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مستخلص

هدفت الدراسة إلي بيان أثر اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية جتاه (اجملتمع -العاملني) على تقويم األداء املالي
بالشركات املساهمة العامة ،باإلضافة إلي التعرف على مفهوم واهمية واهداف وطرق االفصاح عن املسؤولية
اإلجتماعية .استخدمت الدراسة املنهج التارخیي ،املنهج اإلستنباطي ،املنهج اإلستقرائي ،املنهج الوصفي التحليلي.
توصلت الدراسة إلي أن اإلفصاح عن املسئولية االجتماعية جتاة اجملتمع يؤثر علي تقويم األداء املالي بالشركات
املساهمة العامة ،وأن اإلفصاح عن املسئولية االجتماعية جتاه العاملني يساهم يف تقويم األداء املالي بالشركات
املساهمة .أوصت الدراسة بضرورة توحيد مفاهيم املسؤولية االجتماعية ،اجياد منوذج موحد ومتفق علية لالفصاح
عن املسؤولية االجتماعية.
الكلمات املفتاحية
تقويم االداء املالي
اإلفصاح عن املسئولية االجتماعية
املسئولية االجتماعية
Abstract
The study aimed to clarify the effect of social responsibility disclosure toword
(society- employees) on evaluating financial performance in public Companies, in
additional to identify social responsibility disclosure concept, importance, objectives
and methods. The study used the historical method, the deductive approach, the
inductive method, the analytical descriptive method,The study founded that
the social responsibility disclosueto wordsociety effects on evaluating financial
performance in public Companies, also the social responsibility disclosure toword
employees effects on evaluating financial performance in public Companies. The
study recommended the need to unify the concepts of social responsibility and to
find a unified and agreed model for the disclosure of social responsibility.
Key words
Disclosure of social responsibility- Evaluation of financial performance

Social Responsibility
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أوالً :اإلطار املنهجي
متهيد
اهلدف األساسي من علم احملاسبة هو مد
األطراف الداخلية واخلارجية للشركات
مبعلومات عن أثر النشاط الذي تقوم به،
سواءاً كان نشاطاً أساسياً أو ثانوياً ،وذلك يف
شكل معلومات مقدمة يف قوائم وتقارير مالية
شاملة على كافة املعلومات الالزمة للتعبري
الصادق ،واليت متكن من إعطاء مستخدمي
هذه القوائم صورة واضحة وصحيحة عن
الشركة ،ويف جمتمعاتنا املعاصرة حيث أصبح
للوحدات اإلقتصادية املعاصرة تأثريات
مالية واقتصادية واجتماعية واسعه النطاق،
جتاوزت التأثري على ثروة املالك واملستثمرين
إىل اجملتمع واالقتصاد احمللي و الوطين
ويف بعض االحيان العاملي ،األمر الذي وسع
نطاق اصحاب املصاحل املهتمني بالوحدة
اإلقتصادية وبقياسها وافصاحها عن أدائها
املالي واإلجتماعي .لذا جاءت هذه الدراسة
لتبحث عن العالقة بني اإلفصاح عن املسؤولية
اإلجتماعية وتقويم األداء املالي للشركات
املساهمة العامة.
مشكلة الدراسة
ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤالت
اآلتية:
 .1هل توجد عالقة ذات داللة احصائية
بني اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية جتاه
اجملتمع وتقويم األداء املالي بالشركات
املساهمة ؟
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 .2هل توجد عالقة ذات داللة احصائية
بني اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية جتاه
العاملني وتقويم األداء املالي بالشركات
املساهمة ؟
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على مفهوم واهمية وابعاد املسؤولية
اإلجتماعية.
 .2الوقوف على مفهوم واهمية واهداف وطرق
االفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية.
 .3بيان أثر اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية
جتاه اجملتمع على تقويم األداء املالي بالشركات
املساهمة.
 .4دراسة اثر اإلفصاح عن املسؤولية
االجتماعية جتاه العاملني على تقويم األداء
املالي بالشركات املساهمة .
أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة فى القاء الضوء على
مفاهيم املسؤولية اإلجتماعية ومفاهيم
اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية يسهم يف
تطوير اإلطار الفكري للمحاسبة .واملساهمة
يف تنبيه املنظمات األكادميية والباحثني ألثر
قصور احملاسبة التقليدية يف توفري أدوات
ومقومات اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية و
ذلك من أجل اإلهتمام بها وإجراء املزيد من
الدراسات املتعلقة بها .كما تسهم الدراسة يف
حتفيز الشركات املساهمة العامة السودانية
على اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية
وبالتالي تكون القوائم املالية صادقة ومعربة
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عن األداء احلقيقي للشركات العامة
فرضيات الدراسة
ختترب الدراسة الفرضيات التالية:
 .1توجد عالقة ذات داللة احصائية بني
اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع
وتقويم األداء املالي بالشركات املساهمة .
 .2توجد عالقة ذات داللة احصائية بني
اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية جتاه
العاملني و وتقويم األداء املالي بالشركات
املساهمة .
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة املنهج التارخیي من خالل
عرض الدراسات السابقة واليت هلا عالقة
مبوضوع الدراسة واإلطالع على الكتب واملراجع
اليت هلا عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة،
واملنهج اإلستنباطي يف صياغة مشكلة وفرضیات
وحماور الدراسة ،كما إعتمدت هذه الدراسة
على املنهج اإلستقرائي يف اختبار الفرضيات،
واملنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة
امليدانية والتى متت بإستخدام اإلستبانة على
احملاسبني واملراجععني الداخليني بشركات
املساهمة السودانية خالل عام 2018م.
أما املصادر الثانوية فهى الكتب ،الدوريات،
الرسائل العلمية ،املؤمترات والندوات ،التقارير
واالنرتنت.
ثانياً :الدراسات السابقة
بالرغم من وجود العديد من الدراسات اليت
تطرقت إىل املواضيع اليت تتعلق باملسؤولية
اإلجتماعية واحملاسبة عنها ،إال أنها مل تشمل
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كافة اجلوانب املتعلقة بالنشاط اإلجتماعي
للمؤسسات ،ومن هذه الدراسات ما يلي:
 حممد مصطفى حسن على. ]1[ )2010(،هدفت الدراسة إىل بيان أثر العوامل البيئية
على بيانات القوائم املالية ودراسة اآلثار
اإلجتماعية للصناعة السودانية وتقديم منوذج
لقياس اآلثار اإلجتماعية والبيئية على بيانات
القوائم املالية وبيان أثر اإلهتمام باألداء
اإلجتماعي والبيئي على جهود وتطوير مهنة
احملاسبة يف القطاع الصناعي يف السودان.
توصلت الدراسة إىل نتائج منها ،هنالك
أثر واضح للعوامل البيئية واإلجتماعية يف
القياس واإلفصاح احملاسيب ،التطبيق الفعلي
للنموذج املقرتح للقياس واإلفصاح عن أثر
العوامل البيئية واإلجتماعية للشركة قد أثر
اجيابياً يف عرض التقارير والقوائم املالية،
القياس واإلفصاح اإلجتماعي حمل اهتمام
من مستخدمي القوائم املالية ،هناك قصور
يف املعايري احملاسبية السودانية ادى اىل عدم
اإلهتمام بتناول االثار البيئية واالجتماعية
النامجة عن العمليات الصناعية.
 دراسةMehran. et al،(2011( ،[]2

