 4 21.95 9 43.90 18 19.51 8 4.88 2 .المصرفيلييات أحدى إااد المسليلية اتماماةية  4

 H0.بير  0.0758 2.44 1 36.59 15 41.46 17 17.07 7 2.44 1 .المصرفهداف أحد أالماال ة بالمسليلية اتماماةية يفاء باتلازامات ياد اإل 5

 H0 رفل 0.0007 9.76 5 48.78 20 26.83 11 7.32 3 7.32 3 ياضمن مفايع محاسبة المسليلية اتماماةية اتهاماع بالمماما. 6

 H0رفل 0.0081 19.51 8 34.15 14 26.83 11 17.07 7 2.44 1 إن مسئيلية المصرف اليحيدة هي ا ديع خدمة اح ل لاا أةلى ربحية 7

 H0رفل 0.0307 4.88 2 43.9 18 29.27 12 19.51 8 2.44 1 يم  اإلفصاب ةن ا(داء اتماماةي للمصرف ضمن ا اريره المالية السنيية 8

إن ةبببدع إدراك ماهيببببة محاسببببة المسببببئيلية اتماماةيببببة هبببي أحببببد أهبببع ةيامببببر ةببببدع  9
 اطبي اا

 H0 رفل 0.0026 14.63 6 41.46 17 26.83 11 12.20 5 4.88 2

 H0رفل  0.0002  العام
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( 3مبببببدير السبببببابل ر.بببببع تمبببببن خبببببالر النابببببائخ الميضبببببحة فبببببي ال
ببثن  سبئلة الماال بة بالفرضبية الرئيسبة ا(يلبى ياضب  يباخابار ا(

 .لادد ست P-valueالمانيية الم اهدة  مسايى

( مما يبدر ةلبى رفبل الفبرل 0.05فرضيات صفرية أ.ر من ت
الصبببفر  ي.ببببير الفبببرل الببببدير لابببار يالابببي ابببن  ةلبببى يمبببيد 
إدراك (هميببببة محاسبببببة المسببببليلية اتماماةيببببة فببببي المصببببارف 

 من خالر: الامارية الااملة في مدينة مصرااة

 لى البيئة.إالمسليلية اتماماةية اتناباه  يسالزع مفايع −

 ايع المسليلية اتماماةية اتهاماع بالااملين.ياطل  مف −

ياضبببببمن مفابببببيع محاسببببببة المسبببببليلية اتماماةيبببببة اتهامببببباع  −
 بالمماما.

إن مسببئيلية المصببرف اليحيببدة هببي ا ببديع خدمببة اح ببل لاببا  −
 أةلى ربحية.

 ضببببمن للمصببببرف اتمامبببباةي ا(داء ةببببن اإلفصبببباب يمبببب  −
 .السنيية المالية ا اريره

 أحد هي اتماماةية المسئيلية محاسبة ماهية إدراك ةدع إن −
 .اطبي اا ةدع ةيامر أهع

ياليبببة  لابببدد P-valueالمانييبببة الم ببباهدة  يةمبببا ةانبببت مسبببايى
( ممبا يبدر ةلبى .ببير الفبرل 0.05فرضيات صبفرية أ.بر مبن ت

الصببفر ر يالاببي اببن  ةلببى ةببدع يمببيد إدراك (هميببة محاسبببة 
 المسليلية اتماماةية في المصارف الامارية من خالر:

لمفايع المسليلية  المصرفدارة إايمد رلية ياضحة لدى ت  −
 اتماماةية.

 .المصرف يليياتأ حدىإ اتماماةية المسليلية ت ااد −

 اتماماةيبببة بالمسبببليلية الماال بببة باتلازامبببات يفببباءاإل ت يابببد −
 .المصرف هدافأ حدأ

المانييبببة  أن مسبببايى يبنببباء ةلبببى نابببائخ اخاببببار الفرضبببية اببببين
 يانببببي ( ممببببا0.05ب ببببةر ةبببباع أ.ببببر مببببن ت P-valueالم بببباهدة 

ر ا(يلبببببى الرئيسبببببة للفرضبببببية (HOت الصبببببفرية الفرضبببببية رفبببببل
 (هميببة إدراك ييمببد إنببط أ ر لاببا (H1ت البديلببة الفرضببية ي.بببير

 الامارية.  المصارف في اتماماةية المسليلية محاسبة

 اختبار الفرضية الرجيسة الاانيةاانيا: 

 اع اخابار هذه الفرضية الاي ان  ةلى:

الااملبة فبي  : ت اطبل المصبارف الاماريبةH0الفرل الصفر  
محاسببببة ةبببن المسبببليلية اتماماةيبببة بممببباتت  مدينبببة مصبببرااة

 ا(داء اتماماةي.

