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Abstract 

The aim of the study is to identify the impact of the disclosure of social responsibility 
accounting on the financial performance of the Jordanian shareholding services 
companies. The study composes all Jordanian public shareholding services companies 
listed on the Amman Stock Exchange. The study employs he annual reports of the 
companies for the years 2011-2015 at the 58 Jordanian shareholding services companies. 
In order to achieve the aim of this study, the method of Content Analysis is used based on 
the questionnaire to measure the extent of the implementation of activities related to 
social responsibility accounting (human resources development activities, environmental 
resource development activities, community service activities and product quality 
activities). For the Performance Measurement, the study utilizes the following financial 
ratios (return on assets (ROA), return on equity (ROE) and return on sales (ROS) ratio. 
The study revealed that the extent of disclosure of social responsibility information by 
Jordanian public service companies is relatively low. The study also found that there is a 
statistically significant impact of the activities of social responsibility accounting on the 
financial performance of the ROA, there is no statistically significant effect of the activities 
of accounting for social responsibility on financial performance on the ratio of return on 
assets Equity (ROE) and return on sales (ROS) ratio. Lastly, The study recommended to 
encourage Jordanian public shareholding services companies listed on the Amman Stock 
Exchange to increase attention to their social responsibility, represented by community 
service, which has had a positive impact on their financial performance.  
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 المقدمة .1

خكات االجتساعيَّة السدؤوليَّة مؾضؾع حغي  لمعسل ومعيارا   ا  أساس أصبح حيث األخيخة، اآلونة في متدايج باىتساـ لمذَّ

 تقـؾالذخكات  مؽ %91 أف 1025فقج أشار مدح أجخي عاـ  (KPMG)وطبقا  لذخكة  (Singh,2014) األخالقي

ة األنذظة عؽ باإلفراح خكات وىحا االجتساعية السدؤوليَّة بسحاسبة الخاصَّ  االجتساعية السدؤولية أفَّ  عمى دليل لمذَّ

 .عالسي ا كبيخة أىسيَّة تأخح   لمذخكات

فيا كسا االجتساعيَّة بالسدؤولية يقرج  World Business Council) السدتجامة لمتشسية العالسي األعساؿ مجمذ عخَّ

for Sustainable Development)في والسداىسة أخالقي ا، بالتَّرخؼ األعساؿ شخكات مؽ السدتسخ   : االلتداـ 

 السحمي والسجتسع وعائالتيؼ، العاممة لمقؾى  السعيذية الغُّخوؼ نؾعية تحديؽ عمى لوالعس االقترادية، التشسية تحقيق

 عمى تأثيخىا حيث مؽ الذخكات أنَّيا: مدؤولية عمى األوروبية السفؾضية قبل مؽ أيزا   ع خ ِّفت ككل. و والسجتسع

 واىتسامات اإلنداف وحقؾؽ  واألخالقية واالجتساعية البيئية االىتسامات بجمج الذخكات قياـ خالؿ مؽ السجتسع

 European) السرمحة أصحاب مع وثيق تعاوف  خالؿ مؽ واالستخاتيجية التجارية بعسمياتيا السدتيمكيؽ

Commission, 2011)  عؽ مؤشخ لقياس وتحميل  عبارة ىي االجتساعية السدؤولية محاسبة أفَّ  إلى الباحثة تخمص
البذخية والبيئية والسجتسع السحمي، واتجاه تحديؽ السشتجات او األنذظة التي تسارسيا الذخكات اتجاه مؾاردىا 

الخجمات التي تقجميا، واالفراح عؽ تمػ االنذظة في قؾائسيا الدشؾية السالية وذلػ بيجؼ احجاث تؾازف بيؽ 
ئة مدؤوليتيا االجتساعية واالقترادية حيث أف السؤشخ يجب أف يتدؼ بالسخونة والشسؾ بسا يتشاسب مع حاجات البي

 الجاخمية والخارجية والسجتسع.

 مسارساتيا؛ نظاؽ في وتجخل الذخكات، تيؼ التي األمؾر مؽ االجتساعية السدؤولية محاسبة مفيـؾ مؽ أجل ىحا يعجُّ 

 وال الذخكات، قبل مؽ مخاعاتيا يجب التي اليامَّة األمؾر مؽ االجتساعية السدؤولية محاسبة أنذظة في االستثسار ألفَّ 

 يعدز ال االجتساعية السدؤولية بسحاسبة الخاصة األنذظة في االستثسار كاف فإذا السالي، األداء عمى تأثيخىا في سيسا

 (.Lnoue & lee ,2011الظؾيل ) السجى عمى يجـو لؽ االستثسار ىحا فإفَّ  لمذخكة السشافع مؽ األدنى الحج

 ولكؽ عمييا؛ عبئا   باعتبارىا االجتساعية مدؤوليتيا إلى تشغخ تعج لؼ الستقجمة الجوؿ في الذخكات فإفَّ  وبشاء عمى ذلػ

 االجتساعية السدؤولية بأف خظأ   السختريؽ مؽ آخخ عجد يعتقج حيؽ في األجل، طؾيل استثسار أنَّيا عمى إلييا تشغخ

 (.1023 ،جأرباحيا )األسخ  مؽ وتقمل وأدائيا، الذخكة عمى عبئا   تعتبخ

راسة ىحه لحلػ جاءت ي خالؿ مؽ السالي واألداء االجتساعية، السدؤولية محاسبة مؾضؾع في لمبحث الج ِّ  أثخ تقر ِّ

 .األردنيَّة العامة السداىسة الخجمات لذخكات السالي األداء عمى االجتساعية السدؤولية االفراح عؽ محاسبة

 مذكمة الدراسة: .2

 الخجمات لذخكات السالي األداء عمى االجتساعية السدؤولية محاسبة االفراح عؽ أثخ تحجيج الج راسة مذكمة تتسثل

 ال مدؤوليتيا أصبحت والسعشؾي ة، والتي السادي ة العؾائج أفزل تحقيق إلى جاىجة تدعى التي األردني ة العامة السداىسة
بل تعجَّت إلى السداىسة في تحديؽ نؾعي ة الغ خوؼ السعيذة لمعامميؽ  لمسداىسيؽ فقط؛ األمؾاؿ تؾليج عمى تتؾقف

ابقة الج راسات مؽ العجيج تشاولت ولقج والسجتسع وحساية البيئة،  واألداء االجتساعي ة السدؤولي ة محاسبة بيؽ العالقة الد 

 Rahmawati et al.,2014;  Sharma 1022الذعار وآخخوف  1022، فميفل ;1022زلـؾ ،السالي مثل دراسة 

&Bowerman, 2016 ; Simionescu & Ghergina,2014   Saeidi et al.,2015  ;   Yeganeh et 
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al.,2014   ، حيث وججت بعض مؽ ىحه الجراسات عالقة إيجابية بيؽ محاسبة السدؤولية االجتساعية واألداء
 Sharma & Bowerman,2016;  Yeganeh et 1022زلـؾ ،  ;1022مثل دراسة الذعار وآخخوف ، السالي

al.,2014 وأف البعض أشار إلى وجؾد عالقة سمبية مثل دراسة ،Rahmawati et al.,2014 Simionescu & 

Ghergina,2014،  وبعزيا أشار إلى عجـ وجؾد عالقة بيؽ محاسبة السدؤولية االجتساعية واألداء السالي مثل
وفي خزؼ وجؾد ىحه الش تائج  ، Saeidi et al.,2014 ; 1022فميفل،; Anlesinya et al.,2014 دراسة 

ؤية حؾؿ ماىي ة ىحه  الستزاربة حؾؿ العالقة بيؽ محاسبة السدؤولية االجتساعي ة واألداء السالي، وعجـ وضؾح الخُّ
، العالقة، عيخت الحاجة لمت أكج مؽ طبيعة العالقة بيؽ محاسبة السدؤولية االجتساعية وأثخىا عمى األ داء السالي 

 حيث ي سكؽ صياغة مذكمة الج راسة مؽ خالؿ الت داؤؿ اآلتي:

  ما أثخ اإلفراح عؽ محاسبة السدؤولية االجتساعية عمى األداء السالي لذخكات الخجمات السداىسة العامة األردني ة؟

 فرضيات الدراسة  .3

 مؽ خالؿ ىحه الجراسة سؾؼ يتؼ اختبار الفخضيات التالية: 

ة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية  األنذظةال يؾجج أثخ لإلفراح عؽ : األولىالفخضية  السالي  األداء عمىالخاصَّ
 ( لذخكات الخجمات السداىسة العامة األردنية.ROAمقاسا  بالعائج عمى األصؾؿ )

السالي  األداء عمى الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية األنذظةال يؾجج أثخ لإلفراح عؽ : الفخضية الثانية
 ( لذخكات الخجمات السداىسة العامة األردنية.ROEمقاسا  بالعائج عمى حقؾؽ السداىسيؽ )

األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية عمى األداء السالي ال يؾجج أثخ لإلفراح عؽ : الفخضية الثالثة
 لعامة األردنية.لذخكات الخجمات السداىسة ا (ROS)بالعائج عمى السبيعات مقاسا  

 أىداف الدراسة  .4

اإلفراح عؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية والستسثمة بتشسية  أثخ تحجيجتيجؼ ىحه الج راسة إلى 
مؽ خالؿ استخجاـ عمى األداء السالي السؾارد البذخية وتشسية السؾارد البيئية، خجمة السجتسع، االرتقاء بالسشتجات 

ا بعج مؤشخ العائج عمي االصؾؿ والعائج عمي حقؾؽ السداىسيؽ والعائج عمي السبيعات  في قظاع الخجمات وخرؾص 
ابقة  .تعارض الشتائج حؾليا في الج راسات الد 

 الّدراسة أىمية .5

راسة أىسي ة تكسؽ  السدؤولية عؽ الحجيث أصبح حيث  السحاسبة مجاؿ في  ىامة قزية تشاوليا خالؿ مؽ الج 
 والشجوات، والسؤتسخات السقاالت عشاويؽ في بؾضؾح رؤيتيا يسكؽ مألؾفة عاىخة األخيخة اآلونة في االجتساعية

