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 (Tobin's Qاألردنية وفقًا لنموذج )

 "2014-2009دراسة إختبارية على البنوك التجارية االردنية "

 :إعــداد الطالب
 أنس إبراهيم سالم العودات

 :إشـــــراف الدكتور
 الخطيب حازم بدر حافظ

 

ة على القيم على اإلفصـــــــاح عن المســـــــؤولية اإلجتماعيةثر أبيان الدراســـــــة إلى  هذه هدفت

 الدراسة وعينتها من تكون مجتمع كما .Tobin's Q)) السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج

حيث  ،(2014-2009بنك( عن الفترة الواقعة ما بين) 13البنوك التجـاريـة األردنية والبالع عددها )

ستخدام ولتحقيق أهداف الدراسة تم ا .الدراسة غرضتم اإلعتماد على التقارير المالية السنوية للبنوك 

ؤشـر معد خصـيصًا للبنوك التجارية األردنية من خالل تطبيق م ،)تحليل المضـمون( المنهج النوعي

صـــفية مثل )المتوســـطات األســـاليب اإلحصـــائية الو ســـتخدم الباحث العديد من او  ،( فقرة28) تضـــمن

البســـيط و  المتعدد كل من تحليل االنحدار اســتخدامضــافة إلى باإل ،الحســابية , اإلنحرافات المعيارية(

ختبار فرضــــياتها, كشــــفت إلختبار فرضــــيات الدراســــة , وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراســــة وا 

 همها:أالدراسة عن عدد من النتائج 

 لبنوك ل لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية على القيمة السوقية صائيةال يوجد أثر ذو داللة إح
 .(a≤0.05)( عند مستوى Tobin's Qوفقًا لنموذج ) التجارية األردنية

اإلفصــــــــــــاح، المســــــــــــؤولية اإلجتماعية، القيمة الســــــــــــوقية، البنوك التجارية :  الكلمات المفتاحية

 األردنية.
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ABSTRACT 

The Impact of Disclosing of Social Responsibility on 

Jordanian Commercial Banks Market value using To 

(Tobin's Q) Model 

 "Empirical Study On The Jordanian Commercial Banks 2009-2014 " 

Prepared by: 

Anas Ibrahim salem alodat 

Supervisor: 

Dr.Hazem Bader Hafez AL-khatib 

 This study aimed to demonstrate the impact of disclosing of social 

responsibility on Jordanian Commercial Banks Market value using To 

(Tobin's Q) Model. study sample consists of Jordanian commercial banks of 

(13 Bank) for the period between 2009-2014; it relies on the annual financial 

reports of the banks. To achieve the objectives of the study, researcher used 

the qualitative method (content analysis ), by applying the rate index 

specially designed for Jordanian commercial banks including (28) clause. 

The researcher used many statistical descriptive methods (such as means, 

standard deviations) in addition to the use of both simple and multiple 

regression analysis to test the hypotheses of the study. And after a process of 

analysis of the study data and test hypotheses, study revealed a number of 

results, including: 

• There is no statistically significant effect for disclosing of social 

responsibility on Jordanian Commercial Banks Market value using To 

(Tobin's Q) Model at (a≤0.05). 

Keywords : disclosure, social responsibility, Market value, Jordanian 

Commercial Banks. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها 

 مقدمة(1-1): 

األعمال في الســنوات  منظماتوالذي صــاحب مجال العلوم اإلدارية أدى التطور الهائل في 

السابقة الى ظهور العديد من المفاهيم الحديثة في بيئة األعمال والتي تمت الدعوة الى تبنيها لما لها 

ية لواإلســـــتثمارات، وكان من أهم هذه المفاهيم مفهوم المســـــؤو  المنظماتعلى هذه  من تأثير واضـــــ 

مســــــــــــؤولة تجاه البيئة العاملة فيها ، مما دفع العديد من  المنظماتبأن تكون  بينوالذي اإلجتماعية 

 منظري اإلدارة والفكر المحاســبي لدراســة األثر المتوقع جرتاء تطبيق هذا المفهوم، وعليه فنن انعكا 

زز عيالمختلفة  المنظمةتطبيق المســـــــــؤولية اإلجتماعية في المســـــــــار اإلجتماعي من خالل أنشـــــــــطة 

 العمل نحو تحقيق األهداف العامة لها.

على مفهوم المشـاركة المجتمعية من قبل مؤسـسـات  للمنظماتوتؤكد المسـؤولية اإلجتماعية 

قيق الرب  تح المتمثل في ور المنظمةيتعدى د أنبوتقترح هذه المســؤولية اإلجتماعية  ،األعمال كافة

 نظمةبين كل من المسؤولية اإلجتماعية والمقرارات وتصرفات تبين العالقة  إتخاذ إلىوتعظيم الثروة 

كل عام، والمجتمع المحيط بش فيهاتحسـين نوعية الحياة للقوى العاملة في بشـكل أخالقي والمسـاهمة 

ت المســــؤولية اإلجتماعية للشــــركات من خالل ويمكن تحقيق ذلك من خالل مختلف أنشــــطة ومجاال

إختيــارهــا لإلنخراط في المجتمع بمــا يحقق مصـــــــــــــــال  المســـــــــــــــاهمين والموظفين والعمالء والمجتمع 

 ة متخذي القرارات لتعزيز تنفيذ السياسات لمتابعلتحدد المسؤولية اإلجتماعية توالحكومات، بحيث 
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ـــة والتي تكون   Mwangi andمرغوبـــة في المجتمع )العمـــل في دعم مجـــاالتهـــا المختلف

Jerotich, 2013.) 

ونتيجة لتبني هذه المجاالت المختلفة للمســــــــــؤولية اإلجتماعية يمكن التوقع بأن يوجد عالقة 

إيجابية بين المســــــــؤولية اإلجتماعية واألداء المالي والســــــــوقي للشــــــــركات مما يعزز قيمتها الســــــــوقية 

(Branco and Rodrigues, 2008 بحيث ،) إستخدم العديد من الباحثين نموذج العالم جيم  قد

 Tobin's Qكأســلوب يحدد هذه القيمة الســوقية من خالل النموذج المعدتل لمعادلته الرئيســية  توبين

القيمــة الســــــــــــــوقيــة لحقوق المــالكين مقســــــــــــــومــة على القيمــة الــدفتريــة إلجمــالي بــتمثــل ت هــابحيــث أن

 (.2009 األصول)عبدالكريم والعالونة،

دف البنوك التجارية بتحقيق الثروة لمالكها وضـــــرورة القيام بأعمال تؤثر على قيمتها ه يأتي

أثر اإلفصــــاح عن المســــؤولية اإلجتماعية بأنشــــطتها وعناصــــرها  لبيانالســــوقية جاءت هذه الدراســــة 

 .لسوقيةعلى القيمة ا المتمثلة في كل من البيئة والمجتمع والعاملين، واإلرتقاء بالخدمات المختلفة

 الدراسة مشكلة(2-1): 

أمرًا ال بد منه في جميع القطاعات ومجاالت  للمنظماتأضـــــــــــحت المســـــــــــؤولية اإلجتماعية 

نتشــــــــــــــارها قـد يكون طيب العمـل لمـا لهـا من أثر ، وبعد التطور المتزايد في أعمال البنوك وتزايدها وا 

 حيث، اية واالفصـــــاح عنهتوجيه الدعم تجاه المســـــؤولية االجتماعبوتعدد أعمالها، وقيام العديد منها 

 لمنظماتاان عملية االفصــاح المحاســبي عن المســؤولية االجتماعية تســاهم بشــكل فعال في تحقيق 

لعمالء اهدافها بحيث يتم النظر لذلك كاســـلوب يؤدي الى زيادة حصـــتها الســـوقية والمحافظة على أل

ت تمويل اخرى مما وخاصــة في ظل اتســاع المنافســة وظهور مؤســســا ،الحاليين وجذب عمالء جدد
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يعني ان االلتزام تجاه المجتمع اصـــب  من ضــــمن االهداف الرئيســـية لهذه البنوك وان لم يرد تشــــريع 

 قانوني يلزمها ببعض جوانبه .

ين واإلرتقـــاء والعـــامل عتبـــار الكلف التي تترتـــب على التزام البنوك تجـــاه المجتمع والبيئـــةنوبـــ

 ننلــذا فــ التســـــــــــــــاؤل عن المنــافع التي تحققهــا من ذلــك،فال بــد من  بــالخــدمــات المقــدمــة من خاللهــا،

 جتماعية على القيمة الســـــــوقيةثر االفصـــــــاح عن المســـــــؤولية اإلأالغرض من هذه الدراســـــــة هو بيان 

 .  (Tobin's Qوفقًا لنموذج )للبنوك التجارية االردنية 

 ف الدراسة اهدأ(3-1): 

 تهدف هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية : 

ريف باإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية في البنوك التجارية األردنية والوقوف على التع 1-

 انشطتهاأهم 

 ارية االردنية.جمعرفة أثر اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية على القيمة السوقية للبنوك الت2- 

 تجارية األردنيةللسوقية للبنوك ابيان انشطة المسؤولية اإلجتماعية األكثر تأثيرًا على القيمة ا3- 

 ترتيب االنشطة المفص  عنها من قبل البنوك من خالل تقاريرها الصادرة عنها.4- 
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 الدراسة أهمية :(1- 4)

تنبثق هذه األهمية من تزايد دور وأهمية اإلفصــــــــاح عن المســــــــؤولية اإلجتماعية للبنوك وما 

وال شـــك  ،يهفوبين المجتمع الذي تعمل تلتزم به أمام أفراد المجتمع من خالل العالقة المتبادلة بينها 

ي تؤثر من األمور التو للبنوك القيمة الســـــوقية على تؤثر قد المســـــؤولية اإلجتماعية وقياســـــها  في أن

نتشارها. كما تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل النقاط   التالية :في ربحيتها وا 

دارة جارية األردنية مما سيساعد إبيان أثر اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية في البنوك الت 1-

لمسؤولية ا اإلفصاح عن هذه البنوك على توجيه القرارات التنفيذية نحو زيادة االهتمام بموضوع

نعكاساته على     .القيمة السوقيةاالجتماعية بشكل أفضل وا 

لتقارير اواإلفصاح عنها في إدراك البنوك التجارية األردنية إلهمية المسؤولية اإلجتماعية مدى 2- 

 المالية السنوية.

ية لتفعيل االهتمام بالمسؤولية اإلجتماع أنشطتهامختلف بلبنوك لكما أن هذه الدراسة مهمة 3- 

ستراتيجياتها المستقبلية.    في خططها وا 

تتمثل في التوصيات التي ستقدمها إلدارة البنوك التجارية األردنية في مجال المسؤولية  كما-4

 .قيمتها السوقية ومدى اإلستفادة منها ح عن أنشطتها مما قد يزيد من االجتماعية واإلفصا
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 أسئلة الدراسة وفرضياتها(5-1): 

 الدراسة:اسئلة   -

من واقع مشــــكلة الدراســــة والتي تتمحور في بيان أثر اإلفصــــاح عن المســــؤولية اإلجتماعية 

 : اسة األجابة عن السؤال التاليدر ستحاول ال كما على القيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية.

  الرئيس:السؤال 

هل يوجد هناك أثر لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية على القيمة السوقية للبنوك التجارية  1-

 ( ؟Tobin's Qلنموذج ) األردنية وفقاً 

 التالية:وينبثق عنه األسئلة الفرعية 

ية للبنوك على القيمة السوق تجاه البيئةعية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماهل يوجد هناك أثر 1-1  

 ( ؟Tobin's Qالتجارية األردنية وفقًا لنموذج )

تجاه العاملين على القيمة السوقية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية هل يوجد هناك أثر  2-1

 ( ؟Tobin's Qللبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

ية على القيمة السوق المسؤولية اإلجتماعية تجاه المجتمع يوجد هناك أثر لإلفصاح عن هل 3-1

 ( ؟Tobin's Qللبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

قية اإلرتقاء بالخدمات على القيمة السو بهل يوجد هناك أثر لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية  4-1

 ( ؟Tobin's Qللبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )
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 يات الدراسةفرض -

  : الفرضية الرئيسية

H0:لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية على القيمة السوقية  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 (.a≤0.05( عند مستوى )Tobin's Qوفقًا لنموذج )

 و يتفرع عنها الفرضيات التالية :

H0-1 :ة ية تجاه البيئ يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعال

( عند مستوى Tobin's Qعلى القيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

a≤0.05).) 

H0-2: لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية تجاه العاملين  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 (.(a≤0.05د مستوى ( عنTobin's Qعلى القيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقاً لنموذج )

H0-3 :لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية تجاه المجتمع  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

( عند مستوى Tobin's Qعلى القيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

a≤0.05).) 

H0-4 :إلرتقاء ابلإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

( عند مستوى Tobin's Qبالخدمات على القيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

a≤0.05).) 

  



- 8  -  

 حدود الدراسة(6-1): 

 (2014-(2009بين  للفترة ماجراء هذه الدراسة إالحدود الزمانية : حيث تم  -

 ردنية. البنوك التجارية االهذه الدراسة على  أجريتالحدود المكانية :  -

 محددات الدراسة (7-1): 

هذه الدراسة على البنوك التجارية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي، وبالتالي  أجريت -

تم إستبعاد البنوك غير األردنية )األجنبية(، والبنوك اإلسالمية مما قد يصعب تعميم النتائج 

 على كافة البنوك العاملة في االردن.

التحقق من أثر اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية على القيمة  تهدف هذه الدراسة في -

لكن يمكن وجود عوامل أخرى تؤثر على القيمة السوقية وليست بذات صلة  ،السوقية

 بمتغيرات الدراسة.

هذه الدراسة على دراسة اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية في ظل عدم وجود  قامت -

ة الى عدم وجود مقيا  خاص يقيسها في البنوك تشريعات وقوانين ملزمة لها باإلضاف

 التجارية.

 مصطلحات الدراسة(8-1): 

 المسؤولية اإلجتماعية:عن اإلفصاح  -

كاملة  إلى مستخدميها بصورة المالية الكمية وغير الكميةتقديم البيانات و المعلومات وهو  

ة اه البيئة الداخليوغير مضللة عن كل ما تقوم به البنوك التجارية تج و صحيحة و مالئمة

والخارجية العاملة بها بحيث تشير الى هذه المسؤولية في تقاريريها السنوية وتشتمل على المسؤولية 

 (.2014عمر والشعار وزلوم،تجاه البيئة، والعاملين وتجاه المجتمع وتجاه اإلرتقاء بالخدمات )
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 اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة تجاه البيئة : -

الحد من  فياإلفصاح عن ما تقدمه البنوك التجارية تجاه البيئة وما تقوم به تجاهها وهو 

تلوث الماء والتربة والهواء ، وما تقدمه تجاه أعمال التشجير والحدائق وزيادة المسطحات الخضراء 

 (.2013في المجتمع العاملة به )المساعيد،

 املين:اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة تجاه الع -

ة من معاشات مناسب فيهوهو اإلفصاح عن ما يقدمه البنك التجاري للموظفين العاملين 

ومجزية، والترقيات الوظيفية والتدريب والتطوير المستمر ، والتأمين الصحي والبيئة المناسبة 

 (.Tuodolo,2009للعمل باإلضافة الى اإلجازات ومزايا النقل واإلسكان والبيوت )

 المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة تجاه المجتمع :اإلفصاح عن  -

حترام  التحتية، البنى دعموهو اإلفصاح عن جميع األنشطة التي يقوم بها البنك تجاه   العاداتوا 

 االنشطة دعم والمجتمع المدني، مؤسسات دعمو ،العامة والسلوك القواعد خرق وعدم والتقاليد

وتوجيه التبرعات الى الجمعيات )العامري  التعليمومؤسسات  العلمية المراكز دعمو  ،االجتماعية

 .(137، ص 2008و الغالبي،

  



- 10  -  

 اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة تجاه اإلرتقاء بالخدمات:

أعلى بخـدمـاتها البنكية تجاه العمالء بإلرتقـاء لوهو اإلفصــــــــــــــاح عن كـل مـا تقوم بـه البنوك 

هم )الحسن وصواًل الى رضا له واما يحتاجوفير كل تو  مرغباته ةتلبيمستوى وجودة للوصول الى 

،2014.) 

 : القيمة السوقية -

بأنها السعر السوقي الحالي ألسهم الشركة مضروبًا في عدد  وعرفت ألغراض هذه الدراسة 

األســــــــــــــهم القـــــائمــــــة في الســــــــــــــوق والتي يمكن أن تكون مؤشــــــــــــــرًا لحــــــالـــــة كفـــــاءة الســــــــــــــوق 

 المعادلة التالية:  من خالل , وتقا(702،ص2010)العامري،

عدد االسهم العادية  xمن نهاية كل عام 31/12) سعر السهم العادي في القيمة السوقية=  

 .المكتتب بها(

 :(Tobin's Q) نموذج  -

انــه النموذج الــذي يمكن من خاللــه قيــا  القيمــة ألغراض هــذه الــدراســـــــــــــــة على  وتم تعريفــه

لنجار, اومحاســــــــــبية مســــــــــتمدة من القوائم المالية )الســــــــــوقية للبنوك ويعتمد على وجود بيانات مالية 

 (، ويقا  هذا النموذج من خالل المعادلة التالية:2013

عدد االسهم  xمن نهاية كل عام 31/12) سعر السهم العادي في  (=Tobin's Qنموذج )

 /القيمة الدفترية الجمالي االصول.العادية المكتتب بها(
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 الفصل الثاني

 راسات السابقةاألدب النظري والد

 

 (2-1)مقدمة : 

 (2-2):  ولية اإلجتماعية وفوائد تطبيقهامفهوم المسؤ 

 (2-3)محاسبة المسؤولية االجتماعية : 

 (2-4) اإلفصاح : 

 (2-5): لمحاسبي عن المسؤولية االجتماعيةاالفصاح ا 

 (2-6): ي عن أنشطة المسؤولية اإلجتماعيةاإلفصاح المحاسب 

 (2-7):  كاتالقيمة السوقية للشر  

 (2-8): الدراسات السابقة العربية واالجنبية 

 (9-2):  عن الدراسات السابقةما يميز الدراسة الحالية 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 
 

 مقدمة :(2-1)

على صعيد منظمات األعمال سواء  كمفهوم حديث المسؤولية اإلجتماعيةتعاظمت أهمية  

م الخدمات أو اإلنتاج وبغض النظر أكانت ملكيتها خاصة أو ذات مساهمة عامة، كان هدفها تقدي

وعليه ونتيجة التطور الملحوظ في عمل المنظمات محليًا أو إقليميًا او دوليًا. فكان للتنافسية الشديدة 

 .ةبينها الدافع لتطبيق مفهوم المسؤولية اإلجتماعية وأنشطتها ومجاالتها الداخلية منها والخارجي

التغيرات الطارئة على بيئة األعمال، وحاجات العمالء والمستهلكين حيال  وبسببوعليه  

المنظمة وما تقدمه لهم من خدمات ومنتجات دفعها الى السعي نحو تطبيق القوانين الناظمة في 

  .مجال المسؤولية اإلجتماعية، وضرورة تحقيق التنمية المستدامة من خاللها تجاه المجتمع وأفراده

من هنا فنن تطبيق المسؤولية اإلجتماعية يحمل المنظمات العديد من التكاليف نتيجة تبنيها 

مفتوح يتأثر ويؤثر في المجتمع ويسعى إلى اإلستمرارية والنمو والتوسع، لها.حيث تمثل المنظمة نظام 

تسجيل و  وبة من وجوده في هذا المجتمع، وعليه فال بد من قيا  وتقييموتحقيق األهداف المطل

التكاليف المترتبة في سبيل تطبيق المسؤولية اإلجتماعية واإلفصاح عنها ضمن فرع خاص يطلق 

 Kyay andعليه محاسبة المسؤولية اإلجتماعية حيث يظهر هذه المسؤولية وتكاليفها بشكل واض  )

Yuyla, 2007. مما يدعم موقف المنظمة في البيئة العاملة فيها ) 
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من  وما يتضمنهبشكله المحاسبي دراسة مفهوم المسؤولية اإلجتماعية من هنا فال بد من  

نشاطات ومجاالت وما هي التأثيرات التي تنعك  على المنظمات عند تطبيقها خاصة من قبل البنوك 

 .، ال سيما األثر على قيمتها السوقيةالتجارية

 مفهوم المسؤولية اإلجتماعية وفوائد تطبيقها :(2-2) 

من التعريفات الخاصة لمفهوم المسؤولية اإلجتماعية في بيئة األعمال من قبل ورتد العديد  

المنظمات الدولية والباحثين في هذا المجال والجهات القائمة بتطبيقها. إال أن هذا المفهوم بات مدعاة 

حيث تعددت وجهات نظر الباحثين والدارسين له )ناصر والخضر،  ,للبحث من قبل المهتمين به

أنه لوقتنا الحاضر ال يوجد تعريف متفق عليه ومفهوم عام له وربما تعود اإلختالف  كما(، 2014

 في وجهات النظر هذه الى تعدد الثقافات والقيم للمجتمعات التي تعمل فيها المنظمات بشكل عام.

تعدد لويعزى هذا اإلختالف في تفسير مفهوم المسؤولية اإلجتماعية آلراء العلماء واألكاديميين.      

وظائف المنظمات حيث يذهب بعضهم الى النظر الى وظيفة المنظمة على أنها تتمثل في تعظيم 

الربحية فقط، بينما ذهب آخرون الى أن وظيفة المنظمة هي المسؤولية اإلجتماعية والمطبقة من 

 ( .Friedman, 2005خاللها لما لها من أثر في تحقيق رفاه المجتمع )

ألوروبية فقد أوردت تعريفًا خاصًا للمسؤولية اإلجتماعية بأنه : توحيد جميع ما أما المفوضية ا     

تهتم به المنظمة من بيئة ومجتمع بعملياتها الداخلية وتفاعالتها الخاصة مع أصحاب المصال  

 (.Cruz and Pedrozo, 2009والمالك على أسا  طوعي )

مع المحلي بقرارات المنظمة من حيث يجب أن تضمن المسؤولية اإلجتماعية إشراك المجت

خالل خلق بيئة أنشطة ودية والنظر الى القضايا العامة مثل حقوق اإلنسان وكرامته، وسالمة 
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المنتجات وفاعلية الخدمات، والتخفيف من الفقر والمساعدة على القضاء على اآلفات والمشاكل 

 (.Rindova, et. al, 2005المجتمعية المستشرية به ودعم النمو اإلقتصادي في المجتمعات )

كما وتعرف المسؤولية اإلجتماعية على أنها جميع ما تقوم به المنظمات من أعمال كافة 

أيضًا مع المعايير   تنعك  على المجتمع بشكل يتصف بالشفافية واألخالقيات العامة و بما يتفق

 (Verboven, 2011الدولية للسلوك وصواًل للتكامل في جميع ممارسات المنظمة )

 تباراتاالع من العديد يتضمن نشاط أنها على اإلجتماعية المسؤولية تعريف ويمكن أيضاً 

 المجتمع في ةالفعال المشاركة الى باإلضافة بها العاملة ووالبيئة اإلنسان وحقوق الموظفين احترام مثل

 . (Potin,et. al, 2013ككل ) والمجتمع للمنظمات واإلزدهار النمو لتحقيق

 بالتنمية ةالمساهم في الشركات التزام أنها على اإلجتماعية المسؤولية الدولي البنك عرف وقد

 من للك ونمطها الحياة وتحسين وعائالتهم، الموظفين مع العمل خالل من المستدامة اإلقتصادية

 ,Starks) ةالشامل للتنمية يسعى جيد بشكل التجارية باألعمال القيام خالل من ككل والمجتمع األفراد

 .األطراف جميع تجاه المنظمة قبل من المقدمة األنشطة جميع في أي(2009

 لمتحققةا واالستراتيجية المالية المزايا جميع أنها على أيضاً  اإلجتماعية المسؤولية وتعرف

 نافسيةت ميزة يحقق بما عنها واإلبالغ اإلجتماعية األنشطة في والمشاركة اإلنخراط خالل من للشركة

 Kolk( و )Li, et. al, 2010) المصال  وأصحاب المنظمة بين الثقة تعزيز خالل من ملحوظة

and Pinkse, 2010). 

