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فـاتن أمين النعيمي

و

الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجيو ،وعظيم سلطانو الذي أعانني على إتمام ىذه الدراسة ،كما يسعدني
ويشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مشرفي الدكتور عبد الوىاب المطارنة الذي أعطاني من وقتو وجيده،
ومد يد العون والنصح واإلرشاد ،ولم يبخل بمساعدتي ،وتوجييي إلنجاز ىذه الدراسة على أفضل وجو ،أرجو
من اهلل أن يمده بالصحة والعافية.
وأتوجو بجزيل الشكر والتقدير لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتور عبد الناصر نور
والدكتور رأفت سالمة على مشاركتيم في مناقشة الرسالة وإبداء توجيياتيم ومالحظاتيم القيمة التي ليا أثر
كبير في إغناء ىذه الرسالة وإثراءىا ،سائال اهلل أن يجزييم خير الجزاء.
كما أتقدم بوافر الشكر والعرفـان إلى جامعة الزرقـاء الموقرة التي خرجت الكفـاءات البشرية على مر
السنوات ،ومنحتني شرف االبتعاث للحصول على درجة الماجستير في صرحيا الشامخ ،فـليا أطيب التحيات،
وأسأل اهلل ليا رفعة في الدرجات والتقدم واالزدىار.
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75

()3-4

معامل التحدٌد لٓنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة /الفرضٌة الرئٌسٌة

76

()4-4

تحلٌل التباٌن لٓنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة /الفرضٌة الرئٌسٌة
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84

()17-4
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ل

إن مسإولٌة الشركات أجتماعٌة تجاه المجتمع ،والبٌئة التً تعمل بها واجب أخٕقً ٌُضاف إلى
المنافع التً تجنٌها الشركات نتٌجة تحملها لمسإولٌاتها أجتماعٌة ،حٌث جاءت هذه الدراسة لبٌان أثر اْنفاق
على المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،وقد تم
جمع البٌانات الٕزمة للدراسة من التقارٌر المالٌة المنشورة فً بورصة عمان لعٌنة الدراسة والمقابٕت
الشخصٌة،والبالغة ( )30ثٕثٌن شركة ،وبنسبة وصلت إلى  %43من إجمالً الشركات الصناعٌة المدرجة
فً بورصة عمان للفترة  2013 – 2009م .
استخدم أنحدار المتعدد للتنبإ بؤثر اْنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة بؤبعادها المتمثلة باْنفاق على
المجتمع ،والعاملٌن ،والبٌئة ،باْضافةإلى تحدٌد أثر اْفصاح أختٌاري عن المسإولٌةأجتماعٌة على تكلفة
رأس المال ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود عٕقة سالبة بٌن حجم اْنفاق الكلً ،واْفصاح عن المسإولٌة
أجتماعٌة وتكلفة رأس المال ،كما تم فحص العٕقة لكل متغٌر من هذه المتغٌرات على ِحدا ،حٌث تبٌن
وجود عٕقة سالبة أٌضا ً بٌن تكلفة رأس المال ،وجمٌع المتغٌرات المستقلة ،ولكن ٔ ٌوجد أثر ذو دٔلة
إحصائٌة لٓنفاق على المجتمع ،والبٌئة اِمر الذي ٌُعزى إلى ضآلة المبالغ المنفقة علٌهما.

م
اقترحت الدراسة مجموعة من التوصٌات من أهمها  :ضرورة اهتمام الشركات اِردنٌة بمسإولٌتها
أجتماعٌة من خٕل إٌجاد أقسام داخلٌة خاصة بالمسإولٌة ،وإنشاء جهة رقابٌة مستقلة لتقٌٌم اِداء
أجتماعً للشركات ،وضرورة أن تؤخذ الشركات اِردنٌة المسإولٌة أجتماعٌة تجاه المجتمع والبٌئة بعٌن
أعتبار ،واعتبارها من ضمن أهدافها.
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ترتبط الشركات بالبٌئة المحٌطة بها ارتباطا ً وثٌقاً ،حٌث تنشؤ وتزدهر وسط مجتمع هو السبب فً
وجودها ،وبقائها ونموها وبدونه ٔ تستمر ،ؤ تحقق أهدافها .وبالمقابل تقوم الشركات بمساعدة هذا المجتمع
على حل المشكٕت التً قد تواجهه من خٕل استثمار بعض مواردها أقتصادٌة لخدمة المجتمع المحلً،
والحفاظ على البٌئة التً تعمل بها ،وٌعد هذا أستثمار(اْنفاق) من أهم النشاطات التً تقوم به الشركات لما
له من أثر جٌد على المستهلكٌن ،وجمٌع أصحاب المصالح،وٌإدي هذا اْنفاق إلى رضى هذه الفئات والنظر
إلى الشركة بعٌن الرضىّنها تولً المجتمع المحلً ،والبٌئة المحٌطة بها عناٌتها ،واهتمامها وتؤخذ بعٌن
أعتبار أهمٌة هذا المجتمع الذي هو سر وجودها ،وأساس استمرارها ومصدر إٌراداتها ،إذ تعمل الشركات
وتحصل على معظم عناصر إنتاجها من المجتمع والبٌئة التً تعمل بها ،كما تقوم بالتخلص من مخلفات
حفاظ على نظافة البٌئة
إنتاجها فً هذه البٌئة ،لهذا كان لهذه البٌئة وهذا المجتمع حق على الشركات أٔ وهو ال ِ
حفاظ على صحته وسٕمته .وهذا مانسمٌه بالمسإولٌة
التً تعمل بها ،والعمل على تنمٌة المجتمع وال ِ
أجتماعٌة للشركات)(Corporate Social Responsibility

وقد عرَّ ف المجلس العالمً للتنمٌة المستدامة المسإولٌة أجتماعٌة بؤنها "ألتزام المستمر من قبل
شركات اِعمال بالتصرف اِخٕقً والمساهمة فً تحقٌق التنمٌة أقتصادٌة ،والعمل على تحسٌن نوعٌة
الظروف المعٌش ٌّة للعاملٌن ،وعائٕتهم ،والمجتمع المحلً ،والمجتمع ككل".كما عرّ فها اتحاد المجتمعات
اِوروبٌة " "Commission of the European communitiesبؤنها "مفهوم ٌُم ِكن للشركات من خٕله
دمج المسإولٌة أجتماعٌة والبٌئة فً عملٌاتها التجارٌة ،وتفاعلها مع أصحاب المصالح على أساس
اختٌاري" ،حٌث ٌُساعد أستثمار فً المسإولٌة أجتماعٌة الشركة فً الحصـــول على رضى الجمهور،

ودعمه والحصول على مٌزة تنافسٌة ،كمـا أظهـرت بعض الدراسـات التً أجـرٌت فً الؤٌـات اِمرٌكٌـة
المتحـدة )( Schlange, et al., 2006أنه من المهم أن تقوم الشركة بتعرٌف المستثمرٌن وأصحاب المصالح
بنشاطاتها فً مجال المسإولٌة أجتماعٌة ،كما أظهرت أن الشركات التً تهتم برفاهٌة موظفٌها والمجتمع،
وتعمل على حماٌة البٌئة التً تعمل بها،وأفصاح عن هذه النفقات ،كانت تكلفة رأس المال لدٌها أقل من
الشركات اِخرى التً ٔ تهتم بالمسإولٌة أجتماعٌة) . (El Ghoul, et al., 2011و ُتعرف تكلفة رأس
المال بؤنها "المعدل الذي ٌسمح بالمحافظة على قٌمة اِموال المستخدمة من قبل المستثمر" عبد هللا،9222،
ص . 049:كما أثبتت دراسة ) (Wang, et al., 2013التً أ ُجرٌت على المستوى العالمً ،وفً خمس
قارات وتكونت عٌنة الدراسة من أربع وأربعٌن شركة كبرى منها سبع وثٕثون شركة من أمرٌكا الشمالٌة،
وأوروبا حٌث توصلت الدراسة إلى أن اْنفاق ،وأهتمام بالمسإولٌة أجتماعٌة ٌإدي إلى تخفٌض تكلفة
التموٌل ،وبالتالً تكلفة رأس المال ،كما بٌنت أن هذا اْنفاق وهذا أهتمام لم ٌكن له أي أثر فً شركات التبغ
والمشروعات النووٌة.
ُنٕحظ مما سبق ارتباط الشركات بالمجتمع والبٌئة المحٌطة بها ،والذي فرض علٌها القٌام بنشاطات
خارجة عن نشاطها الرئٌسً لخدمة المجتمع ،وتحولت إلى مسإولٌة اجتماعٌة للشركات تجاه هذا المجتمع
للحصول على رضاه ،وضمان بقائها واستمرارها ،وقد جاءت هذه الدراسة لبٌان أثر اْنفاق على المسإولٌة
ت انتباهه لنشاطات هذه الشركات ومنتجاتها ،وبالتالً انعكاسه على تكلفة
أجتماعٌة على رضى المجتمع ،ولف ِ
رأس مال هذه الشركات.

2 1
إن ندرة الموارد المتاحة ٌُح ّتم على الشركات الصناعٌة اِردنٌة ستخدام هذه المووارد بإسولوب عقلوًّ
بحٌووث تحقووق أفضوول النتووائج ،وبمووا أن الشووركات اِردنٌووة تنفووق الكثٌوور موون أموووال مووٕك هووذه الشووركات علووى
تحسٌن معٌشة المجتمع المحلً وتطوٌره والمحافظة على البٌئة المحلٌة ،دون معرفة أثر هوذا اْنفواق ونتائجوه
على التكلفة الكلٌة لرأ س مال هذه الشركات ،وبالتوالً فوإن الهودف مون هوذه الدراسوة هوو بٌوان قٌواس وأثور هوذا
اْنفاق الذي تقوم به الشركات الصناعٌة اِردنٌة (المسإولٌة أجتماعٌة للشركات) على تكلفة رأس مال هذه
الشركات .من هنا جاءت هذه الدراسة لتجٌب على السإال التالً-:
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وٌتفرع عن هذا السإال اِسئلة الفرعٌة التالٌة:

 -0ماهو أثر اْنفاق على تحسٌن مستوى معٌشة وتطوٌر المجتمع المحلً على تكلفة رأس المال فً الشركات
الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان؟
 -9ما هو أثر اْنفاق على العاملٌن على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان؟
 -3ماهو أثر اْنفاق على ال ِحفاظ على البٌئة المحلٌة على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً
بورصة عمان؟
 -4ما هو أثر اْفصاح أختٌاري عن المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة
المدرجة فً بورصة عمان؟
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تهدف هذه الدراسة إلى تحقٌق ما ٌلً:
 بٌان أثر اْنفاق على تحسٌن مستوى معٌشة المجتمع وتطوٌره على تكلفة رأس المال فً الشركاتالمدرجة فً بورصة عمان.
 بٌان أثر اْنفاق على الحفاظ على البٌئة على تكلفة رأس المال فً الشركات المدرجة فً بورصة عمان. بٌان أثر اْنفاق على العاملٌن فً الشركة على تكلفة رأس المال فً الشركات المدرجة فً بورصة عمان.-

بٌان أثر اْفصاح أختٌاري عن المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة
المدرجة فً بورصة

عمان.

4
 نشر الوعً بؤهمٌة المسإولٌة أجتماعٌة لمتخذي القرار فً الشركات المدرجة فً بورصة عمان. نشر الوعً بؤهمٌة المسإولٌة أجتماعٌة للمجتمع المحلً ،وأهمٌة هذه المسإولٌة للعاملٌن فً الشركاتالمدرجة فً بورصة عمان.
 ُتسهم دراسة أثر اْنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال فً توضٌح طبٌعة اْنفاقوطبٌعة أثره على تكلفة رأس المال ،اِمر الذي ٌُعتبر إضافة علمٌة إلى اِدب المحاسبً العربً إذ لم
ٌُبحث هذا الجانب فً الوطن العربً على حد علم الباحثة.
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تؤتً أهمٌة هذه الدراسة من أهمٌة الموضوع الذي تبحث فٌه ،وتتجلى هذه اِهمٌة بما ٌلً:
 .0بٌان نتٌجة إنفاق الشركات على المسإولٌة أجتماعٌة ،ومدى تؤثٌر هذا اْنفاق على تكلفة رأس المال.
 .9لفت انتباه إدارات الشركات الصناعٌة على مدى أهمٌة اْنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة ،وتشجٌعهم
لزٌادة أهتمام والعناٌة بالمسإولٌة أجتماعٌة.
.3

تسلٌط الضوء على المسإولٌة أجتماعٌة للشركات ،وزٌادة وعً العاملٌن وإدارات هذه الشركات
والمجتمع المحلً بؤهمٌة المسإولٌة أجتماعٌة

للشركات.

تهدف هذه الدراسة إلى بٌان أثر اْنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال للشركات
الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،وتتمثل المسإولٌة أجتماعٌة باْنفاق على المجتمع ،والعاملٌن،
والبٌئة ،كما تقوم هذه الدراسة ببٌان أثر اْفصاح أختٌاري عن المسإولٌة على تكلفة رأس المال للشركات
الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،وبناء على ذلك تم صٌاغة الفرضٌات على النحو التالً:
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 ٔ ٌوجد أثر ذو دٔلة إحصائٌة لٓنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال فً الشركاتالصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان عند مستوى دٔلة (.)α≥ 2025

وٌتفرع منها الفرضٌات التالٌة-:
 ٌ ٔ -:H01وجد أثر ذو دٔلة إحصائٌة لٓنفاق على المجتمع المحلً على تكلفة رأس المال فً الشركاتالصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان عند مستوى دٔلة (.)α≥ 2025
 ٌ ٔ -:H02وجد أثر ذو دٔلة إحصائٌة لٓنفاق على العاملٌن على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌةالمدرجة فً بورصة عمان عند مستوى دٔلة (.)α≥ 2025
 ٌ ٔ -:H03وجد أثر ذو دٔلة إحصائٌة لٓنفاق على البٌئة على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌةالمدرجة فً بورصة عمان عند مستوى دٔلة (.)α≥ 2025
 ٌ ٔ -:H04وجد أثر ذو دٔلة إحصائٌة لٓفصاح أختٌاري عن المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المالفً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان عند مستوى دٔلة (.)α≥ 2025
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6 1

الشكل رقم ( )0-0أنموذج الدراسة االفتراضً.

المصدر :من إعداد الباحثة.
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 :7-1حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة بما ٌلً:
 .0الحدود المكانية:الشركات الصناعٌة العاملة فً األردن والمدرجة فً بورصة عمان.
 .9الحدود الزمانية :وهً الفترة الزمنٌة الواقعة مابٌن ( )9203-9229للشركات الصناعٌة األردنٌة
المدرجة فً بورصة عمان.

 :8-1محددات الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على المعلومات التً تخص اإلنفاق عن المسؤولٌة االجتماعٌة ،حٌث تم جمع
هذه المعلومات من خالل التقارٌر المالٌة المنشورة فً بورصة عمان للشركات عٌنة الدراسة ،وألن بعض
ف عن هذه المعلومات قامت الباحثة بجمع المعلومات من خالل المقابالت
هذه الشركات ال ُتفصح بشكل كا ٍ
الشخصٌة مع المدٌرٌن المالٌٌن ،كما قامت الباحثة بجمع المعلومات عن المتغٌرات الضابطة التً تم تحدٌدها
فً هذه الدراسة ،وهً (معامل المخاطرة بٌتا ،ونسبة القٌمة الدفترٌة إلى السوقٌة ،وحجم الشركة ،والرافعة
المالٌة ،والخسائر ،ونسبة المخزون إلى إجمالً األصول ،والتغٌر فً المبٌعات) من القوائم المالٌة المنشورة
فً بورصة عمان للشركات عٌنة الدراسة ،وقد واجهت الباحثة بعض الصعوبات فً عدم توافر جهات علمٌة
تقوم بتوفٌر معلومات عن معامل المخاطرة بٌتا للشركات عٌنة الدراسة ،األمر الذي حدا بالباحثة االستعانة
بالكتب واحتساب بٌتا.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :1-2المسؤولية االجتماعية.
 :2-2تكلفة رأس المال.
 :3-2الدراسات السابقة.
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ٌتناول هذا الفصل ثٕثة مباحث ،حٌث ٌشمل المبحث اِول مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة وأهمٌتها
ونشؤتها وتطورها ،كما ٌبٌن مدى إدراك الشركات اِردنٌة للمسإولٌة أجتماعٌة ،وبعض اَراء المختلفة بٌن
قبول لمفهوم المسإولٌة أجتماعٌة ورفضه ،وتوضٌح لعناصر المسإولٌة أجتماعٌة ومجأتها وطرق
قٌاسها ،أما المبحث الثانً فقد أوضحت الباحثة من خٕله تعرٌف تكلفة رأس المال وطرق تقدٌره ،أما المبحث
الثالث فقد اقتصر الحدٌث فٌه عن الدراسات السابقة ،وما ٌُمٌز هذه الدراسة عنها.

تعرضت الشركات فً النصف اِول من القرن العشرٌن إلى تؤثٌرات وضغوطات من المجتمع ،مما
أدى إلى تطور مسإولٌتها تجاهه ،وأدت هذه التؤثٌرات والضغوطات إلى تبنً الكثٌر من الشركات لٕلتزامات
أجتماعٌة سواء القانونٌة أو التطوعٌة ْرضاء المجتمع ،وهذا أدى إلى ظهور مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة،
التً كانت نتٌجة لتفاعل عدة عوامل من أهمها الغالبً والعامري-: 2010،
 .1زٌادة ضغوط المجتمع مع توسع حجم الشركات وتعقد عٕقاتها.
 .2إسهام الشركات فً تطوٌر نوعٌة الحٌاة ،وتوفٌر الرفاه للمجتمع.
 .3أهمٌة دور الشركات فً تعزٌز القٌم اْنسانٌة وأجتماعٌة.
 .4أهمٌة رضى المجتمع وقبوله ِهداف الشركات.
 .5تطور الوعً واْدراك لدى أفراد المجتمع.
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 .6اهتمام مراكز البحوث وقٌام الجامعات بتدرٌس مساقات عن عٕقة مشارٌع اِعمال بالمجتمع.
 .7زٌادة البحوث العلمٌة النظرٌة والتطبٌقٌة فً هذا المجال.
تعددت مسمٌات المسإولٌة أجتماعٌة حٌث سمّاها كل من ))Carroll,1979) ،(Bowen,1953
ُـرفــــــت بالمسإولٌــــة أجتماعٌــة للشركــــــــات
بمـواطنـة الشركـات ،وع ِ

& Ackerman

) ،)Banar,1976وظهرت أٌضا ً باسم اِداء أجتماعً للشركات )،)Stanwick & stanwick,1998
و ُتلخِص هذه المفاهٌم فً فكرة واحدة وهً أن هدف الشركات هو تحقٌق الربح وخدمة المجتمع على حد
سواء (الفرح والهنداوي)2111،
وٌرى (مٌدة )2115 ،أن عدم رضى المجتمع لما ُتقدمه الشركات وعدم تفاعلها مع البٌئة المحٌطة بها،
أدى إلى ظهور مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة ،وعلى الرغم من ذلك فإن تطبٌق المسإولٌة أجتماعٌة
للشركات بشكل متكامل لٌس بالعملٌة السهلة ،وذلك بسبب تعدد أهداف أصحاب المصالح وتباٌن هذه اِهداف
وتناقضها ،أما السبب اَخر فهو الفجوة الواقعة بٌن توقعات المجتمع من الشركات وبٌن رغبة هذه الشركات
وقدرت ها فً تحقٌق توقعاته ،وقد تم تضٌٌق هذه الفجوة من خٕل اْعٕن عن اِنشطة التً تقوم بها
الشركات وبالتالً زٌادة ثقة المجتمع بها.
ترى الباحثة أن سبب ظهور مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة هو الترابط بٌن الشركات والمجتمع ،فالعاملون
فً الشركات هم جزء من المجتمع ،والمستهلكون لمنتجاتها أٌضا ً جزء من المجتمع ،حتى البٌئة التً
تستفٌدالشركات من مواردها هً جزء مهم من حٌاة أفراد المجتمع ،وهذا ما ٌفرض على الشركة بشكل
تدرٌجً أن تخضع لطلباته و ُتلبً احتٌاجاته ،مما أدى إلى وجود مسإولٌة وواجب للمجتمع على الشركات
الذي ٔ غنى عنه لضمان استمرارها ونموها.
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ولتوضٌح مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة ٔ بد من مناقشة المفاهٌم التالٌة-:
-:
ظهر مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة نتٌجة ِفكار العالِم أقتصادي (آدم سمٌث) ،التً تقوم على قٌام
الشركات بتح قٌق اِرباح من خٕل تقدٌم أجود السلع وأفضل الخدمات للمجتمع ،مع مراعاة عدم مخالفة
القوانٌن والقواعد اِخٕقٌة ،وتقٌس هذه الشركات كفاءتها من خٕل اِرباح المتحققة ،أي تحلٌل الكلفة/العائد
من اِداء أجتماعً ،وهذا ٌعنً ارتباط تعظٌم اِرباح بتلبٌة احتٌاجات المجتمع ،إذ أن الترابط بٌن الشركة
والمجتمع ٌفرض علٌها أن تقدم أفضل السلع والخدمات له وتحقق الرضى للعاملٌن فٌها ،والمحافظة على
البٌئة من خٕل احترامها للقوانٌن المنصوص علٌها من الدولة للمحافظة على البٌئة وحماٌة المستهلك ،على
فرض أن المجتمع سٌإدي إلى استمرارها وتعظٌم أرباحها .وأشار العالم أقتصادي Milton Friedman
أن الشركات تحقق أرباحها على المدى البعٌد من خٕل قٌامها بمسإولٌتها أجتماعٌة ،وتم تطوٌر هذا أتجاه
من قبل الباحثٌن ( ،)David, Sturat, Marchalفالشركات تقدم السلع والخدمات للمجتمع ،وبزٌادة المنافسة
بٌن الشركات سٌإدي إلى زٌادة فاعلٌة اِداء ،وبالتالً تخفٌض التكالٌف مما سٌإدي إلى عرض السلع
والخدمات بسعر منخفض ،حٌث عُدَ هذا مساهمة فً تحقٌق المسإولٌة أجتماعٌة .وقد اعتمد المفهوم
الكٕسٌكً فً التعبٌر عن مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة على سلوك مدٌري اِعمال ،وقٌمهم الشخصٌة
ومعتقداتهم ،وقد بقً المفهوم الكٕسٌكً للمسإولٌة أجتماعٌة سائداً حتى الثلث اِول من القرن الماضً ،إٔ
أن حدة المنافسة دفعت الشركات إلى التركٌز على نموها وتطورها وحصولها على أكبر حصة من السوق،
وخلق صورة ذهنٌة لدى المستهلك ،باْضافة إلى الهدف اِساسً وهو تعظٌم اِرباح .إن هذه التطورات
الجدٌدة تتمثل بالمفهوم اْداري (الرحاحلة.)2111،

أدى تطور الشركات إلى وجود فجوة بٌن المفهوم الكٕسٌكً وأهداف الشركة ،حٌث أصبحت
القرارات المتعلقة بالمسإولٌة أجتماعٌة تصدر من المدٌرٌن ولٌس من المستثمرٌن ،وأشار العالم أقتصادي
 Paul Samuelsonإلى وجـوب قٌـــام الشركـــات بمـــا هـــو أفضـــل مــن مسإولٌتــها أجتماعٌـة ،كما

12
حددت لجنة التطوٌر أقتصادي مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة بؤنه "عٕقة المنظمة بالزبائن والمجتمع ككل"،
مما أدى إلى تحول الشركات إلى نظام مفتوح ُتحقق من خٕله منفعتها ومنفعة المجتمع معاً ،ومن هذا المنطلق
نما اتجاه فكري إداري آخر سواء من داخل الشركة أو خارجها مخالفا ً بذلك المفهوم التقلٌدي ،والذي كان
مبدإه أن المسإولٌة أجتماعٌة لٓدارة تتمثل فً تعظٌم اِرباح ،وزٌادة أموال المستثمرٌن خاصة فً
ال شركات الكبرى ،وهكذا فقد تحول هدف تعظٌم الربح إلى تعظٌم الرضى للمدٌرٌن أنفسهم ،والبحث عن القوة
واِمان والموقع الممٌز فً ظل نمو الشركة واتساعها ،وامتداد هذا الرضى إلى العناصر المإثرة والمتفاعلة
معه سواء أكانت من داخل الشركة أو خارجها (عٌاض.)2115،
وترى الباحثة أن المفهوم اْداري للمسإولٌة أجتماعٌة ر ّكز على المستثمرٌن والمُٕك فً مجال
مسإولٌة الشركات ،على عكس المفهوم الكٕسٌكً الذي ر ّكز على العاملٌن والمستهلكٌن والمجتمع المحلً
وتجاهل البٌئة بسبب توافر الموارد الطبٌعٌة آنذاك (مع بداٌة ظهور الصناعات) وعدم بٌان آثار الشركات على
البٌئة بشكل واضح ،أما المستثمرون والمُٕك فبدأ أهتمام بهم من خٕل المفهوم اْداري للمسإولٌة
أجتماعٌة ،حٌث أدركت اْدارة مسإولٌتها أمام المستثمرٌن والمُٕك أٌضا ً من خٕل تعظٌم اِرباح ،فلٌس
من المنطق أن تكون المسإولٌة تجاه المجتمع على حساب المُٕك.