 البحؾث مخاكد قبل مؽ أـ األفخاد قبل مؽ ذلػ أكاف سؾاء واألبحاث لمجراسات خربا   مجاال   ت عتبخ أنيا إلى باإلضافة
 خالؿ مؽ  األردنية العامة السداىسة الذخكات في االجتساعية بالسدؤولية االىتساـ تدايج ولقج  ، الجولية والسشغسات

الستؾقع  مؽ .البيئية و السجتسع تجاه التداـ ليا والتي اجتساعي  طابع ذات مجاالت مؽ أعساليا ججاوؿ في تجرجو ما
  السالي األداء عمى االجتساعية السدؤولية محاسبة تظبيق أثخ عمى التعخؼ في  الجراسة ىحه تداىؼ أف ايزا

ل أف يسكؽ وما األردني ة، العامة السداىسة الخجمات لذخكات  تسثل باعتبارىا وعسميو نغخي ة مجلؾالت مؽ إليو تتؾص 
  الى اآلراء انقداـ عل في االجتساعية السدؤولية تظبيق في والستسثمة الخئيدية التحجيات أبخز إلحجى حقيقية استجابة
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ؿ االتجاه يجعؼ حيث ، اتجاىْيؽ  الذخكة عائجات عمى إيجابا   يشعكذ االجتساعية السدؤولية تظبيق إف  :  مقؾلة األو 
 عمى مالي عائج لو ، األجل طؾيل استثسارا االجتساعية السدؤولية يجعل مسَّا ، الظؾيل واألجل الستؾسط األجل في

 وتقمل وأدائيا الذخكة عمى عبئا   ت سثل االجتساعية السدؤولية  إف  : مقؾلة الثَّاني االتجاه يجعؼ بيشسا ، الظ ؾيل السجى
ا الجراسة ىحه أىسية تأتي و أرباحيا مؽ  االجتساعية السدؤولية ألدبيات ومشاقذة تحميل مؽ ستقجمو ما خالؿ مؽ أيز 

 عمى االجتساعية السدؤولية محاسبة تظبيق أثخ حؾؿ نتائج مؽ الجراسة ىحه إليو تتؾصل ما خالؿ ومؽ السالي، واألداء
 لجحب وذلػ الجراسة، نتائج ضؾء في تؾصيات مؽ تقجمو وما األردنية، العامة السداىسة الخجمات لذخكات السالي االداء
 الجراسة ىحه مؽ يدتفيج وقج الجراسة بسؾضؾع عالقة ذات دراسات إلجخاء السجاؿ وفتح السجاؿ، ىحا في الباحثيؽ اىتساـ

 .وتؾصيات ومشاقذة نتائج مؽ تقجمو بسا والسالي ة، االجتساعي ة والسحاسبة اإلداري ة باألعساؿ والقائسؾف  السدؤولؾف 

 منيجية الدراسة  .6

مع طبيعة الجراسة وأىجافيا. كسا تؼ استخجاـ طخيقة  يتالءـ وال نتؼ استخجاـ السشيج الؾصفي التحميمي ليحه الجراسة 
تحميل السحتؾي لتقاريخ الدشؾية في الذخكات السداىسة الخجمة في سؾؽ االوراؽ السالية االردنية. وأيزا تؼ تجسيع 

 الجراسة كسا يمي: بيانات

الجتساعية لمذخكات عؽ بيانات محاسبة السدؤولية االجتساعية: تؼ قياس االنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية ا 1 2
طخيق مؤشخ تؼ اعتساده مؽ خالؿ الجراسات الدابقة حيث تؼ استخجاـ اسمؾب تحميل السحتؾى لمتقاريخ السالية 

 الدشؾية السشذؾرة مؽ قبل بؾرصة عساف عمى شبكة االنتخنت.

 عمى شبكة االنتخنت.بيانات األداء السالي: وىي عبارة عؽ الشدب الساليَّة والسؾجؾدة عمى مؾقع بؾرصة عساف  1 1

 بيانات اإلطار الشغخي: تؼ الخجؾع الى الكتب والجوريات السظبؾعة وااللكتخونية والخسائل الجامعية. 1 3

 .  متغيرات الدراسة ونمهذجيا 7

لتحقيػػػق غػػػخض الجراسػػػة والؾصػػػؾؿ الػػػى أىػػػجافيا السحػػػجدة فػػػي التعػػػخؼ عمػػػى مػػػجى اإلفرػػػاح عػػػؽ األنذػػػظة الخاصػػػة 
الجتساعية وأثخىا عمى األداء السالي، فمقػج قامػت الباحثػاف استخشػاد  بالسخاجعػة الشغخيػة لمجراسػات بسحاسبة السدؤولية ا

 الدابقة الستاحة بترسيؼ نسؾذج لمجراسة والحي يسكؽ تسثيمو عمى الشحؾ التالي:

 الدراسة نمهذج( 1) شكل
 

 اآلداء المالي ← محاسبة المسؤولية االجتماعية

↓  ↓ 

 0لألنشطة املفصح عنها و  1إدراج قيمة  يقاس من خالل
  لألنشطة الغري مفصح عنها يف التقارير السنوية لعينة الدراسة.

استخدام البياانت الواردة يف التقارير السنوية لعينة  يقاس من خالل
 الدراسة.

↓  ↓ 

 االنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية. .1
 االنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية .2
 األنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات .3
 األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع .4

← 

 .(ROA) العائد على األصول .1

 (.ROEالعائد على حقوق المساهمين ) .2

 (.ROSالعائد على المبيعات ) .3



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādi     Journ l 

afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
 

Āfāqiqtiṣādi     Journal - Volume 5. Issue 10. June 2019.                       (120)                               

 

AFIQ 
 

 

 الدراسات الدابقة  .8

االجتساعية وأثخىا عمى ىشاؾ عجد مؽ الجراسات الدابقة العخبية واألجشبية التي تشاولت مؾضؾع محاسبة السدؤولية 
األداء السالي لذخكات، حيث تؼ تختيب الجراسات الدابقة العخبية واألجشبية مؽ خالؿ التدمدل الدمشي ليا مؽ 

 األحجث الى االقجـ كسا يمي:

 الدراسات العربية    1.8

األداء السالي  : "أثخ اإلفراح عؽ محاسبة السدؤولية االجتساعية عمىبعشؾاف(  1022) دراسة الذعار وآخخوف 
لمذخكات الرشاعية السداىسة العامة األردنية"، أتت ىحه الجراسة لتدتظمع واقع محاسبة السدؤولية االجتساعية في 
الذخكات الرشاعية السداىسة العامة األردنية و قياس أثخ اإلفراح عؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية 

خجاـ مؤشخ معج خريرا  لمذخكات الرشاعية السداىسة العامة االجتساعية عمى األداء السالي، حيث تؼ است
وتؼ استخجاـ أسمؾب تحميل  1009_1005( شخكة عؽ الفتخة الؾاقعة ما بيؽ 55وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ) األردنية،

السحتؾى و تحميل االنحجار الستعجد وتؾصمت الجراسة إلى وجؾد اثخ إيجابي لإلفراح عؽ األنذظة الخاصة 
قاء بالسشتجات عمى األداء السالي ، وال يؾجج أثخ لألنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية والستسثمة باالرت

 بتشسية السؾارد البيئية ، تشسية السؾارد البذخية ، خجمة السجتسع عمى األداء السالي.

 فػي تػؼ، "السػالي األداء عمػى االجتساعيػة السدػؤولية محاسػبة أثػخ لقيػاس مقتػخح نسػؾذج( بعشػؾاف: "1022دراسػة زلػـؾ ) 
 بػيؽ العالقة الجراسة التعخؼ عمى مدتؾى االبالغ عؽ االنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية وفحص ىحه

 األنذػػػػظة باسػػػػتخجاـ االجتساعيػػػة السدػػػػؤولية محاسػػػبة قيػػػػاس تػػػػؼ وقػػػج السػػػػالي واألداء االجتساعيػػػة السدػػػػؤولية محاسػػػبة
يػػة السػػؾارد البذػػخية وتشسيػػة السػػؾارد البيئيػػة وخجمػػة السجتسػػع واالرتقػػاء بالسشتجػػات، تػػؼ اسػػتخجاـ بيػػا وىػػي تشس الخاصػػة

وتكؾنػت عيشػة نؾعيؽ مؽ السقاييذ لقياس األداء السالي وىي العائج عمػى االصػؾؿ و العائػج عمػى حقػؾؽ السدػاىسيؽ ،
تحقيق أىػجاؼ الجراسػة تػؼ اسػتخجاـ ول في بؾرصة عساف مجرجة( شخكة صشاعية مداىسة في األردف 55الجراسة مؽ )

ػا لمذػخكات الرػشاعية السدػاىسة العامػة األردنيػة، حيػث  أسمؾب تحميل السحتؾى مؽ خالؿ تظبيق مؤشخ معج خرير 
أشارت أبخز الشتائج إلى إف معغؼ الذخكات الرشاعية السداىسة العامة تديؼ بجرجػة مختفعػة فػي اإلبػالغ عػؽ العجيػج 

السدؤولية االجتساعية مثل االمتثػاؿ لمقؾاعػج والستظمبػات البيئيػة الرػادرة عػؽ الجيػات  مؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة
الحكؾميػػة، واإلنفػػاؽ لسكافحػػة التمػػؾث داخػػل الذػػخكة، وتػػؾفيخ السعمؾمػػات عػػؽ مػػؤىالت السػػؾعفيؽ والسعيشػػيؽ وأشػػارت 

 بػيؽ إيجابيػة عالقػة وجػؾد وبيؽ األنذظة الخاصة بتشسية السػؾارد البيئيػة واألداء السػالي  سمبية عالقة وجؾدأيزا  إلى 
 األداء السالي في بعض القظاعات الرشاعية. واألنذظة الخاصة بخجمة السجتسع 

