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 ممخص البحث

إلى بياف أثر ٌدفت ٌذي الّدراسة بصفة أساسّية        
االجتهاعيػػة عمػػى هت هػػات ا دار   ةهحاسػػبة الهسػػ  لي

 األردىية. الهتكاهمة في شركة ت ليد الكٍرباء الهركزية

اعتهػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػى   لتحتيػػػػؽ أٌػػػػداؼ الدراسػػػػة 
الهػػىٍا ال صػػفي التحميمػػي  حيػػي تػػـ تصػػهيـ اسػػتباىً 

 ةاسػػػػػػػػػبة الهسػػػػػػػػػ  ليبهحلجهػػػػػػػػػت البياىػػػػػػػػػات الهت متػػػػػػػػػة 
ػػػا عمػػػى هت هػػػات ا دار  الهتكاهمػػػة . االجتهاعيػػػة  أثٌر

تك ف هجتهت الدراسة هف الهػ ظفيف ال ػاهميف فػي   قد
 ا دار شػركة ت ليػد الكٍربػػاء الهركزيػة ظػهف  ظػػا ؼ 

ال ميا  ال ظػا ؼ التصصصػية  ال ػاهميف فػي ال ظػا ؼ 
 الٍىدسػػػػية  الهاليػػػػة,   ظػػػػا ؼ الػػػػدعـ الفىػػػػي,  الفىيػػػػة
فػػػػػي الهكاتػػػػػ  الر يسػػػػػية لمشػػػػػركة  اله م هػػػػػات  تتىيػػػػػة

هجتهػػػت   هحطاتٍػػا الت ليديػػة لمكٍربػػػاء. بالتػػالي تكػػ ف
, حيػػػي قػػػاـ الباحثػػػاف ه ظػػػؼ( 6001هػػػف  الدراسػػػة 
هجتهػػػت الدراسػػػة ك يىػػػة  عمػػػىاسػػػتباىة  (000بت زيػػػت  

( 944 اسػػػػػػػترداد  تػػػػػػػـ ، عشػػػػػػػ ا ية طبتيػػػػػػػة تىاسػػػػػػػبية
( اسػػػتباىة هػػػىٍـ   بالتػػػالي 69اسػػػتباىة  هػػػت اسػػػتب اد  

كػػػػػاف عػػػػػدد االسػػػػػتبياىات الصػػػػػالحة  جػػػػػراء التحميػػػػػؿ 
تػػػـ تحميػػػؿ بياىػػػات ( اسػػػتباىة.  قػػػد 932ا حصػػػا ي  

الدراسػػػػػػة هػػػػػػف صػػػػػػألؿ االسػػػػػػت اىة بػػػػػػب ض األسػػػػػػالي  
 ت صمت ىتػا ا الدراسػة إلػى  قدا حصا ية الهىاسبة. 

 ى ه ى يػػػة  جػػػ د أثػػػر ذ  داللػػػة إحصػػػا ية عىػػػد هسػػػت
 α≤0.05 ) لهحاسػػػػػبة الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػة عمػػػػػى

شػػػركة ت ليػػػد الكٍربػػػاء هت هػػػات ا دار  الهتكاهمػػػة فػػػي 
ظػػر ر  .  كػاف هػف أٌػـ الت صػيات الهركزيػة األردىيػة

ال ميػػػػا  إقاهػػػػة الىػػػػد ات التثتيفيػػػػة لم ػػػػاهميف فػػػػي ا دار 
ا شرافية  الهالية  التتىيػة  ال سطى  ب ض ال ظا ؼ 

ليػػػد الكٍربػػػاء الهركزيػػػة لت سػػػيت هػػػدارؾ فػػػي شػػػركة ت  
 OHSAS  ISOال ػػاهميف باله اصػػفات ال الهيػػة  

14001 4006 (ISO  63006  ـ    تبصػػػػيٌر
ا األساسػػػػية   كيفيػػػػة تجسػػػػيدٌا عمػػػػى أرض  ب ىاصػػػػٌر

 ال اقت.  
  االجتهاعيػػة ةهحاسػػبة الهسػػ  لي الكمماا ت الدالاا  

ىظػػػػػػػػاـ إدار  الصػػػػػػػػحة    هت هػػػػػػػػات ا دار  الهتكاهمػػػػػػػػة
  ىظػػػػػػاـ إدار  OHSAS 63006 السػػػػػػألهة الهٍىيػػػػػػة

 4006ISO  ىظاـ إدار  الج د  ISO 14001البي ة 
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Abstract 

        This study aimed primarily to exp-

lain the extent of the impact of social r-

esponsibility accounting on the elemen-

ts of the integrated management of the 

Jordanian Central Electricity Generatin-

g Company (CEGCo).  To attain these 

objectives, a descriptive analysis appro-

ach was used to collect data relating to 

accountability and social responsibility 

accounting and its impact on the eleme-

nts of the integrated management. A q-

uestionnaire was designed and handed 

out to executive and senior manageme-

nt, specialized technical, engineers, fin-

ancial management, technical support, 

and information technology workers in 

the main offices and the generating ele-

ctricity plants. The sampling frame of t-

he study consists of (1006) employees, 

where the researchers distributed 400 q-

uestionnaires using the stratified appro-

ach. Out of the 299 questionnaire retur-

ned, 11 were excluded to have 282 que-

stionnaires approved for analysis and  

 

 
 

reached purposes. At the level of signif-

icance (α≤0.05), the study showed that 

there was recognition of the concept of 

social responsibility by the elements of 

the integrated management of the Jord-

anian Central Electricity Generating C-

ompany. One of the most important rec-

ommendations is the need to establish 

educational seminars and workshops f-

or employees in senior and middle ma-

nagement, some supervisory of financi-

al and technical jobs in the Central Ele-

ctricity Generating Company to expand 

the perceptions of workers with the int-

ernational specifications (OHSAS, ISO 

14001, ISO 9001), to clarify the core its 

elements, and how they reflected on the 

ground. 

Keywords: Social responsibility acc-

ounting, Components of the integrated 

management, Health and Safety Mana-

gement System OHSAS 18001, Enviro-

nmental Management System ISO 140-

01, quality management system ISO 9-

001. 
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 مقدم  -1
ي تبػػػػر هػػػػف أٌػػػػداؼ الهحاسػػػػبة بصػػػػفة عاهػػػػة        

 بفر عٍػػػػػا الهت ػػػػػدد   ت ليػػػػػد اله م هػػػػػات عػػػػػف أ جػػػػػً 
ػػػػػا فػػػػػي صػػػػػ ر  هأل هػػػػػة  الىشػػػػػاط االقتصػػػػػاد   ت فيٌر

كهػػا تم ػػ  الهحاسػػبة د را  لهسػػتصدهي التػػ ا ـ الهاليػػة. 
هح ريػػػػػا  فػػػػػي السػػػػػ ي لتحتيػػػػػؽ التكافػػػػػؿ االجتهػػػػػاعي 
لمهجتهػػت ككػػؿ ب ػػد أف كاىػػت هسػػ  ليتٍا فػػي السػػػابؽ 

 االقتصػاد  لمهسػاٌهيف صػاءتحتيػؽ الر  تىحصػر فػي

 هػف ٌػػذا الهىطمػػؽ ). 9003دٌهػػش  رصػر ف   فتػط 
أحػػػد ك ظٍػػػر هفٍػػػـ  هحاسػػػبة الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة

هسػػػػػػػػػتصدهة فػػػػػػػػػي الفكػػػػػػػػػر الهصػػػػػػػػطمحات الحديثػػػػػػػػػة ال
.  قػػد  رد ٌػػذا االصػػطأل  أل ؿ اله اصػػر الهحاسػػبي

 إلػى (Sheldon) أشػارحػيف  ـ 6491هػر  فػي عػاـ 
هسػ  لية ٌػي أف هس  لية أ  هىظهػة بالدرجػة األ لػى 

ا يحػػػػػتـ  اجتهاعيػػػػػة   أف بتػػػػػاء أ  هىظهػػػػػة  اسػػػػػتهراٌر
عميٍػا أف تمتػـز  تسػت في هسػ  لياتٍا االجتهاعيػة عىػػد 

 (.  914  9002جرب ع   (هصتمفة أداء  ظا فٍا ال
فػػي  االجتهاعيػػةفكػػر  الهسػػ  لية   قػػد ىب ػػت         

الهىظهات هف صألؿ هس  ليتٍا تجػاي البي ػة الصارجيػة 
 تشػػػػػػػهؿ الهسػػػػػػػ  لية  .(03  9003  الغػػػػػػػالبي 

هػػػف  االجتهاعيػػػة بهفٍ هٍػػػا ال اسػػػت  الشػػػاهؿ االلتػػػزاـ
هت ػػػػدد   لكىٍػػػػا  أطػػػػراؼتحتيػػػػؽ التػػػػ ازف بػػػػيف صػػػػألؿ 
هصػال   حاجػػات كػؿ هػػف فػػي تتهثػؿ  التػػي   طػةهتراب

 ال ػػاهميف فيٍػػا  البي ػػة الصارجيػػة  ا ىتاجيػػةالهىظهػػات 
 ت ػػد  .,Al-Hamadeen,  912002) الهجتهػػت 

هحاسػػػػبة الهسػػػػ  لية االجتهاعيػػػػة أحػػػػد أٌػػػػـ هجػػػػاالت 
أىشػػػطة الهىظهػػػات  إذ أىٍػػػا الجسػػػر الػػػذ  تػػػ د  هػػػف 
صأللً الهىظهات  اجباتٍا ىح  الهجتهت لمهشاركة في 
هكافحػػػػة الفتػػػػر  ت زيػػػػت الثػػػػر    الهسػػػػاٌهة فػػػػي ىشػػػػر 
ال دالػػػػػة بػػػػػيف أفػػػػػراد الهجتهػػػػػػت. فػػػػػأل يتتصػػػػػر ىشػػػػػػاط 

لتحتيؽ األربا    الهىظهات عمى ها تزا لً هف أعهاؿ
ىهػػػا يت ػػػداي إلػػػى التيػػػاـ بػػػد ر اجتهػػػاعي هػػػف صػػػألؿ   ا 

 قياهٍا بههارسة درجة هف الهس  لية االجتهاعية. 
ال ديػػػػػػػد هػػػػػػػف الجه يػػػػػػػات تأسػػػػػػػيس تػػػػػػػـ   قػػػػػػػد        

ت ىػػػػػى بهجػػػػػاؿ التػػػػػي د ليػػػػػة ال   الهىظهػػػػػات ا قميهيػػػػػة 
ا جٍ د هىظهة الهتاييس   الهس  لية االجتهاعية  أبرٌز

تأسػػيس  هػف صػألؿ ـ9001عػػاـ فػي ISO)   الد ليػة
هجه عػػػة اويػػػز  االستشػػػارية لمهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة 
إدراكا  هىٍا بأٌهية ٌذا اله ظ ع فػي بتػاء  اسػتهرارية 

.  قػد جػاءت ٌػذي ,Laufer)9001 ,950الهشر ع  
 ةالدراسػػػػػػة لبيػػػػػػاف هػػػػػػدى تطبيػػػػػػؽ هحاسػػػػػػبة الهسػػػػػػ  لي

ػػػػا عمػػػػى هت هػػػػات ا دار  الهتكاهمػػػػة  االجتهاعيػػػػة  أثٌر
 الهتهثمػػة    ىظػػاـ إدار  الصػػحة  السػػألهة الهٍىيػػة 

63006OHSAS ىظػػػػػػاـ إدار  البي ػػػػػػة   ISO 

( فػػػػي  4006ISO   ىظػػػػاـ إدار  الجػػػػ د  14001
األردىيػػة  حيػػي أف   شػػركة ت ليػػد الكٍربػػاء الهركزيػػة

د الشػػر ط يػػتحدت ىػػى ب OHSAS 63006اله اصػػفة
الهتطمبػػػػػات لػػػػػىظـ إدار  السػػػػػألهة  الصػػػػػحة الهٍىيػػػػػة   

  ه اصػػػػفة اويػػػػز التتػػػػدـ  بٍػػػػا. بيىهػػػػا لتحسػػػػيف األداء 
 يركػزىٍجا  هتكاهأل  فػي ىظػاـ ا دار  البي يػة  60006

 4006 ت ػد  .بشكؿ أساسػي عمػى اسػتداهة األعهػاؿ

ISO  ه اصػػفة د ليػػة  دار  ىظػػاـ إدار  الجػػ د  لكافػػة
أىٍػػا تظػػهف أف تشػػغيؿ ال هميػػات داصػػؿ الكيػػاف حيػػي 

ٌػػػذي ال هميػػػات بػػػىفس الهسػػػت ى الػػػذ  يمبػػػي هتطمبػػػات 
 .ال هألء

 مشكم  الدراس  -2

ت ػػد هحاسػػبة الهسػػ  لية االجتهاعيػػة أحػػد أٌػػـ        
 هجػاالت أىشػطة الهىظهػات لصدهػة الهجتهػت  تىهيتػً

لتحتيػػػػػػؽ التىهيػػػػػػة الهسػػػػػػتداهة.  ي تبػػػػػػر عػػػػػػدـ تحهػػػػػػؿ 
اى كاسػػػػػات  ذ لهسػػػػػ  لياتٍا االجتهاعيػػػػػة الهىظهػػػػػات 
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. الهىظهػة عمػى حػد سػ اءعمػى سمبية عمػى الهجتهػت   
أصػػػػب  االٌتهػػػػاـ بالهسػػػػ  لية االجتهاعيػػػػة هػػػػف   لتػػػػد

اله ظػػػػػػ عات الٍاهػػػػػػة  ذلػػػػػػؾ لمحػػػػػػد هػػػػػػف الهشػػػػػػاكؿ 
االقتصػػادية  فػػي هتػػدهتٍا الفتػػر  البطالػػة هػػف صػػػألؿ 

البي ػػػة الهىاسػػبة  عػػدـ تبديػػػد  بتػػ فيرالهىظهػػات التػػزاـ 
الت ظيػػػػؼ  التػػػػدري   رفػػػػت  الهػػػ ارد   التيػػػػاـ ب هميػػػػات

مٍػػػػا لمهشػػػػاركة فػػػػي عهميػػػػة  التػػػػدرات البشػػػػرية بهػػػػا يٌ 
فظػؿ التطبيتػات . إذ يساٌـ تبىي الهىظهػات ألالتىهية

بي ة عهؿ رهىة  هىاسػبة في ت فير  التشري ات البي ية 
التػػػػػػػزاـ  يسػػػػػػػاعد  .تت افػػػػػػػؽ هػػػػػػػت الهتػػػػػػػاييس ال الهيػػػػػػػة

رفػػػػػت  عمػػػػػىبال هػػػػػؿ  فػػػػػؽ ٌػػػػػذي األىظهػػػػػة الهىظهػػػػػات 
فػػي الحػػد هػػف  هػػت الهسػػاٌهةهػػف جٍػػة  دا ٍػػاأ هسػػت ى

عمى سألهة  صحة اله ظفيف في ة الهصاطر الهحتهم
 بىػػاء  عمػػى ذلػػؾ ف ىػػً . ه اقػػت عهمٍػػـ هػػف جٍػػة أصػػرى

 يهكف عرض هشكمة الدراسة في التسا ؿ التالي:
االجتم عيااا    يوجاااد أثااار لمح ساااب  المساااؤولي هااال

بأبع دهاااااا  مجتمعاااااا  ص البعااااااد اال ت اااااا د ، البعااااااد 
االجتماااا عل، البعااااد البيماااال  عمااااى مقوماااا ت اإلدارة 
المتك مماااا  راااال شاااارك  توليااااد الكهرباااا ء المركزياااا  

 األردني ؟ 
ف طػػػػر  األسػػػػ مة ٠ِو ًٔف  ؿ اتسلذا اٌف ع لإلجابػػػػة 

 :ة٠التلا
االجتهاعيػػػػة  ةأثػػػػر لهحاسػػػػبة الهسػػػػ  ليد ج ٠ ٌؿ  1

بأب ادٌػػػػػػػا هجته ػػػػػػػة عمػػػػػػػى ىظػػػػػػػاـ إدار  الصػػػػػػػحة 
 ي( فػػػػ 63006OHSAS السػػػػألهة الهٍىيػػػػة  

 ؟ شركة ت ليد الكٍرباء الهركزية األردىية

االجتهاعيػػػػة  ةأثػػػػر لهحاسػػػػبة الهسػػػػ  لي دج ٠ ٌؿ  2
 ISO)بأب ادٌػا هجته ػة عمػى ىظػاـ إدار  البي ػة 

فػػػػػي شػػػػػركة ت ليػػػػػد الكٍربػػػػػاء الهركزيػػػػػة  (14001
 ؟ األردىية

االجتهاعيػػػة  ةأثػػػر لهحاسػػػبة الهسػػػ  ليد ج ٠ ٌؿ  3
بأب ادٌػػػػػػػا هجته ػػػػػػػة عمػػػػػػػى ىظػػػػػػػاـ إدار  الجػػػػػػػ د  

 4006ISO  فػػػػػي شػػػػػركة ت ليػػػػػد الكٍربػػػػػاء )
 ؟ الهركزية األردىية

 أهداف الدراس   -3
فػػي بيػػاف أثػػر  الٍػػدؼ الر يسػػي لمدراسػػة يتهثػؿ        

االجتهاعيػػة عمػػى هت هػػات ا دار   ةهحاسػػبة الهسػػ  لي
 الهتكاهمة في شركة ت ليد الكٍرباء الهركزية األردىية.

 :ألٌداؼ الفرعية التاليةا الٍدؼ الر يسي عف  يتفرع
بهفٍػػـ  الت ػرؼ عمػػى ا طػار الهفػػاٌيهي الهت مػؽ   1

 االجتهاعية.  ةهحاسبة الهس  لي

اٌيهي الهت مػػػػػػػػؽ الت ػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى ا طػػػػػػػػار الهفػػػػػػػػ  2
  بهت هات ا دار  الهتكاهمة.

 هتترحػػػػػات تسػػػػػاٌـ فػػػػػي تػػػػػ فير  تتػػػػديـ ت صػػػػػيات  3
الشػػػػركة قاعػػػػد  ه م هػػػػات ألصػػػػحا  التػػػػرار فػػػػي 

تطبيػػػؽ هحاسػػػبة حػػ ؿ ىتػػػاط التػػ    الظػػػ ؼ فػػي 
ػػػػػػا عمػػػػػػى هت هػػػػػػات  ةالهسػػػػػػ  لي االجتهاعيػػػػػػة  أثٌر

 .ا دار  الهتكاهمة

  أهمي  الدراس  -4
تتىػػػػا ؿ  ك ىٍػػػػا هػػػػف الدراسػػػػة ٌػػػػذي أٌهيػػػػة تػػػػأتي       

ػ  الحاظر  في ال قت األٌهية ه ظ عا  غاية في  ٌ 
االجتهاعيػػػػة عمػػػػى  ةأثػػػػر هحاسػػػػبة الهسػػػػ  لي ه ظػػػػ ع

هت هػػػات ا دار  الهتكاهمػػػة فػػػي شػػػركة ت ليػػػد الكٍربػػػاء 
 هػػػف الدراسػػػة أٌهيػػة إبػػػراز  يهكػػف الهركزيػػة األردىيػػػة 

 -:التالية الى احي صألؿ
 إثػػراء فػػي  تػػتمصص ، العممياا ص النظرياا  األهمياا  -1

 صػػألؿ هػػف اله ظػػ ع  ٌػػذا فػػي السػػابتة األدبيػػات
 الهجػػاؿ  ٌػػذا فػػي طرحػػً سػػبؽ هػػا عمػػى الت ػػرؼ
هحاسػػػػبة  ه ظػػػػ ع فػػػػي الهسػػػػتجدات أٌػػػػـ  رصػػػػد
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ػػػػػػا عمػػػػػػى هت هػػػػػػات  ةالهسػػػػػػ  لي االجتهاعيػػػػػػة  أثٌر
  .ا دار  الهتكاهمة

 تػػػػتمصص فػػػػي  ، التطبيقياااا ص العممياااا  األهمياااا  -2
 -:التالية الج اى 

عمػػػػػػػى  اقػػػػػػػت تطبيػػػػػػػؽ هحاسػػػػػػػبة  الظػػػػػػػ ءتسػػػػػػػميط   - أ
شػػػركة ت ليػػػػد الكٍربػػػػاء الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػػة فػػػػي 

لهفٍػـ   الشركةتمؾ  إدراؾ   هدى الهركزية األردىية
الهسػػػػ  لية االجتهاعيػػػػة فػػػػػي هحا لػػػػة لت زيػػػػز ٌػػػػػذا 

 أكثػرهها يى كس فػي هسػاٌهة   تطبيتاتً  الهفٍـ   
في تط ر  رفاٌية الهجتهت  بتػاء الهىظهػات   اليةف
ااس    .تهراٌر

تم بػػً شػػركة ت ليػػد الكٍربػػاء الحيػػ   الػػذ   الػػد ر - ة
ػػػػػػا أحػػػػػػد أٌػػػػػػـ ركػػػػػػا ز  الهركزيػػػػػػة األردىيػػػػػػة  باعتباٌر

 .ال طىي  التطاع الصدهي في الههمكة االقتصاد

لتحتيؽ أٌداؼ ٌذي الدراسة س ؼ  خط  الدراس  
يػػػػتـ تىظػػػػيـ الهتبتػػػػي هػػػػف ٌػػػػذي الدراسػػػػة عمػػػػى الىحػػػػ  

 التالي:
 السابتة.ا طار الىظر   الدراسات  -5

 أىه ذج الدراسة. -6

 في ص رتٍا ال دهية.  فرظيات الدراسة -7

 هىٍا الدراسة. -8

  صؼ صصا ص عيىة الدراسة. -9

 اصتبار فرظيات الدراسة. -11
 الىتا ا  الت صيات. -11
 اإلط ر النظر  والدراس ت الس بق  -5
 اإلط ر النظر  لمدراس  5-1

يشػػتهؿ ا طػػار الىظػػر  لمدراسػػة عمػػى الت ػػرض       
لهفٍػػػػػـ  هحاسػػػػػبة الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػة   أٌػػػػػداؼ 

الهبػػػادل الٍاهػػػة     االجتهاعيػػػة هحاسػػػبة الهسػػػ  لية
 هجػػػػػاالت    لىظػػػػػاـ هحاسػػػػػبة الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػة

   هت هػػػػػات ا دار  الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػة هحاسػػػػػبة
 الهتكاهمة.