هدفت الدراسة إىل التعرف على اهتمام
والتزام اجلامعات باملسؤولية اإلجتماعية.
توصلت الدراسة إىل أن اجلامعات العشر األوىل
يف العامل ملتزمة مبسؤولياتها اإلجتماعية،
وتق ّدم معلومات كافية حول املسؤولية
اإلجتماعية ،واليت مشلت التح ّكم بالتنظيم،
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وحقوق اإلنسان ،وممارسات العمل ،والبيئة
واملمارسات التشغيلية ،ومواضيع الطلبة ،وتطور
اجملتمع احمللي.
 دراسة ،عبد الرزاق حممد سعيد فرح ،رياضحممد اهلنداوي]3[ )2011(،
هدفت الدراسة اىل بيان مدى اإلفصاح عن
عناصر املسؤولية اإلجتماعية يف التقارير
السنوية للشركات األردنية الصناعية املدرجة
يف بورصة عمان ،ومعرفة أثر كل من حجم
املوجودات وحجم املبيعات يف درجة اإلفصاح.
من النتائج التى توصلت اليها الدراسة وجود
تفاوت يف مستوى اإلفصاح عن املسؤولية
اإلجتماعية بني الشركات ،اإلفصاح عن
املسؤولية اإلجتماعية مازال دون املستوى
املطلوب ،عدم وجود تأثري حلجم املوجودات
وحجم املبيعات يف مستوى اإلفصاح اإلجتماعي.
 دراسة ،خلدميي عبداحلميد ،أوالد حيمودة،(]4[ )2012
هدفت الدراسة إىل التعرف على مؤشرات
التنمية املستدامة ومدى ارتباطها باملسؤولية
اإلجتماعية ملنظمات األعمال ،باإلضافة إىل
معرفة دور املسؤولية اإلجتماعية ملنظمات
األعمال يف حماربة الفقر وحتقيق التنمية
املستدامة .توصلت الدراسة إىل نتائج منها
وجود ثالث مؤشرات للتنمية املستدامة من
اجل تقويم أثر النشاطات وهي ،مؤشرات القوة
الدافعة ومؤشرات احلالة ومؤشرات االستجابة،
مؤشرات التنمية املستدامة هلا دور كبري يف
إرساء مبادئ املسؤولية اإلجتماعية ملنظمات
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األعمال ،مؤشرات التنمية املستدامة ال تعترب
مقيدة لنشاط منظمات األعمال إذا مل تتجاوز
هذه األخرية احلجم املسموح به من املسؤولية
اإلجتماعية ،منظمات األعمال اخلاصة لديها
مسؤولية كبرية جتاه املسؤولية اإلجتماعية ال
تقل أهمية عن دور القطاع العام.
 دراسة ،بن مسعـود نصـرالدين ،كنـوشحممـد]5[ )2012(،
هدفت الدراسة إىل التعرف على املفهوم
السائد للمسؤولية اإلجتماعية يف املؤسسات
اإلقتصادية و التعرف على أهمية املسؤولية
اإلجتماعية من وجهة نظر القائمني على ادارة
املؤسسة و املتعاملني معها داخليا وخارجيا.
توصلت الدراسة إىل وجود قيمة للمسؤولية
اإلجتماعية عند القائمني واحمليطني باملؤسسة
ولكن بتفاوت ،ويرجع هذا التفاوت إىل ضعف
حمفزات املسؤولية اإلجتماعية ،غياب آلليات
واسرتاتيجيات املسؤولية اإلجتماعية داخل
املؤسسة ،وجود اعتقاد خاطئ للمسؤولية
اإلجتماعية على أنها مبادرة تطوعية فقط.
 دراسة ،جعفر عثمان الشريف عبد العزيز،(]6[ )2016
هدفت الدراسة اىل التعرف على مدى
التزام الشركات الصناعية يف والية اخلرطوم
باإلفصاح عن تكاليف املسؤولية االجتماعية
اليت تتعلق حبماية البيئة و التعرف على مدى
اهتمام الشركات الصناعية يف والية اخلرطوم
باإلفصاح عن تكاليف احملاسبة االجتماعية اليت
تتعلق خبدمة اجملتمع احمللى .وتوصلت اىل أن
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الشركات الصناعية يف والية اخلرطوم تلتزم
باإلفصاح عن تكاليف املسؤولية االجتماعية يف
جمال البيئة وكذلك خدمة اجملتمع احمللي.
 دراسة طرشي حممد ،خيلف إميان،(]7[ )2017
هدفت الدراسة اىل التعرف على املفاهيم اليت
ختص حماسبة املسؤولية االجتماعية والتعرف
على طرق واساليب االفصاح عن املسؤولية
االجتماعية يف القوائم املالية .توصلت الدراسة
اىل إن االفصاح عن املسؤولية االجتماعية
يتم يف تقارير منفصلة عن القوائم املالية
وملحقاتها أو ضمن القوائم املالية ،هنالك
صعوبة يف قياس قيمة املنافع االجتماعية.
ثالثا :اإلطار النظرى
 .1املسؤولية اإلجتماعية
عرف اإلحتاد األوربي املسؤولية اإلجتماعية
بأنها ،الطريقة اليت جيب أن تعمل بها الشركات
واملؤسسات لدمج االهتمامات والقضايا
اإلجتماعية والبيئية واالقتصادية يف صنع القرار
واسرتاتيجيات وسياسات وقيم وثقافة الشركة
والعمليات واألنشطة داخل الشركة وبشفافية
وحماسبة ،ليتم تطبيق أحسن املمارسات وتعمل
على تطبيق القوانني والتعليمات اليت هلا عالقة
مبكافحة الفساد والرشوة ،وتلتزم باحلفاظ
على الصحة والسالمة ومحاية البيئة وحقوق
اإلنسان والعمال [ ،]8عرفتها مجعية اإلداريني
األمريكيني بأنها ،استجابة إدارة الشركات