ة ( بعشػؾاف: "العالقػة بػيؽ اإلفرػاح عػؽ معمؾمػات السدػؤولية االجتساعيػة و األداء السػالي : دراسػ1022دراسة فميفل )
ميجانيػػة لمذػػخكات الرػػشاعية السدػػاىسة العامػػة السجرجػػة فػػي بؾرصػػة عسػػاف"، تػػؼ فػػي ىػػحه الجراسػػة فحػػص العالقػػة بػػيؽ 
اإلفرػػػاح عػػػؽ معمؾمػػػات السدػػػؤولية االجتساعيػػػة واألداء السػػػالي و التعػػػخؼ عمػػػى مػػػجى إفرػػػاح تمػػػػ الذػػػخكات عػػػؽ 

تػػػؼ تظػػػؾيخ نسػػػؾذج لإلفرػػػاح عػػػؽ معمؾمػػػات معمؾمػػػات السدػػػؤولية االجتساعيػػػة فػػػي تقاريخىػػػا الساليػػػة الدػػػشؾية، حيػػػث 
وبمغػػػت عيشػػػة  1020السدػػػؤولية االجتساعيػػػة و تظبيقػػػو عمػػػى التقػػػاريخ الساليػػػة الدػػػشؾية لذػػػخكات عيشػػػة الجراسػػػة لدػػػشة 

( شخكة صشاعية مداىسة عامو وتؼ قياس األداء السالي بالعائج عمى األصؾؿ و العائج عمى 13) 1020الجراسة لعاـ 
ج الجراسػػػػة اف مدػػػػتؾى اإلفرػػػػاح عػػػؽ معمؾمػػػػات السدػػػػؤولية االجتساعيػػػة مػػػػؽ قبػػػػل الذػػػػخكات االسػػػيؼ وقػػػػج بيشػػػػت نتػػػائ
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الرشاعية السداىسة العامة األردنية متجني ندبيا وال يؾجج عالقة بيؽ اإلفرػاح عػؽ معمؾمػات السدػؤولية االجتساعيػة 
 واألداء السالي.

 الدراسات األجنبية   2.8

( بعشػػؾاف :"أثػػخ اإلفرػػاح عػػؽ السدػػؤولية االجتساعيػػة لمذػػخكات عمػػى 2016) Bowerman and Sharmaدراسػػة 
سعخ الديؼ في الياباف و السسمكة الستحجة"، أتت ىحه الجراسة لمتأكج ما إذا كػاف اإلفرػاح عػؽ السدػؤولية االجتساعيػة 

خ معمؾمػات ذات لمذخكات مختبط بالقيؼ الدؾقية وتقييؼ ما إذا كاف اإلفرػاح عػؽ السدػؤولية االجتساعيػة لمذػخكات يػؾف
( وكانػت عيشػة الجراسػة تتكػؾف مػؽ عيشتػيؽ 2995قيسة إضافية لمسدتثسخيؽ، وقج تؼ استخجاـ نسػؾذج اولدػؾف السعػجؿ )

( شػخكة فػي اليابػاف وتػؼ تجسيػع البيانػات مػؽ 55( شخكة في السسمكة الستحػجة والثانيػة مػؽ )92مشفرمتيؽ األولى مؽ )
تؾصػمت الجراسػة إلػى  KPMG,2008جتساعية التي يتؼ اصجارىا مػؽ قبػل خالؿ تقاريخ السدح الجولي لمسدؤولية اال

نتائج مفادىا أف اإلفراح عؽ السدؤولية االجتساعية لمذػخكات يػؾفخ معمؾمػات إضػافية يدػتخجمؾنيا فػي صػشع القػخار 
لدػػيؼ فػػي االسػػتثسار فػػي السسمكػػة الستحػػجة واف العالقػػة بػػيؽ اإلفرػػاح عػػؽ السدػػؤولية االجتساعيػػة لمذػػخكات و سػػعخ ا

عالقػػة إيجابيػػة، امػػا بالشدػػبة لميابػػاف فػػاف اإلفرػػاح عػػؽ السدػػؤولية االجتساعيػػة لمذػػخكات ال يػػؾفخ معمؾمػػات إضػػافية 
 لمسدتثسخيؽ.

( بعشؾاف :"أثػخ مدػتؾى اإلفرػاح عػؽ السدػؤولية االجتساعيػة لمذػخكات عمػى األداء 2014) .Yeganeh et alدراسة 
السالي: بؾرصة طيخاف"، جاءت ىحه الجراسة لتؾضيح أثخ اإلفراح عؽ السدؤولية االجتساعية لمذػخكات عمػى األداء 

قل( باستخجاـ مؤشخ السالي في بؾرصة طيخاف وذلػ عؽ طخيق قياس السدؤولية االجتساعية لمذخكات )الستغيخ السدت
التشسيػػػة االقترػػػادية واالجتساعيػػػة والبيئيػػػة وقيػػػاس األداء السػػػالي )الستغيػػػخ التػػػابع( مػػػؽ خػػػالؿ نػػػؾعيؽ مػػػؽ السقػػػاييذ، 

والعائػػػج عمػػػى السبيعػػػات  (ROE)والعائػػػج عمػػػى حقػػػؾؽ السدػػػاىسيؽ  (ROA)مقػػػاييذ الخبحيػػػة العائػػػج عمػػػى األصػػػؾؿ 
(ROS) ؼ ومقاييذ أداء الدؾؽ العائج عمى األسي(EPS)  وتؾبيؽQ  وندبة الدعخ الى العائج(P/E)   وبمغػت عيشػة

( شػخكة مجرجػة فػي بؾرصػة طيػخاف وتؾصػمت الجراسػة إلػى وجػؾد عالقػة إيجابيػة بػيؽ مدػتؾى اإلفرػػاح 53الجراسػة  )
 عؽ السدؤولية االجتساعية لمذخكات و مقاييذ الخبحية و مقاييذ أداء الدؾؽ.

 :"السدػػؤولية االجتساعيػػة لذػػخكات وأداء الذػػخكات ( بعشػػؾاف :2014)   Simionescu and Gherghinaدراسػػة
األدلػػػة التجخيبيػػػة مػػػؽ لؾحػػػة الذػػػخكات السجرجػػػة فػػػي بؾرصػػػة بؾخارسػػػت" جػػػاءت ىػػػحه الجراسػػػة لفحػػػص العالقػػػة بػػػيؽ 
مسارسات السدؤولية االجتساعية لمذخكات و األداء السالي لمذخكات السجرجػة فػي بؾرصػة بؾخارسػت ولتؾضػيح ماىيػة 

القة ما اذا كاف التأثيخ إيجابي اـ سمبي لحلػ تؼ استخجاـ أسمؾب تحميل السحتؾى وتحميل االنحجار لمتقاريخ الساليػة الع
( 15وبمغت عيشػة الجراسػة ) 1022-1005الدشؾية لذخكات السجرجة في بؾرصة بؾخارست عؽ الفتخة الؾاقعة ما بيؽ 

السقػػاييذ لقيػػاس أداء الذػػخكات، مقػػاييذ الخبحيػػة مثػػل شػػخكة مجرجػػة فػػي بؾرصػػة بؾخارسػػت وتػػؼ اسػػتخجاـ نػػؾعيؽ مػػؽ 
و مقػػاييذ  (ROS)العائػػج عمػػى السبيعػػات  (ROE)العائػػج عمػػى حقػػؾؽ السدػػاىسيؽ  (ROA)العائػػج عمػػى األصػػؾؿ 

، وأشػارت نتػائج الجراسػة إلػى وجػؾد (PBV)ندبة الدعخ الى القيسة الجفتخية  (EPS)أداء الدؾؽ العائج عمى األسيؼ 
، وجػػػؾد عالقػػػة إيجابيػػػة بػػػيؽ  (ROS)ؽ السدػػػؤولية االجتساعيػػػة لمذػػػخكات والعائػػػج عمػػػى السبيعػػػات عالقػػػة سػػػمبية بػػػي

 .(EPS)السدؤولية االجتساعية لمذخكات و العائج عمى األسيؼ 

بعشػػؾاف :"أثػػخ السدػػؤولية االجتساعيػػة لمذػػخكات عمػػى األداء السػػالي  لذػػخكة   .Anlesinya et al (2014)دراسػػة 
MTN  ىػػجفت ىػػحه الجراسػػة إلػػى التعػػخؼ عمػػى أثػػخ السدػػؤولية االجتساعيػػة لمذػػخكات عمػػى األداء  "،غانػػا السحػػجودة
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غانا السحجودة ، ولتحجيج ما إذا كانت السدؤولية االجتساعية لمذخكات ليا تػأثيخ ايجػابي كبيػخ   MTNالسالي لذخكة 
غانػػػػا   MTNفيؽ ادارة غانػػػػا السحػػػػجودة ،و تكؾنػػػػت عيشػػػػة الجراسػػػػة مػػػػؽ  مػػػػؾع  MTNعمػػػػى األداء السػػػػالي لذػػػػخكة 

( مذاركا  فػي الجراسػة ولتحقيػق أىػجاؼ الجراسػة تػؼ اعػجاد اسػتبانة كػأداة بحػث لجسػع البيانػات 35السحجودة وتؼ تحجيج )
السظمؾبػػة، حيػػث أشػػارت أبػػخز الشتػػائج إلػػى أف السدػػؤولية االجتساعيػػة لمذػػخكات عمػػى السدػػتؾى الكمػػي لػػؼ يكػػؽ ليػػا أثػػخ 

ي أما عمى السدتؾى التفريمي تبػيؽ وجػؾد أثػخ إيجػابي كبيػخ لجانػب السجتسػع لسحاسػبة ايجابي كبيخ عمى األداء السال
السدػػػؤولية االجتساعيػػػة عمػػػى األداء السػػػالي وجػػػؾد أثػػػخ سػػػمبي كبيػػػخ لجانػػػب البيئػػػي عمػػػى األداء السػػػالي ، أمػػػا جانػػػب 