الااملببببة فببببي : اطبببببل المصببببارف الاماريببببة H1الفببببرل البببببدير 
محاسببببة ةبببن المسبببليلية اتماماةيبببة بممببباتت  مدينبببة مصبببرااة

  .ا(داء اتماماةي

تخابببار هببذه الفرضبببية اببع ا سبببيماا إلببى أرببببا فرضببيات فرةيبببةر 
 :ةما يلي

 اختبار الفرضية الفرعية األولي: 

 ا ع  اخابار هذه الفرضية الاي ان  ةلى:

الااملبة فبي : ت اطبل المصبارف الاماريبة H0الفرل الصفر  
محاسبببببببة ةببببببن المسببببببليلية اتماماةيببببببة امبببببباه  مدينببببببة مصببببببرااة

 المماما.

الااملببببة فببببي : اطبببببل المصببببارف الاماريببببة H1الفببببرل البببببدير 
لمسببببببليلية اتماماةيببببببة امبببببباه محاسبببببببة ةببببببن ا مدينببببببة مصببببببرااة

 .المماما

ياع اخابار هذه الفرضية لةر ف رة من ف رات اتسابيان الخاصبة 
يبببت مر أحصبببائي ي فرضبببية ةببن طريبببل اخاببببار اإل ببارة اإلباببذه ال

يةانببت  (Minitabت حصببائيالحسببابات ةببن طريببل البرنببامخ اإل
 .(4الناائخ ةما بالمدير ر.ع ت
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 األولى الفرعية نتاجج اختبار الفرضية( 4)جدول 

 العبارة ت

غير مواف   غير مواف  محايد مواف  مواف  بشدة
مستوى  بشدة

المعنوية 
 المشاهد

P-value 

 القرار

عدد
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

 

1 
باببدري  ةببدد مببن الطلبببة لاببثهيلاع للحيبباة  يذلببك رمببن البطالببة يسبباع المصببرف للحببد

 الاملية.
 H0.بير  0.9075 2.44 1 24.39 10 31.17 13 41.46 17 0 0

2 
يسببباع المصبببرف بالم ببباريا الماال بببة با ببب ير ا(يبببد  الااملبببة الااطلبببة ةبببن الامبببر 

 تالبطالة(.
 H0.بير  0.9506 2.44 1 24.39 10 26.83 11 46.34 19 0 0

 H0.بير  0.9749 4.88 2 21.95 9 21.95 9 43.90 18 7.32 3 فراد ذي  اتحايامات الخاصة.باايين ةدد من ا( المصرفي يع  3

 H0.بير  0.9449 0 0 29.27 12 21.95 9 43.90 18 4.88 2 يدةع ملسسات المماما المدني.باميير  المصرفيساع  4

 H0.بير  0.9904 4.88 2 14.63 6 34.15 14 39.02 16 7.32 3 لءسر الف يرة يالنازحةيساع المصرف ب غاية يا ديع المساةدات  5

 H0.بير  0.3601 9.76 4 31.71 13 24.39 10 24.39 10 9.76 4 سةان.يساع المصرف في انفيذ برامخ اإل 6

 H0.بير  0.9739 0 0 21.95 9 34.15 14 34.15 14 9.76 4 يساع المصرف في رةاية الطفيلة يالمسنين يذي  اتحايامات الخاصة. 7

يامببر المصببرف ةلببى ا ليببر الفمببية بببين فئببات الممامببا مببن خببالر الابرةببات يالزةبباة  8
 يال رل الحسن.

 H0.بير  0.9827 2.44 1 14.63 6 43.90 18 29.27 12 9.76 4

 H0.بير  0.9997 2.44 1 12.20 5 29.27 12 48.78 20 7.32 3 ي يع المصرف با ديع المساةدات يالمن  الااليمية (فراد المماما. 9

 H0.بير  0.9959 7.32 3 12.20 5 29.27 12 41.46 17 9.76 4 يساع المصرف بثن اء المدار  يالمراةز الصحية. 10

 H0.بير  0.8785  العام
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( 4مبببببن خبببببالر النابببببائخ الميضبببببحة فبببببي المبببببدير السبببببابل ر.بببببع ت
الفرضبية الفرةيبة ا(يلببى ياضب  بببثن سبئلة الماال ببة با( يباخاببار

لمميبا الفرضبيات صبفرية  P-valueالمانييبة الم باهدة  ىمساي 
 (HOتمما يدر ةلى .بير الفرضية الصفرية  (0.05تأةبر من 

لابببار  (H1تللفرضببية الفرةيببة ا(يلبببىر يرفببل الفرضبببية البديلببة 
 فبي مدينبة مصبرااةملبة الااأ  إنط ت اطبل المصبارف الاماريبة 

 محاسبة ةن المسليلية اتماماةية اماه المماما. 