أدرك أقتصادٌون أن المسإولٌة أجتماعٌة لٌست تحقٌق عوائد مالٌة واقتصادٌة فقط بل تشمل جوانب
بٌئٌة واجتماعٌة ،ناشئة عن ارتباط الشركات مع أطرافها الخارجٌة وهً البٌئة والمجتمع ،فالمشاكل التً
ٌُعانً منها العالم وتتمثل فً ُ
شح الموارد الطبٌعٌة وسوء تخلص الشركات من مخلفاتها ،تحتاج إلى مساعدة
هذه الشركات فً حلها من خٕل أستخدام الرشٌد للموارد الطبٌعٌة ،والتخلص من الفضٕت بشكل سلٌم،
وحماٌة البٌئة من اَثار السلبٌة الناتجة من نشاطاتها من خٕل تقلٌص الممارسات التً تكون لها آثار سلبٌة
مستقبًٕ على البٌئة (زٌدان وٌعقوبً.)2111 ،
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و ُنٕحظ هنا أن أختٕف واضح بٌن المفاهٌم الثٕثة ،فالمفهوم الكٕسٌكً أكثر قبؤً لدى أقتصادٌٌن
ِنه ٌُمثل مسإولٌة اْدارة فً تحقٌق أهدافها من خٕل تعظٌم الربح وزٌادة ثروة المالكٌن ،بالمقابل فإن
الكثٌر من المدٌرٌن ٌلتزمون بالمفهوم اْداري للمسإولٌة أجتماعٌة ،كونها تمثل عٕقة عادلة بٌن مختلف
اِطراف التً تتعامل معها الشركة ،أما المفهوم البٌئً للمسإولٌة أجتماعٌة فهناك اهتمام متزاٌد لهذا
المفهوم من قبل مدٌرٌن الشركات الكبرى ،فقد أصبح هذا المفهوم بمثابة برنامج استراتٌجً ٌتعلق بالحأت
أجتماعٌة التً تتفاعل مع الشركات (رضوان.)2113،
وترى الباحثة من خٕل تتبع المراحل التً مر بها مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة ،ارتباط هذا المفهوم
بالربح ،وتحقٌق العوائد المادٌة المنبثقة من مصلحة المساهمٌن والمالكٌن ،ومن ثم توسع هذا المفهوم لٌشمل
الجوانب البٌئٌة وأجتماعٌة من خٕل التكافل والترابط الذي حدث بٌن الشركات والبٌئة المحٌطة ،وترى أٌضا ً
أن مفتاح نجاح الشركات ونموها قد ارتبط بإدراك المعنٌٌن ِهمٌة المسإولٌة أجتماعٌة المرتبطة بالقٌم،
والمعاٌٌر اْنسانٌة السامٌة ،كالتكافل أجتماعً ،وعٕقة الشركة مع أفراد المجتمع ،والمستهلكٌن ،و البٌئة
المحٌطة بها.
إن اْتفاق على تحدٌد تعرٌف ظاهرة معٌنةٌُ ،عطً لها معنى شامًٕ وجامعا ً ومتعمقا ً هو من الصعوبة
بمكان ،خاصة إذا كانت هذه الظاهرة تقترن بالعلوم السلوكٌة والبحث فً المجتمع ،مثل مفهوم المسإولٌة
أجتماعٌة ،التً عرً فها ( Das (2011بؤنها "التزام شخص ِفرادٌ ،عمل لمصلحتهم ولضمان أن الحقوق
والمصالح الشرعٌة لُخرٌن غٌر مُضحّ ى بها ،فالمدٌرٌن ٌجب أن ٌفكروا فً أثر قرارات اِعمال (فً
التخطٌط واستراتٌجٌات تطوٌر الشركة) ،على كافة مصالح المساهمٌن فً الشركة بشكل مباشر أو غٌر
ُعرف المسإولٌة
مباشر ،وهل هناك تؤثٌر سلبً على المجتمع نتٌجة لهذه القرارات".أما البنك الدولً فٌ َ
أجتماعٌة للمنظمة بؤنها "التزام قطاع اِعمال باْسهام فً التنمٌة أقتصادٌة المستدامة وبالعمل مع
الموظفٌن وأسرهم والمجتمع المحلً والمجتمع عامة من أجل تحسٌن نوعٌة حٌاتهم بؤسالٌب تفٌد قطاع
اِعمال ،والتنمٌة على حد سواء" ،كما عرّ ف المسإولٌة أجتماعٌة لرجال اِعمال بؤنها " التزام أصحاب
النشاطات التجارٌة بالمساهمة فً التنمٌة المستدامة من خٕل تحسٌن مستوى معٌشة موظفٌهم وعائٕتهم
والمجتمع المحلً والمجتمع ككل ،بؤسلوب ٌخدم التجارة وٌخدم التنمٌة فً آن واحد" (منشورات اِمم المتحدة
نٌوٌورك وجٌنٌف،2004،ص.)27:
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وعرّ فتها منظمة المقاٌٌس العالمٌة  )9227( ISOبؤنها "مسإولٌة المنظمة عن اَثار المترتبة لقراراتها
وأنشطتها على المجتمع والبٌئة عبر الشفافٌة ،والسلوك اِخٕقً المتناسق مع التنمٌة المستدامة ،ورفاه
المجتمع فضًٕ عن اِخذ بعٌن أعتبار توقعات المساهمٌن".وعرّ فها مجلس اِعمال للتنمٌة المستدامة
بؤنها"ألتزام المستمر من قبل مإسسات اِعمال بالتصرف أخٕقٌا ،والمساهمة فً تحقٌق التنمٌة
ً
إضافة إلى المجتمع
أقتصادٌة ،والعمل على تحسٌن نوعٌة الظروف المعٌشٌة للقوى العاملة وعائٕتهم
وعرفها أٌضا ً مكتب العمل الدولٌبؤنهاطرٌقة تنظر فٌها المنشآت فً تؤثٌر عملٌاتها
المحلى والمجتمع ككل".
َ
فً المجتمع ،وتإكد مبادئها وقٌمها فً أسالٌبها ،وعملٌاتها الداخلٌة وفً التعامل مع القطاعات اِخرى" .وأما
تعرٌف الغرفة التجارٌة العالمٌة للمسإولٌة أجتماعٌة هو" جمٌع المحاؤت التً ُتساهم فً جعل المإسسات
تتطوع لتحقٌق التنمٌة ٔعتبارات أخٕقٌة واجتماعٌة"(بودي وابن سفٌان،9229،ص.)457:

و ُتعرِّفْ المفوضٌة اِوروبٌة المسإولٌة أجتماعٌة للشركات بؤنها "التطوع الذاتً للمنظمات فً
المساهمة فً خلق مجتمع وبٌئة أفضل" .كما عرّفتها لجنة أتحاد اِوروبً ( )9224بؤنها

"ألتزامات

أختٌارٌة التً ُتتخذ من وراء المتطلبات التقلٌدٌة والتنظٌمات الشائعة التً ٌجب احترامها فً كل اِحوال،
فالشركات تسعى لرفع معاٌٌر التطور أجتماعً ،كحماٌة البٌئة ،احترام الحقوق المالٌة ،والتوفٌق بٌن
مختلف أصحاب المصالح فً منهج شامل للجودة وأستدامة" (.)Lmercier, 2006, p2

إن تعدد تعرٌفات المسإولٌة أجتماعٌة ٌدل على اختٕف وجهات النظر فً تحدٌد شكل هذه المسإولٌة،
فذكر الباحثون أن المسإولٌة أجتماعٌة هً واجب على الشركات تجاه المجتمع ،والبعض اَخر ٌرى أنها
نشاط تطوعً أو التزام أدبً وأخٕقً أو التزام اختٌاري ،والبعض ٌعدَها عقد اجتماعً بٌن الشركة
والمجتمع ،وترى الباحثة أن المسإولٌة أجتماعٌة للشركات هً صورة من صور التكافل أجتماعً على
الشركات السعً لتحقٌقها ،والمحافظة علٌها من خٕل قٌامها بواجباتها ،ومسإولٌاتها تجاه مجتمعها الذي
تنتسب إلٌه والذي بدونه ٔ تستمر ؤ ُتحقق أهدافها.
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وِهمٌة دور المسإولٌة أجتماعٌة فً تعزٌز الصورة الذهنٌة للشركة لدى المستهلك ،وجلب منافع
كبٌرة للشركات كزٌادة المبٌعات ،فقد أكد عدد من الباحثٌن على أهمٌة أستثمار فً مجأت المسإولٌة
أجتماعٌة مثل اِعمال التطوعٌة.وأكد ( )Margolis and walsh, 2003أن أبتكار واْبداع ٔ ٌكفٌان
لنجاح ترسٌخ الصورة الذهنٌة للشركة ،فٕ بد من زٌادة أهتمام بالمسإولٌة أجتماعٌة لتمتلك الشركة سِ جًٕ
تارٌخٌا ً فً خدمة المجتمع لبناء هذه الصورة ،فهذا المعٌار أجتماعً أضاف عبئا ً آخر على الشركات ،حٌث
أدخلت الشركات هذا البُعد فً استراتجٌاتها وخططها.
ظهرت أهمٌة المسإولٌة أجتماعٌة وفوائدها للشركات فً كثٌر من الدراسات ،فقد توصلت دراسة
( )Husted & Allen, 2006إلى أن المسإولٌة أجتماعٌة ُتعطً الشركة قدرة أكبر على استقطاب
الموظفٌن واْبقاء علٌهم ،وتحسٌن العائد على أستثمار نتٌجة لتحسٌن الصورة الذهنٌة للشركة لدى
المستهلكٌن .وتظهر أهمٌة المسإولٌة أجتماعٌة للشركات والمجتمع والدولة على حد سواء ،فً اِمور
التالٌة-:

تقوم الشركات بتحسٌن صورتها الذهنٌة وترسٌخ مظهرها اٌْجابً لدى المجتمع من خٕل قٌامها
بمسإولٌاتها أجتماعٌة من منطلق مبادرات تطوعٌة للمجتمع ،وهذا بدوره ٌإدي إلى بث روح التعاون،
وزٌادة الترابط بٌنها وبٌن اِطراف ذات المصلحة (الغالبً والعامري.)2111،
كما أن المكاسب التً ُتجنٌها الشركات من خٕل ممارستها للمسإولٌة أجتماعٌة ُتعد حجج مإٌدة لهذه
الممارسة تتمثل بما ٌلً (البكري-:)2111 ،
 تكوٌن صورة ذهنٌة جٌدة لدى أفراد المجتمع. إن ثقة المجتمع لها تؤثٌر إٌجابً على القٌمة السوقٌة للسهم ،والذي ٌنعكس بدوره على المخاطر التًٌُمكن أن تتعرض لها الشركات.
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 إن المسإولٌة أجتماعٌة بمثابة قانون اجتماعً ،فهً ُتغطً عجز القوانٌن والتشرٌعات عن استٌعابالتفاصٌل المرتبطة بالمجتمع.
 تقدٌم الشركات لبعض الخدمات للمجتمع ٌُمكن أن ٌساعد على حل بعض المشكٕت التً ٌواجههاالمجتمع ،مما ٌُساعد على عدم تفاقمها وصعوبة حلها.
وقد أشار ) ،Das (2011أن هذه الحجج التً تدعم ظهور المسإولٌة أجتماعٌة للشركات تعتمد على
حقائق وهً-:
 .1إن الشركات ُتلحق الضرر بالمجتمع والبٌئة ،وعلٌها مسإولٌة أخٕقٌة لحل هذه المشكلة أو على اِقل
تعوٌض المجتمع عن اِضرار الناتجة عنها.
 .2على الشركات المساعدة فً حل المشاكل حتى تلك المشاكل التً لم تتسبب بها ،وذلك من باب إحساسها
بالمسإولٌة أجتماعٌة تجاه المجتمع الذي تعمل فٌه.
تقوم المسإولٌة أجتماعٌة على مبدأ الشفافٌة والصدق فً التعامل ،والذي بدوره ٌحقق العدالة
أجتماعٌة وتكافإ الفرص ،وتنمٌة الرفاهٌة أقتصادٌة وتحقٌقها للمجتمع ،وزٌادة التكافل أجتماعً بٌن
جمٌع مستوٌات أفراد المجتمع ،مما ٌزٌد من ازدهاره وترابطه .و ُتعبر الشركات عن مسإولٌتها تجاه المجتمع
من خٕل أنشطتها التً تحقق الفائدة للمجتمع مثل تشغٌل ذوي أحتٌاجات الخاصة ،إعطاء الفرصة لطلبة
الجامعات للتدرٌب ،المساهمة فً الرعاٌة الصحٌة ،ودعم الجمعٌات الخٌرٌة (بن مسعود وكنوش.)2112 ،
ُتعدَ المسإولٌة أجتماعٌة من المها ّم اِساسٌة للدولة ،حٌث ٌتطلب منها تقدٌم الخدمات الصحٌة،
والتعلٌمٌة ،والثقافٌة وأجتماعٌة ،مما ٌُشكل عبئا ً علٌها مما ٌإدي إلى عجزها عن القٌام بواجبها تجاه
المجتمع فً بعض اِحٌان ،لكن عند قٌام الشركات بواجبها أجتماعً ومسإولٌتها تجاه البٌئة والمجتمع ،فإن
هذا ٌإدي إلى تخفٌف أعباء الدولة ،كما ٌإدي التزام الشركات بمسإولٌتها البٌئٌة إلى تعظٌم عوائد الدول
بسبب المساهمة العادلة فً تحمل التكالٌف أجتماعٌة والبٌئٌة (الغالبً والعامري.)2111،
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وترى الباحثة بؤن أهمٌة المسإولٌة أجتماعٌة تكمن فً تؤثٌرها اٌْجابً على أكثر من مجال من
مجأت عمل الشركة ،إذ أن الشركات التً كانت ُتإمن بؤن هدفها الوحٌد هو تعظٌم الربحٌة فقط غٌّرت
نظرتها ،وأصبحت تولً المسإولٌة أجتماعٌة اهتماما ً أكثر نتٌجة للفوائد التً تجنٌها هذه الشركات من
تحمُّلها لمسإولٌتها أجتماعٌة الذي ٌإدي إلى قبولها من قبل العمٕء والمجتمع بشكل عام ،وحصولها على
اْعفاءات الضرٌبٌة ،ومن جهة أخرى فالخدمات التً ُتقدمها الشركات لتحسٌن مستوى حٌاة المجتمع تإثر
إٌجابا ً على الدولة ،فالدولة تجنً الفائدة أٌضا ً من خٕل مساهمة الشركات فً خدمة المجتمع ،وبالتالً تخفٌف
العبْ ء المالً الذي تتكبده لخدمة المجتمع وبناء الدولة.

شهدت مرحلة الثورة الصناعٌة الكثٌر من أستغٕل ،وتشغٌل اِطفال ،واِحداث ،والنساء فً ظروف
عمل مؤساوٌة ،حٌث كانت ساعات العمل مائة ساعة فً اِسبوع ،عدا إصابات العمل الفردٌة والجماعٌة،
وأستغٕل أستنزافً للموارد ،كل هذا من أجل تحقٌق اِرباح بؤي طرٌقة ،وتفضٌل مصالح الشركة على
حساب مصالح اِطراف اِخرى ،وظهرت خٕل هذه المرحلة حركة اْدارة العلمٌة التً كانت تعمل على
أساس تعظٌم الربح لمُٕك الشركات على حساب اِطراف اِخرى ،فقد أ ّكد ( )F.W.Taylorأن تعظٌم
اِرباح وتحسٌن اِداء ٌتم من خٕل تحدٌد طرٌقة معٌنة للقٌام بالعمل ،حٌث تإدي هذه الطرٌقة إلى أفضل
النتائج عند أداء هذا العمل ،وأشار ( )H.Ganttأنه "إذا وجد المجتمع أن ثمن وجود المنظمات ٌفوق ما
ٌجنً من ورائها من نفع ،فإن السماح بوجودها ٌنتفً" ،مما أدى إلى ظهور إرهاصات فردٌة ،ودعوات
متفرقة من أجل الحد من هذه الظروف القاسٌة ،واندفع بعض الباحثٌن لدراسة كٌفٌة تحسٌن إنتاجٌة العاملٌن،
من خٕل دراسة الوقت ،والحركة ،وطرٌقة إنجاز العمل اِفضل ،والتركٌز على تحفٌز العاملٌن من خٕل
تحسٌن أجورهم ،وذلك مقابل أن ٌبذلوا جهداً أكبر فً العملٌة اْنتاجٌة ،ومن هذه الدراسات دراسة
(هوثرون) ،وهً محاولة لدراسة تؤثٌر أهتمام بالعاملٌن وتوفٌر بٌئة عمل مناسبة لهم ،وتمت هذه الدراسة
نتٌجة لتزاٌد استغٕل العاملٌن ،وإصابات العمل وزٌادة الوفٌات ،وذلك بسبب أستغٕل المتزاٌد للعاملٌن،
وعدم توفٌر بٌئة عمل جٌدة لهم ،وقد تنافست الشركات الكبٌرة فً هذه المرحلة فً إجراء دراسات مشابهة
لهذه الدراسة وبدأ أهتمام بتوفٌر ظروف عمل جٌدة (مادٌة) للعاملٌن لزٌادة اْنتاج وبالتالً زٌادة اِرباح
(نجم.)2005،
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وفً مرحلة ٔحقة ظهرت خطوط اْنتاج التً أدت إلى زٌادة كمٌة اْنتاج ،وبالتالً تضخم حجم
الشركات الصناعٌة ،وزٌادة عدد العاملٌن فٌها ،وتم استغٕل عدد كبٌر من صغار السن فً العمل ،وذلك
لسهولة أداء العمل ،وِن العامل ٌتخصص بجزء بسٌط فً العمل فٕ ٌحتاج إلى تدرٌب طوٌل .وهذا ما
ٌتناقض مع المسإولٌة أجتماعٌة ،فضًٕ عن بداٌة ظهور مشكلة التلوث بسبب الصناعات ،وزٌادة صناعة
السٌارات ،وأستنزاف الكبٌر للموارد الطبٌعٌة كالغابات وغٌرها .وبعد الحرب العالمٌة الثانٌة والتوسع
الصناعً ،توسع مفهوم الدٌمقراطٌة الصناعٌة ،وسقطت الكثٌر من اِنظمة العسكرٌة ،وظهرت نظم
دٌمقراطٌة ،وتعزز دور النقابات ،وتعالت اِصوات التً تطالب بتحسٌن ظروف العمل ،ووضع القوانٌن التً
ُتحافظ على حقوق العاملٌن وتسمح لهم بالمشاركة فً مجالس اْدارة .لقد انعكست هذه التطورات على
الشركات فتم تحدٌد الحد اِدنى لّجور ،وحق المشاركة فً اتخاذ القرار ،وظهور نظام التؤمٌن أجتماعً
والصحً ،وقوانٌن معالجة الحوادث ،وظهور جمعٌات حماٌة المستهلك ،مما أدى إلى نقلة نوعٌة فً تبنً
المسإولٌة أجتماعٌة للشركات .وظهرت المواجهات الواسعة بٌن اْدارة والنقابات ،وزادت قوة النقابات
وزاد تؤثٌرها على قرارات الشركات ،وزادت أٌضا ً أضرابات مما أدى إلى وجود خسائر كبٌرة للشركات،
كما زاد الوعً بالمسإولٌة أجتماعٌة بسبب تعزٌز مسار الدٌمقراطٌة وتطور وسائل أتصال التً أسهمت
فً توعٌة الناس ،وساهمت فً نشر أخبار النقابات العمالٌة ،وما حققته من مكتسبات فً بعض الدول مثل
برٌطانٌا وألمانٌا كما امتازت هذه المرحلة بكثرة القضاٌا فً المحاكم بسبب أنتهاكات التً تحصل من قبل
الشركات تجاه المستفٌدٌن ،ولعدم صٕحٌة المنتجات ،أو عدم جودتها بالنسبة للمستهلك ،أو بعض حأت
التسمم الغذائً ،أو إصابات العمل ،كما تعالت اِصوات التً ُتطالب بالمحافظة على البٌئة ،والتخفٌف من
التلوث ،وقد تحولت المطالبات وأحتجاجات فً المراحل السابقة إلى قوانٌن ،ودساتٌر أخٕقٌة ،وبدأت
الشركات بتبنً بنودها ،وتوعٌة العاملٌن بالقواعد ،والضوابط السارٌة بالشركة ،فبدأت اِهداف أجتماعٌة
والسعً للمسإولٌة أجتماعٌة تظهر على شكل شعارات بشكل صرٌح ،وأكثر ما ٌُمٌز هذه المرحلة هو
ظهور حقل جدٌد من حقول المحاسبة ،وهو محاسبة المسإولٌة أجتماعٌة واِداء المالً للشركات ،وتطوٌر
مقاٌٌس لّداء أجتماعً للشركات (بدوي.)2012 ،
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وٌُمكن القول إن من اِسباب الرئٌسة لظهور المسإولٌة أجتماعٌة هو الفقر والبطالة ،واستغٕل بعض
الشركات للفئات الفقٌرة فً المجتمع ،كما كان لتطور الصناعات وزٌادة حدة المنافسة دور كبٌر فً زٌادة
رغبة أصحاب اِموال فً مواكبة هذه التطورات ،والسٌطرة على سوق المنافسة ،مما أدى إلى تضارب
أهداف فئتٌن من المجتمع ،وهم أصحاب اِموال والعمال الفقراء ،وللوصول إلى التوازن بٌن هذه الفئات ظهر
مفهوم جدٌد هو المسإولٌة أجتماعٌة للشركات ،وحق المجتمع فً حٌاة الرفاهة والعدالة أجتماعٌة ،على
الرغم من أن بعض الشركات مازالت تإمن بؤن تحقٌق الربحٌة هو هدفها اِول واِخٌر.
وفً مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتٌة ،تغٌرت الطبٌعة أقتصادٌة نتٌجة ظهور العولمة،
وانتشار شبكات المعلومات ،وتطور تكنولوجٌا المعلومات ،واتساع نمو قطاع الخدمات ،وتخلً الحكومات
عن دورها فً تقدٌم الخدمات بسبب ظاهرة الخصخصة ،وتزاٌد سٌطرة الشركات الضخمة مما أثر على
هٌكل أقتصاد فً دول العالم ،كما كشف انهٌار بعض الشركات العمٕقة فً أقتصاد اِمرٌكً مثل
(آنرون) عن عدم ألتزام بالقوانٌن والمعاٌٌر وأخٕقٌات اِعمال من حٌث اْفصاح المحاسبً الصادق،
وتعظٌم قٌمة السهم اِمر الذي ألحق أضراراً جسٌمة على المالكٌن والمستهلكٌن والمجتمع ،وقد دعت لجنة
التطوٌر أقتصادي فً أمرٌكا ( Committee for Economic Development)C.E.Dفً عام
 1971منظمات اِعمال بؤن تعتمد عند تؤسٌسها على أنها منظمة اقتصادٌة اجتماعٌة ،وأٔ ٌقتصر عملها
على تحقٌق اِهداف أقتصادٌة فقط،وأن تمتد وظائفها إلى كامل المجتمع والسوق الذي تعمل فٌه،كما أن
المجتمع ٌطالب الشركات بالعمل على تحقٌق ذلك فً مجمل القرارات التً تتخذها ،حتى وإن كانت القوانٌن
واِنظمة المعمول بها ٔ ُتشٌر إلى ذلك وبشكل مباشر (.)Matten &Moon, 2004
واسووتجابة ِهمٌووة المسووإولٌة أجتماعٌووة قامووت اِمووم المتحوودة بووإطٕق مشووروع ٌحموول اسووم "المٌثوواق
العالمً" فً عام  ،2002حٌث كان هدفه العمل الجماعً لتعزٌز الممارسات أجتماعٌة ،من خوٕل مسواهمة
شركات مع أطراف اجتماعٌة فً قٌام اقتصاد عالمً أكثر استدامة وشمولٌة ،كما طرح المٌثاق العالمً عشرة
مبووادأ أساسووٌة ،اثنووان منهووا ٌتعلقووان بحقوووق اْنسووان ،وتوودعو فٌهمووا الشووركات إلووى دعووم حقوووق اْنسووان،
واحترامها ،وعودم انتهاكهوا ،وأربعوة مبوادأ تتعلوق بقووانٌن العمول ،وتودعو إلوى احتورام حرٌوة نقابوات العموال،
وحقها فً التفاوض ،وتشجٌع المساواة من خٕل محاربة عمالة اِطفال ،والتمٌٌز فً
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العمل على أساس الودٌن أو اللوون أو الجونس ،وثٕثوة مبوادأ تتعلوق بالبٌئوة مون خوٕل تشوجٌع المسوإولٌة تجواه
البٌئة ،وتطوٌر تكنولوجٌا صدٌقة للبٌئة ،أما المبدأ العاشر فٌتعلق بمحاربوة الفسواد فوً المعوامٕت أقتصوادٌة،
كما ٌسوعى المٌثواق العوالمً أٌضوا ً إلوى جعول هوذه المبوادأ جوزءاً مون اسوتراتٌجٌة الشوركات وأنشوطتها ومكونوا ً
أساسٌا ً فً ثقافتها ،علما ً بؤنه ٔ توجد عقوبة على الشركات التً ٔ تلتزم بهذه المبادأ ،لكون الشوركات مودعوة
لٕلتزام اِدبً بها (منشورات اِمم المتحدة نٌوٌورك وجٌنٌف.)2004،

لقد كان ٔنهٌار الشركات التً كا نوت تسوعى لتحقٌوق اِربواح دور كبٌور فوً تعزٌوز مفهووم المسوإولٌة
أجتماعٌووةِ ،ن تلووك الشووركات أدركووت أنّ اسووتمرارها ،ونموهووا ٔ ٌووتم إٔ باهتمامهووا بووالمجتمع ،كمووا كووان
للمنظمات العالمٌة للمسإولٌة أجتماعٌة دور كبٌر فوً ترسوٌخ هوذا المفهووم وتشوجٌع الشوركات علوى ألتوزام
بالمسإولٌة أجتماعٌة.