وينظر الى مفهوم المسؤولية اإلجتماعية على أنها واجب ديني أواًل ووطني ومجتمعي ثانيًا، 

اف ألطر وأنه يعني إنتهاج المنظمة نهجًا يتصف بالمساءلة أمام مالكها ومساهميها، وأمام جميع ا
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األخرى بحيث يحقق مفهوم التمية المستدامة بحفظ حق األجيال القادمة، وأن تلتزم المنظمات بهذه 

المسؤولية بشكل طوعي وأن ال تنتظر جراء إلتزامها هذا في الحصول على منافع مباشرة 

 (.2015)الزامل،

ا المنظمات تي تقوم بهويشير مفهوم المسؤولية اإلجتماعية الى اآلثار المترتبة عن األنشطة ال 

سعيًا الى تحقيق منافع متبادلة بينها وبين المجتمع العاملة به من خالل ما تقدمه من خدمات وأنشطة 

 سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لجميع األطراف الداخلية منها والخارجية .

د من مات فال بد من وجود العديتبني مفهوم المسؤولية اإلجتماعية في المنظلوعليه ونتيجة  

الفوائد المقترنة في تطبيق المسؤولية اإلجتماعية وتبنيها من خالل المنظمات، إذ يرى الباحث في 

ضرورة القيام باإللتزام في هذا المفهوم للمساهمة في القضايا اإلجتماعية المختلفة مما قد يقود المنظمة 

قيق النجاح في أعمالها بشكل فعال وتحسين الخدمات في تحقيق مزايا عديدة كالسمعة الجيدة وتح

المقدمة للعمالء وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم مما قد ينعك  باإليجاب على إزدهار المنظمات والوصول 

 الى أهدافها المنشودة.

من هنا ومن تتبع الباحث لألدبيات التي تناولت مفهوم المسؤولية اإلجتماعية في جوانب  

العديد من الفوائد التي تتحقق في تطبيق المسؤولية اإلجتماعية في المنظمات سواء عديدة فقد وردت 

 Rouf( و 2014) Heim كانت فوائد لها أو للمجتمع بشكل عام، حيث يمكن حصرها بالتالي 

 ( :  2015)الزامل ( و 2011)

والعمل  اتعريف المنظمة بحاجات المجتمع ورغبات أفراده بحيث تسعى المنظمة الى توفيره1- 

 على تقديمها والتكيف معها، وذلك من خالل ما تقدم من برامج وأنشطة في هذا السياق.
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تصب  المنظمة شريك للحكومات حيال المجتمع عندما تتبنى دعم برامج ثقافية وصحية 2- 

 وتعليمية ومجتمعية خيرية بمستوى فتعال.

 ة في المجتمع .المساهمة في توفير فرص عمل والحد من البطالة الموجود 3-

عزيز ريادة وتنافسية المنظمة : أي أنه عندما تتبنى المنظمة لهذا المفهوم تنشأ عالقة ت -4

تبادلية بين المسؤولية اإلجتماعية في تعزيز الريادة ومراعاة الجانب اإلداري والمالي بها من 

جتمع إذ متها في المخالل ما تقدمه من مسؤولية تجاه الموارد البشرية والمجتمعات وكيفية مساه

 يصب كل هذا في تحسين أداء المنظمة.

الدور النشط : تلعب المسؤولية اإلجتماعية دورًا نشطًا ومسؤواًل في تشكيل التقدم اإلجتماعي 5- 

 وتنميته.

النجاح في تحقيق المسؤولية اإلجتماعية يعد نجاحًا المنظمة :بحيث سينعك  على إزدهار 6- 

 اإلقتصاد الوطني.

لسعي نحو تحسين شهرة المنظمة وزيادة قيمتها اإلقتصادية: بحيث تتأثر بها سمعة وشهرة ا 7-

المنظمة في تحسين القدرة على جذب رؤو  األموال )المساهمين(، وجذب العمالء نحو خدماتها 

 وتعظيم ربحيتها وقيمتها .

حقيق سعى الى تجذب العاملين وكسب والئهم: إذ أن المنظمات التي تتبنى هذا المفهوم ت -8
رضا العاملين فيها، والذي بدوره سيساعد على إستقطاب عاملين يحملون مؤهالت ومهارات 

 عالية )ذوي كفاءات( بشكل أكبر .

السعي لتحقيق الجودة : وذلك من خالل تفادي األخطار عند تقديم األنشطة والبرامج بحيث 9- 

 هتمام بهم من خالل هذه الخدمات.يتم الزيادة في تلبية ما يطلبه العمالء وزيادة اإل
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تحسين الخدمات المقدمة : أي تقديم الخدمات التي تلبي إحتياجات العمالء والتي يتم  -10

الوصول إليها من خالل تطوير هذه الخدمات حسب رغباتهم ال سيما الرغبات والحاجات 

 .اإلجتماعية وذلك بهدف إستمرارية الطلب عليها مما يعني تحقيق الربحية

ويمكن لنا النظر للمسؤولية اإلجتماعية واإللتزام بتطبيقها من قبل المنظمات بأنها مدخل  

يساعد على تحسين األداء المالي من خالل العمل في تكوين صورة ذهنية تتصف باإليجابية عند 

أكبر عدد ممكن من الشرائ  المكونة للمجتمع عبر ما تقدمه من معززات تدعم شهرة المنظمات عن 

يق جذب العمالء لها، والعمل على اإلستقرار والترابط اإلجتماعي بين كل من المنظمة والمجتمع طر 

 في العديد من المجاالت.

وهذا ما دعى اإلدارات لزيادة جهودها للتقيد بالمسؤولية اإلجتماعية من أجل ضمان سعي  

ياً مع أهداف ولية وتنفيذها تماشالعاملين المقدمين للخدمة في شتى األقسام والدوائر لتطبيق هذه المسؤ 

المنظمة ذاتيًا دون خوف خشية من اإلجراءات الرقابية والوسائل التقليدية في هذه الناحية )كالبنوك 

والمصانع( وغيرها من منظمات األعمال، ولذلك يمكننا القول بأن المسؤولية اإلجتماعية في شتى 

 .األفراد والعاملين والمجتمع ككل هو أفضل تجاه المجاالت تدعم من قدرة المنظمة على تقديم كل ما

 محاسبة المسؤولية االجتماعية  :(2-3)

على مستوى االقتصاد العالمي وخاصة  عية لقد تزايد االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتما

اضحا و  في ظروف تكرار االزمات المالية والتغييرات المناخية وتزايد المشاكل االجتماعية حيث اصب 

زمام المبادرة بخصوص مسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة التي تعمل  المنظمات ضرورة ان تتولى 

 Kraus andالمحيطة بها او البيئة العالمية ) وخاصة تلك التي تؤثر انشطتها على البيئة فيها

Brtitzelmaier,2012 ). 
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 ة السائدةيالعالم يةافسظروف التنالفي ظل  أنهالى  والمنظرين الكثير من الكتاب حيث أشار

والتغييرات السريعة في بيئة االعمال فان المحافظة على الحصة السوقية واالستمرار بالقدرة التنافسية 

ساسي األالهدف  نأفعلى الرغم من ، بمسؤولياتها المجتمعية المنظماتان لم تلتزم  صعبة التنفيذتكون 

أن هذه ، و ثيرها على المجتمع ال يمكن اهمالهتا أن إالقتصاد اإلللمؤسسات هو الربحية وتطوير 

 Baki , et. alتسعى الى تبني المسؤوليات المجتمعية المناطة بها وتفعيل دورها فيها ) المنظمات

,2015) . 

قد ينظر لها كخيار  المنظمةمن هنا يرى الباحث بأن محاسبة المسؤولية االجتماعية في 

إليفاء لومات حول التكاليف التي تتحملها منظماتهم ن المعلاختياري يصنع من قبل االدارة لالفصاح ع

بنلتزاماتها تجاه المجتمع سعيًا منها لدعم القيمة السوقية لها وتحسين القدرة التنافسية في ظل المنافسة 

 الشديدة  . 

وكنتيجة طبيعية لظهور االهتمام بالمسؤولية االجتماعية في ستينيات القرن الماضي بدأ 

 ، وقد  (Mathews,1997)ن المحاسبة  تحت إسم محاسبة المسؤولية االجتماعية ظهور نوع م
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اهتم المحاسبون بضبط العمليات واالحداث التي تخص هذا الفرع من خالل استخدام االس  
والقواعد الالزمة لعملية تسجيل هذه االحداث واثباتها في السجالت وخاصة القيد المزدوج 

(Zaidi,2012) . 
محاسبة المسؤولية اإلجتماعية انبثقت كفرع جديد من فروع المحاسبة في مفاهيمها  وعليه فنن

الجديدة والتي اتخذت الطابع الوصفي العام دون اللجوء للدخول الى التفاصيل الخاصة بالتطبيق 

وذلك بسبب المشاكل التي قد تواجهها والتي منها اإلفصاح وقيا  التكاليف والعوائد اإلجتماعية حيث 

نت من هذه المشاكل الصعوبات البالغة في قدرتها على توفير أدوات وأساليب كمية محاسبية كا

 للقيا .

من هنا ومن تتبع الباحث ألدبيات مفهوم محاسبة المسؤولية اإلجتماعية من خالل الرجوع 

نه نالى المؤلفات ذات العالقة في عملية تحديد نوع وفرع المحاسبة التي تتعلق به هذه المحاسبة ف

 توصل الى وجود عدد من المداخل التي تعتبر المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية جزءًا وفرعًا منها.

( بأن لمحاسبة المسؤولية اإلجتماعية 421ص ،2011) والسويطي مطركل من حيث أشار 

 ثالثة مداخل رئيسية وهي كالتالي:

ا امتداد لمجال المحاسبة المدخل األول : إعتبار محاسبة المسؤولية اإلجتماعية بأنه -

المالية بشكلها التقليدي، ويجب على القوائم المالية الصادرة عن المنظمة اإلشارة لتكاليفها 

 من خالل توفير بيانات مالية تبين األداء اإلجتماعي واإلقتصادي بها .
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عتبارها كنط - ر االمدخل الثاني : التوسع والشمولية في محاسبة المسؤولية اإلجتماعية وا 

فكري شامل للمحاسبة بشكل عام واعتبارها مرجعًا تتبع لها باقي الفروع األخرى من 

 المحاسبة بحيث تكون هي رئيسية وباقي المحاسبات تابعة لها.

المدخل الثالث : أن محاسبة المسؤولية اإلجتماعية فرع خاص ومميز وله العديد من  -

ا مثل المحاسبة المالية والمحاسبة الخصوصيات وتقع داخل اإلطار العام للمحاسبة مثله

البنوك المالية و  المنظماتاإلدارية ومحاسبة التكاليف ومحاسبة الموارد البشرية ومحاسبة 

 وغيرها من الفروع الخاصة.

وعليه فيرى الباحث بأن محاسبة المسؤولية اإلجتماعية فرعًا خاصًا ال بد من وجود طرق 

ق مع المدخل الثالث أعاله، حيث ال بد لهذا الفرع أن يقوم خاصة لإلفصاح والقيا  عنه وبما يتواف

من خالله في اإلعتراف بالتكاليف المترتبة على كل نشاط من أنشطة المسؤولية اإلجتماعية والتي تم 

تبنيها من قبل المنظمة، وعرضه بنسلوب كمي مالي وارفاقه على شكل ايضاحات في قوائمها المالية: 

 رات على إتخاذ القرارات الرشيدة بما يحقق أهداف المنظمة بشكل فتعال .مما يساعد متخذي القرا

فمن هنا فنن إعتبار المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية فرعًا مستقل يتعارض مع المدخل 

الثاني والذي يعتبر هذه المحاسبة على أنها اإلطار الشامل للمحاسبة وجميع الفروع ترجع اليها، وربما 

ارض بعدم التطبيق العام لمحاسبة المسؤولية اإلجتماعية ال سيما بأن هناك الكثير من يفسر هذا التع

، إضافة الى عدم وجود معايير محاسبة دولية خاصة تناولتها لمطلوبالمنظمات لم تتبناها بشكلها ا

 بالدقة.بشكل مفصل وتفتقر الى نموذج معتمد لقياسها يتصف 
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 االجتماعيةمفهوم محاسبة المسؤولية  :(2-3-1)

تعد محاسبة المسؤولية اإلجتماعية من الفروع الحديثة لمهنة المحاسبة، حيث أنها بدأت مع 

ظهور المسؤولية اإلجتماعية ومفهومها الواسع بشكل عام في ستينيات القرن المنصرم ال سيما بعد 

ل د من العوامأن توجهت منظمات األعمال في تطبيقها، من هنا فقد دعت الحاجة الى وجودها العدي

والظروف كحساب كلفة تبني المسؤولية اإلجتماعية وبيانها لألطراف كافة، عالوة على الظروف 

  عام.الخاصة التي تؤثر في بيئة األعمال بشكل 

ورد لمحاسبة المسؤولية االجتماعية عدة تعريفات ال تختلف بمضمونها عن تعريف علم فقد 

 عملية :ابانهعرفت  االجتماعية فقدالخاصة بالمسؤولية المحاسبة مع اضفاء خصوصية المعلومات 

 ,Kyay and Yuyla) والخاصدية معاً للقطاعين العام واالقتصا ،األحداث االجتماعية قيا  وتقييم

2007 (. 

وتعرف أيضًا على أنها " أحد مكونات المحاسبة بمفهومها الواسع والذي ينص على أن 

تفسير األنشطة والظواهر التي لها أسا  طبيعي واجتماعي المحاسبة هي فن أو علم هدفه قيا  و 

 .(164ص ،2002واقتصادي )الفضل وآخرون، 

كما عرفت محاســـــــــبة المســـــــــؤولية االجتماعية بانها عملية تســـــــــتخدم لتحديد وقيا  وعرض 

وادارة المخاطر واالنشــــــــــطة المتعلقة بتحســــــــــين انجاز المســــــــــؤولية  منظمةالمســــــــــؤولية االجتماعية لل

وقد أشــــار أغلب منظري الفكر المحاســــبي ان محاســــبة  النقد.ية للشــــركات باســــتخدام وحدة اإلجتماع

المســـؤولية االجتماعية يمكن النظر اليها كةلية تهدف لتعزيز المســـاءلة والشـــفافية بشـــكل موســـع تجاه 

ـــــــة الخـــــــارجيين،اصــــــــــــــحـــــــاب المصـــــــــــــــــــــال   ـــــــاإلضـــــــــــــــــــــاف ـــــــب األ ب القي والمجتمعي خالى الجـــــــان

(O'Dwyer,2006,P22) . 
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محاسبة المسؤولية اإلجتماعية على أنها إلزام المنظمات بالقيام بأعمالها بطريقة تخدم  ازمتوت

جميع األطراف الداخلية والخارجية واألطراف ذات العالقة فيها، وذلك من خالل اإلعتراف بالتكاليف 

التي تدفع للحد من األضرار والمشاكل التي تلحق بالمجتمع وتؤثر به نتيجة عمل المنظمة 

(Schermerhorn 2002, p 158.) 

وعليه يمكن النظر لمحاسبة المسؤولية اإلجتماعية على أنها جميع األنشطة المعمول بها من 

قبل المنظمات والتي تحتوي على مضمون إجتماعي والعمل على قياسها واإلفصاح عنها واثباتها في 

 وائم المالية باالضافة الىالسجالت بشكل منظم ومن ثم توصيله الصحاب المصال  من خالل الق

ايضاحات تتضمن معلومات مالية عن المسؤولية االجتماعية بصورة مناسبة ومالئمة بقصد خدمة 

 جميع األطراف ذات العالقة في المنظمة .

 خصائص  محاسبة المسؤولية االجتماعية :(2-3-2) 

ض مع بعضعا البع من عدة نظم فرعية ترتبط المنظمةيتكون نظام المعلومات المحاسبية في 

بشكل تكاملي حسب عالقة كل نظام فرعي بالنظام االخر لتشكل بمجملها النظام المحاسبي ويعد 

نظام محاسبة المسؤولية االجتماعية احد النظم الفرعية للنظام المحاسبي ونظرا الختالف طبيعة 

وكما  بعدة خصائص فانه يتصف المنظمةالمسؤولية االجتماعية عن االحداث والعمليات االخرى في 

 :Li Zheng (2012)يلي 
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 المنظمةان نظام محاسبة المسؤولية االجتماعية مصمم على اسا  ان اغلبية انشطة  -1

 قابلة للقيا  احصائيا ويمكن التعبير عنها بالطرق الكمية .

 منظمةالتركز محاسبة المسؤولية االجتماعية على نظام ادارة المسؤولية االجتماعية في  -2

من خالل منظور نقدي وتحديد وقيا  االنشطة المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ واالدارة والمراقبة 

ة بهدف تحديد ما اذا كان نظام ادارة المسؤولي للمنظماتواعادة التقييم للمسؤوليات االجتماعية 

يعمل بشكل فعال، ويمتد دور المحاسبة لتشمل تقييم معلومات  المنظمةاالجتماعية في 

ذية العكسية لتحسين انشطة االدارة من وجهة نظر االدارات والمجتمع  مما يساعد في التغ

 تخفيض مخاطر المسؤولية االجتماعية .

النشطة والجهود اداة تدعم كل نوع من اعلى أنها تعد محاسبة المسؤولية االجتماعية  -3

 المسؤولية االجتماعية. المبذولة في مجال

  سؤولية االجتماعيةاهداف محاسبة الم :(2-3-3)

تهدف محاســــــــــــــبة المســــــــــــــؤولية اإلجتماعية للعديد من األمور المرجوة مثل تقديم المعلومات 

الالزمة للقيام بتقييم أثر أنشــــطة المنظمة على المجتمع، وتأثير هذه األنشـــــطة في البيئة اإلجتماعية 

، حيث ان اســــــــــــــتخدام  من خالل قيـا  األثر المترتـب عليهـا، واإلفصــــــــــــــاح عنهـا في القوائم المـالية

 Krasodomaskaيهدف الى تحقيق عدة امور  المنظماتمحاســــــــــبة المســــــــــؤولية االجتماعية في 

 همها  النقاط التالية:أمن  Gray and  Bebbington (2000)و  (2013)

 لمنظمةاتقديم صورة كاملة الصحاب المصال  عن المسؤولية االجتماعية التي تتحملها :  أولا  -

 لمنظمةامن خالل دورها في تحديـد وقيا  التزامات   فيهاوالبيئة التي تعمل تجاه المجتمع 

التكاليف الداخلية التي تؤثر مباشرة على  االجتماعية و التي ال تقتصر  فقط على عناصر
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   اشار  ماك. المنظمةبل تمتد للتكاليف الخارجية التي ترتبط بالبيئة المحيطة ب المنظمة

(2002) Toms  ذا الدور يرتبط مع فرض القيا  المحاسبي الذي يعد من ه أنلى إ

  .الفروض االساسية في المحاسبة المالية 

من السلوك غير المسؤول اجتماعيا باعتبارها اداة الغرض منها هو  المنظمةحماية  ثانـيًا: -

ماعية جتاألهداف اإلتتضمن  المنظمةستراتيجية إذا كانت إوكذلك بيان فيما  ,هذه الحماية

 األرباح .حقيق  نسبة من وت

الشركات وتشجيعها على القيام بانشطة المسؤولية االجتماعية من خالل ادارات ثالـثًا:  تحفيز  -

البيانات  توفير االلتزام باإلفصاح عن األنشطة التي تقع ضمن المسؤوليات االجتماعية لها

 حاسبيالمتعلقة بتلك االنشطة الصحاب المصال   لتحقيق وظيفة االتصال الم

يرى الباحث من خالل االطالع على الكتابات السابقة حول محاسبة المسؤولية ومن هنا 

االجتماعية ان هناك خلط لدى البعض بين المسؤولية االجتماعية ومحاسبة المسؤولية االجتماعية 

  متطلب هي المنظمةمما يعني ضرورة الفصل بينهما باعتبار ان  وجود المسؤولية االجتماعية على 

الستخدام محاسبة المسؤولية االجتماعية والتي تهدف في االسا  الى قيا  المسؤولية إداري 

 د .نقاالجتماعية بوحدات ال

 مجاالت محاسبة المسؤولية اإلجتماعية :(2-3-4)

تعددت المجاالت التي تناولتها المسؤولية اإلجتماعية كمفهوم يطبق من خالل منظمات األعمال، 

 National Association of من قبل الجمعية القومية للمحاسبين في أمريكافقد تم تحديدها 

Accountants (N.A.A بأنها تتضمن أربعة مجاالت رئيسية خاصة ألداء األنشطة اإلجتماعية )

 وهي: (2015)الزامل  ،المختلفة
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 تمع.جالتفاعل من قبل المنظمة مع المجتمع، أي المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة تجاه الم1- 

مساهمة المنظمة في العمل على تنمية الموارد البشرية، أي المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة 2- 

 تجاه العاملين.

مساهمة المنظمة في التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، أي المسؤولية اإلجتماعية 3- 

 لألنشطة تجاه البيئة.

، أي المسؤولية اإلجتماعية تجاه اإلرتقاء العمل على اإلرتقاء بمستوى الخدمات والسلع -4

 بالخدمات المقدمة من خالل المنظمة لخدمة العمالء.