 ي .العامميؽ وجانب السدتيمػ لؼ يكؽ لجييؼ أثار  سمبية و ايجابية كبيخة عمى األداء السال

( بعشؾاف :" اإلفراح عؽ السدؤولية االجتساعية لمذخكات و األداء التشغيسي : دراسة عمػى 2012) Bayoudدراسة 
الذػػػػخكات الميبيػػػػة بأسػػػػاليب متشؾعػػػػة"، جػػػػاءت ىػػػػحه الجراسػػػػة لتأكػػػػج فيسػػػػا إذا كػػػػاف مدػػػػتؾى اإلفرػػػػاح عػػػػؽ السدػػػػؤولية 

ء السػػالي مػػؽ جيػػة والتػػداـ السؾعػػف وسػػسعة الذػػخكة االجتساعيػػة لمذػػخكات يػػؤثخ عمػػى األداء التشغيسػػي مػػؽ حيػػث األدا
مػػػؽ جيػػػة أخػػػخى و أجخيػػػت الجراسػػػة عمػػػى جػػػدئييؽ ،الجػػػدء االوؿ معشػػػي بجراسػػػة العالقػػػة بػػػيؽ السدػػػؤولية االجتساعيػػػة 
لمذػػخكات واألداء السػػالي حيػػث تػػؼ اسػػتخجاـ أسػػمؾب تحميػػل السحتػػؾى لتحميػػل التقػػاريخ الساليػػة الدػػشؾية لذػػخكات الميبيػػة 

-1001لعامػػػة فػػػي أربعػػػة قظاعػػات )القظػػػاع الرػػػشاعي، الخػػػجمي، البشػػؾؾ والتػػػأميؽ ،التعػػػجيؽ( لفتػػػخة مػػػؽ السدػػاىسة ا
 (ROA)( وتؼ قياس األداء السالي باستخجاـ مقاييذ الخبحية العائج عمػى األصػؾؿ 220وبمغ عجد الذخكات ) 1009

اسػػػة العالقػػػة بػػػيؽ اإلفرػػػاح عػػػؽ و االيػػػخادات ،امػػػا الجػػػدء الثػػػاني معشػػػي بجر  (ROE)العائػػػج عمػػػى حقػػػؾؽ السدػػػاىسيؽ 
السدػػؤولية االجتساعيػػة لمذػػخكات و التػػداـ السػػؾعفيؽ وسػػسعة الذػػخكة حيػػث تػػؼ اسػػتخجاـ أسػػمؾب االسػػتبانة وبمػػغ عػػجد 

شػػػخكة  ومػػػؽ أىػػػؼ الشتػػػائج التػػي تؾصػػػمت إلييػػػا الجراسػػػة وجػػػؾد عالقػػػة إيجابيػػػة بػػػيؽ  20اسػػػتبانة فػػػي  229االسػػتبانات 
 ة لمذخكات و األداء السالي و سسعة الذخكة.اإلفراح عؽ السدؤولية االجتساعي

( بعشػػػػؾاف : " أثػػػػخ السدػػػػؤولية االجتساعيػػػػة لمذػػػػخكات عمػػػػى األداء السػػػػالي و القػػػػجرة التشافدػػػػية 2012) Tyaglدراسػػػػة 
لألعساؿ : دراسة عمى الذخكات اليشجية "، تؼ في ىحه الجراسة  اختبار مػا إذا كػاف لػألداء االجتسػاعي لػجى الذػخكات 

ثيخ عمى األداء السػالي والقػجرة التشافدػية أـ ال،  وتحجيػج العؾامػل الخئيدػية اليامػة فػي السدػؤولية االجتساعيػة اليشجية تأ
لمذخكات عمى مجاؿ األعساؿ اليشجية ، وتحجيج دور السدؤولية االجتساعية لمذخكات في خمػق قيسػة تشافدػية لذػخكات 

( شػخكة ىشجيػة لفتػػخة 125جيػة وتكؾنػت عيشػة الجراسػة مػؽ )اليشجيػة، وتكػؾف مجتسػع الجراسػة  مػؽ شػخكات األعسػاؿ اليش
. ولتحقيػػػق أىػػػجاؼ ىػػػحه الجراسػػػة تػػػؼ االعتسػػػاد عمػػػى اسػػػتعخاض أدبيػػػات السدػػػؤولية االجتساعيػػػة  1020-1005مػػػؽ 

لمذػػخكات وتحميميػػا ،واسػػتخجاـ أسػػمؾب االسػػتبانة، حيػػث أشػػارت أبػػخز الشتػػائج إلػػى أف السدػػؤولية االجتساعيػػة لمذػػخكات 
إيجػػابي عمػػى األداء السػػالي والقػػجرة التشافدػػية ، وأف ىشػػاؾ تؾافػػق بػػيؽ مػػؾعفي شػػخكات االعسػػاؿ اليشجيػػة و ليػػا تػػأثيخ 

أصػػحاب السرػػمحة عمػػى أألثػػخ االيجػػابي لمسدػػؤولية االجتساعيػػة  وتدػػاعج السدػػؤولية االجتساعيػػة عمػػى تحدػػيؽ الشسػػؾ 
االجتساعيػػة تقػػػجـ فخصػػة لكدػػػب السيػػػدة  السػػالي  واستكذػػػاؼ أسػػؾاؽ ججيػػػجة وفػػخي أعسػػػاؿ تجاريػػة ، و أف السدػػػؤولية

 التشافدية في داخل وخارج الذخكة  و تحدؽ اإلنتاجية  وتعدز الثقة مع أصحاب السرمحة.

( بعشػػػؾاف : "آثػػػار األبعػػػاد السختمفػػػة لمسدػػػؤولية االجتساعيػػػة عمػػػى األداء السػػػالي 2011) Inoue and Leeدراسػػػة 
ىػػحه الجراسػػة لتعػػخؼ عمػػى االثػػار السختمفػػة لألنذػػظة الخاصػػة  لمذػػخكات فػػي الرػػشاعات ذات الرػػمة بالدػػياحة"، اتػػت

بالسدػػػؤولية االجتساعيػػػة عمػػػى األداء السػػػالي لذػػػخكات ذات الرػػػمة بالدػػػياحة حيػػػث تػػػؼ تقدػػػيؼ السدػػػؤولية االجتساعيػػػة 
لمذػػخكات الػػى خسدػػة انذػػظة عمػػى اسػػاس األنذػػظة الظؾعيػػة وكانػػت اوليػػا العالقػػات بػػيؽ العسػػاؿ وأصػػحاب العسػػل ، 
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لسشتج ، السجتسع ،السدائل البيئية، السدائل الستعمقة بالتشؾع البيؾلؾجي لألقميات/السخأة ، والتعخؼ عمى أثخ كل نؾعية ا
نذاط مؽ تمػ األنذظة عمى األداء السالي لذخكات في أربع صشاعات ذات صمة بالقظاع الدياحي)شػخكات الظيػخاف 

 (ROA)السػالي لذػخكات عػؽ طخيػق العائػج عمػى األصػؾؿ  ، والكازيشؾ، والفشادؽ ، والسظػاعؼ( حيػث تػؼ قيػاس األداء
شخكة طيػخاف  12، وذلػ عؽ طخيق تحميل التقاريخ السالية الدشؾية وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ) Tobin’s qومقياس 

وكذػػػػفت الشتػػػػائج أف كػػػػل نذػػػػاط لػػػػو أثػػػػخ متبػػػػايؽ عمػػػػى كػػػػل مػػػػؽ الخبحيػػػػة  مظعػػػػؼ( 253فشػػػػادؽ ،  52كػػػػازيشؾ،  59، 
 اؾ آثار مالية متشؾعة عبخ الرشاعات األربع. واالستسخارية، وىش

 ما يميز الدراسة عن الدراسات الدابقة  3.8

جاءت ىحه الجراسة لتعخؼ عمى أثخ اإلفراح عؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية عمى األداء  
وتؼ اختيار قظاع  1025_1022السالي لذخكات الخجمات السداىسة العامة األردنية خالؿ األعؾاـ الخسدة 

 يعتبخ كسحخؾ لالقتراد األردني. الخجمات لسا يسثمو مؽ مجسل القظاعات السداىسة العامة األخخى إذ أنو 

أعيخت نتائج بعض  يتزح أف ىشاؾ القميل مؽ الجراسات التي تشاولت ىحا السؾضؾع ، كسا بشاءا  عمى ما تقجـ فقج
الجراسات الدابقة الى وجؾد نتائج متزاربة حؾؿ العالقة بيؽ اإلفراح عؽ السدؤولية االجتساعية لمذخكات واألداء 

ؤية حؾؿ ماىية ىحه العالقة ، لحلػ فإف أىؼ ما يسيد ىحه الجراسة عؽ الجراسات الدابقة أنيا السالي وعجـ وضؾح الخ 
في األذب السحاسبي خرؾصا في السدؤولية االجتساعية لمذخكات واألداء السالي إلثخاء مؾضؾع اإلفراح  جاءت

ية واألداء السالي ، واف مجتسع الجراسة طبيعة العالقة بيؽ محاسبة السدؤولية االجتساع يج عميلمتأكو  الجوؿ الشامية ، 
ف مؽ جسيع شخكات الخجمات السداىسة العامة األردنية والحي يزؼ ثسانية قظاعات فخعية حدب  الحاليَّة يتكؾَّ
الترشيف الججيج لبؾرصة عساف  وقج تؼ قياس محاسبة السدؤولية االجتساعية لمذخكات )الستغيخ السدتقل( باستخجاـ 

تشسية السؾارد البذخية، واألنذظة الخاصة بتشسية السؾارد البيئية، خجمة السجتسع، واالرتقاء األنذظة الخاصة ب
بالسشتجات، حيث اقترخت حجود ىحه الجراسة عمى قياس األداء السالي باستخجاـ السؤشخات السالية السحاسبية وذلػ 