  وليمح ساااااااااب  المساااااااااؤ مفهاااااااااوم  5-1-1
 االجتم عي   

قدـ الباحث ف ال ديد هف الت ريفات لهفٍـ  هحاسػبة    
  الفػػػػػػػداغ  الهسػػػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػػػة  حيػػػػػػػي عرفٍػػػػػػػا 

( بأىٍا عبار  عف تحميؿ هىظـ لتأثيرات 910  9003
شػػػػػركة هػػػػػا عمػػػػػى الهجته ػػػػػات الهٍتهػػػػػة أ  أصػػػػػحا  
الهصػػال  هػػت هػػدصألتٍا كجػػزء هػػف البياىػػات التػػي يػػتـ 
تحميمٍػػػػػػػػػػػػػػا ألغػػػػػػػػػػػػػػػراض التػػػػػػػػػػػػػػػ ا ـ الهاليػػػػػػػػػػػػػػػة. أهػػػػػػػػػػػػػػػا 

Yuyla,2007,6 )&Kyay ) هحاسػػػػبة عرفػػػػا فتػػػػد
تػػػػػـ  الهحاسػػػػبة التػػػػي تالهسػػػػ  لية االجتهاعيػػػػة بأىٍػػػػػا 

األحػػداي االجتهاعيػػة  االقتصػػادية ه ػػا   بتيػػاس  تتيػػيـ
عمػػػػى اعتبػػػػار أف   لمهشػػػػر عات  أسػػػػ اء لمحك هػػػػات 

الهحاسػػػبة التتميديػػػة ٌػػػي التػػػي تتػػػـ  بتيػػػاس األحػػػداي 
. فػػي حػػيف عػػرؼ  يحيػػى  رصػػر ف  االقتصػػادية فتػػط

( هحاسػػبة الهسػػ  لية االجتهاعيػػة بأىٍػػا 642  9009
الهحاسػػبية الصاصػػة  اله م هػػات ىظػػػاـ يٍػػػدؼ لتػػػ فير

 يتظػػػػهف  .بالىشػػػاط االجتهػػػػاعي لم حػػػػد  االقتصػػػػادية
هجه عػػػػػػة هػػػػػػف ا جػػػػػراءات  األىشػػػػػطة ذات ال ألقػػػػػة 
بج اى  الهس  لية االجتهاعية لم حػد   فػرض الرقابػة 

  .اعميٍػ
( Schermerhorn,2002,158 قػػد عػػرؼ         

إجبار الهىظهػات  ابأىٍهحاسبة الهس  لية االجتهاعية 
ذ   االٌتهػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػداصمييف  تصػػػػػػػػدـلم هػػػػػػػػؿ بطريتػػػػػػػػة 

ذ   ال ألقػػػة بالشػػػركة   ذلػػػؾ   ا طػػػراؼ الصػػػارجييف 
لمحد هف األظرار التي قد تمحؽ بالهجتهت هف صػألؿ 

كهػػػػا . دفػػػػت تكػػػػاليؼ إظػػػػافية ال تت مػػػػؽ بػػػػالهىتا فتػػػػط
الهس  لية االجتهاعية بأىٍا الهس  لية   Jones عرؼ

هجه عػة أصػحا  الهصػال  تجػاي  ةاألصألقية لمهىظهػ
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بشكؿ هباشػر أ  غيػر هباشػر بأعهػاؿ   الذيف يتأثر ف
  .(,Jones 1539006,الهىظهة  

مح سااب  المساااؤولي   يمكاان تعريااف ،وبناا ءع عمياا 
والتاال المح سااب  أحااد مجاا الت " االجتم عياا  بأنهاا  

المعموم ت التل تسام  بتقيايم اثار تقديم هدف إلى ت
، مان خا ل الوحادة اال تا  دي  رل المجتمع أنشط 

 ياااا س األداء االجتماااا عل لاااادو المنظماااا ت، وذلااااك 
بغاااارا مساااا عدة مسااااتخدمل القااااوامم راااال اتخاااا ذ 
 ااراراتهم اال ت اا دي  وتقياايم األداء االجتماا عل لاادو 

 ."المنظم ت
 أهاااااداف مح ساااااب  المساااااؤولي  5-1-2

 االجتم عي 
إلػػػػى  االجتهاعيػػػػة تٍػػػػدؼ هحاسػػػػبة الهسػػػػ  لية       

 تحتيؽ األٌداؼ التالية: 
اثػػػػػر فػػػػػي تتيػػػػػيـ  تسػػػػػاٌـتتػػػػػديـ اله م هػػػػػات التػػػػػي  .1

ال حػػػػػػػػػد  االقتػػػػػػػػػصادية فػػػػػػػػي الهجتهػػػػػػػػت  أىشػػػػػػػػطة
 أفيهكػػف هألحظػػة      (10  9003 ٌىدريكسػػف 
 أعهػػػػػاؿ رثػػػػػارتتيػػػػػيـ  عمػػػػػى يرتكػػػػػزٌػػػػػذا الٍػػػػػدؼ 

 . حدات االقتصادية فػي الهجتهتال
تحديػػػػػد  قيػػػػػاس صػػػػػافي الهسػػػػػاٌهة االجتهاعيػػػػػة   .2

تشػػػػتهؿ فتػػػػط عمػػػػى عىاصػػػػر  التػػػػي ال  لمهىظهػػػػة 
  لمهىظهػػػةالتكػػػاليؼ  الهىػػػافت الصاصػػػة  الداصميػػػة 

ىهػػا عىاصػػػر التكػػاليؼ  الهىػػػافت  أيظػػاتتظػػػهف   ا 
الصارجيػػػػة  االجتهاعيػػػػة(  التػػػػي لٍػػػػا تػػػػأثير عمػػػػى 

 يىبػػػػت ٌػػػػذا الػػػػد ر هػػػػف قصػػػػ ر  .ف ػػػػات الهجتهػػػػت
 األداءة فػػػػػػػي هجػػػػػػػاؿ قيػػػػػػػاس الهحاسػػػػػػػبة التتميديػػػػػػػ

 يػػػػػرتبط ٌػػػػػذا  .األعهػػػػػاؿاالجتهػػػػػاعي لهىظهػػػػػات 
  الٍػػػػػػػػػدؼ ب ظيفػػػػػػػػػة التيػػػػػػػػػاس الهحاسػػػػػػػػػبي

 Toms,2002, 52- 70.) 

 الهىظهػة بٍػا تتػـ  التػي األىشػطة عػف ا فصػا   .3

 الهىظهػة قػرارات أثركػ اجتهاعيػة رثػار لٍػا  التػي

  البي ػة تمػ ي  عمػى  ال ػاهميف  صػحة ت ميـ عمى
يصػاؿ ٌػذي اله م هػات الهػ ارد استٍألؾ  عمى    ا 

سػػ اء لرطػػراؼ الهسػػتفيد  هػػف داصػػؿ الهىظهػػة أ  
 الصاصػة التػرارات ترشػيد أجػؿ هػف هػف صارجٍػا

عيػػة االجتها األىشػػطة بت جيػػً الهت متػػة  ال اهػػة
(Evans,2012,721-722) . 

المباااا دئ اله ماااا  لنظاااا م مح سااااب   5-1-3
   المسؤولي  االجتم عي 

  9003أشػػػػارت دراسػػػػة  هطػػػػر  السػػػػ يطي          
 ,Crowther &Martinez )(  دراسػػػة 091

 &Gordon) دراسػػػػػػػػػػػػػػة   (2004,102

Gelardi,2005,31-59)  بػػػأف ٌىػػػاؾ أرب ػػػة هبػػػادل
 :  تتهثؿ باوتيلىظاـ هحاسبة الهس  لية االجتهاعية

التزاهػػػات تجػػػاي الهجتهػػػت الػػػذ  ت هػػػؿ لمه سسػػػة   -1
ػػػػي   فيػػػػً ات تجػػػػػاي تتبػػػػؿ تحهػػػػػؿ ٌػػػػذا االلتزاهػػػػٌ 

   .الهجتهت

اسػػػػتغألؿ الهػػػػ ارد االقتصػػػػادية الىػػػػادر  لمهجتهػػػػت   -2
ت ظػػيـ ال ا ػػد  إلػػى بشػػكؿ يػػ دى  بأقصػػى ف اليػػة 

  االجتهاعي.

ال يهكػػف اعتبػػار الهػػ ارد االقتصػػادية ال اهػػة التػػي  -3
ٌا اله سسػػػػػػة فػػػػػػي ىشػػػػػػاطٍا االسػػػػػػتغأللي دتسػػػػػػتىف

ىهػػا  ٌػػي التشػػغيمي كالهػػاء  الٍػػ اء سػػم ا هجاىيػػة  ا 
عمػػى اله سسػػة  يجػػ دية اجتهاعيػػة هػػ ارد اقتصػػا

 ي هىٍا.دت  يض الهجتهت عها تستىف

لمهجتهػػػت الحػػػؽ فػػػي االطػػػألع عمػػػى هػػػدى تىفيػػػذ  -4
 ذلؾ ظهف األسػس   اله سسة اللتزاهاتٍا تجاًٌ

  الهبادل الهت ارؼ عميٍا لإلفصا  الهحاسبي.



  أثش ِحبسجخ اٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبع١خ عٍٝ ِمِٛبد..........د/ ليث أكرم مفلح القضاة ، د/ نعيم سالمة القاضى          

7 

 

المسااااااااؤولي   مح سااااااااب  مجاااااااا الت 5-1-4
 االجتم عي 

 (Gray&Bebbington,2000)أشػػػارت دراسػػػة    
هنااااا ك أربعااااا  ( بػػػػػأف 012  9001حىػػػػػاف   دراسػػػػػة 
 لممح سااااب  عاااان المسااااؤولي  االجتم عياااا  مجاااا الت

ػػػي: التفاعػػػؿ هػػػت الهجتهػػػت   الهسػػػاٌهة فػػػي تىهيػػػة   ٌ
الهػػػػػػ ارد البشػػػػػػرية   الهسػػػػػػاٌهة فػػػػػػي تىهيػػػػػػة الهػػػػػػ ارد 
الطبي ية  البي ة    تحسيف ى عيػة الهىػتا أ  الصدهػة  

 لٍذي الهجاالت.  فيها يمي عرض هصتصر
 يتهثؿ ذلؾ في األىشطة   التف عل مع المجتمع  .1

التي ت د  إلى تحتيؽ هىافت لكافة أفراد الهجتهػت 
بٍػػػػدؼ الهسػػػػاٌهة فػػػػي تىهيػػػػة  رفاٌيػػػػة الهجتهػػػػت  
كاألىشػطة الصاصػة بتػ فير فػرص عهػؿ لمه ػػاقيف 
 لػػػذ   االحتياجػػػات الصاصػػػة    تػػػدعيـ البػػػراها 
التػػػي تحػػػد هػػػف األ ب ػػػة  األهػػػراض   عتػػػد د رات 

الطمبػػػة فػػػي الجاه ػػػات تدريبيػػػة ألفػػػراد الهجتهػػػت   
 لتأٌيمٍـ لس ؽ ال هؿ.

 تتهثػػؿ  المساا هم  راال تنمياا  المااوارد البشااري   .2
فػػػػي األىشػػػػطة التػػػػي تسػػػػاٌـ فػػػػي تػػػػ فير الرعايػػػػة 

تتصػػؼ  عهػػؿ تٍي ػػة ظػػر ؼالصػػحية لم ػػاهميف    
بغرض تتميؿ أ  هىت الهصػاطر  السألهة   باألهف

 ال اهميف.التي قد تصي  
 عيا  والبيميا  المس هم  رل تنميا  الماوارد الطبي .3

 تشػػػػير إلػػػػى الهحافظػػػػة عمػػػػى الهػػػػ ارد الطبي يػػػػة 
 البي ػػػة الهحيطػػػة  الهحافظػػػة عميٍػػػا  هػػػف صػػػألؿ 
زيػػاد  الػػ عي البي ػػي لػػدى ال ػػاهميف  تتػػديـ حػػ افز 

 .ط عية لهكافحة التم يتلتشجيت الهبادرات ال

 تشتهؿ عمػى  تحسين نوعي  المنتج أو الخدم   .4
هػػػف  هػػػألءال األىشػػػطة الهرتبطػػػة بال ألقػػػات هػػػت 

 الهىػػػػتا أ  الصدهػػػػة عػػػػفحيػػػػي تحتيػػػػؽ رظػػػػا ٍـ 

الهتدهػػػػػة  الهحافظػػػػػة عمػػػػػى هصػػػػػالحٍـ لتحتيػػػػػػؽ 
 هتطمبات ال هألء. 

 مقوم ت اإلدارة المتك مم   5-1-5
تىا لػػػت ٌػػػػذي الدراسػػػة ثألثػػػػة هت هػػػات لػػػػإلدار         

 الهتكاهمة   الهتهثمة في اوتي:
نظااااا م إدارة ال اااااح  والسااااا م  المهنيااااا   -1

18111OHSAS 
             عػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ه ٍػػػػػػػػػػػػػػػػد اله اصػػػػػػػػػػػػػػػػفات البريطاىيػػػػػػػػػػػػػػػػػة    
 6(BSI,2002,  ىظػػػػػػػػػػاـ إدار  الصػػػػػػػػػػحة  السػػػػػػػػػػألهة

الهٍىيػػػػػة عمػػػػػى أىٍػػػػػا  ثيتػػػػػة تتظػػػػػهف هتطمبػػػػػات إدار  
الصػحة  السػألهة الهٍىيػة الف الػة   تٍػدؼ إلػى تتميػػؿ 
الهصػػػػػػاطر بػػػػػػالتزاهف هػػػػػػت األداء الجيػػػػػػد. إذ تتظػػػػػػهف 

ة إدار  الصػػحة  السػػألهة الهتطمبػات الر يسػػية له اصػػف
الهٍىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هتطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ر يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 (Michael&Bebon,2004,5-23 التػػي تتهثػػؿ   
في سياسة إدار  الصحة  السألهة الهٍىية  التصطيط  
جػػػػػػػراءات التشػػػػػػػغيؿ   التىفيػػػػػػػذ  التشػػػػػػػغيؿ  الفحػػػػػػػص  ا 

  هراج ة ا دار .
 ISO 14001نظ م إدارة البيم   -2

( Krajewski&Ritzman,2005,9عػػػػرؼ        
ىظػػػػػػػاـ ا دار  البي يػػػػػػػة بأىػػػػػػػً هجه عػػػػػػػة اله اصػػػػػػػفات 
الصاصػػػة بكيفيػػػة عهػػػؿ الهىظهػػػات فػػػي التظػػػاء عمػػػى 
التم ي هػف صػألؿ  ظػت ىظػاـ رسػهي  قاعػد  بياىػات 

كهػػا عػػرؼ   بػػر ش    بٍػػدؼ هتاب ػػة األداء البي ػػي.
( ىظػػػػاـ ا دار  البي يػػػػة بأىػػػػً 104  9066 دٌيهػػػػي  

ة  تسػػاعد الهىظهػػات عمػػى عبػػار  عػػف أدا  إداريػػة هرىػػ
فٍػػػػـ  تتيػػػػيـ  تحسػػػػيف الج اىػػػػ  البي يػػػػة ألىشػػػػطتٍا أ  
هىتجاتٍػػا  عهمياتٍػػا هػػف صػػألؿ إطػػار تكػػاهمي لتجىػػ  

 الهصاطر البي ية الحالية  الهت ق ة.
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  9111ISOنظ م إدارة الجودة  -3

اله يػػػػػػار  4006ي ػػػػػػد اله يػػػػػػار الػػػػػػد لي ريػػػػػػز        
  حيػي ار  الجػ د األكثر اىتشػارا  فػي ال ػالـ ألىظهػة إد

 يسػاعد ٌػذا . 4000يىتهي إلى عا مة اله ايير ريػز  
اله يػػػػػػار بشػػػػػػكؿ أساسػػػػػػػي اله سسػػػػػػات عمػػػػػػى تمبيػػػػػػػة 

ذات عىاصػػػر  اصتيػػػار   طمبػػػات  ت ق ػػػات ال هػػػألءهت
 ذلػػؾ لتحتيػػؽ رظػػا  لمتيػػاـ باألعهػػاؿ الهطم بػػة كفػػاء 

الطرؽ التي يهكػف هػف  اله يار  ٌذا ي ظ    ال هيؿ.
صدهات التي تتدهٍا الشركة ألعمػى صأللٍا االرتتاء بال

كهػػػا أىػػػً يسػػػاعد عمػػػى تطػػػ ير رليػػػة أداء   الهسػػػت يات
 األعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هصتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الهجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت
(https://www.bsigroup.com/ar-AE/--

ISO-9001). 
 الدراس ت الس بق  5-2

السػػػػػػػػابتة ال ربيػػػػػػػػة سػػػػػػػػيتـ تىػػػػػػػػا ؿ الدراسػػػػػػػػات        
  األجىبية ذات الصمة به ظ ع البحي كها يمي:

 الدراس ت العربي  5-2-1
ماادو إمك نياا    بعنااوان " 2119دراساا  صالمولااو، -

تطبيق المح سب  عن المسؤولي  االجتم عيا  مان 
دراسا  تطبيقيا   –  بل الشرك ت المس هم  الع ما 

عماااى الشااارك ت المسااا هم  المدرجااا  رااال ساااوق 
الدراسػة  قد ٌدفت ٌػذي ". لألوراق الم لي رمسطين 

إلػػى الت ػػرؼ عمػػى هػػدى إدراؾ الشػػركات الهسػػاٌهة 
ال اهػػة الهدرجػػة فػػي سػػ ؽ فمسػػطيف لػػر راؽ الهاليػػة 
لهفٍـ  الهس  لية االجتهاعية   ال قػ ؼ عمػى هػدى 
اٌتهػػػػػػػػػاـ تمػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػركات بهجػػػػػػػػػاالت الهسػػػػػػػػػ  لية 
االجتهاعيػػػػة  ا فصػػػػا  الهحاسػػػػبي عىٍػػػػا   دراسػػػػة 

فر هت هػػػػػػػات تطبيػػػػػػػؽ الهحاسػػػػػػػبة عػػػػػػػف هػػػػػػػدى تػػػػػػػ  
 قػد اعتهػدت الدراسػة . الهسػ  لية االجتهاعيػة لػديٍا

التطبيتية عمى استباىً  زعت عمػى هجتهػت الدراسػة 

الهك ف هف الشركات الهساٌهة ال اهة الهدرجة فػي 
شػػركة   12سػ ؽ فمسػطيف لػػر راؽ الهاليػة  عػددٌا 

 ب اقػػػت اسػػػتباىً  احػػػد  لكػػػؿ شػػػركة   كػػػذلؾ التيػػػاـ 
تتػػػػارير الهاليػػػػة السػػػػى ية لمشػػػػركات ىفسػػػػٍا لم بهسػػػػ 

 قػد  .له رفة هدى ا فصا  عػف األداء االجتهػاعي
إف تطبيػػؽ  صمصػػت الدراسػػة إلػػى عػػد  ىتػػا ا هىٍػػا 

الهحاسبة عػف الهسػ  لية االجتهاعيػة يتطمػ  إدراؾ 
ا دار  لهفٍػػػػػػػػػػػػػـ  الهحاسػػػػػػػػػػػػػبة عػػػػػػػػػػػػػف الهسػػػػػػػػػػػػػ  لية 

كػػػادر هحاسػػػبي كفػػػ    تػػػ فر    جػػػ داالجتهاعيػػػة  
حاسػػػػػػػػػبية لتيػػػػػػػػػاس التكػػػػػػػػػاليؼ  الهىػػػػػػػػػافت ىهػػػػػػػػػاذج ه

تشػػػػري ات  قػػػػ اىيف تمػػػػـز  هػػػػت تطمػػػػ االجتهاعيػػػػة  
 .الشركات بتطبيتٍا

  بعنااااوان"  ماااادو إدراك 2111دراساااا  صحبيااااب، -
الم ااااا رف ألهميااااا  المح ساااااب  واإلر ااااا ح عااااان 

دراسااا  تطبيقيااا  عماااى  -المساااؤولي  االجتم عيااا 
ٌػػػػدفت ٌػػػػذي الم اااا رف التج رياااا  الفمسااااطيني ". 