  اختبار الفرضية الفرعية الاانيةاالاا: 

 ا ع  اخابار هذه الفرضية الاي ان  ةلى:

الااملبة فبي : ت اطبل المصبارف الاماريبة H0الفرل الصفر  
محاسببة ةبن المسبليلية اتماماةيبة امباه المبيارد  دينة مصرااةم

 .الب رية الااملة باا

الااملببببة فببببي : اطبببببل المصببببارف الاماريببببة H1الفببببرل البببببدير 
المبيارد  بة ةبن المسبليلية اتماماةيبة امباهمحاسب مدينة مصرااة

  .الب رية الااملة باا

الخاصبة  انةرضية لةر ف رة من ف برات اتسبابياع اخابار هذه الف
يبببت مر أحصبببائي ي فرضبببية ةببن طريبببل اخاببببار اإل ببارة اإلباببذه ال

يةانببت  (Minitabت حصببائيالحسببابات ةببن طريببل البرنببامخ اإل
 .(5الناائخ ةما بالمدير ر.ع ت

( 5مبببببن خبببببالر النابببببائخ الميضبببببحة فبببببي المبببببدير السبببببابل ر.بببببع ت
 لفرضببية الفرةيببة اليانيببة ياضبب  بببثنسببئلة الماال ببة باا( يباخابببار

لاببببببدد أربببببببا فرضببببببيات  P-valueمسبببببباي  المانييببببببة الم بببببباهدة 
ممبا يبدر ةلبى رفبل الفبرل الصبفر   (0.05تصفرية أ.ر من 

اطبببببببل أن ي.بببببببير الفببببببرل البببببببدير لاببببببار يالاببببببي اببببببن  ةلببببببى 
محاسببببة ةبببن  الااملبببة فبببي مدينبببة مصبببرااةالمصبببارف الاماريبببة 

المسببببليلية اتماماةيببببة امبببباه المببببيارد الب ببببرية الااملببببة باببببا مببببن 
 ر:خال

 ييفر المصرف الاثمين الصحي للااملين يلاائالااع. −
يببيفر المصببرف بيئببة ةمببر مالئمببة للابباملين لديببط مببن حيبب   −

 اإلضاءة يالاايية يالادفئة يغيرها.
ديرات ادريبيببة للابباملين لديببط يببيفر المصببرف ب ةببداد بببرامخ ي  −

 لرفا .دراااع يةفاءااع.

فيببط يراةببي المصببرف الافببايت فببي .ببدرات يمياهبب  الابباملين  −
 ةن طريل من  الحيافز.

خمببب   لاببدد P-valueالمانييببة الم ببباهدة  ىيةمببا ةانببت مسببباي 
ممبا يبدر ةلبى .ببير الفبرل  (0.05تفرضيات صبفرية أ.بر مبن 

ن  ةلبببببى ت اطببببببل المصبببببارف الاماريبببببة يببببب ذ الصبببببفر ر يالببببب
محاسبببة ةببن المسببليلية اتماماةيببة  الااملببة فببي مدينببة مصببرااة
 باا من خالر: اماه الميارد الب رية الااملة

ت ياببببا المصبببرف سياسبببة للار.يبببة ااابببرف ب بببدرات يمابببارات  −
 الااملين ياح ل فر  ماسايية للار.ية.

 ت يساع المصرف بالامر ةلى ايفير مساةن للااملين لديط. −

لببببى  − ت ي ببببيع المصببببرف باببببيفير الميصببببالت للابببباملين مببببن يا 
 ميا.ا الامر.

 ت يساع المصرف في االيع أبناء الااملين. −

يساع المصرف في برامخ اماماةية للااملين خاري نطبال  ت −
 ارفيط يا(ندية.الةز االامر مير مر 

المانييبببة  ىائخ اخاببببار الفرضبببية اببببين أن مسببباي يبنببباء ةلبببى ناببب
ممبببا يانبببي  (0.05تب بببةر ةببباع أةببببر مبببن  P-valueالم ببباهدة 

للفرضية الفرةية اليانيةر أ  إنبط  (HOت.بير الفرضية الصفرية 
محاسببة  الااملة في مدينة مصبرااةت اطبل المصارف الامارية 

 ةن المسليلية اتماماةية اماه الميارد الب رية الااملة باا.

 اختبار الفرضية الفرعية الاالاة رابعا: 

 ا ع  اخابار هذه الفرضية الاي ان  ةلى:

الااملبة فبي : ت اطبل المصبارف الاماريبة H0الفرل الصفر  
محاسبة ةن المسبليلية اتماماةيبة امباه احسبين  مدينة مصرااة

 مسايى ميدة خدمات الامالء.