وأىجاؼ تؾقعات السالكيؽ وكل األطخاؼ  لتحقق مؽ مجى قجرة شخكات السداىسة العامة األردنية عمى تحقيق أىجافيا
السعشية باستسخار األداء الجيج لذخكات، والستسثمة بشدب الخبحية  ندبة العائج عمى األصؾؿ ، ندبة العائج عمى 
حقؾؽ السداىسيؽ ، ندبة العائج عمى السبيعات، ولؼ يتؼ استخجاـ السؤشخات أداء الدؾؽ وذلػ الف األردف الزاؿ مؽ 

 امية وأف سؾؽ عساف السالي ضعيف مقارنة  باألسؾاؽ العالسية وأف التجاوؿ فيو قميل .ضسؽ الجوؿ الش

مؽ ىشا جاءت فكخة الجراسة الحالية، والحاجة إلييا الستكساؿ الجيؾد البحثية التي تست عمى ىحا الرعيج، واإلفادة 
في تشاوليا لمجراسات الدابقة  مؽ الجراسات الدابقة، في إثخاء اإلطار الشغخي، حيث جاءت ىحه الجراسة مكسمة  

 أثخ تظبيق محاسبة السدؤولية االجتساعية عمى األداء السالي لذخكات الخجمات السداىسة العامة األردنية. لسؾضؾع

 .  الجانب النظري:9

 وتحديد أنذطتيا االفراح عن أنذطة محاسبة المدؤولية االجتماعية   1.9

بسفيؾميا الؾاسع تدعى الى الؾصؾؿ لتحقيق التؾازف بيؽ األطخاؼ الستعجدة، والتي أف محاسبة السدؤولية االجتساعية 
حيػث أف مؾضػؾع تحجيػج  تتسثل بسرػالح وحاجػات كػل مػؽ السؤسدػات، والعػامميؽ لػجييا والبيئػة الخارجيػة، والسجتسػع.

ت تعػج بسثابػة العسػػؾد السجػاالت الخاصػة بسحاسػبة السدػؤولية االجتساعيػة القػى صػػعؾبة كبيػخة، ذلػػ الف تمػػ السجػاال
الفقػػػخي لسحاسػػػػبة السدػػػػؤولية االجتساعيػػػػة، وأنيػػػػا تعتبػػػػخ أمػػػػخا ضػػػخوريا  وميسػػػػا  كخظػػػػؾة أولػػػػى لمتعػػػػخؼ عمػػػػى البيانػػػػات 
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االجتساعية، والتي يتؼ مؽ خالليا الحكؼ عمى أي مشذأة أنيا تقـؾ باإلفراح عؽ مدػؤوليتيا االجتساعيػة اـ ال، يخجػع 
الجتساعية الى أف أنذظة السدؤولية االجتساعية تتدػؼ بظبيعتيػا بالجيشاميكيػة، أي الدبب في صعؾبة تحجيج األنذظة ا

أنيا متحخكة تتغيخ مؽ زمؽ الى زمؽ أخخ ومؽ مجتسع الي مجتسع، ومؽ بيئة الى بيئة، ومؽ ثقافة الى ثقافػة، حيػث 
يئيػػة فػػي عرػػخ يتدػػؼ بػػالتغيخ أف التظػػؾر الػػحي يذػػيجه العػػالؼ مػػؽ الشاحيػػة التكشؾلؾجيػػة واالقترػػادية واالجتساعيػػة والب

الدػػػخيع يجعػػػل بعػػػض األنذػػػظة التػػػي قػػػج ترػػػمح فػػػي مجتسػػػع مػػػا و زمػػػؽ مػػػا، قػػػج ال يرػػػمح لػػػشفذ السجتسػػػع فػػػي زمػػػؽ 
 (.1022اخخ)الذعار واخخوف،

وبالخغؼ مػؽ تمػػ الرػعؾبات فػي عسميػة تحجيػج األنذػظة الخاصػة بسحاسػبة السدػؤولية االجتساعيػة اال أف ىشػاؾ اتفاقػا  
،عاما  مؽ االد ( 1022بيات عمى تقديؼ تمػ األنذظة الى أربعة أنذظة اجتساعية أساسػية وذلػػ اسػتشادا  لجراسػة )زلػـؾ

 Madueni( دراسػػة )bayoud,2012( دراسػػة )1022( دراسػػة )الفػػخح واليشػػجاوي،1022دراسػػة )الذػػعار واخػػخوف،

et.al ,2015 ،سػؾؼ تدػتشج ىػحه الجراسػة  لػحلػ( حيث يسكؽ مػؽ خالليػا أف تسػارس الذػخكات مدػؤوليتيا االجتساعيػة
 تؼ تقديسيا كالتالي: عمي ىحا الترشيف والتي

األنذظة الخاصة بتشسية السؾارد البذخية: وىي احجى األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية،  9 2 2
نذظة والتي مؽ خالليا يتؼ قياس مدتؾى اإلفراح عؽ مدؤولية الذخكات  اتجاه مؾعفييا لحلػ فيي تذسل جسيع األ

االجتساعية التي تيجؼ الى تحديؽ وضع وعخوؼ العامميؽ كبخامج التجريب والتأىيل، والتدييالت السقجمة لتعميؼ 
السؾعفيؽ وألسخىؼ، تقجيؼ الحؾافد السادية والسعشؾية لمسؾعفيؽ، بسا معشى أف تقـؾ السؤسدات عمى االىتساـ 

ية وذلػ الف االستثسار بالسؾارد البذخية سيعؾد بالفؾائج اإليجابية بالسؾعفيؽ مؽ كل الشؾاحي السادية والسعشؾية والتعميس
 . (1009عمى الذخكة )العخبي،

األنذػػظة الخاصػػة بتشسيػػة السػػؾارد البيئيػػة: وىػػي احػػجى األنذػػظة الخاصػػة بسحاسػػبة السدػػؤولية االجتساعيػػة  9 2 1
سحيظػػة بيػػا، فيػػي تذػػسل جسيػػع والتػػي مػػؽ خالليػػا يػػتؼ قيػػاس مدػػتؾى اإلفرػػاح عػػؽ مدػػؤولية الذػػخكات اتجػػاه البيئػػة ال

األنذظة االجتساعية التي تيجؼ الى الحج مؽ االثػار الدػمبية الشاجسػة عػؽ مسارسػة السؤسدػات لشذػاطيا، والتػي تػؤثخ 
عمى البيئة، وتذسل أيزا جسيع السسارسات البيئية التي تقـؾ بيا بعض الذخكات طؾعا لمسحافغة عمى سػالمة البيئػة 

يػػع السغػػاىخ البيئيػػة لمشذػػاط اإلنتػػاجي لمذػػخكة بحيػػث يػػتؼ الخقابػػة عمػػى التمػػؾث أثشػػاء السحيظػػة بيػػا، حيػػث تتزػػسؽ جس
عسميػػة الترػػشيع او التشفيػػح، واسػػتخجاـ الظاقػػة الشغيفػػة وسػػعي بعػػض الذػػخكات جاىػػجة  لمحرػػؾؿ عمػػى شػػيادة معػػاييخ 

لسػػا تدػػببو مػػؽ أضػػخار حسايػػة البيئػػة، ويعػػج ىػػحا السجػػاؿ مػػؽ اىػػؼ مجػػاالت محاسػػبة السدػػؤولية االجتساعيػػة، ذلػػػ نغػػخا 
(  حيػث أف االسػتثسار فػي مجػاؿ السحافغػة عمػى البيئػة 1001عمى البيئة مثػل تمػؾث السيػاه، واليػؾاء، التخبػة )جخبػؾع،

 يػشعكذ كبيػخ عائػج لػو اسػتثسار ىػؾ وانسػا البعض، يجعي كسا تخفا ليذ االقترادية الؾحجة نذاط عؽ الشاجسة االثار مؽ

 تتعػخض قػج البيئػة تجاه االجتساعي التداميا تيسل التي الؾحجات واف ورفاىيتو، االنداف وصحة االقترادية التشسية عمى

 اقػل البيئػة يجعل مسا البيئة، عمى االقترادي نذاطيا عؽ الستؾلجة الدمبية االثار بدبب االقترادي نذاطيا انييار الى

 (1023)عشيدة وعمي ،.لإلنداف بالشدبة ضخرا واكثخ صالحية

األنذظة الخاصة بخجمة السجتسع: وىي احجى األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية والتي مؽ  9 2 3
خالليػػا يػػتؼ قيػػاس مدػػتؾى اإلفرػػاح عػػؽ مدػػؤولية الذػػخكات اتجػػاه السجتسػػع، فيػػي تذػػسل جسيػػع األنذػػظة االجتساعيػػة 

تعميؼ ودعؼ القظاع الرػحي، وتقػجيؼ فػخي التي تؤدي الى تحقيق مشافع لكل افخاد السجتسع بذكل عاـ، كتقجيؼ مشح لم
لتجريب الظالب داخل الذخكات كل  في مجػاؿ تعميسػو، حيػث أف ذلػػ ييػجؼ الػى تشسيػة وتحقيػق الخفاىيػة االقترػادية 
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 وبالتػالي بيػا، السحػيط السجتسػع لػجى الؾحػجة عػؽ جيػج خمػق انظبػاع الػى يػؤدي ( مسػا1022لمسجتسػع. )درغػاـ وحبيػب،

 ( 1023السجتسع )عشيدة وعمي، قبل مؽ خغؾبةوم مقبؾلة الؾحجة تربح

األنذظة الخاصة باالرتقاء بالسشتجات: وىي احجى األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية والتي  9 2 2
مؽ خالليا يتؼ قياس مدتؾى اإلفراح عؽ مدؤولية الذخكات اتجػاه االرتقػاء بالسشتجػات، فيػي تذػسل جسيػع األنذػظة 