الت ػػرؼ عمػػػى هػػدى إدراؾ الهصػػػارؼ الدراسػػة إلػػػى 
التجاريػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػطيىية ألٌهيػػػػػػػػة الهحاسػػػػػػػػبة عػػػػػػػػف 
الهسػػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػػة بكافػػػػػػة هجاالتٍػػػػػػا   تجػػػػػػاي 
اله ظفيف   تجاي عهألء الهصرؼ   تجاي الهجتهت 
الهحمػػػي   تجػػػاي البي ػػػة(.  قػػػد قػػػاـ الباحػػػي بت زيػػػت 

( 95( اسػػػػػتباىة عمػػػػػى عيىػػػػػة الدراسػػػػػة ب اقػػػػػت  20 
اسػتباىة فػي الظػفة  05ع غػز    استباىة عمػى قطػا

الغربيػػػة.  ت صػػػمت الدراسػػػة إلػػػى عػػػدد هػػػف الىتػػػا ا 
أٌهٍػػػا  جػػػ د إدراؾ لػػػدى إدار  الهصػػػارؼ التجاريػػػة 
الفمسػػػػػػطيىية ألٌهيػػػػػػػة الهحاسػػػػػػػبة  ا فصػػػػػػػا  عػػػػػػػف 
الهسػػػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػػػة  لكىػػػػػػػً لػػػػػػػيس بالهسػػػػػػػت ى 

 الهطم  . 
  بعنااوان  " 2114وآخاارون،  دراسا  صالقريااوتل -

لي  االجتم عيااا  رااال تحقياااق الميااازة دور المساااؤو 
دراس  ح ل  رل شرك  زين ل ت ا الت   التن رسي 

https://www.bsigroup.com/ar-AE/--ISO-9001)
https://www.bsigroup.com/ar-AE/--ISO-9001)
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دى تػػػػأثير  قػػػػد تىا لػػػت ٌػػػػذي الدراسػػػة هػػػػ". الخمويااا 
الهسػػ  لية االجتهاعيػػة بأب ادٌػػا الهصتمفػػة  االٌتهػػاـ 
بال اهميف   التركيز عمى ال هألء   حػؿ الهشػكألت 

شػػريفة  االجتهاعيػػة   االٌتهػػاـ بالبي ػػة   الهىافسػػة ال
 الهسػاٌهة فػػي الصطػػط التىه يػة( فػػي تحتيػػؽ الهيػػز  

 قػػد  .التىافسػية فػػي شػػركة زيػػف لألتصػػاالت الصم يػػة
اعتهػػػػػػدت ٌػػػػػػذي الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى اسػػػػػػتصداـ الهػػػػػػىٍا 
ال صػػػفي التحميمػػػي حيػػػي تػػػـ تجهيػػػت البياىػػػات هػػػف 
صػػػألؿ الهصػػػػادر الثاى يػػػػة  األ ليػػػػة.  لتحتيػػػػؽ ٌػػػػذا 

ف تػػػيف  إسػػػتباىة عمػػػى( 625الٍػػػدؼ فتػػػد تػػػـ ت زيػػػت  
 656 جػػػػػػد هىٍػػػػػػا  أ (ٌهػػػػػػا  الهػػػػػػدير ف  ال ػػػػػػاهم ف

قػد ت صػمت    صالحة لمتحميؿ ا حصػا ي استباىة( 
لمهسػػػػػػ  لية د را  ايجابيػػػػػػا الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى أف ٌىػػػػػػاؾ 

االجتهاعيػػة فػػي تحتيػػؽ الهيػػز  التىافسػػية فػػي شػػركة 
 . زيف لألتصاالت الصم ية

مادو   بعنوان  "2115دراس  ص درغ م وآخرون،  -
 االجتم عياا  تطبيااق مح سااب  المسااؤولي إمك نياا  

"، من  بل الشرك ت المدرج  رال بور ا  رمساطين
هػػدى إدراؾ عمػػى ت ػػرؼ الٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػى 

الشػػػركات الهسػػػاٌهة ال اهػػػة الهدرجػػػة فػػػي ب رصػػػة 
فمسػػػػػػػػطيف لػػػػػػػػر راؽ الهاليػػػػػػػػة لهفٍػػػػػػػػـ  الهسػػػػػػػػ  لية 
االجتهاعيػػػة   دراسػػػة هػػػدى تػػػ فر هت هػػػات تطبيػػػؽ 

  قػػػد لية االجتهاعيػػػة لػػػديٍا. الهحاسػػػبة عػػػف الهسػػػ  
اسػػػػتصدهت الدراسػػػػة الهػػػػىٍا ال صػػػػفي هػػػػف صػػػػألؿ 
اسػػػتباىً  زعػػػت عمػػػى هجتهػػػت الدراسػػػة الهكػػػ ف هػػػف 
الشػػركات الهسػػاٌهة الهدرجػػة فػػي ب رصػػة فمسػػطيف 

شػػػػركة ب اقػػػػت  12لػػػػر راؽ الهاليػػػػة  البػػػػال  عػػػػددٌا 
استباىة  احد  لكؿ شركة.  قد ت صمت الدراسة إلى 

ـ  الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة أف الشػػػركات تػػػدرؾ هفٍػػػ
به ىػػػػػػػاي ال اسػػػػػػػت  إال أىٍػػػػػػػـ ال ي يػػػػػػػر ف هجاالتٍػػػػػػػا 

الهسػػػػتٍمك ف إذ يحظػػػػى  .الهصتمفػػػػة ىفػػػػس االٌتهػػػػاـ

يميٍػػا البي ػػػة  أصيػػػرا    ثػػػـ الهػػ ارد البشػػػرية  باأل ل يػػة
الهجتهت الهحمي.  قد أ صت الدراسة بظر ر  قياـ 
الشػػػػػػػػركات بتطبيػػػػػػػػؽ الهحاسػػػػػػػػبة عػػػػػػػػف الهسػػػػػػػػ  لية 

افػػػػػة ج اىبٍػػػػػا   اسػػػػػتصداهٍا كىظػػػػػاـ االجتهاعيػػػػػة بك
ه م هػػػػػات اجتهػػػػػاعي يصػػػػػدـ كافػػػػػة األطػػػػػراؼ ذات 
ال ألقة ابتداء  هف الشركة ىفسػٍا  اىتٍػاء  بالهسػتثهر 

 . اله اطف
استخدام   بعنوان" 2116دراس  صشراف، محمد،  -

اإلدارة البيميااا  كمااادخل لترشااايد اساااته ك الماااوارد 
ش رة مع اإل -اال ت  دي  رل المش ريع ال ن عي  

ب لشامف ص  إلى ح ل  مؤسس  االسامنت ومشاتق ت 
ECDEقػػػد   "،2113-2111  خااا ل الفتااارة ص 

ط الظػػػػ ء عمػػػى رليػػػات اسػػػػتصداـ يتسػػػمٌػػػدفت إلػػػى 
هػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ ترشػػػػػػػيد  ISO14001)  ا دار  البي ػػػػػػػة

 قد ت صػمت الدراسػة  .استٍألؾ اله ارد االقتصادية
ا دار  البي يػػػػػػػة الهتكاهمػػػػػػػة إلػػػػػػػى أف تطبيػػػػػػػؽ ىظػػػػػػػـ 

الهشػػػاريت الصػػػىاعية هػػػف شػػػأىً أف يسػػػاٌـ  ب اسػػػطة
عمػى اعتبػار  في تحتيؽ أٌػداؼ التىهيػة الهسػتداهة 

أف ٌػػػػػػذي الػػػػػػىظـ ت ػػػػػػد بهثابػػػػػػة حمتػػػػػػة الػػػػػػربط بػػػػػػيف 
التشري ات البي ية  رليات الس ؽ  كهػا ت ػد هػف أٌػـ 
الهػػػػػػداصؿ التػػػػػػي تسػػػػػػػاعد الهشػػػػػػاريت عمػػػػػػى تحديػػػػػػػد 

 زيػػػػػػػػاد  كفػػػػػػػػاء  االسػػػػػػػػتصداـ  تتميػػػػػػػػؿ   األ ل يػػػػػػػػات
إلػػػػػى ترشػػػػػػيد  الىٍايػػػػػةههػػػػػا يػػػػػ د  فػػػػػي التكػػػػػاليؼ  

  استٍألؾ اله ارد االقتصادية لمهشاريت الصىاعية.
 الدراس ت األجنبي  5-2-2
  Rahahleh and Sharairi, 2008دراسا  ص -

-The Extent of Social Responsiبعناوان"

bility Accounting Application in the 

Qualified Industrial Zones in Jordan 

لػػى تحديػػػد هػػػدى إدراؾ إدار  ٌػػذي الدراسػػة إ ٌػػدفت، 
لهفٍػػػػػػػػـ  الهحاسػػػػػػػػبة عػػػػػػػػف الهسػػػػػػػػ  لية  الشػػػػػػػػركات
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بػػاألردف. االجتهاعيػػة فػػي هديىػػة الحسػػف الصػػىاعية 
حديػػد هػػدى تطبيػػؽ كهػػا ٌػػدفت الدراسػػة أيظػػا  إلػػى ت

ٌػػذي الهحاسػػبة عػػف الهسػػ  لية االجتهاعيػػة هػػف قبػػؿ 
 قػػػػد ت صػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى عػػػػدد هػػػػف  .الشػػػػركات

 بهفٍػػـ االعتػػراؼ الكػػافي  عػػدـ تػػ فرالىتػػا ا هىٍػػا  
الهحاسػػػػػبة عػػػػػف الهسػػػػ  لية االجتهاعيػػػػة هػػػػف قبػػػػػؿ 

تتػػـ  . كػذلؾ الشركات فػي هديىػة الحسػف الصػىاعية
الػػػػػػػشركات ه ظػػػػػػ ع الدراسػػػػػػػة بتطبيػػػػػػػؽ هجػػػػػػػػاالت 

 د.الهحاسػػبة الهػػػس  لية االجتهاعيػػػة بػػػشكؿ هحػػػد  

ػا بأىػً  الدراسة إلى عد  ت صيات صمصتقد    أبرٌز
يج  إعاد  الىظر في الػسياسات  الت اىيف اله تهد  
فػػػػػي األردف فيهػػػػػا يت مػػػػػؽ بتطبيػػػػػؽ الهحاسػػػػػبة عػػػػػف 

تتطمػػػػػ  صػػػػػراحة الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػػة  بحيػػػػػػي 
 بػػػػػػػػاألداءاٌتهػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػركات الصػػػػػػػػىاعية  جػػػػػػػػ   

 . االجتهاعي اتجػاي الهجتهػت
 An  بعنااوان Asif, et al.,2013دراساا  ص -

integrated management systems ap-

proach to corporate social responsi-

bility،"  قػد ٌػدفت ٌػػذي الدراسػة إلػػى تتػديـ إطػػار 
لدها الهس  لية االجتهاعية لمشركات فػي ال هميػات 
التجاريػػة  هػػف صػػألؿ الػػربط بػػيف ىٍػػا أىظهػػة ا دار  

االجتهاعيػػػػػػة.  قػػػػػػد  ةالهتكاهمػػػػػػة  هفٍػػػػػػـ  الهسػػػػػػ  لي
"التكاهػػؿ هػػف أعمػػى إلػػى اسػػتصدهت الدراسػػة ىٍجيف 

 يركػػز ىٍػػا هػػف  " أسػػفؿ"   "هػػف أسػػفؿ إلػػى أعمػػى
أعمػػى إلػػى أسػػفؿ عمػػى بىػػاء الهسػػ  لية االجتهاعيػػة 
لمشركات في الهبػادرات التجاريػة التا هػة هػف صػألؿ 

   يركػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػىٍا ىٍػػػػػػػػػا ىظػػػػػػػػػـ ا دار  الهتكاهمػػػػػػػػػة
عمػػػػػى  ظػػػػػت التصػػػػػاعد  هػػػػػف أسػػػػػفؿ إلػػػػػى أعمػػػػػى 
  ه شرات هرتبطة بالهبادرات الهجته ية.

 بعنوان Spaho, 2014)دراس  ص -
Integrated management system of 

quality as a framework for corporate 

social Responsibility  قػػػػػد قاهػػػػػت ٌػػػػػذي   
الدراسػػػة بفحػػػص هػػػا إذا كػػػاف ىظػػػاـ ا دار  الهتكاهمػػػة 

 هسػ  لية االجتهاعيػةلمجػ د  يهكػف أف يكػ ف إطػارا  لم

فػػي الشػػركات.  تتكػػ ف هت هػػات ا دار  الهتكاهمػػة هػػف 
  4006ISOثألثػػػػػة ه ػػػػػايير:   ىظػػػػػاـ إدار  الجػػػػػ د  

  ىظػاـ إدار  الصػحة ISO 14001ىظػاـ إدار  البي ػة 
  حيػػي تػػـ (OHSAS 18001) السػػألهة الهٍىيػػة 

في الجزء الىظر  تىا ؿ هفٍـ  الهس  لية االجتهاعيػة 
هف الهسػ  لية االجتهاعيػة لهىظهػات لمشركات.  تتظػ

األعهػػػاؿ ب ػػػديف أساسػػػييف  األ ؿ ٌػػػ  الب ػػػد الػػػداصمي 
الهسػػ  ؿ تجػػػاي   الػػذ  يركػػز عمػػى األداء االجتهػػاعي

الهتهثؿ     أها الثاىي لهىظهةال اهميف  هف ٌـ داصؿ ا
 االجتهػػػاعيعمػػػى الػػػد ر  يركػػػزففػػػي الب ػػػد الصػػػارجي 

تجاي الهجتهت  البي ة  ىظهة الهبادرات التي تتبىاٌا اله
  الصارجية ككؿ.

 ,Xueming Luo and Shuili Du)دراسا   -

-Exploring the relationsبعناوان (2014

hip between corporate social respo-

nsibility and firm innovation ، قػػد 
ٌػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة إلػػػػػػػى استكشػػػػػػػاؼ ال ألقػػػػػػػة بػػػػػػػيف 

تػػـ ي الهسػػ  لية االجتهاعيػػة لمشػػركات  ا بػػداع حيػػ
الهسػػػػ  لية االجتهاعيػػػػة لمشػػػػركة  أف بػػػػراها إظٍػػػػار

أ سػت  أعهػؽ هػت  تهكىٍا هف بىاء شػبكات عألقػات
أصحا  الهصمحة   تسٍيؿ تتاسػـ  تبػادؿ اله رفػة 

 ا. كهػػػػا أفأصػػػػحا  الهصػػػػمحة فيٍػػػػهػػػػت الصارجيػػػػة 
ا اله رفة الصارجية ألصحا  الهصمحة تكهؿ  بد ٌر

قػػػػػد اله رفػػػػػة الداصميػػػػػة لمشػػػػػركة  ت ػػػػػزز ا بػػػػػداع.   
أظٍػػرت الىتػػا ا التجريبيػػة أف الشػػركات التػػي لػػديٍا 
قػػػػػػدر أكبػػػػػػر هػػػػػػف أىشػػػػػػطة الهسػػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػػة 

طػألؽ الهزيػد  ا   لمشركات تظٍر ارتفاع قدر  ا بداع
  .هف الهىتجات الجديد 
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  Al-Moumany et al.,2014دراساااا  ص -
-The Impact of Social Respon بعناوان"

sibility Accounting on the Value-A-

dded of Industrial Shareholding Fi-

rms of Jordan: A Field Study ، ٌػدفت
 ة٠ل  ِسلا ةسثاِح أثػػػػػػر فِ ؽتتحلم ٌػػػػػػذي الدراسػػػػػػة
 تاورشلا في افةِػلا ة٠ِلتا عمى االجتهاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 ةط رث في ةجدرِلا ةِل اا ةِاٌِسلا ة٠اعطٔلا
 رطأع ةثألث عمى الدراسػػػػػػػػػػػػػة زتور يح٠ .فاِع
  اله ظفػػػ ف :ـٌ  ة٠اعجتِالا ة٠ل  ِسلا ةسثاِحل
 داؼٌأ ؽ٠تتحل  .ميِحلا تِجتِل ا  ةث٠ئل ا

 ف٠ف ظًِ عمى ٔاستثا ت٠ زت  ر٠طػػػػػػ ت ـت الدراسػػػػػػة
 ت صػػػػمت دق.  الشػػػػركات في ة٠إدار قت اِ  فغم٠ش

الدراسػػػػة إلػػػػى أف ٌىػػػػاؾ تػػػػأثيرا  ذا داللػػػػة إحصػػػػا ية 
 ايتج االجتهاعيػػػػػػػػػػػػػػة ة٠ل  ِسلا ةسثاِح ألىشػػػػػػػػػػػػػػطة

 ة٠ِلتا عمى ميِحلا تِجتِل ا  ةث٠ئل ا  ٍا٠ف ظِ
 ةِاٌِسلا ة٠اعطٔلا تاورشلا في افةِػلا
الهسػػػػػػػ  لية  أفكػػػػػػذلؾ  جػػػػػػدت الدراسػػػػػػػة بػػػػػػ ة.ِل اا

االجتهاعيػػػػػة ككػػػػػؿ لٍػػػػػا تػػػػػأثير ٌػػػػػاـ عمػػػػػى التيهػػػػػة 
تحتيػػػػؽ  أىػػػػً حتػػػػى يػػػػتـالهظػػػػافة لٍػػػػذي الشػػػػركات    

ف ىػػً زيػػاد  فػػي التيهػػة الهظػػافة هػػف قبػػؿ الشػػركات 
أىشػػػػػطة الهسػػػػػ  لية بعميٍػػػػػا زيػػػػػاد  االٌتهػػػػػاـ يجػػػػ  

 .االجتهاعية
- Alkhalaileh&(Abu- Farha دراساا   -

 The Relationshipبعنااااوان"  (2016,

between Corporate Social Responsi-

bility's Disclosure and Financial  P-

erformance: An Empirical Study of 

Jordanian Companies Listed on 

Amman Stock Exchange،"  ٌػػدفت  قػػد
 فع  اط فا فث٠ ل ألقةا راختثا لىإٌػػذي الدراسػػػة 

 تاورشلم اليِلا داءأل ا االجتهاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ة٠ل  ِسلا

أداء  الدراسػػػػػػة ه شػػػػػػرات تِدستخاقػػػػػػد   األردىيػػػػػػة. 
 ع ا ػػػػػد األسػػػػػٍـ(  ة٠ق س أداء شػػػػػرات  ِ  ةسث٠اِح
 راختثال دد ِتلا دارٔحال ا طاتثرالاؿ ٠متح 
 615 قد شهمت عيىػة الدراسػة ة. سدارلا تاػ٠رف

( شػػركة 54( شػػركة صػػىاعية    21شػػركة  هىٍػػا  
في قطاع الصدهات هدرجة فػي سػ ؽ عهػاف الهػالي 

.  قد أظٍرت الىتػا ا 2011)-9001صألؿ الفتر   
أف هسػػػت ى ا فصػػػػا  عػػػػف الهسػػػػ  لية االجتهاعيػػػػة 

%(  19لمشركات التي شهمتٍا الدراسة بمػ  ه دلػً  
 )%14(هػػػت تفػػػا ت همحػػػ ظ بػػػيف قطػػػاع الصػػػىاعة 

أظٍػػػرت الىتػػػا ا (. كهػػػا  (23%لصػػػدهات قطػػػاع ا
فػػػي هسػػػت ى ا فصػػػا  عػػػف  ا  همح ظػػػ ا  أيظػػػا تحسػػػى

 الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػة فػػػػػي الشػػػػػركات الصػػػػػىاعية
 .األردىية

الدراس  الح لي  عان مدو اخت ف  5-2-3
 الدراس ت الس بق 

يهكػػف تمصػػيص أٌػػـ هػػا يهيػػز ٌػػذي الدراسػػة عػػف         
 الدراسات السابتة باوتي:

 ةأثػػػػػر هحاسػػػػػبة الهسػػػػػ  لي ٌػػػػػذي الدراسػػػػػةتتىػػػػػا ؿ  .1
االجتهاعيػػػة عمػػػى هت هػػػات ا دار  الهتكاهمػػػة فػػػي 

 لـ يسبؽ األردىية   شركة ت ليد الكٍرباء الهركزية
فػػػي البي ػػػة  البحػػػي فػػػي ٌػػػذا اله ظػػػ ع هػػػف قبػػػؿ

 .األردىية
 
 

هٍها  ا  شكؿ رافدا  هٍها  يقطاع الدراسة ٌذي تىا لت .2
بشركة ت ليد  األردىي   الهتهثؿ ال طىي لألقتصاد

 الكٍرباء الهركزية األردىية.