الااملببببة فببببي : اطبببببل المصببببارف الاماريببببة H1الفببببرل البببببدير 
محاسبة ةن المسبليلية اتماماةيبة امباه احسبين  مدينة مصرااة

 مسايى ميدة خدمات الامالء.

ابار هذه الفرضية لةر ف رة من ف رات اتسابيان الخاصبة ياع اخ
يبببت مر أحصبببائي ي طريبببل اخاببببار اإل ببارة اإل باببذه الفرضبببية ةببن

يةانببت  ((Minitabحصببائي الحسبابات ةببن طريببل البرنببامخ اإل
 .(6الناائخ ةما بالمدير ر.ع ت
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 ج

 الاانية الفرعية نتاجج اختبار الفرضية (5جدول )

 العبارة ت

غير مواف   غير مواف  محايد مواف  مواف  بشدة
مستوى  بشدة

المعنوية 
 المشاهد

P-value 

 القرار

عدد
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

 

1 
لرفبببببا .بببببدراااع  المصبببببرف ب ةبببببداد ببببببرامخ ي ديرات ادريبيبببببة للاببببباملين لديبببببط  بببببيعي

 .يةفاءااع
 H0 رفل 0.000 12.20 5 60.98 25 14.63 6 7.32 3 4.88 2

2 
يراةبببي المصبببرف الافبببايت فبببي .بببدرات يمياهببب  الاببباملين فيبببط ةبببن طريبببل مببببن  

 الحيافز.
 H0 رفل 0.0008 9.76 4 39.02 16 41.46 17 7.32 3 2.44 1

3 
يابببا المصببرف سياسببة للار.يببة اااببرف ب ببدرات يماببارات الابباملين ياح ببل فببر  

 للار.ية.ماسايية 
 H0.بير  0.0551 9.76 4 41.46 17 21.95 9 21.95 9 4.88 2

4 
مبببن حيببب  اإلضببباءة يالااييبببة  بيئبببة ةمبببر مالئمبببة للاببباملين لديبببط المصبببرفيبببيفر 

 .يالادفئة يغيرها
 H0 رفل 0.000 19.5 8 56.10 23 12.20 5 7.32 3 4.88 2

 H0 رفل 0.0401 17.07 7 36.59 15 19.51 8 12.20 5 14.63 6 .للااملين يلاائالااعييفر المصرف الاثمين الصحي  5

 H0.بير  0.9075 2.44 1 34.39 10 31.71 13 26.83 11 14.63 6 يساع المصرف بالامر ةلى ايفير مساةن للااملين لديط. 6

لى ميا.ا الامر. 7  H0.بير  0.9919 2.44 1 19.51 8 26.83 11 36.59 15 14.63 6 ي يع المصرف بايفير الميصالت للااملين من يا 

 H0.بير  0.9999 0 0 12.20 5 29.27 12 41.46 17 17.07 7 يساع المصرف في االيع أبناء الااملين. 8

9 
ةبببز ايسببباع المصبببرف فبببي ببببرامخ اماماةيبببة للاببباملين خببباري نطبببال الامبببر ميبببر مر 

 ارفيط يا(ندية.ال
 H0.بير  0.9786 4.88 2 19.51 8 29.83 11 29.27 12 19.51 8

 H0.بير  0.1279  العام
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 الاالاة الفرعية نتاجج اختبار الفرضية (6جدول )

 العبارة ت

غير مواف   غير مواف  محايد مواف  مواف  بشدة
مستوى  بشدة

المعنوية 
 المشاهد

P-value 

 القرار

عدد
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

 

1 
مببيار فببي ممبباتت اتسببايمار ذات الصببب ة يحببر  المصببرف ةلببى اي يببف ا(

 اإلسالمية.
 H0 رفل 0.0354 14.63 6 36.59 15 24.39 10 17.07 7 7.32 3

2 
فبببي الااامبببر ماابببع فبببي ةبببر الصبببدل ع المصبببرف ب بببير الح ي بببة للامبببالء ي يلابببز 

 ي.ات.الحاتت يا(
 H0 رفل 0.0023 24.39 10 36.59 15 19.51 8 14.63 6 4.88 2

 H0 رفل 0.0003 12.20 5 51.22 21 21.95 9 9.76 4 4.88 2 ينمي المصرف اليةي المصرفي السليع بين الامالء. 3

 H0 رفل 0.0035 14.63 6 43.90 18 21.95 9 17.07 7 2.44 1 .ضيئاا ةلىي يحسن خدمااط  ئطالمصرف ل ةاي  يا.اراحات ةمال يسامي  4

 H0 .بير 0.3555 4.88 2 34.15 14 29.27 12 29.27 12 2.44 1 ص ار الامار.صحا  المان يالحرف ي أمن  ئطيااع المصرف باميير ةمال 5

 H0.بير  0.1481 4.88 2 43.90 18 19.51 8 19.51 8 12.20 5 لاحديد احايامات الامالء. ةي يع المصرف با(بحا  الاسيي ي 6

7 
بصببرف مرابببات الامببالء فببي حببار اببثخر اسبباالع مراببباااع مببن ي ببيع المصببرف 
 الماات الاامة.