ظهر أهتمام بالمسإولٌة أجتماعٌة فً اِردن فً العقد اِخٌور مون القورن الماضوً ،حٌوث لوم ٌكون
هذا المفهوم واضحا ً لكثٌر من الشركات اِردنٌة والجهات الرسومٌة ،كموا لوم َ
ٌلوق أهتموام الكبٌور مون الجانوب
اِكادٌمً ،وبعد أن أدركت الشركات اِردنٌوة أنّ اسوتمرارها ونموهوا ٌعتمود علوى تفاعلهوا موع البٌئوة الداخلٌوة
والخارجٌة لهوا ،مون خوٕل ممارسوة نشواطات المسوإولٌة أجتماعٌوة ،والتركٌوز علوى العواملٌن ،والمسوتفٌدٌن،
والمجتمع ،بدأت بتبنً مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة (الفرح والهنداوي .)2011،وبعد عام  2000بدأ ظهور
مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة فً كثٌر من نشاطات الشركات اِردنٌة ،فبعض الشركات شاركت بشكل مباشر
أو غٌر مباشور فوً اِنشوطة أجتماعٌوة ،مثول حماٌوة البٌئوة ،واسوتخدام بورامج تووفٌر الطاقوة ،وحماٌوة حقووق
العوواملٌن ،وازداد دعووم المسووإولٌة أجتماعٌووة م و ن قبوول الشووركات المحلٌووة والدولٌووة ،وعلووى الوورغم موون عجووز
الموازنة فً اِردن الذي ٌعنً أن الخٌارات صعبة لٕهتمام بالمسإولٌة أجتماعٌة من الجانب الحكوومً فوً
الوقووت الحاضوور ،فقوود دعووا بعووض البوواحثٌن اِردنٌووٌن إلووى زٌووادة أهتمووام بالمسووإولٌة أجتماعٌووة للشووركات
اِردنٌوة موون خووٕ ل وضووع القواعود ،والضوووابط للقطوواع الخوواص لتحقٌوق أهووداف المسووإولٌة أجتماعٌووة ،وقووام
بعض الباحثٌن اِردنٌٌن بدراسات مٌدانٌوة تناولوت مفهووم المسوإولٌة أجتماعٌوة للشوركات اِردنٌوة ،ومنهوا
دراسة
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(الطراونووة )2000،الووذي أوضووح فٌهووا أن أبعوواد المسووإولٌة أجتماعٌووة تتمثوول فووً دعووم المإسسووات الخٌرٌووة،
واِنشووطة الثقافٌووة والشووبابٌة ،والموونح التعلٌمٌووة ،والحفوواظ علووى البٌئووة .كمووا قووام (أبووو ارشووٌد )2006،بدراسووة
لممارسة المسإولٌة أجتماعٌة فً المستشوفٌات اِردنٌوة الخاصوة ،وتوصول بؤنهوا تمارسوها بدرجوة متوسوطة.
وأظهرت دراسوة (الحوورانً والطواهر )2009،التوً كوان الهودف منهوا تحدٌود أهوداف الشوركات اِردنٌوة مون
وراء التزامها بمسوإولٌتها تجواه المجتموع ،فقود توصولت إلوى أن أكثور مون ( )%69.4مون المودٌرٌن أفوادوا أن
الهدف من المسإولٌة أجتماعٌة لشركاتهم هو تحسٌن ؤء الموظفٌن ،وأن ( )%67.3هدفها تقوٌة العٕقات
العامووة للشووركة ،و( )%64.6هوودفهم زٌووادة المبٌعووات وكسووب الزبووائن ،و( )%38.1الحصووول علووى إعفوواءات
ضرٌبٌة ،وبعضهم للحصول على التغطٌة الصحفٌة الجٌدة بنسبة (.)%24.2
تقوم الشركات اِردنٌة بتنفٌذ مسإولٌتها أجتماعٌة من خٕل القناعوة الشخصوٌة للمودٌرٌن ،فقود تبوٌن
أن شووركات القطوواع الخوواص تقوووم بمم ارسووة مسووإولٌتها أجتماعٌووة بنوواء علووى قوورارات شخصووٌة صووادرة عوون
مدٌرٌها ،كما أن ممارسات المسإولٌة أجتماعٌة ناتجة عن سٌاسة الشركة وأهدافها ،فالشركات تختوار مجوأً
معٌن وا ً لممارسووة المسووإولٌة أجتماعٌووة بحٌووث ٌصووبح هووذا المجووال مرتبط وا ً باسووم الشووركة ،وعووادة مووا تختووار
الشركات المجال القرٌب من طبٌعة عملها ونشاطها ومتماشٌا ً مع أهدافها وسٌاستها .أما بالنسبة لمعاٌٌر اختٌار
المشارٌع أجتماعٌة ،فإن المعٌار اِساس الذي تتبعه الشركات اِردنٌة هو "أن ٌووفر المشوروع سومعة جٌودة
للشركة لدى المجتمع وتؤكٌده على تٕزم اسم الشركة مع ممارسات المسإولٌة أجتماعٌة" ،أما المعٌار الثانً
هو انسجام المشروع مع طبٌعة نشاط الشركة وفلسفتها وهو معٌار معتمد ،وحددت بعض الشركات أن المعٌار
هو توفٌر شرط أستدامة وأستمرارٌة للمشروع المدعوم ،وأن هدفهم هوو إرضواء الحكوموة كوون المشوروع
ٌستجٌب ِحد أهدافها التنموٌة .وقد واجهت الشركات اِردنٌة عند ممارسوتها لمسوإولٌتها أجتماعٌوة بعوض
العوائق ،منها تقلب مستوٌات المبٌعات ،واِرباح التً تإثر على اْنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة ،والتكلفة
العالٌة لّنشطة أجتماعٌة ،وإٌمان مجلس اْدارة بالدور أجتمواعً للشوركة ،وٌمكون إزالوة أو التخفٌوف مون
هذه العوائق من خٕل حصر اِنشطة أجتماعٌة فً تقدٌم دعم فنً أو تقنً أو حوث المووظفٌن علوى التطووع
لخدمة المجتمع ،مما ٌخفف من دفع التكالٌف العالٌة التً تتكبدها الشركة ،كما ٌمكون حوث السولطات الحكومٌوة
والتشرٌعٌة على سن
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القوووانٌن التووً تحفووز الشووركات علوو ى ممارسووة اِنشووطة أجتماعٌووة مقابوول تقوودٌم الحوووافز واْعفوواءات لهووا
(الحورانً والطاهر.)2009،
وقد قامت مجموعة من المرشدٌن العرب (" )Arab Advisors Groupبتحلٌل ستة وخمسون
شركة مدرجة فً السوق اِولى لبورصة عمان ،وتبٌن أن الشركات قد أنفقت  27.3ملٌون دٌنار فً عام
 2013على مشارٌع المسإولٌة أجتماعٌة  ،فً ارتفاع نسبته  %1بالمقارنة مع  ،2012حٌث أنفقت
الشركات  27ملٌون دٌنار.وأصدرت هذه المجموعة أٌضا ً تقرٌراً جدٌداً بعنوان
 ،حٌث تبٌن أن هذه الشركات أنفقت نسبة %2.9
من أرباحها على مشارٌع الخدمة المجتمعٌة فً  ،2013فً حٌن بلغ إنفاقها  %2.6من أرباحها على هذه
المشارٌع فً .2012وقد أفاد السٌد عمر الجعبري -محلل أبحاث فً مجموعة المرشدٌن العرب أن الشركات
الخمس اِكثر إنفاقا ً على المسإولٌة اْجتماعٌة هم البنك العربً ،شركة البوتاس العربٌة ،البنك اْسٕمً
اِردنً ،البنك اِهلً اِردنً وبنك القاهرة عمان ،كما بٌن أٌضا ً أن البنك العربً وشركة البوتاس العربٌة
أنفقتا  %82.5من مجموع ما أنفقته جمٌع الشركات على المسإولٌة اْجتماعٌة".
.))www.arabadvisors.com/clients.htm
وأشارت دراسة أصدرها معهد بصر لدراسات المجتمع المدنً بعنوان "الخصائص القطاعٌة
لممارسة الشركات فً مجال المسإولٌة أجتماعٌة" ،إلى وجود خلط بٌن المسإولٌة أجتماعٌة وأعمال الخٌر
والتبرعات التً تقدمها هذه الشركات ،فضًٕ عن أعتقاد بؤن ألتزام بالقوانٌن السارٌة والنافذة هو نوع من
المسإولٌة أجتماعٌة ،وتوافقت قطاعات الصناعة ،والمالٌة ،وأتصأت ،والسٌاحة والزراعة على أن
ترجمة مسإولٌتها أجتماعٌة تتجلى بالدرجة اِولى فً التزامها بالقوانٌن المعمول بها ،أي قوانٌن العمل
والشركات والضرائب والبٌئة ،علما بؤن هذا ألتزام لٌس اختٌارٌا ً أو تطوعٌاً ،بل وُ ضعت القوانٌن ل ُتنفذ ولٌتم
ألتزام بها.وذكرت الدراسة التً استطلعت  270شركة موزعة على  11قطاعا ً اقتصادٌا ً مختلفاً ،أن
الشركات بقطاعاتها كافة أجمعت على أن الموظفٌن العاملٌن لدٌها هم ضمن الفئات المستهدفة ببرامجها
بالمسإولٌة أجتماعٌة ،معتبرة أن تقٌدها بمواد قانون العمل ومنحهم رواتب عادلة هو ممارسة للمسإولٌة
أجتماعٌة تجاه الموظفٌن .وأكدت هذه القطاعات أنها تركز برامجها
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أجتماعٌة على العاصمة ،التً تولٌها أهتمام اِول وأحٌانا ً الوحٌد ،فٌما تحظى المحافظات اِخرى اِقل
حظا ً واِكثر فقراً واِدنى تنمٌة ،بنصٌب ضئٌل جداً من مشارٌع المسإولٌة أجتماعٌة ،وحول إدراج
المسإولٌة أجتماعٌة ضمن هوٌة الشركات ،أظهرت الدراسة أنه فً حٌن تدرج البنوك كافة بنسبة ،%100
المسإولٌة أجتماعٌة ضمن هوٌتها التعرٌفٌة ،فإن  %45من شركات التجارة العامة ٔ تدرجها فً أي وثٌقة
تعرٌفٌة للشركة.وحول مجأت ممارسةالشركات لمسإولٌاتها أجتماعٌة ،أفادت قطاعات التجارة العامة،
التؤمٌن ،اْنشاءات ،والنقل ،أن محاربة الفقر هو مجالها الرئٌسً واِول لترجمة مسإولٌتها أجتماعٌة ،فٌما
أولت البنوك وشركات أتصأت والشركات الزراعٌة اهتمامها اِول لدعم مشارٌع حماٌة البٌئة.وتبٌن أن
الشركات فً أربعة قطاعات هً اْنشاءات ،التؤمٌن ،السٌاحة ،الزراعة ،تعتمد على الصحف الٌومٌة فً
النشر عن نشاطاتها أجتماعٌة .فً حٌن أن قطاعاتالبنوك ،الصناعة ،الصحة والتعلٌم تنشر عن أنشطتها
أجتماعٌة فً تقارٌرها السنوٌة ،أما شركات أتصأت فتنشر أعمالها أجتماعٌة عبر موقع الشركة
اْلكترونً).(www.petra.gove.jo

وانطٕقا ً من إدراك الشركات اِردنٌة لمسإولٌتها أجتماعٌة ،تقوم بعض هذه الشركات باِخوذ علوى
عاتقها تطوٌر المجتمعات المحلٌة الواقعة ضمن اْطار الجغرافً لمناطقهوا اْنتاجٌوة ،مثوال علوى ذلوك شوركة
مناجم الفوسفات اِردنٌة التً أخذت على عاتقها تطوٌر المجتمعات المحلٌة الواقعوة ضومن اْطوار الجغرافوً
لمناطقها اْنتاجٌة ،فاتجهت نحو تطبٌق مبادأ التنمٌة المستدامة ،حٌث وضعت استراتٌجٌة ثابتة ،وخطة عمل
تركز على منهجٌة تشاركٌة لمكافحة الفقر والبطالة .ومون ضومن نشواطات الشوركة أجتماعٌوةٌ ،قووم المجموع
الصناعً التابع للشركة فً محافظة العقبة بنشاطات مجتمعٌة عدة منها (-:)www.jpmc.com.jo
 .1عمل صٌانة لعدد من المرافق ،ودور العبادة فً المحافظة.
 .2نشاطات خٌرٌة مختلفة خٕل شهر رمضان المبارك.
 .3دعم الجمعٌات الخٌرٌة فً محافظة العقبة.
 .4دعم المسابقة الهاشمٌة المخصصة لمرضى السرطان.
 .5مشاركة المجتمع المحلً ،وتقدٌم الدعم اللوجستً فً حأت الطوارأ.
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 .6دعم الحملة الوطنٌوة أثنواء أنتخابوات النٌابٌوة ،وتووفٌر وسوائل تنقول للسوكان المحلٌوٌن والقوائمٌن علوى
أنتخابات
 .7إعداد برنامج زٌارات طٕبٌة ومجتمعٌة للمجمع الصناعً

و ُنٕحظ مما سبق تطور نظرة الشركات اِردنٌة التً كانت مقتصرة على المالكٌن والمستثمرٌن فقط إلى
نظرة أوسع للمجتمع ،والبٌئة المحٌطة بها ،مما حوّ ل مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة إلى التزام وواجب على
الشركات ،كما أدى إلى زٌادة ارتباط الشركات بالمجتمع والبٌئة المحٌطة بها ،فارتبط النشاط أجتماعً
بالنشاط الرئٌسً للشركات مما ٌدل على اقتناع الشركات بؤهمٌة المسإولٌة أجتماعٌة وفهمها لها ،واستغٕل
النشاط الرئٌسً لتحسٌن سمعة الشركة .وهذا ما تهدف له هذه الدراسة ،هو اْجابة على السإال التالً :ما أثر
المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال؟.
:4-1-2
إن أي ظاهرة أو موضوع معٌن ٔ بد أن ٌكون له مإٌدون ومعارضون ،وذلك ٔختٕف وجهات النظر
بٌن المهتمٌن فً هذه الظواهر ،فقد ٔقت المسإولٌة أجتماعٌة مإٌدٌن ومعارضٌن لها ،فالمإٌدون ٌإمنون
بؤن الشركات وُ ِجدت لٕهتمام بقضاٌا المجتمع اِساسٌة ،وإن تعارضت أهداف الشركة مع مصالح المجتمع
فهو موضوع ذو أهمٌة ٌجب إعطاإه اِولوٌة فً أهداف الشركة .وٌرى المإٌدون أن الشركة جزء ٔ ٌتجزأ
من المجتمع الذي تعٌش وتنمو فٌه ،وبالتالً فإن أفراد المجتمع ٌتوقعون من هذه الشركة أن ٌكون لها دور
فعّال فً تحسٌن مستوى معٌشته وحل مشكٕته ،وذلك من خٕل المجأت أقتصادٌة فقط ،وأن اِرباح من
الممكن أن تزداد على المدى البعٌد من خٕل قٌام الشركة بدورها أجتماعً ،وٌُعدَ رضى المجتمع وثقته بها
استثمار مستقبلً مهم ،كما أن الصورة العامة للشركة ستكون أفضل عندما ٌكون لها دور اجتماعً كبٌر أو
تمارس نشاطا ً ثقافٌا ً ٌنعكس مستقبًٕ على زٌادة المبٌعات .ومن جهة أخرى فإن التطور الصناعً والتوسع فً
مجأت الخدمة وزٌادة أستهٕك ،أدى إلى وجود تؤثٌرات سلبٌة ٔ ٌمكن أن تتحمل عبئها الدولة وحدها ،لذلك
فٕ بد للشركات من أن تساهم بتخصٌص جزء من عوائدها للتقلٌل من هذه اَثار السلبٌة (القاضً.)2111،
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أما بالنسبة للمعارضٌن ،فقد كانت حجتهم بؤن التبنً لدور اجتماعً كبٌر من قبل الشركات سوف ٌإدي
ُ
حٌث وُ ِجدت هذه الشركات لتقدٌم
إلى خرق قاعدة تعظٌم اِرباح ،التً هً الهدف اِساسً لوجود الشركات،
الج ْودة العالٌة وبؤسعار معقولة لتحقٌق عائد عال ل ُتعٌد استثماره أو تستخدمه فً التوسع
السلع ،والخدمات ذات َ
والنمو ،وبالمقابل ستقوم هذه الشركات بتوظٌف الكثٌر من العاملٌن وتدفع الضرائب للدولة ،كما ٌرى
المعارضون أن زٌادة مطالبة المجتمع والدولة للشركات فً تبنً أهداف اجتماعٌة سوف تإدي إلى ذوبان
أهداف الشركة أقتصادٌة ،وبالتالً تصبح هذه الشركات عاجزة عن أرتقاء باْنتاجٌة العالٌة ،وأستثمار،
وتطوٌر تكنولوجٌا اْنتاج ،وتقدٌم منتجات ذات جودة عالٌة .وٌرى بعض المعارضٌن بؤن الشركات تفتقر إلى
المهارات الكافٌة التً ُتمكنها من القٌام بالمسإولٌة أجتماعٌة بشكل صحٌح ،كما أن هناك شركات متخصصة
لهذا الدور أجتماعً ٌجب إتاحة المجال لها لتعزٌز دورها أجتماعً ،كما ٌرى بعضهم أن الشركة تتحمل
تكلفة عالٌة جرّ اء قٌامها باِنشطة أجتماعٌة المتزاٌدة ،حٌث أن قدرتها ومواردها محدودة ،مما ٌزٌد من نسبة
المخاطر التً ٌمكن أن تتعرض لها الشركة (الحمادٌن.)2112،
إن حجج كل من المإٌدٌن والمعارضٌن مقنعة ،ولكن ٔ بد من التوازن بٌن اِهداف أقتصادٌة (تعظٌم
الربح) للشركة ،واِهداف أجتماعٌة (دورها أجتماعً) ،فٌمكن للشركات أن تدمج بٌن هذٌن الهدفٌن من
خٕل ممارسة اِنشطة أجتماعٌة فً حدود نشاطها ،فتحصل على ثقة العاملٌن فٌها واحترامهم وثقة المجتمع
المحٌط بها وبالتبعٌة تزداد أرباحها وهذا ما ٌحتاجه المُٕك.
:5-1-2

ٔ ٌوجد اتفاق موحد على اِنشطة التً ٌُمكن اعتبارها أنشطة اجتماعٌة ،لذلك ٔ بد من التطرق لمعاٌٌر
التفرقة بٌن عناصر اِنشطة أجتماعٌة وعناصر اِنشطة أقتصادٌة ،وهً كما ٌؤتً (بزماوي-:)2112 ،
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 :وجود أو عدم وجود إلزام قانونً ،فاِنشطة أجتماعٌة هً أنشطة اختٌارٌة تقوم بها
الشركات تجاه المجتمع ،إن صفة أختٌار أو اْلزام هً التً تحدد فٌما إذا كان النشاط
اجتماعٌا ً أم اقتصادٌاً.
 :وٌخص النشاط نفسه ،أي أن تكون هذه اِنشطة ذات طبٌعة اجتماعٌة فقط ،ولٌس أنشطة
اختٌارٌة ،وبمعنى آخر أن ٌكون النشاط ذات صفة اجتماعٌة بغض النظر عن وجود إلزام
قانونً أو عدمه.
إن عناصر المسإولٌة أجتماعٌة هً "اِنشطة التً تقوم بها المإسسات أو الشركات التً تتصف
بالصفة أجتماعٌة بغض النظر عن وجود التزام قانونً أو عدم وجوده" .وقد حددت لجنة المحاسبة عن
اِداء أجتماعً المنبثقة عن الجمعٌة القومٌة للمحاسبٌن بؤمرٌكا (National Association of )NAA
 Accountantsهذه العناصر من خٕل النشاطات أجتماعٌة التً تقوم بها الشركات ،وهً أربعة عناصر
(-:)GRAY, 2002
 :تفاعل المنظمات مع المجتمع ،وذلك من خٕل اِنشطة التً تهدف إلى تحقٌق الفائدة للمجتمع ،مثل
تشغٌل المعاقٌن والعجزة ،وإعطاء فرص التدرٌب لطٕب الجامعات وفرص العمل للخرٌجٌن،
والمساهمة فً الرعاٌة الصحٌة ،ودعم الجمعٌات الخٌرٌة ،وكل ما ٌحقق تنمٌة المجتمع ورفاهٌته.
 :المساهمة فً تنمٌة العاملٌن ،وتتضمن أنشطة المنظمات المتعلقة بالموظفٌن التً تساهم فً تحقٌق
أهداف الشركة ،مثل الدورات التدرٌبٌة ،والبعثات العلمٌة ،وتحسٌن ظروفهم المعٌشٌة والصحٌة
ووسائل اِمن الصناعً.
 :المساهمة فً تنمٌة الموارد الطبٌعٌة والبٌئة ،من خٕل قٌام الشركات بؤنشطة ُتقلل من اَثار السلبٌة
على البٌئة والتً تنتج من أنشطتها الرئٌسٌة ،والمحافظة على الموارد الطبٌعٌة.
 :أرتقاء إلى أعلى مستوى فً جودة السلع والخدمات ،وذلك من خٕل تحقٌق رضى المستهلك،
والمحافظة على هذا الرضى من خٕل الصدق فً اْعٕن ،وعدم خداع المستهلك ،وتوفٌر المعلومات
المهمة للمنتج لسٕمة المستهلك ،مثل طرٌقة أستخدام ومخاطرها ،ومدة صٕحٌة المنتج.
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إن قٌام الشركات بدورها بالمسإولٌة أجتماعٌة ٌعتمد أساسا ً على التزامها بؤربعة معاٌٌر هً :أؤً،
احترام حقوق أنسان ،ثانٌاً ،المسإولٌة تجاه العاملٌن وأفراد المجتمع ،ثالثاً ،دعم المجتمع ومساندته ،رابعاً،
حماٌة البٌئة سواء من حٌث ألتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البٌئة أو من حٌث المبادرة
بتقدٌم ما ٌخدم البٌئة ،وٌُحسِ ن من الظروف البٌئٌة فً المجتمع ،ومعالجة المشاكل البٌئٌة المختلفة .ومن جهة
أخرى تواجه هذه الشركات مسإولٌاتها أمام أصحاب اِموال ،فهً ُتنفق أموالهم لخدمة المجتمع ،وهً بذلك
تواجه فئات متزاٌدة بسبب التطور أجتماعً والسٌاسً والتكنولوجً ،فؤصبح التوازن ْرضاء الجمٌع مسؤلة
محفوفة بالمخاطر .فؤصحاب المصالح أو المستفٌدٌن لدٌهم وجهات نظر مختلفة بشؤن تبنً الشركة للمسإولٌة
أجتماعٌة .مما ٌُٕحظ أن هذا اِمر أخذ أبعاداً متجددة فً العالم الصناعً المتقدم بسبب تطور الحٌاة الثقافٌة
وأجتماعٌة والسٌاسٌة ،وٌعرض بعض الباحثٌن عناصر المسإولٌة أجتماعٌة فً إطار عام ٌُغطً مجموعة
من اِبعاد ،وٌرون أن هذه العناصر ٌُمكن أن تقاس بناء على نشاط الشركة ،وطبٌعة عملها (الغالبً
والعامري.)2115 ،
وأشار ( Carroll (1991إلى أربعة أبعاد رئٌسٌة هً :أقتصادي  ،Economicواِخٕقً ،Ethical
والقانونً  ،Legalوالخٌّر  .Philanthropyكما طوّ ر مصفوفة ٌوضح فٌها هذه اِبعاد وكٌفٌة تؤثٌر كل
مستفٌد من البٌئة ،والجدول رقم (ٌ )1-2وضح أكثر الممارسات شٌوعاً ،التً ُتعدَ أبعاد أساسٌة للمسإولٌة
أجتماعٌة (.)Carroll, 1991
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البعد

أقتصادي

العناصر اِساسٌة
المنافسة العادلة

التكنولوجٌا




قوانٌن حماٌة المستهلك























حماٌة البٌئة
القانونً

السٕمة والعدالة

المعاٌٌر اِخٕقٌة
اِخٕقً

الخ ٌَر




اِعراف والقٌم
أجتماعٌة

نوعٌة الحٌاة

العناصر الفرعٌة
عدم أحتكار واْضرار بالمستهلكٌن.
ممارسة المنافسة الشرعٌة ،وعدم اْضرار
بالمنافسٌن.
استخدام التكنولوجٌا لخدمة المجتمع.
أستفادة من التقدم التكنولوجً فً معالجة مشكٕت
المجتمع والحد من تلوث البٌئة.
عدم أتجار بالمواد الضارة.
الرعاٌة الصحٌة لّطفال.
حماٌة المستهلك من المواد المزورة والمزٌفة.
منع تلوث المٌاه والهواء والتربة.
أستخدام اِمثل للموارد.
أبتعاد عن التعصب العرقً أو الدٌنً.
توفٌر ظروف عمل جٌدة ومنع عمل اِحداث.
العمل على تقلٌل إصابات العمل.
تؤمٌن التقاعد والضمان أجتماعً للعاملٌن.
توفٌر فرص عمل للمرأة ومراعاة ظروفها الخاصة.
توفٌر فرص عمل لذوي أحتٌاجات الخاصة.
مراعاة الجوانب اِخٕقٌة فً أستهٕك.
مراعاة مبدأ تكافإ الفرص فً التوظٌف.
احترام حقوق اْنسان.
احترام العادات والتقالٌد.
مكافحة المخدرات.
تقدٌم المساعدات الغذائٌة للفقراء.
تقدٌم المٕبس للمحتاجٌن.
توفٌر الخدمات للمجتمع.
النقل العام.
الذوق العام.

Carroll,1991
ُتفسر أبعاد المسإولٌة أجتماعٌة التً قدمها ) Carroll (1991العٕقة بٌن الشركات والمجتمع،
فنجاح الشركات ٌعتمد على رضى المجتمع عن الخدمات التً تقدمها الشركات ،ومن اْطار أقتصادي
والقانونً ُتع ّد هذه الخدمات واجبا ً أساسٌا ً على الشركات ،أما البُعد اِخٕقً وبُعد الخٌر فٌتمثل فً رغبة
الشركات فً تلبٌة احتٌاجات المجتمع دون إلزام قانونً .إن هذه اِبعاد تعتمد على
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بعضها بشكل واقعً ،فالشركات ٔ تقوم بخدمة المجتمع من منظور بُعد الخٌر ما لم تقم أؤً بمسإولٌتها
أقتصادٌة ،والقانونٌة ،واِخٕقٌة تجاهه .والشكل (ٌ )1-2وضح هذا.

1 2
Carroll

"المسإولٌة الخٌَرة
إن التصرف كمواطن صالح ٌسهم فً تعزٌز الموارد فً المجتمع ،وتحسٌن نوعٌة الحٌاة فٌه.
المسإولٌة اِخٕقٌة
عندما تراعً المنظمة اِخٕق فً قراراتها فإنها تعمل ما هو صحٌح ،وحق ،وعادل ،وتتجنب اْضرار
بالفئات المختلفة.
المسإولٌة القانونٌة
تطبٌق القوانٌن :حٌث أن طاعة القانون هً مرآة تعكس ما هو صحٌح ،أو خطؤ فً المجتمع ،وٌمثل قواعد العمل اِساسٌة.
المسإولٌة أقتصادٌة
كون المنظمة تحقق ربحا ً فإن هذا ٌمثل قاعدة أساسٌة للوفاء بالمتطلبات اِخرى".

لقد اختلفت وجهات نظر الفئات المستفٌدة حول المسإولٌة أجتماعٌة للشركات فمثًٕ ٌركز المالكون
على البُعد أقتصادي فً حٌن ٌركز الزبائن على البُعد اِخٕقً ،أما العاملون فٌركزون على البُعد القانونً
بالدرجة اِولى ،أما المجتمع المحلً فٌهمه بُعد الخ ٌَر فً المسإولٌة أجتماعٌة ،فً حٌن أن المسإولٌة
أجتماعٌة الشاملة  Corporate Social Responsibilityهً "حاصل مجموع العناصر اِربعة
(الغالبً والعامري ،2115 ،ص.)122:
ومن هنا نستنتج أن-:
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المسإولٌة أجتماعٌة الشاملة= المسإولٌة أقتصادٌة +المسإولٌة القانونٌة +المسإولٌة اِخٕقٌة+
المسإولٌة الخ ٌَرة".

ٌُع ّد المجتمع المحلً من الشرائح المهمة بالنسبة للشركات ،لذلك فهً تتطلع إلى تجسٌد عٕقة متٌنة،
وتعزٌز هذه العٕقة من خٕل مضاعفة نشاطاتها تجاه هذه الشرٌحة ،ولكً تضمن ال ُمنشؤة استمرارها وبقائها
وأن علٌها أن تتفاعل مع النظام العام للمجتمع بوصفها جزءاً منه ،وأن نشاطها سواء أكان إٌجابٌا ً أم سلبٌا ً
ٌنعكس أثره على النظام العام ،فتقوم الشركات بتحسٌن الرفاهٌة العامة من خٕل المساهمة فً دعم ال ُبنٌة
التحتٌة ،وإنشاء الجسور والحدائق ،ودعم بعض اِنشطة مثل اِندٌة الترفٌهٌة ،وتقدٌم العون لذوي
أحتٌاجات الخاصة ،واحترام العادات والتقالٌد ،وتقدٌم التبرعات ،وتدرٌب طلبة الجامعات ،والمدارس،
والمبادرة بتشجٌر المنطقة المحٌطة ،باْضافة إلى دعم المراكز العلمٌة كمراكز البحوث والمستشفٌات ( Doh
.)&Teegen, 2003

هن اك مجأت عدة لمسإولٌة الشركات أجتماعٌة نحو العاملٌن فٌها ،فقد أكدت دراسة
( )Elankumaran, et al., 2005أن تحسٌن بٌئة العمل له تؤثٌر إٌجابً على صحة العاملٌن وتحسٌن
كفاءتهم ،كما أن اهتمام الشركات بوضع برامج لرعاٌة العاملٌن سواء الرعاٌة الصحٌة أو أجتماعٌة مثل
تقدٌم المنح ،والمكافآت المالٌة عند التقاعد أو الزواج ،وتوفٌر وسائل التنقل للعاملٌن ،ودعم اِنشطة الثقافٌة
والترفٌهٌة ،وعقد الدورات التدرٌبٌة لرفع المستوى الثقافً والمهنً لهم ،وتقدٌم القروض لٓسكان .كما أن
أهتمام برأس المال البشري ٌإدي إلى استقطاب الموظفٌن المهرة وأصحاب الخبرات ،وأن أكثر العاملٌن
ٌفضلون العمل فً الشركات التً لدٌها سٌاسات بٌئٌة ومجتمعٌة جٌدة ،وأن الناس ٌفضلون التعامل تجارٌا ً مع
الشركات نفسها
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تهتم الشركات باِنشطة المتعلقة بالمسإولٌة أجتماعٌة تجاه المستهلكٌن اهتماما ً كبٌراً ،وذلك من
خٕل تقدٌم منتجات ذات جودة عالٌة وبؤسعار مناسبة ،والحرص على اْعٕن الصادق ،باْضافة إلى
اْرشادات الواضحة باستخدام المنتج ،وتقدٌم خدمة ما بعد البٌع ،وتطوٌر المنتجات مع المحافظة على
ألتزام اِخٕقً بعدم مخالفة قواعد المنافسة (الشٌخ )2009،
إن مسإولٌة الشركة تجاه المساهمٌن مسإولٌة كبٌرة و ُتع ّد من
أولى أولوٌاتها ،وهً تعظٌم ثروتهم من خٕل اِرباح التً ٌجب أن تحققها نتٌجة لممارسة الشركة لنشاطاتها
التشغٌلٌة المختلفة ،وفً اللحظة التً ٌشعر فٌها المساهمون أن الشركة عاجزة عن تحقٌق هذا الربح ٌقومون
بتصفٌتها حفاظا ً على أموالهم .لهذا تسعى الشركة ومن خٕل إدارتها العُلٌا إلى زٌادة المبٌعات ،وحماٌة
أصول الشركة ،وبالتالً زٌادة الربحٌة ،وتعظٌم ثروة مٕكها (السحٌبانً.)2009 ،
إن المنافع الناتجة عن زٌادة النشاط اْنتاجً للشركات التً ُتقاس بالحجم الحقٌقً للدخل القومً ،هً
لٌست منافع صافٌة لما ٌُقابلها من تكالٌف فً حجم الموارد الطبٌعٌة المستنفذة ،والتً ُتقلل من أثر تلك
المنافع ،فزٌادة اْنتاج وزٌادة أضرار البٌئة الطبٌعٌة من خٕل التخلص من مخلفات اِنشطة الصناعٌة،
ٌجعل البٌئة أقل صٕحٌة وأكثر ضرراً باْنسان ،فحماٌة البٌئة هو استثمار له عائد كبٌر ٌنعكس على التنمٌة
أقتصادٌة وعلى صحة اْنسان ،فتتمثل مسإولٌة الشركات تجاه البٌئة من خٕل استخدام الموارد الطبٌعٌة
بصورة اقتصادٌة أخٕقٌة ،وحماٌة البٌئة من التلوث المائً والهوائً والضوضائً ،من خٕل ألتزام
بنصوص القانون التً تتعلق بمسببات التلوث ،والتخلص من النفاٌات ،والعمل على إٌجاد مصادر طاقة بدٌلة
جدٌدة( ،الشٌخ.)2009 ،
ُنٕحظ مما سبق أن مجأت المسإولٌة أجتماعٌة مُكملة بعضها بعضاً ،حٌث ُتعتبر البٌئة الجزء
الحٌوي للمحافظة على حقوق اْنسان ،فنظافة البٌئة هً ضمان لصحة وحٌاة جٌدة لٓنسان ،وقٌام الشركات
بحماٌة هذا الجزء الحٌوي ٌعنً تقدٌم خدمات متعددة المجأت.
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ولكً تنجح هذه الشركات فً تطبٌق المسإولٌة أجتماعٌة ،هناك عدد من العوامل التً ٌجب أخذها
بعٌن أعتبار من قبل الشركة قبل البدء باِنشطة أجتماعٌة وهً كما ٌلً (سكاك-:)2010 ،
 .1قناعة اْدارة العلٌا بالمسإولٌة أجتماعٌة نحو المجتمع ،والبٌئة ،والعاملٌن فً الشركة.
 .2اِخذ بعٌن أعتبار ألتزام بالمسإولٌة أجتماعٌة ،عند وضع الخطط المستقبلٌة ،واعتبارها من سٌاسات
الشركة.
 .3تخصٌص وحدة داخل الشركة لمتابعة اِنشطة أجتماعٌة ،بحٌث تكون ذات ارتباط مع اْدارة العلٌا.