 نموذج الدراس  -6

(  عألقػػػػػة هتغيػػػػػرات الدراسػػػػػة 6 رقػػػػػـ ي ظػػػػػ  الشػػػػػكؿ
 بب ظٍا الب ض:
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    ع    متغيرات الدراس  ببعضه  البعا1شكل ر م ص
 

 
 

رااااال  اااااورته   ررضاااااي ت الدراسااااا   -7
  العدمي 

تػػػػـ اشػػػػتتاؽ فرظػػػػيات الدراسػػػػة فػػػػي صػػػػ رتٍا        
 ال دهية عمى الىح  التالي:
 الفرضي  الرميسي   

HO.1  عىػد هسػت ى  ال ي جد اثر ذ  داللة إحصا ية
( لهحاسػػػبة الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة α≤0.05 ه ى يػػػة 

شػػػػػركة ت ليػػػػػد عمػػػػػى هت هػػػػػات ا دار  الهتكاهمػػػػػة فػػػػػي 
.  يتفػرع عػف ٌػذا الفرظػية الكٍرباء الهركزية األردىية

 الر يسية الفرظيات الفرعية اوتية:

 الفرضي  الفرعي  األولى  

Ho.2.1  عىػػػػػد  ال ي جػػػػػد اثػػػػػر ذ  داللػػػػػة إحصػػػػػا ية
الهسػػػػػػػ  لية ( لهحاسػػػػػػػبة α≤0.05  ه ى يػػػػػػػةهسػػػػػػػت ى 

االجتهاعية عمى ىظاـ إدار  الصحة  السألهة الهٍىية 
 OHSAS شػػػػػركة ت ليػػػػػد الكٍربػػػػػاء الهركزيػػػػػة ( فػػػػػي

 . األردىية
 الفرضي  الفرعي  الث ني   

Ho.2.2  عىػػػػػد  ال ي جػػػػػد اثػػػػػر ذ  داللػػػػػة إحصػػػػػا ية
( لهحاسػػػػػػػبة الهسػػػػػػػ  لية α≤0.05  ه ى يػػػػػػػةهسػػػػػػػت ى 

( ISO 14001االجتهاعيػػة عمػػى ىظػػاـ إدار  البي ػػة  
 . شركة ت ليد الكٍرباء الهركزية األردىيةفي 

 الفرضي  الفرعي  الث لث   

 المتغير الت بع المتغير المستقل

ىظاـ إدار  الصحة  السألهة 
 OHSASالهٍىية 

 الب د االقتصاد 

 الب د االجتهاعي

 الب د البي ي

 مح سب  المسؤولي  االجتم عي  

 ISO 14001ىظاـ إدار  البي ة 

  ISO 4006ىظاـ إدار  الج د  

 مقوم ت اإلدارة المتك مم  
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Ho.2.3  عىػػػػػد  ال ي جػػػػػد اثػػػػػر ذ  داللػػػػػة إحصػػػػػا ية
( لهحاسػػػػػػػبة الهسػػػػػػػ  لية α≤0.05  ه ى يػػػػػػػةهسػػػػػػػت ى 

(  4006ISOاالجتهاعيػػة عمػػى ىظػػاـ إدار  الجػػ د   
 . شركة ت ليد الكٍرباء الهركزية األردىيةفي 
 منهج الدراس   -8

الهػػىٍا ال صػػفي التحميمػػي  االعتهػػاد عمػػىتػػـ 
هػػػدى فػػػي إجػػػراء ٌػػػذي الدراسػػػةف  ذلػػػؾ لمت ػػػرؼ عمػػػى 

ػػػا عمػػػى  تطبيػػػؽ هحاسػػػبة الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة  أثٌر
هت هػػػات ا دار  الهتكاهمػػػة فػػػي شػػػركة ت ليػػػد الكٍربػػػاء 

التػػػي الهحاسػػبية  قػػد تػػـ الرجػػػ ع لردبيػػات  الهركزيػػة.
ٌيـ  رسػػػػـ الهفػػػا له ظػػػػ ع الدراسػػػة لت ظػػػػي تطرقػػػت 
عػػػػػف األب ػػػػػاد الهطر حػػػػػة فػػػػػي ٌػػػػػذي   اظػػػػػحةصػػػػػ ر  

 قػد تػـ . فػي ٌػذي الدراسػةالدراسة في ا طار الىظر  
 عيىػةت عمػى استبياىاالبياىات عف طريؽ ت زيت جهت 
ال ػػػاهميف فػػػي شػػػركة ت ليػػػد الكٍربػػػاء   الهػػػ ظفيف هػػػف 

باسػػتصداـ الحزهػػػة تػػػـ تحميػػؿ البياىػػػات قػػد    .الهركزيػػة
ا , SPSSهاعيػػػػػػة ا حصػػػػػا ية لم مػػػػػػـ  االجت  تفسػػػػػػيٌر

 الت صػػػػػؿ إلػػػػػى  صػػػػػؼ دقيػػػػػؽ لمظػػػػػاٌر  أ  الهشػػػػػكمة 
  ىتا جٍا,  تتديـ الحم ؿ  الهتترحات له الجتٍا.

 مجتمع وعين  الدراس  8-1
الهػػػ ظفيف كافػػػة هجتهػػػت الدراسػػػة هػػػف يتكػػػ ف 

ال ػػػاهميف فػػػي شػػػركة ت ليػػػد الكٍربػػػاء الهركزيػػػة ظػػػهف 

ال ميػػػػػػػػػػا  ال ظػػػػػػػػػػا ؼ التصصصػػػػػػػػػػية  ا دار  ظػػػػػػػػػػا ؼ 
 الٍىدسػػػػية  الهاليػػػػة,   ال ػػػػاهميف فػػػػي ال ظػػػػا ؼ الفىيػػػػة

فػي الهكاتػ     ظا ؼ الدعـ الفىي,  تتىية اله م هات
 التػػي   هحطاتٍػػا الت ليديػة لمكٍربػػاء,الر يسػية لمشػػركة 

   هحطػة رحػا   عمى هحطة ال تبػة الحراريػةتشتهؿ 
حطػػة  ه   هحطػػة الحسػػيف الحراريػػة   هحطػػة الريشػػة
   هحطة هاركا الغازية,  هحطة الكرؾ, جى   عهاف

  قػػػػػد تكػػػػػ ف  الهحطػػػػػة ا براٌيهيػػػػػة,  هحطػػػػػة ح فػػػػػا.
 ه ظػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ( 6001هػػػػػػػػػػػػػػػػػف  هجتهػػػػػػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 www.cegco.com.jo حيػػػػػػػػي قػػػػػػػػاـ الباحثػػػػػػػػاف ,)
هػػف هجتهػػت  %14.2بىسػػبة   اسػػتباىة (000بت زيػػت  

 لػػإلدار الدراسػػة ك يىػػة عشػػ ا ية طبتيػػة تىاسػػبية ههثمػػة 
ا شػػرافية  الهاليػػة  ال سػػطى  ب ػػض ال ظػػا ؼ  ال ميػػا

عػػػدد  إجهػػػالي( هػػػف 944 اسػػػترداد تػػػـ قػػػد     التتىيػػػة.
%(, هػػػف 20.0أ  هػػػا ىسػػػبتً    زعػػػةاالسػػػتبياىات اله

( اسػػتباىة  ذلػػؾ ل ػػدـ 69ال ػػدد الهػػ زع, هػػت اسػػتب اد  
ت ب ة االستبياىات بشػكؿ كاهػؿ.  بالتػالي يصػب  عػدد 

التحميػػػؿ ا حصػػػػا ي االسػػػتبياىات الصػػػحيحة  جػػػراء 
%( هػػػف أصػػػؿ الهػػػ زع. 29(, أ  هػػػا ىسػػػبتً  932 

( عػػدد االسػػتبياىات اله زعػػة 6 ي ظػػ  الجػػد ؿ رقػػـ  
  الهسترد   الصالحة  جراء التحميؿ ا حصا ي.  

 
 

 اإلح  مل االستبي ن ت الموزع  والمستردة منه  وال  لح  لغ ي ت التحميلعدد  : 1جدول ر م ص
 

 الموزع
 تاالستبي ن 
 المستردة

ال  ل  منه  إلجراء التحميل 
 اإلح  مل

 النسب  العدد النسب  العدد
000 944 20.2% 932 29% 
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  أس ليب جمع البي ن ت 8-2
اعتمااادت الدراسااا  عماااى م ااادرين أس سااايين 

 لجمع البي ن ت ال زم  له  وهم  
حيػػػي تهػػػت هراج ػػػة األدبيػػػات  الث نويااا  الم ااا در 

الهت متػػػػة فػػػػي ه ظػػػػ ع الدراسػػػػة هػػػػف كتػػػػ   د ريػػػػات 
 هتػػػػاالت  أبحػػػػاي  رسػػػػا ؿ جاه يػػػػة با ظػػػػافة إلػػػػى 
ه اقػػػػػػت االىترىػػػػػػت الهصتمفػػػػػػة التػػػػػػي تتطػػػػػػرؽ لج اىػػػػػػ  

.  ذلؾ لمحص ؿ عمى اله م هػات ال اهػة عػف الدراسة
ه ظػػػػ ع الدراسػػػػة  أحػػػػدي اله م هػػػػات الهتػػػػ فر  عىػػػػً 

لت ػرؼ عمػى اا طار الىظر  لٍذي الدراسة    الصر ج ب
ػػػػػا حػػػػػ ؿ ه ظػػػػػ ع  أحػػػػػدي البحػػػػػ ي التػػػػػي تػػػػػـ إجراٌ 

 الدراسة.
 اسػػػػتباىًب عػػػػداد  افقػػػػاـ الباحثػػػػ الم اااا در األولياااا  

و د اشاتممت االساتب ن   .لتياس هتغيرات ٌذي الدراسػة
 هل  أ س معمى ث ث  

الػػػػػػػػػذ  غطػػػػػػػػػى اله م هػػػػػػػػػات    األول  القسااااااااام .1
حيػػػػػػػي الىػػػػػػػ ع ل يىػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة هػػػػػػػف  الشصصػػػػػػػية

ػػػؿ ال مهػػػي,  الصبػػػر   االجتهػػػاعي   ال هػػػر   الهٌ 
الصصػػػػػا ص  ,  ذلػػػػػؾ بغػػػػػرض  صػػػػػؼال ظيفيػػػػػة
  يىة الدراسة.ل الشصصية

الفتػػػػػرات التػػػػػي تتػػػػػيس  شػػػػػهؿ  الثااااا نل  القسااااام .2
ػػي  أب ػػاد هحاسػػبة الهتغيػػرات الهسػػتتمة لمدراسػػة ٌ 

الهسػػ  لية االجتهاعيػػة  الب ػػد االقتصػػاد , الب ػػد 
 .  تهاعي, الب د البي ي(االج

 شػػػػػهؿ الفتػػػػرات التػػػػػي تتػػػػػيس  الث لاااااث  القساااام .3
ػػػػي هت هػػػػات ا دار  الهتكاهمػػػػة الهتغيػػػػر التػػػػابت   ٌ

 الهتهثمػػة هػػف  ىظػػاـ الصػػحة  السػػألهة الهٍىيػػػة, 
 ىظاـ ا دار  البي ية, ىظاـ إدار  الج د (. 

 أداة الدراس  8-3
تػػـ تطػػ ير اسػػتباىة كػػػأدا  لمدراسػػة  حيػػي تػػػـ 
ػػػػػػا بشػػػػػػكؿ يتىاسػػػػػػ  هػػػػػػت هتغيػػػػػػرات الدراسػػػػػػة  تط يٌر
 طبي تٍػػا.  قػػد تػػـ صػػياغة أدا  الدراسػػة عمػػى شػػكؿ 

( فتػػػر   03تك ىػػػت بصػػػ رتٍا الىٍا يػػػة هػػػف   اسػػػتباىة
ػػػػػػ  ( فتػػػػػػر   تتػػػػػػيس الهتغيػػػػػػر الهسػػػػػػتتؿ91 هىٍػػػػػػا   ٌ 

هحاسػػػبة الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة  الب ػػػد االقتصػػػاد , 
تتػػيس   ( فتػػر 99  ب ػػد االجتهػػاعي, الب ػػد البي ػػي(, ال

ػػ  هت هػػات ا دار  الهتكاهمػػة  ىظػػاـ الهتغيػػر التػػابت   ٌ
إدار  الصػػػػحة  السػػػػألهة الهٍىيػػػػة, ىظػػػػاـ إدار  البي ػػػػة, 

( فتػرات تتػيس 0, با ظػافة إلػى  ىظاـ إدار  الج د (
عػػػػف أفػػػػراد عيىػػػػة  الشصصػػػػية  ال ظيفيػػػػةاله م هػػػػات 
ػػؿ , ال هػػر  االجتهػػاعيالىػػ ع  تشػػهؿ الدراسػػة    الهٌ 
 قػػد تػػـ قيػػاس الهتغيػػرات  (.الصبػػر  ال ظيفيػػة  ال مهػػي

باستصداـ هتياس ليكرت الصهاسي الهبيف في الجد ؿ 
 (. 9رقـ  

 

    مقي س ليكرت الخم سل المستخدم كأداة الدراس 2الجدول ر م ص
 

 موارق بشدة غير غير موارق مح يد أوارق موارق بشدة
5 0 1 9 6 

 
 

 قػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػـ ت زيػػػػػػػػػػت الهت سػػػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػػػابية  
الستجابات أفراد عيىة الدراسػة عمػى أسػ مة االسػتبياف 

 باعتهاد اله ايير التالية: 

 تشػػػهؿ الفتػػػرات التػػػي  درجااا  الموارقااا  المرتفعااا    -
 (.1.11حصمت عمى هت سطات حسابية أكبر هف  
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 تشػػػػهؿ هجه عػػػػة  الموارقاااا  المتوسااااط  درجاااا    -
الفتػػػػػرات التػػػػػي ترا حػػػػػت هت سػػػػػطاتٍا الحسػػػػػابية بػػػػػيف 

 9.10 - 1.11.) 

 تشهؿ هجه عة الفترات  درج  الموارق  المتدني    -
التػػػػي حصػػػػػمت عمػػػػػى هت سػػػػطات حسػػػػػابية أقػػػػػؿ هػػػػػف 

 9.10.) 

( الهت سػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػابية 1 يبػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػد ؿ  
 لدرجات االتفاؽ الهتدىية  الهت سطة  الهرتف ة. 

 

     مع لج  مقي س ليكرت3الجدول ر م ص
 

 درج  الموارق  المتوسط الحس بل
 هتدىية 6-9.11

 هت سطة 9.10-1.11
 هرتف ة 5 -1.12

 
 

 = ط ؿ الف ة *
 (6-5   الحد األدىى لمبديؿ –الحد األعمى لمبديؿ 

 =6.11 
 1  عدد الهست يات

فتصػب   9.11= 6+6.11ط ؿ الف ة + اقؿ  زف = 
 (  بهست ى هتدىي 9.11-6درجة االتفاؽ األ لى  

 1.11=  6.11+  9.11 لألىتتػػػػػػػاؿ لمف ػػػػػػػة الثاىيػػػػػػػة 
( 1.11-9.10الثاىيػػػػػػػػة  فتصػػػػػػػػب  درجػػػػػػػػة االتفػػػػػػػػاؽ 

  بهست ى هت سط
فتصػػػب   5= 6.11+  1.11 لألىتتػػػاؿ لمف ػػػة الثالثػػػة 
 (  بهست ى هرتفت 5-1.12درجة االتفاؽ الثالثة  
(Sekaran, 2010) 

 

 

 

 المع لج  اإلح  مي  8-4

دصالٍػػػا فػػػي الحاسػػػ    تػػػـ ترهيػػػز البياىػػػات  ا 
اولي  ه الجتٍا باسػتصداـ الحزهػة ا حصػا ية لم مػـ  

, كهػػػا اسػػػتصدـ الباحثػػػاف هسػػػت ى SPSSاالجتهاعيػػػة 
( فػػػػػػػػػػي اصتبػػػػػػػػػػار فرظػػػػػػػػػػياتٍا. α=0.05اله ى يػػػػػػػػػػة  

 لت صػػيؼ البياىػػات التػػي تػػـ جه ٍػػا لتحتيػػؽ أٌػػداؼ 
 الدراسػػػة  اصتبػػػار فرظػػػػياتٍا  تػػػـ اسػػػتصداـ األسػػػػالي 
ا حصػػػػػػا ية ال صػػػػػػفية,  كػػػػػػذلؾ أسػػػػػػم   ا حصػػػػػػاء 

( عهميػػػة الترهيػػػز 0التحميمػػػي.  ي ظػػػ  الجػػػد ؿ رقػػػـ  
 بالتفصيؿ.
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    ترميز أداة الدراس  حسب المتغيرات 4جدول ر م ص
 

 عدد الفقرات الترميز المتغير
 المتغير المستقل  مح سب  المسؤولي  االجتم عي 

 q8-q1 3 االقتصاد  الب د
 q18-q9 60 الب د االجتهاعي
 q26-q19 3 الب د البي ي

 فتر  q26-q1 91 اله شر الكمي لفترات الهتغير الهستتؿ
 المتغير الت بع  مقوم ت اإلدارة المتك مم 

 q34-q27 3 ىظاـ إدار  الصحة  السألهة الهٍىية
 q40-q35 1 ىظاـ إدار  البي ة
 q48-q41 3 ىظاـ إدار  الج د 

 فتر  q48-q27 99 اله شر الكمي لفترات الهتغير التابت
 فتر  q48-q1 03 اله شر الكمي لفترات أدا  الدراسة

 

   ثب ت أداة الدراس  8-5
يتصػػػػػد بالثبػػػػػات هػػػػػدى ثبااااا ت أداة الدراسااااا          

الت افؽ  االتساؽ في ىتا ا االسػتبياف   االسػتترار فػي 
الىتػػا ا عبػػر الػػزهف  فاالصتبػػار الثابػػت ي طػػي الىتػػا ا 
ىفسٍا إذا طبؽ عمػى ىفػس الهجه عػة هػف األفػراد هػر  

 (  111  9061أصرى.  الىجار, الزعبي,
 لتػػػد تػػػـ التأكػػػد هػػػف هػػػدى ثبػػػات أدا  الدراسػػػة        

قيػػاس الهتغيػػرات التػػي تشػػتهؿ عميٍػػا  الهسػػتصدهة فػػي
االسػػػتباىة هػػػف صػػػألؿ احتسػػػا  ه اهػػػؿ كر ىبػػػا  ألفػػػا 

 Cronbach Alpha لإلتسػػػاؽ الػػػداصمي  حيػػػي )
تكػػ ف الىتيجػػة هتب لػػة إحصػػا يا  إذا كاىػػت قيهتػػً أكبػػر 

( أ  6(  كمّها اقتربت التيهػة هػف  احػد   0.10هف  
 600  )%(Sekaran, 2010)  دّؿ ٌػػػػػذا عمػػػػػى

ت أعمػػػػػى ألدا  الدراسػػػػػة.  بػػػػػالىظر إلػػػػػى درجػػػػػات ثبػػػػػا
( ىجػػد أف ىتيجػػة 5البياىػػات الػػ ارد  فػػي الجػػد ؿ رقػػـ  
%(  حيػي 42.36كر ىبا  ألفا ألدا  الدراسة كاىت  

 -% 33.23ترا   ه اهػؿ كر ىبػا  ألفػا لرب ػاد بػيف 
%  جهي ٍػػػا قػػػيـ أعمػػػى هػػػف الىسػػػبة الهتب لػػػة 41.24

ثبػات  %.  لذا يهكػف  صػؼ أدا  ٌػذي الدراسػة بال10
 أف البياىػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػ ؿ عميٍػػػا هػػػف صأللٍػػػا 
هىاسػػبة لتيػػاس الهتغيػػرات   تصظػػت لدرجػػة اعتهاديػػة 

 عالية.

     يم  كرونب خ ألف  لفقرات متغيرات الدراس 5جدول ر م ص
 

 كرونب خ ألف  عدد الفقرات نوع المتغير المتغيرات
 %33.23 3 هستتؿ البعد اال ت  د 
 %46.69 60 هستتؿ البعد االجتم عل
 %40.43 3 هستتؿ البعد البيمل
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 %45.54 فتر  91 هستتؿ مح سب  المسؤولي  االجتم عي 
 %46.11 3 تابت نظ م إدارة ال ح  والس م  المهني 

 %46.02 1 تابت نظ م إدارة البيم 
 %41.24 3 تابت نظ م إدارة الجودة

 %41.22 فتر  99 تابت اإلدارة المتك مم مقوم ت 
 %42.36 فتر  03 المؤشر الكمل لفقرات أداة الدراس 

 

 

 التوزيع الطبيعل اختب ر 8-6
لمبياىػػػات  الت زيػػػت الطبي ػػػي اصتبػػػارتػػػـ إجػػػراء  

إذا كاىػػت البياىػػات ههػػا لمتأكػػد التػػي تػػـ جه ٍػػا  ذلػػؾ 
حيػػػي تػػػـ إجػػػراء الت زيػػػت الطبي ػػػي أـ ال   تتػػػت تحػػػت
-One-Sample Kolmogorov)اصتبػػػػػػػػػار 

Smirnov Test)   الذ  يستصدـ الصتبار ت زيت  

 
البياىػػات طبي يػػا  فػػي حالػػة إذا هػػا كػػاف عػػدد الحػػاالت 

(.  هػػػػف شػػػػر ط 9060(  أبػػػػ  زيػػػػد  50أكبػػػػر هػػػػف  
 Sig)الت زيػػػػػت الطبي ػػػػػي أف تكػػػػػ ف قيهػػػػػة اله ى يػػػػػة  

أقػػػػؿ هػػػػف  K-S(  قيهػػػػة 0.05هػػػػف  لمبياىػػػػات أكبػػػػر 
 ( يشير إلى ىتا ا االصتبار. 1(.  الجد ؿ رقـ  5 

 

 

 انتىزَع انطجُعٍ نهجُبَبد اختجبر :(6انجدول رلى )
 

 الوسط الحس بل المتغيرات
االنحراف 
 المعي ر 

K-S 
Sig 

 المعنوي 
 0.029 0.301 0.5450 3.927 مح سب  المسؤولي  االجتم عي 

 0.046 6.1653 0.55648 3.9604 البعد اال ت  د 
 0.619 6.696 0.58846 3.9516 البعد االجتم عل

 0.600 6.104 0.65356 3.8654 البعد البيمل

 0.043 6.111 0.6505 3.906 مقوم ت اإلدارة المتك مم 

 0.039 6.326 0.69861 3.8406 نظ م إدارة ال ح  والس م  المهني 

 0.012 6.456 0.71115 3.9779 نظ م إدارة البيم 

 0.010 9.049 0.66708 3.9186 نظ م إدارة الجودة

تشير بياىات االصتبار اله ظحة في الجػد ؿ 
لجهيػت األب ػػاد قيهػػا   Sigحيػػي بمغػت قيهػػة   (1رقػـ  

لجهيػت األب ػاد أقػؿ  K-S%  قػيـ اصتبػار 5أكبر هػف 
 Central)(.  هف ىاحية إظافية فاف ىظرية 5هف  

Limit Theorem)  التي تبيف اىً إذا اصترىا جهيت 
ال يىػػػػات الههكىػػػػة هػػػػف هجتهػػػػت هػػػػا,  حسػػػػبىا ال سػػػػط 

الحسابي لكؿ عيىة, ف ىىا سىجد ت زيت جهيت األ ساط 
الحسػػػابية لٍػػػذي ال يىػػػات قريبػػػا  هػػػف الت زيػػػت الطبي ػػػي 
حتػػى لػػ  لػػـ يكػػف الت زيػػت األصػػمي لمهجتهػػت قريبػػا هػػف 

عيىػة الت زيت الطبي ي  لكػف بشػرط أف يكػ ف فػي كػؿ 
 ( 9061( فردا عمى األقؿ.  د ديف, 10 
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 و ف خ  مص عين  الدراس   -9

يٍػػػػػدؼ ٌػػػػػذا الجػػػػػزء هػػػػػف الدراسػػػػػة إلػػػػػى بيػػػػػاف 
الصصا ص الشصصية ل يىة الدراسة هف حيػي  الىػ ع 

ؿ ال مهي, الصبػر  ال ظيفيػة(  االجتهاعي, ال هر, الهٌ 
( ي ظػػػػػػ  إجابػػػػػػات ال يىػػػػػػة حػػػػػػ ؿ 2 الجػػػػػػد ؿ رقػػػػػػـ  

 الهتغيرات الشصصية  ال ظيفية. 
 