إىل التغري يف توقعات املستهلكني واالهتمام
العام باجملتمع واالستمرار باجناز املساهمات
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الفريدة لألنشطة التجارية اهلادفة إىل خلق
الثروة االقتصادية [ ،]9وعرفها البنك الدولي
على أنها ،التزام املؤسسة باملساهمة يف التنمية
املستدامة من خالل العمل مع موظفيها و
اجملتمع احمللي لتحسني مستوى معيشة األفراد
بأسلوب خيدم التجارة والتنمية يف آن واحد
[ ،]10وع ّرف منتدى قادة األعمال الدولي
املسؤولية اإلجتماعية بأنها ،قيادة املؤسسة
للعمل بانفتاح وشفافية مع املوظفني واجملتمع
اخلارجي من أجل استدامة املؤسسة يف اجملتمع
ودميومتها مع كافة املساهمني [ ،]11وعرفتها
منظمة املقاييس العاملية  ISOبأنها ،مسؤولية
املنظمة عن اآلثار املرتتبة لقراراتها وأنشطتها
على اجملتمع والبيئة عرب الشفافية والسلوك
األخالقي املتناسق مع التنمية املستدامة ورفاه
اجملتمع فض ً
ال عن األخذ بعني اإلعتبار توقعات
املساهمني]12[ .
يستنتج الباحثان من مفاهيم املسؤولية
اإلجتماعية تعدد النشاطات اإلجتماعية.
وإن هناك تداخل بني األهداف اإلقتصادية
واألهداف اإلجتماعية .وإن مفاهيم املسؤولية
االجتماعية تشري إىل عموميات ،وهذا يفتح
ثغرات امام اإلدارة للتالعب يف التصنيف
وبالتالي القياس واإلفصاح .وأن املسؤولية
اإلجتماعية للشركات تتوقف على حاجات
اجملتمع وأن حاجات اجملتمعات ختتلف
باختالف املكان والزمان والثقافات واألديان،
وأن التفاعل بني اجملتمع والشركات تفاعل
متغري و مستمر .وصعوبة حتديد مفهوم دقيق
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للمسؤولية اإلجتماعية وحتديد نشاطات معينة على جمموعة من األساليب إما يف صلب القوائم
هلا ،لتغريها عرب الزمان واملكان وبسرعة يف املالية او ملحقاتها ،لتوصيل املعلومات عن أثر
طبيعتها وأولوياتها.
نشاط املؤسسة على اجملتمع لألطراف الداخلية
أن اهلدف األساسي للمسؤولية اإلجتماعية هو واخلارجية بشكل دوري وبفرتات حمددة لتقويم
تطور ورفاهية اجملتمع وميكن جتزئة اهلدف األداء االجتماعي للمؤسسة [ ]16كما ي ُعرف
األساسي للمسؤولية اإلجتماعية إىل األهداف بأنه ،الطريقة اليت مبوجبها تستطيع املؤسسة
الفرعية وهى حتسني املستوى اإلجتماعي إعالم اجملتمع باطرافه املختلفة عن نشاطاتها
واملادي والنفسي للعاملي ،اإلنتاج والبيع مبا املختلفة ذات املضامني اإلجتماعية [.]17
يليب بعض احلاجات اإلجتماعية للعمالء ،من خالل تعريف االفصاح عن املسؤولية
التربع للمنظمات اخلريية واليت بدورها االجتماعية يستنتج الباحثان اآلتي:
توزع املساعدات على الفقراء واملساكني للحد  .1االفصاح عن املسؤولية االجتماعية وسيلة
من ظاهرة الفقر ،مساعدة الدولة يف القيام للتواصل مع اجملتمع الظهار كل التأثريات
بواجباتها اإلجتماعية خاصة يف ظل ضعف اإلجتماعية
اإلمكانيات املتاحة لتلك الدولة]13[ .
 .2االفصاح عن املسؤولية االجتماعية وسيلة
ويستطيع الباحثان إضافة األهداف وهى النتهاج سياسة الوضوح الكامل.
ميكن
احلفاظ على بيئة صحية خالية من التلوث .3 ،االفصاح عن املسؤولية االجتماعية ِّ
واحلد من الفقر والبطالة.
من تقويم األداء االجتماعي للمؤسسة
مفهوم اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية
العوامل املؤثرة يف مستوى اإلفصاح عن
يعرف اإلفصاح احملاسيب عن املسؤولية املسؤولية اإلجتماعية
اإلجتماعية على أنه ،عرض البيانات واملعلومات تؤثر بعض العوامل واالعتبارات على مستوى
املتعلقة بالنشاط االجتماعي بشكل ِّ
ميكن من اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية يف القوائم
تقويم األداء االجتماعي للمؤسسة [ ،]14أيضاً املالية منها]18[ :
يعرف بأنه ،العملية اليت بواسطتها تستطيع عوامل تتعلق بالوحدة االقتصادية :ان اإلفصاح
املؤسسة التواصل مع اجملتمع من خالل اظهار عن املسؤولية اإلجتماعية يؤدي إىل حتمل
كل التأثريات اإلجتماعية سواء بالنسبة لذوي املؤسسة تكاليف إضافية ،لذلك قد ال تلجا
املصاحل أو للمجتمع ككل [ ،]15كما ي ُعرف هذه الوحدات إىل تبين اإلفصاح عن املسؤولية
بأنه ،انتهاج سياسة الوضوح الكامل ،واظهار اإلجتماعية ألنه سيولد تكاليف اضافية مجة
كافة املعلومات املتعلقة بنشاطات املؤسسة عن متطلبات التوسع يف اإلفصاح مثل حجم
اإلجتماعية ملختلف مستخدميها ،باالعتماد وارباح املؤسسة ،طبيعة الصناعة... ،اخل.