إن المفهوم السائد فً إعداد البٌانات الحسابٌة والختامٌة ِي مُنشؤة هو تحمٌل ما ٌخص الفترة الزمنٌة
من اْ ٌرادات والمصروفات ،ولكن ظهور المسإولٌة أجتماعٌة أدى إلى ضرورة الفصل بٌن المسإولٌة
أجتماعٌة والمسإولٌة الخاصة للشركات مع المحافظة على التكامل بٌنهما ،فمسإولٌة اْدارة الخاصة تهدف
إلى تحقٌق مصالح المُٕك ،والمسإولٌة أجتماعٌة تستهدف الوصول إلى الرفاهٌة أجتماعٌة ،لذلك فإن تقٌٌم
أداء اْدارة سٌكون على أساس تحقٌق الهدفٌن أجتماعً والربح المحقق .إن اِسس والمبادأ ْعداد
الحسابات الختامٌة للمسإولٌة أجتماعٌة ٔ تختلف عن الحسابات الختامٌة المُتعارف علٌها وفقا ً لنظام
المحاسبة المالٌة ،سوى فً تكٌٌفها بما ٌتٕءم مع طبٌعة أغراض المسإولٌة أجتماعٌة ،وللوصول إلى
معلومات حول التكالٌف والعوائد أجتماعٌة بشكل صحٌح ،فٕ بد من الحصول علٌها من خٕل عملٌة قٌاس
لّنشطة أجتماعٌة من تكالٌف ومنافع .فمن المشاكل التً تواجه الحصول على هذه المعلومات تحدٌد نموذج
للمحاسبة لقٌاس كل من التكالٌف والمنافع للمسإولٌة أجتماعٌة ،إذ أن الصعوبة فً قٌاس اِنشطة أجتماعٌة
تكمن فً طبٌعة هذه اِنشطة والنطاق الذي تحدث فٌه ،حٌث أن بعض هذه اِنشطة لٌس لها قٌمة مالٌة ،مما
ٌإدي إلى صعوبة قٌاسها واللجوء إلى اْفصاح الوصفً عنها فقط (الحٌالً.)2004 ،
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قٌاس المسإولٌة أجتماعٌة بشكل موضوعً ودقٌق هو من الصعوبة بمكان ،وذلك بسبب عدم
اْتفاق على ماهٌتها وتحدٌد أبعادها ،ولكن هناك إتفاق حول بعض متغٌرات ومفاهٌم اْطار العام للمسإولٌة
أجتماعٌة وإن كانت غٌر محددة ،وهً ألتزام من قبل منشآت اِعمال تجاه مجتمعاتها بالوفاء بؤنشطة معٌنة
تتفق مع قٌم وتوقعات ومفاهٌم المجتمع ،و ُتسهم فً حل مشكٕته ،وقد واجهت عملٌة قٌاس المسإولٌة
أجتماعٌة بعض المشكٕت نذكر منها (بدوي وعثمان.)2000 ،
.1
إن تحدٌد نطاق اِنشطة ضروري جداً للتعرف على نوعٌة المعلومات أجتماعٌة الواجب اْفصاح
عنها ،وكذلك من أجل التوصل إلى نموذج محاسبً ٌجمع جمٌع مجأت المسإولٌة أجتماعٌة القابلة للقٌاس
والتقرٌر عنها لٕستفادة من هذه المعلومات فً تقٌٌم اِداء أجتماعً للشركات .وِن مجأت المسإولٌة
أجتماعٌة تتغٌر مع الزمن تبعا ً لتغٌر الظروف أقتصادٌة وأجتماعٌة والطبٌعة الحركٌة للمشكٕت
أجتماعٌة ،وتطور المعرفة العلمٌة بآثار الظواهر البٌئٌة ،فلٌس هناك نطاق ثابت ومحدد لّنشطة
أجتماعٌة ،بل هناك ت باٌن فً تحدٌد هذه اِنشطة وتبوٌبها .وكلما كانت هذه اِنشطة متغٌرة ،كلما كان
ً
صعوبة وتعقٌداً ،كما أن أختٕف فً قٌم ومشكٕت وتوقعات كل مجتمع ٌإدي إلى اختٕف فً
قٌاسها أكثر
المسإولٌات أجتماعٌة للشركات فً كل مجتمع من هذه المجتمعات ،وإذا اختلفت المسإولٌات أجتماعٌة
للشركات فً كل مجتمع ،فسوف ٌإدي ذلك إلى اختٕف فً مجأت تطبٌق المحاسبة عن المسإولٌة
أجتماعٌة فً كل مجتمع ،على الرغم من هذه الصعوبات إٔ أن هناك اتفاقا ً عاما ً على مجأت المسإولٌة
أجتماعٌة التً ُتمارسها الشركات (رضوان.)2003 ،
.2
إن أختٕف فً تفسٌر ماهٌة التكالٌف أجتماعٌة أوجد مشكلة فً قٌاسها ،فٌرى أقتصادٌون أن
التكالٌف أجتماعٌة هً اِضرار الناتجة عن نشاطات الشركات ،التً تإثر سلبا ً على المجتمع والبٌئة،
مثل الضوضاء ،والتلوث ،والدخان ،والنفاٌات الكٌمائٌة ،أو أي أضرار أخرى ،وٌرى
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المحاسبون أن التكالٌف أجتماعٌة هً مبالغ ُتنفقها الشركة فً نشاطات خارجة عن نشاطها الرئٌسً،
نتٌجة التزامها بمسإولٌتها أجتماعٌة التً ٔ ُتحقق للشركة أي إٌراد مقابل تلك المصارٌف & (Al Saki
).Noor, 2014
وٌرى (بدوي )2000،أن عملٌة قٌاس التكالٌف البٌئٌة وأجتماعٌة هً عبارة عن مدخل قٌاسً ذي
أبعاد متعددة ٌعتمد على القٌاس الكمًّ والوصفًّ ،وهً أفضل المداخل التً ٌُمكن تطبٌقها لقٌاس التؤثٌرات
البٌئٌة وأجتماعٌة الخاصة فً نطاق المسإولٌة البٌئٌة وأجتماعٌة للشركات للوصول إلى معلومات
ذات أبعاد مهمة لّداء البٌئً وأجتماعً ،فهذه المعلومات ٌمكن أن تكون معلومات مالٌة عن عملٌات
بٌئٌة واجتماعٌة ٌمكن قٌاس تؤثٌرها بمقٌاس نقدي ،أو معلومات نوعٌة عن العملٌات البٌئٌة وأجتماعٌة ٔ
ٌمكن قٌاس تؤثٌرها بشكل نقدي ،ولكن ٌمكن قٌاسها بمقاٌٌس كمٌة غٌر نقدٌة ،أما المعلومات التً ٌمكن
الحصول علٌها هً معلومات وصفٌة ٌُعبر عنها بصورة إنشائٌة عن تؤثٌرات المعلومات البٌئٌة
وأجتماعٌة التً ٔ ٌمكن قٌاسها بمقاٌٌس كمٌّة.

ٌتم جمع المعلومات من خٕل إعداد وتوزٌع استبانة أو إجراء المقابٕت الشخصٌة للمكلفٌن باحتساب
التكلفة أجتماعٌة ،وٌإخذ على هذا اِسلوب اعتماده على الرأي الشخصً ،الذي ٌنتج عنه التحٌّز وفرض
وجهات النظر حول المسإولٌة أجتماعٌة ،ودوافع أصحاب العٕقة ،مما قد ٌإثر على دقة البٌانات وحقٌقتها
ِغراض التقٌٌم (الشكري.)2010 ،

ٌستخدم هذا اِسلوب فً حال تعذر التقٌٌم المباشر للتكلفة أجتماعٌة ،حٌث ٌتم تقٌٌم بدٌل لتلك التكلفة،
مثًٕ فً حال عدم قدرة الشركة على توفٌر معدات السٕمة ،وأرادت أن تقٌس التكلفة أجتماعٌة ،تقوم بقٌاس
البدٌل عن هذه المعدات ،وهو تقدٌر قٌمة العٕج الطبً للعاملٌن المصابٌن والخسارة الناتجة عن الحوادث
الصناعٌةُ .نٕحظ مما سبق أن قٌاس التكلفة فً هذا اِسلوب ٌعتمد على البدٌل الذي ٌمكن أن ٌإدي إلى
الوقوع فً أخطاء فً القٌاس ،أو أخطاء فً اختٌار بدٌل غٌر مطابق مع الحالة المراد قٌاسها ،مما ٌستوجب
الدقة والحذر فً استخدام هذا اِسلوب (الشكري.)2010 ،
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وهو عبارة عن تحلٌٕت اقتصادٌة متوفرة وموثوقةٌ ،مكن أعتماد علٌها فً قٌاس التكالٌف أجتماعٌة،
ومن اِمثلة علٌها أسلوب (بارٌتو) الذي ٌستخدم لرسم السٌاسات اْنتاجٌة والبٌئٌة للشركة ،وبالتالً تحدٌد
تكالٌف اِداء أجتماعً الخاص لكل مجال ،كما ٌهدف إلى تحدٌد الوضع أقتصادي اِمثل الذي ٌحد من
اِضرار على المجتمع مهما تغٌرت مستوٌات اْنتاج (الشكري.)2010،

كما تم بٌانه سابقا ً بؤن التكالٌف أجتماعٌة هً قٌمة اِضرار التً ٌتحملها المجتمع نتٌجة ممارسة
الشركات لنشاطها أقتصادي ،فقد ٌكون من الصعب تحدٌد هذه القٌمة ،لذلك ٌجب اللجوء إلى طرٌقة مناسبة
لتحدٌد قٌمة تقرٌبٌة لهذه اِضرار ،وٌمكن القول إن التكالٌف أجتماعٌة التً ٌمكن قٌاسها هً تكالٌف تجنب
وقوع اِضرار أجتماعٌة والبٌئٌة ،فالتكالٌف أجتماعٌة التً تخص البٌئة حتى تكالٌف منع التلوث ،أي أن
الشركة تخفض من اِضرار التً ٌتحملها المجتمع من خٕل إنفاقها على منع التلوث ،وبذلك تكون تكالٌف
المنع هً اِقرب للتكالٌف أجتماعٌة (منع اِضرار) الناتجة عن اِنشطة أجتماعٌة.
إن قٌام الشركات بنشاطاتها قد ٌإدي إلى استنفاد بعض الموارد ،أو التؤثٌر علٌها بشكل سلبً ،مما ٌدفع
الشركة إلى دفع مبالغ ْعادة الموارد المتؤثرة لحالتها اِصلٌة أو ٌْجاد موارد جدٌدة بدٌلة للموارد المستنفدة،
وٌُع ّد مفهوم تكالٌف إعادة الوضع إلى ما كان علٌه أقل قبؤً من مفهوم تكلفة المنع.

ٌتم تصنٌف المبالغ الناتجة عن قرارات المحاكم حول اِضرار الناتجة عن اِداء أجتماعً للشركة من
ضمن التكالٌف أجتماعٌة ،فهً مبالغ ُتحدد من قبل شخص ثالث (المحاكم) ولٌس الشخص الذي حل به
الضرر ،أما بالنسبة للتعوٌضات فتكون ناتجة عن أحكام سابقة لذلك ٌجب اِخذ بعٌن أعتبار التغٌرات التً
تطرأ على تكالٌف المعٌشة ،و ُتقدر هذه التكالٌف من خٕل تقدٌرات الشخص المصاب أو تقدٌرات المحكمة
والبٌانات التارٌخٌة السابقة.
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ٌعتمد هذا اِسلوب على المبالغ الفعلٌة التً ُتنفقها الشركة (سواء اختٌارٌة أو نتٌجة تطبٌق الشركة
للقوانٌن السائدة) كؤساس لقٌاس اِداء أجتماعً ،باْضافة إلى اِضرار الناتجة عن نشاطات الشركة على
المجتمع التً ُتقاس بإسلوب تكالٌف المنع أو تكالٌف التصحٌح (بدوي وعثمان.)2000 ،
لقد تعددت أسالٌب قٌاس التكالٌف أجتماعٌة وذلك بسبب تعدد مجأت اِنشطة أجتماعٌة ،وترى
الباحثة أن أهم اِسالٌب المستخدمة فً قٌاس التكالٌف أجتماعٌة هو أسلوب اْنفاق الفعلً الذي تم اْفصاح
عنه فً القوائم والتقارٌر المالٌةِ ،نه ٌُعبر عن التكالٌف الفعلٌة التً تم إنفاقها ،مما ٌُعطً نتائج أكثر موثوقٌة
وموضوعٌة.

من أهم المعاٌٌر التً ٔقت القبول واْجماع على أنها اِنسب لفصل التكالٌف أجتماعٌة عن التكالٌف
أقتصادٌة هً المعاٌٌر المحاسبٌة العامة التً نشرتها جمعٌة المحاسبٌن اِمرٌكٌة عام  ،1966وهذه المعاٌٌر
هً-:
ٌقوم هذا المعٌار على بٌان مدى ارتباط البٌانات المحاسبٌة الخاصة بالنشاط أجتماعً

.1

مع الهدف من استخدامها ،حٌث ٌنتج عنه تقارٌر اجتماعٌة تعكس حقٌقة أثر اِنشطة أجتماعٌة ،مما
ٌإدي إلى تعزٌز ثقة أصحاب المصلحة واِطراف أجتماعٌة المستفٌدة ،وإعداد القوائم أجتماعٌة
الختامٌة وعرضها بصورة حقٌقٌة.
ٌقوم هذا المعٌار بعرض الحقائق بموضوعٌة ونزاهة ،وذلك من خٕل أبتعاد

.2

عن استخدام طرق قٌاس ٌمكن أن تإدي إلى التحٌز ،واستخدام طرق أكثر دقة وموضوعٌة للقٌاس
المحاسبً للتكالٌف والعوائد أجتماعٌة.
ٌتضمن هذا المعٌار إظهار مدى تحقق اِهداف أجتماعٌة للشركة ،كً ٌُدركها المجتمع

.3
وٌقتنع بنتائجها.

37
ٌقابل هذا المعٌار مبدأ التكلفة التارٌخٌة فً مجال المحاسبة المالٌة،

.4

حٌث ٌساعد على تحقٌق الموضوعٌة والقابلٌة للمقارنة ،لذلك ٌتوقع أن ٌكون ذو أهمٌة كبٌرة فً القٌاس
المحاسبً لّداء أجتماعً.
ٌقابل هذا المعٌار مبدأ تحقق اٌْراد فً مجال المحاسبة المالٌةِ ،نه ٌشمل

.5

العوائد أجتماعٌة غٌر القابلة للقٌاس النقدي ،ؤ ٌوجد لها سعر فً السوق.
ٌقابل هذا المعٌار مبدأ مقابلة اٌْرادات

.6

بالمصروفات فً مجال المحاسبة المالٌة ،أي أن كل مصروف ٌخص النشاط أجتماعً ٌقابله عائد ،حٌث
ٌشمل هذا المعٌار اِسالٌب المستحدثة فً القٌاس للعائد أجتماعً ،أو التكالٌف أجتماعٌة(سٕمة،
.)1984

أشارت دراسة ) Al Saki & Noor (2014إلى وجود معاٌٌرأخرى لفصل التكالٌف أجتماعٌة
عن التكالٌف أقتصادٌة ،وقٌاسها والتقرٌر عنها بشكل صحٌح ودقٌق وموضوعً وعلى النحو التالً-:
ٌُشٌر هذا المعٌار إلى أن قٌام الشركات بمسإولٌتها أجتماعٌة نابع من

.1

رغبتها فً تحقٌق أهدافها ،لذلك فهو ٌلزمها بتحمل التكالٌف أجتماعٌة ،ولٌس اْلزام القانونً ،فمثًٕ قٌام
بعض الشركات ببناء الجسور ،أو تعبٌد الطرق بمحض إرادتها ،لتحقٌق أهدافها طوٌلة المدى لتكوٌن
صورة ذهنٌة جٌدة لدى المجتمعٌ ،جعل من هذه التكالٌف تكالٌف اجتماعٌة سواء كان ذلك بوجود أو عدم
وجود التزام قانونً.
.2

ٌُلزم هذا المعٌار الشركة بالفصل بٌن التكالٌف أقتصادٌة وأجتماعٌة،
فاِنشطة التً تقوم بها الشركة بسبب التزامها بها قانونٌا ً هً أنشطة اقتصادٌة وتكون تكالٌفها تكالٌف
اقتصادٌة ،وإذا لم تفِ بها ستجري لها مساءلة قانونٌة ،فعلى سبٌل المثال ٌُلزم القانون الشركات بتوفٌر
وسائل اِمن الصناعً للعاملٌن ،وهذا النشاط ٌُع ّد نشاط اقتصادٌا ً وتكالٌفه ُتع ّد اقتصادٌة،
أمــا قٌــام الشركــة باِنشطــة أجتماعٌــة فهــو بمحــض إرادتــها ورغبتهــا بـؤداء مسإولٌتهـــــا
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أجتماعٌة تجاه العاملٌن ولٌس لٕلتزام بالقوانٌن ،فهذه اِنشطة ُتع ّد تكالٌف اجتماعٌة ،مثل تؤمٌن السكن
للعاملٌن أو تدرٌبهم أو ابتعاث بعض العاملٌن لتحسٌن المستوى العلمً والثقافً لهم.
وفٌما ٌلً بعض النسب والمإشرات اِساسٌةالتً ٌتم من خٕلها تقٌٌم المسإولٌة أجتماعٌة وهً-:

وٌتضمن جمٌع تكالٌف اِداء بغض النظر عن اِجر اِساسً الذي ٌتقاضاه العاملون أو موقعهم
التنظٌمً ،أو طبٌعة عملهم ،فٌتمثل التزام الشركة لخلق وتعمٌق الؤء واْنتماء لدى العاملٌن ،من خٕل
أهتمام بحالتهم الصحٌة ،وتدرٌبهم ،وتحسٌن وضعهم الثقافً ،وتوفٌر اِمان لهم عند أنتهاء من فترة
الخدمة ،ومن أهم النسب المستخدمة فً هذا المجال-:

أ" -قٌاس مدى مساهمة المنظمة فً توفٌر اِمن الصناعً للعاملٌن.

مساهمة المنظمة = عدد الحوادث التً تقع /عدد ساعات العمل الفعلٌة.

ب -قٌاس مدى مساهمة المنظمة فً استقرارالعمل فً محٌطها.

معدل دوران العاملٌن = عدد العاملٌن تاركً الخدمة /إجمالً عدد العاملٌن"
(Al Saki & Noor, 2014, p:62).
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وتتضمن كافة التكالٌف المُضحّ ى بها لمنع اِضرار البٌئٌة الناتجة عن نشاطات الشركة لحماٌة أفراد
المجتمع ،وتشمل تكالٌف منع تلوث الهواء والبٌئة البحرٌة ،واِعشاب والمزروعات وتلوث المٌاه وغٌرها،
ومن المإشرات المستخدمة-:
أ" -قٌاس مدى مساهمة المنظمة فً أبحاث منع التلوث والضوضاء وتجمٌل المنطقة.
مساهمة المنظمة = إجمالً مٌزانٌة أبحاث منع التلوث أوالضوضاء أوتجمٌل المنطقة  /أجمالً مٌزانٌة
اِبحاث" ).(Al Saki & Noor, 2014, p:62

وٌشمل تكالٌف إسهامات الشركة فً خدمة المجتمع مثل التبرعات ،والمساهمات للمإسسات التعلٌمٌة،
والثقافٌة ،والرٌاضٌة ،واْسهام فً برامج التعلٌم ،والتدرٌب أجتماعً ،ومشارٌع التوعٌة ،ومن هذه المقاٌٌس
المستخدمة-:
أ" -قٌاس مدى مساهمة المنظمة فً حل بعض المشاكل أجتماعٌة مثل اْسكان وتوفٌر وسائل
المواصٕت.
مساهمة المنظمة = عدد اِفراد المشمولٌن بالسكن أوالنقل  ..الخ  /عدد عمال الشركة.
ب -قٌاس مدى مساهمة المنظمة فً تحقٌق الرفاهٌة أجتماعٌة ،والثقافٌة للبٌئة المحٌطة ،والمجتمع بشكل
عام فً المنطقة.
مساهمة المنظمة= تكالٌف المساهمة فً بناء المدارس ،والمستشفٌات ،واِندٌة أجتماعٌة /إجمالً التكالٌف
أجتماعٌة فً مجال البٌئة المحٌطة" ).(Al Saki & Noor, 2014, p:63
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وهو كافة التكالٌف المُضحى بها للوصول إلى رضى المستهلكٌن عن المنتجات والخدمات المقدمة لهم،
وتشمل تكالٌف الرقابة على جودة اْنتاج والبحث والتطوٌر ،ضمانات ما بعد البٌع ،وتدرٌب وتطوٌر
العاملٌن.

تقوم الشركات باْفصاح عن نشاطاتها أجتماعٌة من خٕل القوائم المالٌة أو التقارٌر المالٌةْ ،عٕم
المعنٌٌن عن نشاطها أجتماعً ،والبٌئً ،وطرٌقة قٌاس هذه النشاطات وآثارها ،وذلك ِهمٌة تلك المعلومات
فً مساعدة كافة اِطراف ٔتخاذ قراراتهم المختلفة ،وتواجه عملٌة اْفصاح عن اِداء أجتماعً للشركات
مشكلة تحدٌد ماهٌة المسإولٌة أجتماعٌة ،وكٌفٌة قٌاسها ،وكٌفٌة اْفصاح عنها فً التقارٌر المالٌة .وأدى
وجود نماذج عدة مقترحة من الفكر المحاسبً لعملٌة اْفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة إلى ظهور مشكلة
لدى المحاسبٌن عند اْفصاح عن اِداء أجتماعً ،فعدم أتفاق على نموذج معٌن ٌإدي إلى اختٕف
اْفصاح عن اِداء أجتماعً بٌن الشركات ،وبالتالً عدم توفر معٌار التماثل وقابلٌة المقارنة فً التقارٌر
أجتماعٌة (الملحم.)2003،
والهدف من اْفصاح عن اِداء أجتماعً هو توفٌر المعلومات لتلبٌة احتٌاجات فئات جدٌدة إضافة إلى
الفئات التقلٌدٌة التً كانت ُتلبً احتٌاجاتها (أصحاب المشروع أو حملة اِسهم ،والدائنون ،والمستثمرون)،
فؤصبح هناك فئات إضافٌة تهتم باْفصاح عن اِداء أجتماعً (العاملون ،والمستهلكون ،والحكومة،
والمجتمع المحلً ،والمجتمع الوطنً) ،وقد اتخذت التقارٌر المحاسبٌة منهجا ً شمولٌا ً تفادٌا ً ٔحتمال وجود
تعارض بٌن مصالح الفئات ،ولتغطٌة احتٌاجات كافة فئات المجتمع .وِن توفٌر المعلومات لفئة معٌنة دون
اِخرى سوف ٌُعطً هذه الفئة مٌزة نسبٌة ،وبالتالً عدم وجود عدالة فً توزٌع المنافع بٌن فئات المجتمع.
فاختلفت آلٌة اْفصاح حٌث ٌوجد عدد من النماذج التً ُ
ط ِرحت فً هذا المجال ،إٔ أنها جمٌعها تقوم على
معالجة بٌانات اِداء أجتماعً محاسبٌاً ،واْفصاح عن التكالٌف والمنافع أجتماعٌة التً حققها المشروع
خٕل مراحل العملٌة اْنتاجٌة ،وتقدٌم هذه المعلومات ِصحاب المصالح لمعرفة النتائج الحقٌقٌة ِداء
الشركة ،كً ٌتمكنوا من اتخاذ قراراتهم،
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وهناك بعض العوامل التً تإثر على اْفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة للشركات المساهمة العامة ،منها
عوامل داخلٌة تتمثل فً ثقافة الشركة الداخلٌة ،وكٌفٌة ممارستها للمسإولٌة أجتماعٌة ،وتحدٌد التكالٌف
أجتماعٌة والبٌئٌة ،وقٌام اْدارة بواجبها تجاه ذوي المصالح من المستثمرٌن ،والموردٌن ،والدائنٌن،
والعاملٌن ،والمستهلكٌن ،والمجتمع المحلً ،ومنها العوامل الخارجٌة الناتجة عن البٌئة ،والتشرٌعات،
والقوانٌن التً تعمل بها الشركات ،ودور الحكومة فً تشجٌع اْفصاح عن معلومات اِداء أجتماعً،
ومدى قٌام الشركات المنافسة بدورها أجتماعً والبٌئً (الحٌالً.)2004 ،
وقد ساهمت المنظمات المهنٌة المحاسبٌة فً كثٌر من الدول ،من خٕل الدراسات التً قامت بها،
وقدمت بعض اِفكار واْرشادات لكٌفٌة اْفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة ،ففً الؤٌات المتحدة
اِمرٌكٌة كانت المنظمات المهنٌة اِمرٌكٌة أكثر المنظمات جُ هداً وعطاء فً هذا المجال ،فقد ش ّكلت لجنة
تحت اسم (لجنة المحاسبٌن عن اِداء أجتماعً لمنظمات اِعمال) ،لوضع اِسس الٕزمة ْقامة نظام
محاسبً متكامل لمجأت اِداء أجتماعً لمنظمات اِعمال ،وقد حددت هذه اللجنة مجأت اِداء (تفاعل
المشروع مع المجتمع ،تنمٌة العاملٌن ،والمساهمة فً تنمٌة الموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة ،وأرتقاء بمستوى
جودة السلع والخدمات المقدمة) .كما نشر المعهد اِمرٌكً للمحاسبٌن القانونٌٌن ( )AICPAبحث عن
القٌاس أجتماعً عام  ،1973ثم ش ّكل لجنة للقٌاس المحاسبً للعملٌات أجتماعٌة لمدة ثٕث سنوات
للدراسة ،ونشرت تقرٌرها فً كتاب (قٌاس اِداء أجتماعً) عام  ،1977وقدمت الجمعٌة اِمرٌكٌة
للمحاسبة ( )A.A.Aمنذ عام  1970دراسات عدة فً المحاسبة أجتماعٌة ،كما نشرت ثمانٌة تقارٌر فً
المجلة التً ُتصدرها تناولت فٌها المحاسبة أقتصادٌة وأجتماعٌة ،والمقاٌٌس المالٌة للفعالٌة ،ومقاٌٌس
فعالٌة البرامج أجتماعٌة ،وقٌاس التكالٌف أجتماعٌة ،والمحاسبة عن اِداء أجتماعً .وفً المملكة
المتحدة قامت لجنة المعاٌٌر التابعة لمجمع المحاسبٌن القانونٌٌن بإنجلترا ووٌلز بإعداد دراسة عن التقارٌر
المالٌة لمنظمات اِعمال ،وتوصلت هذه الدراسة إلى إعادة النظر فً محتوى التقارٌر المالٌة وأهدافها،
لتشمل الجانب أقتصادي وأجتماعً بشكل كافِ (ٌاسٌن.)2008،
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إن اْفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة هو موضوع حدٌث نسبٌاً ،حٌث زادت المطالبة من قبل
الهٌئات المحاسبٌة العلمٌة والمهنٌة بقٌام الشركات باْفصاح عن المعلومات أجتماعٌة ،وكانت من مبررات
هذه الهٌئات لٓفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة للشركات المساهمة العامة فً تقارٌرها المالٌة ما ٌلً-:
 "تؤثٌر العملٌات الصناعٌة على البٌئة المحٌطة وعلى المجتمع كالتلوث والضوضاء. اهتمام الجانب الحكومً بتنظٌم سلوك الشركات بما ٌحقق مصلحة المجتمع. حماٌة حقوق العاملٌن ،من خٕل توفٌر ظروف عمل مناسبة على أساس أن العاملٌن موارد بشرٌة ،ومنالضروري اْفصاح عن ذلك فً القوائم المالٌة.
 تؤثٌر العوامل أجتماعٌة على عملٌة اتخاذ القرار ،فً ظل مٌل المستثمر بتجنب أستثمار فً مجأتتحدث أضراراً للبٌئة" (بدوي وعثمان ،2000 ،ص.)451:

تزاٌد أهتمام باْفصاح أجتماعً ِسباب متعددة ،فمنها ما ٌتعلق بتحسٌن المحتوى اْعٕمً للتقارٌر
المالٌة ،ومنها أسباب تتعلق بمسإولٌة المحاسب ومهنة المحاسبة.
 اِسباب التً تتعلق بتحسٌن المحتوى اْعٕمً للتقارٌر المالٌة -:تسعى محاسبة المسإولٌة أجتماعٌةإلى تلبٌة احتٌاجات العاملٌن ،المستهلكٌن ،والحكومة ،والمجتمع المحلً ،وأقتصاد ،والمجتمع الوطنً،
ونظراً ٔحتمال وجود تعارض مصالح بٌن هذه الفئات ،فٕ بد أن تسلك الشركات منهجا ً شمولٌا ً بحٌث
ُتغطً كافة احتٌاجات الفئات فً المجتمع ،وذلك ِن تغلٌب وجهة نظر معٌنة فً إنتاج المعلومات على
وجهة نظر أخرى ،سوف ٌإدي إلى عدم عدالة توزٌع المنافع فٌما بٌن الفئات المكونة للمجتمع ،والتؤثٌر
على القرارات الصادرة عن كل فئة.
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 أسباب تتعلق بمسإولٌة المحاسب ومهنة المحاسبة -:إن البٌانات المتعلقة باِنشطة أجتماعٌة التً تإثرعلى أصول الشركة ونفقاتها والتزاماتها هً جزء من عمل المحاسب ،كما أن من مسإولٌته عملٌة قٌاس
وتقٌٌم اِداء أجتماعً للشركة والتقرٌر عنها ،ومن خٕله ٌحقق هدف الشركة فً توصٌل المعلومات
إلى أفراد المجتمع عن نتائج اِداء ،إن بقاء الشركة واستمرارها على المدى الطوٌل ٌتوقف فً النهاٌة
على مدى قدرة الشركة على إعٕم أفراد المجتمع المحٌط بها ،بما قدمته من مسإولٌات اجتماعٌة فإذا
فشلت الشركة بذلك فإن المجتمع سوف ٌبذل جهداً معاكسا ً ضد الشركة وما تسعى إلى تحقٌقه (مارق،
.)2009
ُنٕحظ مم ا سبق وجود أمور أخرى غٌر التشرٌعات القانونٌة تدفع الشركات إلى التقرٌر عن أدائها
أجتماعً ،فسبب تزاٌد اهتمام الشركات باْفصاح أجتماعً هو لفت انتباه أفراد المجتمع للنشاطات
أجتماعٌة التً تقوم بها ،ونتائج هذه النشاطات ،لخلق صورة ذهنٌة جٌدة وبالتالً زٌادة رضى المجتمع
وؤئه لنشاطاتها ،ومنتجاتها مما ٌضمن استمرارها ونموها.

تصدر القوانٌن والتشرٌعات عن الهٌئات والوحدات الحكومٌة بهدف تنظٌم العٕقات القانونٌة بٌن أفراد
المجتمع والدولة ،حٌث ٔ ٌجوز لصاحب المُلك أن ٌستخدم ملكه بشكل ٌمكن أن ٌُلحق الضرر بغٌره ،فٕ بد
من وجود قانون ٌفرض أحترام والتعاون بٌن أفراد المجتمع ،وهذا ما جاءت به التشرٌعات والقوانٌن
اِردنٌة ،ونختص بذكر بعض القوانٌن الخاصة بالمسإولٌة أجتماعٌة ومن أهمها-:
 قانون الشركات اِردنً رقم ( )22لعام  1997وتعدٌٕته حٌث تنص المادة رقم (" )188على الشركةالمساهمة العامة أن تخصص ما ٔ ٌقل عن  %1من أرباحها السنوٌة الصافٌة ْنفاقه على البحث العلمً
والتدرٌب المهنً لدٌها ،وأن تقوم بصرف هذا المخصص أو أي جزء منه على أعمال البحث العلمً
والتدرٌب ،وإذا لم تنفق هذا المخصص أو أي جزء منه خٕل ثٕث سنوات من اقتطاعه ٌتوجب تحوٌل
الباقً إلى صندوق خاص ٌتم إنشاإه بموجب نظام خاص ٌصدر لهذه الغاٌة وٌحدد النظام طرٌقة
الصرف وأصوله على أن ٔ ٌتجاوز الغاٌة المقصودة من هذا القانون" (قانون الشركات.)1997 ،
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 قانون ضرٌبة الدخل رقم ( )28لعام ُ ٌ ،2009نص القانون على ما ٌلً-:المادة (" )5تنزل للمكلف المصارٌف المقبولة بما فً ذلك المصارٌف المبٌنة تالٌا ً على أن تحدد التعلٌمات
التنفٌذٌة أحكام وإجراءات هذا التنزٌل ،ومن النقاط التً تهتم بالمسإولٌة أجتماعٌة وأشارت إلٌها المادة
( )5ما ٌلً-:
ل -المبالغ التً ٌدفعها صاحب العمل عن موظفٌه للمإسسة العامة للضمان أجتماعً ،ومساهمته
فً أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر ٌإسسه صاحب العمل بموافقة الوزٌر
لمصلحة موظفٌه.
م -نفقات الضٌافة والسفر التً ٌتكبدها المكلف.
ن -نفقات معالجة الموظفٌن ووجبات طعامهم فً موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتؤمٌن على حٌاتهم
ضد إصابات العمل أو الوفاة.
س -نفقات التسوٌق والبحث العلمً والتطوٌر والتدرٌب.
وتنص الفقرة (أ) من المادة ( )10على "ٌجوز للشخص تنزٌل أي مبلغ دفع خٕل الفترة الضرٌبٌة
كتبرع ِي من الدوائر الحكومٌة أو المإسسات الرسمٌة أو العامة أو البلدٌات من الدخل اْجمالً فً الفترة
التً تم فٌها الدفع".
وتنص الفقرة (ب) من نفس المادة على "ٌسمح ِي شخص بتنزٌل أشتراكات والتبرعات المدفوعة فً
المملكة دون نفع شخصً لمقاصد دٌنٌة أو خٌرٌة أو إنسانٌة أو علمٌة أو بٌئٌة أو ثقافٌة أو رٌاضٌة أو مهنٌة
إذا أقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة وأشتراكات والتبرعات المدفوعة لّحزاب على أن ٔ تزٌد المبالغ
المدفوعة عما ٌسمح به قانون اِحزاب ،وٌشترط أن ٔ ٌتجاوز ما ٌنزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة ()%25
من الدخل الخاضع للضرٌبة بعد إجراء التنزٌل المنصوص علٌه فً الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل إجراء هذا
التنزٌل" (قانون ضرٌبة الدخل.)2009،
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قانون اِوراق المالٌة رقم ( )76لعام  ،2002حٌث أصدرت هٌئة اِوراق المالٌة تعلٌمات "إفصاح
الشركات المصدرة والمعاٌٌر المحاسبٌة ومعاٌٌر التدقٌق" ،وتدعو من خٕل المادة ( )4مجلس إدارة
الشركات المدرجة فً بورصة عمان إلى إعداد تقرٌر سنوي عن أعمال الشركة خٕل مدة ٔ تزٌد عن ثٕثة
أشهر من انتهاء السنة المالٌة الحالٌة ،وتزوٌد الهٌئة بتقرٌر ٌتضمن-:
 الفقرة " :19بٌان التبرعات والمنح التً دفعتها الشركة خٕل السنة المالٌة. -الفقرة" :21مساهمة الشركة فً حماٌة البٌئة وخدمة المجتمع المحلً" (قانون اِوراق المالٌة.)2002،
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تصدر القرارات المالٌة الخاصة بتموٌل نشاطات الشركة من المدٌرٌن المالٌٌن ،حٌث ٌؤخذ بعٌن
أعتبار العائد المتوقع تحقٌقه من استخدام هذه اِموال ،وتكلفة اِموال المُراد الحصول علٌها ،فمعرفة تكلفة
اِموال هً عنصر مهم فً عملٌة اتخاذ القرارات المالٌة المتعلقة بالحصول على تموٌل ،وإجراء المقارنة
بٌن البدائل المتاحة للوصول إلى القرار المالً المٕئم .ولعدم توافر القواعد وأعتبارات المتفق علٌها فً
تحدٌد تكلفة اِموال ،فإن جمٌع المداخل المتخصصة بدراسة تكلفة اِموال تعتمد على التنبإ فً تقدٌر التكلفة
والعائد المتوقع ،وبذلك ٌكون اختٌار بدٌل التموٌل اِقل تكلفة وأعلى عائد ،أما بالنسبة لمصادر التموٌل
وحجم اِموال المتاحة فإن حجمها ٌختلف حسب التكلفة ،فعندما ترتفع تكلفتها ٌزداد حجم اِموال المتاحة،
وٌقل حجمها بانخفاض تكلفتها ،أي أن ازدٌاد الطلب على مصادر التموٌل ٌإدي إلى رفع تكلفة اِموال
المتاحة وانخفاضه ٌإدي إلى انخفاض تكلفتها .وٌمكن تعرٌف تكلفة رأس المال بؤنها" الحد اِدنى من العائد
الذي ٌنبغً تحقٌقه من استثمار اِموال المتاحة" (عبد الغفار ،2000 ،ص .)244:و ُتعرف تكلفة رأس المال
بؤنها " المعدل الذي ٌسمح بالمحافظة على قٌمة اِموال المستخدمة من قبل المستثمر" ،وٌمكن تعرٌفه أٌضا ً
بؤنه معدل المردودٌة الواجب تحقٌقه من خٕل تطبٌق السٌاسٌة المالٌة بالطرٌقة التً تضمن لصاحب رأس
المال مردودٌة قابلة للمقارنة مع مردودٌة أخرى ٌمكن الحصول علٌها من السوق المالً أو تبعا ً لمعدل
مردودٌة تحدد مسبقاً ،وٌعرف قٌاس المردودٌة بؤنه "معدل المردود للمساهمٌن الواجب المحافظة علٌه حتى
ٔ تنخفض أرباحهم أو سعر اِسهم ،وتقاس مردودٌة أي استثمار بنفس طرٌقة اتخاذ قرار أستثمار" (عقل،
 ،2000ص.)142:
وٌُمكن القول إن تكلفة رأس المال هً تكلفة مصادر التموٌل (أقتراض ،واِسهم الممتازة ،واِسهم
العادٌة ،واِرباح المحتجزة) التً تستخدمها الشركة فً تموٌل استثماراتها طوٌلة اِجل ،وٌتم استخدام تكلفة
رأس المال المرجحة التً ُتحسب عن طرٌق إٌجاد تكلفة كل مصدر من مصادر التموٌل ،وترجٌحها بما
ٌتناسب مع مجموع المصادر ،فكلما انخفضت تكلفة رأس المال زادت قٌمة الشركة (باكٌر.)2008 ،
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ٌُع ّد معٌار صافً القٌمة الحالٌة ) (NPVتكلفة رأس المال بؤنها معدل خصم ،أما معٌار معدل العائد
الداخلً ) (IRRفٌع ّد الحد اِدنى المطلوب للعائد على أستثمار ،وفً كٕ المعٌارٌن ٌُفضل أن تكون تكلفة
رأس المال منخفضةِ ،نها ُتنتج للشركة عدداً كبٌراً من فرص أستثمار الرابحة ،وتجعلها تنمو بمعدٔت
أسرعٌ ٔ .مكن القول إن تكلفة رأس المال ثابتة ِنها تتؤثر طردٌا ً مع خطر مشارٌع أستثمار (خطر
اِعمال) ،وتتغٌر بزٌادة الخطر التموٌلً .أما العوامل التً تإثر فً تكلفة رأس المال التً ٔ ٌمكن للشركة
السٌطرة علٌها فهً (حداد-:)2007 ،
 .1مستوى فائدة السوق ،فالعٕقة طردٌة بٌنها وبٌن تكلفة التموٌل بالملكٌة وتكلفة التموٌل بأقتراض.
 .2معدل الضرٌبة الذي تخضع له الشركة ،فٌتناسب عكسٌا ً مع تكلفة التموٌل بأقتراض ،وٌتؤثر إٌجابٌا ً مع
تكلفة التموٌل بالملكٌة إذا كان قانون الضرٌبة ٌُعفً أرباح اِسهم من ضرٌبة الدخل ،فاِسهم فً هذه
الحالة تجذب المستثمرٌن وبالتالً تزداد السٌولة وتنخفض تكلفة التموٌل بالملكٌة.
 .3مخاطر السوق النظامٌة ،وهً مخاطر ناتجة عن عوامل تإثر على السوق بشكل عام ،ولٌس على شركة
معٌنة ،وترتبط هذه المخاطر بالظروف أقتصادٌة وأجتماعٌة والسٌاسٌة ،كالحروب ،والكساد،
والتضخم ،فؤسعار اِوراق المالٌة تتؤثر بهذه العوامل بدرجات متفاوتة.
أما العوامل التً ٌمكن للشركة السٌطرة علٌها فهً-:
 سٌاسة هٌكل رأس المال ،إن وصول الشركة إلى هٌكل رأس مال مثالً سٌإدي إلى ارتفاع تكلفة القروضالجدٌدة.
 سٌاسة توزٌع اِرباح ،وهً تإثر على تكلفة التموٌل بالملكٌة بشكل طردي. سٌاسة أستثمار ،فالقرارات أستثمارٌة الجدٌدة الصادرة عن الشركة ٔ تتغٌر من حٌث معدل مخاطرالشركة ،لكن عند قٌام الشركة باستثمارات جدٌدة تحمل مخاطر أعلى أو أقل من معدل مخاطر الشركة فإن
ذلك سٌإثر ع لى تكلفة التموٌل بأقتراض ،والتموٌل بالملكٌة بأرتفاع أو الخفض حسب مخاطر هذه
أستثمارات ).(Piot & Piera,2007
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وٌرى ) (Rikanovic, 2005أن العوامل التً ذكرت سابقا ً هً عوامل تتعلق بالبورصة ،أما العوامل
التً تإثر على تكلفة رأس المال فهً-:
 .1مدى سٌولة الورقة المالٌة.
 .2مستوى مخاطر الورقة المالٌة المقدرة من قبل المستثمرٌن.
 .3مدى إدراك ومعرفة المستثمرٌن بهذه الورقة.

إن تكلفة التموٌل بالملكٌة ،أو ما ٌُسمى بالعائد المتوقع من قبل المستثمرٌن غٌر متاحة بسهولة ،لذلك ٌتم
تقدٌرها باستخدام نماذج مختلفة نذكر منها ما ٌلً-:
.1
ٌقوم هذا النموذج على أساس أن جمٌع المستثمرٌن ٌعتمدون على محفظة استثمارٌة مماثلة لمحفظة
السوق ،وبالتالً فهم ٌركزون عند تقٌٌم مخاطر أي أصل على التباٌن المشترك لذلك اِصل مع أصول
السوق الكلٌة ،فاستخدام نموذج تسعٌر اِصول الرأسمالٌة لبٌتا ٌساعده على تنبإ عٕقة إٌجابٌة خطٌة بٌن
العائد المتوقع وبٌتا .وقد وجهت لهذا النموذج بعض أنتقادات ومنها.(Gebhardt, et al.,2001) :
 اعتماده على فرضٌة كفاءة السوق المالً. اعتماده على البٌانات التارٌخٌة. افتراضه للعٕقة الخطٌة بٌن معدل العائد والمخاطر النظامٌة على أنها ذات تباٌن ثابت ،علما ً بؤن هناكعدداً من النماذج التً أثبتت عكس ذلك مثل .ARCH, GARCH
 أثبتت فرضٌة ثبات  βأن النموذج  CAPMهو نموذج تنبإي ،وٌعتمد على بٌانات تارٌخٌة ٌسمحبتحدٌد العائد المتوقع كدالة فً المخاطر النظامٌة ،وبالتالً حساب  βالتقدٌري ولٌس التارٌخً ،وهو غٌر
مستقر
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 التنوٌعٌُ -:ع ّد هذا النموذج نتٌجة لنظرٌة المحفظة التً تقضً بؤن التنوٌع ٌقلل من المخاطر غٌرالنظامٌة.
 صعوبة تطبٌقه عند تحدٌد معدل العائد بدون مخاطرة. ٌُفسر معدل العائد من خٕل عامل واحد.كما أن اقتصاره على فترة زمنٌة واحدة من أنتقادات الهامة ،فهو ٌصف الطرٌقة التً ٌبنً بها
المستثمرون توقعاتهم عن فترة مستقبلٌة واحدة ،كما ٌإخذ علٌه بؤنه ٌعامل بٌتا كحد ثابت ،علما ً بؤنه معامل
ٌتغٌر حسب الزمن نتٌجة دخول شركات ،واستثمارات ،وقطاعات جدٌدة ،وتغٌر هٌكل رأس المال لها.
وٌحسب هذا النموذج بالعٕقة الرٌاضٌة التالٌة. (Sharpe, 1964):
)E (Ri) rfRmrf
حٌث:
) =E(Riمعدل العائد المتوقع للورقة المالٌة.
=rfمعدل العائد الخالً من المخاطر.
 =Rmمعدل العائد لمحفظة السوق.
= معامل المخاطر ٌبٌن حساسٌة معدل العائد للسهم بالنسبة لمعدل العائد السائد فً السوق.

على الرغم من أن نموذج تسعٌر اِصول الرأسمالٌة تعترٌه بعض العٌوب ،إٔ أنه اِكثر استخداما ً
فً مجال أستثمار ،وذلك بسبب سهولة تطبٌقه وتوافر البٌانات الداخلة فً حساب متغٌراته.
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.2
جاء هذا النموذج نتٌجة دراسة ) (Fama and French,1993حٌث توصلت الدراسة إلى أن معدل
العائد المفروض ٌتحدد بثٕثة عوامل هً :معدل رسملة البورصة إلى حقوق الملكٌة  ،PBRوالفرق بٌن
ُرسملة ،وعٕوة السٌولة ،باْضافة إلى معدل عائد السوق ،ولكن هناك جدل حول أعتماد
العائد لّوراق الم َ
على هذا النموذج فً قٌاس العائد المتحقق.
-

.3

ٌُع ّد هذا النموذج امتداداً لنموذج  ،CAPMحٌث قام ) (Ross,1976بتطوٌر نموذج CAPM
مُفترضا ً أن هناك مخاطر منتظمة ترتبط بعٕقة خطٌة بالعوائد على اِوراق المالٌة ،ومجموعة من المتغٌرات
المإثرة علٌه ،وهً (التضخم ،والنمو فً إجمالً الناتج القومً ،وأضطرابات السٌاسٌة ،والتغٌر فً أسعار
الفائدة ...وغٌرها) ،حٌث تختلف هذه المتغٌرات حسب مستخدمً النموذج من محللٌن مالٌٌن أو باحثٌن أو
غٌرهم ،وبذلك ٌتم تحدٌد وزن لكل متغٌر ٌعكس حساسٌة العائد حسب التقدٌر الشخصً لمستخدم النموذج،
وبالتالً فإن عائد اِسهم هو محصلة تؤثٌر تلك المخاطر نتٌجة حساسٌة تلك اِسهم لهذه المخاطر (المطارنة،
.)2007
ُنٕحظ مما سبق أن نموذج  CAPMاعتمد على عامل واحد وهو بٌتا أما نموذج  APTفقد اعتمد على
عدة عوامل ،وٌإخذ على نموذج  APTبؤنه ٌعتمد على الحكم الشخصً مما قد ٌإدي إلى الوصول إلى نتائج
غٌر موثوقة ومتحٌزة.
.4

-:
ٌعتمد هذا النموذج على معدل المخاطرة بٌتا ) ،(Betaوهو ٌشبه إلى حد ما نموذج  ،CAPMلكن

استخدام  Betaفً نموذج ٌ CAPMإثر فً معدل التكلفة التً تعكس وضع الشركة فً السوق ،أما فً
نموذج  Eastonفهو ٌعتمد على السعر الذي بدوره ٌعتمد على وضع الشركة الذي ٌمثله معامل المخاطرة،
فالفرق الوحٌد بٌن النموذجٌن أن اِول ٌعتمد على المعلومات التارٌخٌة ،أما الثانً فٌعتمد على المعلومات
المستقبلٌة (.)Gebhardt, et al., 2001
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اعتمدت الباحثة نموذج  Eastonفً قٌاس تكلفة رأس المال ،وذلك بسبب دقته وسهولة تقدٌره ،وذلك
حسب المعادلة التالٌة-:
epst+2 – epst+ 1

=R

Pt
حٌث-:
= تكلفة رأس المال (.)Cost of Capital
=معدل العائد المتوقع على السهم فً نهاٌة السنة القادمة (Forecasted One Tear-
)ahead Earning per share
=معدل العائد المتوقع على السهم فً نهاٌة السنة التالٌة للسنة القادمة (Forecasted Two
)Tear-ahead Earning per share
= سعر السهم الجاري ).(Current Stock Price
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 .1دراسة (نور وشاكر ،)2111،بعنوان
.
ُتع ّد هذه الدراسة محاولة لتصمٌم وبناء نموذج لقٌاس التكالٌف أجتماعٌة فً الشركات اِردنٌة ،حٌث قام
الباحثان بقٌاس اِداء أجتماعً فً الشركات اِردنٌة وعرضها فً القوائم والتقارٌر التكالٌفٌة بهدف تقٌٌم
اِداء أجتماعً لهذه الشركات.
وقد توصل الباحثان ْمكانٌة قٌاس مدى كفاءة اِداء أجتماعً للشركة تجاه العاملٌن ،والعمٕء،
وأفراد المجتمع من خٕل معدل حجم اْنفاق لكل وحدة من الوحدات ،وقٌاس كل محور من المحاور
المقترحة ،وأشارت الدراسة إلى أن اْنفاق أجتماعً للشركات واجب اجتماعً ،وإنسانً تفرضه اِخٕق
العامة ولٌست القوانٌن ،فكما ٌحاسب القانون أفراد المجتمع عن أي تلف أو ضرر ٌلحق بالشركات ،فمن
الضروري أن ٌسري هذا المفهوم على الشركات التً تسبب الضرر للمجتمع والبٌئة من خٕل ممارستها
ِنشطتها الرئٌسٌة.
 2دراسة (العانً )2115،بعنوان "
قامت هذه الدراسة باختٌار إحدى الشركات الصناعٌة الكبرى فً مملكة البحرٌن (شركة الخلٌج لصناعة
البتروكٌماوٌات) كعٌنة لبٌان أهمٌة تطبٌق المسإولٌة أجتماعٌة ،وبٌان مدى تؤصٌل المفاهٌم اِساسٌة لّداء
أجتماعً فً الشركات الصناعٌة فً المملكة ،وتوصل الباحث إلى أن هناك زٌادة فً حجم التكالٌف
أجتماعٌة للمإسسة مع ثبات حجم المبٌعات ،حٌث كانت هذه التكالٌف تنعكس على اِداء المالً للمإسسة من
خٕل ارتفاع نسبة المساهمة فً تحقٌق صافً الربح ،وهذا ٌدل على أهمٌة ألتزام باِداء أجتماعً
للمإسسات الصناعٌة ،والكشف عن عناصر تكالٌفها ضمن قوائمها المالٌة ،وذلك لتعزٌز موقع المإسسة ودعم
نتائجها المالٌة.
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 .3دراسة (جربوع )2117 ،بعنوان "مدى تطبيق القياس واإلفصاح في المحاسبت عن المسؤوليت
االجتماعيت بالقوائم الماليت في الشركاث بقطاع غزة".
هدفت الدراسة إلى بٌان مدى ألتزام بالمسإولٌة أجتماعٌة للشركات فً قطاع غزة ،حٌث توصل
الباحث إلى عدم اهتمام الجمعٌات المهنٌة للمحاسبة ،والتدقٌق فً القطاع بالمحاسبة عن المسإولٌة أجتماعٌة،
وعدم وجود إطار عام ،ومحدد المعالم للمسإولٌة أجتماعٌة .وأوصى الباحث بضرورة التزام الشركات
بالقوانٌن ،وأنظمة حماٌة البٌئة من التلوث واِضرار الناتجة من جراء ممارستها ِنشطتها ،واْفصاح عن
النشاطات أجتماعٌة التً تقوم بها ولها آثار اجتماعٌة على التعلٌم ،والتلوث ،والعاملٌن.
 .4دراسة (اَغا )2117،بعنوان "