 American Institute of Certified Publicأما المعهد األمريكي للمحاسبيين القانونيين 

Accountants  (AICPA)  فقد أورد ستة مجاالت يمكن إعتبارها مجاالت للمسؤولية اإلجتماعية

 طتها وهي :وأنش

 البيئة . -

 الموارد المحدودة. -

 الموارد البشرية والعاملين. -

 المزودين. -

 العمالء. -

  المجتمع. -
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وعليه فنن هذه الدراســة اعتمدت على أربعة مجاالت رئيســية قد تم االتفاق عليها بناءًا على 

لعاملين ة واما تقدم وهي المحاســـبة عن كل من المســـؤولية اإلجتماعية لألنشـــطة تجاه المجتمع والبيئ

 .للمنظمة بيان أثرها على القيمة السوقيةو واإلرتقاء بالخدمات واإلفصاحات عنها 

 اإلفصاح :(2-4) 

 تعريف اإلفصاح :(2-4-1)

كان ألهمية المعلومات المالية العامل المؤثر في توجيه وزيادة إهتمام منظري الفكر المحاسبي 

هوم جاالته، حيث استدل الباحث ألهمية هذا المفبموضوع اإلفصاح بجميع حيثياته وجوانبه وحتى م

في هذه الدراسة من خالل استعراضه لعدد كبير من األبحاث والمصادر العلمية التي تناولته، باإلضافة 

حيث ذهب العديد الى إدراج اإلفصاح بشكل  بها.الى واقع مهنة المحاسبة والمجال  الدولية المعنية 

 (.2011ية )مطر والسويطي،مستقل أو مع المعايير المحاسب

وعليه فنن اإلفصاح لغًة يعني بأنه الكشف عن الشيء وبيان ماهيته، أما في علم المحاسبة 

فقد وضع العلماء والمنظرون والمعنيون في هذا الشأن الكثير من التعريفات. فقد عرف اإلفصاح 

شفافية الية بشكل يتصف بالعلى أنه إظهار جميع المعلومات والحقائق الخاصة بها في التقارير الم

 (.2009 الخيال،والوضوح لمساعدة متخذي القرار في اتخاذهم قرارات تتسم بالرشد والحكمة )

ويعرف اإلفصاح على أنه عملية يتم من خاللها الكشف عن المعلومات التي تهم جميع 

لعامة ها لمستخدميها في المنظمة بشرط أن تتصف هذه المعلومات بالعمومية أي أن يتم توجيه

 (.Agca and Onder , 2007)الجمهور( كافة، أي إبالغهم بما تتضمنه القوائم المالية )
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وفي هذا السياق فقد عرف اإلفصاح أيضًا على أنه مصطل  يشير الى جعل المعلومات 

حول القرارات والتصرفات الناشئة عن الظروف المختلفة قابلة للوصول إليها بكل ُيسر وسهولة وأن 

ضافة الى 134، ص2009لفهم من قبل كافة األطراف )لطفي،بالمرئية وأن تكون قابلة ل تتصف (، وا 

ذلك فننه يمكن تعريفه على أنه تلك الوسيلة التي تكشف وتظهر المعلومات ضمن التقارير المالية 

ت ابشكل سليم بحيث ال تكون هذه التقارير مضللة ال سيما أنها تلعب دورًا مهمًا في إتخاذ القرار 

المهمة والتي يتوجب أن تتصف بالشفافية وأن تساعد في تسهيل هذا الدور على متخذ القرار بشكل 

نسيابي Jizi,et. al, 2014ملحوظ ) (، ويجب أن يتم اإلفصاح عن جميع األحداث بشكل طوعي وا 

 من قبل جميع المنظمات.

ظهار جميع مؤثرة المعلومات ال وعليه فننه يمكن النظر لمفهوم اإلفصاح على أنه إفشاء وا 

في إتخاذ القرارات على جميع المستويات بشكل مفهوم وأن ال يكون في هذه المعلومات أي تضليل 

كما يجب أن يتم اإلفصاح بشكل شامل ويحتوي على جميع  والشفافية.أو لب  وأن تمتاز بالوضوح 

كل واض  شكل منطقي وبشاألحداث المحاسبية الخاصة في المسؤولية اإلجتماعية بحيث يتم قياسها ب

 يحقق الهدف المطلوب منه تجاه جميع األطراف.

 أهمية اإلفصاح  :(2-4-2)

تكمن أهمية اإلفصاح بأنها عملية تسعى الى تخفيض حالة عدم التأكد لمستخدمي المعلومات 

المالية بحيث تعك  قدرة المنظمة على بيان وضعها المالي بشكل واض  وشفاف، وعرضها لكافة 

، لمساعدتهم على (Bushman and Smith,2001)اف والمستخدمين دون تحيز او تمييز األطر 

إتخاذ القرارات الرشيدة وعليه فننه يجب أن يكون هذا اإلفصاح كاٍف ويغطي جميع جوانب القوائم 

 (.2014المالية بحيث يجب ان تدرج في اإليضاحات والمالحظات المرفقة بها )الطحان، 
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فصاح تتجلى في أن تعطي صورة واضحة عن طبيعة أعمال المنظمة، وعليه فنن أهمية اإل

وأن يقدم معلومات مفيدة عن جميع األنشطة التي تحقق إيرادًا وتؤدي الى النفقات، وأن يعمل على 

  (.2009 غزوي،تقديم معلومات كمية ونوعية أيضًا )آل 

ًا للمعلومات توضيحوتأتي ضرورة اإلفصاح أيضًا عند طلب جزء من األطراف المستخدمة 

وشرحًا أكثر حول بعض البنود المحاسبية ليتسنى لهم فهمها، وإلزالة أي غموض يكتنف هذه 

 .(Gietzmann and Tormbetta, 2003)المعلومات 

من هنا فقد ظهرت الضرورة لإلفصاح المحاسبي والذي زاد في العقود الخمسة األخيرة من  

مهنة المحاسبة والذي دعى الى تفعيل الدور  طرأ علىالقرن الماضي وذلك بعد التحول الذي 

المعلوماتي بداًل من التركيز على حماية المالك، واتخاذ اإلفصاح هدف رئيسي أال وهو توفير 

. كما وتعزى (374، ص2011معلومات لصنع القرارات ال سيما في العالم المتقدم )مطر والسويطي،

ة من حاجة الدول النامية الى بيانات ذات مصداقية ودقة زيادة أهمية اإلفصاح في التقارير المالي

 Suwaidanكبيرة لتساعدها على مواكبة التقدم المحاسبي واإلقتصادي العالمي في جميع المنظمات )

and El_ khouri , 2000). 

ومن هذا المنطلق فننه ال بد من االفصاح أن يوفر معلومات هامة وسليمة تنعك  في 

بحيث يساعد على إتخاذ القرارات المهمة، وأن يساهم هذا اإلفصاح في مساعدة جميع التقارير المالية 

 األطراف سواء الداخلية منها أو الخارجية، وأن عملية اإلفصاح عملية مهمة تحتاجها جميع 
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المنظمات لما لها من قوة في التأثير على إتخاذ القرارات بشكل عقالني، حيث يصب  القرار 

ئدة لمتخذه وعالوة على ذلك فنن توجه الباحثين لدراسة هذا الموضوع يساعد على تطوره رشيدًا وذو فا

نا في مة التي يشهدها عالممما سينعك  بجالء على الفكر المحاسبي العالمي ال سيما في ظل العول

 الوقت.هذا 

 أنواع اإلفصاح  :(2-4-3)

 تعرضها هنا فهناك العديد منإن لمفهوم اإلفصاح العديد من األنواع والتي ال بد بأن نس

التصنيفات العالمية وردت في نظرية المحاسبة المالية، وعليه فنن الباحث سيستعرض في هذا الجزء 

 معرفتها.تلك األنواع إستمرارًا للجهود المبذولة في 

 الكامل:اإلفصاح  1-

تصف حاسبي، حيث ييعتبر اإلفصاح الكامل نوعًا من أنواع اإلفصاح التي ذكرت في األدب الم     

هذا اإلفصاح في العديد من الصفات ليعطي قدرًا مالئمًا من المعلومات المفيدة، ويطلق عليه العديد 

 المعلومات المفص  عنها بشكل كافة من التسميات كاإلفصاح الشامل أو المناسب ، بحيث يعك 

نة، ل فترة زمنية معيدقيق ويعرض جميع األحداث الجوهرية والحقائق التي أثرت في المنظمة خال

ر قدرتها على تقديم المعلومات التي يستند عليها كمصدو ويتصف أيضًا بشمولية التقارير المالية 

أساسي لبناء القرارت، وأن ال يقتصر هذا اإلفصاح على عك  الحقائق فقط بل أن يعطي الوقائع 

 (.2009واألحداث الالحقة للفترات المالية )الجعبري،
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 الكافي:اإلفصاح  -2

وهو اإلفصاح الذي يحتوي على الحد األدنى الواجب توافره من المعلومات المحاسبية مضمنة      

إذ يتفاوت هذا اإلفصاح حسب حاجة ومصلحة متخذ القرار بالدرجة األولى فضاًل  المالية،في القوائم 

 (.Huang & Kung , 2010أنه مبني على خبرة المستخدم المستفيد منه وعلى مدى معرفته )

 العادل:اإلفصاح 3- 

وهو اإلفصاح الذي يهتم بكل اإلحتياجات المطلوبة من قبل جميع األطراف دون تبدية مصلحة      

طرف وفئة معينة على أخرى، حيث يتم تقديم المعلومات في وقت واحد وبشكل يتصف بالتوازن أي 

اح يساهم بشكل عادل . أي أن هذا اإلفص(Chelikani & D’Souza, 2014دون أي تمييز )

 ومنصف في إتخاذ القرارات المهمة.

 المالئم:اإلفصاح  -4

ويقصد به باإلفصاح الذي يراعي حاجات جميع األطراف، بحيث تكون المعلومات ذات قيمة      

( أي أن يكون بالتوقيت المناسب قبل 2009 حمام،ومنفعة وتعك  ظروف المنظمة الداخلية )أبو 

 القرار.إتخاذ 

 (:إلفصاح اإلعالمي )التثقيفيا5- 

ويتسم هذا اإلفصاح بالتنبؤ المستقبلي من قبل المنظمة وأن يتمتع في مضمونه على القيمة      

التنبؤية بالنتائج المتوقعة مستقبليًا في ضوء النتائج السابقة للتقارير المالية وأن يتوقع األحداث 

وتخمين يعبر ويترجم نتائج األحداث ككل تنبؤ  والتوصل الىالمستقبلية الملمة في المنظمة 

 (.2010)نوال،
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  الوقائي:اإلفصاح  6-

يعتبر هذا النوع من أنوا اإلفصاح الذي يفترض بأن تكون التقارير المالية غير مضللة ألصحاب      

الشأن وأن يكون هدفها الرئيسي هو مساعدة جميع األطراف ال سيما األطراف واألشخاص محدودي 

 ,Chelikani & D’Souzaإلدارات وأصحاب القرار )المستخدمين غير الماليين( )الفهم من ا

، بحيث يدعوا الى أن تكون المعلومات موضوعية، وهذا النوع يتفق الى حد كبير مع اإلفصاح (2014

 الكامل.

 االفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية :(2-5)

مع التطور المتسارع  اً نسجامإ للمنظماتاالجتماعية عن المسؤولية  المحاسبي اإلفصاح يأتي       

المحاسبي الذي يلبي متطلبات اصحاب المصال  ويسعى لتقليص فجوة البعد  حفي عملية االفصا

مع تميز االفصاح عن المعلومات التي تتعلق بدور  المنظمةادارة المكاني والقانوني بينهم وبين 

بمواجهة  المنظمةعالمي لهذه المعلومات لما اللتزام اجتماعيا باالهتمام بالمحتوى اال المنظمة

مسؤولياتها االجتماعية من اهمية في رفع القدرة التنافسية ودرء المخاطر الناتجة عن عدم االلتزام 

في االفصاح عن المسؤولية االجتماعية اال ان الحاجة  المنظماتوعلى الرغم من توسع  والتحوط لها

لالفصاح خاصة في ظروف االضطرابات االقتصادية بسبب االثر الذي   ما زالت قائمة بشكل متزايد

 المنظمات، وسعي  (Garcia,etal,2013)على مختلف اصحاب المصال   المنظماتتخلفه 

للمحافظة على السمعة الجيدة في البيئة التي تعمل بها لضمان استمرار تدفق الموارد والمحافظة على 

ستفادة من زيادة االفصاح عن تلبيتها لمسؤولياتها االجتماعية صورتها لدى المجتمع من خالل اال

(Branco and Rodrigues,2008)  . 
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وعلى الرغم من ان القطاع الصناعي يعد المؤثر االكبر في البيئية وخاصة التلوث اال ان 

 دالقطاعات االخرى كالبنوك وشركات التامين اهتمت ايضا بمسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة فق

من منشات  %25 ان 2002اصدرت تقارير استدامه بشكل متزايد حيث بينت الدراسات في عام 

تقارير عن المسؤولية االجتماعية  االمريكية تصدرالقطاع المالي في الواليات المتحدة 

(Kolk,2010)يلي:االفصاح بنوعين رئيسين كما  ، ويتمثل  

 االفصاح االختياري : -  1

ت القانونية والتشريعية لالفصاح المحاسبي مهما بلغت من التوسع في زيادة ان المتطلبا 

المعلومات وتنوعها ال يمكن ان تغطي كافة الجوانب بالمعلومات كون المحاسبة من العلوم االجتماعية 

التي تتغير ببطء لتلبية التغيرات المحيطة بها باالضافة الى تدخل السلوك البشري في الكثير من 

ب مما يعني ضرورة العمل على تقليص فجوة المعلومات بين االدارة واصحاب المصال   من الجوان

يث ما ح خالل االفصاح االختياري عن المعلومات المحاسبية التي لم تشمل باالفصاح االجباري 

تقارير تتعلق بالمسؤولية االجتماعية  ال تتضمن  معلومات بشأن القضايا األخالقية  هناك زالت 

 ,laufer) تغطي  كافة األنشطة االجتماعية التي تقع ضمن مسؤولياتها  جتماعية، أو أنها الواال

2003).  . 

ويشير الباحث لوجود فجوة البعد بين اصحاب المصال  واالدارات وعدم استطاعة اصحاب 

 وخاصة في ظل عدم استطاعة  االدارة،المصال  على امتالك نف  المعلومات التي تمتلكها 
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باالفصاح عن كافة جوانب المسؤولية االجتماعية فال  المنظماتتشريعات القانونية بالزام ال

 الموجود في فبد من تحفيز االدارات على االفصاح الطوعي االختياري لتغطية جوانب الضع

  االجباري.متطلبات االفصاح 

 االلزامي:االفصاح  -2

 لمنظمةاما للتشريعات القانونية المعمول بها في بلد التزا المنظمةاالفصاح الذي تقوم به  وهو      

وفقًا للوائ  التنظيمية واإلدارية في األسواق المالية وما نصت عليه  اإلجتماعية،تجاه المسؤولية 

 (.2009 سمرة،المعايير المحاسبية المقبولة قبواًل عام )أبو 

هات كل دولة وغالباً ما تكون هذه الج ويرى الباحث هنا بأن اإلفصاح اإللزامي يتم وضعه بحسب     

رسمية ومتكونة من المؤسسات المهنية والحكومية، وهذا يدل على أن اإلفصاح اإللزامي ال بد أن 

 يتسم بالتطبيق الفعال تفاديًا لتحمل المنظمة أي عواقب مترتبة على عدم االلتزام به.

 عية دوافع االفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتما :(2-5-1) 

ي ف عن التزامهافي المجتمع الذي تعمل به من خالل االفصاح  بابراز دورها المنظماتتهتم     

تغطية مسؤولياتها االجتماعية االلزامية وتتعدى ذلك تنفيذ مشاريع او تقديم من  ودعم مالي بشكل 

طلبات ى ان المتحيث يتم ذلك من خالل الدوافع الذاتية لالدارات التي تر تطوعي لتحقيق اهدافها 

االلزامية لمسؤولياتها االجتماعية ال تحقق القدرة التنافسية التي تتطلع اليها وخاصة مع وجود منافسين 

 :Garriga and Mele (2004)أهمها، ذكر وينشا ذلك نتيجة عدة دوافع في السوق 

 محددة.تعزيز القدرة لمتابعة التطورات الهداف  -

 البيئية.تيجية اتسهيل تنفيذ االستر  -
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 .المنظمةتعظيم االدراك للقضايا البيئية من قبل  -

 داخليا وخارجيا بشكل واض  . المنظمةالتمكن من تقديم رسالة  -

 تحسين االعتمادية من خالل الشفافية  -

تعزيز المثل و  ،منظمةللتعزيز فرص التطور  الكفاءة،زيادة  الكلف،تحديد  جيدة،تحقيق سمعة  -

 العاملين.االخالقية لدى 

من جهة اخرى هناك بعض العوامل التي تؤثر على دافعية االفصاح المحاسبي عن المسؤولية     

 Lee (2008:)( و 2003, P10) Hopkinsاالجتماعية وتوفر مببرا للمنشات بعدم االفصاح منها 

من عملية االفصاح عن مسؤولياتها  المنظماتوجود شكوك حول المنافع التي تحققها  -

 االجتماعية.

اصدار المنافسين لتقارير مشابهه عن مسؤولياتها االجتماعية مما قد يولد شعور لدى اصحاب  -

 المصال  ان ذلك مجرد تقارير روتينية.

 عات.المبيعدم اهتمام العمالء بذلك وعدم انعكاسه على  -

تتمتع اصال بسمعة حسنة عند اداءها البيئي واالجتماعي مما يعني عدم  المنظمةاعتبار  -

 االفصاح.ة الى الحاج

 البيئية.مع القضايا  المنظمةوجود طرق اخرى لعرض اتصال  -

 الكلف.ارتفاع  -

 ل.االفضصعوبة جمع بيانات متسقة من كافة االنشطة التشغيلية واختيار المؤشرات  -

من خالل التنبيه الى بعض  المنظمةقد يدمر االفصاح عن المسؤولية االجتماعية سمعة  -

 .(Kuasirikun, 2005)ب انتباه المنظمات البيئية القضايا البيئية وجل



- 35  -  

وعليه يرى الباحث بضرورة القيام باإلفصاح لما لها من فوائد عديدة ربما قد تعود على المنظمة     

والتي تقوم به لتوفير معلومات حول ما يتطلبه المجتمع والعمالء مما يعزز من تطبيق استراتيجيتها 

ات المقدمة اضافة الى تعزيز سمعة الشركة وتحديد كلفة كل نشاط وتحسين جودة المنتجات والخدم

 اإلجتماعية.تريد المنظمة تبنيه لمواجهة القضايا المتعلقة بالمسؤولية 

 المعلومات التي يتم االفصاح عنها  :(2-5-2)

فصاح من خالل تطور الكتابات والبحث في هذا الموضوع إلركز الفكر المحاسبي على عملية ا    

اصـــــــة مع وجود مبدأ رئيســـــــي من مبادىء المحاســـــــبة خصـــــــص لهذه الغاية وقد توســـــــعت عملية وخ

االفصــــــاح المحاســــــبي بالتزامن مع ارتفاع ســــــقف طلبات المجتمع المالي من المعلومات والتحليالت 

فصــاح التام بشــكل مطلق ال يمكن ان يحقق إلن اســتخدام مصــطل  اأال إفصــاح التام إلالى ا وصــوالً 

راعـاة المحـددات المحـاســــــــــــــبيـة التي تقيـد التطبيق كـاالهميـة النســــــــــــــبيـة والكلفة والمنفعة عمليـا دون م

وفي موضوع المسؤولية  ،Patten and Roberts, 2015))باالضافة الى التحفظ ومعيار الصناعة 

 تم تصنيف المعلومات الواجب االفصاح عنها الى فئتين وكما يلي :  منظمةاالجتماعية لل

وتتمثل في المعلومات التي يتم قياسها كميا وتضمن للقوائم المالية االربعة  المالية:المعلومات  -

 قائمة الدخل والميزانية والتدفقات النقدية باالضافة الى قائمة التغير في حقوق الملكية 

وتتكون من المعلومات االدارية التي ترفق مع القوائم المالية التي  المالية:المعلومات غير  -

في المجتمع والبيئة التي تعمل بها كنسبة ذوي االحتياجات الخاصة الى  المنظمة تبين دور

وق من الس المنظمةنسبة مشتريات  العاملين،عدد العاملين ونسبة ابناء المنطقة الى عدد 

 .(Husser and Bardinet ,2015)المحلي، 
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عين كما عنها فقد تبين انها نو  وعليه فنن الباحث وبعد النظر الى المعلومات التي يتم اإلفصاح    

هو أعاله أي كل ما يتم قياسه فهو مالي أما المعلومات غير المالية فهي تبين العديد من األنشطة 

التي يتم توجيهها من المنظمة للمجتمع. من هنا وفي هذا السياق فال بد للباحث أن يتناول كل مجال 

تماعية لألنشطة في مختلف االتجاهات وبيانها واإلفصاح عنه على حذا من مجاالت المسؤولية اإلج

 بشكل مفصل في هذه الدراسة للوصول الى أهدافها الرئيسية.

 اإلفصاح المحاسبي عن أنشطة المسؤولية اإلجتماعية  :(2-6) 

جتماعية بأنه عملية يتم بها اإلفصاح عن اح المحاسبي عن أنشطة المسؤولية اإليعد اإلفص 

ة، بت على المنظمة في سبيل تقديم المسؤولية اإلجتماعية في أنشطتها المختلفجميع التكاليف التي ترت

ويجب على هذا اإلفصاح أن يتناول كل مجال على حذا وأن يتم تضمينه في القوائم المالية بشكل 

يتسم بالوضوح والشفافية، وعليه فنن الباحث سيتطرق في هذه الدراسة الى األنشطة الخاصة 

 السوقية.اعية واألثر الناتج من خاللها على قيمتها بالمسؤولية اإلجتم

 اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة تجاه العاملين :(2-6-1)

تسعى المنظمات بشكل عام لتحقيق هدفها الرئي  والداعي الى تحقيق وتعظيم الربحية، 

ايتهم في وزيادة أجورهم ورع ويعتقد العلماء أنه ال بد من تحسين إنتاجية العاملين من خالل تحفيزهم

شتى المجاالت والحقول، لهذا يمكننا القول بأن هذه الطريقة التي أوصى بها العلماء تعد وعيًا مبسطًا 

 (.2005للمسؤولية اإلجتماعية تجاه العاملين والموارد البشرية ككل )ميدة،

ؤولية من مجاالت المسمن هنا فنن أنشطة تنمية الموارد البشرية واإلهتمام بالعاملين تعتبر 

اإلجتماعية حيث تسهم بصورة تتسم بالفاعلية للسعي في تحقيق أهداف المنظمة، فبالتالي يمكن 
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اإلشارة الى اإلفصاح المتعلق بتنمية الموارد البشرية بما قد يحتويه من أنشطة قريبة متصلة مع هذا 

ات تدريبية المقررة لهم وعمليالنشاط الرئيسي كالعمل على تحسين ظروف العاملين، والبرامج ال

استقطابهم وتعيينهم ودعم التعليم وتدرجات األجور والرواتب الخاصة بهم وتقديم الحوافز والتأمين 

الصحي والضمان اإلجتماعي لهم والقيام بما هو متوفر للسعي لرفاهيتهم ولتحقيق رضاهم الوظيفي 

(Rahahleh and Sharari ,2008.) 

تعد مسؤولية إجتماعية تمار  من قبل المنظمات لهؤالء العاملين  لذلك فنن هذه األنشطة

(، والمساهمة بها بشكل فعال، ال سيما المساهمة بالقضايا الخاصة 171، ص2002)الفضل وآخرون،

بالعاملين من تدريب وعناية صحية اضافة الى التقيد بمعايير السالمة الخاصة مسؤولية اجتماعية 

 املين والتي ال بد من اإلفصاح عنها.تجاه األنشطة الموجهة للع

وعليه فال بد على المنظمات أن تعمل مع العاملين لتحقيق األهداف اإلجتماعية المنوطة بها 

يتضمن اإلفصاح أيضًا عما تقوم به المنظمات من تشجيع وحث للعاملين  وفعال، وأنبشكل ملمو  

 Chaarlas)لهم اجتماعية مخصصة على العمل التطوعي والخيري تجاه المجتمع من خالل برامج 

and Noorunnisha, 2012.وبيان هذه البرامج ضمن تقاريرها ومنشوراتها الدورية ،) 

باط من ارت ولضرورة اإلفصاح عن هذه األنشطة ال بد ان تتبناها جميع المنظمات لما لها

، وأن المنظمات وثيق بالمسؤولية اإلجتماعية، وذلك بسبب ما يقوم به العاملون من أعمال في هذه

جميع ما تقدمه المنظمات من سلع او خدمات تهدف من خاللها الى تلبية احتياجات ورغبات العمالء 

 حيث تسعى المنظمات الى تحسين ورفع جودة الحياة ونوعيتها للعمالء.
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وعليه فنن المهام المناطة بوظيفة الموارد البشرية من تعلم وتعيين واستقطاب وتدريب وغيرها 

 ناصر والخضر كما أوضحها كل من جميعها بالمسؤولية االجتماعية على النحو التالي تتصل

 (: 101، ص2014)

المسؤولية اإلجتماعية في مجال اإلستقطاب واإلفصاح عنها : وتتمثل بتركيز المنظمة 1- 

على على تصميم برامج خاصة لإلستقطاب ضمن استراتيجيات معينة تتفق مع الحاجات 

تتصف هذه االستراتيجيات بالشفافية ال سيما عندما يتم االعالن عن الوظائف  المطلوبة حيث

المطلوبة، ويتم االفصاح عن هذا المسؤولية من خالل بيانها في التقارير السنوية للمنظمات 

 وعند االعالن )افصاح غير مالي( .