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عوامل تتعلق باملراجع اخلارجي :قد يظهر
املراجع اخلارجي معارضته ألي توسع يف
اإلفصاح من شانه إلقاء مسؤوليات جديدة
على عاتقه وال سيما تلك اجملاالت اليت تتطلب
مراجعة عمليات وأنشطة غري تقليدية ،إال أن
على املراجعني اخلارجيني ان حيثوا زبائنهم
ملمارسة اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية
وأن شركات املراجعة الكربى تكون غري
خاضعة لتأثري الزبائن عليها بل هي متتلك
تأثريا كبريا عليهم ،وبالتالي فهي قادرة على
حثهم حنو اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية
فإن املؤسسات اليت تقوم بتدقيقها شركات
املراجعة الكربى ميكن ان تفصح بصورة اكرب
من مثيالتها.
عوامل تتعلق باللضغط االعالمي :ئمكن ان
يؤثر الضغط اإلعالمي تأثرياً واضحاً يف
اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية من خالل
تسليط الضوء على بعض خملفات املؤسسات
غري املرغوبة ،ولتالي فإن ذلك سيحفز اجملمع
ويطالب من هذه الوحدات ختفيف آثارها
السلبية وان تلعب دورا اجتماعيا أكرب ،وحتاول
العديد من الوحدات تغطية تأثرياتها السلبية يف
اجملتمع من خالل زيادة اإلفصاح عن املسؤولية
اإلجتماعية ،لذلك فانه يف كثري من األحيان
هنالك عالقة اجيابية بني الضغط االعالمي
ومستوى اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية.
عوامل أخرى :من العوامل األخرى ،مدى
ضغط االجهزة احلكومية على املؤسسات
و مدى استعداد هذه املؤسسات وامكانية
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امتالكها للخربات واكوادر املؤهلة لكي تتبنى
هذا اإلفصاح.
ميكن للباحث أن يضيف اىل العوامل اليت تؤثر
على مستوى اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية
اآلتي:
 حجم املؤسسة من ناحية راس املال واملواردالبشرية واالرباح وغريها.
 نوع النشاط الذي متارسه املؤسسة. نوع ملكية املؤسسة مؤسسة خاصة اممساهمة عامة ام حكومية.
 جنسية املؤسسة اجنبية ام وطنية ام متعددةاجلنسيات.
 عمر املؤسسة.أساليب اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية:
ختتلف أساليب اإلفصاح احملاسيب عن
املسؤولية اإلجتماعية ،وميكن التمييز بني
األسلوبني اآلتيني:
أ .اإلفصاح عن املعلومات اإلجتماعية يف تقارير
منفصلة عن القوائم املالية  :وفقاً هلذا األسلوب
ال يتم عرض املعلومات اإلجتماعية يف صلب
القوائم املالية املنشورة ،بل يكتفى بعرضها
كمالحظات هامشية أو تقارير إضافية [،]19
و يرى مؤيدو هذا األسلوب أن مشكالت قياس
املنافع والتكاليف اإلجتماعية تفرض ضرورة
إعداد تقارير اجتماعية منفصلة عن تقارير
احملاسبة املالية ،نظراً الختالف املعلومات
اإلجتماعية عن املعلومات املالية [ ،]20وتأخذ
التقارير اإلجتماعية املنفصلة أحد ثالثة
اجتاهات هي]21[ :
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االجتاه األول :إعداد تقارير وصفية تتضمن
شرح للمساهمات اإلجتماعية للمؤسسة
والتأثريات الناشئة عنها وتعد مثل هذه التقارير
يف حالة وجود صعوبة يف قياس األنشطة من
قبل احملاسبني ،واإلفصاح وهذه التقارير تعتمد
على درجة كفاءة معد التقرير ،ويعاب على
هذا النوع من التقارير أن اإلفصاح فيها يعتمد
على القدرة يف صياغة األنشطة اإلجتماعية
ووصفها ،إضافة إىل صعوبة التحقق من صحة
البيانات الواردة فيها واخضاعها للتدقيق ،كما
ال ميكن استخدامها يف اجراء املقارت بني
خمتلف املؤسسات األخرى.
االجتاه الثاني :التقارير اليت تفصح عن
التكاليف اإلجتماعية فقط دون األخذ بعني
االعتبار املنافع اإلجتماعية املتحققة وذلك
لصعوبة قياسها ،ومن مسات هذه التقارير
هو افصاحها عن حجم األعباء اليت حتملتها
املؤسسة لقاء تنفيذها لألنشطة اإلجتماعية،
كما يتميز بسهولة اجراء مقارنات بينها وبني
تقارير مؤسسات أخرى.
االجتاه الثالث :التقارير اليت تفصح عن
التكاليف واملنافع اإلجتماعية ،وتزود هذه
التقارير قراءها مبؤشرات كمية عن التكاليف
واملنافع اليت نتجت عن تأثريات املؤسسة
اجتماعياً ،وتعد مثل هذه التقارير أكثر توافقا
مع غالبية األعراف واملبادئ احملاسبية ،فهي
تقابل التكاليف بااليرادات وبذلك فهي أفضل
يف تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة
دمج املعلومات اإلجتماعية يف التقارير املالية

عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

التقليدية :وفقاً هلذا األسلوب يتم اإلفصاح عن
املسؤولية اإلجتماعية يف قوائم مالية تعرض
األداء االجتماعي إىل جانب األداء االقتصادي،
وذلك بالنسبة إىل التكاليف واملنافع اليت
ميكن قياسها كمياً ،أما بالنسبة إىل البنود
اليت ال ميكن قياسها كمياً ،يتم عرضها يف
قوائم ملحقة أو كمالحظات هامشية [،]22
ومربر هذا األسلوب أن األنشطة اإلجتماعية
تؤثر بالفعل يف نتائج النشاط االقتصادي،
وجيب أن ينعكس ذلك يف التقارير املالية وإال
أصبحت نتائجها مضللة ،وأن التقرير عن أداء
املؤسسة جيب أن يكون تقريراً عن األداء الكلي
له ،حيث يتضمن ك ً
ال من املعلومات االقتصادية
واإلجتماعية [.]23
يرى الباحثان أن اسلوب اإلفصاح عن املعلومات
اإلجتماعية يف تقارير منفصلة عن القوائم املالية
هو األفضل ألنه يعطي بيانات اكثر وضوحاً،
وبصورة اكثر مالءمة ملتخذي القرارات خاصة
املهتمني بتقييم األداء اإلجتماعي ،والختالف
احملاسبة املالية عن اجملاسبة االجتماعية كما
أن ذلك سيكون حافزاً لتطوير اساليب القياس
واالفصاح عن املسؤولية االجتماعية وتطوير
الفكر احملاسيب .إال أن هنالك بعض التأثريات
املشرتكة جيب االشارة اليها سواءاً بالتقارير
املالية أو التقارير اإلجتماعية.
مفهوم تقويم األداء املالي
تقويم األداء املالي للمؤسسة يعنى تقديم حكماً
ذا قيمة على إدارة املوارد الطبيعية واملادية
واملالية املتاحة الدارة املنظمة وعلى طريقة
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االستجابة إلشباع رغبات أطرافها املختلفة
ومبعنى حرفى يعترب تقويم األداء املالي
للمنظمة قياسا للنتائج احملققة أو املنتظرة فى
ضوء معايري حمددة مسبقاً]24[ .
ُعرف تقويم األداء املالي على أنه قياس النتائج
احملققة أو املنتظرة يف ضوء معايري حمددة
مسبقا وتقديم حكما على إدارة املوارد البشرية
و املالية املتاحة للمؤسسة و هذا خلدمة أطراف
خمتلفة هلا عالقة باملؤسسة]25[ .
ُعرف تقويم األداء املالي يف االصطالح
احملاسيب بأنه" :حبث وحتري درجة الكفاية
اإلنتاجية املصاحبة للتنفيذ وذلك بهدف اختاذ
اإلجراءات املصححة []26
يعترب تقويم األداء املالي جزء من العمل
االداري املتواصل ،والذي يشمل جمموعة من
االجراءات اليت تتخذها االدارة للتأكد من أن
املوارد املتاحة تستخدم بكفاءة وفعالية وطبقا
للمعايري الفنية واالقتصادية احملددة [،]27
حيث أن الفعالية هي حتقيق اهداف املؤسسة
وفقا للموارد املتاحة ،أما الكفاءة فهي تقوم
على االستخدام االمثل للموارد املتاحة بغرض
الوصول اىل االهداف املسطرة [.]28
خطوات تقويم األداء املالي:
تتمثل خطوات تقييم األداء املالي فيما يلي[]29
 احلصول على جمموعة القوائم املالية السنويةوقائمة الدخل واعداد املوازنات والقوائم املالية
والتقارير السنوية املتعلقة بأداء الشركات
خالل فرتة زمنية معينة.
 -احتساب مقاييس خمتلفة لتقييم األداء
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مثل النسب الرحبية والسيولة والنشاط وتتم
بإعداد واختيار االدوات املالية اليت تستخدم
يف عملية تقييم األداء املالي؛
 دراسة وتقييم النسب ،وبعد استخراج النتائجيتم معرفة االحنرافات والفروقات ومواطن
الضعف لألداء املالي الفعلي من خالل مقارنته
باألداء املتوقع؛
 وضع التوصيات املالئمة معتمدين علىعملية التقييم األداء املالي من خالل النسب،
بعد معرفة أسباب هذه الفروق وأثرها على
املؤسسة للتعامل معها ومعاجلتها.
معايري تقويم األداء املالي:
هناك جمموعة من املعايري اليت حتكم عملية
تقويم األداء املالي ]30[ :
 .1املعيار املطلق (النمطي ):
ويعين وجود خاصية متاصلة تأخذ شكل قيمة
ثابتة لنسب معينة مشرتكة بني مجيع املنشات.
وهو موشر قليل االستخدام النه يعتمد توحيد
كل القطاعات يف معيار واحد ،اي يصعب
تطبيقه علي كل الشركات.
 .2املعيار القطاعي:
وهو املعيار الذي يستخدم لصناعة حمددة
حيث يتم مقارنة أداء الشركة يف صناعة ما
مبعيار تلك الصناعة والذي عادة يوضع من قبل
غرف الصناعة واالحتادات الصناعية يف البلد.
ويعتمد هنا يف التبويب القطاعي علي التصنيف
املعياري لألنشطة الذي اعدته وتعد له سنويا
هيئة االمم املتحدة .ومتثل هذه املعايري اساسا
جيدا ملقارنة أداء الشركة ومتابعته دورياً.
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خاصة وأن املنشأة املعنية تتشابه يف العديد من
خصائصها مع النشاط القطاعي الذي تقارن
به.
 .3املعيار التارخيي
يعتمد هذا املعيار علي دراسة أداء الشركة
يف املاضي واعتباره معياراً للحكم علي أدائها
احلالي واجتاهاته وعادة يستخرج هذا املعدل
عن طريق اجياد املتوسط احلسابي لنفس
النسبة يف فرتات سابقة حمددة  .وبعد ذلك
يستخدم املعدل املستخرج يف تقييم النسبة
اخلاصة بالفرتة احلالية اي انه معيار مستمد
من فعاليات املنشاة ذاتها .
 .4املعيار املخطط (املستهدف):
يقوم هذا املعيار علي أساس وضع أهداف
ألنشطة معينة من قبل إدارة الشركة ومقارنة ما
كان متوقعا مبا حققته الشركة فع ً
ال .ويف حالة
وجود اختالف سليب يتم اختاذ اإلجراءات
التصحيحية الالزمة.
يستنتج الباحثان من معايري تقويم األداء املالي
أن هناك عدة معايري يتم استخدام حسب
طبيعة النشاط والسياسات االدارية .
رابعا :الدراسة امليدانية
متثلت عينة الدراسة فى ذوي االختصاص
من مدير مالي ،مراجع داخلي ،حماسب
مالي،حماسب تكاليف ،رئيس قسم التكاليف
لعينة من شركات املساهمة السودانية ،ومت
توزيع عدد ( )200استمارة على العينة
احملددة مسبقاً واملستهدفة للتحقق من
فرضيات الدراسة ومت مجع عدد ()190

عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

استمارة لتحليلها ،أي بنسبة (.)% 92
 .1حتليل البيانات الشخصية
يستعرض الباحثان توزيع خصائص عينة
الدراسة حسب متغري سنوات العمر واملؤهل
العلمي والتخصص العلمي واملسمى الوظيفي
وسنوات اخلربة ،وذلك كما يف اجلدول رقم
(.)1
 من خالل اجلدول ( )1يتضح أن أفرادالعينة هم من محلة البكالوريوس على األقل،
وان ختصصهم العلمى هو حماسبة ثم يليه
ختصص إدارة أعمال ،ثم ختصص اقتصاد ،
كما يالحظ إرتفاع مستوى اخلربة مما يؤكد
املامهم مبوضوع الدراسة وصدق النتائج اليت
يتم التوصل إليها بناء على األسئلة املطروحة
عليهم.
 .2حتليل العبارات لكل حمور
احملور األول :اإلفصاح عن تكاليف ومنافع
املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع
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عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

أثر اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعيةعلى تقويم األداء املالي  -دراسة ميدانية

جدول رقم ( ::)1خصائص عينة الدراسة
املتغريات الشخصية
املؤهل العلمي

التخصص العلمي

سنوات اخلربة

التكرار

النسبة %

فئات املتغري
بكالريوس

72

% 39.5

دبلوم عالي

21

% 11.1

ماجستري

53

% 27.9

دكتوراة

17

% 8.9

أخرى

24

% 12.6

اجملموع

190

% 100

حماسبة

53

% 27.9

إدارة أعمال

41

% 21.6

اقتصاد

23

% 12.1

تكاليف وحماسبة أدارية

25

% 13.2

نظم معلومات

29

% 15.3

دراسات مالية ومصرفية

8

% 4.2

أخرى

11

% 5.8

اجملموع

190

% 100

اقل من  5سنوات

26

% 13.7

من  6إىل  10سنوات

24

% 12.6

من  11إىل 15سنة

58

% 30.5

من  16اىل 20سنة

24

% 12.6

 20سنة فأكثر

58

% 30.5

190

% 100

اجملموع
املصدر :إعداد الباحثان ،باالعتماد على بيانات الدراسة امليدانية2018 ،م.
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عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