هدفت هذه الدراسة إلى توضٌح العٕقة بٌن ألتزام بالمسإولٌة أجتماعٌة ،والتوجه بالتسوٌق فً
المإسسات الصناعٌة الفلسطٌنٌة ،وأثر ذلك على اِداء المالً لها ،وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود عٕقة بٌن
ألتزام بالمسإولٌة أجتماعٌة والتوجه بالتسوٌق ،أما بالنسبة لعٕقة التزام الشركات بالمسإولٌة أجتماعٌة
واِداء المالً فهً عٕقة عكسٌة ،وأثبتت هذه الدراسة عدم وجود عٕقة بٌن التوجه للتسوٌق ،واِداء المالً
للشركات الصناعٌة بسبب العوامل البٌئٌة غٌر المستقرة فً فلسطٌن فً تلك الفترة ،وتوصلت أٌضا ً إلى أن
حجم الشركة وطبٌعة إنتاجها ٌإثران فً درجة التزامها بالمسإولٌة أجتماعٌة ،وأن المتغٌرات الدٌموغرافٌة
(العمر ،المستوى التعلٌمً ،الخبرة) ٔ تإثر على المدٌرٌن بألتزام بالمسإولٌة أجتماعٌة.
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 .5دراسة (المطارنة ،)2117 ،بعنوان"
".
ق ّسم الباحث أستثمارات غٌر الملموسة إلى أستثمار فً البحث والتطوٌر ،وأستثمار فً رأس المال
ال ُمنظمً ،وهو جمٌع أستثمارات غٌر الملموسة اِخرى غٌر البحث والتطوٌر( ،الموارد البشرٌة ،وتقنٌة
المعلومات ،واِسماء والعٕمات التجارٌة واْعٕن وغٌرها).
وتوصل الباحث إلى أن أستثمار فً رأس المال المنظمً فً اِردن لغاٌة  2117مرتفع إلى حد ما
خاصة فً شركات صناعة اِدوٌة ،وٌرجع الباحث السبب إلى أن أستثمار المكثف خٕل السنوات الماضٌة
فً مجال تقنٌة المعلومات ،وتدرٌب العاملٌن وتؤهٌلهم لٌتمكنوا من التعامل مع هذه التقنٌة الحدٌثة .كما توصل
إلى أن أستثمار فً رأس المال المنظمً ٌخفض من تكلفة رأس المال ،وأن اْفصاح عن أستثمار فً
البحث والتطوٌر ،وأستثمار فً رأس المال المنظمً ٌإدي إلى خفض تكلفة رأس المال.
 6دراسة (عودة )2118،بعنوان "

هدفت هذه الدراسة إلى بٌان أهمٌة المسإولٌة أجتماعٌة للشركات ،حٌث حاول الباحث تصمٌم نموذج
محاسبً ٌُساعد قطاع الفنادق فً اِردن على قٌاس تكلفة اِداء أجتماعً ،وتطبٌقه على بعض شركات
هذا القطاع للوصول إلى مخرجات نظام محاسبً خاص بالفنادق .وخلصت هذه الدراسة إلى أن تكالٌف
المسإولٌة أجتماعٌة مرتبطة مع اٌْرادات لهذه الفنادق وٌمكن قٌاسها فً مجأت العاملٌن ،والعمٕء،
والمجتمع المحلً ،والبٌئة ،والتعبٌر عنها بشكل تقرٌر تكالٌفً وبشكل دقٌق وموضوعً ،كما ٌمكن قٌاس هذه
التكالٌف بطرق مختلفة من خٕل معادٔت خاصة بالفنادق.
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 .7دراسة (الحمدي وآخرون )2119،بعنوان

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى إدراك مدٌرٌن الشركات الصناعٌة الٌمنٌة لمفهوم المسإولٌة
أجتماعٌة والتعرف إلى واقع اِنشطة ،والممارسات التً تقوم بها الشركات الصناعٌة الٌمنٌة تجاه المجتمع،
وتوصلت هذه الدر اسة إلى أن أغلب أفراد العٌنة لدٌهم شعور إٌجابً وإٌمان كامل بؤن شركاتهم تقوم بؤنشطة
خاصة بالتزاماتها بالمسإولٌة أجتماعٌة تجاه كافة أصحاب المصالح ،وقد أوصى الباحثون بضرورة إدراك
الشركات الٌمنٌة بتبنً مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة بشكل أفضل ،بسبب العامل التنافسً الذي ٌإدي إلى زٌادة
جذب العمٕء ،وبالتالً زٌادة اِرباح على المدى الطوٌل.
 .8دراسة (بن مسعود وكنوش )2112 ،بعنوان "

تهدف هذه الدراسة إلى تحدٌد أهمٌة وقٌمة المسإولٌة أجتماعٌة فً المإسسات أقتصادٌة ورإٌة
استطٕعٌة على واقع ذلك فً إحدى المإسسات الوطنٌة الجزائرٌة .وقام الباحثان بتوزٌع استبانة على كل من
الموظفٌن ،والزبائن ،والمُٕك ،والمنافسٌن ،والمجتمع ،واعتمدا مقٌاس لٌكرت فً توزٌع درجات اِهمٌة.
وتوصل ال باحثان إلى أن كل طرف ذي عٕقة بالمإسسة له اهتمام بالمسإولٌة أجتماعٌة ولكن بدرجات
متفاوتة ،حٌث احتل المرتبة اِولى باِهمٌة المنافسون ،ثم المُٕك ،والزبائن ،والمجتمع ،وأخٌراً الموظفون.
كما أنه توجد قٌمة للمسإولٌة أجتماعٌة عند القائمٌن والمحٌطٌن بالمإسسة ولكنها متفاوتة ،وٌرجع هذا
التفاوت إلى غٌاب آلٌات المسإولٌة أجتماعٌة داخل المإسسة وإستراتٌجٌتها.
وأوصى الباحثان بضرورة إدراك المإسسات أقتصادٌة ،وإعطاء أهمٌة للمسإولٌة أجتماعٌة من خٕل بناء
عٕقات قوٌة وإٌجابٌة مع المجتمع ،حٌث تساهم فً تحسٌن سمعة المإسسة أقتصادٌة أمام طالبً
منتجاتها،وإعطاء أهمٌة وقٌمة للمسإولٌة أجتماعٌة لتقلٌص تكالٌف التشغٌل ،و تحسٌن الصورة العامة
للمنتجات ،ونوعٌتها ،ومن ثم زٌادة المبٌعات.

56
 .9دراسة (بوزٌان والضب )2113،بعنوان
هدفت هذه الدراسة لبٌان العٕقة بٌن اْفصاح البٌئً وتكلفة رأس المال كمإشر لّداء المالً
للشركات ،وتوصلت الدراسة إلى أن اْفصاح البٌئً ٌخفض من تكلفة رأس المال ،من خٕل تكلفة الوكالة
وعدم التماثل فً المعلومات فً سوق مالً كفإ ومستثمرٌن ٌتمتعون بوعً بٌئً كبٌر .وقد أوصى الباحثان
إلى ضرورة رفع مستوى الوعً لدى المدٌرٌن بؤهمٌة اِمور البٌئٌة ،وضرورة تبنً الشركات سٌاسات بٌئٌة
تساعد على تقلٌل اَثار السلبٌة لنشاطات الشركات على البٌئة ،والعمل على تطوٌر آلٌات تإدي إلى التزام
الشركات باْفصاح عن المعلومات البٌئٌة بطرٌقة دورٌة ومنظمة ،وإلزام الشركات من قبل الجهات
التشرٌعٌة المحاسبٌة باْفصاح البٌئً كخطوة ضمن النظام المحاسبً المالً الجدٌد.

 1دراسة ) (Friedman &Miles,2001بعنوان
“Socially Responsibility investment and Corporate Social and Environmental
”Reporting: An Exploratory Study
أُجرٌت هذه الدراسة فً برٌطانٌا ،وهدفت إلى بٌان العٕقة بٌن اْفصاح أجتماعً والبٌئً وأستثمار
أجتماعً ،حٌث اعتمد الباحثان على رأي أربعة عشر خبٌراً ٌعملون فً مجال المسإولٌة أجتماعٌة ،حٌث
تبٌن أن أغلب أفراد المجتمع ٌهتمون بكٌفٌة استثمار أموالهم ،ولدٌهم قلق كبٌر على أستثمارات فً اِسواق
المالٌة ،لذلك اتجهوا نحو أستثمارات اِخٕقٌة ،والمسإولٌة أجتماعٌة للتؤثٌر على سلوك الشركات،
وإدارات صنادٌق أستثمار ،مما أدى إلى زٌادة اْفصاح أجتماعً ،والبٌئً لدى الشركات.
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 2دراسة) (Schlange, et al., 2006بعنوان
”“The influence of Social Responsibility on the cost of capital

هدفت هذه الدراسة لمعرفة كٌفٌة تؤثٌر المسإولٌة أجتماعٌة على تموٌل سوق رأس المال مع التركٌز
بشكل خاص فً مجال الكهربائٌات .وقد توصلت الدراسة إلى وجود عٕقة عكسٌة قوٌة بٌن المسإولٌة
أجتماعٌة والمخاطر المالٌة ،فألتزام بالمسإولٌة أجتماعٌة ٌإدي إلى انخفاض المخاطر التنظٌمٌة،
وبالتالً انخفاض تكلفة رأس المال.النتٌجة الرئٌسٌة لهذه الدراسة هً أن اِداء الجٌد للمسإولٌة أجتماعٌة
للشركة ٌعرضها إلى مخاطر أقل على افتراض أن الخطر هو مسبب للتكلفة ،وبالتالً ٌقلل من تكلفة رأس
المال.

 .3دراسة ) (Paul, 2006بعنوان
”“Corporate Social Responsibility and Economic Performance
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف المنظور أقتصادي للمسإولٌة أجتماعٌة للشركات ،ومعالجة
بعض الثغرات فً اِدب المحاسبً الذي ٌتعلق بالمسإولٌة أجتماعٌة للشركات .فقد تم تحدٌد بعض المإلفٌن
والمناقشٌن فً ورشة العمل،وبعض علماء من عدة تخصصات أكادٌمٌة (فً أقتصاد والعلوم السٌاسٌة،
والمحاسبة ،والتموٌل ،واْدارة) ،وعدد من المساهمٌن الدولٌٌن والباحثٌن ،وتم الحصول على مخطوطات
عن اقتصادٌات المسإولٌة أجتماعٌة للشركات ،وعقد ورشة عمل فً نوتنغهام إنكلترا ،برعاٌة مشتركة من
كلٌة العلوم اْنسانٌة ،والعلوم أجتماعٌة فً معهد البولٌتكنٌك رٌنسٌٕر ،والمركز الدولً للمسإولٌة
أجتماعٌة للشركات ( )ICCSRفً جامعة نوتنجهام.

تناولت هذه الدراسات موضوعات مهمة ٔقتصادٌات المسإولٌة أجتماعٌة للشركات والقضاٌا المنهجٌة
المتعلقة بقٌاس اْنتاجٌة عند إنتاج مخرجات "السٌئة" ،مع احتساب التكالٌف أجتماعٌةمن ضمن تكلفة
المنتجات الجٌدة ،والعٕقات التجرٌبٌة بٌن اِداء البٌئً وأجتماعً وأقتصادي مع اْنتاجٌة.
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توصل الباحث إلى أنؤنشطة المسإولٌة أجتماعٌة للشركات تإثر على كفاءة اْنتاجٌة ووفورات الحجم.
وتشٌر النتائج أٌضا ً إلى أن هذه اَثار تعتمد على خصائص ثابتة مثل الدافع من وراء إجراءات المسإولٌة
أجتماعٌة ،وقوانٌن الضرائب،والموقع ،وعمر النبات وأنشطة أبتكار .وتوفر هذه النتائج الرإى
أستفزازٌة ،فٌما ٌتعلق بكٌفٌة التوازن بٌن فوائد ( CSRالمنافع أجتماعٌة الضمنٌة) واْنتاج لتحفٌز
الشركات على تنفٌذ مثل هذه اِنشطة .أوصى الباحث بضرورة تشجٌع المسإولٌة أجتماعٌة للشركات التً
ٌمكن أن ٌكون لها آثار اجتماعٌة مفٌدة ِنه ٌحفز الشركات على التكٌف مع كمٌات اْنتاج ،وبالتالً جٌدة
لسوء توازن اْنتاج ،وٌشٌر إلى أن أنشطة المسإولٌة أجتماعٌة للشركات تحد من آثار اْنتاجٌة لٕقتصاد
المتقلب.

 4دراسة )(Rahahleh & Sharairi, 2008بعنوان
“The Extent of Social Responsibility Accounting Application in the Qualified
”Industrial Zones in Jordan
أجرٌت هذه الدراسة فً اِردن عام  2117وهدفت إلى معرفة مدى تطبٌق الشركات الصناعٌة اِردنٌة
لمحاسبة المسإولٌة أجتماعٌة ،حٌث تؤلفت العٌنة من  117شركة مساهمة صناعٌة ،وتوصلت الدراسة إلى
عدم وج ود وعً كاف لمفهوم محاسبة المسإولٌة أجتماعٌة ،وقد أوصى الباحثان بضرورة أهتمام باِداء
أجتماعً ،وأخذه بعٌن أعتبار فً السٌاسات المعتمدة ،وعقد دورات تدرٌبٌة وحلقات دراسٌة وورش عمل
للعاملٌن فً مجال المحاسبة أجتماعٌة وكٌفٌة قٌاس التكالٌف والمنافع أجتماعٌة واْفصاح عن تلك
التكالٌف بالقوائم المالٌة ،كما أوصت الدراسة بضرورة سن قوانٌن ُتلزم الشركات الصناعٌة اِردنٌة بتطبٌق
محاسبة المسإولٌة أجتماعٌة.
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 .5دراسة)(Mattei, et al., 2009بعنوان
”?“Does Corporate SocialResponsibility Affect thePerformance of Firms
أظهرت هذه الدراسة أن هناك نمواً كبٌراً للمسإولٌة أجتماعٌة للشركات على مدى السنوات العشر
الماضٌة (قبل تارٌخ الدراسة)فً جمٌع البلدان ،حٌث شهدت أوروبا والؤٌات المتحدة زٌادة كبٌرة فً
أهتمام بالمسإولٌة أجتماعٌة.
وبعد قٌام الباحثٌن بمقارنة المسإولٌة أجتماعٌة للشركات فً منطقتٌن جغرافٌتٌن رئٌسٌتٌن :الؤٌات
المتحدة وأوروبا ،توصلوا إلى أن معدل نمو المسإولٌة أجتماعٌة للشركات فً أوروبا أعلى منه فً الؤٌات
المتحدة .كما توصلوا إلى وجود عٕقة إٌجابٌة واضحة بٌن المسإولٌة أجتماعٌة للشركات وأداء هذه
الشركات ،وأن القطاع المالً (البنوك،التامٌن) هو أعلى معدل فً المسإولٌة أجتماعٌة للشركات عن باقً
القطاعات.
 .6دساست ) (Leuz &Catherine,2009بعىىان
“Voluntary Disclosure and the cost of Capital: Evidence from firms Responses
”to the Enron Shock
هذفج هزي انذساست إنً اخخباس انعالقت بُه اإلفصاح االخخُاسٌ وحكهفت سأس انمال ،مه خالل دساست حادرت
اوهُاس ششكت آوشون انزٌ أرش عهً حكهفت كم انششكاث األمشَكُت ،وححهُم اسخجابت هزي انششكاث نهحذد ،حُذ
كاوج فخشة انذساست مه  1999ونغاَت  ،2111وحىصهج انذساست إنً أن اوهُاس ششكت آوشون أدي إنً اوخفاض
حكهفت سأس انمال نهششكاث ،وخُجت انزَادة فٍ اإلفصاح نذي انششكاث راث انحاجاث انخمىَهُت انمشحفعت انخٍ
حمخهك فشص أكبش نهىمى بعذ حذود االوهُاس ،مما َذل عهً األرش انكبُش نإلفصاح االخخُاسٌ عهً حكهفت سأس
انمال.
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 .7دراسة ) ( Wang, et al., 2013بعنوان
"Corporate Social Responsibility and Cost of Equity Capital, A Global
"Perspective.

هدفت هذه الدراسة لبٌان تؤثٌر المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال من منظور عالمً ،فقد
توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط بٌن المسإولٌة أجتماعٌة وتكلفة رأس المال ،حٌث تعمل الشركات فً
أمرٌكا الشمالٌة ،وأوروبا على خفض تكلفة رأس المال من خٕل تنفٌذ استراتٌجٌة المسإولٌة أجتماعٌة.
ومن جهة أخرى فإن الشركات التً لدٌها أفضل أداء للمسإولٌة أجتماعٌة للشركات فً آسٌا تواجه تموٌل
رأس مال أكثر تكلفة .وهذا ٌكشف أن فهم وإدراك المستثمر للمسإولٌة أجتماعٌة للشركات ٌختلف بٌن
القارات.
 .8دراسة )(Muttakin & Khan, 2014
“Determinants of Corporate Social Disclosure: Empirical Evidence From
”Bangladesh

هدفت هذه الدراسة إلى بٌان خصائص الشركة والصناعة التً ُتحدد أفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة
للشركات( )CSRالمدرجة فً بورصة بنغٕدٌش ،وقٌاس مدىأفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة للشركات
فً التقارٌر السنوٌة .توصلت الدراسة إلى وجود عٕقة اٌجابٌة لٕفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة للشركات
وأنواع الصناعات وحجم الشركات ،ووجود عٕقة سلبٌة بٌن أفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة للشركات
ونوع الشركات ،و ُتشٌر الدراسة إلى أن خصائص الشركة والصناعة هً من المحددات الهامة لٓفصاح عن
المسإولٌة أجتماعٌة للشركات فً الدول النامٌة مثل بنغٕدٌش.
وأوصى الباحثان بضرورة التزام واضعً سٌاسات الشركات إلى تحسٌن ممارسات المسإولٌة
أجتماعٌة للشركات ،والتوازن بٌن التشرٌعات واْصٕح التنظٌمً وممارسات المسإولٌة أجتماعٌة
للشركات ،واْفصاح عنها فً التقارٌر السنوٌة.
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 .9دراسة )(Thijssens, et al., 2015
“Secondary Stakeholder Influence on CSR Disclosure: An Application of
”Stakeholder Salience theory

هدفت هذه الدراسة إلى بٌان كٌفٌة تؤثٌر أصحاب المصالح الثانوٌٌن على عملٌة صنع القرارات اْدارٌة
على المسإولٌة أجتماعٌة للشركات ( ،)CSRوقد اعتمد الباحثون على نظرٌة بروز أصحاب المصالح ،وتم
التحقق تجرٌبٌا فٌما إذا كانت أختٕفات فً أفصاح البٌئً بٌن الشركاتترتبط بشكل منهجً إلى أختٕفات
فً مستوى السلطة وشرعٌة المنظمات البٌئٌة غٌر الحكومٌة ،من خٕل استخدام بٌانات أرشٌفٌة لماٌة وتسعة
وتسعون شركة كبٌرة ،وتشٌر النتائج إلى أن أختٕف فً أفصاح البٌئً بٌن الشركات ٌرتبط باختٕف
أصحاب المصالح الشرعٌة البٌئٌة ،ووجود تؤثٌر لقوة وإلحاح أصحاب المصلحة الرئٌسٌٌن وأصحاب المصلحة
الثانوٌة على اتخاذ القرارات اْدارٌة ،وأن أصحاب المصلحة فً المنظمات البٌئٌة غٌر الحكومٌة والشركات
الكبرى هم أكثر قدرة على التؤثٌر فً قرارات أفصاح عن المعلومات البٌئٌة.

3 3 2
ُنٕحظ من خٕل الدراسات السابقة بؤنها ركزت على اْفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة ،ومدى
إدراك أفراد المجتمع لمسإولٌة الشركات تجاهه ،كما بحثت بعض الدراسات عن العٕقة بٌن المسإولٌة
أجتماعٌة وبٌن أداء الشركة ،أو المٌزة التنافسٌة ،أو تموٌل سوق رأس المال ،وقامت بعضها بالبحث عن
أثر اْفصاح البٌئً على تكلفة رأس المال ،كما تناولت دراسات أخرى أثر المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة
رأس المال ،وما ٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هً تركٌزها على أثر المسإولٌة أجتماعٌة
للشركات من خٕل إنفاقها على المجتمع والعاملٌن ،والبٌئة ،واْفصاح أختٌاري الكلً عن هذه اْنفاقات
على تكلفة رأس المال ،فً بٌئة مختلفة عن بٌئة الدراسات المشابهة لها ،وهً الشركات اِردنٌة المدرجة فً
بورصة عمان ،واختٕف الفترة الزمنٌة حٌث تبحث هذه الدراسة فً الفترة الواقعة بٌن (،)2113-2119
واعتمادها على البٌانات المالٌة الفعلٌة للشركات عٌنة الدراسة.
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ٌتناول هذا الفصل الطرٌقة التً تم فٌها تحدٌد مجتمع الدراسة وعٌنتها ،مصادر جمع البٌانات عن
اْنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،إجراءات الدراسات التً
قامت بها الباحثة ،متغٌرات الدراسة وطرق قٌاسها ،والمتغٌرات الضابطة التً تم استخدامها فً النماذج
الرٌاضٌة.

1 3
تم إتباع المنهج الوصفً التحلٌلً كونه ٌتناسب واِهداف التً تسعى إلٌها هذه الدراسة ،حٌث قامت
الباحثة بجمع المعلومات اِولٌة من خٕل القوائم،والتقارٌر المالٌة المنشورة لعٌنة الدراسة ،وإجراء
المقابٕت الشخصٌة مع المعنٌٌن (للشركات التً لم تفصح عن المصروفات المتعلقة بالمسإولٌة
أجتماعٌة بشكل مستقل) للحصول على المعلومات غٌر المتوفرة فً القوائم والتقارٌر المالٌة المنشورة.

كما حصلت الباحثة على المعلومات التً تخص اْطار النظري للدراسة بالرجوع إلى الكتب،
والبحوث ،والرسائل الجامعٌة ،والنشرات الصادرة عن هٌئة اِوراق المالٌة ،وسوق عمان المالً ،ووزارة
الصناعة والتجارة،والتشرٌعات وقانون الشركات اِردنً ،للشركات الصناعٌة اِردنٌة التً تشكل عٌنة
الدراسة.

2 3
ٌتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،خٕل الفترة (-9229
 )9203وعددها ( )72شركة ،حٌث تم استبعاد الشركات التً ٔ تتوافر عنها معلومات (تقارٌر مالٌة) خٕل
فترة الدراسةكاملة.
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تم اختٌار عٌنة الدراسة عن طرٌق العٌنة العشوائٌة البسٌطة ،من خٕل اختٌار عدد معٌن من مفردات
المجتمع (الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان) بحٌث ٌكون ِي مفردة من مفرداته فرصة الظهور
نفسها فً العٌنة ،من خٕل المعادلة التالٌة (محجوب.)2001 ،
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حٌث إن:
 :Nحجم المجتمع
 Zالدرجة المعٌارٌة المقابلة لمستوى الدٔلة ( )0.95وتساوي ()1.96
 :dنسبة الخطؤ وتساوي ()0.05
:Pنسبة توفر الخاصٌة والمحاٌدة وتساوي ()0.50

وكانت نتٌجة هذه المعادلة ( )99شركة ،ورأت الباحثة زٌادة عدد العٌنة إلى ( )32شركة ،ومن
قطاعات صناعٌة مختلفةُ ،تشكل ما نسبته  %43من مجتمع الدراسة ،لتمثل المجتمع بشكل جٌد ،والمذكورة
فً الجدول (.)0-3
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المتحدة لصناعة الحدٌد
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03
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05
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09

دار الغذاء

809920636

707620953

904470995
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اِلبان اِردنٌة

402220222

802220222

809990368

98

العربٌة لصناعة المواسٌر المعدنٌة

902220222

9209520222

0509890430

99

مصانع الورق والكرتون

705220222

903950222

502800584

32
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4 3
بعد أن تم تحدٌد مجتمع الدراسة واختٌار العٌنة وجمع البٌانات الٕزمة للدراسة قامت الباحثة بما ٌلً-:
 معالجة البٌانات التً تم الحصول علٌها من التقارٌر المالٌة للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصةعمان كً تصبح متوافقة مع أغراض الدراسة.
 إجراء المعالجات اْحصائٌة ٔختبار الفرضٌات باستخدام إجراء المعالجات اْحصائٌة ٔختبارالفرضٌات من خٕل استخدام أنحدار المتعدد ،وبأستعانة ببرمجٌة الحزم اْحصائٌة ).(SPSS
:5-3
1 5 3

)Cost of Capital R

-:

تكلفة رأس المال أو العائد المتوقع من المستثمرٌن ،وعرً فها (عبد الغفار )2000،بؤنها " المعدل
الذي ٌسمح بالمحافظة على قٌمة اِموال المستخدمة من قبل المستثمر" ،التً ٌتم تقدٌرها بعدة
نمــاذج تــم توضٌحهـــا سابقـــا ً وهــً :نمــوذج تسعٌر اِصول الرأسمالٌة ) ،(CAPMنموذج فاما وفرنش،

67
ونموذج تسعٌر المراجحة ) ،(APTونموذج  Estonالذي ٌعتمد على معامل المخاطرة بٌتا ،Beta
والمعلومات المستقبلٌة.
استخدمت الباحثة نموذج  Eastonفً قٌاس تكلفة رأس المال وذلك بسبب دقته وسهولة تقدٌره ،وذلك
حسب المعادلة التالٌة (-:)Gebhardt, et al., 2001

2

R= epst+2 – epst+ 1 ………………………………..
Pt

حٌث-:
R

 )Cost of Capital( :تكلفة رأس المال.

(Forecasted One Year-ahead Earning per share) :epst
معدل العائد المتوقع على السهم فً نهاٌة السنة القادمة ،حٌث تم احتسابه من خٕل معدل العائد
على السهم للسنوات الثٕث السابقة للسنة.
(Forecasted Two Year-ahead Earning per share) epst
معدل العائد المتوقع على السهم فً نهاٌة السنة التالٌة للسنة القادمة ،تم احتسابه من خٕل متوسط
معدل العائد على السهم للسنتٌن السابقتٌن ومعدل السنة القادمة
P

(epst

)(Current Stock Priceسعر السهم الجاري.
أما معدل العائد على السهم فقد تم احتسابه من خٕل قسمة صافً اِرباح بعد الضرٌبة على المتوسط
المرجح لعدد اِسهم خٕل العام ،حسب المعادلة التالٌة (الخٌٕلة-:)1998،
- Preferred Dividends .......................3

EPS= Net Profit

Weighted Average Number of Common Shares outstanding
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:2-5-3

 SC(Spending on Social) -:المبالغ التً تنفقها الشركات عٌنة الدراسة

على المجتمع.

تقوم الشركات بتنفٌذ بعض النشاطات التً تهدف من خٕلها إلى تقدٌم الخدمات للمجتمع المحلً ،وقد
قامت الباحثة بجمع المعلومات عن إنفاق هذه الشركات على المجتمع اِردنً ،حٌث تقوم بعض الشركات
باْفصاح عن هذه النفقات فً بند خاص فً تقارٌرها المالٌة السنوٌة التً تصدر فً نهاٌة السنة المالٌة،
ووفقا ً للنظام المحاسبً ٌتم تحمٌل هذه النفقات على قائمة الدخل باعتبارها مصروفات .حٌث تم جمع المبالغ
المنفقة على البنود التً تخص المجتمع ،والجدول (ٌ )2-3بٌن بعض البنود التً تم اْنفاق علٌها من قبل
الشركات خٕل فترة الدراسة-:

تكالٌف تبرعات للمإسسات الثقافٌة.
تكالٌف تبرعات للمإسسات الخٌرٌة وأجتماعٌة.
تكالٌف تبرعات لبناء المساجد.
تكالٌف منح علمٌة لطلبة المنطقة.
تكالٌف خدمات صحٌة لسكان المنطقة.
تكالٌف خدمات ترفٌهٌة لسكان المنطقة.
تكالٌف تعبٌد الطرق وإنارتها.
تكالٌف عمل مظٕت على اِرصفة.
تكالٌف أخرى
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وقد اعتبرت بعض الشركات شراء مستلزماتها من المنطقة المحٌطة بها ،وتعٌٌن أبناء المنطقة هً
بمثابة خدمة للمجتمع ،والذي كان من الصعب على الباحثة قٌاس قٌمة هذه الخدمات بدقة ،وإدراجها مع
التكالٌف الخاصة بالمجتمع .كما واجهت الباحثة صعوبة فً تقدٌر قٌمة هذه النفقات بسبب قٌام بعض الشركات
بتصنٌفها كمصارٌف أخرى ،بسبب ضآلة المبالغ ،وعدم تكرارها بشكل دوري.
 (Spending on Employee) SEM -:المبالغ التً أنفقتها الشركات عٌنة

الدراسة على العاملٌن.