لمسؤولية ذه االمسؤولية االجتماعية في االختيار والتعيين واالفصاح عنها : وتتجلى ه2- 

هذه الجزئية في تأمين االحتياجات الخاصة من العمالة، وأن يتم التعيين واالختيار من خالل 

منهجية علمية واخالقية مع النظر الى الجانب االنساني من خالل وضع معايير وضوابط 

 خاصة تطبق على جميع المتقدمين للعمل، مع اعطاء هؤالء الفرصة لبيان قدراتهم وخبراتهم 

ومن ثم مقابلتهم من خالل لجان شفافة و نزيهة ليتم تحقيق العدل والمساواة فيما بينهم.كما 

ويتم االفصاح عن هذه من خالل ما تقوم به المنظمات من نشر آلية التوظيف والتعيين 

 (.2014كنفصاح اعالمي ضمن تقاريرها ومنشوراتها )الزويلف،

لوضع المعيشي للعاملين واالفصاح عنه: المسؤولية االجتماعية في مجال تحسين ا3- 

وتكمن المسؤولية االجتماعية هنا في تحمل المنظمات المتطلبات الخاصة بالعاملين كالتأمين 

الصحي والضمان االجتماعي وغيرها، أي التزامًا بالقوانين الخاصة بها ويتم االفصاح عن 
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ية شارة الى مقدار المساهمة المالهذه المسؤولية في التقارير المنشورة لهذه المنظمات مع اال

 .ح نقدي ويظهر في القوائم الماليةفي كل منها بشكل منفصل ويعد افصا

المسؤولية االجتماعية في مجال التدريب والتطوير واالفصاح عنها: ويتم االفصاح في  -4

هذا الجانب عما تقوم به المنظمة من اختيار وتصميم برامج تدريبية خاصة تناسب جميع 

ات العاملين وذلك لسد الفجوة بين الخبرات والمهارات المتفاوتة فيما بينهم، ويتم االشارة لها فئ

 بشكل مالي في مصاريف التدريب والتطوير في القوائم المالية واالفصاح عنها بشكل تام.

االجتماعية في مجال االجور والمكافةت المقدمة للعاملين واالفصاح عنها:  المسؤولية 5-

الفصاح عن الرواتب واالجور بشكل ظاهر في القوائم المالية للمنظمات اذ تعتبر هذه ويتم ا

المبالع كمصال  للعاملين ومزايا ومنافع تمنحها المنظمة للعاملين فيها حيث يتم تقديمها اما 

كحقوق )رواتب( أو كحوافز تقديرًا لوالئهم والتزامهم بالعمل ولتجسيد روح االبداع ودعمها في 

 م.ذواته

من هنا فال بد من أن يتم االفصاح عن جميع هذه المجاالت في التقارير المالية والسنوية الصادرة     

عن المنظمات، وسعت هذه الدراسة الى بيان أثر اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية على القيمة 

االجتماعية  لمسؤوليةالسوقية، في البنوك التجارية والتي تعد أكبر مثال للمنظمات الداعمة لعناصر ا

إذ أن اإلهتمام بالعنصر البشري قد يزيد من والء الموظفين واإلفصاح عن أنشطة المسؤولية 

اإلجتماعية تساعد في عملية استقطاب الكفاءات ال سيما عند عمليات التعيين بحسب الكفاءات 

 منظمة.المطلوبة والحاجات المحددة لكل 
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 االجتماعية لألنشطة تجاه البيئة اإلفصاح عن المسؤولية :(2-6-2)

تعد البيئة أسا  وجودنا والمصدر الوحيد للعيش فمن الطبيعي ان تتوجه الجهود من أجل 

حمايتها والمحافظة عليها لنا ولألجيال القادمة، وألن حماية البيئة والمحافظة عليها مسؤولية الجميع، 

يقية. بعين االعتبار في عملياتها االنتاجية والتسو فننه ال بد من أن تقوم المنظمات بأخذ حماية البيئة 

، 2009ي،لنور لبكري والذلك جاءت المسؤولية االجتماعية لكي تضع ضوابط عديدة في هذا المجال )ا

 (.55ص

من هنا فال بد لنا من تعريف البيئة والمسؤولية االجتماعية الخاصة بها وبيان االفصاح عنها 

الها، وما يترتب عليها من فوائد للمنظمات الداعية لتبني هذه من خالل ما تقوم به المنظمات حي

 المسؤولية.

على أنها المحيط الفيزيائي الحيوي والذي يتكون من الموارد البيئة تعريف البيئة: تعرف 

البكري يئي )النظام الب ومتكاملة تمثلالطبيعية المحيطة باالنسان ويوجد بينها وبينه عالقة متداخلة 

 (.58ص ،2009النوري،و 

ولضرورة العناية بالبيئة فنن مسؤولية المنظمات تجاهها تتمثل بأن تضمن الخطط الموضوعة 

تجنيب الضررالواقع عليها والمساهمة في سد احتياجات المجتمع بصورة تنموية في المجال البيئي، 

د الحلول ا، وايجاهوتتمثل المسؤولية اإلجتماعية تجاه البيئة في تحسين ظروف البيئة والمحافظة علي

 .(Narwal,2007( و)Hassanein,et.al,2006) للمشاكل التي قد تواجهها

  



- 41  -  

وعليه فنن أدبيات محاسبة المسؤولية االجتماعية ركزت على عدة جوانب تتعلق بالبيئة، 

ويمكن اإلشارة الى محاسبة المسؤولية االجتماعية بكل ما تحتويه من أنظمة بيئية توضع ضمن فلسفة 

 زائهااظمات والتقارير البيئية الصادرة عنها والتي تتضمن االفصاح عما تقوم به المنظمات المن

(Carrigan and Attalla , 2001) كما ويمكن االعتماد عناصر معينة كمؤشرات لمحتويات .

المسؤولية االجتماعية التي تعنى في تطوير الموارد والمحافظة عليها وزيادة المسطحات الخضراء 

خدام االمثل للموارد، وتحمل تكاليف حمايتها من خالل ما تطبقه من معايير محاسبية وادارية واالست

 .(Sparkes and Cowton,2004)واالفصاح عنها بشكل مفصل  خاصة،

ويمكن اإلشارة لألنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية على أنها تلك المجموعة من األنشطة 

ية الناتجة عن ممارسة المنظمات لنشاطها حيال البيئة، وذلك بهدف الهادفة للحد من اآلثار السبل

المحافظة على سالمتها والعناية بمواردها، وتعد هذه األنشطة من أهم مجموعات محاسبة المسؤولية 

 . ( 2011االجتماعية لما لها من تأثيرات على نوعية الحياة )زلوم،

 المنظمات أن تفص  عن مدى اسهامها فيولضرورة المحافظة على البيئة فننه يتحتم على 

من أجل  حد سواء وذلك والخارجية علىتحقيق أهداف المسؤولية البيئية وايصالها لألطراف الداخلية 

اتخاذ قرارات ادارية متعلقة في توجيه المسؤولية االجتماعية لهذه االنشطة وتحديد نطاقها بما يلبي 

فننه ال بد من ضرورة تبني هذه المسؤولية االجتماعية (. وعليه 2013حاجات المجتمع )المساعيد،

تجاه البيئة واالفصاح عنها لما لها من أثر ال سيما لعدم وجود معايير محاسبية قانونية لحماية البيئة 

 (.19ص ،2007بدوي،)المنظمات تلتزم بها 

نشطة تجاه ألوللفت النظر يرى الباحث في هذه الدراسة الى االهتمام بالمسؤولية االجتماعية ل

البيئة ال بد من االشارة الى االستخدام االمثل والكفؤ لكل من الموارد البيئية والطبيعية والحد من 
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ما أورد  حسب التلوث وغيرها من االنشطة ذات العالقة فننه في العادة يتم االفصاح عن كل مما يلي

 (:83، ص2007)بدوي و ( 259، ص2006)حنتان  كل من

 الطبيعية:قة بالموارد األنشطة المتعل1- 

 الكفاءة عند استخدام المواد الطبيعية الخام. -

 ترشيد استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة. -

دعم المنظمات ومساهمتها في عمليات الكشف عن مصادر متجددة جديدة  -

 للطاقة، وتمويل المشاريع القائمة على ذلك.

 البيئية:األنشطة الخاصة بالمساهمة  -2

 والضوضاء.باب المؤدية للتلوث تجنب األس -

 تقليل المخلفات وكميتها. -

 العمل على تخفيض التلوث الحاصل من خالل االنشطة الداعمة لمكافحتها. -

 دعم المنظمات الخاصة في حماية الطبيعة. -

ولضرورة قيا  االنشطة البيئية والتي تتجلى بالمسؤولية االجتماعية فال بد من ضرورة القيا  

 يلي: كما( والتي تتم 2009)اللولو كما بينها، بشكل مناسب  واالفصاح عنها

القيا  واالفصاح النقدي لما تقدمه المنظمة من مساهمات تجاه البيئة: أي من خالل  1-

ما تقدمه المنظمة من مبالع في سبيل الحد من تلوث الهواء أو تلوث الماء والتربة والمحافظة 

 على البيئة بشكل عام.
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فصاح غير النقدي لما تقدمه المنظمة من مساهمات تجاه البيئة: وهو القيا  واال2- 

 نقدي.االفصاح عن كل ما تقدمه المنظمة بشكل غير 

 الجتماعية لألنشطة تجاه المجتمع اإلفصاح عن المسؤولية ا :(2-6-3)

ها ال يتعتبر المسؤولية اإلجتماعية تجاه المجتمع أمرًا مهمًا ال بد من أن تقوم المنظمات بتبن 

سيما أنها تتفاعل مع هذا المجتمع وتعمل ضمن بيئته الداخلية او الخارجية، حيث أصبحت المسؤولية 

اإلجتماعية هذه األيام تتبوأ حيزًا كبيرًا ومهمًا في شتى المجاالت واألصعدة وحظيت بنهتمام كبير من 

 له.ية قبل المنظمات كونها تسعى الى رفاه المجتمع وتحسين المستويات المعيش

وتتمثل المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع بكافة التكاليف التي تتحملها المنظمة في سبيل  

مساهمتها في خدمة المجتمع بحيث تشمل التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات التعليمية 

والرياضية والثقافية، وبرامج التدريب للمجتمع المحلي ومشاريع التوعية اإلجتماعية 

 (.37ص،2014لحسن،)ا

ويمكن اإلشارة الى المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة تجاه المجتمع بجميع المساهمات التي  

تقدمها المنظمات ألطياف المجتمع المختلفة مثل المساعدة في الحد من األمراض والبرامج الصحية 

عمل  توفير فرصالخاصة بالرعاية، وحل المشكالت التي تواجه اإلنسان في المجتمع اضافة الى 

لألقليات والشرائ  الخاصة مثل المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة، وتدعيم البنية التحتية والمشاركة 

في تخطيط المدن وانشاء مساكن خاصة، وكل ما يعد ضمن المساهمة العامة والتي يمكن تلخيصها 

والنقل )فالق في البذل في سبيل اإلنسانية، واإلسكان والخدمات الطبية والمواصالت 

 (.7-6ص ،2012وبنافلة،
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ويمكن أن نسمي هذه األنشطة بالمسؤولية المجتمعية أو التطوعية حيث يمكن أن تتناول هذه  

المسؤولية اإلستثمارات المجتمعية طويلة المدى في الصحة او التعليم او بالمبادرات األخرى ذات 

اإلفصاح عن هذه األنشطة من خالل (. كما ويمكن 2012العائد المجتمعي )بن مسعود وكنوش،

بيان تكاليفها في القوائم المالية الصادرة عن المنظمات باإلضافة الى التقارير السنوية أو تقارير 

المسؤولية اإلجتماعية واإلستدامة الخاصة بها ، وعليه فال بد من اإلفصاح عن كل ما تقوم به 

بشكل عام وكل ما يهدف الى تحقيق الرفاهية المنظمات من أنشطة تحقق فائدة للمجتمع والجمهور 

 (.Saleh,2009و ) (2011االقتصادية والتنمية ألفراده )الفرح والهنداوي،

وأن اإلفصاح عن هذه المسؤولية يعتبر أمرًا مهمًا وللمجتمع الحق في اإلطالع على مدى  

ظام عليها في النتنفيذ المنظمات لمسؤولياتها اتجاهه، وذلك ضمن المبادئ واألس  المتعارف 

 (.413ص  ،2014سويطي ،الالمحاسبي المتبع لديها )مطر و 

وعليه فنن الباحث يرى ضرورة اإلفصاح عن هذه األنشطة في تقارير المنظمات من خالل  

االفصاح النقدي المباشر أو االفصاح الوصفي غير المباشر لما قد يؤثر في زيادة قيمة المنظمة 

لمنافسة في األسواق وأن االبالغ عن االنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع وتحسين مكانتها في ظل ا

 لمسؤولية.احيث يساعد هذا االفصاح على تركيز القرارات نحو األنشطة المتفرعة من هذه 

 اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة تجاه اإلرتقاء بالخدمات :(2-6-4)

فيها المسؤولية اإلجتماعية ال سيما أنها كل ما تعتبر الخدمات من المجاالت التي تتجلى  

تقدمه المنظمات للمجتمع من منفعة، ويمكن تعريف الخدمات بشكل عام بأنها عبارة عن التصرفات 

أو األنشطة أو األداء الذي يقدم من قبل المنظمات كطرف الى أطراف أخرى حيث تكون هذه 
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كما يمكن أن تكون هذه الخدمة مرتبطة بمنتج األنشطة غير ملموسة وال يترتب عليها أي ملكية. 

 (.2002ملمو  معين )الروي ،

وتعرف الخدمة على أنها تلك األنشطة أو المنافع التي تقدم كنشباع لرغبة العميل حيث تقدم  

من قبل البائع أو مقدم الخدمة لطرف آخر أي للعميل أو مستقبل الخدمة، وفي العادة تكون بطبيعتها 

 (.Kotler and Armstrong,2014,p 10غير ملموسة )

ولضرورة ما تقدمه المنظمات من خدمات والتي تعد مسؤولية إجتماعية يجب اإلفصاح عنها  

وأن تسعى هذه المنظمات لإلرتقاء بها لتحقق رغبات وحاجات عمالئها فال بد لنا من دراسة مفهوم 

ماعية تجاه الخدمة والعمالء على حد اإلرتقاء بالخدمات وماهيته كجانب من جوانب المسؤولية اإلجت

 سواء.

ويشار الى المسؤولية اإلجتماعية تجاه االرتقاء بالخدمات مسؤولية مستمرة تلتزم بها المنظمات  

من خالل تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع تلبية رغباته، وتنسيق الخدمات اإلجتماعية واالرتقاء بها 

 (. 2009،لجميع افراد المجتمع وفئاته )الرطروط

وتتضمن المجاالت الخاصة باإلرتقاء بالخدمات جميع األنشطة التي ترتبط بعالقة العميل  

مع المنظمة حيث تسعى لتحقيق رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم. كما وتتضمن هذه األنشطة عدة 

ن  خصائص نوعية للخدمة مثل سرعة االستجابة والمصداقية مع انخفاض المخاطر المصاحبة لها وا 

اإللتزام باإلرتقاء بالخدمات وتحسينها يعد مسؤولية إجتماعية يجب ان تتبناها المنظمات بشكل عام 

 (.2012)عجيلة وشنيني،
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ويمكن تفسير عملية اإلرتقاء بالخدمات وتحسين جودتها، بأنها مدى اإلستجابته إلحتياجات  

ات برضى هؤالء العمالء مبدءًا وحقوق العمالء وتقديمها بأعلى مستوى وقيمة ضمن إلتزام المنظم

رئيسيًا من مبادئ المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات، وأن النجاح في تقديم الخدمات يبني الثقة بين 

العميل والمنظمة ويزيد من مستوى الشفافية التي تتعامل بها هذه المنظمات يسهم بدرجة كبيرة في 

 (.2008م في تحسين سمعتها )المغربل وفؤاد، إلتزام المنظمة في مسؤولياتها اإلجتماعية مما يسه

وبهدف تقديم الخدمات بشكل يتصف بالجودة فنن ال بد أن تكون هذه الخدمات مقبولة 

إجتماعيًا، حيث يجب أن تكون مناسبة مع تطلعات المجتمع ومتطلباته مع األخذ بعين اإلعتبار 

ليل الخدمات والساعية الى اإلرتقاء بها كداللوائ  واألنظمة الخاصة بالمسؤولية اإلجتماعية في تقديم 

التعامل مع العمالء، ومدونات السلوك األخالقي ومعايير الخدمات المقدمة وغيرها والتي تهدف 

 Chaarlas andبالعادة الى تحقيق أعلى حد من المنفعة لكل من العميل والمنظمة )

Noorunnisha,2012.) 

قوم المنظمات في االفصاح عن األنشطة الخاصة وبناءًا على ما تقدم فمن الضروري أن ت 

باالرتقاء بالخدمات وبيانها في التقارير الخاصة بها، حيث تبين التكاليف التي تحملتها هذه المنظمة 

في سبيل تطوير وتحسين المنتجات الخاصة بها، باالضافة الى االفصاح بشكل غير كمي عن 

 الخارجية.األطراف الداخلية او  خدماتها ليتسنى لجميع األطراف معرفتها سواء
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 القيمة السوقية  :(2-7)

تعد القيمة السوقية مقيا  جيد للداللة على كفاءة األداء المالي في المنظمات بشكل عام  

والشركات المساهمة بشكل خاص، حيث تبنى هذه القيمة على األسهم وقيمتها وتتأثر بالعديد من 

 ألسهم والظروف التي تحيط بالمنظمة داخلية منها او خارجية.العوامل مثل العرض والطلب على ا

وتعرف القيمة السوقية على أنها مجموع األسهم المدرجة للشركات مضروبة في متوسط  

تمدة لقيا  معأسعارها في نهاية الفترة المالية، وبذلك يمكن اعبتار القيمة السوقية من المؤشرات ال

 ًا بأنها القيمة التي تمثل عدد األسهم المكتتبة مضروبًة بأسعارهاوتعتبر أيض ،الشركاتتطور وأداء 

(Ross, et al., 2002,509-512) 

ع عبارة عن "مجمو وتهدف القيمة السوقية للتعرف على األداء السوقي والذي يعرف على أنه     

تقابل األهداف  نالنتائج المترتبة على األنشطة والممارسات التي تقوم بها الشركة والتي يتوقع منها أ

 (.Wheelen & Hunger,2008) السوقية معبرا عن األداء بأسعار األسهم ،المخططة والموضوعة

ومن هذا المنطلق تعتمد المنظمات والسيما الشركات المساهمة العامة عادة في تمويلها على 

م بمثابة يعد السه شيوعًا، إذالعديد من الطرق التمويلية والمصادر والتي يعد السهم أهمها وأكثرها 

 Hirschey and Nofsinger (2010,pو  (2014) عودةسند ملكية يحمل العديد من القيم يذكرها 

 كالتالي : (337-339

ربما تكون أكبر ، و في فترة زمنية معينة وهي القيمة التي يتم بيع السهم بها :السوقيةالقيمة 1- 

 كرها، وتعد هذه القيمة مؤشر ألداء الشركة.او أصغر من القيمة الدفترية أو اإلسمية التالي ذ
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وهي القيمة التي تمثل سعر اعتباري عند االصدار وتكون مدونة على قسيمة  اإلسمية:القيمة 2- 

 السهم.

وهي حصة السهم الواحد من صافي الموجودات وال تؤثر هذه القيمة على  الدفترية:القيمة  -3

 سعر السهم في السوق.

بين قيمة السهم االسمية وقيمة السهم في السوق والنسبة من  وهي الفرق الحقيقية:القيمة 4-

 األرباح التي يحصل عليها المستثمر

 .الحقيقية وهي القيمة التي تمثل قيمة األسهم العادلة:القيمة 5- 

  Tobin’s Q القيمة السوقية وفقًا لنموذج :(2-7-1)

ج في ستينيات القرن الماضي بنعتباره نموذ ظهر هذا النموذج على يد العالم )جيم  توبين( 

يقي  األداء المالي، حيث اعتبره توبين على أنه مؤشر يقي  الرب  المستقبلي لإلستثمار 

(Tobin,1969,p16-27وتم تعريفها أيضاً على أنها ،)  ستخدم نسبة القيمة السوقية للشركات وت تقي

(، وينظر لها 2012اء جيد للشركات )النعيمي،عادة في مجال اإلقتصاد والعلوم المالية كمؤشر أد

أيضًا مقيا  أفضل من لقيا  األداء عوضًا عن اإلجراءات المحاسبية التي تقيسه مثل العائد على 

 .(,(Griliches & Hausman 1986الموجودات والعائد على حقوق الملكية 

مات المالية والمحاسبية بسهولة إحتسابها اذ ما تم االستناد الى المعلو   Qكما تتميز توبين 

(، وفي هذا السياق فنن 2014الصحيحة والمتاحة في القوائم المالية الصادرة من الشركات )عودة،

وقيمتها، حيث حاول العديد من العلماء اطالق  Qهناك بعض الدراسات التي تطرقت للتوبين 
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دارة الشركات.وتأثيراتها المختل Qالتفسيرات حول هذه المعادلة حيث ذهبوا الى نسبة   فة على أداء وا 

lang.et.al. 1989) .) 

فمنهم من  Tobin’s Qلنسبة وقد أشار العلماء أيضًا بأنه هناك العديد من اإلستخدامات 

ومنهم من ذهب الى أنها  ( Chen, & Lee, 1995) رج  بأنها مقيا  ألداء الشركات )بديل(

-Simon &Sullivan 1993 28التجارية ) المةللع العادلة القيمةالمقيا  الذي من خالله تقا  

 ,Wernerfelt and Montgomeryاألموال) وظيفأو هي التنبؤ بالعوائد المنتظرة من ت( 52

 تستخدم انها كما الموجودات، لقيمة مقياساً  وكذلك غير الملموسة، لموارديقي  ا مقيا أو  (، 1988

 المنظمةكما ويمكن من خاللها قيا  قيمة  (.Khatab, et.al.2011الشركات حالياً ) أداء تحليل في

 (. 2008وتعتمد على وجود بيانات مالية ومحاسبية مستمدة من القوائم المالية )عثمان,

  ( ، و2013وقد استخدم هذا النموذج من قبل الكثير من الباحثين مثل النجار ) 

Tam (1989.والعديد من الباحثين اآلخرين ) 

حيث يعتبر  Tobin’s Qحساب القيمة السوقية من خالل نموذج  واعتمد الباحث في دراسته

، والذي قام بنستحداثه العالم للشركاتمن المعادالت التي تقي  القيمة السوقية  Qنموذج توبين 

إذ يعد واحدًا من أكثر النماذج قبواًل وذلك لسهولة م 1969( عام  James Tobinجيم  توبين )

 ( وفقًا للمعادلة اآلتية :Bonna , 2012حسابها وتفسيرها )

   Qلألصول./ القيمة اإلستبدالية  منظمة= القيمة السوقية لل 

ستخدام إلمعظم الباحثين  مما دعا، لألصولونظرًا لصعوبة إحتساب التكلفة اإلستبدالية  
 :( 2009النموذج المعدل منها وفقًا للمعادلة التالية )عبدالكريم والعالونة،

   Q األصول.قية لحقوق المالكين / القيمة الدفترية إلجمالي = القيمة السو 
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 الدراسات السابقة العربية واالجنبية :(8-2)

تتضمن هذه الفقرة من الفصل الثاني مجموعة الدراسات العربية واألجنبية التي تأتي متممة  

ًا للمعيار وفق وعلى هذا األسا  فنن الدراسات السابقة التي سيتم عرضهالإلطار النظري للدراسة. 