أثر اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعيةعلى تقويم األداء املالي  -دراسة ميدانية

اجلدول رقم ( )2التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات احملور األول:
الرقم

العبارة

التكرار والنسبة %

ال أوافق بشدة ال أوافق حمايد
ك ن

ك ن

أوافق

ك ن

أوافق بشدة
ك

ن

ك ن

1

حترص الشركة على اإلفصاح عن تكاليف ومنافع
مساهمتها يف إقامة العدالة وتكافؤ الفرص

0

%0

4

2.1
%

8

4.2
%

31

16.3
%

147

77.4
%

2

تقوم الشركة باإلفصاح عن تكاليف
ومنافع حتسني نوعية اخلدمات
املقدمة للمجتمع

0

%0

2

1.1
%

0

%0

74

38.9
%

114

60
%

3

تفصح الشركة عن تكاليف ومنافع
االرتقاء بالتنمية

0

%0

13

6.8
%

1

50.1
%

69

36.3
%

107

56.3
%

4

تلتزم الشركة باإلفصاح عن تكاليف ومنافع
اهتمامها بالتثقيف والوعي االجتماعي

0

%0

10

5.3
%

5

2.6
%

51

26.8
%

124

65.3
%

5

حترص الشركة على اإلفصاح عن
التكاليف واملنافع املتعلقة باحرتام
العادات والتقاليد

2

1.1
%

2

1.1
%

5

2.6
%

42

22.1
%

139

73.2
%

6

تقوم الشركة باإلفصاح عن تكاليف
ومنافع دعم البنية التحتية

0

0%

0

0
%

8

4.2
%

64

33.7
%

118

62.1
%

7

تفصح الشركة عن تكاليف ومنافع
الدعم واملساهمة يف تنمية مؤسسات
الصحة والتعليم واملشاركة يف مشروعات
التنمية بكافة أنواعها

0

0%

5

2.6
%

4

2.1
%

62

32.6
%

119

62.6
%

8

تلتزم الشركة باإلفصاح عن تكاليف
ومنافع الدعم الفكري واملادي
لإلسهام يف حل املشكالت االجتماعية

0

0%

7

3.7
%

5

2.6
%

58.4 111 35.3 67
%
%

9

حترص الشركة على اإلفصاح عن
تكاليف ومنافع تشجيع ورعاية
االبتكارات والبحوث العلمية

0

15 7.9 15 0%
%

7.9
%

50.5
%

33.7 64
%

96
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أثر اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعيةعلى تقويم األداء املالي  -دراسة ميدانية

من خالل اجلدول ( )2والذي يوضح النسب
والتكرارات لعبارات احملور الذي ينص على:
اإلفصاح عن تكاليف ومنافع املسؤولية االجتماعية
جتاه اجملتمع " يالحظ الباحثان التالي
 العبارة األوىل :ارتفاع نسبة املوافقة حيث (77.4 )%موافقون بشده ،بنسبة ( )% 16.3موافقون.
 العبارة الثانية :ارتفاع نسبة املوافقة حيث (60 )%موافقون بشده وبنسبة ( )% 38.9موافقون.
 العبارة الثالثة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 56.3موافقون بشده وبنسبة (36.3
 )%موافقون.
 العبارة الرابعة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 65.3موافقون بشده وبنسبة (26.8
 )%موافقون.
 العبارة اخلامسة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 73.2موافقون بشده وبنسبة (22.1
 )%موافقون.
 العبارة السادسة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 62.1موافقون بشده وبنسبة (33.7
 )%موافقون.
 العبارة السابعة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 62.6موافقون بشده وبنسبة (32.6
 )%موافقون.
 العبارة الثامنة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 58.4موافقون بشده وبنسبة (35.3
 )%موافقون.
 العبارة التاسعة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 50.5موافقون بشده وبنسبة (33.7
 )%موافقون.

عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

احملور الثاني :اإلفصاح عن تكاليف ومنافع
املسؤولية االجتماعية جتاه العاملني
من خالل اجلدول ( )3والذي يوضح النسب
والتكرارات لعبارات احملور الذي ينص على:
اإلفصاح عن تكاليف ومنافع املسؤولية االجتماعية
جتاه العاملني) يالحظ الباحثان التالي:
 العبارة األوىل :ارتفاع نسبة املوافقة حيث (56.8 )%موافقون بشده وبنسبة ( )% 37.4موافقون.
 العبارة الثانية :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 71.1موافقون بشده وبنسبة ()% 18.9
موافقون.
 العبارة الثالثة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 47.9موافقون بشده وبنسبة (26.8
 )%موافقون.
 العبارة الرابعة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث (60 )%موافقون بشده وبنسبة ( )% 34.2موافقون.
 العبارة اخلامسة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث (30 )%موافقون بشده وبنسبة ( )% 36.8موافقون.
 العبارة السادسة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 56.8موافقون بشده وبنسبة (33.7
 )%موافقون.
 العبارة السابعة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 58.9موافقون بشده وبنسبة (33.2
 )%موافقون.
 العبارة الثامنة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث ()46.3%موافقون بشده وبنسبة ( )% 44.2موافقون.
 العبارة التاسعة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 54.2موافقون بشده وبنسبة (32.1
 )%موافقون.
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عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

أثر اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعيةعلى تقويم األداء املالي  -دراسة ميدانية

اجلدول رقم ( )3التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات احملور الثاني:
الرقم

التكرار والنسبة %

العبارة
ال أوافق بشدة ال أوافق

حمايد

أوافق

أوافق بشدة

ك ن

ك ن

ك ن

ك ن

ك ن
1

تقوم الشركة باإلفصاح عن تكاليف
ومنافع حتسني الرواتب واألجور
وغريها من التعويضات املادية
للعاملني واليت تكفل هلم حياة كرمية

0

%0

5

2.6
%

6

3.2
%

71

37.4
%

108

56.8
%

2

تلتزم الشركة باإلفصاح عن تكاليف ومنافع
االهتمام بالنواحي االجتماعية والصحية املتعلقة
بالعالج والتعليم والسكن والرتحيل للعاملني