 H0.بير  0.4278 7.32 3 31.71 13 26.83 11 31.71 13 2.44 1

8 
ي يع المصرف باثمير خصع السلف ةلى الامالء فبي  بر أزمبة ن ب  السبييلة 

 ياثخر المرابات.
 H0.بير  0.6445 9.76 4 24.39 10 29.27 12 34.15 14 2.44 1

 H0 رفل 0.0047  العام
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( 6مبببببن خبببببالر النابببببائخ الميضبببببحة فبببببي المبببببدير السبببببابل ر.بببببع ت
 لفرضببية الفرةيببة الياليببة ياضبب  بببثن  سببئلة الماال ببة باا( يباخابببار

أربببببببا فرضببببببيات  دلاببببببد P-valueالمانييببببببة الم بببببباهدة  ىمسبببببباي 
ممبا يبدر ةلبى رفبل الفبرل الصبفر   (0.05تصفرية أ.ر من 

ي.بببير الفببرل البببدير لاببار يالاببي اببن  ةلببى اطبببل المصببارف 
الاماريببببة فببببي ليبيببببا محاسبببببة ةببببن المسببببليلية اتماماةيببببة امبببباه 

 احسين مسايى ميدة خدمات الامالء باا من خالر:

مبببببيار فبببببي ممببببباتت يحبببببر  المصبببببرف ةلبببببى اي يبببببف ا( −
 اتسايمار ذات الصب ة اإلسالمية.

فبي الااامبر يلازع المصرف ب ير الح ي ة للامالء ي الصدل  −
 ي.ات.مااع في ةر الحاتت يا(

 ينمي المصرف اليةي المصرفي السليع بين الامالء. −

ط ي يحسبببن ئببب  المصبببرف ل بببةاي  ي ا.اراحبببات ةماليسبببامي −
 خدمااط ةلى ضيئاا.

لاببببدد أربببببا  P-valueالمانييببببة الم بببباهدة  ىيةمبببا ةانببببت مسبببباي 
ممبا يبدر ةلبى .ببير الفبرل  (0.05تأ.بر مبن  فرضيات صبفرية

ةلبببببى ت اطبببببل المصبببببارف الاماريبببببة ت البببببذ  نصببببط:الصببببفر ر 
محاسبببة ةببن المسببليلية اتماماةيببة  الااملببة فببي مدينببة مصببرااط

 اماه احسين مسايى ميدة خدمات الامالء من خالر:

صبببببحا  الماببببببن أط مبببببن ئبببببت ياببببباع المصبببببرف بامييبببببر ةمال -
 ص ار الامار.يالحرف ي 

ت ي بببببيع المصبببببرف با(بحبببببا  الاسبببببيي ية لاحديبببببد احايامبببببات  -
 الامالء.

ت ي بببيع المصبببرف بصبببرف مراببببات الامبببالء فبببي حبببار ابببثخر  -
 اساالع مراباااع من الماات الاامة. 

ت ي يع المصرف باثمير خصع السلف ةلى الامالء في  ر  -
 .(أزمة ن   السييلة ياثخر المرابات

المانييبببة  ىضبببية اببببين أن مسببباي ائخ اخاببببار الفر يبنببباء ةلبببى ناببب
ممببببا يانببببي  (0.05تب ببببةر ةبببباع أ.ببببر مببببن  P-valueالم بببباهدة 

للفرضية الفرةية الياليةر ي.ببير  (HOترفل الفرضية الصفرية 
لاببار أ  إنببط اطبببل المصببارف الاماريببة  (H1تالفرضببية البديلببة 

محاسبببة ةببن المسببليلية اتماماةيببة  الااملببة فببي مدينببة مصببرااة
 اماه احسين مسايى ميدة خدمات الامالء.