 الزمني، أي بحسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث.

 : بعنوان Fauzi et. al,، ( 2007 )دراسة  -

"The Link between Corporate Social Performance and Financial 

Performance: Evidence from Indonesian Companies" 

بين األداء األجتماعي والمالي للشركات, وكذلك هدفت  ركزت هذه الدراسة على تحديد العالقة     

الى بيان تأثير حجم الشركة على العالقة بين المسؤولية اإلجتماعية واالداء المالي لتلك الشركات, 

( شركة مدرجة في سوق 383واجريت هذه الدراسة في اندونيسيا حيث تكونت عينة الدراسة من )

 ليل محتوى التقارير المالية السنوية لهذه الشركات.جاكرتا لالوراق المالية وقد تم تح

نتائج وكذلك اشارت ال والمالي،وبينت نتائج هذه الدراسة عدم وجود عالقة بين االداء اإلجتماعي      

 إيجابي على العالقة بين االداء اإلجتماعي والمالي لهذه الشركات. إثرالى ان حجم الشركة لي  له 

 بعنوان:Mahoney and Roberts (2007 )دراسة  -

“Corporate social performance, financial performance and 

institutional ownership in Canadian firms”. 

ركات والملكية المؤسسية للش واألداء الماليالى بيان العالقة بين األداء اإلجتماعي هدفت الدراسة      

 لهذه الشركات وقيا  متغيراتالمالية السنوية  من خالل تحليل بيانات التقارير الكندية
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الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى )المضمون(، من خالل تطبيق 

عتمدت هذه الدراسة  مؤشر تم إعداده خصيصًا لمجتمع الدراسة وهو الشركات العاملة في كندا، وا 

كية من األداء االجتماعي والمالي والمل ولبيان كلا على المنهج الوصفي التحليلي لوصف متغيراته

 المؤسسية.

توجد عالقة بين األداء اإلجتماعي واألداء  أنه الوتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها     

المالي بالرغم من وجود عالقات هامة بين المقايي  المنفصلة لألداء اإلجتماعي للشركات بشأن 

 ضاً وتوصلت أيسؤولية االجتماعية من جهة واألداء المالي من جهة أخرى، كما األنشطة البيئية والم

الى وجود عالقة بين األداء االجتماعي وعدد المستثمرين في أسهم الشركات، ووجدت أيضًا أنه هناك 

عالقة بين المقايي  المنفصلة لألداء اإلجتماعي للشركات بشأن أنشطتها الدولية وجودة المنتج وعدد 

 ستثمرين في أسهم الشركات.الم

معوقات اإلفصــــاح عن المســــؤولية اإلجتماعية في “: بعنوان( 2009) ســــــمرةأبو دراســــــة  -

ة وجه )منسوق فلسطين لألوراق المالية تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في 

دارة الشركاتنظر مدققين الحسابات   ."(وا 

 التشريعات،( االجتماعية  المسؤولية عن فصاحاإل معوقات على التعرف إلى الدراسة هدفت

 على المترتبة والتكاليف الفلسطينية، المهنية الجمعيات واهتمام العامة، المساهمة الشركات وثقافة

 فلسطين سوق في المدرجة العامة المساهمة الشركات تقارير في )االجتماعية المسؤولية عن اإلفصاح

دارات الحسابات يمدقق نظر وجهة من المالية لألوراق  محتوى دراسة إلى هدفت كما الشركات، وا 

 الحسابات مدققي المتمثل في الشركات، من خالل مجتمع الدراسة تلك عن الصادرة المالية التقارير

 .النتائج إلى للوصول التحليلي الوصفي غزة والضفة الغربية وقد إتبعت هذه الدراسة المنهج قطاع في
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 تكون أن يمكن فاعلة صلبة نواة ديد من النتائج كان من أهمها وجودوتوصلت الدراسة الى الع

 المسؤولية عن وأشارت الى مستويات اإلفصاح المجال، هذا في المالية لألوراق فلسطين لسوق رافعة

 المعوقات التي تواجه المالية للشركات المدروسة، وقد ذكرت العديد من التقارير في االجتماعية

من أهمها ضعف التشريعات المتعلقة  هذه الشركات تقارير في االجتماعية ليةالمسؤو  عن اإلفصاح

  باإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية واإلهتمام بمحاسبتها والتكاليف المترتبة عليها.

محاســـبة المســـؤولية اإلجتماعية لشـــركات اإلتصـــاالت " بعنوان:( 2009دراســــة العناتي ) -

 ."األردنية

يا  دور شـــركات اإلتصـــاالت األردنية في العمل على تنمية المجتمع هدفت هذه الدراســـة لق 

المحلي، حيث أظهرت هذه الدراســـــة دور الشـــــركات في الحد من مظاهر التلوث واســـــهامها في الحد 

اضــية. والريمن البطالة من خالل توفير فرص عمل اضــافة الى دعم األنشــطة اإلجتماعية والثقافية 

لوب تحليل المضمون )المحتوى( من خالل استخدام المنهج الوصفي اسـتخدمت هذه الدراسـة اسـ وقد

حيث اعتمد معد الدراســة على المقابالت الشــخصــية وتحليل المحتوى لتقارير المســؤولية اإلجتماعية 

 والتقارير السنوية لشركات االتصاالت االردنية.

محلي مجتمع الوتوصـلت نتائج الدراسـة الى وجود مسـاهمة لشـركات االتصاالت في تنمية ال

ووجود أثر للمســـــؤولية االجتماعية في دعم األنشـــــطة الثقافية واإلجتماعية والرياضـــــية، ووجود تباين 

 واض  بين أداء الشركات في الحد من البطالة.
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مدى إلتزام البنوك التجارية العاملة في مملكة البحرين " بعنوان:( 2009دراسة السليطي ) -

 . "اعية في البيانات المالية المنشورةباإلفصاح عن المسؤولية اإلجتم

هدفت هذه الدراســـــــــــــة الى إكتشـــــــــــــاف مدى إلتزام البنوك التجارية العاملة في مملكة البحرين  

باإلفصـــــاح عن المســـــؤولية اإلجتماعية من خالل البيانات المالية المنشـــــورة، وللوصـــــول الى أهداف 

تمل على البنوك التجارية العاملة في الرســـــــالة تم توزيع إســـــــتبانات على مجتمع الدراســـــــة والذي إشـــــــ

مملكة البحرين، حيث تناولت عينة الدراســة عدد من العاملين في البنوك تحت مســمى المدير المالي 

مكاتب يين من الأو من ينوب عنـه، والمـدققين المـاليين الـداخليين، بـاإلضــــــــــــــافة الى المدققين الخارج

عتمدت  التي تقوم بالتدقيق على البنوك ، والوســـــطاء الماليين العاملين في الســـــوق البحرينية . كما وا 

ســـــتخدام األســــــاليب اإلحصـــــا  ئية المناســـــبة للتوصــــــل الىالدراســـــة على المنهج الوصـــــفي التحليلي وا 

 .نتائجها

طة تســـــــاهم في مختلف أتشـــــــوقد خلصـــــــت نتائج الدراســـــــة إلى أن البنوك التجارية البحرينية  

المســؤولية اإلجتماعية الداعمة للبيئة والمحافظة عليها، بينما أظهرت نتائجها األخرى بعدم مســاهمة 

البنوك في كل من أنشــــطة المســــؤولية اإلجتماعية تجاه تنمية الموارد البشــــرية، وتجاه تحســــين جودة 

ا تقوم به من خدمات مقدمة للمجتمع المســــــــــــــؤوليـة اإلجتمـاعيـة تجاه م للعمالء،الخـدمـات التي تقـدم 

 المحلي.
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 :بعنوانInoue and Lee (2011 )دراسة  -

“Effects of different dimensions of corporate social responsibility on 

corporate financial  performance in tourism-related industries ". 

اد المختلفة للمســـــــــؤولية االجتماعية للشـــــــــركات على األداء آثار األبعالى بيان هدفت الدراســـــــــة      

المالي لشـــــــــــــركات قطاع الســـــــــــــياحة في الواليات المتحدة األمريكية، بحيث قام الباحثان بتصـــــــــــــنيف 

المسؤولية اإلجتماعية بها الى خمسة أنشطة على أسا  أنشطة طوعية وهي )المسؤولية اإلجتماعية 

والمسؤولية اإلجتماعية وعالقتها بين أفراد المجتمع، والمسؤولية وعالقتها بالموظفين، وجودة المنتج، 

البيئية، وقضــــــــايا التنوع(، ودراســــــــة الكيفية التي ســــــــيؤثر بها كل نشــــــــاط على األداء المالي لمجتمع 

الدراســــــــة وهو القطاع الســــــــياحي بحيث كانت عينة الدراســــــــة كل من )شــــــــركات الســــــــياحة، والنوادي 

عم(  واســتخدمت هذه الدراســـة أســلوب تحليل المحتوى )المضـــمون(، من الســياحية، والفنادق، والمطا

عتمدت هذه الدراســـــة على المنهج الوصـــــفي  وعلى  خالل تحليل التقارير الســـــنوية لعينة الدراســـــة  وا 

 التحليل المالي بحيث استخدم الباحثان مجموعة من التحاليل المالية واإلحصائية.

جتماعية اإلن أهمها أنه هنالك أثر متباين ألبعاد للمســـؤولية وتوصـــلت الدراســـة الى عدة نتائج م    

المدروســـــة على األداء المالي بشـــــكل ايجابي من جانب الربحية واإلســـــتمرارية، وأنه يوجد  للشـــــركات

وصـــلت لبيان وت للشـــركات،تأثر متفاوت على حد ســـواء في المدى القصـــير على الربحية المســـتقبلية 

 لشركاتهم.ة التي من شأنها تحسين األداء المالي أنشطة المسؤولية اإلجتماعي
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 بعنوان:Rouf (2011 )دراسة     -

“The Corporate Social responsibility Disclosure: A Study of Listed 

Companies in Bangladesh”. 

 تهدفت هذه الدراسة الى بيان المسؤولية اإلجتماعية والبيئية كدراسة استكشافية في الشركا

المدرجة في بنغالدش، وذلك من خالل الرجوع الى التقارير المالية ودراسة العالقة بين أنشطة الشركات 

والعوامل الخاصة بها واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية فيها، وقد اشتملت عينة الدراسة على 

تحليل  على أسلوبالشركات المدرجة في سوق دكا لألوراق المالية في بنغالدش وقد اعتمدت الدراسة 

المضمون )المحتوى( من خالل وضع مؤشر خاص للكشف عن المسؤولية االجتماعية واألنشطة 

( فقرة وقد تم استخدام المنهج النوعي للوصول الى 39الخاصة بها وتصميم قائمة فقرات تتضمن )

 نتائج هذه الدراسة .

ر إلستقاللية اإلدارة على وقد خلصت الدراسة الى العديد من النتائج كان أهمها وجود أث

اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية، وعدم وجود أي أثر لحجم الشركة ولجان التدقيق ونسبة العائد 

 اإلجتماعية.على حقوق المالكين على اإلفصاح عن المسؤولية 

 المســــؤولية عناصــــر عن االفصــــاح مدى" بعنوان:( 2011اوي )والهند فرح دراســــــة  - 

 بورصــة في المدرجة الصــناعية الشــركات حالة دراســة العامة، المســاهمة شــركاتلل االجتماعية

 2007- 2008"لعامي. عمان

 في االجتماعية المســـــؤولية عناصــــــر عن االفصـــــاح مدى في البحث الدراســــــة اســـــتهدفت

 حجم من كل اثر وبيان االردنية، العامة المســــاهمة الصــــناعية للشــــركات الســــنوية المالية التقارير

 مدى لقيا  المحتوى تحليل اســــــــــتخدم وقد .االفصــــــــــاح درجة على المبيعات وحجم داتالموجو 
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 الصـــــناعية الشـــــركات من شـــــركة (72) على الدراســـــة اجريت وقد المالية، التقارير في اإلفصـــــاح

 .األردنية العامة المساهمة

 المســــــؤولية عناصــــــر عن االفصــــــاح مســــــتوى في تفاوت وجود الى الدراســــــة وتوصــــــلت 

 النسبة تتجاوز لم حيث المطلوب المستوى دون يزال ما االفصاح ان اال الشركات، بين االجتماعية

 و (2007) الدراســـــــة لعامي (% 43) االجتماعية المســـــــؤولية عناصـــــــر عن لالفصـــــــاح المئوية

 73.6) بلغت حيث البيئة، حماية حول افصاح نسبة اعلى وكانت .المتوسط من اقل اي (2008)

 ذي تاثير وجود عدم الى الدراســـة توصـــلت كما الدراســـة، لعامي التوالي على ( (% 69.4 و (%

 .االجتماعي االفصاح مستوى على المبيعات وحجم الموجودات، لحجم احصائية داللة

"دور محاســـبة المســـؤلية اإلجتماعية ومدى ( بعنوان 2011والصــــوفي )دراســــة النعيمات   -     

 ".في األردن  تطبيقها على قطاع البنوك التجارية

هدفت الدراسة الى بيان دور محاسبة المسؤلية اإلجتماعية ومدى تطبيقها على قطاع البنوك 

من خالل التعرف على الجوانب الفكرية لمفهوم لهذه المسؤولية والتعرف على  األردن،التجارية في 

ة االردنية وك التجاريواشتمل مجتمع الدراسة على المحاسبين في البن القطاع،مدى تطبيقها في ذلك 

ووزعت عليهم اإلستبانات لإلجابة بنك محاسب في كل  50بحيث اختيرت عينة مالئمة مكونة من 

 وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي للتوصل الى نتائجها عليها،

وتوصلت الدراسة في نتائجها والتي كان اهمها أنه هنالك التزام من قبل البنوك التجارية 

ردنية بتطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية باإلضافة الى أنه ال يوجد تأثير للمؤهل العلمي األ

والعملي للمحاسب في تطبيق المسؤولية اإلجتماعية، وتفاوت ضرورة اإللزام القانوني للبنوك لإلفصاح 

 اإلجتماعية.عن بيانات محاسبة المسؤولية 
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 بعنوان:    Lipunga (2013)دراسة  -

"Corporate Social Responsibility Reporting by Commercial Banks in 

Annual Reports: Evidence from Malawi ". 

هدفت الدراســــــة لبيان المســــــؤولية اإلجتماعية المؤســــــســــــية في التقارير الســــــنوية للمصــــــارف 

تقبل ســــــــــالتجارية في ماالوي، وتناولت ما يتعلق من طرق لتحســــــــــين المســــــــــؤولية االجتماعية في الم

وشـــــفافية المصـــــارف في عرض اإلفصـــــاح المحاســـــبي عن المســـــؤولية اإلجتماعية وممارســـــاتها بها 

والمتمثلة في المســــــــــؤولية االخالقية والمســــــــــؤولية تجاه العمالء والمســــــــــؤولية تجاه الموظفين والموارد 

رض تم لغالبشــــــــــــرية وتجاه البيئة, وكان مجتمع الدراســــــــــــة البنوك العاملة في ماالوي ،ولتحقيق هذا ا

توزيع اســـــتبانة على عينة الدراســـــة المكونة من المصـــــارف التجارية العاملة فيها، وتم اعتماد المنهج 

  .     ن أجل الخروج بنتائج هذه الدراسةالوصفي التحليلي م

وتوصــــــلت الدراســــــة في نتائجها بأنه يوجد هناك درجة عالية من اإلفصــــــاح عن المســــــؤولية 

باإلضــــافة أن المصــــارف قامت  التجارية،ســــنوية الصــــادرة عن المصــــارف اإلجتماعية في التقارير ال

بالتركيز على أنشطة وممارسات كل من المسؤولية األخالقية والمسؤولية تجاه العمالء بشكل عالي، 

 .أما االفصاح عن المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية والبيئة كان منخفض

 بالقوائم االجتماعية المسؤولية عن اإلفصاح تاثير"بعنوان:( 2013وعلي ) ةدراسة عنيز  -

 "واستطالعية تطبيقية دراسة :القوائم هذه مستخدمي قرارات في المالية

هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية من واقع القوائم المالية في 

ســتطالعية ، حيث تنا بة ولت هذه الدراســة مفهوم وأهمية محاســقرارات مســتخدميها كدراســة تطبيقية وا 

المسؤولية اإلجتماعية والنظر في مخرجات األنظمة المحاسبية والمتمثلة في القوائم المالية من خالل 
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التحقق من تضـــــمين هذه القوائم لمعلومات تتعلق في المســـــؤولية اإلجتماعية للوحدات اإلقتصـــــادية، 

تمع لها حيث تم تصــميم وتوزيع اســتبانة خاصــة لغرض وتناولت هذه الدراســة الشــركات العراقية كمج

هذه الدراسة على عينتها، وتحديد التكاليف التي تخص المسؤولية اإلجتماعية والتي تفص  عنها في 

عتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للوصول الى   نتائجها.قوائمها المالية . وا 

تائج وكان أهمها بأن الشــــــــــــــركات العراقية ال تقوم وقـد أظهرت هذه الدراســــــــــــــة الى العديد من الن

باإلفصــــــاح عن مســــــؤولياتها اإلجتماعية في قوائمها المالية، وأن مســــــتخدمي القوائم المالية يظهرون 

إهتمام باإلفصــــاح عن المســــؤولية اإلجتماعية وأن هذا اإلفصـــــاح يؤثر في إتخاذ قراراتهم، وقد بينت 

النســبية لمجاالت المســؤولية اإلجتماعية حيث كان مجال حماية الدراســة أيضــًا الى إختالف األهمية 

 المستهلك للمنتج النهائي اإلهتمام األكبر.

  بعنوان: Khasharmeh and Desoky (2013)دراسة  -

 “On-line Corporate Social Responsibility Disclosures: The Case of the 

Gulf Cooperation Council (GCC) Countries”. 

هدفت هذه الدراســـــــة الى تقييم مســـــــتويات اإلفصـــــــاح اإللكتروني في الشـــــــركات المدرجة في 

األســــــــــواق المالية في مجل  التعاون الخليجي اضــــــــــافة الى بيان تأثير بعض أنشــــــــــطة المســــــــــؤولية 

االجتماعية على الشـركات من خالل تفسـير التباين في مستوى االفصاح عن المسؤولية االجتماعية 

شـــــــركة مدرجة ، واعتمدت هذه الدراســـــــة على أســـــــلوب  163ة الدراســـــــة والبالع عددها فيما بين عين

تحليل المضـــــــمون )المحتوى( للوصـــــــول الى نتائجها حيث تم تصـــــــميم قائمة فقرات ومؤشـــــــر خاص 

لقيا  وتقييم المســـؤولية االجتماعية في هذه الشـــركات من خالل النظر الى هذه األنشـــطة والمتمثلة 

 لموظفين والمجتمع وتحسين المنتجات .في كل من البيئة وا
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وقد خلصــــت نتائج الدراســــة الى وجود أثر ايجابي مرتفع لإلفصــــاح عن المســــؤولية االجتماعية      

تجاه المجتمع وأثر أقل تجاه كل من االفصـــاح عن المســــؤولية االجتماعية لكل من األنشــــطة البيئية 

 والموظفين والمنتجات. 

 في االجتماعية المســـؤولية محاســـبة دور"  بعنوان:( 2014دراســـة الفالحات وآخرون ) -

 التأمين وشــــركات البنوك على ميدانية دراســــة التأمين: وشــــركات البنوك أرباح تعظيم

 ة".األردني

 أرباح تعظيم في االجتماعية المســـــــؤولية محاســـــــبة دورهدفت هذه الدراســــــة الى التعرف على     

وقد قام الباحثون في تصــــميم إســـتبانة خاصــــة  األردن،في التأمين كدراســـة ميدانية  وشـــركات البنوك

مســــــــــتجيب والمتكونة من كل من  36ألغراض هذه الدراســــــــــة وتوزيعها على عينة الدراســــــــــة البالغة 

المدراء العامون والمدراء الماليين في مجتمع الدراســـة، وقد إســـتخدمت هذه الدراســـة المنهج الوصـــفي 

 التحليلي للوصول الى نتائجها.

وقد خلصــــت الدراســــة الى العديد من النتائج والتي كان من أهمها وجود قصــــور في إدراك وفهم     

المســـؤولية اإلجتماعية بأنشـــطتها المختلفة ويعزى هذا القصـــور الى إهتمام أصـــحاب رؤو  األموال 

 القطــاع ولي  علىفي تعظيم ربحهم فقط، وأن المســــــــــــــؤوليــة اإلجتمــاعيــة هي واجــب على الــدولــة 

بينما أظهرت أيضــــًا بأن تبني وتطبيق المســــؤولية اإلجتماعية في البنوك وشــــركات التأمين الخاص، 

 يعظم األرباح فيها.
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 :بعنوان Andrikopoulos, et.,al (2014) دراسة -

"Corporate Social Responsibility Reporting in Financial Institutions: 

Evidence from Euro next". 

الى بيان العوامل التي تحدد ممارسات المسؤولية اإلجتماعية والمتمثلة  هدفت هذه الدراسة

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثون بنجراء تحليل لمضمون التقارير المالية  وربحيتها،بحجم الشركة 

( فقرة من أجل قيا  درجة اإلفصاح 22حيث تم تصميم مؤشر مقترح يتكون من ) إلكترونيًا،المنشورة 

وتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات المالية المدرجة في بورصة يورونكست األوربية  اإلجتماعي،

 ( مؤسسة مالية.93وشملت عينة الدراسة )

وكانت اهم نتائج هذه الدراسة التي تم التوصل اليها ان الشركات كبيرة الحجم والتي تتمتع 

 جتماعي.بنرتفاع قدراتها المالية تتميزة بدرجة عالية من اإلفصاح اإل

مدى إدراك إدارة المصارف ألهمية المحاسبة ( بعنوان" 2014وحبيب ،درغام دراسة ) -

 دراسة ميدانية للمصارف التجارية الفلسطينية. ":عن المسؤولية االجتماعية

هدفت الدراســـــــــــــة إلى التعرف على مدى إدراك إدارة المصـــــــــــــارف التجارية الفلســـــــــــــطينية ألهمية 

جتماعية، وعما اذ كانت إدارة المصــارف تهتم بقيا  تكاليف المســؤولية المحاســبة عن المســؤولية اال

اإلجتماعية واإلفصــــاح عنها. وقد تكون مجتمع الدراســــة من جميع العاملين في المصــــارف التجارية 

تم توزيع اإلستبانة المعدة على الموظفين اصحاب القرار والذين لهم عالقة بالشؤون  الفلسطينية، وقد

عتمدت هذه الدراســــة على المنهج الوصــــفي المالية واإل دارية وشــــؤون الموظفين وخدمات العمالء. وا 

 متغيراتها.التحليلي لقيا  
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وتوصـــــــلت نتائج الدراســـــــة الى ظهور إدراك جوهري لدى إدارة المصـــــــارف التجارية الفلســـــــطينية 

، لمطلوبألهمية المحاســــــــبة عن المســــــــؤولية اإلجتماعية واإلفصــــــــاح عنها ولكنه لي  بالمســـــــــتوى ا

 وتوصلت أيضًا الى ظهور إختالف في األهمية النسبية لمجاالت المسؤولية اإلجتماعية المبحوثة. 