0

%0

5

2.6
%

14

7.4
%

36

18.9
%

135

71.1
%

3

تقوم الشركة باإلفصاح عن تكاليف
ومنافع منح عطل سنوية للعاملني

11

5.9
%

17

8.9
%

20

10.5
%

51

26.8
%

91

47.9
%

4

حترص الشركة على اإلفصاح عن
تكاليف ومنافع تهيئة بيئة العمل للعاملني

0

%0

0

%0

11

5.8
%

65

34.2
%

% 60 114

5

تلتزم الشركة باإلفصاح عن
تكاليف ومنافع العدالة فيما يتعلق
بفرص التدريب والتطوير والرتقية

3

1.6
%

34

17.9
%

26

13.6
%

70

36.8
%

57

% 30

6

تفصح الشركة عن تكاليف ومنافع
مساهمتها يف حتقيق األمان
واالستقرار الوظيفي للعاملني

0

%0

4

2.1
%

14

7.4
%

64

33.7
%

108

56.8
%

7

تقوم الشركة باإلفصاح عن تكاليف ومنافع ومنح هامش
حرية إلبداء الرأي واإلصغاء واالستماع اجليد للعاملني

0

%0

7

3.7
%

8

2.4
%

63

33.2
%

112

58.9
%

8

حترص الشركة علي اإلفصاح عن
تكاليف ومنافع عدالة توزيع املسؤوليات
وتوازنها مع الصالحيات املعطاة للعاملني

3

10.6
%

6

3.2
%

9

4.7
%

84

44.2
%

88

46.3
%

9

تلتزم الشركة باإلفصاح عن تكاليف
ومنافع التدريب والتأهيل

0

0
%

0

0%

26

13.7
%

54.2 103 32.1 61
%
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عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

أثر اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعيةعلى تقويم األداء املالي  -دراسة ميدانية

احملور الثالث :األداء املالي بالشركة:
اجلدول ( )4التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات احملور الثالث:
الرقم

التكرار والنسبة %

العبارة
ال أوافق بشدة ال أوافق

ك ن

ك ن

حمايد

أوافق

ك

ن

أوافق بشدة

ك ن

ك

ن

1

استطاعت الشركة تشغيل أصوهلا
بكفاءة مناسبة

0

%0

0

%0

22

76 11.6
%

% 40

92

48.4
%

2

تستطيع الشركة االحتفاظ مبخزون
مناسب لطبيعة عملها

0

%0

0

%0

10

5.3
%

91

47.9
%

89

46.8
%

3

تقوم الشركة يف حتصيل مديونياتها
بكفاءة

0

%0

5

2.6
%

13

6.8
%

56

29.5
%

116

61.1
%

4

حتقق الشركة اإلرادات املخططة

0

%0

10

5.3
%

9

4.7
%

56

29.5
%

115

60.5
%

5

رأمسال الشركة مناسب بالنسبة
لنشاط الشركة املالي

0

%0

37

19.5
%

24

44 12.6
%

23.2
%

85

44.7
%

6

الشركة لديها سيولة كافية لسداد
االلتزامات قصرية وطويلة األجل

0

%0

10

2.3
%

17

8.9
%

59

31.1
%

104

54.7
%

7

تستطيع الشركة احلصول على
قروض قليلة التكلفة وذلك عن طريق
إصدار أسهم مبختلف أنواعها

0

%0

8

4.2
%

1

0.5
%

71

37.4
%

110

57.9
%

8

هنالك زيادة يف عدد املستثمرين
املرتقبني ،وبالتالي زيادة رأس املال

0

%0

10

5.3
%

0

%0

59

31.1
%

121

63.7
%

9

تستطيع الشركة ختفيض الضرائب
حبجة ما تقدمه من منافع للمجتمع

0

%0

5

2.6
%

12

6.3
%

34

17.9
%

139

73.2
%
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أثر اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعيةعلى تقويم األداء املالي  -دراسة ميدانية

من خالل اجلدول ( )4والذي يوضح النسب
والتكرارات لعبارات احملور الذي ينص على":
األداء املالي بالشركة  :نالحظ ما يلي:
 العبارة األوىل :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 48.4موافقون بشده وبنسبة ()% 40
موافقون.
 العبارة الثانية :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 46.8موافقون بشده وبنسبة (47.9
 )%موافقون.
 العبارة الثالثة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 61.1موافقون بشده وبنسبة (29.5
 )%موافقون.
 العبارة الرابعة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 60.5موافقون بشده وبنسبة (29.5
 )%موافقون.
 العبارة اخلامسة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 44.7موافقون بشده وبنسبة (23.2
 )%موافقون.

عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

 العبارة السادسة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 54.7موافقون بشده وبنسبة (31.7
 )%موافقون.
 العبارة السابعة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 57.9موافقون بشده وبنسبة (37.4
 )%موافقون.
 العبارة الثامنة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث( )% 63.7موافقون بشده وبنسبة (31.1
 )%موافقون.
 العبارة التاسعة :ارتفاع نسبة املوافقة حيث (73.2 )%موافقون بشده وبنسبة ( )% 17.9موافقون.
 .3اختبار الفرضيات
اختبار الفرضية األوىل :هنالك عالقة ذات
داللة إحصائية بني اإلفصاح عن املسؤولية
االجتماعية جتاه اجملتمع وتقويم األداء املالي
بالشركة.
تنص الفرضية األوىل من فرضيات الدراسة
على اآلتي:

جدول رقم ( )5منوذج حتليل االحندار اخلطي البسيط لقياس الفرضية األولي :هنالك عالقة
ذات داللة إحصائية بني اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع و تقويم األداء املالي
بالشركة
النموذج
1

معامل االرتباط
0.639

معامل التحديد
0.408

معامل التحديد املعدل
0.405

املصدر :إعداد الباحثان ،باالعتماد على بيانات الدراسة امليدانية2018 ،م.
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يتضح من اجلدول رقم ( )5أن قيمة معمل
االرتباط بلغت ( )0.639وهذا يعين وجود
ارتباط طردي قوي بني املتغري التابع (األداء
املالي) واملتغري املستقل (اإلفصاح عن
املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع) كما جند
أن قيمة معامل التحديد ( )0.408وهذا يعين

عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

 % 40من التغريات اليت حتدث يف املتغري
التابع (تقويم األداء املالي) يكون تأثري املتغري
املستقل (اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية
جتاه اجملتمع) بينما ( )% 60يعود إلي عوامل
أخري غري مضمنة يف النموذج .

جدول رقم ( )6حتليل التباين للفرضية األولي
مصدر االختالفات جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات قيمة F

االحندار

2939.132

1

2939.132

األخطاء

4268.110

188

22.703

اجملموع

7207.242

189

129.462

مستوي املعنوية
000.

املصدر :إعداد الباحثان ،باالعتماد على بيانات الدراسة امليدانية2018 ،م.