العالقػػػات مػػػع الدبػػػائؽ مػػػؽ حيػػػث تحقيػػػق رضػػػاىؼ عػػػؽ السشػػػتج او الخػػػجمات التػػػي تقػػػجـ ليػػػؼ، االجتساعيػػػة السختبظػػػة ب
 عمػى أثخىػا وكػحلػ مشيػا، السخجػؾة السشػافع وتقػجيؼ لالستخجاـ صالحيتيا مثل لمسشتجات الشؾعية ايزا السغاىخ وتتزسؽ

، ومجى سالمة وأماف السشػتج، وتقػجيؼ خػجمات مػا بعػج البيػع )الذػعار  السدتيمػ لخضا تحقيقيا إلى إضافة البيئة، تمؾث
 ( .1022واخخوف،

 قياس أداء الذركات  2.9

ي ديؼ كل طػخؼ فػي تفدػيخ األداء السػالي بسػا  حيثبذكل عاـ،  الذخكاتعج األداء السالي جانبا  ميسا  في تقييؼ أداء ي
يتظمػع إلػى  والسؾعػف والبقػاء، االسػتسخار نحػؾ تدعى والذخكة ثخائو، لتعغيؼ يدعى يخجـ مرالحة الذخرية، فالسداىؼ

 الخخػاء يشتغػخوف  وأفػخاد السجتسػع الزػخائب، حرػيمة إنسػاء إلػى ييػجؼ الحكػؾمي والجيػاز والحػؾافد، رفػع األجػؾر

(، ولمتعػخؼ عمػى مفيػـؾ األداء السػالي كسرػظمح عمسػي، 1001)عبج الغشػي، االجتساعية  العجالة وتحقيق االقترادي
 استعخاض ما تؾصل إليو الباحثيؽ مؽ مفاىيؼ لألداء السالي كسا يمي:    ي سكؽ

 خػالؿ مػؽ وذلػػ مالكيػا ثػخوة تعغػؼ اف الذػخكات فيػو تدػتظيع الػحي السػالي الشجػاح ي عػخؼ األداء السػالي بأنػو "مػجى
السدػاىسيؽ  حقػؾؽ  عمػى والعائػج السؾجػؾدات عمى العائج خالؿ مؽ وتقاس الستثساراتيؼ، مسكؽ عائج اعمى عمى الحرؾؿ

 ،  (.1022)زلـؾ

السفيػػـؾ الزػػيق ألداء الذػػخكات، إذ يخكػػد عمػػى اسػػتخجاـ ( إف األداء السػػالي " ي سثػػل  1020فػػي حػػيؽ يػػخى الخظيػػب )
مؤشخات مالية، ولقياس مجى إنجاز األىجاؼ، ويعبخ عؽ أداء الذخكات، باعتباره الجاعؼ األساسي لألعساؿ السختمفة، 

ات، وىػػؾ أداة لتػػجارؾ الثغػػخات والسذػػاكل والسعظيػػات، التػػي قػػج تغيػػخ فػػي مدػػيخة الذػػخكة، التػػي تسارسػػيا تمػػػ الذػػخك
باإلضػػافة إلػػى إنػػو أداة لتحفيػػد العػػامميؽ واإلدارة فػػي الذػػخكة، لبػػحؿ السديػػج مػػؽ الجيػػج، بيػػجؼ تحقيػػق نتػػائج ومعػػاييخ 

ي الذػخكة، فػي لحغػة معيشػة ككػل، مالية أفزل مؽ سابقتيا، ما يعشي أنو معيار لمتعخؼ عمى الؾضع السالي القائؼ فػ
 أو لجانب معيؽ مؽ أداء الذخكة أو ألداء أسيسيا، في الدؾؽ السالية في يـؾ محجد وفتخة معيشة".

الؾضع السػالي لذػخكات الخػجمات السدػاىسة العامػة بشاء  عمى ذلػ ي سكؽ تعخيف األداء السالي عمى إنو معيار لقياس 
، العائػػػػج عمػػػػى حقػػػػؾؽ السدػػػػاىسيؽ ROAاألردنيػػػػة ويقػػػػاس مػػػػؽ خػػػػالؿ ندػػػػب الخبحيػػػػة وىػػػػي العائػػػػج عمػػػػى األصػػػػؾؿ 

ROE والعائػػج عمػػى السبيعػػاتROS) مػػؽ خػػالؿ القػػؾائؼ الساليػػة لذػػخكات الخػػجمات السدػػاىسة العامػػة االردنيػػة  وذلػػػ
 ألردف.االسجرجة في بؾرصة عساف في 

        المالي واألداء االجتماعية المدؤولية محاسبة بين العالقة  3.9

تؾصمت العجيج مؽ الجراسات الي نتائج انقدست الى ثالثة اتجاىات فسشيا مؽ تؾصل الػى وجػؾد عالقػة وأثػخ إيجػابي 
ل الػى عػجـ وجػؾد عالقػة بيؽ تظبيق األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية واألداء السالي ومشيا مؽ تؾص

 السدػػؤولية بػػيؽ ومػؽ الجراسػػات أيزػػا مػػؽ تؾصػػل الػػى نتيجػػة مفادىػػا وجػػؾد عالقػػة لكػؽ سػػمبية حيػػث تتسثػػل العالقػػة

 (: Mahoney and Roberts ,2007مؽ خالؿ رؤيتْيؽ ىسا ) السالي واألداء االجتساعية
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 المالي واألداء االجتماعية المدؤولية محاسبة بين العالقة اتجاه 1.3.9

تتؾقػع  التكػاليف ىػحه عػؽ ولمتعػؾيض ماليػا ، الذػخكات يكمػف االجتساعيػة السدػؤولية تظبيػق ت ذػيخ ىػحه الخؤيػة إلػى إف
 ، إذ تخمل ىحه الخؤية ثالثة اتجاىات كسا يمي:واقترادية اجتساعية فؾائج عمى الحرؾؿ الذخكات

االنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية يخكد ىحا االتجاه عمى أف االستثسار في االتجاه الدمبي:  .2
يؤدي الي التقميل مؽ أرباح السداىسيؽ بسعشى أف ىحا االتجاه يتفق مع وجؾد عالقة سمبية حيث أف الذخكات التي 
تقـؾ بسدؤوليتيا االجتساعية ستتكبج تكاليف اضافية وبالتالي الى تقميل مؽ قجرتيا التشافدية عشج مقارنتيا مع 

 التي ال تقـؾ بسدؤوليتيا االجتساعية. الذخكات

ي ؤكج ىحا االتجاه عمى ىشاؾ الكثيخ مؽ العؾامل السختمفة التي تؤثخ عمى كل مؽ السدؤولية  :السحايج االتجاه .1
االجتساعية واألداء السالي فيحا يشبع مؽ أف الذخكات تعسل في بيئة معقجة وغيخ مباشخة وال يسكؽ حرخ جسيع 

 إف تكمفة ، عمى افتخاضالدؾؽ( )تؾازف  والظمب العخض نغخية أساس عمى العالقة ىحه وجؾد جـع يبخر كسا ،العؾامل

 الجارية. األخخى  التكاليف تخفيض خالؿ مؽ مؾازنتيا تتؼ أف يسكؽ االجتساعية بالسدؤولية الخاصة األنذظة

 الخاصة األنذظة في االستثسارإمكانية تحقيق األرباح مؽ خالؿ ي ؤكج ىحا االتجاه عمى  :اإليجابي االتجاه .3

 الحرؾؿ عمى اعفاءات ضخيبية، ،التكاليف السؾعفيؽ، وتخفيض ة، اعتسادا  عمى إنتاجيةاالجتساعي بالسدؤولية

 تكؾف إيجابية. السالي واألداء االجتساعية السدؤولية محاسبة بيؽ العالقةفإف في السشتجات، وبيحا  والتؾسع

 المالي واألداء االجتماعية المدؤولية محاسبة بين العالقة أسباب  2.3.9

 :(,Guney 2010) ي في الشغخيات اآلتيةػػػتتسثل العؾامل السدببة لمعالقة بيؽ السدؤولية االجتساعية واألداء السال

: ت ذيخ ىحه الشغخية إلى إمكانية االستثسار في أنذظة السدؤولية االجتساعية وذلػ مؽ العقج تكمفة نغخية .2
الذخكات بخفض التكاليف الشاشئة عؽ العالقات مع أصحاب السرالح، بحيث تدتفيج الذخكة مؽ  خالؿ قياـ

انخفاض تكاليف إدارة العالقة مع أصحاب السرالح األمخ الحي ي ديؼ في وجؾد أداء مالي قؾي، ما ي ذيخ إلى إف 
 . لمذخكة السالي األداء في تؤثخ السدؤولية االجتساعية

 تشذئ االجتساعية السدؤولية بسحاسبة الخاصة االنذظة ة: ت ؤكج ىحه الشغخية عمى أفالخاص التكاليف نغخية .1

 أنذظة محاسبة في السدتثسخيؽالسالي وتؤكج عمى إف السجيخيؽ  األداءتحدؽ أنيا ال  أرباح، كسا اية دوف  فقط تكاليف

 األنذظة ىحه مثل شأف أعساليؼ، ومؽعؽ  الشاتجة البجيمة الظخيقة تكمفة تقجيخ في يفذمؾف  االجتساعية السدؤولية

 األداء. ضعف إلى الشياية في تؤدي أف االجتساعية

 الخاصة األنذظة لتقجيؼ السجيخيؽ قبل مؽ السظمؾبة الجيج: ت خكد ىحه الشغخية عمى إف السيارات األداء نغخية .3

أصحاب  قؾي، فسؽ ىشا يدتظيع مالي أداء عمى لمحرؾؿ الالزمة السيارات نفديا ىي االجتساعية السدؤولية بسحاسبة
استخاتيجيات أف السرالح حيث  الدؾؽ، استخاتيجيات مخاقبة خالؿ مؽ االجتساعية باألنذظة الخاصة الذخكة يدتشتج  

 بسحاسبة الخاصة األنذظة مؽ األرباح أف كسا االجتساعية، بالسدؤولية يتأثخ السالي األداء ت ؤمؽ ىحه الشغخية بأف 