أثر اإلفصــــــــاح عن محاســــــــبة المســــــــؤولية ( بعنوان "2014عمر وآخرون، دراســــــــــــة ) -

 اإلجتماعية على األداء المالي للشركات المساهمة العامة األردنية".

فصــاح عن محاســبة المســؤولية اإلجتماعية على األداء المالي هدفت الدراســة الى إختبار أثر اإل

في الشــــــركات الصــــــناعية المســــــاهمة العامة األردنية من خالل قيا  أثر كل نشــــــاط من األنشــــــطة 

الخاصة لمحاسبة المسؤولية على األداء المالي بحيث إعتمدت أسلوب تحليل المحتوى )المضمون(، 

 المالي.لمجتمع الدراسة والقيا   من خالل تطبيق مؤشر تم إعداده خصيصاً 

وتوصــلت الدراســة الى عدة نتائج كان من أهمها أن األســتثمار في األنشــطة الخاصــة باإلرتقاء  

 ةبالمنتجات يؤدي الى تحسين االداء المالي، ولم يؤثر في باقي األنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولي

  .اإلجتماعية على األداء المالي
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 الدراسات السابقة عن الحاليةيز الدراسة ما يم :(9-2) 

هذه الدراسة أثر اإلفصاح عن المسوؤلية اإلجتماعية على القيمة السوقية للبنوك عالجت  

هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها   تتميز و  ،  Tobin’s Q التجارية األردنية وفقًا لنموذج

ة اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية اإلجتماعي ) مثلةأثر اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية المتبحثت 

العاملين, اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية  اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية اإلجتماعية تجاه البيئة، تجاه

اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية اإلجتماعية تجاه اإلرتقاء بالخدمات(  المجتمع، اإلجتماعية تجاه

تنوعت مجاالت البحث في بينما  (Tobin’s Q) المتمثلة بنموذج على القيمة السوقية، كحزمة واحدة

ر داء المالي وبيان دو يجاد العالقة بين المسوؤلية االجتماعية واألإالدراسات السابقة األخرى في 

، إضافة الى مدى إدراك محاسبة المسؤولية امحاسبة المسؤولية اإلجتماعية، واإلفصاح عنها ومعوقاته

في العديد من القطاعات والمجتمعات والفترات  زام بها من قبل المنظمات المختلفةاإلجتماعية واإللت

( كدراسة 2014-2009بينما أجريت الدراسة الحالية في الفترة ) فيها، المختلفة والمناهج المستخدمة

إختبارية على البنوك التجارية األردنية حيث إعتمدت هذه الدراسة على المنهج النوعي )تحليل 

 .من خالل تصميم فقرات خاصة تم إعتمادها مؤشرًا لقيا  اإلفصاح مون(المض
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 (8-3):  اإلحصائيةالمعالجات 
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 الطريقة واإلجراءات الثالث:الفصل 

 المقدمة :((1-3

اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية على القيمة السوقية ثر أبيان  هدفت الدراسة الحالية إلى

وصفا لمنهج الدراسة،  الفصل . إذ يتضمن(Tobin's Qللبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

ومصادر الحصول على المعلومات،  ،األداةهذه  وصدق وأداة الدراسة تها،وعين ومجتمع الدراسة

 .والمعالجات اإلحصائية المستخدمةومتغيرات الدراسة 

 منهج الدراسة  :(2-3)

بيان أثر  بهدف ،المنهج النوعي )تحليل المضمون( الباحث أتبعنظرا لطبيعه هذه الدراسة  

نموذج وفقا ل يمة السوقية للبنوك التجارية األردنيةاإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية على الق

Tobin's Q ، تدوين المعلومات  خالل من الدراسة متغيرات ومقارنة البيانات وتحليل دراسة تم إذ

 الكمية والنوعية من فئات محددة مسبقًا عن اإلفصاح من أجل استخدامها في اختبار الفرضيات

 اإلفصاح هذا على علمي بشكل للتعرف المجال إتاحة ليوبالتا الدراسة، وتوصيات نتائج وبيان

في البنوك  ألنشطة المسؤولية اإلجتماعيةالمجاالت الخاصة  على التعرف خالل من ،المحاسبي

بنستخدام  اإلحصائي للتحليل إخضاعها يمكن بيانات إلى الوصول خالل من معها لتعاملالتجارية ل

 (.SPSSاعية )برنامج الحزمة االحصائية للعلوم اإلجتم

 مجتمع وعينة الدراسة :(3-3)

ثالثة عشر  (13)ويبلع عددها المدرجة في سوق عمان المالي، التجارية األردنيةالبنوك  من تكون

 الباحث بالمس  الشامل لهذا المجتمع. قامتجاريًا بحيث  بنكاً 
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 (1-3رقم ) جدول

 مجتمع الدراسة وعينتها

كنالب إسم الرقم التأسي  سنة   

العربي بنكال 1  1930 

األردني األهلي البنك 2  1955 

األردن بنك 3  1960 

عمتان القاهرة بنك 4  1960 

والتمويل للتجارة اإلسكان بنك 5  1974 

الكويتي األردني بنك 6  1977 

األردني التجاري البنك 7  1978 

األردني العربي اإلستثمار بنك 8  1978 

(ألردنا) المصرفية العربية المؤسسة بنك 9  1989 

اإلستثماري البنك 10  1989 

اإلتحاد بنك 11  1991 

جنرال سوستية بنك 12  1993 

األردني المال بنك 13  1996 

 

 . األردني المركزي البنك: المصدر -
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 أداة الدراسة :(4-3) 

الباحث بنســتخدام أســلوب تحليل المحتوى بحيث صــمم مجموعة فقرات تتناول اإلفصــاح  قام

لبيان ما اذ كان البنك يقوم باإلفصـــــــــــــاح عن فقرات ية اإلجتماعية كمتغير مســـــــــــــتقل عن المســـــــــــــؤول

المســــــــؤولية اإلجتماعية أم ال يقوم باإلبالغ عن فقرات أنشــــــــطة المســـــــــؤولية اإلجتماعية في التقارير 

ابقة البنود المســتخرجة من الدراســات الســتصــميم فقرات اســتنادًا على الصــادرة عنه، و الســنوية المالية 

 عن اإلفصــــــاح مؤشـــــر تقســــــيم تمضـــــافة الى البنود التي اســـــتخدمت في البلدان األخرى بحيث باال

 أنشـــطة المســـؤولية اإلجتماعيةاإلفصـــاح عن  -1فرعية ) متغيرات بعةأر  االجتماعية الى المســـؤولية

اإلفصــــــاح عن  -3العاملين ، تجاه أنشــــــطة المســــــؤولية اإلجتماعيةاإلفصــــــاح عن  -2 البيئة، تجاه

تجاه  أنشــطة المســؤولية اإلجتماعيةاإلفصــاح عن  4-المجتمع ، تجاه مســؤولية اإلجتماعيةأنشــطة ال

التي لم يتم االبالغ عنها في التقارير  ( للفقرات0)نعطاء الرقم بالباحث  قام إذاإلرتقاء بالخدمات ( 

يمة يا  الققب الباحث ايضـــــــــــــاً  التي تم االبالغ عنها فيها وقامللفقرات  (1)والرقم الســـــــــــــنوية  المالية

 وفقًا للمعادلة التالية : (Tobin's Qلنموذج ) السوقية وفقاً 

عدد  xمن نهاية كل عام  31/12السهم العادي في  )سعر( = Tobin's Qنموذج ) -

 االسهم العادية المكتتب بها( / القيمة الدفترية الجمالي االصول.

 صدق األداة  :(5-4)

فقرات الخاصة لقيا  مؤشر أثر اإلفصاح عن قام الباحث في تصميم نموذج لتحكيم ال 

 هي:و المسؤولية اإلجتماعية بهذه الدراسة، حيث تضمن نموذج التحكيم وفقًا لعدة معايير محددة 

 علميًا.مدى مناسبة ومالئمة الفقرة  -

 مدى مناسبة الفقرة من ناحية الصياغة اللغوية. -
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 مالحظات حسب رؤية المحكم. -

لنموذج على عدد من أعضاء الهيئات التدريسية واألساتذة القديرين من وقد عرض الباحث هذا ا     

(، وذلك  1ملحق رقم( محكمين )6ذوي الكفاءة والتخصص في عدد من الجامعات األردنية وعددهم )

بهدف التأكد من صدق األداة ومدى مناسبتها ألغراض هذه الدراسة. كما وتم األخذ بعين اإلعتبار 

  .2)ملحق رقمتوصل الى أداة قيا  تمثل الدراسة بصورتها النهائية )مالحظات المحكمين لل

 البيانات ر الحصول علىمصاد(3.-6): 

وهي  البيانات منين نوع مع تعامل ثالباح فنن الفرضيات واختبار الدراسة أهداف لتحقيق

 من:كل 

ك التجارية البنو  عنصادرة الالسنوية الرجوع الى التقارير المالية بقام الباحث  األولية: البيانات -

  .   http://www.ase.com.jo/arالمنشورة على موقع سوق عمان المالي  االردنية

والتي  التطبيقية الدراسات  النظر الى خالل من بالرجوع اليها الباحث قام :الثانوية البيانات -

فقرات خاصة حول اإلفصاح عن  قائمة تصميم  وذلك بهدفى أسلوب تحليل المحتو  إستخدمت

 وقواعد البيانات المكتبيةالمصادر  باالضافة الى الحالية، الدراسة لغرضالمسؤولية اإلجتماعية 

 :يلي ما المصادره هذ ومن عليها، طالعلإل المختلفة

القيمة ا على بالمسؤولية اإلجتماعية واإلفصاح عنها و أثره المتعلقة والمصادر المراجع -

 .ذلك في المختصة والمنهجية العلمية والكتب السوقية

 ذات الصله بالموضوع. والرسائل العلمية والنشرات المتخصصة العالمية العلمية  الدوريات -

 االلكتروني والمواقع اإلنترنت -

  

http://www.ase.com.jo/ar
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  :متغيرات الدراسة (3 -7)

 

 

 

 

 

 

 (1-3الشكل رقم )

 ى الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع ومنها:اعداد الباحث باالستناد ال -

، ودراسة Inoue & Lee,(2011) ، و دراسة  Khasharmeh and Desoky (2013)دراسة  -

 Dehning and Startopoulos, (2002). , و دراسة  (2009عبدالكريم والعالونة )

 قياس المتغيرات : -

( للفقرات التي لم يتم االبالغ عنها في 0اء الرقم )بنعط إذ قام الباحثة: قيا  المتغيرات المستقل -

 جراء تحليل المحتوى للتقارير  ( للفقرات التي تم االبالغ عنها1التقارير المالية السنوية والرقم )

  

 المتغير المستغل المتغير التابع

اإلفصاح عن 

المسؤولية 

ةاإلجتماعي  

 

 القيمة السوقية

 وفقاا لنموذج

 Tobin’s Q 

 تجاه البيئة اإلجتماعية اإلفصاح عن المسؤولية
 تجاه العاملين اإلجتماعية اإلفصاح عن المسؤولية
 تجاه المجتمع اإلجتماعية اإلفصاح عن المسؤولية
 تاإلرتقاء بالخدماتجاه  اإلجتماعية اإلفصاح عن المسؤولية
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 Khasharmehو) (Andrikopoulos, et.,al, 2014) إستناداً الى دراسة كل من ,السنوية المالية

and Desoky, 2013) (2014خرون، عمر وآو). 

( = ) سعر السهم العادي في Tobin's Qنموذج )ل القيمة السوقية وفقاً  :قيا  المتغير التابع -

 ,عدد االسهم العادية المكتتب بها( / القيمة الدفترية الجمالي االصول xمن نهاية كل عام  31/12

)النجار, و (Tam, 1998)( و(Dehning and Startopoulos, 2002 دراسة كل من الى اً إستناد

2013 ) 

  :( المعالجات اإلحصائية8-3)

 SPSS) تم اإلســتعانة باألســاليب اإلحصــائية ضــمن البرنامج اإلحصــائي للعلوم االجتماعية 

Statistical Package for the Social Sciences) و ذلك لمعالجة البيانات التي تم الحصول ،

 يب اإلحصائية التالية :األسالأستخدم عليها ، وبالتحديد فنن الباحث 

و ذلك من أجل إختبار : ( Simple Regressionتحليل اإلنحدار الخطي البسيط ) 1-

 تأثير كل متغير مستقل في المتغير التابع .

و ذلك من أجل إختبار  : ( Multiple Regressionتحليل اإلنحدار الخطي المتعدد )2- 

 التابع  تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغير

 :اإلحصاء الوصفي إلستخراج الباحثواستخدم 

 ة.الدراس تغيراتلم ة وأدنى قيمة وأعلى قيمةات الحسابية االنحرافات المعياريلمتوسطا -
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 الفصل الرابع

  نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

 

  (4-1المقدمة :) 

  (4-2تحليل بيانات الدراسة :) 

  (4-3 تحليل :).مدى مالئمة البيانات إلفتراضات إختبار فرضيات الدراسة 

 (4-4إختبار الفرضيات :) 
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 الفصل الرابع 

  تحليل بيانات الدراسة وأختبار الفرضيات 

 المقدمة :(4-1)

يستعرض هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة التي إعتمد فيها من خالل     

الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكل متغيرات الدراسة, كما تناول الفصل إختبار  عرض المتوسطات

 فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.

 تحليل بيانات الدراسة :(4-2)

تم أستخراج المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لوصف بيانات الدراسة التي تم جمعها عن     

  (2014-2009محتوى للتقارير المالية السنوية للبنوك التجارية األردنية للفترة )طريق تحليل ال

 األفصاح عن أنشطة المسؤولية اإلجتماعية :(4-2-1)

 (1-4جدول رقم )

 (2014-2009) االحصاءات الوصفية لالفصاح عن أنشطة المسؤولية اإلجتماعية في البنوك التجارية األردنية

االنشطة  المقياس
 لبيئةتجاه ا

األنشطة تجاه 
 العاملين

األنشطة تجاه 
 المجتمع

االنشطة تجاه 
االرتقاء 
 بالخدمات

 0.6483 0.5165 0.6554 0.4573 الوسط الحسابي

 1.00 0.86 1.00 0.83 أكبر قيمة

 0.14 0.14 0.25 0.17 أقل قيمة

االنحراف 
 0.1575 0.2156 المعياري

0.1845 0.1894 
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 (: 1-4)  رقم نالحظ من بيانات  الجدول

(، 0.6554ان االفصاح عن األنشطة تجاه العاملين احتل المرتبة األولى، وبنسبة بلغت )

(، 0.6483في حين احتل االفصاح عن األنشطة تجاه االرتقاء بالخدمات المرتبة الثانية، وبنسبة )

(، وقد جاء 0.5165وجاء االفصاح عن األنشطة تجاه المجتمع في المرتبة الثالثة، وبنسبة بلغت )

 (.0.4573اإلفصاح عن األنشطة تجاه البيئة بالمرتبة األخيرة، وبنسبة )

ويالحظ من خالل ما سبق وجود تركيز من قبل قطاع البنوك عن االفصاح عن األنشطة 

الخاصة بالعاملين واألنشطة الخاصة باألرتقاء بالخدمات , وقد يكون هذا نتيجة األثر الكبير للموارد 

القطاع المصرفي , خاصة أن البنوك تقدم خدمات والتي تعتمد جودتها على مقدم الخدمة البشرية في 

وبالتالي فنن الحكم على جودة الخدمة يكون من خالل الموظف الذي بتعامل مباشرة مباشرة مع 

العميل ، أما فيما يتعلق باألرتقاء بالخدمات فنن ذلك مدفوعا بأرتفاع حدة المنافسة في القطاع 

(, وهو ما 2014( بنكًا كما في نهاية عام )25في حيث بلع عدد البنوك العاملة في المملكة )المصر 

يعتبر عدد كبير نسبيًا مقارنة بحجم السوق األردني ,وهذا سبب في تركيز البنوك على اإلرتقاء 

ن يبخدماتها,أما اإلفصاح تجاه البيئة فقد يعزى الى أن طبيعة النشاط )معيار الصناعة( يختلف ب

القطاعات فالقطاع المصرفي ال يوجد له اثار سلبية على البيئة بشكل ملحوظ بينما القطاع الصناعي 

 قد يؤثر بشكل اكبر وذلك بسبب طبيعة عمله . 
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 اإلجتماعية تجاه البيئةاألفصاح عن أنشطة المسؤولية  (:4-2-2)

 (4-2الجدول رقم )

 (2014-2009ك التجارية األردنية )للبنو  االفصاح عن فقرات األنشطة تجاه البيئة

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

البنك في تجميل البيئة وتنمية المواطن  يساهم 1
 الطبيعية.

0.7179 0.4529 

ينفذ البنك برامج وحمالت لحماية البيئة  2
 والمحافظة عليها.

0.8974 0.3054 

ت العاملة يقدم البنك مساهمات مالية للمنظما 3
 0.4745 0.3333 في مجال حماية البيئة.

قة النظيفة ايدعم البنك ويمول مشاريع الط 4
 0.4925 0.3974 .والبديلة )المتجددة(

تقييم الثر البيئي للمشاريع الممولة من قبل  5

 0.2220 0.0513 .البنك

 0.4788 0.3462 ظة على الموارد الطبيعية .فيساهم البنك بالمحا 6
 0.2156 0.4573 فصاح عن األنشطة تجاه البيئةاإل

       

 (:2-4نالحظ من بيانات الجدول رقم )

( والتي تنص " ينفذ البنك برامج وحمالت 2أن اعلى المتوسطات الحسابية كانت في الفقرة رقم )    

هتم مما يعني ان نسبة كبيرة من البنوك ت (0.8974)لحماية البيئة والمحافظة عليها" حيث بلع 

بالمحافظة على البيئة المحيطة بها وتساهم في تنفيذ البرامج الخاصة بحماية هذه البيئة ، وبالمقابل 
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تقييم الثر البيئي للمشاريع الممولة من قبل  ( والتي تنص "5ظهر ادنى متوسط حسابي للفقرة رقم )

 ". البنك

 يناإلجتماعية تجاه العاملاألفصاح عن أنشطة المسؤولية  :(4-2-3)

 (3-4الجدول )

 (2014-2009للبنوك التجارية األردنية ) االفصاح عن فقرات األنشطة تجاه العاملين

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.4529 0.7179 تنفيذ برامج لتطوير وتدريب العاملين. 7
 0.4951 0.5897 سياسات االستقطاب والتعيين والترفيع. 8
 0.4991 0.5641 هيالت للعاملين.من  التس 9

10 
يقدم البنك الرعاية الصحية للعاملين مثل: )تحمل نفقات 

 0.4697 0.6795 العالج، التأمين الصحي(

11 
ينفذ البنك برامج تعزيز العالقات اإلجتماعية بين 
العاملين مثل: )الرحالت السياحية، النشاطات 

 ية(.اإلجتماع الترفيهية،الرحالت للديار المقدسة, اللجنة
0.1282 0.3365 

12 
يمن  البنك الحوافز والمكافأت المناسبة لتقدير جهود 
العاملين مثل:)مكافئات نهايه الخدمة,مكافئات االداء 

 الجيد(
0.7179 0.4529 

 0.3216 0.8846 نفقات تدريب العاملين. 13
 0.1936 0.9615 نفقات صندوق التوفير واإلدخار 14

 0.1575 0.6554 شطة تجاه العامليناإلفصاح عن األن
 

 (:3-4نالحظ من بيانات الجدول رقم )
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أن أعلى المتوسطات الحسابية لإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين كان للفقرة رقم  

(, مما يشير ذلك على 0.9615( التي تنص " نفقات صندوق التوفير و االدخار" ,حيث بلع )14)

( ثاني اعلى 13في اشراك العاملين بصندوق التوفير واإلدخار, من ثم حازت الفقرة رقم )تقيد البنوك 

( والتي تنص على " نفقات تدريب العاملين" وهذا قد يكون مؤشر 0.8846متوسط حسابي قد بلع )

 .اهباهتمام البنوك بتطوير العاملين لديهم والعمل على تنميتهم بما يتناسب مع طبيعة عمل

مقابل نالحظ عدم اهتمام البنوك التجارية بتعزيز العالقات االجتماعية بين العاملين من وبال     

خالل القيام بالرحالت السياحية والنشاطات الترفيهية  واللجان االجتماعية والرحالت الدينية كما هو 

ى طبيعة ( وقد يعود عدم االهتمام بذلك ال0.1282( حيث بلع المتوسط الحسابي)11في الفقرة رقم )

إنتشارها الجغرافي حيث أن موظفي البنك موزعين على فروع منتشرة في مختلف محافظات المملكة 

 , وهو ما يشكل عائقٌا أما تنظيم فعاليات إجتماعية لموظفي البنك.
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 اإلجتماعية تجاه المجتمعاألفصاح عن أنشطة المسؤولية  (:4-2-4) 

 (4-4الجدول رقم )

 (2014-2009للبنوك التجارية األردنية ) األنشطة تجاه المجتمع االفصاح عن فقرات

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.4241 0.7692 يساهم البنك في دعم القطاع التعليمي والصحي. 15

16 
يساهم البنك بدعم المراكز الثقافية و النوادي 

 الترفيهية و الرياضية والفنية.
0.5897 0.4951 

17 
يقدم البنك التبرعات للجمعيات الخيرية وذوي 

 االحتياجات الخاصة.
0.7308 0.4464 

18 
المشاركة والمساهمة في دعم البنى التحتية ودعم 

 المشاريع العامة
0.4103 0.4951 

19 
إصدار نشرات دورية ومجالت تعك  أداء البنك 

 0.4155 0.2179 المجتمعي

20 
م روح المواطنة يساهم البنك في تعزيز قي

 0.3862 0.1795 )االحتفاالت باألعياد الوطنية، األعياد الدينية(.