حٌث تن فق الشركات على العاملٌن (العمال ،الموظفٌن ،اْدارٌٌن التنفٌذٌٌن ،اْدارة العلٌا) مبالغ كبٌرة،
وقد ٔحظت الباحثة ضخامة اْنفاق على العاملٌن ،وتقوم الشركات باْفصاح عن هذه النفقات فً التقارٌر
المالٌة التً تصدرها فً نهاٌة كل سنة مالٌة ،وٌتم تحمٌلها على قائمة الدخل باعتبارها مصارٌف تشغٌلٌة،
والجدول رقم (ٌ )3-3بٌن مفردات اْنفاق على العاملٌن.
لم تجد الباحثة أي صعوبة فً جمع المعلومات حول إنفاق الشركات عٌنة الدراسة على العاملٌن ،حٌث
كانت متوفرة بشكل واضح فً التقارٌر المالٌة السنوٌة المدرجة فً بورصة عمان ،ولكن اختلفت هذه النفقات
حسب نشاط الشركة واهتماماتها ،حٌث تنفق بعض الشركات مبالغ على الوجبات اْجبارٌة للعاملٌن
للمحافظة على صحتهم بسبب طبٌعة نشاط الشركة ،ومثال ذلك الشركة اِردنٌة للصناعات الخشبٌة
(جواٌكو) ،وتنفق بعض الشركات الكثٌر على تؤمٌن مٕبس خاصة للعمال لتوفٌر اِمن والسٕمة لهم من
مخاطر العمل ،ومثال ذلك شركات الصناعات الكٌمائٌة ،كما توجهت بعض الشركات إلى توفٌر الرفاهٌة
للعاملٌن فٌها من خٕل الرحٕت الترفٌهٌة والدٌنٌة واِندٌة أجتماعٌة.
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عنصر التكلفة
تكالٌف الحوافز والبدٔت غٌر اِجر اِساسً.
تكالٌف المساهمة فً الضمان أجتماعً.
تكالٌف المساهمة فً صندوق أدخار.
تكالٌف منح ومكافآت العاملٌن.
تكالٌف إعانات وفاة وعجز العاملٌن.
تكالٌف التؤمٌن الصحً.
تكالٌف الوجبات اْجبارٌة للعاملٌن.
تكالٌف مٕبس خاصة لحماٌة العاملٌن من مخاطر العمل.
تكالٌف تؤمٌن المواصٕت.
تكالٌف تدرٌب وتؤهٌل العاملٌن.
تكالٌف بعثات الحج والعمرة.
تكالٌف الرحٕت.
تكالٌف اِندٌة.
تكالٌف إسكان العاملٌن.
تكالٌف وسائل اِمن الصناعً.
تكالٌف أخرى.
 SEN (Spending on Environment) :المبالغ التً تنفقها الشركات عٌنة

الدراسة على البٌئة.

َ
ٌحظ بأهتمام الكبٌر من قبل الشركات اِردنٌة عٌنة الدراسة ،كما واجهت
إن اْنفاق على البٌئة لم
الباحثة صعوبة فً تحدٌد إنفاق الشركات على البٌئة بشكل واضح ،و ٌُعزى ذلك إلى عدم اهتمام إدارة
الشركات بالبٌئة ،حٌث أن بعض الشركات تحصل على إٌراد من خٕل بٌع مخلفاتها الصناعٌة لشركات
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تعمل على تدوٌرها ،ومثال ذلك مصانع الورق والكرتون ،حٌث تقوم بشراء مخلفات الشركات الصناعٌة من
ورق وكرتون ثم تقوم بإعادة تدوٌره ،و ُتع ّد هذا العمل خدمة للبٌئة والمجتمع ،فهً تخدم الشركات من خٕل
شراء مخلفاتها ،وتتخلص من مخلفاتها بشكل إٌجابً .كما تقوم بعض الشركات بتوفٌر الطاقة للمحافظة على
البٌئة مما تعتبره إٌراداً ولٌس مصروفاً ،كما أن بعض الشركات ٔ تهتم بالبٌئة بشكل عام ،فمن خٕل
المقابٕت الشخصٌة ٔحظت الباحثة عدم إدراك بعض المدٌرٌن المالٌٌن لمفهوم (اْنفاق على البٌئة) أو
(المسإولٌة تجاه البٌئة).

عنصر التكلفة
تكالٌف التخلص من النفاٌات.
تكالٌف معالجة مٌاه الصرف الصحً.
تكالٌف منع تلوث البٌئة (الغبار والغازات المنبثقة من العملٌات اْنتاجٌة).
تكالٌف تجمٌل وتشجٌر المنطقة.
مكافحة الحشرات والقوارض.
تكالٌف أخرى.

 DIS (Voluntary Disclosure) :اْفصاح أختٌاري عن المسإولٌة

أجتماعٌة.

اهتم عدد من الباحثٌن باْفصاح عن المعلومات المحاسبٌة وأثره على تكلفة رأس المال ،وذلك
ِهمٌته فً عملٌة اتخاذ قرار أستثمار ،وتوصلت الدراسات إلى وجود عٕقة سالبة بٌن اْفصاح عن
المعلومات المحاسبٌة وتكلفة رأس المال ،وٌُعزى السبب إلى أن اْفصاح الجٌد ٌخفض من حالة عدم تماثل
المعلومات التً تإدي إلى خفض تكلفة رأس المال ) .(Verrecchis,2001وما ٌمٌز هذه الدراسة هو بٌان
أثر اْفصاح أختٌاري عن المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المالفً الشركات الصناعٌة اِردنٌة
المدرجة فً بورصة عمان.
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قامت الباحثة باختٌار وتحدٌد معلومات ومفردات معٌنة ضرورٌة ومهمة فً عملٌة اْفصاح عن
المسإولٌة أجتماعٌة ،وقد تم تقسٌم المعلومات إلى مجموعات هً اْنفاق على المجتمع ،واْنفاق على
العاملٌن ،واْنفاق على البٌئة ،وقد استعانت الباحثة بالمفردات المذكورة فً دراسة (الفرح والهنداوي،
 ،)2011كما قامت الباحثة بإجراء بعض التعدٌٕت كً تصبح هذه المفردات مٕئمة للدراسة للوصول إلى
نتٌجة أكثر دقة ،حٌث ٌوضح الجدول ( )5-3المفردات التً تم قٌاس اْفصاح عنها فً التقارٌر المالٌة
للشركات عٌنة الدراسة.

من خٕل اطٕع الباحثة على التقارٌر المالٌة للشركات عٌنة الدراسة والمنشورة فً بورصة عمان،
ٔحظت اهتمام الشركات باْفصاح عن أدائها أجتماعً وذكر أنشطتها أجتماعٌة ومساهمتها فً المحافظة
على البٌئة ،فً بنود خاصة فً بداٌة التقارٌر المالٌة ،ؤ تقوم بإدراج المبالغ المنفقة بشكل دقٌق فً
تقارٌرها ،مما أوجد صعوبة فً تحدٌد هذه المبالغ ِغراض الدراسة.

التسلسل

نوع المعلومات

 .1تكالٌف تبرعات للمإسسات الثقافٌة.
 .2تكالٌف تبرعات للمإسسات الخٌرٌة وأجتماعٌة.
 .3تكالٌف تبرعات بناء المساجد.
 .4تكالٌف بعثات لطلبة المنطقة.
 .5تكالٌف خدمات صحٌة لسكان المنطقة.
 .6تكالٌف خدمات ترفٌهٌة لسكان المنطقة.

معدل اْفصاح للمفردة
%100
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 .7تكالٌف تعبٌد وإنارة الطرق.
 .8تكالٌف عمل مظٕت على اِرصفة.

 .9تكالٌف الحوافز والبدٔت.
 .10تكالٌف المساهمة فً الضمان أجتماعً.
 .11تكالٌف المساهمة فً صندوق أدخار.
 .12تكالٌف منح ومكافآت العاملٌن.
 .13تكالٌف إعانات وفاة وعجز العاملٌن.
 .14تكالٌف التؤمٌن الصحً.
 .15تكالٌف وجبات الطعام اْجبارٌة للعاملٌن.
 .16تكالٌف مٕبس خاصة لحماٌة العاملٌن من مخاطر العمل.
 .17تكالٌف تؤمٌن المواصٕت.
 .18تكالٌف تدرٌب وتؤهٌل العاملٌن.
 .19تكالٌف بعثات الحج والعمرة.
 .20تكالٌف الرحٕت الترفٌهٌة.
 .21تكالٌف اِندٌة أجتماعٌة والرٌاضٌة.
 .22تكالٌف إسكان العاملٌن.

 .23تكالٌف وسائل اِمن الصناعً.
 .24تكالٌف التخلص من النفاٌات.
 .25تكالٌف معالجة مٌاه الصرف الصحً.
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 .26تكالٌف منع تلوث البٌئة (مكافحة القوارض).
 .27تكالٌف تجمٌل وتشجٌر المنطقة.

تم قٌاس مستوى اْفصاح الكلً للمسإولٌة أجتماعٌة بإعطاء ( )0صفر للشركات التً لم تفصح
عن مفردة معٌنة ) (1واحد للشركات التً أفصحت عن هذه المفردة ،ثم ٌقسم عدد المفردات التً تم اْفصاح
عنها على المفردات الكلٌة ،فٌكون بذلك كل بند فً المإشر متساوي اِهمٌة للمستخدم العادي .والمعادلة التالٌة
تقٌس اْفصاح الكلً للمسإولٌة أجتماعٌة للشركات (الفرح والهنداوي-:)2111 ،
n

TD= 1 ∑ di………………… 4
n i=1
حٌث أن-:
 :TDاْفصاح الكلً فً الشركات ).(Total Disclosure
 : diعدد مفردات التً تم اْفصاح عنها.
 : nعدد المفردات الكلً.
ولتحدٌد أثر اْنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة وأثر اْفصاح أختٌاري على تكلفة رأس المال فً
الشركات عٌنة الدراسة وبالتالً اختبار الفرضٌات تم استخدام المعادلة التالٌة-:
)R= α0 + β1*CSR + βi*Controlj....................5(Wang, et al., 2013

حٌث سٌتم تعوٌض عناصر المسإولٌة أجتماعٌة واْفصاح عن  CSRوالمتغٌرات المستقلة الضابطة
بدًٔ من  Controlلتصبح المعادلة على النحو التالً-:
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R= α0 +β1CSR+β2BETAt-1+β3BMt-1 +β4SIZEt-1+β5LEVt-1+β6LOSSt-1+β7INVt6

1+β8SaleGRWt-1 ………….

)(Wang, et al., 2013

حٌث أن-:
R

 (Cost of Capital) :تكلفة رأس المال

CSR

 ( Corporate Social Responsibility):المسؤولية االجتماعية للشركات.

 : BETAمعامل المخاطرة.
BM

 :نسبة القٌمة الدفترٌة إلى القٌمة السوقٌة.

SIZE

 :حجم الشركة

LEV

 :الرافعة المالٌة.

 : LOSSالخسائر.
 : INVEالتغٌر فً المخزون.
 : SALEGRWالزٌادة فً المبٌعات.
-

 :معامل المخاطرة (ٌقٌس المخاطرة المنتظمة فً الشركة).
واجهت الباحثة بعض الصعوبات فً توافر معامل المخاطرة ) (Betaللشركات عٌنة الدراسة ،حٌث

قامت باحتسابه حسب المعادلة التالٌة

-: 2004
β= cov (RsRm)/σ2RM …………….7

حٌث-:
 : βمعامم انمخاطشة (بُخا)
 : Rsعائذ انششكت
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 : Rmعائذ محفظت انسىق
 : σ2معامل التباٌن لعائد الشركة
 :σ2 Rmمعامل التباٌن لعائد السوق
 :σ Rmاالوحشاف انمعُاسٌ نعائذ انسىق.
) : Cov (Rs Rmانخباَه انمشخشك بُه عائذ انششكت وعائذ انسىق .وهى حاصم ضشب معامم االسحباط )(r
بُه انعائذَه بكم االوحشاف انمعُاسٌ نعائذ انششكت واالوحشاف انمعُاسٌ نعائذ انسىق.
  (Book-to-Market) :BMنسبة القٌمة الدفترٌة إلى القٌمة السوقٌة.  :SIZEحجم الشركة (لوغارٌتم موجودات الشركة).  (Financial Leverage) :LEVالرافعة المالٌة (إجمالً الدٌن  /إجمالً الموجودات).  :LOSSالخسائر.حٌث تم إعطاء( )0صفرللشركات التً حققت أرباح والرقم ) (1واحد للشركات التًلم تحقق أرباح.
-

 (inventory) :INVنسبة (المخزون /إجمالً اِصول).

  :SALEGRWالتغٌر فً المبٌعات ،وتم قٌاسها من خٕل المعادلة التالٌة-:Sale Grew = Total Salest – Total Salest-1 ................8
)(Wang, et al., 2013

Total Salest-1
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1 4
2 4
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ٌهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج التحلٌل اْحصائً باختبار فرضٌاتها وذلك باستخدام اْحصاءات
الوصفٌة (أنحراف المعٌاري والمتوسطات) وتحلٌل أنحدار المتعدد.
وقد أظهرت الدراسة أن متوسط إنفاق شركات عٌنة الدراسة على العاملٌن بلغ (،)308.776.809
والبٌئة ( ،)17.116.037والمجتمع ( )7.922.260دٌناراً أردنٌاً ،حسب الملحق رقم ( .)1وٌظهر فً
الجدول ( )1-4المتوسطات الحسابٌة وأنحرافات المعٌارٌة ،حٌث أن أعلى قٌمة للمتوسطات هو متوسط
اْنفاق على العاملٌن ( ،)8.427ثم متوسط اْنفاق على المجتمع ( ،)6.853ومن ثم متوسط اْنفاق على
البٌئة فهو (،)7.230أما متوسط اْفصاح فهو ( ،)0.667أما بالنسبة لمتوسطات أنحراف المعٌاري
فاِعلى هو واْنفاق على المجتمع ( ،)3.015اْنفاق على العاملٌن ( ،)2.173واْنفاق على البٌئة
( ،)1.798وتشٌر هذه النتائج إلى عدم تجانس معدٔت اْنفاق للشركات عٌنة الدراسة على المسإولٌة
أجتماعٌة ،وهذا ما ٔحظته الباحثة أثناء جمع البٌانات سواء من القوائم المالٌة أو المقابٕت الشخصٌة،
فبعض الشركات ُتنفق مبالغ ضئٌلة جداً على المجتمع وعلى البٌئة ،بالمقابل فإن الشركات الكبرى مثل مصانع
اِسمنت ،البوتاس العربٌة ،ومصفاة البترول ُتنفق مبالغ ضخمة جداً على المجتمع والبٌئة ،أما بالنسبة لٓنفاق
على العاملٌن ف ُتفسِ ر الباحثة التباٌن بتفاوت إنفاق الشركات عٌنة الدراسة على العاملٌن وذلك بسبب عوامل
عدة هً عدد العاملٌن ،ومستوى الرواتب والحوافز ،ومدى اهتمام الشركة فً تحسٌن معٌشة العاملٌن وتؤمٌن
المواصٕت ،والتؤمٌن الصحً ،وصندوق اْدخار وغٌرها من الممٌزات التً توفرها بعض الشركات
للعاملٌن فٌها.
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1 4

Descriptive Statistics
N

Std. Deviation

Mean

30

0.0095

0.1508

R

30

3.0155

6.8533

Log Social

30

2.1738

8.4276

Log Employee

30

1.7983

7.3200

Log Environment

30

0.2877

0.6676

Disclosure

30

0.4213

1.5220

Beta

30

0.4230

1.0604

BM

30

0.0503

0.2293

Leverage

30

0.0364

0.1400

Loss

30

0.0438

0.1360

Inventory

30

0.8259

7.4820

Log Asset

30

0.0570

0.2467

SaleGRW

ٌبٌن الجدول ( )2a-4والجدول ( )2b-4من خالل معامل ارتباط بٌرسون العالقة بٌن المتغٌرات
المستقلة وتكلفة رأس المال ،فأكثر المتغٌرات أثرا على تكلفة رأس المال هو اإلفصاح ،حٌث بلغت قٌمة
معامل االرتباط ( ،)-20905ثم اإلنفاق على العاملٌن بقٌمة ( ،)-20826اإلنفاق على البٌئة ( ،)-20090وأخٌرا
اإلنفاق على المجتمع (.)20299
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)2a-4( جدول
مصفوفة معامالت االرتباط لجميع المتغيرات
Correlations
R

SC

SEM

SEN

DIS

BETA

R

1.000

.092

-.806

-.191

-.915

.092

SC

.092

1.000

.183

.048

.124

.208

SEM

-.806

.183

1.000

.082

.837

.147

SEN

-.191

.048

.082

1.000

.124

.027

DIS

-.915

.124

.837

.124

1.000

.051

BETA

.092

.208

.147

.027

.051

1.000

LOSS

.212

-.252

-.411

.123

-.135

.033

INV

-.228

-.093

.012

.280

.214

.300

Assets

.310

.201

-.125

-.063

-.124

.335

SALEGRW

-.268

-.381

.219

-.113

.225

.017
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)2b-4( جدول
مصفوفة معامالت االرتباط لجميع المتغيرات
Correlations

BM

LEV

LOSS

INV

Assets

SALEGRW

R

-.259

-.061

.212

-.228

.310

-.268

SC

-.414

-.182

-.252

-.093

.201

-.381

SEM

-.022

.195

-.411

.012

-.125

.219

SEN

-.159

.089

.123

.280

-.063

-.113

DIS

.173

-.054

-.135

.214

-.124

.225

BETA

-.500

.373

.033

.300

.335

.017

BM

1.000

-.011

.167

.063

-.354

.186

LEV

-.011

1.00

-.394

.146

.181

.320

LOSS

.167

-.394

1.000

.149

.080

-.093

INV

.063

.146

.149

1.000

.211

.041

Assets

-.354

.181

.080

.211

1.00

-.031

.320

-.093

.041

-.031

1.000

SALEGRW .186
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2 4
تشترط معظم أختبارات المعلمٌة وجوب أن ٌكون توزٌع البٌانات توزٌعا ً طبٌعٌاً ،وللتؤكد من أن
بٌانات هذه الدراسة تلبً هذا الشرط تم استخدام اختبار كولموكروف -سمٌرنوف

K – Stest) (One -

sampleحٌث أظهرت نتٌجة أختبار أن بٌانات الدراسة تتبع التوزٌع الطبٌعً .فقد تم قبول الفرضٌات بنا ًء
على قٌمة P-Value Sigالتً ُتعد أصغر مستوى اختبار لقٌاس المعنوٌة اْحصائٌة ،حٌث نقبل الفرضٌة
العدَ مٌّة ) (H0إذا كانت أكبر من نسبةالخطؤ ( )αوهً ( )2025ونرفض الفرضٌة البدٌلة ) ،(H1ونرفض
َ
العدَ مٌّة ) (H0إذا كانت أقل أو تساوي نسبة الخطؤ ( )αوهً ( )2025ونقبل الفرضٌة البدٌلة ()H1
الفرضٌة َ
(الزعبً والطٕفحة.)9209 ،
1 2 4
 ٔ ٌوجد أثر ذو دٔلة إحصائٌة عند مستوى الدٔلة ) (α ≤ 0.05لٓنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة علىتكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان.

بعد أن قامت الباحثة بإجراء المعالجات الرٌاضٌة الٕزمة للبٌانات لتصبح مٕئمة ومتوافقة وأغراض
الدراسة المتمثلة فً اختبار الفرضٌات ،وتحدٌد المبالغ المنفقة من قبل الشركات على المسإولٌة أجتماعٌة،
تم اختبار هذه الفرضٌة من خٕل تطبٌق تحلٌل أنحدار الخطً المتعدد (Multiple Regression
) Analysisوذلك من خٕل المعادلة التالٌة-:

R= α0 +β1CSR t-1+β2BETAt-1+β3BMt-1 +β4SIZEt-1+β5LEVt-1+β6LOSSt-1+β7INVt)1 (Wang, et al., 2013

1+β8SALEGRWt-1…………….

حٌث ٌظهر جدول معامل التحدٌد رقم ( )3-4قٌمة ) (Adjusted R-Squareوالبالغة ) (.376والتً
ُتشٌر إلى أن المتغٌرات المستقلة فً هذا النموذج تستطٌع أن ُتفسر ما نسبته ) (.376من التباٌن فً المتغٌر
التابع ،وهذا ٌدل على وجود عٕقة خطٌة للنموذج المُقترح.
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Model Summary
Std. Error of the
Estimate
.007577

Adjusted R
Square

R
Square

.376

.548

Model

R

1

.740

وٌبٌن جدول تحلٌل التباٌن رقم ( ANOVA )4-4أن قٌمة  p-Value Sigبلغت ) (.016وهً أقل من
العدَ مٌّة ) (HOالتً تفترض عدم وجود أثر لٓنفاق على
مستوى الدٔلة  ،2025لذلك نرفض الفرضٌة َ
المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،ونقبل
الفرضٌة البدٌلة ).(H1
جدول ()4-4
تحليل التباين
ANOVA
Value PSig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

Model

.016

3.184

.000

8

.001

1 Regression

.000

21

.001

Residual

29

.003

Total

84
و ُتشٌر نتائج تحلٌل أنحدار الخطً المتعدد فً جدول ()5-4إلى أن قٌمة  Betaالتً بلغت ( )-.539أن
العٕقة بٌن اْنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة وتكلفة رأس المال هً عٕقة عكسٌة ،أي أن اْنفاق على
المسإو لٌة أجتماعٌة ٌإدي إلى خفض تكلفة رأس المال ،وبمعنى آخر فإن المبالغ التً تنفقها الشركات على
المسإولٌة أجتماعٌة تلفت انتباه المجتمع المحلً إلى تلك الشركات وأعمالها ونشاطاتها ومنتجاتها اِمر
العدَ مٌّة ) (HOالتً تفترض عدم
الذي ٌنعكس بشكل إٌجابً على تكلفة رأس المال ،لذلك نرفض الفرضٌة َ
وجود أثر لٓنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً
بورصة عمان ،ونقبل الفرضٌة البدٌلة ) (H1التً تشٌر إلى وجود هذا اِثر.
جدول ()5-4
تحليل االنحدار
Coefficients
Un standardized standardized
coefficients
coefficients
Sig.

T

Beta

Std.
Error

B

Model

.018

.151

)(Constant

.000

8.401

.001

-.003

Corporate Social
Performance

.003

-3.290

-.539

.003

.565

.584

.128

.005

.597

-.537

-.110

.005

-.002

.901

.127

.026

.039

.005

.417

.827

.153

.049

.040

.170

-1.421

-.234

.063

-.051

.111

1.663

.279

.002

.003

Assets

.621

-.502

-.083

.028

-.014

SaleGRW

Beta
BM
Leverage
Loss
Inventory
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2 2 4
 ٔ ٌوجد أثر ذو دٔلة إحصائٌة عند مستوى الدٔلة ) (α ≤ 0.05لٓنفاق على المجتمع على تكلفة رأسالمال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان.
تم اختبار هذه الفرضٌة من خٕل تطبٌق تحلٌل أنحدار الخطً المتعدد (Multiple Regression
) Analysisوذلك من خٕل المعادلة التالٌة-:
R= α0 +β1SC t-1+β2BETAt-1+β3BMt-1 +β4SIZEt-1+β5LEVt-1+β6LOSSt-1+β7INVt2

1+β8SALEGRWt-1…………….

ٌظهر من جدول معامل التحدٌد ( )6-4أن قٌمة ) (Adjusted R-Squareبلغت ( ،)20258حٌث
تشٌر هذه القٌمة إلى أن المتغٌرات المستقلة تستطٌع من خٕل النموذج المقترح أن ُتفسِ ر ما نسبته ()20258
من التباٌن فً المتغٌر التابع.

Model Summary
Std. Error of the

Adjusted R

Estimate

Square

1.119311

1.158

R Square

R

1.564 1.318

Model

1

86
وٌُشٌر جدول تحلٌل التباٌن رقم ( ANOVA )7-4أن قٌمة  p-Value Sigبلغت ( )20334وهً أكبر
العدَ مٌّة ) (HOالتً تفترض عدم وجود أثر لٓنفاق على
من مستوى الدٔلة  ،2025لذلك نقبل الفرضٌة َ
المجتمع على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،ونرفض الفرضٌة البدٌلة
).(H1

جدول ()7-4
تحليل التباين
ANOVA
p-Value

F

Sig
.334

Mean

Df

Square
1.223

Sum of

Model

Squares

.000

8

.001

1 Regression

.000

21

.002

Residual

29

.003

Total

وٌبٌن جدول نتائج تحلٌل أنحدار الخطً المتعددرقم ( )8-4أن قٌمة  Betaهً ( ،)-.067أي أن
اْنفاق على المجتمع ٌإدي إلى خفض تكلفة رأس المال ولكن ٔ ٌوجد دٔلة إحصائٌة ،و ُترجع الباحثة سبب
ذلك إلى ضآلة المبالغ المنفقة على المجتمع من قبل الشركات اِمر الذي ٌإدي إلى عدم اهتمام المجتمع،
واِطراف اِخرى بهذه الشركات ،ومنتجاتها حٌث ٌنعكس ذلك سلبا ً على تكلفة رأس المال ،لذلك نقبل
العدَ مٌّة ) (HOالتً تفترض عدم وجود أثر لٓنفاق على المجتمع على تكلفة رأس المال فً
الفرضٌة َ
الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،ونرفض الفرضٌة البدٌلة ).(H1
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)8-4( جدول
تحليل االنحدار
Coefficients
Un standardized
coefficients
Model

B

Std.
Error

(Constant)

.137

.024

Social

.000

.001

Beta

.000

BM

standardized
coefficients
Beta

T

Sig.

5.809

.000

-.067

-.282

.781

.006

-.035

-.128

.899

-.004

.006

-.181

-.721

.497

Leverage

.023

.050

.122

.461

.650

Loss

.072

.064

.276

1.131

.271

Inventory

-.070

.044

-.321

-1.600

.125

Assets

.003

.002

.286

1.355

.190

SaleGRW

-.042

.035

-.251

-1.224

.235

3 2 4
( لٓنفاق على العاملٌن على تكلفة رأسα ≤ 0.05)  ٔ ٌوجد أثر ذو دٔلة إحصائٌة عند مستوى الدٔلة.المالفً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان

88
R= α0+β1SEMt-1+ β2BETAt-1+β3BMt-1+β4SIZEt-1+β5LEVt-1+β6LOSSt-1+β7INVt3

1+β8SALEGRWt-1…………….

بعد قٌاس اْنفاق على العاملٌن من خٕل استخدام المعادلة رقم ( ،)3تبٌن من جدول رقم

( )9-4أن

قٌمة معامل التحدٌد ) (Adjusted R-Squareتبلغ ( ).771وهً تشٌر إلى أن المتغٌرات المستقلة تستطٌع
من خٕل النموذج المقترح أن ُتفسِ ر ما نسبته ( ).771من التباٌن فً المتغٌر التابع ،مما ٌدل على وجود
عٕقة خطٌة قوٌة للنموذج المقترح.