املتغري املستقل (اإلفصاح عن تكاليف ومنافع
املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع) واملتغري
التابع (تقويم األداء املالي).

يتضح من اجلدول رقم ( )6أن مستوي
املعنوية ( )000.وهو أقل من ( )% 5وهذا
يقودنا إىل قبول الفرض البديل ومعنوية منوذج
االحندار ،مما يعين توجد فروق معنوية بني
جدول رقم ( )7معامالت االحندار للفرضية األولي
معامالت االحندار قيمة املعامالت اختبار ( )tالقيمة االحتمالية Sig

B�0

التفسري

B ^0

2.752

2.752

0.007

معنوية

B ^1

11.378

11.378

0.000

معنوية

Y = 9.476 + 0.783

املصدر :إعداد الباحثان ،باالعتماد على بيانات الدراسة امليدانية2018 ،م.
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يتضح من اجلدول رقم ( )7أن قيمة احلد
الثابت للنموذج بلغت ( )9.476وهي قيمة
املتغري التابع (األداء املالي) املقدر عندما
تكون قيمة املتغري املستقل مساوية للصفر،
وجند أن ميل املتغري التابع (األداء املالي)
يساوي ( )0.783وهذا يعين زيادة املتغري
املستقل تؤدي إلي زيادة املتغري التابع مبعدالت
( ،)0.783ونالحظ أن مستوي املعنوية أقل من
( )5%وعليه يقبل الفرض البديل أي أن هذه
القيمة هلا تأثري معنوي ويعين أن (اإلفصاح

عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

عن تكاليف ومنافع املسؤولية االجتماعية جتاه
اجملتمع) هلا تأثري علي (تقويم األداء املالي)
بالشركة.
ومما سبق يستنتج أن الفرضية األولي اليت تنص
علي (هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بني
اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع
وتقويم األداء املالي بالشركة) قد حتققت.
اختبار الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بني اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية
جتاه العاملني وتقويم األداء املالي بالشركة.

جدول رقم ( )8منوذج حتليل االحندار اخلطي البسيط
النموذج

معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد املعدل

2

0.673

0.454

0.451

املصدر :إعداد الباحثان ،باالعتماد على بيانات الدراسة امليدانية2018 ،م.

يتضح من اجلدول رقم ( )8أن قيمة معمل االرتباط
بلغت ( )0.673وهذا يعين وجود ارتباط طردي
قوي بني املتغري التابع (األداء املالي) واملتغري
املستقل (اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية
جتاه العاملني) كما جند أن قيمة معامل التحديد

( )0.454وهذا يعين  % 45من التغريات اليت
حتدث يف املتغري التابع (األداء املالي) يكون تأثري
املتغري املستقل (اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية
جتاه العاملني) بينما ( )% 55يعود إلي عوامل
أخري غري مضمنة يف النموذج .

جدول رقم ( )9حتليل التباين للفرضية الثانية
مصدر االختالفات جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات
االحندار

3269.151

1

3269.151

األخطاء

3938.092

188

20.947

اجملموع

7207.242

189

قيمة F

مستوي املعنوية

156.066

0.000

املصدر :إعداد الباحثان ،باالعتماد على بيانات الدراسة امليدانية2018 ،م.
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يتضح من اجلدول رقم ( )9أن مستوي املعنوية
( )000.وهو أقل من ( )5%وهذا يقودنا إىل
قبول الفرض البديل ومعنوية منوذج االحندار،

عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

مما يعين توجد فروق معنوية بني املتغري املستقل
(اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية جتاه
العاملني) واملتغري التابع (تقويم األداء املالي).

جدول رقم ( )10معامالت االحندار للفرضية الثانية
معامالت االحندار قيمة املعامالت

اختبار ()t

القيمة االحتمالية  Sigالتفسري

B ^0

10.505

3.437

0.001

معنوية

B ^1

0.796

12.493

0.000

معنوية

Y=10.505 + 0.796

املصدر :إعداد الباحثان ،باالعتماد على بيانات الدراسة امليدانية2018 ،م.

يتضح من اجلدول رقم ( )10أن قيمة احلد
الثابت للنموذج بلغت ( )10.505وهي قيمة
املتغري التابع (األداء املالي) املقدر عندما
تكون قيمة املتغري املستقل مساوية للصفر،
وجند أن ميل املتغري التابع (األداء املالي)
يساوي ( )0.796وهذا يعين زيادة املتغري
املستقل تؤدي إلي زيادة املتغري التابع مبعدالت
( ،)0.796ونالحظ أن مستوي املعنوية أقل من
( )5%وعليه يقبل الفرض البديل أي أن هذه
القيمة هلا تأثري معنوي ويعين أن (اإلفصاح
عن املسؤولية االجتماعية جتاه العاملني) هلا
تأثري علي (األداء املالي) بالشركة.
ومما سبق يستنتج أن الفرضية الثانية اليت
تنص علي (هنالك عالقة ذات داللة إحصائية
بني اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية جتاه

العاملني وتقويم األداء املالي بالشركة) قد
حتققت.
خامسا :اخلامتة
 - 1النتائج
من خالل الدراسة امليدانية فقد مت التوصل
اىل النتائج التالية:
 حجم املؤسسة من ناحية راس املال واملواردالبشرية واالرباح وغريها يؤثر على مستوى
اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية.
 إن مفاهيم املسؤولية االجتماعية تشري إىلعموميات ،وهذا يفتح ثغرات امام اإلدارة
للتالعب يف التصنيف وبالتالي يؤثر على
اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية ،كما
تتعد طرق وأساليب االفصاح عن املسؤولية
االجتماعية.
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 توجد عالقة إجيابية بني اإلفصاح عنتكاليف ومنافع املسؤولية االجتماعية جتاه
اجملتمع و وتقويم األداء املالي بالشركة.
 توجد عالقة إجيابية بني اإلفصاح عنتكاليف ومنافع املسؤولية االجتماعية جتاه
العاملني ،وتقويم األداء املالي بالشركة.
 - 2التوصيات
بناءاً على النتائج اليت مت التوصل اليها يوصي
الباحثان باآلتي

عبد اجلليل إدريس أمحد ،زهري امحد علي

 ضرورة توحيد مفاهيم املسؤوليةاالجتماعية.
 العمل على اجياد منوذج موحد ومتفق عليةلالفصاح عن املسؤولية االجتماعية.
 اإلفصاح عن املعلومات اإلجتماعية يف تقاريرمنفصلة عن القوائم املالية مع بيان التأثريات
املشرتكة يف مالحظات وجداول مرفقة.
 ضرورة اهتمام اجلهات املهنية بدراساتتتعلق باالفصاح عن املسؤولية االجتماعية.
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