 0.4529 0.7179 المساهمه في الحد من البطالة )توفير فرص عمل(. 21
 0.1845 0.5165 اإلفصاح عن األنشطة تجاه المجتمع

 

 (:4-4نالحظ من بيانات الجدول رقم ) 

( والتي تنص على "مساهمة البنوك التجارية  15انت للفقرة رقم )اعلى المتوسطات الحسابية ك ان    

(، حيث يتض  ذلك من خالل قيام البنوك 0.7692في دعم القطاع الصحي والتعليمي"حيث بلع )

بتخصيص بعض المبالع البتعاث الطلبة للدراسة في الجامعات واإلهتمام بالمتفوقين وتسهيل حصولهم 

فت  المجال امامهم للتدريب في البنوك، أما الدعم للقطاع الصحي على القروض التعليمية وكذلك 
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فقد يتمثل في رعاية البنوك لأليام الطبية المجانية والتي تقام في مناطق جيوب الفقر واألقل حظًا أو 

دعم المراكز الصحية الحكومية والقيام بحمالت التبرع بالدم لموظفيها، وكان ثاني اعلى متوسط 

( التي تنص على " يقدم البنك التبرعات للجمعيات الخيرية وذوي االحتياجات 17قم )حسابي للفقرة ر 

( ، كما يتض  ان البنوك التجارية تلعب دورًا جيدًا في الحد من البطالة 0.7308) الخاصة" حيث بلع

( 21(  كما هي في الفقرة رقم )0.7179من خالل توفير فرص العمل حيث بلع الوسط الحسابي )

ئف عن الوظا والمواقع اإللكترونية بالصحفة نظر الباحث فنن البنوك تقوم باإلعالن ومن وجه

المتوفرة إضافة الى المشاركة في األيام الوظيفية الخاصة في توظيف ذوي الكفاءات، يعود ذلك 

لألهتمام نوعا ما باإلفصاح عن هذه الفقرات من السياسات التي تتبعها إدارة البنوك بهدف تحسين 

 ره الذهنيه للبنك ,وبالتالي زيادة والء العمالء له. الصو 

( والتي تنص" بنلتزام البنوك التجارية  19وبالمقابل نالحظ ان هناك انخفاضا في الفقرة رقم )     

, (0.2179)اصدار نشرات دورية ومجالت تعك  اداءها المجتمعي" حيث بلع المتوسط الحسابي 

فصاح عن إنشطة المسؤولية اإلجتماعية حيث أن ظهور وقد يكون هذا بسبب حداثة موضوع اإل

تقارير اإلستدامة يعتبر حديث نسبيا وال يتجاوز عشر سنوات عالميُا, وبالمثل كان هناك انخفاضًا 

( والتي تنص على "التزام البنوك  تجاه دورها في المساهمة في تعزيز قيم 21ملحوظًا في الفقرة رقم )

 .(0.1779) العياد الوطنية واالعياد الدينية (" حيث بلع الوسط الحسابيروح المواطنة )االحتفال با
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 اإلجتماعية تجاه اإلرتقاء بالخدماتاألفصاح عن أنشطة المسؤولية  (:4-2-5) 

 ( 5-4الجدول )

 (2014-2009للبنوك التجارية األردنية ) االفصاح عن فقرات األنشطة تجاه اإلرتقاء بالخدمات

توسط الم الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يقوم البنك بتوفير معلومات كافية عن الخدمات المتاحة  22
 لديه.

0.7180 0.4529 

يقوم البنك بنجراء أبحاث ودراسات تطويرية إزاء الخدمات  23
 المصرفية المقدمة

0.7564 0.4320 

 0.4320 0.2436 االستجابة لشكاوي العمالء 24
 0.4155 0.7821 اسواق جديدة لخدماته يسعى البنك لفت  25

يقدم البنك خدماته المصرفية من خالل التكنولوجيا  26
 واإلنترنت)توفير قنوات اتصال مع العمالء(

0.7179 0.4629 

 0.3054 0.8974 بيان الوضع التنافسي للبنك. 27
 0.4972 0.4231 الجوائز الموجهة للعمالء. 28

 0.1894 0.6483 رتقاء بالخدماتاإلفصاح عن األنشطة تجاه اإل 
 

 (: 5-4نالحظ من بيانات الجدول رقم )

ان معدل المتوســـــــــطات الحســـــــــابية للفقرات التي تعلقت بنلتزام البنوك التجارية باإلفصـــــــــاح عن      

, حيث جاءت (0.8974-0.2436)المســـــــــــــؤولية االجتماعية تجاه اإلرتقاء بالخدمات تراوحت بين 

تنص " بيان الوضــــع التنافســــي للبنك." في المرتبة االولى وبمتوســــط حســــابي ( والتي 27الفقرة رقم )

لسوقية لبيان حصته ا التنافسي،  وقد يعزى أهتمام البنوك باالفصاح عن الوضع (0.8974)مقداره 

 والتي يتمكن من خاللها جذب العمالء بالدرجة االولى, باإلضافة إالى جذب مستثمرين جدد.
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( والتي تنص " بقيام البنك بالســــــــعي لفت  اســــــــواق جديدة 25جاءت الفقرة رقم ) وبالمرتبة الثانية    

،  وكذلك يالحظ اهتمام البنوك التجارية نوعا ما   (0.7821)لخدماته" حيث بلع المتوسط الحسابي 

( حيث بلع 23باجراء دراســـــــــــات وابحاث تطويرية عن الخدمات المصـــــــــــرفية كما هو في الفقرة رقم )

، من جهة اخرى نالحظ انخفاضـــًا في المتوســـطات الحســـابية التي  (0.7564)ي المتوســـط الحســـاب

تتعلق بالفقرات االخرى حيث نالحظ ان هناك ضــعفا في اســتجابة البنوك لشــكاوي العمالء حيث بلع 

(، وقد يكون هذا ناجمًا عن إعتماد البنوك على 24في الفقرة رقم ) (0.2436)الوســــــــــط الحســــــــــابي 

 مل وهو ما يقلل من إحتمالية وجود أي أخطاء في العمليات المصــــــــــــــرفية,منظومة محوســــــــــــــبة بالكا

باإلضــــــــافة إلى إمكانية قيام العميل بمراجعة موظف البنك بشــــــــكٍل مباشــــــــر , وكذلك بلع المتوســــــــط 

 (. 28كما هو في الفقرة رقم ) (0.4231)الحسابي الهتمام البنوك بتقديم الجوائز للعمالء  

لتحليل االحصـــائي اللتزام البنوك التجارية باالفصـــاح عن المســـؤولية من هنا يتضـــ  من خالل ا    

االجتماعية تجاه االرتقاء بالخدمات ان الفقرات التي تعلقت بتحقيق المنافع المباشــــرة للبنك قد حققت 

متوســــــطات حســــــابية مرتفعة وبالمقابل فان المتوســــــطات الحســــــابية الخاصــــــة بالخدمات التي تتعلق 

 متدنية. جاءت بنسببالعمالء قد 
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 ( (Tobin’s Qالقيمة السوقية وفقًا لنموذج  (:4-2-5)

 (1-(4جدول رقم 
 (.2014-2009( للبنوك التجارية األردنية )Tobin’s Qاالحصاءات الوصفية لنسبة )

 السنة البنك Tobin’s Qنسبة  المقياس 
 2014-2009 مجموع البنوك 0.1519 الوسط الحسابي

 2010 بنك اإلسكان 0.3055 أكبر قيمة
 2010 بنك األردني الكويتي 0.0206 أقل قيمة

 2014-2009 مجموع البنوك 0.0501 االنحراف المعياري
 

 (:6-4نالحظ من بيانات الجدول رقم )

في البنوك التجارية األردنية خالل الفترة   Tobin’s Q))بلع المتوسط الحسابي لنسبة 

(. في حين بلغت أكبر 0.0501انحراف معياري مقداره )(، وب0.1519( ما قيمته )2009-2014)

 (0.0206، وكانت أدنى قيمة )كانت لبنك اإلسكان  (0.3055قيمة تم تسجيلها خالل الفترة هي )

 . الكويتي للبنك االردني
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 (7-4جدول رقم )

 Tobin’s Q (2009-2014) القيمة السوقية للبنوك التجارية االردنية  وفقا لنموذج 

 

 (:7-4من بيانات الجدول رقم ) نالحظ

حيث بلع المتوسط الحسابي لجميع  2009في عام   (Tobin's Q)قيمة لنسبة  بلغت اعلى1- 

 ( وقد يشير ذلك إلى أن البنوك كانت في مرحلة نمو وأنتعاش.0.1684البنوك )

 

  

المتوسط  السنوات البنك
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الحسابي

 0.1951 0.1563 0.1703 0.1619 0.1752 0.2258 0.2808 البنك العربي
 0.1323 0.0992 0.0985 0.1105 0.1135 0.1843 0.1878 البنك التجاري االردني
 0.0808 0.0993 0.0744 0.0713 0.0819 0.0838 0.0741 البنك االهلي االردني

 0.1523 0.1876 0.1866 0.1768 0.0998 0.1503 0.1126 بنك االردن
 0.2984 0.3019 0.3033 0.2931 0.2905 0.3055 0.2958 بنك االسكان

 0.1422 0.1524 0.1256 0.1358 0.1427 0.1725 0.1244 بنك القاهرة عمان
 0.1511 0.1329 0.1399 0.1054 0.1461 0.1917 0.1907 بنك المال االردني

بنك المؤسسة العربية 
 المصرفية

0.1265 0.1320 0.1158 0.1208 0.1150 0.1090 0.1199 

بنك االستثمار العربي 
 االردني

0.1610 0.1423 0.1412 0.1355 0.1651 0.1756 0.1535 

 0.1631 0.1515 0.1540 0.1665 0.1651 0.1842 0.1574 البنك االستثماري
 0.1021 0.0877 0.0941 0.0782 0.0985 0.1305 0.1235 بك االتحاد

 0.1383 0.1643 0.1524 0.1557 0.1592 0.0206 0.1776 بنك االردني الكويتي
 0.1460 0.1234 0.1388 0.1772 0.1315 0.1275 0.1776 بنك سوسيته جنرال

 0.1519 0.1493 0.1475 0.1453 0.1432 0.1578 0.1684 المتوسط الحسابي
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ميع البنوك  اذ بلع المتوسط الحسابي لج 2010( لعام Tobin's Qوجود تراجعا طفيفا في نسبة )-2

حيث بلع المتوسط  2011، وكذلك يشير الجدول أعاله الى استمرار التراجع للنسبة عام  (0.1578)

, وقد يعود ذلك حسب تقدير الباحث الى االنخفاض في الرقم القياسي السعار (0.1432)الحسابي  

 اسهم البنوك وبالتالي انعك  ذلك بشكل سلبي على القيمة السوقية للبنوك

باالتجاه نحو الصعود في االعوام  (Tobin's Q)ما يشير الجدول اعاله الى بدء نسبة ك -3

 (.  2014- 2012من)

 (: تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات إختبار فرضيات الدراسة4-3) 

قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة قام الباحث باجراء بعض 

من اجل ضمان مالئمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار ,اذ تم التاكد من عدم االختبارات وذلك 

وهي األنشطة تجاه  MULTICOLLINEARITY)وجود ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة )

 Variance)البيئة والعاملين والمجتمع واالرتقاء بالخدمات بنجراء اختبار معامل تضخم التباين )

Inflation Factor  وكذلك اختبار التباين المسموح به(Tolerance)  لكل متغير من متغيرات

( وان تكون قيمة التباين 10الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به للقيمة )

 (Gujarati, 2004, p248-253). , (0.05المسموح به اكبر من )
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 (8-4جدول رقم )

  ةالمستقل اتاين المسموح به والتباين المسموح به للمتغير معامالت تضخم التبنتائج 

 

 المتغير

 التباين المسموح به

(Tolerance) 

معامل تضخم التباين 
 (VIFالمسموح به )

 1.484 0.647 األنشطة تجاه  البيئةعن اإلفصاح 

 1.117 0.895 االفصاح  عن األنشطة تجاه العاملين

 1.729 0.579 االفصاح عن االنشطة تجاه المجتمع

 1.358 0.737 االفصاح عن االنشطة تجاه االرتقاء بالخدمات

 

 (:8-4ونالحظ من بيانات الجدول رقم)

 (1.117-1.729)ان قيم معامل تضخم التباين المسوح به لجميع المتغيرات  قد تراوحت بين    

المتغيرات حيث لجميع  0.05، كما ان قيم التباين المسموح به قد كانت اكبر من  10اقل من 

وتعد هذه النسب مقبولة للقول بانه ال يوجد هناك ارتباط عال بين  (0.579-0.895)تراوحت بين 

 عناصر المتغير المستقل.

وبعد التأكد من مالئمة البيانات لنموذج الدراسة وعدم وجود تداخل خطي متعدد بين المتغيرات      

 ار الفرضيات. المستقلة ، سيعرض هذا الجزء من الدراسة اختب
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 (: إختبار الفرضيات4-4)

 اختبار الفرضية الرئيسية:  -

HO لإلفصــــاح عن المســــؤولية اإلجتماعية (0.05) : ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــائية عند مســــتوى

 ( Tobin's Qعلى القيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

  (9-4الجدول رقم )

 المتعدد ألثر اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية على القيمة السوقية       نتائج تحليل االنحدار 

 مستوى الداللة
Sig 

( Tقيمة )
 المسؤولية االجتماعية  Beta)قيمة ) المحسوبة

 البيئة  0.105 0.753 0.454
 العاملين 0.042 0.345 0.731
 المجتمع 0.004- 0.024- 0.981
 الخدمات 0.146 1.098 0.276

 (Rمعامل االرتباط ) 0.221
 (R²معامل التحديد ) 0.049
 ( Fقيمة المحسوبة ) 0.941
 (Fالقيمة الجدولية ) 2.45
 Sigمستوى الداللة  0.445

 نتيجة االختبار قبول الفرضيه العدمية.  
 

 ( إلى عدم وجود أثر9-4لقد تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد وتشير النتائج في الجدول )    

( وقد ظهر أيضا من 0.445حيث بلع مستوى الداللة ) (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  وذ

ان االنخفاض (, كما 2.45( وهي اقل من قيمتها الجدولية)0.941المحسوبة والبالغة ) Fخالل قيمة 

( %4.6( يعني هذا أن المتغيرات المستقلة تفسر ما نسبته )0.046) R² النسبي لقيمة معامل التحديد

( فانها تعزى الى %95.4من التغيرات التي تطرأ على قيمة المتغير التابع, اما النسبة المتبيقية )
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متغيرات اخرى لم يتم اخضاعها في نموذج الدراسة,وتعبر العالقة ضعيفة بين المتغيرات وهذا ما 

 (.0.221حيث بلغت نسبته) Rوضحه قيمة معامل اإلرتباط 

ع أبعاد اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية لي  لها إسهام بالتأثير وأوضحت النتائج أن جمي    

عند مستوى الداللة حيث حملت جميع األبعاد  Tو Betaعلى القيمة السوقية وهي قيم أظهرتها قيمة 

 (.9-4موضحة في الجدول )الو  0.05قيم اكبر من 

 يوجد أثر ة البديلة, وهو أنه الالفرضي وترفضوبناًء على ما سبق فنننا نقبل الفرضية العدمية,     

لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية مجتمعة على القيمة السوقية للبنوك التجارية  ذو داللة إحصائية

 (α≤0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (Tobin's Qاألردنية وفقًا لنموذج )

 اختبار الفرضية الفرعية االولى: -

H0-1  :صائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية )تجاه البيئة( على ال يوجد أثر ذو داللة إح

 (.(a≤0.05( عند مستوى Tobin's Qالقيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

 (10-4جدول رقم)

 نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر إلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة على القيمة السوقية.

ل معام

 Rاالرتباط 

معامل 

 R²التحديد 

معامل 

 βاالنحدار 

 Tقيمة 

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولية

مستوى الداللة 

Sig 

نتيجة 

 االختبار

 قبول 0.153 1.991 1.444 0.0416 0.027 0.163

 

 (:10-4نالحظ من البيانات الجدول رقم)
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, كما ان مستوى الداللة (1.991( هي اقل من قيمتها الجدولية )1.444المحسوبة )  Tان قيمة  -

sig  (0.153( اكبر من من )كما ان االنخفاض الملحوظ لكل من معامل االرتباط 0.05 ،)R 

(  يشيران الى ضعف العالقة بين االفصاح عن المسوولية 0.0416) β( ومعامل االنحدار 0.163)

 االجتماعية تجاه البيئة والقيمة السوقية وكذلك ضعف التاثير.

( يعني هذا أن المتغير المستقل يفسر ما 0.027) R² اض النسبي لقيمة معامل التحديدان االنخف -

( %97.3( من التغيرات التي تطرأ على قيمة المتغير التابع, اما النسبة المتبيقية )%2.7نسبته )

 فانها تعزى الى متغيرات اخرى لم يتم اخضاعها في نموذج الدراسة

 البديلة, وهو أنه الفرضية وترفضقبل الفرضية الفرعية العدمية االولى وبناًء على ما سبق فنننا ن     

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية )تجاه البيئة( على القيمة السوقية 

 (0.05)( عند مستوى Tobin's Qللبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

 نية:اختبار الفرضية الفرعية الثا -

H0-2  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية )تجاه العاملين( على

 (.(a≤0.05( عند مستوى Tobin's Qالقيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

 (11-4جدول رقم)

 تجاه العاملين على القيمة السوقية. نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر إلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

معامل 

 Rاالرتباط 

معامل 

 R²التحديد 

معامل 

 βاالنحدار 

  Tقيمة 

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولية

مستوى الداللة 

Sig 

نتيجة 

 االختبار

 قبول 0.372 1991 0.898 0.039 0.010 0.102
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 (:11-4) نالحظ من البيانات الجدول رقم

(, كما ان مستوى الداللة 1.991( هي اقل من قيمتها الجدولية )0.898المحسوبة )  Tان قيمة  -

sig  (0.327( اكبر من من )كما ان االنخفاض الملحوظ لكل من معامل االرتباط 0.05 ,)R  

( يشيران الى ضعف العالقة بين االفصاح عن المسوولية 0.039) β( ومعامل االنحدار 0.102)

 ة السوقية وكذلك ضعف التاثير.االجتماعية تجاه العاملين والقيم

( وهذا يعني أن المتغير المستقل يفسر ما 0.010)R² ان االنخفاض النسبي لقيمة معامل التحديد -

( فانها %99( من التغيرات التي تطرا على قيمة المتغير التابع, اما النسبة المتبيقية )%1نسبته )

 دراسة.تعزى الى متغيرات اخرى لم يتم اخضاعها في نموذج ال

 البديلة, وهو أنه الفرضية وترفضوبناًء على ما سبق فنننا نقبل الفرضية الفرعية العدمية الثانية    

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية )تجاه العاملين( على القيمة 

 (0.05)ى ( عند مستو Tobin's Qالسوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: -

H0-3  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية )تجاه المجتمع( على

 (.(a≤0.05( عند مستوى Tobin's Qالقيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

 (12-4جدول رقم)

 لبسيط ألثر إلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع على القيمة السوقية.نتائج تحليل االنحدار ا
معامل 

 Rاالرتباط 

معامل 

 R²التحديد 

معامل 

 βاالنحدار 

  Tقيمة 

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولية

مستوى الداللة 

Sig 

نتيجة 

 االختبار

 قبول 0.228 1.991 1.215 0.045 0.019 0.138

 (:12-4) دول رقمنالحظ من البيانات الج

(, كما ان مستوى الداللة 1.991( هي اقل من قيمتها الجدولية )1.215المحسوبة ) Tان قيمة  -

sig  (0.228( اكبر من من )كما ان االنخفاض النسبي لكل من معامل االرتباط 0.05 , )R  

مسوولية ( يشيران الى ضعف العالقة بين االفصاح عن ال0.045) β( ومعامل االنحدار 0.138)

 االجتماعية تجاه المجتمع والقيمة السوقية وكذلك ضعف التاثير.

( ويعني هذا بان المتغير المستقل 0.019) R²كما االنخفاض الملحوظ لقيمة معامل التحديد  -

( من التغيرات التي تطرا على قيمة المتغير التابع, اما النسبة المتبقية %1.9يفسر ما نسبته )

 ى الى متغيرات اخرى لم يتم اخضاعها في نموذج الدراسة. ( فانها تعز 98.8%)

 ة البديلة, وهو أنهالفرضي وترفضوبناًء على ما سبق فنننا نفبل الفرضية الفرعية العدمية الثالثة    

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية )تجاه المجتمع ( على القيمة 

 (0.05)( عند مستوى Tobin's Qرية األردنية وفقًا لنموذج )السوقية للبنوك التجا
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 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: -

H0-4 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية )تجاه االرتقاء

ى ( عند مستو Tobin's Qبالخدمات( على القيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

a≤0.05)). 

 (13-4) جدول رقم

نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر إلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تجاه االرتقاء بالخدمات على القيمة 
 السوقية.

معامل 

 Rاالرتباط 

معامل 

 R²التحديد 

معامل 

 βاالنحدار 

  Tقيمة 

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولية

مستوى الداللة 

Sig 

نتيجة 

 االختبار

 قبول 0.091 1.991 1.712 0.093 0.037 0.193

 

 (:13-4نالحظ من البيانات الجدول رقم)

(, كما ان مستوى الداللة 1991من قيمتها الجدولية ) أقل( هي 1.712المحسوبة ) Tان قيمة  -

sig  (0.091( اكبر من )كما ان االنخفاض النسبي لكل من معامل االرتباط 0.05 ,)R   (0.193 )

( يشيران الى ضعف العالقة بين االفصاح عن المسوولية االجتماعية 0.061) βنحدار ومعامل اال

 تجاه االرتقاء بالخدمات والقيمة السوقية.

( ويعني هذا بان المتغير المستقل يفسر 0.037) R²ان االنخفاض النسبي لقيمة معامل التحديد  -

( %96.3التابع, اما النسبة المتبيقية ) ( من التغيرات التي تطرا على قيمة المتغير%3.7ما نسبته )

 . فانها تعزى الى متغيرات اخرى لم يتم اخضاعها في نموذج الدراسة
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لبديلة, وهو أنه" الفرضية ا وترفضوبناًء على ما سبق فنننا نقبل الفرضية الفرعية العدمية الرابعة    

لى ع تجاه ) االرتقاء بالخدمات( يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية ال

  "(0.05)( عند مستوى Tobin's Qالقيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

  (5-1المقدمة :) 

  (5-2النتائج :) 

  (5-3): التوصيات . 
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 الفصل الخامس

 والتوصيات لنتائجا

 المقدمة :(5-1)

لتي تم ا تحليل بيانات الدراسة ونتائج اختبار الفرضيات  يتضمن هذا الفصل ملخصًا لنتائج 

لك قدمها الباحث في ضوء تيالتوصل إليها في الدراسة، إضافة إلى طرح بعض التوصيات التي 

 .النتائج

 النتائج  :(5-2)

 الدراسة النتائج الوصفية لمتغيرات :(5-1-1)

-0.3055بينت نتائج الدراسة أن قيم المتوسطات الحسابية للقيمة السوقية ترواحت بين ) -1

-2009)خالل الفترة ) 0.0501)وبننحراف معياري) 0.1519)( وبمتوسط حسابي )0.0206

2014 . 