 

 ن  الدراس    و ف خ  مص عي7جدول ر م ص
 

 النسب  المموي  التكرار الفم  المتغيرات

 %20.2 901 ذكر النوع االجتم عل
 %94.1 30 أىثى

 العمر

 %66.5 11 سىة 10اقؿ هف
 %01.1 611 سىة 00 -16
 %94.1 35 سىة 06-50
 %69.5 11 سىة فأكثر 50

 المؤهل العممل

 %60.5 10 دبم ـ
 %20 906 بكال ري س
 %3 91 هاجستير
 %66.5 11 دكت راي

 الخبرة الوظيفي 

 %19.0 41 سى ات 6-5
 %13 604 سى ات 1-60

 %96.1 16 سىة 66-65
 %3.0 90 سىة فأكثر 65

 

( أف 2 يألحػػػػػػػػػػظ هػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػد ؿ رقػػػػػػػػػػـ  
%( هػػػف عيىػػػػة الدراسػػػػة ٌػػػػـ هػػػػف الػػػػذك ر  اف 20.2 
%( هػػف أفػػراد عيىػػة الدراسػػة ٌػػـ هػػف ا ىػػاي, 94.1 

 تػػػػدؿ ٌػػػػذي الىسػػػػبة عمػػػػى أف شػػػػاغمي ال ظػػػػا ؼ هػػػػف 
الػػذك ر أكثػػر هػػف ا ىػػاي فػػي التطػػاع هحػػؿ االٌتهػػاـ 
ىظػػػرا لطبي ػػػة ال هػػػؿ  التػػػي تحتػػػاج هجٍػػػ دا  جسػػػهاىيا  

%( 01.1ات عهػػػؿ ط يمػػػة.  يألحػػػظ أف  كبيػػػرا   فتػػػر 
ـ بػػيف  -16هػػف أفػػراد ال يىػػة ٌػػـ ههػػف تتػػرا   أعهػػاٌر

ـ 66.5سػػىة, بيىهػػا   00 %( هػػف ال يىػػة تتػػؿ أعهػػاٌر
سػػػػػىة.  ي كػػػػػس ٌػػػػػذا  اقػػػػػت التطػػػػػاع هحػػػػػؿ  10عػػػػػف 

االٌتهػػػاـ فػػػي ال ظػػػا ؼ ا داريػػػة  ا شػػػرافية  الهاليػػػة 
 التتىيػػػػة  التػػػػي تحتػػػػاج إلػػػػى ف ػػػػات عتألىيػػػػة  هدركػػػػة 

 ػػة األعهػػاؿ التػػي يت هػػ ف بٍػػا. إذ تبػػيف أف ىسػػبة لطبي
%( هػػف أفػػراد عيىػػة الدراسػػة هػػف حػػاهمي شػػٍاد  20 

%( هػػػػف عيىػػػػة الدراسػػػػة هػػػػف 3البكػػػػال ري س, بيىهػػػػا  
%( هػف 66.5حهمً الهاجسػتير, كهػا تبػيف أف ىسػبة  

حهمة شٍاد  الدكت راي.  يدؿ ٌذا عمى اٌتهاـ التطػاع 
ة.  كهػػػػػا بت ظيػػػػػؼ ههػػػػػف يحهمػػػػػ ف الشػػػػػٍادات ال مهيػػػػػ

%( ههف ٌـ صبرتٍـ تتػرا   بػيف 13يتظ  أف ىسبً  
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%( هػػػػػػف ال يىػػػػػػة تزيػػػػػػد 3.0سػػػػػػى ات, بيىهػػػػػػا   1-60
 سىة.   65صبرتٍـ عف 

 و ف نت مج الدراس   9-1
ي ظػػػػػػػ  هػػػػػػػا يمػػػػػػػي الهت سػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية 
 االىحرافػػات اله ياريػػة  الىسػػبة اله  يػػة  درجػػة اتفػػاؽ 

 دىاي: عيىة الدراسة ل صؼ إجاباتٍـ ىح  الفترات أ
عاااااارا نتاااااا مج المتغياااااار المسااااااتقل صمح سااااااب    -

 المسؤولي  االجتم عي   
 البعد اال ت  د    1

درجػػػػة هرتف ػػػػة هػػػػف ( 3 رقػػػػـ الجػػػػد ؿ  ُيبػػػػيف
الب ػػد االقتصػػاد ,  وراء عيىػػة الدراسػػة حػػ ؿ االتفػػاؽ

بمػػػ      %(24.9حيػػػي بمغػػػت ىسػػػبة االتفػػػاؽ الكميػػػة  

 بػػػػػػػػػػػػاىحراؼ ه يػػػػػػػػػػػػار   (1.41  اله شػػػػػػػػػػػػر الكمػػػػػػػػػػػػي
( ٌػػػي أكثػػػر 5كهػػػا تبػػػيف أف الفتػػػر  رقػػػـ   (.0.551 

ه افتػػة  بدرجػػة هرتف ػػة  التػػي تػػىص الفتػػرات درجػػات 
 االقتصػػػػػادية التىهيػػػػػة أعبػػػػػاء تشػػػػػارؾ الشػػػػػركةعمػػػػػى "
 لمتػ ى اله يشػية الظػر ؼ ى عيػة تحسػيف عمى  ال هؿ
 (0.60بهت سػػػط حسػػػابي يبمػػػ    ", عػػػا ألتٍـ ال اهمػػػة

رقػػـ بيىهػػا جػاءت الفتػػر    (0.102 اىحػراؼ ه يػػار   
هػػػف حيػػػػي درجػػػة ارتفػػػاع اله افتػػػػة أقػػػؿ الفتػػػرات  (3 

 الهشػػػػػاكؿ حػػػػػؿ فػػػػػي تسػػػػػاٌـ الشػػػػػركة التػػػػػي تػػػػػىص "
 الهحمػػي بػػالهجتهت تحػػؿ التػػي األظػػرار هػػف  التصفيػؼ

بهت سػػػػط حسػػػػابي يبمػػػػ  " االقتصػػػػادية األزهػػػػات أثىػػػػاء
 (.0.332 اىحراؼ ه يار    (1.21 

 
 

 المعي ري   واالنحرار تالمتوسط ت الحس بي     8ص ر م الجدول

 عن البعد اال ت  د  لمفقرات المعبرة 
 

رلى 

 انفمرح
 انجُبٌ

انًتىسط 

 انحسبثٍ

 االَحراف

 انًعُبرٌ

َسجخ 

 االتفبق

درجخ 

 االتفبق
 انترتُت

1 
 اٌّجتّع أفشاد ٌج١ّع خذِبد تٛفش اٌششوخ

 عب١ٌخ ثجٛدح
 7 ِشتفعخ 78.6% 0.676 3.93

2 
 خالي ِٓ االلتظبد ثتٕش١ؾ تسبُ٘ اٌششوخ

 ع١ٍٗ اٌّفشٚػخ اٌؼشائت
 2 ِشتفعخ 80.6% 0.709 4.03

3 
 ِع ِمبسٔخ وج١شح عًّ فشص تٛفش اٌششوخ

 األخشٜ اٌمطبعبد
 4 ِشتفعخ 79.3% 0.756 3.97

4 
 فٟ تسبُ٘ تم١ٕخ تذس٠ج١خ دٚساد تٛفش اٌششوخ

 األجٛس ثض٠بدح دٚس٘ب
 3 ِشتفعخ 80.6% 0.770 4.03

5 
 ٚاٌعًّ االلتظبد٠خ اٌت١ّٕخ أعجبء تشبسن اٌششوخ

 ٌٍمٜٛ اٌّع١ش١خ اٌظشٚف ٔٛع١خ تحس١ٓ عٍٝ

 .ٚعبئالتُٙ اٌعبٍِخ
 1 ِشتفعخ %82 0.607 4.10

6 
 اٌّٛاسد ت١ّٕخ فٟ اٌّسبّ٘خ فٟ تسبُ٘ اٌششوخ

 االلتظبد٠خ اٌت١ّٕخ ٌٍتحم١ك اٌجشش٠خ
 5 ِشتفعخ 78.9% 0.702 3.94

7 
 ٚالتشاحبد ٌشىبٚٞ ٕ٘بٌه استجبثخ سش٠عخ

 اٌّستف١ذ٠ٓ
 6 ِشتفعخ %78.7 0.806 3.93

8 
 ِٓ ٚاٌتخف١ف اٌّشبوً حً فٟ تسبُ٘ اٌششوخ

 أثٕبء اٌّحٍٟ ثبٌّجتّع تحً اٌتٟ األػشاس

 االلتظبد٠خ األصِبد
 8 ِشتفعخ %75.1 0.887 3.76

 يرتفعخ %79.2 0.556 3.96  انعبوانًؤشر 
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 البعد االجتم عل   2

درجػػػػة هرتف ػػػػة هػػػػف ( 4 رقػػػػـ الجػػػػد ؿ  ُيبػػػػيف
الب ػػد االجتهػػاعي,  وراء عيىػػة الدراسػػة حػػ ؿ االتفػػاؽ

بمػػػػػ      %(24حيػػػػػي بمغػػػػػت ىسػػػػػبة االتفػػػػػاؽ الكميػػػػػة  
ه يػػػػػػػػػػػػار   بػػػػػػػػػػػػاىحراؼ   (1.45  اله شػػػػػػػػػػػػر الكمػػػػػػػػػػػػي

( ٌػػػي أكثػػػر 4  كهػػػا تبػػػيف أف الفتػػػر  رقػػػـ  (0.533 
ه افتػػة  بدرجػػة هرتف ػػة  التػػي تػػىص الفتػػرات درجػػات 
 االجتهاعيػػػة التػػػيـ ت زيػػػز إلػػػى تسػػػ ى الشػػػركةعمػػػى "
   التكافؿ

 
 

 

بهت سػػػط  ",الهتدهػػػة الصػػػدهات صػػػألؿ هػػػف االجتهػػػاعي
بيىهػػا (. 0.290 اىحػػراؼ ه يػػار    (0.95حسػػابي  

بدرجػة هت سػطة أقػؿ الفتػرات  (63جاءت الفتػر  رقػـ  
 إىجػػاز فػػي تسػػاٌـ الشػػركة" هػػف اله افتػػة  التػػي تػػىص

"  هستشػفيات هدارس هف لمهجتهت األساسية الهشاريت
 اىحػػػػػراؼ ه يػػػػػار   (1.16بهت سػػػػػط حسػػػػػابي يبمػػػػػ   

 0.320.) 

 المعي ري  واالنحرار تالمتوسط ت الحس بي     9ص ر م الجدول

 عن البعد االجتم عللمفقرات المعبرة 
 

ر م 
المتوسط  البي ن الفقرة

 الحس بل
 االنحراف
 المعي ر 

نسب  
 االتف ق

درج  
 الترتيب االتف ق

9 
 التػػػػػيـ ت زيػػػػػز إلػػػػػى تسػػػػػ ى الشػػػػػركة

 هف االجتهاعي  التكافؿ االجتهاعية
 الهتدهة الصدهات صألؿ

 6 هرتف ة 85% 0.724 4.25

11 
 الكػ اري ه اجٍػة فػي تساٌـ الشركة

 الػػػػدعـ تتػػػػديـ صػػػػألؿ هػػػػف  األزهػػػات
 المزـ  عف

 9 هرتف ة 82.8% 0.763 4.14

11 
 حسػػػػػػػػابات بفػػػػػػػت  تسػػػػػػػاعد الشػػػػػػػركة

  اله سسػػػػػػػػػػات لمٍي ػػػػػػػػػػات تبرعػػػػػػػػػػات
 .الصيرية

 1 هرتف ة 81.4% 0.711 4.07

 لمه ػػاقيف عهػػؿ فػػرص تػػ فر الشػػركة 12
 الصاصة االحتياجات  ذ  

 5 هرتف ة %80 0.780 4.00

13 
 الهراكػػػػػػػز بته يػػػػػػؿ تسػػػػػػاٌـ الشػػػػػػركة

 الترفيٍيػػػػػػػػػػػػػػة  الىػػػػػػػػػػػػػػ اد  الثتافيػػػػػػػػػػػػػػة
 . الرياظية

 2 هرتف ة %79.1 0.696 3.95

 لمهتفػػ قيف دراسػػية هػػى  تتػػدـ الشػػركة 14
 .الهجتهت أبىاء هف

 1 هرتف ة %79.3 0.775 3.97

15 
 تدريبيػػػػة د رات ب تػػػػد تتػػػػـ  الشػػػػركة

 فػػػػػػػػػي  الطمبػػػػػػػػػة  الهجتهػػػػػػػػػت ألفػػػػػػػػراد
 .ال هؿ لمس ؽ لتأٌيمٍـ الجاه ات

 4 هت سطة 73.1% 0.887 3.66

 إدار  لػػػػػػػدى  اظػػػػػػػحة ر يػػػػػػػة ت جػػػػػػػد 16
 3 هرتف ة %76.9 0.901 3.84 الهسػػػػػػػػػػػػػػػ  لية لهفٍػػػػػػػػػػػػػػػـ  الشػػػػػػػػػػػػػػػركة
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 الب ػػػػػػػػػػػػػػػػد لت زيػػػػػػػػػػػػػػػػز االجتهاعيػػػػػػػػػػػػػػػػة
 .االجتهاعي

17 
 عهػػػؿ فػػػرص بتػػػ فير تمتػػـز الشػػػركة 

 أجػػػؿ هػػػف الهجتهػػػت ألفػػػراد هتكاف ػػػة
  البطالة هف التصفيؼ

 0 هرتف ة 80.6% 0.757 4.03

18 
 الهشػػاريت إىجػػاز فػػي تسػػاٌـ الشػػركة

 هػػػػػػدارس هػػػػػػف لمهجتهػػػػػػت األساسػػػػػػية
  هستشفيات

 60 هت سطة 72.2% 0.870 3.61

 هرتف ة 79% 0.588 3.95 الع مالمؤشر 
 

 

 البعد البيمل   3

 درجة هرتف ة هف االتفاؽ( 60 رقـ الجد ؿ  ُيبيف
الب ػػػد البي ػػػي, حيػػػي بمغػػػت  وراء عيىػػة الدراسػػػة حػػػ ؿ

 اله شػر الكمػيبمػ      %(22.1ىسبة االتفػاؽ الكميػة  
كهػا تبػػيف أف  (.0.150 بػاىحراؼ ه يػار    (1.32 

ه افتػػػة الفتػػػرات درجػػػات ( ٌػػػي أكثػػػر 99الفتػػػر  رقػػػـ  
 تتىيػات تسػتصدـ الشػركة بدرجة هرتف ػة  التػي تػىص "

 ",التربػػػػة أ  الهػػػػاء أ  لمٍػػػػ اء تمػػػػ ي تسػػػػب  ال حديثػػػػة

 اىحػػػػػراؼ ه يػػػػػار   (0.61 سػػػػػط حسػػػػػابي يبمػػػػػ   بهت
أقؿ الفتػرات  (91بيىها جاءت الفتر  رقـ    (0.220 

تٍػػػػػتـ بدرجػػػػػة هت سػػػػػطة هػػػػػف اله افتػػػػػة  التػػػػػي تػػػػػىص "
 هػػف بػػً الهحيطػػة لمهىطتػػة الجهاليػػة بػػالى احي الشػػركة
 الهحيطػػػة لمهىػػػاطؽ  التجهيػػػؿ التشػػػجير عهميػػػة صػػػألؿ

 اىحػراؼ ه يػار   (1.54بهت سط حسابي يبمػ   " ابٍ
 0.329.) 

 

 المعي ري   واالنحرار تالمتوسط ت الحس بي     11ص ر م الجدول

 عن البعد البيمل لمفقرات المعبرة 
 

ر م 
المتوسط  البي ن الفقرة

 الحس بل
 االنحراف
 المعي ر 

نسب  
 االتف ق

درج  
 الترتيب االتف ق
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 االلتػػػػػػزاـ ثتافػػػػػػة ىشػػػػػػر فػػػػػػي تسػػػػػػاٌـ الشػػػػػػركة
 جهيػػػت هػػػت  االجتهاعيػػػة البي يػػػة بالهسػػػ  لية
 الحفػػػػػاظ: هثػػػػػؿ   ه ٍػػػػا الهت اهمػػػػػة الجٍػػػػات

سػػػرقة  ظػػػاٌر  هكافحػػػة   البي ػػػة  ىظافػػػة عمػػػى
 .الكٍرباء

 6 ِشتفعخ 74.6% 0.841 3.73

 أ  له اجٍػػػػػة طػػػػػ ارل صطػػػػػة الشػػػػػركة لػػػػػدى 21
 هحس بة غير هصاطر

 4 ِشتفعخ 77.9% 0.859 3.90

 حػػػاؿ فػػػي طػػػ ارل صطػػػة الشػػػركة لػػػدى ي جػػد 21
 .بي ية ك اري حد ي

 5 ِشتفعخ 75.8% 0.861 3.79

 تسػػػػب  ال حديثػػػػة تتىيػػػػات تسػػػػتصدـ الشػػػػركة 22
 التربة أ  الهاء أ  لمٍ اء تم ي

 1 ِشتفعخ 82.5% 0.770 4.13

  د ر  سػػى   تتريػػر ب صػػدار تمتػػـز الشػػركة 23
 2 ِشتفعخ %82.2 0.790 4.11 االجتهاعيػػػة الهسػػػ  لية هشػػػر عات يتظػػػهف



  أثش ِحبسجخ اٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبع١خ عٍٝ ِمِٛبد..........د/ ليث أكرم مفلح القضاة ، د/ نعيم سالمة القاضى          

22 

 

 عمػى بالهحافظػة يت مػؽ فيهػا تىفيذٌا تـ التي
  حهايتٍا البي ة

 ال اهمػة لمهىظهػات هالية ه  ىة تتدـ الشركة 24
 .البي ة حهاية هجاؿ في

 3 ِشتفعخ 79.3% 0.872 3.97

25 
 ألفػػػراد ت عيػػػة حهػػػألت بتىظػػػيـ تتػػػـ  الشػػػركة

 عميٍػػػػا  الهحافظػػػػة البي ػػػػة بأٌهيػػػػة الهجتهػػػػت
 .د ر  بشكؿ

 7 ِشتفعخ 74.4% 0.807 3.72

26 
 لمهىطتػػػػػة الجهاليػػػػػة بػػػػػالى احي تٍػػػػتـ الشػػػػػركة

 التشػػػػجير عهميػػػػة صػػػػألؿ هػػػػف ابٍػػػػ الهحيطػػػػة
 .ابٍ الهحيطة لمهىاطؽ  التجهيؿ

 8 ِتٛسطخ 71.8% 0.872 3.59

 ِشتفعخ %77.3 0.654 3.87 انعبوانًؤشر 

 

عااارا نتااا مج المتغيااار التااا بع صمقومااا ت اإلدارة   -
 المتك مم   

 نظ م إدارة ال ح  والس م  المهني    1

درجػػػػة هرتف ػػػػة هػػػػف ( 66 رقػػػػـ الجػػػػد ؿ  ُيبػػػػيف      
الب ػػػد ىظػػػػاـ إدار   وراء عيىػػػػة الدراسػػػة حػػػػ ؿ االتفػػػاؽ

الصػحة  السػألهة الهٍىيػػة, حيػي بمغػػت ىسػبة االتفػػاؽ 
 (1.30  اله شػػػػػػر الكمػػػػػػيبمػػػػػػ      %(21.3كميػػػػػػة  ال
  كها تبيف أف الفتر  رقػـ (0.144ه يار    باىحراؼ  
ه افتػػػػػة  بدرجػػػػػة الفتػػػػػرات درجػػػػػات ( ٌػػػػػي أكثػػػػػر 93 

 السػػػػألهة بىظػػػاـ تٍػػػتـ الشػػػػركةهرتف ػػػة  التػػػي تػػػػىص "
 التػي الهصػاطر هىت أ  تتميؿ بغرض الهٍىية  الصحة

بهت سػػػػػط حسػػػػػابي يبمػػػػػ   ",ال هػػػػػؿ طػػػػػاقـ تصػػػػػي  قػػػػػد
بيىهػػػا جػػػاءت   (0.304 اىحػػػراؼ ه يػػػار    (0.06 

بدرجػػػة هت سػػػطة هػػػف أقػػػؿ الفتػػػرات  (92الفتػػػر  رقػػػـ  
 باله اصػػػػػػفة تمتػػػػػػـز الشػػػػػػركةاله افتػػػػػػة  التػػػػػػي تػػػػػػىص "

OHSAS لػػػػىظـ  الهتطمبػػػػات الشػػػػر ط تحػػػػدد  التػػػػي 
بهت سط حسػابي يبمػ  " الهٍىية  الصحة السألهة إدار 
(.0.454 اىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ ه يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار    (1.55 

 

 
 

 (: انًتىسطبد انحسبثُخ واالَحرافبد انًعُبرَخ 11انجدول رلى )

 نهفمراد انًعجرح عٍ ثعد َظبو إدارح انصحخ وانساليخ انًهُُخ
 

رلى 

 انفمرح
 انجُبٌ

انًتىسط 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

َسجخ 

 االتفبق

درجخ 

 االتفبق
 انترتُت

27 

ٚاٌتززٟ تحززذد  OHSASتٍتززضَ اٌشززشوخ ثبٌّٛاطززفخ 

اٌششٚؽ ٚاٌّتطٍجزبد ٌزٕظُ اداسح اٌسزالِخ ٚاٌظزحخ 

 ا١ٌّٕٙخ 

 8 ِتٛسطخ 71.1% 0.959 3.55

28 

تٙزززتُ اٌشزززشوخ ثٕظزززبَ اٌسزززالِخ ٚاٌظزززحخ ا١ٌّٕٙزززخ 

ثغشع تم١ًٍ أٚ ِٕع اٌّخبؽش اٌتٟ لذ تظ١ت ؽبلُ 

 اٌعًّ 

 1 ِشتفعخ 80.3% 0.849 4.01

29 
تٙتُ اٌششوخ ثٕظزبَ اٌسزالِخ ٚاٌظزحخ ا١ٌّٕٙزخ اٌتزٟ 

 تسبُ٘ ثتعض٠ض ث١ئخ اٌعًّ ا٢ِٕخ ٚاٌظح١خ. 
 2 ِشتفعخ %80.1 0.865 4.01

33 

اٌتزززضاَ اٌشزززشوخ ثٕظزززبَ اٌسزززالِخ ٚاٌظزززحخ ا١ٌّٕٙزززخ 

٠سزبعذ عٍززٝ تحسزز١ٓ أِززبْ اٌّززٛةف١ٓ ٚجززٛدح اٌج١ئززخ 

 اٌتٟ ٠عٍّْٛ ثٙب.