 االجتساعية السدؤولية بسحاسبة الخاصة األنذظة استثسار األمخ الحي ي ديؼ في التكاليف، تفؾؽ  االجتساعية السدؤولية

 ، وبالتالي ي ؤدي إلى زيادة األداء السالي.
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 . الجانب العممي:11
 وعينة الدراسةمجتمع    1.11

ف مجتسع الجراسة مؽ جسيع الذخكات السداىسة العامة العاممة في قظاع الخجمات  ( 55) كاف عجدىؼ والحييتكؾَّ
يزؼ ثسانية قظاعات فخعية وفقا  ألحجث ترشيف لبؾرصة عساف وىي الخجمات الرحية، الخجمات وىؾ  شخكة 

التعميسية الفشادؽ والدياحة، الشقل، التكشؾلؾجيا واالتراالت ، األعالـ ، الظاقة والسشافع،  ،الخجمات التجارية، حيث 
تراد خجمي قائؼ عمى انتاج وتقجيؼ الخجمات، ويعتبخ السداىؼ األكبخ في تحخيػ أف االقتراد االردني يتدؼ بأنو اق

عجمة االقتراد ومدانجة عسل القظاعات األخخى كالقظاع الرشاعي والقظاع الدراعي ، والسذغل الخئيدي في 
مثي الشاتج االقتراد الؾطشي بشدبة ترل الى ثالثة أرباع الؾعائف التي يؾلجىا االقتراد ، وأنو يديظخ عمى ث

وتكؾف مجتسع الجراسة مؽ  السحمي اإلجسالي في األردف ،واف قظاع الخجمات يعتبخ كسحخؾ لالقتراد األردني ،
وقج بمغ عجد الذخكات الخجمات  ، جسيع شخكات الخجمات السداىسة العامة األردنية السجرجة في بؾرصة عساف

حيث قج تؼ استخجاـ ، (1025شخكة )بؾرصة عساف، 52 لىفي عيشة الجراسة الشيائية إ السداىسة العامة األردنية
تقخيخ ( 110) التقاريخ الدشؾية السدتخجمةوبمغ عجد  ، 1025-1022التقاريخ الدشؾية لمذخكات لمدشؾات لمفتخة 

 .صالح لالستخجاـ

 واالساليب اإلحرائية المدتخدمة:قياس المتغيرات والطرق   2.11

تؼ تفخيغ البيانات مؽ خالؿ التقاريخ السالية الدشؾية السجرجة عمى مؾقع بؾرصة عساف باستخجاـ  في ىحه الجراسة
( في حالة 2) وتؼ اعظاء وزف  Excel أسمؾب تحميل السحتؾى )السزسؾف( ورصج الشتائج وججولتيا باستخجاـ ججاوؿ

 Yeganeh et)لجراسػػػػػػػػة   وذلػ استشػػػػػادا( في حػػػػالة عجـ االفرػػػػاح عؽ تمػ الفقخة 0) االفراح عؽ الفقخة و

al.,2014) ، تؼ استخخاج بيانات االداء السالي )الشدب السالية(  و   Bayoud,2012)( دراسة )1022دراسة )زلـؾ
ومؽ ثؼ تؼ اجخاء التحميالت االحرائية باستخجاـ بخنامج الحدمة االحرائية لمعمـؾ  ،مؽ مؾقع بؾرصة عساف

(SPSSوتست اال ) ختبارات العجيجة الستعمقة باإلحراء الؾصفي لسعخفة مجى تظبيق االنذظة الخاصة بسحاسبة
السدؤولية االجتساعية في الذخكات الخجمات السداىسة العامة االردنية وذلػ بالستؾسظات الحدابية واالنحخافات 

سثمة باألنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية السعيارية وتؼ التأكج مؽ التؾزيع الظبيعي لبيانات الستغيخات السدتقمة والست
االجتساعية مؽ خالؿ اختبار التؾزيع الظبيعي كسا تؼ التأكج مؽ عجـ وجؾد مذكمة االرتباط الخظي الستعجد بيؽ 

واختبار  (VIF)مؽ خالؿ اختباري معامل تزخيؼ التبايؽ   ( Multicollinearity)متغيخات الجراسة السدتػػقمػػة 
وتؼ اختبار فخضيات الجراسة باستخجاـ تحميل االنحجار الخظي وتحميل التبايؽ    (Tolerance)بو   التبايؽ السدسؾح

One way ANOVA. 

 تحميل نتائج االحراء الهصفي واالختبارات الالزمة الستخدام اختبار االنحدار المتعدد   3.11

الجراسة التابعة والسدتقمة مؽ خالؿ تقديؼ مؽ خالؿ ىحه الجراسة تؼ تحميل نتائج اإلحراء الؾصفي لستغيخات 
 سدتقمةاالنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية لجى الذخكات السداىسة العامة باعتبارىا الستغيخات ال

لمجراسة في )نسؾذج االفراح لقياس االنذظة الخاصة بسحاسبة لسدؤولية االجتساعية( الى اربعة أقداـ وىي 
االنذظة الخاصة بتشسية السؾارد البذخية، تشسية السؾارد البيئية، خجمة السجتسع، االرتقاء بالسشتجات ، وتقديؼ األداء 

ي الثالثة السدتخجمة، وعمى أساس ىحه التقديسات تؼ ايجاد السالي لعيشة الجراسة مؽ خالؿ مؤشخات االداء السال
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الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لكل مجسؾعة رئيدية مؽ مجسؾعات االنذظة الخاصة بسحاسبة 
 :التالية الشتائج (3و  1) السدؤولية االجتساعية ومؤشخات االداء السالي ويؾضح الججوؿ 

 لدراسة: مدتقمةي واختبارات التهزيع الطبيعي واالرتباط المتعدد  لممتغيرات النتائج اإلحراء الهصف  1.3.11
   

 دراسةل التابعة متغيراتم( نتائج التحميل الهصفي ل2جدول )

 البيان
المتوسط 

 الحسابي

االوحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

معامل 

تضخم 

التبايه 

(VIF) 

التبايه 

المسموح به 

(Tolerance) 

الخبصل يبالدطقبء االيشبل 

 يبلمنتجبت
03350 03325 0 203 23113 03191 

االيشبل الخبصل يتنمٍل 

 الموادد اليش ٌل
03332 03222 2 252 23123 03552 

االيشبل الخبصل يخذال 

 المجتمع
03111 03135 0 523 23511 03525 

االيشبل الخبصل يتنمٍل 

 الموادد اليٍئٍل
03211 03121 0 125 2323 03199 

    03211 03155 الذدجل الكلٍل لإلاصبح

( قيؼ الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لإلفراحات الخئيدية ألنذظة السدؤولية االجتساعية 1يبيؽ الججوؿ )
عؽ االنذظة  والتي يغيخ فييا اف االنذظة الخاصة باالرتقاء بالسشتجات قج احتمت السختبة االولى بيؽ اإلفراحات

تالىا االفراح عؽ االنذظة ( 03325وبانحخاؼ معياري )  (0335الخاصة بالسدؤولية االجتساعية بستؾسط حدابي )
ثؼ االفراح عؽ االنذظة    (03222( وبانحخاؼ معياري )03332الخاصة بتشسية السؾارد البذخية بستؾسط حدابي )

بيشسا جاءت ( 03135( وبانحخاؼ معياري )03111دابي )الخاصة بخجمة السجتسع بالسختبة الثالثة بستؾسط ح
 (.03121( وبانحخاؼ معياري )03211االنذظة الخاصة بتشسية السؾارد البيئية بالسختبة االخيخة بستؾسط حدابي )

وبذكل عاـ فقج تحقق مدتؾى اإلفراح عؽ جسيع االنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية لجى الذخكات 
( وىي تذيخ الى أف ما 03211( وبانحخاؼ معياري )03155سداىسة العامة االردنية بستؾسط حدابي )الخجمات ال

% مؽ شخكات الخجمات االردنية تفرح عؽ االنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية ويعتبخ ىحا 15ندبتو 
 االفراح متجني ندبيا.

اختبار التؾزيع الظبيعي ليحه البيانات مؽ استخجاـ تؼ  ابعةتبيجؼ معخفة التؾزيع الظبيعي لبيانات الستغيخات الو 
إلى  125 0( اف قيؼ معامالت االلتؾاء قج انحرخت بيؽ )1بيانات الججوؿ )االلتؾاء. حيث تبيؽ خالؿ معامل 

( وتعتبخ جسيع ىحه القيؼ قخيبة مؽ التؾزيع الظبيعي الحي يقبل قيؼ معامالت االلتؾاء بحيث تكؾف محرؾرة 252 2
 تقخيبا واقتخانيا بالتؾزيع الظبيعي وىؾ شخط أساسي لتظبيق اختبار تحميل االنحجار الخظي. 2الى +  2 –يؽ ب

( بيؽ أنذظة محاسبة Multicollinearityنتائج اختبار االرتباط الخظي الستعجد ) (1)يغيخ الججوؿ كسا 
( بالتأكج مؽ عجـ Toleranceالسدسؾح بو )( والتبايؽ VIFالسدؤولية االجتساعية باستخجاـ معامل تزخؼ التبايؽ )

( 1) الججوؿحيث اف  (.Multicollinearity) تابعةوجؾد مذكمة االرتباط الخظي الستعجد بيؽ متغيخات الجراسة ال
( وتعتبخ ىحه القيؼ مشاسبة وتذيخ الى عجـ 511 2 – 113 2اف قيؼ معامل تزخؼ التبايؽ قج تخاوحت بيؽ )يبيؽ 

ط الخظي بيؽ انذظة محاسبة السدؤولية االجتساعية وذلػ الف جسيع ىحه القيؼ كانت اقل مؽ وجؾد مذكمة االرتبا
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( وجسيع ىحه القيؼ تعتبخ اكبخ مؽ 191 0 – 03199( كحلػ يالحظ اف قيؼ التبايؽ السدسؾح بو قج تخاوحت بيؽ )20)
انذظة محاسبة السدؤولية  ( مسا يداعج في االستشتاج بعجـ وجؾد مذكمة االرتباط الخظي الستعجد بيؽ20 0)

 االجتساعية حيث يجب عجـ تجاوز ىحه السذكمة بيجؼ التحقق مؽ استقاللية الستغيخات السدتقمة فيسا بيشيا.