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة خامسا: 

 ا ع  اخابار هذه الفرضية الاي ان  ةلى:

الااملبة فبي : ت اطبل المصبارف الاماريبة H0الفرل الصفر  
 .محاسبة ةن المسليلية اتماماةية اماه البيئة مدينة مصرااة

الااملببببة فببببي : اطبببببل المصببببارف الاماريببببة H1الفببببرل البببببدير 
 محاسبة ةن المسليلية اتماماةية اماه البيئة. مدينة مصرااة

الخاصبة  انةرضية لةر ف رة من ف برات اتسبابياع اخابار هذه الف
يبببت مر أحصبببائي ي ةببن طريبببل اخاببببار اإل ببارة اإلباببذه الفرضبببية 

يةانببت  ((Minitabحصببائي الحسبابات ةببن طريببل البرنببامخ اإل
 .(7الناائخ ةما بالمدير ر.ع ت

( 7مبببببدير السبببببابل ر.بببببع تمبببببن خبببببالر النابببببائخ الميضبببببحة فبببببي ال
لفرضببية الفرةيببة الرابابة ياضبب  بببثن سببئلة الماال بة بايباخاببار ا(

لمميبا الفرضبيات صبفرية  P-valueالمانييبة الم باهدة  مسايى
( HO( مما يدر ةلى .بير الفرضية الصفرية ت0.05أةبر من ت

( لابببار H1تللفرضببية الفرةيببة ا(يلبببىر يرفببل الفرضبببية البديلببة 
 مصبرااة مدينبة الااملبة فبي الاماريبة المصبارف اطبل أ  إنط ت
 البيئة.  اماه اتماماةية المسليلية ةن محاسبة
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 الرابعة الفرعية نتاجج اختبار الفرضية (7جدول )

 الابارة ت

ميافل 
 غير ميافل محايد ميافل ب دة

غير ميافل 
 ب دة

مسايى 
المانيية 
 الم اهد

P-value 

 ال رار

ادد
ال

سبة 
الن

ادد 
ال

سبة 
الن

ادد 
ال

سبة 
الن

ادد 
ال

سبة 
الن

ادد 
ال

سبة 
الن

 

1 
المصببببببرف ب .امببببببة الحببببببدائل يالمنازهببببببات يسبببببباع 

 الاامة يبا مير المناطل الممايرة لط
0 0 0 0 41 10

 H0 .بير 1.000 0 0 0 0 0

2 
ببببرامخ لحمايبببة البيئبببة يالمحاف بببة  المصبببرفينفبببذ 
 ةلياا.

 H0 .بير 1.000 0 0 100 41 0 0 0 0 0 0

3 
ماينبببة ماليبببة للمن مبببات الااملبببة  المصبببرفي بببدع 

 في ممار حماية البيئة.
 H0 .بير 1.000 0 0 100 41 0 0 0 0 0 0

4 
بان ببببيع حمببببالت ايةيببببة بثهميببببة  المصببببرفي ببببيع 

 ةلياا. المحاف ةالبيئة ي 
 H0 .بير 1.000 0 0 100 41 0 0 0 0 0 0

5 

با بميا الابباملين لديبط ةلببى الحببد  المصببرفي بيع 
مببببببن الالببببببي  البيئببببببي مببببببن خببببببالر اببببببثمين الن ببببببر 

 المماةي لاع.

0 0 0 0 41 10

 H0 .بير 1.000 0 0 0 0 0

 H0 .بير 1.000           العام 
 

 

  نتاجج التحليل االحصاجي: -12

ن الفرةيبببة أ الفرضبببيات تخاببببار السبببابل الاحليبببر مبببن نسببباخل 
 فبي اتماماةيبة المسبليلية محاسببة اطببل المصارف الامارية ت

يحماية ر لدياا يالااملين رالمماما بخدمة الاال.ة ذات المماتت
 مببببيدة مسببببايى احسببببين امبببباه ممببببار فببببي اطب اببببا بينمببببا البيئببببةر
للنابببائخ .بببد ابببع .ببببير الفبببرل الصبببفر  ييف بببا  .الامبببالء خبببدمات

( لابببدد ياليبببة فرضبببيات صبببفريةر يرفبببل فرضبببية صبببفرية HOت
ياحببدةر ا(مببر الببذ  ارابب  ةليببط منط يببا .بببير الفرضببية الصببفرية 

( للفرضبببية الرئيسبببية اليانيبببةر أ  أنبببط ت اطببببل المصبببارف HOت
ماريببة فببي ليبيببا محاسبببة ةببن المسببليلية اتماماةيببة بممبباتت الا

 ا(داء اتماماةي.