 3 ِشتفعخ 79.8% 0.847 3.99

31 

اٌششوخ ثٛػع ٚتٕف١ز ثشٔبِج تذس٠جٟ تٛعزٛٞ تمَٛ 

ٌٍعب١ٍِٓ عٓ ٔظبَ اداسح اٌظحخ اٌٛة١ف١خ ٚاٌسالِخ 

 OHSAS 18001 اٌّطبثك ٌٍّٛاطفخ
 4 ِشتفعخ 77.6% 0.866 3.88



  أثش ِحبسجخ اٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبع١خ عٍٝ ِمِٛبد..........د/ ليث أكرم مفلح القضاة ، د/ نعيم سالمة القاضى          
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32 

تمزززَٛ ارداسح اٌع١ٍزززب فزززٟ اٌشزززشوخ ثعّزززً ِشاجعزززبد 

دٚس٠خ ِخططخ ٌٍّٕظّخ حتٝ تطّزئٓ ارداسح اٌع١ٍزب 

ٌٕظزززبَ ارداسح ِٚتطٍجبتزززٗ عٍزززٝ ِطبثمزززخ إٌّظّزززخ 

 OHSAS 18001 اٌٛاسد فٟ اٌّٛاطفخ

 6 ِشتفعخ %76.4 0.893 3.82

33 

تسززعٝ اداسح اٌشززشوخ اٌززٝ تحم١ززك اٌشػززب اٌززٛة١فٟ 

ٌزززذٜ اٌعزززب١ٍِٓ ٔت١جزززخ ٌال٘تّزززبَ اٌىج١زززش ٚاٌشعب٠زززخ 

اٌفبئمززززخ ٚاٌّسززززتّشح ِززززٓ خززززالي اٌحززززشص عٍززززٝ 

 سالِتُٙ اٌظح١خ 

 7 ِتٛسطخ 72.4% 0.919 3.62

34 
تٍتضَ اٌششوخ ثتٕف١ز اٌخطخ اٌتٕف١ز٠خ ٚٚػع اٌٛثبئك 

 ٚتج١ٙض وبفخ أٔظّخ اٌششوخ ٌتتطبثك ِع اٌّٛاطفخ
 5 ِشتفعخ %76.8 0.829 3.84

 ِشتفعخ 76.8% 0.699 3.84 انًؤشر انعبو 

 

 نظ م إدارة البيم    2

درجػػػػة هرتف ػػػػة هػػػػف ( 69 رقػػػػـ الجػػػػد ؿ يبػػػػيف       
ب ػػػػد ىظػػػػاـ إدار   وراء عيىػػػػة الدراسػػػػة حػػػػ ؿ االتفػػػػاؽ

  %(24.1البي ػػة, حيػػي بمغػػت ىسػػبة االتفػػاؽ الكميػػة  
 بػػػػػاىحراؼ ه يػػػػػػار   (1.43  اله شػػػػػر الكمػػػػػػيبمػػػػػ    
( ٌػػي أكثػػر 12  كهػػا تبػػيف أف الفتػػر  رقػػـ  (0.266 

ه افتػػة  بدرجػػة هرتف ػػة  التػػي تػػىص الفتػػرات درجػػات 
 بالحهايػػػػػة ميفال ػػػػاه اتجاٌػػػػات بتىهيػػػػة تتػػػػـ  الشػػػػركة"

 ",لية ؤلهس ا الهحاسػبة هست يات ي ظت   هت  لبي يةا
 اىحػػػػػراؼ ه يػػػػػار   (0.00بهت سػػػػػط حسػػػػػابي يبمػػػػػ   

أقؿ الفتػرات  (11بيىها جاءت الفتر  رقـ    (0.201 
 تػ فر الشػركةبدرجة هرتف ة هف اله افتة  التي تىص "

  بهػػا البي ػػي األداء فػػي هسػػاٌهتً هػػدى عػػف ه م هػػات
بهت سػط حسػابي يبمػ  "  المػ ا   التشػري ات هت يت افؽ

 (.0.412 اىحراؼ ه يار    (1.12 

 

 المعي ري   واالنحرار تالمتوسط ت الحس بي     12ص ر م الجدول
 عن بعد نظ م إدارة البيم لمفقرات المعبرة 
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  التػػػػي ISO 14001 باله اصػػػػفة تمتػػػػـز الشػػػػركة 35
 البي ة إدار  لىظـ  الهتطمبات الشر ط تحدد

 5 هرتف ة 74.1 0.935 3.70

 فػػػي هسػػػاٌهتً هػػػدى عػػػف ه م هػػػات تػػػ فر الشػػػركة 36
 .    الم ا   التشري ات هت يت افؽ  بها البي ي األداء

 1 هرتف ة 73.4 0.967 3.67

37 
 بالحهايػػػػة ال ػػػػاهميف اتجاٌػػػات بتىهيػػػػة تتػػػـ  الشػػػػركة

 الهحاسػػػػػػػػػػػػػبة هسػػػػػػػػػػػػػت يات ي ظػػػػػػػػػػػػػت   هػػػػػػػػػػػػػت  لبي يةا
 .لية ؤلهس ا

 6 هرتف ة 87.9 0.706 4.40

38 
 لهراج ػػػة إدار  أسػػػم   ب ظػػػتتتػػػـ  إدار  الشػػػركة 

 فػػػػػرص  تحديػػػػػد ةػػػػػػلبي يا دار  ا هىظ هػػػػػة  فحػػػػػص
 .كلهحتا لبي يا داءألا  تتييـ تحسيىٍا

 1 هرتف ة 81.4 0.816 4.07

 0 هرتف ة 78.9 0.839 3.94 ال ػػػاهميف لػػػدى البي ػػػي الػػػ عي بزيػػػاد  تتػػػـ  الشػػػركة 39



  أثش ِحبسجخ اٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبع١خ عٍٝ ِمِٛبد..........د/ ليث أكرم مفلح القضاة ، د/ نعيم سالمة القاضى          
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 لهكافحػة الط عيػة الهبػادرات لتشػجيت حػ افز  تتديـ
 التم ي

41 
  دار  هسػػػػػتداهة إسػػػػػتراتيجية بتىفيػػػػػذ تتػػػػػـ  الشػػػػػركة
  دار  هتتػػػػػػدـ ىظػػػػػػاـ  تىفيػػػػػػذ الكرب ىيػػػػػػة االىب اثػػػػػػات

 البي ة

 9 هرتف ة 81.7 0.806 4.08

 هرتف ة 79.6 0.711 3.98 الع مالمؤشر 
 نظ م إدارة الجودة   3

درجػػػػة هرتف ػػػػة هػػػػف ( 61  رقػػػػـ الجػػػػد ؿ ُيبػػػػيف
ب ػػػػد ىظػػػػاـ إدار   وراء عيىػػػػة الدراسػػػػة حػػػػ ؿ االتفػػػػاؽ

  %(23.0الج د , حيي بمغت ىسبة االتفػاؽ الكميػة  
 بػػػػػاىحراؼ ه يػػػػػػار   (1.49  اله شػػػػػر الكمػػػػػػيبمػػػػػ    
( ٌػػي أكثػػر 05  كهػػا تبػػيف أف الفتػػر  رقػػـ  (0.112 

ه افتػػة  بدرجػػة هرتف ػػة  التػػي تػػىص الفتػػرات درجػػات 
 جهيػػػػػػت عمػػػػػػى هراقبػػػػػػة ىظػػػػػػاـ بتػػػػػػ فير تتػػػػػػـ  الشػػػػػػركة"

 ههيػػػػػػػز  صػػػػػػػدهات  أداء لتحتيػػػػػػػؽ  ذلػػػػػػػؾ الهسػػػػػػػت يات
 اىحػراؼ  (0.65بهت سط حسابي يبمػ    ",لمهستفيديف
أقؿ  (06بيىها جاءت الفتر  رقـ    (0.205ه يار   
تمتػـز بدرجة هرتف ة هف اله افتة  التي تىص "الفترات 
 الشػػر ط تحػػدد  التػػي ISO9001 باله اصػػفة الشػػركة

بهت سط حسػابي يبمػ  " الج د  إدار  لىظاـ  الهتطمبات
 (.0.369 اىحراؼ ه يار    (1.21 

 

 المعي ري   واالنحرار تالمتوسط ت الحس بي     13ص ر م الجدول
 عن بعد نظ م إدارة الجودةلمفقرات المعبرة 

 

رلى 

 انفمرح
 انجُبٌ

انًتىسط 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

َسجخ 

 االتفبق 

درجخ 

 االتفبق
 انترتُت
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 ISO9001تٍتضَ اٌشزشوخ ثبٌّٛاطزفخ 

ٚاٌتززززٟ تحززززذد اٌشززززشٚؽ ٚاٌّتطٍجززززبد 

 ٌٕظبَ اداسح اٌجٛدح

 8 ِشتفعخ 74.6 0.812 3.73

42 

تشوزززض اٌشزززشوخ فزززٟ خزززذِبتٙب اٌّمذِزززخ 

عٍزززٝ تحم١زززك ِتطٍجزززبد اٌع١ّزززً ٚرٌزززه 

 ٌتحم١ك سػب اٌّستف١ذ. 

 7 ِشتفعخ 75.1 0.742 3.75

43 

تٙززتُ اٌشززشوخ ثٛػززع س١بسززخ ٚأ٘ززذاف 

اٌجززززززززززززٛدحم ٚتحذ٠ززززززززززززذ اٌع١ٍّززززززززززززبد 

ٚاٌّسؤ١ٌٚبد اٌؼزشٚس٠خ رٔجزبص ٘ززٖ 

 األ٘ذاف

 6 ِشتفعخ 76.1 0.804 3.80

44 

تمزززَٛ اٌشزززشوخ ثٛػزززع ٚتٕف١زززز ع١ٍّزززخ 

 اٌتحس١ٓ اٌّستّش ٌٕظبَ اداسح اٌجٛدح 

ISO9001 

 5 ِشتفعخ 77.8 0.820 3.89

45 

تمَٛ اٌششوخ ثتٛف١ش ٔظبَ ِشالجزخ عٍزٝ 

ج١ّززع اٌّسززت٠ٛبد ٚرٌززه ٌتحم١ززك ٚأداء 

 خذِبد ١ِّضح ٌٍّستف١ذ٠ٓ.

 1 ِشتفعخ 83 0.745 4.15

46 

وفزززٛءح ٌٍم١زززبَ تزززٛفش اٌشزززشوخ عٕبطزززش 

ثبألعّززززبي اٌّطٍٛثززززخ ٚرٌززززه ٌتحم١ززززك 

 سػب اٌّستف١ذ.

 3 ِشتفعخ 80.1 0.802 4.01

 4 ِشتفعخ 79.4 0.821 3.97تمززززززَٛ اٌشززززززشوخ  ثتزززززز ١ِٓ اٌتززززززذس٠ت  47
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ٚاٌت ١٘زززً اٌالصِززز١ٓ ٌٍٛطزززٛي ٌخذِزززخ 

 .١ِّضح تٕبست ِتطٍجبد اٌّستف١ذ

48 

تٙزززززتُ اٌشزززززشوخ ثظززززز١بٔخ اٌتج١ٙزززززضاد 

طزٛسح ِّىٕزخ ٚاٌحفزبة ع١ٍٙزب ث فؼزً 

 .ٌؼّبْ خذِخ ١ِّضح

 2 ِشتفعخ 80.9 0.841 4.05

 ِشتفعخ 78.4 0.667 3.92 انًؤشر انعبو

 

 

 اختب ر ررضي ت الدراس   -11
 الفرضي  الرميسي نت مج اختب ر 

قػػػاـ الباحثػػػاف  الر يسػػػية, الفرظػػػية قبػػػؿ اصتبػػػار 
بػػيف الهتغيػػرات  هرتفػػتالتأكػػد هػػف عػػدـ  جػػ د ارتبػػاط ب

 Variance ذلػؾ باالعتهػاد عمػى هتيػاس  الهسػتتمة

 VIF)  Inflation Factorرقػػػـ   يبػػػيف الجػػػد ؿ

( أف ه اهػػػػػؿ التبػػػػػايف الهسػػػػػه   بػػػػػً لمهتغيػػػػػرات 60 
  (0.6  أكبػػػػػر هػػػػػف  (6 الهسػػػػػتتمة كػػػػػاف أقػػػػػؿ هػػػػػف 

 (60  كاىػػػت قػػػيـ ه اهػػػؿ تظػػػصـ التبػػػايف أقػػػؿ هػػػف 
بػػيف  هرتفػػته شػػرا إلػػى عػػدـ  جػػ د ارتبػػاط ٌػػذا ي ػػد   

الحاليػػػة  البياىػػاتههػػػا ي ىػػي أف  الهتغيػػرات الهسػػتتمة 
ا,  ه بر  عف ق   ىه ذج الدراسة.  صالحة الصتباٌر

 

 المتغيرات المستقم أبع د  وة االرتب ط بين  اختب رنت مج    14ص ر م الجدول
 

 Tolerance االجتم عي مح سب  المسؤولي  
 التب ين المسموح ب 

VIF 
 مع مل تضخم التب ين

 9.406 0.100 البعد اال ت  د 

 1.241 0.911 البعد االجتم عل

 9.160 0.019 البعد البيمل
 

 نت مج اختب ر الفرضي  الرميسي  
HO.1   ال ي جد اثر ذ  داللة إحصا ية عىػد هسػت ى
( لهحاسػػػبة الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة α≤0.05 ه ى يػػػة 

شػػػػػركة ت ليػػػػػد عمػػػػػى هت هػػػػػات ا دار  الهتكاهمػػػػػة فػػػػػي 
 . الكٍرباء الهركزية األردىية

تػػػػـ اسػػػػتصداـ اصتبػػػػار االىحػػػػدار الهت ػػػػدد  التػػػػي 
تشير الىتػا ا فػي (    65تظٍر ىتا جً بالجد ؿ رقـ  

داللػة إحصػا ية   ( إلى  ج د أثػر ذ65  رقـ الجد ؿ
حيػػي بمػػ  هسػػت ى اله ى يػػة  (α≤0.05 سػػت ى عىػػد ه

 Fهػػػف صػػػألؿ قيهػػػة  ذلػػػؾ أيظػػػا  قػػػد ظٍػػػر( 0.00 
ػػػػػي اكبػػػػػر هػػػػػف  (113.121الهحسػػػػػ بة  البالغػػػػػة    ٌ

ي قيهػة اله ى يػة قيهتٍا الجد لية الدراسػة  لىهػ ذج, ٌ 
البالغػػة  R²الصاصػػة بٍػػذي الفرظػػية. كهػػا بيىػػت قيهػػة 

هت هػػػػػات  التغيػػػػػر فػػػػػي% هػػػػػف 23.9أف   (0.239 
ا دار  الهتكاهمػػة فػػي شػػركة ت ليػػد الكٍربػػاء الهركزيػػة 

 ت تبػػػر  ,ترجػػػت إلػػػى هحاسػػػبة الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة
= Rال ألقػػػػػػػة ق يػػػػػػػة بػػػػػػػيف الهتغيػػػػػػػرات كػػػػػػػ ف قيهػػػػػػػة 

33.0%. 
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 (: َتبئج تحهُم االَحدار انًتعدد ألثر يحبسجخ انًسؤونُخ االجتًبعُخ 15انجدول رلى )

 عهً يمىيبد اإلدارح انًتكبيهخ   

يستىي 

 اندالنخ

لًُخ 

(T) 

لًُخ 

((Beta 

Unstandardized 

Coefficients 
 يحبسجخ انًسؤونُخ االجتًبعُخ

- - - -0.008 Constant 
 االلتصبدٌ انجعد 1.259 1.222 4.662 *1.11

 انجعد االجتًبعٍ 1.111 1.199 1.833 1.168
 انجعد انجُئٍ 1.635 1.638 15.118 *1.11

 (Rلًُخ ) 1.884
 (R²لًُخ ) 1.782

 ( انًحسىثخ Fلًُخ) 338.373
 DFدرجخ انحرَخ  3/283

 ( انجدونُخ Fانمًُخ ) 2.61
 Sigيستىي اندالنخ  *1.11

 HOَتُجخ انفرضُخ انعديُخ  سفغ 
 

 * ذو دالل  إح  مي 
أف الب ػػد البي ػػي  الب ػػد أ ظػػحت الىتػػا ا  قػػد   

االقتصاد  لٍهػا إسػٍاـ داصػؿ الهجه عػة حيػي يػ ثرا 
ي ىتيجة أ ظػحتٍا  عمى هت هات ا دار  الهتكاهمة ٌ 

( عىد هست ى داللة اقػؿ هػف T(  قيهة  Betaقيهة  
عمػػػى هػػػا سػػػبؽ ف ىىػػػا   بىػػػاء  عمػػػى التػػػ الي, (, 0.05 

 ىرفض الفرظية ال دهية الر يسة

HO أثػػر ذ  داللػػة إحصػػا ية عىػػد  جػػ د , حيػػي ثبػػت
لهحاسػػػػػػبة الهسػػػػػػ  لية ( α≤0.05هسػػػػػػت ى ه ى يػػػػػػة  

شػركة االجتهاعية عمى هت هات ا دار  الهتكاهمة في 
 .ت ليد الكٍرباء الهركزية األردىية

ب لت لل، يمكن إستخ ص مع دل  خط اإلنحادار كما  
 يمل 

 

y = -0.008 + 0.259 A + 0.110 B +0.635 C+ εi 
 

y  .هت هات ا دار  الهتكاهمة 
A  . الب د االقتصاد 
B  .الب د االجتهاعي 
C  .الب د البي ي 
 
 

 نت مج اختب ر الفرضي  الفرعي  األولى 
Ho.1.1   داللػػػػػة إحصػػػػػا ية عىػػػػػد  ال ي جػػػػػد اثػػػػػر ذ

( لهحاسػػػػػػػبة الهسػػػػػػػ  لية α≤0.05هسػػػػػػػت ى الداللػػػػػػػة  
االجتهاعية عمى ىظاـ إدار  الصحة  السألهة الهٍىية 

 OHSAS شػػػػػركة ت ليػػػػػد الكٍربػػػػػاء الهركزيػػػػػة ( فػػػػػي
 . األردىية
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 ألثر يحبسجخ انًسؤونُخ االجتًبعُخ َتبئج تحهُم االَحدار انًتعدد  :(16) رلى انجدول

 عهً َظبو إدارح انصحخ وانساليخ انًهُُخ   

يستىي 

 اندالنخ

لًُخ 

(T) 

 لًُخ

((Beta  

Unstandardized 

Coefficients 
 يحبسجخ انًسؤونُخ االجتًبعُخ

- - - -0.286 Constant 
 انجعد االلتصبدٌ 1.311 1.241 4.818 *1.11

 انجعد االجتًبعٍ 1.158 1.149 1.863 1.389
 انجعد انجُئٍ 1.711 1.655 14.833 *1.11

 (Rلًُخ ) 1.873
 (R²لًُخ ) 1.762

 ( انًحسىثخ Fلًُخ) 311.449
 DFدرجخ انحرَخ  3/283

 ( انجدونُخ Fانمًُخ ) 2.61
 Sigيستىي اندالنخ  *1.11

 HOَتُجخ انفرضُخ انعديُخ  سفغ
 

 دالل  إح  مي * ذو 
تشػػػػير باسػػػتصداـ اصتبػػػار االىحػػػدار الهت ػػػدد  

  ( إلػػػػى  جػػػػ د أثػػػػر ذ61 رقػػػـ الىتػػػا ا فػػػػي الجػػػػد ؿ 
حيػػي بمػػ   (α≤0.05 داللػػة إحصػػا ية عىػػد هسػػت ى 

هػػف صػػألؿ  أيظػػا  قػػد ظٍػػر( 0.00هسػػت ى الداللػػة  
ػػي اكبػػر  (106.004الهحسػػ بة  البالغػػة   Fقيهػػة   ٌ

ػػػي قيهػػػة اله ى يػػػة هػػػف قيهتٍػػػا الجد ليػػػة ىهػػػ ذج ل, ٌ 
 R²الدراسة الصاصػة بٍػذي الفرظػية. كهػا بيىػت قيهػة 

% هػػػػػػػػػػػػف التغيػػػػػػػػػػػػرات 21.9( أف 0.219البالغػػػػػػػػػػػػة  
هحاسػػػبة الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة ت ػػػ د الحاصػػػمة فػػػي 
ىظاـ إدار  الصػحة  السػألهة الهٍىيػة  عمى التغير في

 ت تبػػر ال ألقػػة  ,فػػي شػػركة ت ليػػد الكٍربػػاء الهركزيػػة
 .R=32.1%يف الهتغيرات ك ف قيهة ق ية ب
 

أف الب ػػد البي ػػي  الب ػػد أ ظػػحت الىتػػا ا كهػػا   
االقتصاد  لٍها إسػٍاـ داصػؿ الهجه عػة بتػأثير عمػى 
ي ىتيجػة أ ظػحتٍا قيهػة  هت هات ا دار  الهتكاهمة ٌ 

 Beta  قيهػػػػػة  )T عىػػػػػد هسػػػػػت ى داللػػػػػة اقػػػػػؿ هػػػػػف )
 بىػػػاء  عمػػػى هػػػا سػػػبؽ ف ىىػػػا عمػػػى التػػػ الي, (, 0.05 

, حيػػػي ثبػػػت HO ىػػػرفض الفرظػػػية ال دهيػػػة الر يسػػػة
أثػػػر ذ  داللػػػة إحصػػػا ية عىػػػد هسػػػت ى ه ى يػػػة  جػػػ د 

 α≤0.05 ) لهحاسػػػػػبة الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػة عمػػػػػى
( OHSASىظػػػػاـ إدار  الصػػػػحة  السػػػػألهة الهٍىيػػػػة  

 . شركة ت ليد الكٍرباء الهركزية األردىيةفي 
ب لت لل، يمكن إستخ ص مع دل  خط اإلنحادار كما  

 يمل 
 

 

y = -0.286 + 0.301 A + 0.058 B +0.700 C+ εi 
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y   ىظػػػػػػػػػػػػػػاـ إدار  الصػػػػػػػػػػػػػػحة  السػػػػػػػػػػػػػػألهة الهٍىيػػػػػػػػػػػػػػة
 OHSAS). 