Model Summary
Std. Error of the

Adjusted R

Estimate

Square

.004590

.771

R Square

.834

R

.913

Model

1

وٌتبٌن من جدول تحلٌل التباٌن ( ANOVA )11-4أن قٌمة  p-Value Sigبلغت ( )1.111وهً أقل
العدَ مٌّة ) (H0التً تفترض عدم وجود عٕقة بٌن اْنفاق
من مستوى الدٔلة  ،1.15لذلك نرفض الفرضٌة َ
على العاملٌن على تكلفة رأس المال ،ونقبل الفرضٌة البدٌلة ) (H1والتً ُتشٌر إلى وجود أثر ذو دٔلة
إحصائٌة لٓنفاق على العاملٌن على تكلفة رأس المال.
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جدول ()11-4
تحليل التباين
ANOVA
p-Value

F

Sig
.000

Mean

Df

Sum of Squares

Model

Square
13.214

.000

8

.003

1 Regression

.000

21

.000

Residual

29

.003

Total

و ُتشٌر نتائج تحلٌل أنحدار الخطً المتعدد فً جدول ( )11-4أن قٌمة  )-.842( Betaوهذا ٌعنً أن
اْنفاق على العاملٌن ٌإدي إلى خفض تكلفة رأس المال ،وتفسر الباحثة تناقض النتائج بٌن اْنفاق على
العاملٌن واْنفاق على المجتمع هو اْنفاق الضخم على العاملٌن مقارنة مع اْنفاق على المجتمع ،مما ٌإدي
إلى تحسٌن الصورة الذهنٌة لدى المجتمع وأتجاه إلى منتجاتها ،وأهتمام بنشاطاتها ،وبالتالً ضمان
العدَ مٌّة )(H0
استمرارها ونموها مما ٌنعكس بشكل إٌجابً على تكلفة رأس المال ،لذلك نرفض الفرضٌة َ
التً تفترض عدم وجود أثرلٓنفاق على المجتمع على تكلفة رأس المال ،ونقبل الفرضٌة البدٌلة ) (H1التً
ُتشٌر إلى وجود أثر ذو دٔلة إحصائٌة لٓنفاق على العاملٌن على تكلفة رأس المال.
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)11-4( جدول
نتيجة تحليل االنحدار
Coefficients
Un standardized
coefficients
Model

B

Std.
Error

(Constant)

.176

.012

Employee

-.004

.000

Beta

.005

BM

standardized
coefficients
Beta

T

Sig.

15.100

.000

-.842

-8.107

.000

.003

.215

1.624

.119

-.001

.003

-.058

-.465

.647

Leverage

.003

.023

.017

.142

.889

Loss

-.027

.031

-.102

-.850

.405

Inventory

-.066

.022

-.300

-3.049

.006

Assets

.002

.001

.178

1.739

.097

SaleGRW

-.012

.016

-.074

-.754

.459

4 2 4
( لٓنفاق على البٌئة على تكلفة رأسα ≤ 0.05)  ٔ ٌوجد أثر ذو دٔلة إحصائٌة عند مستوى الدٔلة.المال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان
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تم اختبار هذه الفرضٌة من خٕل تطبٌق تحلٌل أنحدار الخطً المتعدد (Multiple Regression
) Analysisواستخدام المعادلة رقم (.)4

R= α0 + β1SENt-1+ β2BETAt-1+β3BMt-1 +β4SIZEt-1+β5LEVt-1+β6LOSSt-1+β7INVt4

1+β8SALEGRWt-1…………….

ٌظهر من الجدول رقم ( )09-4أن قٌمة معامل التحدٌد ) (Adjusted R-Squareهً ( ).124حٌث
ٌُشٌر هذا إلى أن المتغٌرات المستقلة تستطٌع من خٕل النموذج المقترح أن ُتفسِ ر ما نسبته ( ).124من التباٌن
فً المتغٌر التابع ،وهذا ٌدل على وجود عٕقة خطٌة للنموذج المقترح.

Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

1.118975

1.124

R Square

R

1.615 1.366

Model

1

كما ٌُشٌر جدول تحلٌل التباٌن رقم (ANOVA )03-4إلى أن قٌمة  p-Value Sigبلغت ( ).211وهً
أكبر من مستوى الدٔلة  ،2025لذلك نقبل الفرضٌة ال َعدَ مٌّة ) (HOالتً تفترض عدم وجود أثر لٓنفاق على
البٌئة على تكلفة رأس المال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،ونرفض الفرضٌة البدٌلة
).(H1
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جدول ()13-4
تحليل التباين
ANOVA
p-Value

F

Sig
.211

Mean

Df

Sum of Squares

Model

Square
1.515

.000

8

.001

1 Regression

.000

21

.002

Residual

29

.003

Total

و ُتشٌر النتائج تحلٌل أنحدار الخطً المتعدد فً جدول ()14-4أن قٌمة  Betaوالبالغة

( )-.269إلى

وجود أثر سالب لٓنفاق على البٌئة على تكلفة رأس المال ،وهذا ٌعنً أن اْنفاق على البٌئة ٌإدي إلى خفض
تكلفة رأس المال ،لكن عدم وجود دٔلة لهذا اْنفاق حسب ما ظهر فً جدول (ٌُ )11-4شٌر إلى أن المجتمع
المحلً ٔ ٌلتفت إلى منتجات ونشاطات هذه الشركات ِنه ٔ ٌُٕحظ أي اهتمام من قبل الشركات بالبٌئة
المحٌطة بها ،وهً العنصر المهم فً حٌاة المجتمع ِن نظافتها وصفاءها ضروري ٔستمرار حٌاته ،مما
ٌإدي إلى زٌادة تكلفة رأس المال.
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)14-4( جدول
تحليل االنحدار
Coefficients
Un standardized
coefficients
Model

B

Std.
Error

(Constant)

.149

.023

Environment

-.001

.001

Beta

-.004

BM

standardized
coefficients
Beta

T

Sig.

6.374

.000

-.269

-1.297

.209

.006

-.168

-.633

.534

-.007

.006

-.318

-1.201

.243

Leverage

.049

.048

.260

1.032

.314

Loss

.104

.059

.396

1.773

.091

Inventory

-.046

.046

-.209

-.999

.329

Assets

.002

.002

.193

.926

.365

SaleGRW

-.045

.032

-.269

-1.419

.171

5 2 4
( لٓفصاح أختٌاري على تكلفة رأسα ≤ 0.05)  ٔ ٌوجد أثر ذو دٔلة إحصائٌة عند مستوى الدٔلة.المال فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان
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تم اختبار هذه الفرضٌة من خٕل تطبٌق تحلٌل أنحدار الخطً المتعدد (Multiple Regression
) Analysisباستخدام المعادلة التالٌة-:
R= α0 + β1DISt-1+β2BETAt-1+β3BMt-1 +β4SIZEt-1+β5LEVt-1+β6LOSSt-1+β7INVt5

1+β8SALEGRWt-1…………….

ٌظهر من الجدول رقم ( )05-4أن قٌمة معامل التحدٌد ) (Adjusted R-Squareتبلغ ( )20924وتشٌر
هذه القٌمة إلى أن المتغٌرات المستقلة تستطٌع من خٕل النموذج المقترح أن ُتفسر ما نسبته ( )20924من
التباٌن فً المتغٌر التابع ،وهذا ٌدل على وجود عٕقة خطٌة قوٌة للنموذج المقترح.

Model Summary
Std. Error of the

Adjusted R

Estimate

Square

1.112974

1.914

R Square

R

1.965 1.931

Model

1

كما ٌظهر من جدول تحلٌل التباٌن ( ANOVA )16-4أن قٌمة  p-Value Sigبلغت ( )1.111وهً
العدَ مٌّة ) (H0التً تفترض عدم وجود أثر لٓفصاح
أقل من مستوى الدٔلة  ،1.15لذلك نرفض الفرضٌة َ
أختٌاري على تكلفة رأس المال ،ونقبل الفرضٌة البدٌلة ) (H1والتً تعنً وجود أثر ذو دٔلة إحصائٌة
لٓنفاق على العاملٌن على تكلفة رأس المال.
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جدول ()16-4
تحليل التباين
ANOVA
p-Value

F

Sig
.000

Mean

Df

Model

Sum of Squares

Square
35.088

.000

8

.002

1 Regression

.000

21

.000

Residual

29

.003

Total

و ُتشٌر نتائج تحلٌل أنحدار الخطً المتعدد فً جدول ( )17-4أن قٌمة  Betaوالبالغة ()-0.907
إلى وجود أثر سالب ،أي إذا كان اْفصاح أكثر تفصًٌٕ للمسإولٌة أجتماعٌة سوف ٌإدي إلى خفض تكلفة
رأس المال ،وهذا ٌعنً أن اْفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة ٌإثر على سلوك أفراد المجتمع المحلً ،من
خٕل توجٌهه إلى منتجات الشركات التً تقوم بعملٌة اْفصاح ،وأهتمام بنشاطاتها وزٌادة الؤء لها مما
العدَ مٌّة ) (H0التً تفترض عدم وجود أثر ذو دٔلة
ٌإثر على تكلفة رأس المال ،لذلك نرفض الفرضٌة َ
إحصائٌة لٓفصاح أختٌاري على تكلفة رأس المال ،ونقبل الفرضٌة البدٌلة ) (H1والتً تعنً وجود أثر ذو
دٔلة إحصائٌة لٓفصاح أختٌاري على تكلفة رأس المال.
ُنٕحظ مما سبق أن هناك أثر لٓفصاح عن المسإولٌة أجتماعٌة على تكلفة رأس المال ،علما ً بؤن
اْنفاق على المجتمع كان له أثر ضئٌل ولكنه غٌر دال إحصائٌاً ،كما أن اْنفاق على البٌئة لم ٌكن له أثر
على تكلفة رأس المال ،وهذا ٌشٌر إلى وجود تناقض بٌن هذه النتائج  .وترى الباحثة أن السبب فً ذلك ٌعود
إلى أن الشركات تقوم باْفصاح عن نشاطاتها المتعلقة بالمسإولٌة أجتماعٌة بغض النظر عن حجم هذا
النشاط لتظهر نفسها أنها غٌر مقصرة فً هذا الجانب اِمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل اْفصاح وهذا بدوره
أدى إلى وجود أثر لٓفصاح على تكلفة رأس المال ،ولكن ضآلة المبالغ المنفقة عل النشاطات المتعلقة
بالمجتمع والبٌئة أدت إلى النتٌجة السابقة وهو عدم وجود اثر لهذا اْنفاق عل تكلفة رأس المال.
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)17-4( جدول
تحليل االنحدار
Coefficients
Un standardized
coefficients
Model

B

Std.
Error

standardized
coefficients
Beta

T
22.367

Sig.

(Constant)

.156

.007

.000

Disclosure

-.030

.002

-.907

-13.624 .000

Beta

.005

.002

.240

2.800

.011

BM

.002

.002

.107

1.302

.207

Leverage

-.044

.016

-.230

-2.759

.012

Loss

-.007

.020

-.028

-.371

.715

Inventory

-.027

.014

-.122

-1.870

.075

Assets

.003

.001

.224

3.394

.003

SALEGRW

.000

.011

-.006

-.086

.932
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98
تهدف هذه الدراسة إلى بٌان أثر المسإولٌة أجتماعٌة للشركات على تكلفة رأس المال ،من خٕل
المتغٌرات (اْنفاق على المجتمع ،واْنفاق على العاملٌن ،واْنفاق على البٌئة ،واْفصاح أختٌاري) فً
الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان خٕل الفترة (.)9203-9229

1 5
 .0أظهرت نتٌجة اختبار الفرضٌة الرئٌسة وجود أثر لٓنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة (اْنفاق على
المجتمع ،واْنفاق على العاملٌن ،واْنفاق على البٌئة) على تكلفة رأس المال للشركات الصناعٌة
المدرجة فً بورصة عمان ،ووجود عٕقة عكسٌة بٌن اْنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة وتكلفة رأس
المال ،أي أن اْنفاق على المسإولٌة أجتماعٌة ٌإدي إلى خفض تكلفة رأس المال ،وهذا ٌعنً أن
المبالغ التً ُتنفقها الشركات الصناعٌة اِردنٌة على المسإولٌة أجتماعٌة التً تعتبرها مصارٌف
و ُتحملها على قائمة الدخل تعود بالنفع على تلك الشركات من خٕل خفض تكلفة رأس المال ،وتتفق هذه
النتٌجة مع نتٌجة دراسة ) (Wang, et al., 2013التً توصلت إلى وجود ارتباط بٌن المسإولٌة
أجتماعٌة وتكلفة رأس المال ،حٌث تعمل الشركات فً أمرٌكا الشمالٌة وأوروبا بخفض تكلفة رأس
المال من خٕل تنفٌذ استراتٌجٌة المسإولٌة أجتماعٌة للشركات.
 .9أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر ذي دٔلة إحصائٌة ْنفاق الشركات عٌنة الدراسة على المجتمع
اِردنً على تكلفة رأس المال لهذه الشركات ،ووجود عٕقة عكسٌة ،أي أن اْنفاق على المجتمع ٌإدي
إلى خفض تكلفة رأس المال ،على الرغم من أن العٕقة عكسٌة بٌن اْنفاق على المجتمع وبٌن تكلفة
رأس المال إٔ أن الشركات اِردنٌة ٔ تستغل هذه العٕقة لصالحها ،فعدم وجود أثر لٓنفاق على تكلفة
رأس المال جاء نتٌجة ضآلة إنفاق الشركات اِردنٌة على المجتمع المحلً بحٌث ٔ ُتعطً النتٌجة
المرجوة منها فً لفت انتباه المجتمع المحلً إلى الشركة ،وأعمالها ،ونشاطاتها ،ومنتجاتها ،اِمر الذي
ٌجعل من هذه النفقات عبئا ً إضافٌا ً ٔ ٌجلب النفع للشركات ،كما أن عدم وجود قانون ٌلزم الشركات
اْنفاق على المجتمع ،وهذا ٌخالف توقعات المجتمع ،حٌث ٌتوقع أفراد المجتمع أهتمام به مما ٌلفت
انتباهه إلى منتجات الشركة وأعمالها ،حٌث أشارت دراسة (نور وشاكر )2001 ،إلى عدم وجود قانون
أردنً ٌلزم الشركات باْنفاق على المجتمع ،فالمسإولٌة أجتماعٌة للشركات تفرضها قواعد اِخٕق
العامة.
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 .3توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دٔلة إحصائٌة لٓنفاق على العاملٌن على تكلفة رأس المال للشركات
الصناعٌة المُدرجة فً بورصة عمان ،وتشٌر هذه النتٌجة إلى حرص الشركات وانطٕقا ً من مسإولٌتها
أجتماعٌة على اْنفاق وأهتمام بالعاملٌن لدٌها ،من خٕل توفٌر بٌئة مناسبة للعمل ،وتحسٌن مستوى
المعٌشة لهم ،والمحافظة على صحتهم ،مما أدى إلى التؤثٌر على تكلفة رأس المال للشركات ،كما أظهرت
وجود عٕقة عكسٌة بٌن اْنفاق على العاملٌن وتكلفة رأس المال ،وهذا ما أثبتته أٌضا ً دراسة
) (Schlange, et al., 2006وهو وجود عٕقة عكسٌة قوٌة بٌن المسإولٌة أجتماعٌة والمخاطر المالٌة،
فألتزام بالمسإولٌة أجتماعٌة ٌإدي إلى انخفاض المخاطر التنظٌمٌة ،وبالتالً انخفاض تكلفة رأس
المال.

 .4أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر ذي دٔلة إحصائٌة لٓنفاق على البٌئة على تكلفة رأس المال
للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،وٌُعزى السبب إلى ضآلة المبالغ التً ُتنفقها الشركات
على البٌئة ،كما ُتع ّد البٌئة مصدر إٌراد لبعض الشركات من خٕل بٌع المخلفات وتوفٌر الطاقة ،لذلك لم
ٌكن لها تؤثٌر ذي دٔلة إحصائٌة على تكلفة رأس المال ،وقد توصلت دراسة (Friedman & Miles,
) 2001إلى أن المستثمرٌن ٌتجهون نحو الشركات التً تقوم بمسإولٌتها أجتماعٌة والبٌئٌة وتقوم
باْفصاح الكافً عنها ،وهذا أدى إلى زٌادة اْفصاح عن اْنفاق على المجتمع والبٌئة.

 .5تشٌر نتائج هذه الدراسة إلى وجود أثر ذي دٔلة إحصائٌة لٓفصاح أختٌاري عن المسإولٌة أجتماعٌة
للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان ،ووجود عٕقة عكسٌةبٌن اْفصاح أختٌاري للمسإولٌة
أجتماعٌة وتكلفة رأس المال ،مما ٌدل على مدى وعً وإدراك المستثمر ِهمٌة المسإولٌة أجتماعٌة،
وهذا ما أظهرته دراسة ) (Fredman & Miles, 2001التً أشارت إلى أن أغلب أفراد المجتمع فً
برٌطانٌا ٌتجهون نحو أستثمارات اِخٕقٌة والمسإولٌة أجتماعٌة للتؤثٌر على سلوك الشركات مما أدى
إلى زٌادة اْفصاح أجتماعً والبٌئً لدى الشركات ،كما تتوافق نتٌجة هذه الدراسة مع نتٌجة دراسة
(بوزٌان والضب )9203 ،حٌث توصل الباحثان إلى أن اْفصاح البٌئً ٌإدي إلى خفض تكلفة رأس
المال.
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بنا ًء على ما أظهرت هذه الدراسة من نتائج توصً الباحثة بما ٌلً-:

 اهتمام الشرك ات اِردنٌة بمسإولٌتها أجتماعٌة من خٕل تحدٌد أقسام داخلٌة خاصة للمسإولٌةأجتماعٌة.
 زٌادة اهتمام الشركات اِردنٌة فً تقدٌم خدمات للمجتمع وخاصة الخدمات الصحٌة ،وتطوٌر وتحسٌنالبنٌة التحتٌة له.
 زٌادة اهتمام الشركات اِردنٌة بالعاملٌن من خٕل تحسٌن مستوى المعٌشة ،وتوفٌر بٌئة العمل الجٌدة لهم. زٌادة وعً المواطنٌن والشركات بالمسإولٌة أجتماعٌة تجاه المجتمع ،العاملٌن ،والبٌئة ،من خٕلاْعٕم.
 تحدٌد هٌئة مستقلة فً وزارة الصناعة والتجارة لتقٌٌم إنفاق الشركات على المسإولٌة أجتماعٌة،وتشجٌع الشركات على ألتزام بها.

 تفعٌل جهات مختصة لمتابعة الحفاظ على البٌئة للشركات بشكل خاص ،وزٌادة وعً الشركات بمسإولٌتهاتجاه البٌئة.
 اِخذ بعٌن أعتبار مسإولٌة الشركات تجاه المجتمع والبٌئة من ضمن أهداف الشركات اِردنٌة ،وعندإعداد دراسة الجدوى.
 تطوٌر مناهج دراسٌة للمسإولٌة أجتماعٌة للشركات فً الجامعات اِردنٌة وخاصة كلٌات أقتصادواْدارة.
 إلزام الشركات اِردنٌة بتطبٌق محاسبة المسإولٌة أجتماعٌة ،واْفصاح عن مسإولٌتها أجتماعٌةبشكل كاف ودقٌق.
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الوطنٌة.
 الرحاحلة ،عبد الرزاق ،)2011( ،المسإولٌة أجتماعٌة ،دار اْعصار العلمً للنشر والتوزٌع ،ط.1 رضوان ،حنان ،)9223( ،مشكالت محاسبية معاصرة ،جامعة حلب وجامعة عمان األهلٌة(،ط،)0عمان :دار وائل للنشر.
 الزبٌدي ،حمزة،)2004( ، -الزعبً ،محمد وعباس ،الطٕفحة،

( ،ط ،)2عمان :مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع.
( ،ط ،)3عمان :وائل للنشر.
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 زٌدان ،محمد ومحمدٌ ،عقوبً ،)2011( ،اَثار البٌئٌة لنشاط شركات البترول ومدى تحملها لمسإولٌتها ،جامعة بشار.

تجاه البٌئة،

( ،ط ،)3عمان :دار وائل

 بن ساسً ،الٌاس وٌوسف ،قرٌش،)2011( ،للنشر.

 السحٌبانً ،صالح ،)2009( ،المسإولٌة أجتماعٌة ودورها فً مشاركة القطاع الخاص فً التنمٌة، ،بٌروت ،الجمهورٌة اللبنانٌة)،

المإتمر
ص.3:

 سكاك ،مراد ،)2010( ،التدقٌق أجتماعً بٌن رهانات الواقع وتحدٌات المستقبل، ،جامعة  20اوت سكٌكدة ،كلٌة العلوم أقتصادٌة
وعلوم التسٌٌر ،ص.35:
 سٕمة ،نبٌل،)1984( ، ،اطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،كلٌة التجارة ،جامعة قناة السوٌس.
 الشكري ،أزهر ٌوسف ،)2010( ،أسس القٌاس المحاسبً لتكالٌف منافع اِنشطة أجتماعٌة وطرائق ،المجلد (،)8

اْفصاح عنها فً التقارٌرالمالٌة،جامعة الكوفة
العدد( ،)22ص.93 :

 ،بحث مقدم لنٌل

 الشٌخ ،صالح،)2009( ،درجة الدبلوم فً العٕقات العامة ،اِكادٌمٌة السورٌة الدولٌة.
 -الطراونة،محمد،)2000(،الخاصٌةوالمسإولٌةأجتماعٌة،دراسةتحلٌلٌة،

،المجلد(،)5العدد(،)1ص

.53:
 العانً ،حارس ،)2005( ،دور المعلومات المحاسبٌة فً قٌـاس وتقٌـٌم اِداء أجتماعٌللمإسساتالصناعٌة -دراسة تطبٌقٌة فً مملكة البحرٌن،

 ،جامعـة فٌٕدلفٌا ،عمان،

اِردن.
 عبد الغفار ،حنفً،)2000( ، -عقل ،جاسم عبد هللا،)2000( ،

( ،ط ،)2القاهرة :دار المعرفة الجامعٌة.
( ،ط ،)3عمان :دار مجدٔوي للنشر والتوزٌع.
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 عودة ،اٌاد" ،)2008( ،" ،رسالة ماجستٌر فً جامعة
الشرق اِوسط للدراسات العلٌا.
 ،ط( ،)1اربد،

 عودة ،أحمد وخلٌل ،الخلٌلً،)2000( ،دار اِمل.

 عٌاض ،محمد ،)2005( ،المسإولٌة أجتماعٌة للمإسسة -مدخل لمساهمة منظمات اِعمال فً ،2005/5/12 ،جامعة تلمسان.

أقتصاد التضامنً،

( ،ط ،)3دار

 الغالبً ،طاهر وصالح ،العامري،)2010(،وائل للنشر.

 الفرح ،عبد الرزاق ورٌاض ،الهنداوي ،)2011( ،مدى اْفصاح عن عناصر المسإولٌة أجتماعٌةللشركات المساهمة العامة ،دراسة حالة الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لعامً -2007
،2008

 ،المجلد( ،)7العدد( ،)2ص.94-81:

 القاضً ،أحمد سامً ،)2010( ،المسإولٌة أجتماعٌة للبنوك العاملة فً مصر كشركات مساهمةمصرٌة – مجأتها وتؤثٌرها على اِداء ،دراسة مٌدانٌة مقارنة لعٌنة من البنوك العامة والخاصة العاملة
لٓشتراك بمسابقة بحثٌة حول موضوع

بمحافظة أسٌوط بحث مقدم إلى
المسإولٌة أجتماعٌة للشركات.

 قانون اِوراق المالٌة رقم ( )76لسنة  ،2002منشور فً الجرٌدة الرسمٌة رقم ( )4579بتارٌخ،2002/12/30عمان ،ص(،)6218
Stocksexperts.net/showthread.php=15551
 قانون الشركات (وتعدٌٕته) رقم ( )22لعام ( ،)1997منشور فً الجرٌدة الرسمٌة رقم ()4204بتارٌخ  ،1997/7/15عمان ،صwww.istd.gov.jo.)2038( :
 قانون ضرٌبة الدخل رقم ( )28لعام  ،2009منشور فً الجرٌدة الرسمٌة رقم ( ،)5005بتارٌخ،2009/12/30عمان ،صwww.jsc.gov.)7131( :
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 لخدٌمً ،عبد الحمٌد وعبد اللطٌف ،حٌمودة ،)2012( ،مإشرات التنمٌة المستدامة واِداء أجتماعًلمنظمات اِعمال  ،كلٌة العلوم أقتصادٌة ،التجارٌة وعلوم التسٌٌر،
 ،جامعة بشار.
 مارق ،سعد ،)2009( ،قٌاس مستوى اْفصاح أختٌاري فً التقارٌر المالٌة المنشورة للشركات ،مجلد( ،)23العدد( ،)1ص.145 :

المساهمة السعودٌة،

 ،عمان :دار المناهج.

 -محجوب ،وجٌه،)2001( ،

 بن مسعود ،نصر الدٌن ومحمد ،كنوش ، )2012( ،واقع أهمٌة وقٌمة المسإولٌة أجتماعٌة فًالمإسسة أقتصادٌة مع دراسة استطٕعٌة على إحدى المإسسات الوطنٌة،
المجلد( ،)2العدد( ،)1ص ،45:جامعة بشار.
 المطارنة،عبد الوهاب" ،)2007( ،" ،أطروحة دكتوراه غٌر منشورة،جامعة عمان
العربٌة للدراسات العلٌا.
 الملحم ،عدنان ،)2003( ،معوقات وأسباب عدم ألتزام بالتطبٌق الكلً لمتطلبات اْفصاح المحاسبًفً الشركات المساهمة السعودٌة ،دراسة مٌدانٌة،

 ،المجلد( ،)6العدد(،)1

ص.145:
 مإتمر اِمم المتحدة للتجارة والتنمٌة ،)2004(،كشف البٌانات المتعلقة بتؤثٌر الشركات على المجتمع:أتجاهات والقضاٌا الراهنة،

 ،ص .27

 مٌدة ،إبراهٌم ،2005 ،نموذج مقترح لتطبٌق نظام التكلفة على أساس النشاط فً مجال المسإولٌةأجتماعٌة،
 نجمعبودنجم،)2000(، نجم عبود نجم،)2005(،الوراق.

 ،المجلد( ،)21العدد(،)2ص.74:
دارالوراق.
( ،ط،)1عمان:
َ
( ،ط ،)1عمان :دار
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Abstract
The Social Corporate Responsibility towards the society and the environment
in which it operates is a moral duty added to the benefits yielded by these
corporations as a result of having social responsibilities. This study demonstrates
the impact of social responsibility expenditure on the cost of capital in industrial
companies listed in Amman Stock Exchange. The data of the study has been
collected from the financial reports issued by Amman Stock Exchange for the
sample of the study amounting (30) companies rating 43% of the total number of
industrial companies listed in Amman Stock Exchange for the period (2009-2013).

009
Multiple regression was used to predict the impact of expenditures on social
responsibility dimensions represented in spending on community, employees and
environment, as well as to determine the impact of voluntary disclosure of social
responsibility on the cost of capital. The study showed that there is a negative
relationship between the size of the total expenditures and disclosure of social
responsibility or the cost of capital. Also, this study examined the relationship
between each variable and cost of capital separately, and found that there is a
negative relationship between cost of capital and all independent variables. There
was no statistically significant impact for expenditures on society and environment
attributed to small amount spent.

The study proposed a set of recommendations: Jordanian companies should
be interested in its social responsibility through the creation of internal
departments with private responsibilities, the creation of independent supervisory
body to assess the social performance of companies, and the Jordanian companies
have to take into consideration the social responsibility towards the society and
the environment and considering them among their goals.