يةمببببببا يمةببببببن مالح ببببببة أن هنبببببباك اامبببببباه باببببببل أسببببببئلة هببببببذه 
دراك  الفرضيات نحي المحايدةر يالسب  أنبط ةبدع يمبيد اطبيبل يا 

الاباملين فبي محاسببة المسبليلية اتماماةيبة لبدى ةاف لمفايع ال
  يةببي بثهميببة الاطبيببلر ي.بببد اك ن ببالمصببارف الاماريببةر يهنبب

أنط ت ييمد تاي: د الاينة الذين امت م ابلااع باآلفراد بال أفاأ
إدراك (همية محاسبة المسليلية اتماماةية بسبب  ةبدع اطبيبل 

المصببببرف للماببببايير الديليببببة يت ايمببببد .ببببيانين ا ببببما المصببببرف 
 . (لاطبيل المسليلية اتماماةية

 :االستنتاجات  -13

 من الاحلير السابل لناائخ الدراسة ما يلي:يمةن اتسانااي 

تماماةيبببة غبببامل مبببن إن مفاببيع أهميبببة محاسببببة  المسببليلية ا
.سبباع يت اابباع المصببارف يماببة ن ببر مببدير  الفببري  يرلسبباء ا(
 باطبيبببل ن ببباطات ا(داء ’الاماريبببة الااملبببة فبببي مدينبببة مصبببرات
 البيئة.اتماماةي اماه ةر من المماما ي 

داء المصببببببببببارف الاماريببببببببببة فببببببببببي ن بببببببببباطات ا(ت إن مسبببببببببباهما
اتماماةيبببببة لبببببي  بالمسبببببايى المطلبببببي  امببببباه المبببببيارد الب بببببرية 

 الااملة باا.
داء ت المصببببببببببارف الاماريببببببببببة فببببببببببي ن بببببببببباطات ا(إن مسبببببببببباهما

اتماماةيببة لببي  بالمسببايى المطلببي  امبباه احسببين مببيدة خدمببة 
 الامالء.

أيلييبببة اهامامبببات المصبببارف الاماريبببة  مببباءت بالمراببببة ا(يلبببى
بالمسببببببليلية اتماماةيببببببة ف ببببببط امبببببباه  احسببببببين مببببببيدة خببببببدمات 

 الامالء.
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 التوصيات:  -14

 يبناء  ةلى الناائخ الساب ة ا ارب الدراسة الايصيات الاالية:

ف الاماريبة الااملبة .ساع بالمصار إدارات الفري  يا( ةإن مسليلي
المحاسبببة المسببليلية  هببي ارسببيه مفاببيع أهميببة ’بمدينببة مصببرات

 اتماماةية ياطبيل آلياااا يفل الماايير الديلية.

مطالبة ببذر المزيبد  ’ف الامارية الااملة بمدينة مصراتالمصار 
مبببن المابببيد فبببي اازيبببز اتهامببباع بالمسبببليلية اتماماةيبببة امببباه 

 المماما يالبيئة.

المصارف الاماريبة الااملبة بمدينبة مصبرااط مطالببة بببذر المزيبد 
مببببن الماببببيد فببببي اازيببببز اهامبببباع بالمسببببليلية اتماماةيببببة امبببباه 

 الميارد الب رية الااملة باا خاصة فيما ياالل بب:

سياسببببة للار.يببببة اااببببرف ب ببببدرات يماببببارات الابببباملين يضببببا  −
 ياح ل فر  ماسايية للار.ية.

 ايفير مساةن للااملين لديط.  −
لى ميا.ا الامر. −  ايفير الميصالت للااملين من يا 
 أبناء الااملين.االيع  −
بببرامخ اماماةيببة للابباملين خبباري نطببال الامببر ميببر اصببميع  −

 ارفيط يا(ندية.الةز امر 

مطالببببة بببببذر  ف الاماريبببة الااملبببة بمدينبببة مصبببرااةالمصبببار  −
المزيد من المابيد فبي اازيبز اهامباع بالمسبليلية اتماماةيبة 

 اماه احسين ميدة خدمة الامالء خاصة فيما ياالل بب:

 ص ار الامار.صحا  المان يالحرف ي أط من ئاميير ةمال −

 ا(بحا  الاسيي ية لاحديد احايامات الامالء.  −

صرف مرابات الامالء فبي حبار ابثخر اسباالع مرابباااع مبن  −
 الماات الاامة. 

اثميبببر خصبببع السبببلف ةلبببى الامبببالء فبببي  بببر أزمبببة ن ببب   −
 السييلة ياثخر المرابات.

 الدراسات المستقبلية:  -15

داء اتماماةي الماع الذ  الابط ن اطات ا(لدير ن را  (همية ا
ن ات ات.اصببباديةر ييصبببي الباحيبببافبببي اسبببامرارية ينمببباب اليحبببد

ببب مراء المزيببد مببن الدراسببات المسببا بلية مببن أمببر سببد الفمببية مببا 
بببببين ن ريببببة يمفاببببيع اطبيببببل محاسبببببة المسببببليلية اتماماةيببببة. 
فيمب  الارةيببز فببي دراسببة حببير دير مصببرف ليبيببا المرةببز  فببي 

ازيبببببببببز أهميبببببببببة محاسببببببببببة المسبببببببببليلية اتماماةيبببببببببة ياطبي ابببببببببا ا
 بالمصارف الامارية ياإلفصاب ةناا بالا ارير المالية. 