A  . الب د االقتصاد 
B  .الب د االجتهاعي 
C  .الب د البي ي 
 

 نت مج اختب ر الفرضي  الفرعي  الث ني  
HO.1.2   ال ي جػػػػػد اثػػػػػر ذ  داللػػػػػة إحصػػػػػا ية عىػػػػػد

( لهحاسػػػػػػػبة الهسػػػػػػػ  لية α≤0.05هسػػػػػػػت ى الداللػػػػػػػة  
( ISO 14001االجتهاعيػػة عمػػى ىظػػاـ إدار  البي ػػة  

 .شػػػػػػػركة ت ليػػػػػػػد الكٍربػػػػػػػاء الهركزيػػػػػػػة األردىيػػػػػػػةفػػػػػػػي 

 ألثر يحبسجخ انًسؤونُخ االجتًبعُخ َتبئج تحهُم االَحدار انًتعدد  :(17) رلى انجدول

 عهً َظبو إدارح انجُئخ 

يستىي 

 اندالنخ

لًُخ 

(T) 

 لًُخ

((Beta 

Unstandardized 

Coefficients 
 يحبسجخ انًسؤونُخ االجتًبعُخ

- - - -0.162 Constant 
 انجعد االلتصبدٌ 1.413 1.316 5.537 *1.11

 انجعد االجتًبعٍ 1.189 1.174 1.141 1.255
 انجعد انجُئٍ 1.567 1.521 11.299 *1.11

 (Rلًُخ ) 1.829
 (R²لًُخ ) 1.687

 انًحسىثخ (Fلًُخ) 217.421
 DFدرجخ انحرَخ  3/283

 ( انجدونُخFانمًُخ ) 2.61
 Sig يستىي اندالنخ *1.11

 HOَتُجخ انفرضُخ انعديُخ  سفغ 
 

 * ذو دالل  إح  مي 
اسػػػػتصداـ اصتبػػػػار االىحػػػػدار الهت ػػػػدد  لتػػػػد تػػػػـ

( إلػى  جػ د أثػر 62 رقػـ تشير الىتػا ا فػي الجػد ؿ   
حيػػػي  (α≤0.05 داللػػػة إحصػػػا ية عىػػػد هسػػػت ى   ذ

هػػػف  أيظػػػا  قػػػد ظٍػػػر( 0.00بمػػػ  هسػػػت ى الداللػػػة  
ػي  (902.096الهحس بة  البالغة   Fصألؿ قيهة   ٌ

ػػػػػي قيهػػػػػة اله ى يػػػػػة اكبػػػػػر هػػػػػف قيهتٍػػػػػا الجد ليػػػػػة  ٌ ,
لدراسػػة الصاصػػة بٍػػذي الفرظػػية. كهػػا بيىػػت ألىهػ ذج ا

ػػذا ي ىػػي ( 0.132البالغػػة   R²قيهػػة  % 13.2أف ٌ 
هحاسػػػػػػبة الهسػػػػػػ  لية هػػػػػػف التغيػػػػػػرات الحاصػػػػػػمة فػػػػػػي 

ىظػػاـ إدار  البي ػػة  االجتهاعيػػة ت ػػ د عمػػى التغيػػر فػػي

 ت تبػػر ال ألقػػة  ,فػػي شػػركة ت ليػػد الكٍربػػاء الهركزيػػة
 .R =39.4%ق ية بيف الهتغيرات ك ف قيهة 

أف الب ػػػػػد البي ػػػػػي  الب ػػػػػد أ ظػػػػحت الىتػػػػػا ا   
االقتصاد  لٍها إسػٍاـ داصػؿ الهجه عػة بتػأثير عمػى 
ي ىتيجػة أ ظػحتٍا قيهػة  هت هات ا دار  الهتكاهمة ٌ 

 Beta  قيهػػػػػة  )T عىػػػػػد هسػػػػػت ى داللػػػػػة اقػػػػػؿ هػػػػػف )
 بىػػػاء  عمػػػى هػػػا سػػػبؽ ف ىىػػػا عمػػػى التػػػ الي, (, 0.05 

 , حيػػػي ثبػػػتHO ىػػػرفض الفرظػػػية ال دهيػػػة الر يسػػػة
أثػػػر ذ  داللػػػة إحصػػػا ية عىػػػد هسػػػت ى ه ى يػػػة  جػػػ د 

 α≤0.05 ) لهحاسػػػػػبة الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػة عمػػػػػى
شػػػػركة ت ليػػػػد ( فػػػػي ISO14001  ىظػػػػاـ إدار  البي ػػػػة

 . الكٍرباء الهركزية األردىية
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 ويمكن إستخ ص مع دل  خط اإلنحدار كم  يمل 
 

y = -0.162 + 0.403 A + 0.089 B +0.567 C+ εi 
 

y    البي ة.ىظاـ إدار 
A  . الب د االقتصاد 
B  .الب د االجتهاعي 
C  .الب د البي ي 
 

 نت مج اختب ر الفرضي  الفرعي  الث لث  
Ho.1.3  عىػػػػػد  ال ي جػػػػػد اثػػػػػر ذ  داللػػػػػة إحصػػػػػا ية

( لهحاسػػػػػػػبة الهسػػػػػػػ  لية α≤0.05هسػػػػػػػت ى الداللػػػػػػػة  
(  4006ISOاالجتهاعيػػة عمػػى ىظػػاـ إدار  الجػػ د   

 . شركة ت ليد الكٍرباء الهركزية األردىيةفي 
 

 

 ألثر يحبسجخ انًسؤونُخ االجتًبعُخ َتبئج تحهُم االَحدار انًتعدد  :(18) رلى انجدول

 عهً َظبو إدارح انجىدح  

يستىي 
 اندالنخ

لًُخ 
(T) 

 لًُخ
((Beta 

Unstandardized 
Coefficients 

 يحبسجخ انًسؤونُخ االجتًبعُخ

- - - 1.386 Constant 
 اٌجعذ االلتظبدٞ 1.111 1.192 1.511 1.135
 اٌجعذ االجتّبعٟ 1.176 1.156 2.242 *1.126
 اٌج١ئٟاٌجعذ  1.621 1.619 11.232 *1.11

 (Rل١ّخ ) 1.811
 (R²ل١ّخ ) 1.641

 اٌّحسٛثخ (Fل١ّخ) 168.388
 DFدسجخ اٌحش٠خ  3/283

 ( اٌجذ١ٌٚخFاٌم١ّخ ) 2.61
 Sig ِستٜٛ اٌذالٌخ *1.11

 HOٔت١جخ اٌفشػ١خ اٌعذ١ِخ  سفغ
 

 * ذو دالل  إح  مي 
 لتػػػػد تػػػػـ اسػػػػتصداـ اصتبػػػػار االىحػػػػدار الهت ػػػػدد

( إلػى  جػ د أثػر 63  رقػـ تشير الىتػا ا فػي الجػد ؿ  
حيػػػي  (α≤0.05 داللػػػة إحصػػػا ية عىػػػد هسػػػت ى   ذ

هػػػف  أيظػػػا  قػػػد ظٍػػػر( 0.00بمػػػ  هسػػػت ى الداللػػػة  
ػي  (613.133الهحس بة  البالغة   Fصألؿ قيهة   ٌ

ػػػػػي قيهػػػػػة اله ى يػػػػػة اكبػػػػػر هػػػػػف قيهتٍػػػػػا الجد ليػػػػػة  ٌ ,
بيىػػت ألىهػ ذج الدراسػػة الصاصػػة بٍػػذي الفرظػػية. كهػػا 

ػػذا ي ىػػي ( 0.106البالغػػة   R²قيهػػة  % 10.6أف ٌ 
هحاسػػػػػػبة الهسػػػػػػ  لية هػػػػػػف التغيػػػػػػرات الحاصػػػػػػمة فػػػػػػي 

ىظػاـ إدار  الجػػ د   االجتهاعيػة ت ػ د عمػػى التغيػر فػػي

 ت تبػػر ال ألقػػة  ,فػػي شػػركة ت ليػػد الكٍربػػاء الهركزيػػة
 .R =30.6%ق ية بيف الهتغيرات ك ف قيهة 

 الب ػػػػػد أف الب ػػػػػد البي ػػػػػي أ ظػػػػػحت الىتػػػػػا ا    
االجتهاعي لٍهػا إسػٍاـ داصػؿ الهجه عػة بتػأثير عمػى 
ي ىتيجػة أ ظػحتٍا قيهػة  هت هات ا دار  الهتكاهمة ٌ 

 Beta  قيهػػػػػة  )T عىػػػػػد هسػػػػػت ى داللػػػػػة اقػػػػػؿ هػػػػػف )
 بىػػػػاء  عمػػػػى هػػػػا سػػػػبؽ ف ىىػػػػا  عمػػػػى التػػػػ الي(, 0.05 

, حيػػػي ثبػػػت HO ىػػػرفض الفرظػػػية ال دهيػػػة الر يسػػػة
هسػػػت ى ه ى يػػػة أثػػػر ذ  داللػػػة إحصػػػا ية عىػػػد  جػػػ د 

 α≤0.05 ) لهحاسػػػػػبة الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػة عمػػػػػى
 شركة ت ليد( في 4006ISOىظاـ إدار  الج د   

 .الكٍرباء الهركزية األردىية
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 ويمكن إستخ ص مع دل  خط اإلنحدار كم  يمل 
 

y = 0.386 + 0.110 A + 0.176 B +0.621 C+ εi 
 

 

y    الج د .ىظاـ إدار 
A  . الب د االقتصاد 
B  .الب د االجتهاعي 
C  .الب د البي ي 

 والتو ي ت لنت مجا -11
 أوالع  النت مج 

هػػػػف صػػػػألؿ تحميػػػػؿ البياىػػػػات  باالعتهػػػػاد عمػػػػى  
 ىتا ا اصتبار الفرظيات تـ الت صؿ لمىتا ا التالية:

بتطبيػػػػػػػؽ الب ػػػػػػػد  هحػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػة ةالشػػػػػػػركتٍػػػػػػػتـ  .1
االقتصػػػػػػػاد  هػػػػػػػػف أب ػػػػػػػػاد هحاسػػػػػػػػبة الهسػػػػػػػػ  لية 

  حيػػػي بمػػػ  الهت سػػػط  بشػػػكؿ هرتفػػػتاالجتهاعيػػػة 
ػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 1.41(الحسػػػابي لٍػػػذا الب ػػػد   ٌ  )

 االقتصادية التىهيةاٌتهاـ الشركة هحؿ االٌتهاـ ب
 اله يشػػػية الظػػػر ؼ ى عيػػػة تحسػػػيف عمػػػى  ال هػػػؿ
 . عا ألتٍـ ال اهمة لمت ى

بتطبيػػؽ الب ػػد االجتهػػاعي  الهبح ثػػة ةتٍػػتـ الشػػرك .2
 بشػكؿ هف أب ػاد هحاسػبة الهسػ  لية االجتهاعيػة 

  حيػػي بمػػ  الهت سػػط الحسػػابي لٍػػذا الب ػػد هرتفػػت
ػػػػػػػػذا يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى اٌتهػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػركة 1.45(  ٌ  )

  التكافػػػػػػؿ االجتهاعيػػػػػػة التػػػػػػيـ ت زيػػػػػػزالهبح ثػػػػػػة ب
 .االجتهاعي

الب ػػد البي ػػي هػػف بتطبيػػؽ الهبح ثػػة  ةتٍػػتـ الشػػرك .3
 بشػػػػػكؿ أب ػػػػػاد هحاسػػػػػبة الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػة 

  حيػػي بمػػ  الهت سػػط الحسػػابي لٍػػذا الب ػػد هرتفػػت
ػػػػػػػػذا يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى اٌتهػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػركة 1.32   ٌ  )

 تمػ ي تسػب  ال حديثة تتىياتالهبح ثة باستصداـ 
 .التربة أ  الهاء أ  لمٍ اء

بهت هػػػػػػات ا دار   تٍػػػػػتـ الشػػػػػركات الهبح ثػػػػػة .4
الهتكاهمػػة  ىظػػاـ إدار  الصػػحة  السػػألهة الهٍىيػػة 

OHSAS ىظػػػاـ إدار  البي ػػػة  ISO 14001  
 بشكؿ هرتفت     ISO)4006ىظاـ إدار  الج د  

حيػػي بمغػػت الهت سػػطات الحسػػابية عمػػى التػػ الي 
3.84)   )3.98   )3.92.) 

 جػػػػػػ د أثػػػػػػر ذ  داللػػػػػػة  أظٍػػػػػرت ىتػػػػػػا ا الدراسػػػػػػة .5
( α≤0.05 ى داللػػػػػػػػػة  إحصػػػػػػػػػا ية عىػػػػػػػػػد هسػػػػػػػػػت

لهحاسػػػبة الهسػػػػ  لية االجتهاعيػػػػة عمػػػػى هت هػػػػات 
شػػػػػػػركة ت ليػػػػػػػد الكٍربػػػػػػػاء ا دار  الهتكاهمػػػػػػػة فػػػػػػػي 

دراسػة .  تتفػؽ ٌػذي الىتيجػة هػت الهركزية األردىيػة
 (Spaho, 2014   9004 دراسػػػػػة  الم لػػػػػ )

. فػي (Al-Moumany et al.,2014) دراسػة 
دراسػة حيف ٌذي الىتيجة جػاءت غيػر هت افتػة هػت 

 Rahahleh and(  دراسػػة  9066 حبيػػ  

Sharairi, 2008) 

  التو ي ت ث ني ع 

فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػ ء ىتػػػػػػػػا ا الدراسػػػػػػػػة يهكػػػػػػػػف اقتػػػػػػػػرا  
 الت صيات التالية:

ظػػػػػػػػر ر  ت زيػػػػػػػػز هفٍػػػػػػػػـ  هحاسػػػػػػػػبة الهسػػػػػػػػ  لية  .1
االجتهاعيػػة  إذ يسػػاعد ٌػػذا الهفٍػػـ  عمػػى ت جيػػً 
اسػػػتغألؿ الهػػػ ارد الهتاحػػػة بهػػػا يصػػػدـ الهتطمبػػػات 

  االجتهاعية  البي ية لمشركات.االقتصادية 

ظػػػػػر ر  قيػػػػػاـ شػػػػػركة ت ليػػػػػد الكٍربػػػػػاء الهركزيػػػػػة  .2
 اهسػػػاٌهتٍ هػػػدى عػػػف ه م هػػػاتاألردىيػػػة بتػػػ فير 

 التشػػػػري ات هػػػػت يت افػػػػؽ  بهػػػػا البي ػػػػي األداء فػػػػي
 .   الم ا  
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ال ميػا  لم ػاهميف فػي ا دار إقاهة الىد ات التثتيفيػة  .3
ا شػػػػرافية  الهاليػػػػة  ال سػػػػطى  ب ػػػػض ال ظػػػػا ؼ 

فػػػػػػي شػػػػػػركة ت ليػػػػػػد الكٍربػػػػػػاء الهركزيػػػػػػة   التتىيػػػػػػة
األردىيػػػة  لت سػػػيت هػػػدارؾ ال ػػػاهميف باله اصػػػفات 

 ISO 4006(ISO 14001 ال الهيػػػة 

OHSAS)    ا األساسػػػية ـ ب ىاصػػٌر    تبصػػيٌر
   كيفية تجسيدٌا عمى أرض ال اقت. 

 ت زيز ؿسب ؿحَإجػػػػػراء الهزيػػػػػد هػػػػػف الدراسػػػػػات  .4
فػػي البي ػػة  االجتهاعيػػة الهسؤَليةهحاسػػبة  هفٍَن

ػػػػػػػػػػػا  هساعدة في ف الة َسيمة األردىيػػػػػػػػػػػة  باعتباٌر
 في تىافسية هيزة تحتيقالبتػػػػػػاء   عمى الهىشػػػػػػ ت

 .ال َلهة تحديات َ الهتزايدة الهىافسة ؿظ

 المراجع
 أوالع  المراجع العربي 

التحميػػػػػؿ  .)9060أبػػػػػ  زيػػػػػد  هحهػػػػػد صيػػػػػر     -
 SPSS  61ا حصا ي لمبياىات باستصداـ برهجية 

Version 15-  الطب ػػػة األ لػػػى  دار صػػػفاء  .)
 .41دار جرير  عهاف  ص

 

(. 9066بػػػػر ش  زيػػػػف الػػػػديف  دٌيهػػػػي  جػػػػابر     -
د ر ىظػػاـ ا دار  البي يػػة فػػي تحسػػيف األداء البي ػػي 

 رقػػػة دراسػػػة حالػػػة شػػػركة األسػػػهىت.  -لمه سسػػػات
الثػػػاىي حػػػػ ؿ  عمهيػػػة هتدهػػػة إلػػػػى الهػػػ تهر ال مهػػػػي
ىهػ  حػ ر ه -األداء الهتهيز لمهىظهػات  الحك هػات

اله سسػػػػػػات   االقتصػػػػػػاديات بػػػػػػيف تحتيػػػػػػؽ األداء 
-جاه ػػػة  رقمػػػة -الهػػػالي   تحػػػديات األداء البي ػػػي

 الجزا ر.
 

هػػػدى تطبيػػػؽ التيػػػاس  (.9002  جربػػػ ع  ي سػػػؼ   -
 ا فصا  في الهحاسبة عف الهس  لية االجتهاعيػة 
بػػػالت ا ـ الهاليػػػة فػػػي الشػػػركات بتطػػػاع غػػػز   دراسػػػة 

لهػػػالييف  ر سػػػاء أقسػػػاـ استكشػػػافية وراء الهػػػديريف ا

الهحاسبة في الشركات الصىاعية الهسػاٌهة ال اهػة 
هجمػػػػة الجاه ػػػػة  ( فمسػػػػطيف / فػػػي قطػػػػاع غػػػػز 

 .ا سألهية  الهجمد الصاهس عشر  ال دد األ ؿ
 

(. "هػػدى إدراؾ الهصػػػارؼ 9066حبيػػ   صالػػد     -
ألٌهيػػػػػػػة الهحاسػػػػػػػبة  ا فصػػػػػػػا  عػػػػػػػف الهسػػػػػػػ  لية 

هصػػػػػػارؼ دراسػػػػػػة تطبيتيػػػػػػة عمػػػػػػى ال -االجتهاعيػػػػػػة
التجاريػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطيىية". رسػػػػػػػالة هاجسػػػػػػػتير غيػػػػػػػر 

 هىش ر   الجاه ة ا سألهية  غز .
 

 الفكر (. تطػػػػػػػػػػػ ير9006   حمَي رظَاو  فحىا  -
 ال مهية دارػػال   بةػالهحاس ةػىظري ؿهدص الهحاسبي
 .دفاألر  فعها  َالتَزيت لمىشر الدَلية

 

درغػػػػػاـ  هػػػػػاٌر  الم لػػػػػ   هحهػػػػػد  ال ريىػػػػػي  بٍػػػػػاء   -
هػػػػدى إهكاىيػػػػة تطبيػػػػؽ هحاسػػػػبة (. 9065   فالػػػػدي

هػػف قبػػؿ الشػػركات الهدرجػػة  االجتهاعيػػةالهسػػ  لية 
ػػرهجمػػة جاه ػػة . فػػي ب رصػػة فمسػػطيف غػػز   -األٌز

ص   9  ال ػدد62ا ىسػاىية  الهجمػد سمسمة ال مػـ  
965-901. 

 

دٌهػػػػػش  ى ػػػػػيـ  أبػػػػػ  ىصػػػػػار  هحهػػػػػد  الصأليمػػػػػة    -
األصػػػػػ ؿ  -(. هبػػػػػادل الهحاسػػػػبة9003هحهػػػػ د   

يػػػػة  ال هميػػػػة" الجػػػػزء األ ؿ". الطب ػػػػة الثالثػػػػة  ال مه
 دا ر  الهكتبة ال طىية  عهاف  األردف.

 

(. "التحميػػػػػػػػػػؿ 9061د ديػػػػػػػػػػف  حهػػػػػػػػػػز  هحهػػػػػػػػػػد     -
"  SPSSا حصػػػػػا ي الهتتػػػػػدـ لمبياىػػػػػات باسػػػػػتصداـ 

 دار الهسير  لمطباعة  الىشر, الطب ة الثاىية.
 