البيئة  جاهتولية االجتماعية ؤ المس فصاح عنإلكما أشارت النتائج أن قيم المتوسطات الحسابية  ل 2-

 (.0.2156وبننحراف معياري ) 0.4573)( وبمتوسط حسابي )0.0513-0.8974ترواحت بين )

جاه تولية االجتماعية ؤ المس فصاح عنإلكما أظهرت النتائج أن قيم المتوسطات الحسابية  ل -3

وبننحراف معياري  0.6554)( وبمتوسط حسابي )0.1282-0.9615ترواحت بين ) العاملين

(0.1575) 
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جاه تولية االجتماعية ؤ المس عن الحسابية لإلفصاحكما أوضحت النتائج أن قيم المتوسطات 4- 

وبننحراف معياري 0.5165) ( وبمتوسط حسابي )0.1795-0.7692المجتمع ترواحت بين )

(0.1845) 

جاه تالمسوولية االجتماعية  عن الحسابية لإلفصاحكما أظهرت النتائج أن قيم المتوسطات 5- 

وبننحراف  0.6483)( وبمتوسط حسابي )0.2436-0.8974قاء بالخدمات ترواحت بين )األرت

 (.0.1894معياري )

 نتائج إختبار الفرضيات :(5-1-2)

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية )تجاه البيئة( على القيمة ال  1-

, ويمكن تفسير ((a≤0.05 عند مستوى( Tobin's Q)السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج 

ها، كما بشكل كبير نظرًا لطبيعة عمل ةالبيئ ال يؤدي إلى أثار سلبية على البنوك  عمل  أنالنتيجة 

ئة في البنوك عادة ما يتضمن النشاطات التي يساهم بها البنك يأن االفصاح عن األنشطة تجاه الب

أن  مما يعني ذلك ,مالت حماية البيئة والمحافظة عليهافي الحفاظ على بيئة صحية كبرامج وح

إلى ذلك أن  فةاهتمام البنوك  باالفصاح عن التزامها بتادية الدور المناط بها تجاه البيئة, باإلضا

 ال تحصل مقابل هذه المساهمات على أية أمتيازات تعود بالمنفعة عليها.  البنوك 

ح عن المسؤولية اإلجتماعية )تجاه العاملين( على القيمة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصا-2

, وقد يبرر عدم ((a≤0.05عند مستوى  ((Tobin's Qالسوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج 

وجود أثر لإلفصاح عن األنشطة تجاه العاملين على القيمة السوقية ، إلى أن طبيعة أستثمار البنوك 

د استثمار طويل األجل ويحتاج لفترة طويلة نسبيا لينعك  على ربحية البنوك في الموارد البشرية يع

أو قيمته السوقية, باإلضافة إلى ذلك  أنها سياسة شائعة تتبناها جميع البنوك التجارية،  وقد يعزى 

ايضًا عدم وجود اثر دال إحصائيا إلفصاح البنوك عن مسؤولياتها االجتماعية تجاه العاملين على 
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ة السوقية للبنوك الى نظرة أصحاب المصال  اللتزام البنوك تجاه العاملين كنحدى واجباتها القيم

 األساسية مقابل الخدمات التي يقدمها هؤالء العاملين.

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية )تجاه المجتمع( على القيمة  3-

يمكن تفسير  (,(a≤0.05عند مستوى  (Tobin's Q)ة وفقًا لنموذج السوقية للبنوك التجارية األردني

هذه النتيجة من خالل نوعية المستثمرين المؤثرين في القيم السوقية )اسعار اسهم البنوك(, حيث ان 

غالبيتهم من طبقة معينة في المجتمع االردني والتي قد ال يعنيها هذا الموضوع بقدر اهتمامها بتحقيق 

اركتهم في هذه البنوك باالضافة الى عدم وعي المجتمع عن الدور الذي يجب ان االرباح من مش

يلعبه البنك تجاه المجتمع المحيط, كما أن التكاليف المتوقعة من هذه األنشطة قد تكون اكبر من 

 المنافع المتوقعة منها وبالتالي البنوك ال تعير االهتمام الكافي بها.

ية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية )اإلرتقاء بالخدمات( على ال يوجد أثر ذو داللة إحصائ -4

 , ((a≤0.05( عند مستوى Tobin's Qالقيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية على القيمة السوقية وفقًا 5- 

(, يمكن تفسير هذه النتيجة  أن عدم وجود تأثير قد a≤ 0.05مستوى ) ( عندTobin's Qلنموذج )

يعود للثقافة المجتمعية السائدة التي تنطلق من استقاللية القطاع الخاص عن البيئة والمجتمع المحيط 

 به ، واعتبار ان مهمة دعم المجتمع واالهتمام بالبيئة تقع على عاتق القطاع الحكومي .
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 اتالتوصي :(5-2)

وبعد دراسة واقع االفصاح عن المسؤولية  نتائج،عتماد على ما تم التوصل إليه من باإل

 اإلجتماعية لدى البنوك التجارية األردنية، فقد تم التوصل للتوصيات التالية:

إجراء تقييم مستمر لمستوى اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية، لتشجيع البنوك على  1-

، ونشر نتائج التقييم في وسائل اإلعالم، لما لذلك من أثر على الخاصة بها االلتزام بجميع البنود

ي مما يعود بالنفع على سمعتها في السوق فالمسؤولية اإلجتماعية، بتشجيع البنوك باإلهتمام 

 .ظل التناف  الحاد فيما بينها

وليات ؤ ضرورة إصدار معايير وتشريعات من قبل البنك المركزي لقيا  االلتزام بالمس 2-

االجتماعية في البنوك التجارية األردنية مما يعك  أداءها المجتمعي بشكل واض  لجميع 

 األطراف.

شكل ب على إصدار تقارير خاصة بالمسؤولية اإلجتماعية في األردنتشجيع جميع البنوك  -3

داف مع أه ال تتعارض البنوكهذه  أنشطةلزيادة مستوى االفصاح والشفافية، ولضمان أن  مستقل

 التنمية المستدامة واستدامة موارد المجتمع لألجيال وصواًل الى تحقيق مفهوم، وثقافته المجتمع

 القادمة.

 ،وفي البنوك بشكل خاص على نشر الوعي بين منظمات األعمال بشكل عامالعمل  4-

مما اللتزام ا الهذ اإليجابي سعيًا لتحقيق األثرااللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية،  وفوائد عن أهمية

 لها في المجتمعات العاملة فيها.الصورة الذهنية  وبناء، قيمتها سيؤثر بطبيعة الحال في
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الحث على عقد ورش عمل توعوية إعالمية موجهة ألفراد المجتمع حول مفهوم المسؤولية  -5

 .مجتمعلاإلجتماعية التي يجب أن يتحملها القطاع الخاص بما فيه البنوك التجارية تجاه البيئة وا

المسؤولية اإلجتماعية، وتدريب وتأهيل المحاسبين بالوعي التعليمي واألكاديمي  زيادة -6

على اعداد تقارير خاصة بها، وزيادة مستوى إدراكهم ألهمية هذه التقارير، وتعزيز عالقة ذلك 

 باالعمال المحاسبية األخرى التي يؤديها المحاسبون بشكل تقليدي.

ي فحول أثر االفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية  مستقبلية ام بدراساتالقيالدعوة الى  -7

 وودائعهم.البنوك على متغيرات أخرى كنسب النمو في القروض وزيادة والء العمالء 
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 عقائمة المراج

   المراجع العربية: أوالً 

 المراجع االجنبية: ثانياً 
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 ربية أواًل: المراجع الع

أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصــاح المحاســبي . (2009)أبو حمام، ماجد اسـماعيل  -

. )رســـــالة ماجســـــتير غير منشـــــورة(، الجامعة اإلســـــالمية بغزة، غزة، وجودة التقارير المالية

 فلسطين.

معوقات اإلفصـاح عن المسـؤولية اإلجتماعية في تقارير  .(2009) أبو سـمرة، حامد أحمد -

) من وجهة نظر  المسـاهمة العامة المدرجة في سـوق فلسطين لألوراق الماليةالشـركات 

الجامعة اإلسالمية  (.رسالة ماجستير غير منشورة ) .مدققين الحسـابات و إدارة الشـركات(

 .، غزة ، فلسطين

 في البيئية التكاليف عن المحاســــبي اإلفصــــاح.(2010)الجليل  عبد حســـــين غزوي، آل -

 رســـــالة (.تطبيقية دراســـة:الســـعودي العربية المملكة في همةالمســـا االســـمنت شـــركات

 ، الدنمارك.الدنمارك في العربية األكاديمية غير منشورة(، ماجستير

 ،1ط .والتطبيق النظريــة بين: البيئيــة لمحــاســـــــــبــةا .(2007) عبــا  محمــد بــدوي، -

 .الحديث الجامعي المكتب :االسكندرية

دار  عمان:الطبعة العربية،  األخضـــــر.التســـــويق  .(2009ثامر والنوري، أحمد ) البكري، -

 والتوزيع.اليازوري للنشر 

واقع أهمية وقيمة المســــــــــــــؤولية  )(.)2012بن مســــــــــــــعود، نصــــــــــــــر الدين، وكنوش، محمد ) -

اإلجتماعية في المؤســــــســــــة اإلقتصــــــادية مع دراســــــة إســــــتطالعية على إحدى المؤســــــســــــات 

ألعمال والمســــؤولية اإلجتماعية، الكلية الملتقى الدولي الثالث حول منظمات ا(، (الوطنية

 .الجزائر ،، جامعة بشار(2012فيفري ) 15-14،  اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير



- 99  -  

ضـــــوء المعايير المحاســـــبية  المحاســـــبي فياإلفصـــــاح . (2009)الجعبري، مجدي أحمد  -

شـــركة ميدانيه على الشـــركة الســـعودية للصـــناعات األســـاســـية ) ســـابك (  الدولية دراســـة

. )أطروحة دكتوراة غير منشــــــــورة( ، األكاديمية العربية في الدنمارك ، ةمســـــاهمة ســـــعودي

 .الدنمارك

دور المســؤولية اإلجتماعية في تحســين أداء المنظمة: دراســة (. 2014الحســن، بوبكر ) -

. )رســــــالة ماجســــــتير غير منشــــــورة(، جامعة محمد -بانتة –حالة لمؤســــســــة نفطال وحدة 

 جزائر.خيضر )بسكرة(، ال

المعايير: النموذج المحاســبي المعاصــر من المبادىء الى  .(2006) رضــوان حلوه ،حنتان -

 دار وائل للنشر. عمان: ،2ط، معمقة في نظرية المحاسبة دراسة

(. " اإلفصـــــاح اإلختياري ودوره في ترشـــــيد القرارات اإلســـــتثمارية في 2009الخيال، توفيق ) -

(: 3) 1 ،والتجارةالمجلة العلمية لإلقتصـــــاد دانية"، دراســـــــة مي الســـــــعودي:الســـــــوق المالي 

105-156. 

مدى إدراك إدارة المصاار  ههمية المحاسبة " (.4102)وحبيب، خالد  ماهر،درغام،  -

ة المجل "،دراســــــــة ميدانية للمصــــــــارف التجارية الفلســــــــطينية :الجتماعيةعن المسااااؤولية 

 .200 -175(. 34. )1 ،لإلدارةالعربية 

 العملية وتطبيقاته للمؤســــســــات االجتماعية المســــؤولية مفهوم). )(2009)فواز  طروط،الر  -

المســـــــــؤولية  مؤتمر في مقدم بحث (،(األردن في االجتمـاعية التنميـة وزارة واقع من

  .األردنعمان،  نيسان، (28) ونهج، ثقافة :للمؤسسات المجتمعية

س جودة الخدمات المصـــــــــرفية بدولة نموذج متفتح لقيـا .(2002)الروي ، محمـد حمـد  -

 مصر.، )أطروحة دكتوراة غير منشورة(، جامعة عين شم ، قطر
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مســــــتوى اإلفصــــــاح عن عناصــــــر المســــــؤولية (. 2015الزامل، ســـــــــليمان بن عبد اهلل ) -

. )رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة(، اإلجتماعية للشـــركات الصـــناعية المســـاهمة الســـعودية

 بية السعودية.جامعة أم القرى، المملكة العر 

نموذج مقترح لقياس أثر محاســـبة المســـؤولية االجتماعية على . (2011) نضــــال زلوم، -

 األردن. ،عمان العربية،جامعة عمان  .)أطروحة دكتوراة غير منشورة(. األداء المالي

 الموارد عن اإلفصــــــاح المحاســــــبي مســــــتوى في المؤثرة العوامل (2014) .انعام زويلف، -

 ،االعمال ادارة في االردنية المجلة ،"األردن العاملة في للبنوك المالية اريرالتق في البشــرية

10 (1) 45-62 

مــدى إلتزام البنوك التجــاريــة العــاملــة في مملكــة " .(2009)عبــد اهلل محمــد  الســــــــــــــليطي، -

الة )رســـــ." البحرين باإلفصــــاح عن المســــؤولية اإلجتماعية في البيانات المالية المنشــــورة

 .، األردن، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا نشورة(ماجستير غير م

أثر اإللتزام بمعايير المحاســــــبة الدولية في القطاع العام . (2014)الطحان، محمد غالب  -

 . )رســــــالة ماجســــــتيرالمتعلقة باإلفصــــاح على إتخاذ القرارات في قطاع النقل العام األردني

 األردن. عمان،غير منشورة(، جامعة عمان العربية، 

، عمان : دار إثراء للنشر  1ط  ،المتقدمةاإلدارة المالية (. 2010محمد علي ) العامري، -

 والتوزيع.

 ، عمان : دار 2ط ،واالعمال االدارة (.2008) ، طاهر والغالبي ,العامري، مهدي -

 للنشر. وائل
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نلوجيا ( . "مدى تأثير اإٍلســــــــتثمار في تك2009وعالونة ، ســــــــعيد  ) ,عبد الكريم ، نصــــــــر  -

المعلومات على األداء المالي للشــــــركات المســــــاهمة العامة المدرجة في ســــــوق فلســــــطين" ، 

 .1028-990( : 4) . 33،  مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(

أثر مخففات مخاطر اإلئتمان على قيمة البنوك : دراســــــــة  .(2008)عثمان، محمد داود  -

)اطروحة  .Tobin’s Qرية األردنية بإســــــتخدام معادلة تطبيقية على قطاع البنوك التجا

 دكتوراة غير منشورة(، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، األردن.

(.)) فعالية محاسـبة المسؤولية اإلجتماعية في 2012عجيلة، محمد، وشـنيني، عبد الرحيم ) -

ــث حومنظمـــات األعمـــال مفـــاهيم وأســــــــــــــ ((،  ــال ــدولي الث ــال الملتقى ال ل منظمــات األعم

فيفري  15-14والمســــؤولية اإلجتماعية، الكلية اإلقتصــــادية والتجارية وعلوم التســــيير، 

 .الجزائر ،جامعة بشار(، 2012)

عن محاسبة  اإلفصاح(."أثر 2014عمر، بالل و الشعار ، اسحق و زلوم ، نضال ) -

مة العامة األردنية"، المسؤولية اإلجتماعية على األداء المالي للشركات الصناعية المساه

 .285-240(. 41. ) 2،  مجلة دراسات العلوم اإلدارية

االتصـــــاالت  لشـــــركات االجتماعية المســـــؤولية محاســـــبة.(2009محمد ) رضـــــوان العناتي، -

 الزرقاء جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصـــــــاد كلية الســـــــابع، الدولي المؤتمر. األردنية

 .،األردن الخاصة

تاثير اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية بالقوائم  .(2013) ، ماهروعلي , عنيزة، حسين  -

للعلوم  مجلة الغري .دراســة تطبيقية واســتطالعية  :المالية في قرارات مســتخدمي هذه القوائم

 . 189-153،  (23) . 9، جامعة الكوفة، اإلقتصادية واإلدارية
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ومؤشــــر توبين )الكلفة  أثر القيمة اإلقتصــــادية المضــــافة. (2014)عودة، محمد حســــــام  -

. )أطروحة دكتوراة غير اإلســــــتبدالية( على أداء الشــــــركات المســــــاهمة العامة في األردن

 منشورة(، جامعة عمان العربية، األردن.

(. " مدى اإلفصـــــاح عن عناصـــــر المســـــؤولية 2011الفرح، عبدالرزاق، والهنداوي، رياض ) -

ة الشــــــركات الصـــــــناعية المدرجة في اإلجتماعية للشــــــركات المســــــاهمة العامة : دراســــــة حال

(: 2.) 4، المجلــة األردنيــة في إدارة األعمــال"، 2008-2007بورصـــــــــــــــة عمــان لعــامي 

373-393. 

 المحاســــبية المشــــاكل .( 2002) علي الدوغجي،، و عبدالناصــــــر نور،، مؤيد الفضــــــل، -

 .والطباعة والتوزيع المسيرة للنشر دار  :األردن َعمان، .1طة، المعاصر 

    محاسبة "دور .(2014محمود ،و عطية، عبدالرحمن، زيدان، والشحنه، رزق ) الفالحات، -

 على ميدانية التأمين : دراسة وشركات البنوك أرباح تعظيم في االجتماعية المسؤولية

 "، جامعة الزيتونة األردنية، )متوفرة إلكترونيًا(التأمين األردنية وشركات البنوك

http://zuj.edu.jo  

(. )) المســــــــؤولية اإلجتماعية لشــــــــركات اإلتصــــــــاالت 2012، وبنافلة، قدور )فالق، محمد  -

، ملتقى التحول من العمـل الى العطاء الذكي، كلية ميزي، موبلي ، نجمـة ((  –الجزائريـة 

 . العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر

. 1ط، لتوافق الدولينظرية المحاســـــــبة :منظور ا .(2009) مين الســــــــــــيد احمدألطفي ،  -

 الدار الجامعية . اإلسكندرية:

 االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة تطبيق إمكانية مدى. (2009) سـالم محمد اللولو، -

 المدرجة المســاهمة الشــركات على دراســة تطبيقية: العامة المســاهمة الشــركات قبل من
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 االسالمية، الجامعة (،غير منشـورة ماجسـتير . )رسـالةلألوراق المالية فلسـطين سـوق في

 فلسطين.

نموذج مقترح لتطبيق المســـؤولية اإلجتماعية . (2013) فياض عالن فياض،  المســــاعيد -

،  جامعة جرشغير منشورة(،  رسالة ماجستير).في الشركات المساهمة الصناعية األردنية

 األردن. ، جرش

لمهنية التأصـــــــيل النظري للممارســـــــات ا(. 2011مطر، محمد، والســـــــــــويطي، موســـــــــــى ) -

 ، عمان : دار وائل للنشر.2، طالمحاسبية

التأصـــــــيل النظري للممارســـــــات المهنية (. 2014مطر، محمد، والســـــــــــويطي، موســـــــــــى ) -

 ، عمان : دار وائل للنشر.3، طالمحاسبية

 مصــر في المال لرأ  االجتماعية المســؤولية . ( 2008 ) ياسـمين وفؤاد، نهال، المغربل، -

 للدراســـــــات المصـــــــري المركز ، ( 138 ) رقم عمل ورقة الدولية، التجارب بعض :

 .مصر القاهرة، ،االقتصادية

 .http://www.ase.com.jo/ar : موقع سوق عمان المالي )متوفر( -

  ABCاســــــا  النشــــــاط  على التكلفة نظام لتطبيق مقترح نموذج ".(2005) ميدة، ابراهيم -

 21،والقانونية االقتصــادية للعلوم جامعة دمشــق مجلة ."االجتماعية ليةالمســؤو  مجال في

(.2 .)275-313. 

 1، ط  المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات العمل(، 2014ناصر، محمد و الخضر، علي ) -

 مطبعة جامعة دمشق. دمشق: ،

http://www.ase.com.jo/ar
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 (. " مدى تأثير الرفع المالي على األداء المالي للشــــــــــــركات2013النجار، جميل حســــــــــــن ) -

مجلة جامعة األزهر المســــــاهمة العامة المدرجة في بورصــــــة فلســــــطين : دراســــــة إختبارية"، 

 .318-281(:1.)15، بغزة

(."دور محاسبة المسؤولية االجتماعية ومدى 2011والصوفي ، فار  ), النعيمات، سعيد  -

، الجامعة اإلقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلةتطبيقها على قطاع البنوك التجارية في األردن"، 

28 ( .1 . )303 – 330 

(. "التنبؤ بأداء وربحية الشـــــــــركات بنســـــــــتخدام معادلة  2012النعيمي، شـــــــــهاب الدين حمد ) -

Tobin’s Q  دراســــة تطبيقية على عينة من الشــــركات المدرجة في ســــوق العراق لألوراق :

 ( الفصل الثالث .20.) 7، مجلة دراسات محاسبية وماليةالمالية"، 

اإلفصـــــــاح المحاســـــــبي في ظل معايير المحاســـــــبة الدولية . (2011)ي نوال، صـــــــــــبايح -

(IAS/IFRS) رســـــــــالة ماجســـــــــتير غير منشـــــــــورة(، جامعة وأثره على جودة المعلومات( .

 ، الجزائر. 3الجزائر 
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 الجامعة الهاشمية المحاسبة أ.د حسام الدين الخداش 2
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 بشكلها النهائي( الفقرات) أداة الدراسة :(2)الملحق رقم 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المحترم.___________________________________/لدكتورعناية ا

أثر اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية  مؤشر قياسفقرات لتحكيم /   الموضوع

 (Tobin's Qعلى القيمة السوقية للبنوك التجارية األردنية وفقًا لنموذج )

 "2014-2009"دراسة اختبارية على البنوك التجارية االردنية 

 ، مباركة وبعدتحية طيبة 

ث المسؤولية اإلجتماعية ،من حيعن  اإلفصاحأثر  فقرات لقيا  مؤشرأرجو التكرم بتحكيم 

أثر  )مناسـبة كل فقرة ومن حيث صـياغتها اللغوية، وذلك إلستخدامه ضمن رسالة ماجستير بعنوان 

نموذج وفقًا لاإلفصــاح عن المســؤولية اإلجتماعية على القيمة الســوقية للبنوك التجارية األردنية 

(Tobin's Q) (2014-2009): دراسة إختبارية على البنوك التجارية األردنية. 

للوصول  ،(content analysis ) المنهج النوعي )تحليل المضمون( سيتبععلمًا بأن الباحث 

 تدوين المعلومات خالل من الدراسة متغيرات ومقارنة البيانات تحليلالى نتائج هذه الدراسة من خالل 

الخاصة به في  األنشطة على لتعرفاو  ،اإلفصاح هذا على علمي بشكل للتعرفالكمية والنوعية 

 .األردنية البنوك التجارية

 لما فيه من منفعة للمجتمع الفقراتو كلي أماًل أن تقوم بتحكيم هذه 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 الباحث 
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 الصياغة اللغوية ةمدى مناسبة الفقر 

 مالحظات
 مناسبة

غير 
 مناسبة

 غير مناسبة مناسبة

 .اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة تجاه البيئةأواًل : فقرات  

1 
البنك في تجميل البيئة وتنمية المواطن  يساهم

 .الطبيعية
 

 
  

 

2 
ينفذ البنك برامج وحمالت لحماية البيئة والمحافظة 

 عليها.
 

 
  

 

3 
يقدم البنك مساهمات مالية للمنظمات العاملة في 

 مجال حماية البيئة.
 

 
  

 

4 
يدعم البنك ويمول مشاريع الطلقة النظيفة والبديلة 

 .)المتجددة(
 

 
  

 

      تقييم األثر البيئي للمشاريع الممولة من قبل البنوك. 5

      يساهم البنك بالمحفاظة على الموارد الطبيعية . 6

 .اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية لألنشطة تجاه العاملينثانيًا : فقرات 

      تنفيذ برامج لتطوير وتدريب العاملين. 7

      سياسات االستقطاب والتعيين والترفيع. 8

      من  التسهيالت للعاملين. 9

10 
يقدم البنك الرعاية الصحية للعاملين مثل: )تحمل 

 تأمين الصحي(نفقات العالج، ال
 

 
  

 

ينفذ البنك برامج تعزيز العالقات اإلجتماعية بين  11
العاملين مثل: )الرحالت السياحية، النشاطات 
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الترفيهية،الرحالت للديار المقدسة, اللجنة 
 اإلجتماعية(.
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ء مة,مكافئات االداالعاملين مثل:)مكافئات نهايه الخد
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      نفقات تدريب العاملين. 13

      نفقات صندوق التوفير واإلدخار 14
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      يساهم البنك في دعم القطاع التعليمي والصحي. 15

16 
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