 المراجعقاجمة 

 أواًل: المراجع العربية
(ر المسليلية اتماماةية في ال طبا  1988ر محمدر تالاييمر  .1

الخبببا  بالمملةبببة الاربيبببة السبببايديةر المملبببة الاربيبببة لبببإلدارةر 
 اليال .الادد 

مبدى اطبيبل محاسببة  ر(2010ر هناءر حسبنر إناباع تالحنيطي .2
المسبببببليلية اتماماةيبببببة فبببببي البنبببببيك اإلسبببببالمية الااملبببببة فبببببي 

 ا(ردن. 
المراماة البيئيبة فبي المملةبة الاربيبة  ر(2007ت رصال ر الساد .3

دراسبة ميدانيبة  - السايدية الممارسة الحالية يالن رة المسا بلية
ر الابدد 11مابة الملبك ةببدالازيزر المملبد اساة افيةر مملة ما

2. 
لازاع البنيك الامارية مدى ا ر(2009ر ةبداهلل محمدر تالسليطي .4

الااملبببببببة فبببببببي مملةبببببببة البحبببببببرين باإلفصببببببباب ةبببببببن المسبببببببليلية 
اتماماةيبببة فبببي البيانبببات الماليبببة المن بببيرة. رسبببالة مامسببباير. 
مامابببة ال بببرل ا(يسبببط للدراسبببات الاليبببار ةليبببة ا(ةمبببارر .سبببع 

 المحاسبة. 
ن ريببببببة المحاسبببببببةر دار (ر 1990ر ةبببببببا  ماببببببد رتال ببببببيراز  .5

 السالسرر الةييت.
المحاسبببة اتماماةيببةر مملببة ةليببة ر (1978ر محمببدرتلصبببانا .6

 الامارة للبحي  الالمية.
(ر 2002ةببد الناصبر؛ البديغمير ةلبي تر مليد؛ نبيرر الفضر .7

الم بباةر المحاسبببية المااصببرة. الطباببة ا(يلببىر دار المسببيرةر 
 ةمانر ا(ردن.

دير محاسببببببببة  ر(2011ر سبببببببايدر حسبببببببينر فبببببببار  تالنامبببببببات .8
ماةيبببببة يمبببببدى اطبي ابببببا ةلبببببى .طبببببا  البنبببببيك المسبببببليلية اتما

الاماريببببة فببببي ا(ردن. مملببببة ةليببببة ب ببببداد للالببببيع ات.اصبببباديةر 
 الادد اليامن يالا رين. 

اإلفصببباب  ر(2011بيطببارر منببي لطفببير فرحببباتر منببي خالببد ت .9
المحاسبببببببببي ةبببببببببن المسبببببببببليلية اتماماةيبببببببببة فبببببببببي المصبببببببببارف 

 اإلسالمية.
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فصباب المحاسببي (ر ال يبا  ياإل2002بزماي ر محمد حسباعر ت .10
رسبببالة مامسببباير . لبببءداء اتمامببباةي فبببي المن بببرت الصبببناةية

 غير من يرةر ماماة حل .
مبدى اطبيبل ال يبا  ياإلفصباب فبي (ر 2007مربي ر ييسفر ت .11

المحاسبببببببة ةببببببن المسببببببئيلية اتماماةيببببببة بببببببال يائع الماليببببببة فببببببي 
ال ببببببرةات ب طببببببا  غببببببزة ت دراسببببببة اساة ببببببافية آلراء المببببببديرين 

.سبببباع المحاسبببببة فببببي ال ببببرةات الصببببناةية اء أمبببباليين يرلسببببال
المسبباهمة فبببي .طبببا  غبببزة( مملببة المامابببة اإلسبببالميةر المملبببد 

 . 281-239الخام  ة رر الادد ا(ير: 
 ةلبى بالاطبيل اتماماةية المسئيلية ر(1991تر ا اةة ماهر .12

 غيبر رسبالة – الاامبة ا(ردنيبة المسباهمة الصبناةية ال برةات

 .ةا(ردني الماماة – من يرة

( دراسات في 1990ر الصبانر محمد سميررتةبدالحيمرةير  .13
اطبببببببيير الفةبببببببر المحاسببببببببي يبابببببببل الم بببببببةالت المحاسببببببببية 

 المااصرةر دار الناضة الاربيةر بيريت: لبنان.
(ر الاثصببير الن ببر  2008ر ميسببىر تالسببييطيمطببرر محمببدر  .14

للممارسبات المانيببة المحاسبببية فبي ممبباتت ال يببا  . الاببرل. 
اإلفصبببابر دار يائبببر للن بببر يالايزيبببار ةمبببانر ا(ردنر الطبابببة 

 اليانية. 
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