(. 9061شػػػػػراؼ  أبراٌيهػػػػػي  هحهػػػػػد  ق يػػػػػدر      -
ا دار  البي يػػػػة كهػػػػدصؿ لترشػػػػيد اسػػػػتٍألؾ اسػػػػتصداـ 

هػػت  -الهػػ ارد االقتصػػادية فػػي الهشػػاريت الصػػىاعية 
 ا شػػػػػار  إلػػػػػى حالػػػػػة ه سسػػػػػة االسػػػػػهىت  هشػػػػػتتاتً

-9000( صػػػػػػػػػػػألؿ الفتػػػػػػػػػػػر   ECDEبالشػػػػػػػػػػػمؼ   
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(". األكاديهيػػػػػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػػػػػات االجتهاعيػػػػػػػػػػػػة 9061
 ا ىسػػػػػاىية  قسػػػػػـ ال مػػػػػـ  االقتصػػػػػادية  التاى ىيػػػػػة  

 .50-09  ص65ال دد
 

(. 9003    ػػػػػػاهر   صػػػػػػال   الالغػػػػػػالبي  طػػػػػػاٌر  -
 -الهسػػػػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػػػػة  أصألقيػػػػػػػػات األعهػػػػػػػػاؿ
 األعهػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  الهجتهػػػػػػػػػػػػػػػػت  دار  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمىشػػػػػػػػػػػػػػػػر

  األردف.عهاف 
 

(. هشػػػػػػػكألت  حػػػػػػػاالت 9003الفػػػػػػػداغ  فػػػػػػػداغ     -
هحاسػػبية. ه سسػػة الػػ راؽ لمىشػػر  الت زيػػت  عهػػاف  

 األردف.
 

ات  التريػػػػ تي  ه سػػػػى  الص الػػػػد   ريػػػػاض  قطيشػػػػ  -
هػػػػػػػازف  الحىيطػػػػػػػي  هحهػػػػػػػد  اله ايطػػػػػػػة  هحهػػػػػػػد  

د ر الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة فػػػي تحتيػػػؽ  (.9060 
دراسػػػػػة حالػػػػػة فػػػػػي شػػػػػركة زيػػػػػف  -الهيػػػػػز  التىافسػػػػػية

. هجمػػػػػػػة دراسػػػػػػػات  ال مػػػػػػػـ  لألتصػػػػػػػاالت الصم يػػػػػػػة
  6  ال ػػػدد06ا داريػػػة  الجاه ػػػة األردىيػػػة  الهجمػػػد

 .55-12ص
 

يػػػػؽ هػػػػدى إهكاىيػػػػة تطب(. 9004  هحهػػػػد   م لػػػػ ال  -
الهحاسػػػػػبة عػػػػػف الهسػػػػػ  لية االجتهاعيػػػػػة هػػػػػف قبػػػػػؿ 

عمػػى  دراسػػة تطبيتيػػة – الشػػركات الهسػػاٌهة ال اهػػة
الشػػػركات الهسػػػاٌهة الهدرجػػػػة فػػػي سػػػ ؽ فمسػػػػطيف 

. رسػػػػالة هاجسػػػػتير غيػػػػر هىشػػػػ ر   لػػػػر راؽ الهاليػػػػة
 الجاه ة ا سألهية  غز .

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.9003ه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى     السَيطي  هحهد  رهط  -
  الهحاسبية الهٍىية لمههارسات الىظري ؿالتأصي
 .دفاألر  فعها  رلمىش ؿَا  دار

 

(, أسػػالي  9061ىجػػار  فػػايز  الزعبػػي, هاجػػد   ال  -
البحػػي ال مهػػي هىظػػ ر تطبيتػػي, دار الحػػاد لمىشػػر. 

 عهاف, األردف.
 

" الىظريػػػػػػػػػة  (.9003  ٌىدريكسػػػػػػػػػف  الػػػػػػػػػد ف س   -
الهحاسػػبية"  ترجهػػة  ت ريػػ  د . كهػػاؿ صميفػػة أبػػ  

 .10زيد  الطب ة الراب ة   ص
 

أٌهيػػػػػػػػػػػػة (. 9009حيػػػػػػػػػػػػى  زيػػػػػػػػػػػػاد  رصػػػػػػػػػػػػر ف   ي  -
اله م هػػػات الهحاسػػػبية عػػػف الهسػػػ  لية االجتهاعيػػػة 
فػػػي عهميػػػة التحميػػػؿ الهػػػالي بػػػالتطبيؽ عمػػػى شػػػركة 
الصػػػػػازر  ىتػػػػػاج الهػػػػػػ اد ا ىػػػػػػشا ية  هجمػػػػػػة تىهيػػػػػػة 

 . 902-641ص  12ال دد  90الرافديف  الهجمد 
 ث ني ع  م  در أخرو

 ه قػػػػت شػػػػركة ت ليػػػػد الكٍربػػػػاء الهركزيػػػػة الهسػػػػاٌهة - 
  هىشػػػػػػػػػػػػ رات فػػػػػػػػػػػػي اله قػػػػػػػػػػػػت االلكتر ىػػػػػػػػػػػػي

 http://www.cegco.com.jo.) 
https://www.bsigroup.com/ar-AE/--

ISO-9001- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.bsigroup.com/ar-AE/--ISO-9001-
https://www.bsigroup.com/ar-AE/--ISO-9001-
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 قاالم ح
  1الممحق ص

 أداة الدراس 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

  أخل الموظف، أختل الموظف ...
 تحي  طيب  وبعد,,,

 

االجتهاعية  ةأثر هحاسبة الهس  لي (ب عداد بحي ب ى اف  قاه ا افأرج  ال مـ أف الباحث

 )عمى هت هات ا دار  الهتكاهمة

 شركة ت ليد الكٍرباء الهركزية األردىية دراس  ح ل   

 ىظرا  لرٌهية الكبرى لرأيؾ في إعداد ٌذا البحي  أرج  التفظُّؿ با جابػة عمػى فتػرات 

 البياىات تستصدـ ألغراض البحي ال مهي فتط.االستهار  الهرفتة  عمها  بأف 

 

 ش كراع تع ونكم خدم ع لمبحث العممل                                                     

 
  نااثالب حااا                                                     
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 أوالع  المتغيرات الشخ ي  والوظيفي 
 النوع االجتم عل .1

 أىثى        ذكر                           

 راالعم  .2

 سىة 00 – 16         سىة فأقؿ                          10          

 سىة فأكثر 50           سىة                       50 -06          

 المؤهل العممل .3

 بكال ري س          دبمـ                                            

 دكت راي          هاجستير                                        

 الخبرة الوظيفي  .4

 سى ات 60-1          سى ات                          6-5          

 سىة 65أكثر هف          سىة                          65 -66          
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 االجتم عي   مدو تطبيق مح سب  المسؤوليث ني ع  رقرات االستب ن  المتعمق  بقي س 
 ( تحت ال بار  التي تهثؿ رأيؾ لكؿ فتر  هف الفترات اوتية:Xالرجاء التكـر ب ظت إشار   

 

 انفمرح انرلى
يىافك 

 ثشدح
 يحبَد يىافك

غُر 

 يىافك

غُر يىافك 

 ثشدح

 انجعد االلتصبدٌ

1 
خززذِبد ٌج١ّززع أفززشاد اٌّجتّززع تززٛفش اٌشززشوخ 

 ثجٛدح عب١ٌخ

     

2 
تسززبُ٘ اٌشززشوخ ثتٕشزز١ؾ االلتظززبد ِززٓ خززالي 

 اٌؼشائت اٌّفشٚػخ ع١ٍٗ

     

3 
تزٛفش اٌشززشوخ فززشص عّززً وج١ززشح ِمبسٔززخ ِززع 

 اٌمطبعبد األخشٜ

     

4 
تٛفش اٌششوخ دٚساد تذس٠ج١خ تم١ٕخ تسزبُ٘ فزٟ 

 دٚس٘ب ثض٠بدح األجٛس

     

5 

أعجزززبء اٌت١ّٕزززخ االلتظزززبد٠خ تشزززبسن اٌشزززشوخ 

ٚاٌعّزززززً عٍزززززٝ تحسززززز١ٓ ٔٛع١زززززخ اٌظزززززشٚف 

 اٌّع١ش١خ ٌٍمٜٛ اٌعبٍِخ ٚعبئالتُٙ..

     

6 
تسبُ٘ اٌششوخ فٟ اٌّسبّ٘خ فٟ ت١ّٕخ اٌّٛاسد 

 اٌجشش٠خ ٌٍتحم١ك اٌت١ّٕخ االلتظبد٠خ

     

7 
ٕ٘بٌززه اسززتجبثخ سززش٠عخ ٌشززىبٚٞ ٚالتشاحززبد 

 اٌّستف١ذ٠ٓ

     

8 

حً اٌّشبوً ٚاٌتخف١ف ِزٓ تسبُ٘ اٌششوخ فٟ 

األػززشاس اٌتززٟ تحززً ثززبٌّجتّع اٌّحٍززٟ أثٕززبء 

 األصِبد االلتظبد٠خ

  

 

   

 انجعد االجتًبعٍ

9 

تسززعٝ اٌشززشوخ اٌززٝ تعض٠ززض اٌمزز١ُ االجتّبع١ززخ 

ٚاٌتىبفززززً االجتّززززبعٟ ِززززٓ خززززالي اٌخززززذِبد 

 اٌّمذِخ

     

13 
تسزززززبُ٘ اٌشزززززشوخ فزززززٟ ِٛاجٙزززززخ اٌىزززززٛاس  

 اٌذعُ عٓ اٌٍضَٚٚاألصِبد ِٓ خالي تمذ٠ُ 

     

11 
تسبعذ اٌششوخ ثفتح حسبثبد تجشعبد ١ٌٍٙئبد 

 ٚاٌّؤسسبد اٌخ١ش٠خ .

     

12 
تززٛفش اٌشززشوخ  فززشص عّززً ٌٍّعززبل١ٓ ٚرٚٞ 

 االحت١بجبد اٌخبطخ

     

13 
تسزززبُ٘ اٌشزززشوخ ثت٠ّٛزززً اٌّشاوزززض اٌ مبف١زززخ ٚ 

 إٌٛادٞ اٌتشف١ٙ١خ ٚ اٌش٠بػ١خ.

     

14 
ٌٍّتفزٛل١ٓ ِزٓ أثٕزبء  تمذَ اٌششوخ ِٕح دساسز١خ

 اٌّجتّع.

     

15 

تمزززَٛ اٌشزززشوخ ثعمزززذ دٚساد تذس٠ج١زززخ ألفزززشاد 

اٌّجتّززززع ٚاٌطٍجززززخ فززززٟ اٌجبِعززززبد ٌتزززز ١ٍُ٘ٙ 

 ٌٍسٛق اٌعًّ.

     

16 

تٛجززززذ سو٠ززززخ ٚاػززززحخ ٌززززذٜ اداسح اٌشززززشوخ 

ٌّفٙززَٛ اٌّسززؤ١ٌٚخ االجتّبع١ززخ ٌتعض٠ززض اٌجعززذ 

 االجتّبعٟ ٌٍجٕه ٌّحبسثخ اٌفمش

     

17 
تٍتزززضَ اٌشزززشوخ ثتزززٛف١ش فزززشص عّزززً ِتىبفئزززخ 

 ألفشاد اٌّجتّع ِٓ أجً اٌتخف١ف ِٓ اٌجطبٌخ 
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38 

 

18 

تسبُ٘ اٌشزشوخ فزٟ أجزبص اٌّشزبس٠ع األسبسز١خ 

 ٌٍّجتّع ِٓ ِذاسط ِٚستشف١بد

     

 

 

 انجعد انجُئٍ

19 

تسززززبُ٘ اٌشززززشوخ فززززٟ ٔشززززش ثمبفززززخ االٌتززززضاَ 

ثبٌّسزززؤ١ٌٚخ اٌج١ئ١زززخ ٚاالجتّبع١زززخ فزززٟ ج١ّزززع 

اٌجٙززبد اٌّتعبٍِززخ ِعٙززبم ِ ززً  اٌحفززبة عٍززٝ 

 ٔظبفخ اٌج١ئخم ِٚىبفحخ ةب٘شح اٌتذخ١ٓ.

     

23 
ٌززززذٜ اٌشززززشوخ خطززززخ ؽززززٛاس  ٌّٛاجٙززززخ أٞ 

 ِخبؽش غ١ش ِحسٛثخ

     

21 
٠ٛجززذ ٌززذٜ اٌشززشوخ خطززخ ؽززٛاس  فززٟ حززبي 

 حذٚ  وٛاس  ث١ئ١خ.

     

22 
تستخذَ اٌششوخ تم١ٕبد حذ٠ زخ ال تسزجت تٍزٛ  

 اٌّبء أٚ اٌتشثخٌٍٙٛاء أٚ 

     

23 

تٍتزضَ اٌشزشوخ ثدطزذاس تمش٠زش سزٕٛٞ ٚدٚسٞ 

٠تؼزززّٓ ِشزززشٚعبد اٌّسزززؤ١ٌٚخ االجتّبع١زززخ 

اٌتززٟ تززُ تٕف١ززز٘ب ف١ّززب ٠تعٍززك ثبٌّحبفظززخ عٍززٝ 

 اٌج١ئخ ٚحّب٠تٙب

     

24 
تمززذَ اٌشززشوخ ِعٛٔززخ ِب١ٌززخ ٌٍّٕظّززبد اٌعبٍِززخ 

 فٟ ِجبي حّب٠خ اٌج١ئخ.

     

25 

حّززالد تٛع١ززخ ألفززشاد تمززَٛ اٌشززشوخ ثتٕظزز١ُ 

اٌّجتّع ث ١ّ٘خ اٌج١ئخ ٚاٌّحبفظخ ع١ٍٙب ثشزىً 

 دٚسٞ.

     

26 

تٙززززتُ اٌشززززشوخ ثززززبٌٕٛاحٟ اٌجّب١ٌززززخ ٌٍّٕطمززززخ 

اٌّح١طززززخ ثٙززززب ِززززٓ خززززالي ع١ٍّززززخ اٌتشززززج١ش 

 ٚاٌتج١ًّ ٌٍّٕبؽك اٌّح١طخ ثٙب.
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 اإلدارة المتك مم  بمقوم تث لث ع  أسمم  االستب ن  المتعمق  
 ( تحت ال بار  التي تهثؿ رأيؾ لكؿ فتر  هف الفترات اوتية:Xالتكـر ب ظت إشار   الرجاء 

 

 انفمرح انرلى
يىافك 

 ثشدح
 يحبَد يىافك

غُر 

 يىافك

غُر يىافك 

 ثشدح

 OHSASانًجبل األول: َظبو إدارح انصحخ وانساليخ انًهُُخ 

27 

ٚاٌتزززٟ  OHSASتٍتزززضَ اٌشزززشوخ ثبٌّٛاطزززفخ 

تحذد اٌششٚؽ ٚاٌّتطٍجبد ٌزٕظُ اداسح اٌسزالِخ 

 ٚاٌظحخ ا١ٌّٕٙخ 

     

28 

تٙززتُ اٌشززشوخ ثٕظززبَ اٌسززالِخ ٚاٌظززحخ ا١ٌّٕٙززخ 

ثغشع تم١ًٍ أٚ ِٕع اٌّخبؽش اٌتزٟ لزذ تظز١ت 

 ؽبلُ اٌعًّ 

     

29 

تٙززتُ اٌشززشوخ ثٕظززبَ اٌسززالِخ ٚاٌظززحخ ا١ٌّٕٙززخ 

اٌتزززززٟ تسزززززبُ٘ ثتعض٠زززززض ث١ئزززززخ اٌعّزززززً ا٢ِٕزززززخ 

 ٚاٌظح١خ. 

     

33 

اٌتضاَ اٌششوخ ثٕظبَ اٌسالِخ ٚاٌظزحخ ا١ٌّٕٙزخ 

٠سززبعذ عٍززٝ تحسزز١ٓ أِززبْ اٌّززٛةف١ٓ ٚجززٛدح 

 اٌج١ئخ اٌتٟ ٠عٍّْٛ ثٙب.

     

31 

تمززَٛ اٌشززشوخ ثٛػززع ٚتٕف١ززز ثشٔززبِج تززذس٠جٟ 

ٌٍعززززب١ٍِٓ عززززٓ ٔظززززبَ اداسح اٌظززززحخ تٛعززززٛٞ 

 اٌٛة١ف١ززززخ ٚاٌسززززالِخ اٌّطززززبثك ٌٍّٛاطززززفخ

OHSAS 18001 

     

32 

تمَٛ ارداسح اٌع١ٍب فٟ اٌششوخ ثعًّ ِشاجعزبد 

دٚس٠ززخ ِخططززخ ٌٍّٕظّززخ حتززٝ تطّززئٓ ارداسح 

اٌع١ٍززززب عٍززززٝ ِطبثمززززخ إٌّظّززززخ ٌٕظززززبَ ارداسح 

 OHSAS ِٚتطٍجبتزٗ اٌزٛاسد فزٟ اٌّٛاطزفخ

18001 

     

33 

تسززززعٝ اداسح اٌشززززشوخ اٌززززٝ تحم١ززززك اٌشػززززٝ 

اٌززٛة١فٟ ٌززذٜ اٌعززب١ٍِٓ ٔت١جززخ ٌال٘تّززبَ اٌىج١ززش 

ٚاٌشعب٠خ اٌفبئمخ ٚاٌّستّشح ِٓ خالي اٌحشص 

 عٍٝ سالِتُٙ اٌظح١خ 

     

34 

تٍتززضَ اٌشززشوخ ثتٕف١ززز اٌخطززخ اٌتٕف١ز٠ززخ ٚٚػززع 

اٌٛثززبئك ٚتج١ٙززض وبفززخ أٔظّززخ اٌشززشوخ ٌتتطززبثك 

  ِع اٌّٛاطفخ

     

 ISO 14001َظبو إدارح انجُئخ  :انثبٍَانًجبل 

35 
ٚاٌتٟ  ISO 14001تٍتضَ اٌششوخ ثبٌّٛاطفخ 

 تحذد اٌششٚؽ ٚاٌّتطٍجبد ٌٕظُ اداسح اٌج١ئخ

     

36 

تٛفش اٌششوخ ِعٍِٛبد عٓ ِذٜ ِسزبّ٘تٗ فزٟ 

األداء اٌج١ئززززٟ ٚثّززززب ٠تٛافززززك ِززززع اٌتشززززش٠عبد 

 ٚاٌٍٛائح.  

     

37 

ٌعب١ٍِٓ ثبٌحّب٠خ اتمَٛ اٌششوخ ثت١ّٕخ اتجب٘زبد 

ٌّحبسجخ د اِست٠ٛبتٛػزززززززززززززززززززز١ح ِع م ٌج١ئ١خا

 ١ٌخ.ٌّٚسؤٚا

     

38 

ة اداسٞ سٍٛتمززززززَٛ اداسح اٌشززززززشوخ ثٛػززززززع أ

خ ـززززٌج١ئ١داسح ارٌّشاجعززززخ ٚفحززززض ِٕظِٛززززخ ا

ٌج١ئٟ داء األٚتم١ززز١ُ اب ـزززتحس١ٕٙٚتحذ٠زززذ فزززشص 
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 ٌّحمك.ا

39 

تمززززَٛ اٌشززززشوخ ثض٠ززززبدح اٌززززٛعٟ اٌج١ئززززٟ ٌززززذٜ 

حزززٛافض ٌتشزززج١ع اٌّجزززبدساد اٌعزززب١ٍِٓ ٚ تمزززذ٠ُ 

 اٌطٛع١خ ٌّىبفحخ اٌتٍٛ 

     

43 

تمَٛ اٌششوخ ثتٕف١ز استشات١ج١خ ِسزتذاِخ رداسح 

االٔجعبثبد اٌىشث١ٔٛخ ٚتٕف١زز ٔظزبَ ِتمزذَ رداسح 

  اٌج١ئخ

     

 ISO 9001انًجبل انثبنث: َظبو إدارح انجىدح 

41 
ٚاٌتززٟ  ISO9001تٍتززضَ اٌشززشوخ ثبٌّٛاطززفخ 

 تحذد اٌششٚؽ ٚاٌّتطٍجبد ٌٕظبَ اداسح اٌجٛدح

     

42 
تشوض اٌششوخ فٟ خذِبتٙب اٌّمذِخ عٍٝ تحم١زك 

 ِتطٍجبد اٌع١ًّ ٚرٌه ٌتحم١ك سػب اٌّستف١ذ.

     

43 

تٙززتُ اٌشززشوخ ثٛػززع س١بسززخ ٚأ٘ززذاف اٌجززٛدحم 

ٚتحذ٠زززذ اٌع١ٍّزززبد ٚاٌّسزززؤ١ٌٚبد اٌؼزززشٚس٠خ 

 رٔجبص ٘زٖ األ٘ذاف

     

44 
اٌشززشوخ ثٛػززع ٚتٕف١ززز ع١ٍّززخ اٌتحسزز١ٓ  تمززَٛ

 ISO9001 اٌّستّش ٌٕظبَ اداسح اٌجٛدح

     

45 

تمزَٛ اٌشززشوخ ثتزٛف١ش ٔظززبَ ِشالجزخ عٍززٝ ج١ّززع 

اٌّست٠ٛبد ٚرٌه ٌتحم١زك ٚأداء خزذِبد ١ِّزضح 

 ٌٍّستف١ذ٠ٓ

     

46 
تززٛفش اٌشززشوخ عٕبطززش وفززٛءح ٌٍم١ززبَ ثبألعّززبي 

 اٌّطٍٛثخ ٚرٌه ٌتحم١ك سػب اٌّستف١ذ.

     

47 

تمزززززَٛ اٌشزززززشوخ ثتززززز ١ِٓ اٌتزززززذس٠ت ٚاٌت ١٘زززززً 

اٌالصِزززز١ٓ ٌٍٛطززززٛي ٌخذِززززخ ١ِّززززضح تٕبسززززت 

 ِتطٍجبد اٌّستف١ذ.

     

48 

تٙزززتُ اٌشزززشوخ ثظزززز١بٔخ اٌتج١ٙزززضاد ٚاٌحفززززبة 

ع١ٍٙززب ث فؼززً طززٛسح ِّىٕززخ ٌؼززّبْ خذِزززخ 

 .١ِّضح

     

 

 