 نتائج اإلحراء الؾصفي لمستغيخات التابعة لجراسة:  20 3 1

 ( الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمسؤشخات السالية3ججوؿ )

المتهسط  أكبر قيمة اقل قيمة الماليةالمؤشرات 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 92301 32325 13535 203111- (ROA) العائج عمى االصؾؿ

 921311 125305 -13925 153219- (ROE) العائج عمى حقؾؽ السداىسيؽ

 1120 2023399 203221 195312- (ROS) العائج عمى السبيعات

يعخض بيانات التحميل الؾصفي لسؤشخات الستغيخات التابعة والستسثمة في مؤشخات ( الحي 3مؽ خالؿ الججوؿ )
( والستؾسط الحدابي 25 32_  01 92-االداء السالي يتبيؽ أف مؤشخ العائج عمى األصؾؿ تخاوح ما بيؽ )

داىسيؽ قج ( عمي التؾالي. في حيؽ اف مؤشخ العائج عمي حقؾؽ الس111 20،  535 1واالنحخاؼ السعياري قج بمغ )
( عمي 219 15و  925 1-( والستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري بمغ )05 125_  11 921-تخاوح ما بيؽ )

( ، اما الستؾسط الحدابي 99 2023_  1120-التؾالي. أما مؤشخ العائج عمى السبيعات قج تخاوح ما بيؽ )
 ( عمي التؾالي.12 195و  221 20واالنحخاؼ السعياري وصل إلى )

 اختبار الفرضيات   4.11

 اختبار الفرضية األولى 1.4.11

ػػػة بسحاسػػػبة السدػػػؤولية  األنذػػػظةال يؾجػػػج أثػػػخ لإلفرػػػاح عػػػؽ نرػػػت الفخضػػػية األولػػػى العجميػػػة عمػػػى أنػػػو:"  الخاصَّ
 ( لذػخكات الخػجمات السدػاىسة العامػة األردنيػة.ROAالسػالي مقاسػا  بالعائػج عمػى األصػؾؿ ) األداء عمػىاالجتساعية 

 مؽ ىحه الفخضية تؼ استخجاـ اختبار االنحجار الخظي الستعجد والسؾضحة نتائجو في الججوؿ التالي: ولمتحقق

 ( نتائج االنحدار الخطي المتعدد لعالقة محاسبة المدؤولية4جدول )

 (.ROA) االجتماعية مع األداء المالي 

R R
2

 R
 F Sig (f) المعدلة  2

0 321 0 2 0 051 1 29 0 000* 

ة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية لذخكات الخجمات 2الججوؿ )يبيؽ  ( اف قيسة العالقة بيؽ األنذظة الخاصَّ
( وتذيخ الى عالقة ايجابية طخدية 321 0( قج بمغت )ROAالسداىسة العامة األردنية والعائج عمى االصؾؿ )

ة بسحاسبة السدؤولية ٪( وىي تذيخ الى اف األ 20( قج بمغت )R2ويالحظ اف قيسة معامل التحجيج ) نذظة الخاصَّ
( بقيسة الشدبة السحكؾر ROAاالجتساعية تفدخ مؽ التغيخ او التبايؽ الحاصل في متغيخ العائج عمى االصؾؿ )
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( ويذيخ ROA٪( تعؾد او تختبط بعؾامل اخخى قج تؤثخ في العائج عمى االصؾؿ ) 90وتعتبخ القيسة الستبقية )
ة بسحاسبة السدؤولية  الججوؿ التالي الى نتائج تحميل التبايؽ الحي يبيؽ اثخ داللة اإلفراح عؽ  األنذظة الخاصَّ

 (ROAاالجتساعية لذخكات الخجمات السداىسة العامة االردنية عمى متغيخ العائج عمى االصؾؿ )
الختبار أثر تطبيق األنذطة الخاصة بمحاسبة  One Way ANOVA( نتائج تحميل التباين 5الجدول )

 (ROAالمدؤولية االجتماعية عمى األداء المالي)
 مردر التباين مجمهع المربعات درجات الحرية متهسط المربعات fقيمة  مدتهى الداللة

0.000 131 
 االنحجار 3051395 2 113315
 البؾاقي 11515319 110 201301

 
 الكمي 30132311 112

( وىي قيسة دالة احرائيا الف قيسة مدتؾى الجاللة السخافقة قج 10 1السحدؾبة والبالغة ) fاف قيسة ( 5)يبيؽ الججوؿ 
مسا يعشي رفض فخضية الجراسة الرفخية والتي تذيخ الى "عجـ" وجؾد أثخ  05 0( وىي اقل مؽ 000 0بمغت )

ة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية األنذظةلإلفراح عؽ  عمى لذخكات الخجمات السداىسة العامة االردنية  الخاصَّ
 وقبؾؿ الفخضية البجيمة. (ROA)العائج عمى االصؾؿ 

وبيجؼ التعخؼ الى وجؾد او عجـ وجؾد أثخ لإلفراح عؽ محاسبة السدؤولية االجتساعية لكل نذاط مؽ االنذظة 
( تؼ إيجاد معامالت االنحجار الخظي والستعمقة بشسؾذج التشبؤ ROAتساعية عمى )الخاصة بسحاسبة السدؤولية االج

ة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية الحي تؼ التؾصل اليو مؽ خالؿ األنذظة لذخكات الخجمات السداىسة  الخاصَّ
 (.ROAالعامة االردنية في متغيخ العائج عمى االصؾؿ )

 الخطي والمتعمقة بنمهذج التنبؤ الذي تم التهصل اليو من خالل األنذطة( معامالت نمهذج االنحدار 6لجدول )ا
ة بمحاسبة المدؤولية االجتماعية لذركات الخدمات المداىمة العامة االردنية في متغير العائد عمى  الخاصَّ

 (.ROAاالصهل )
 Β Std error t Sig(t) االنذطة / المعامالت

 512 0 0321- 2311 03113- الحج الثابت
 105 0 2311 2395 13151 االنذظة الخاصة بتشسية السؾارد البذخية
 229 0 2351- 3391 13235- االنذظة الخاصة بتشسية السؾارد البيئية

 *000 0 231 3315 213212 االنذظة الخاصة بخجمة السجتسع
 *001 0 3301- 1335 1315- االنذظة الخاصة باالرتقاء بالسشتجات

( لألنذظة الخاصة بخجمة السجتسع وىي 000 0قج بمغت ) t( مؽ خالؿ اف قيؼ مدتؾى داللة 1يتبيؽ مؽ الججوؿ )
( 001 0مسا يعشي وجؾد أثخ إيجابي، وكحلػ بمغت لألنذظة الخاصة باالرتقاء بالسشتجات ) 05 0قيسة أقل مؽ 

لؼ تختبط باقي االنذظة مسا يعشي وجؾد أثخ سمبي، عمى متغيخ العائج عمى االصؾؿ بيشسا  05 0وىي قيسة اقل مؽ 
الخاصة بتشسية السؾارد البذخية وتشسية السؾار البيئية )مؽ الشاحية االحرائية( بستغيخ العائج عمى االصؾؿ الف قيؼ 

 .05 0السحدؾبة لباقي االنذظة كانت أكبخ مؽ  tمدتؾى داللة 
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 اختبار الفخضية الثانية  20 2 1

 يؾجج أثخ لإلفراح عؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية نرت الفخضية الثانية العجمية عمى أنو:" ال
( لذخكات الخجمات السداىسة العامة ROEاالجتساعية عمى األداء السالي مقاسا  بالعائج عمى حقؾؽ السداىسيؽ )

 األردنية.

 لتالي:ولمتحقق مؽ ىحه الفخضية تؼ استخجاـ اختبار االنحجار الخظي الستعجد والسؾضحة نتائجو في الججوؿ ا
 ( نتائج االنحدار الخطي المتعدد لعالقة محاسبة المدؤولية7جدول )

 (.ROE)االجتماعية مع األداء المالي  

R R
2 R

 F Sig (f) المعدلة 2
0 093 0 009 0 001 0 51 0 19 
ة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية ( اف قيسة العالقة بيؽ األنذظة1يبيؽ الججوؿ ) لذخكات الخجمات  الخاصَّ

( وتذيخ الى عالقة ايجابية 093 0قج بمغت ) (ROE)والعائج عمى حقؾؽ السداىسيؽ السداىسة العامة األردنية 
Rطخدية ويالحظ اف قيسة معامل التحجيج )

ة بسحاسبة  ٪( وىي تذيخ الى اف األنذظة 9 0( قج بمغت )2 الخاصَّ
بقيسة  (ROE)العائج عمى حقؾؽ السداىسيؽ الحاصل في متغيخ  تفدخ مؽ التغيخ او التبايؽالسدؤولية االجتساعية 

العائج عمى حقؾؽ السمكية ٪( تعؾد او تختبط بعؾامل اخخى قج تؤثخ في  2 99الشدبة السحكؾر وتعتبخ القيسة الستبقية )
(ROE) ة الخا ويذيخ الججوؿ التالي الى نتائج تحميل التبايؽ الحي يبيؽ أثخ داللة اإلفراح عؽ األنذظة صَّ

لذخكات الخجمات السداىسة العامة االردنية في متغيخ العائج عمى حقؾؽ السداىسيؽ  بسحاسبة السدؤولية االجتساعية
(ROE.) 

 الختبار أثر تطبيق األنذطة الخاصة  One Way ANOVA( نتائج تحميل التباين 8الجدول )
 (.ROEبمحاسبة المدؤولية االجتماعية عمى األداء المالي )

 مردر التباين مجمهع المربعات درجات الحرية متهسط المربعات fقيمة  الداللةمدتهى 
 االنحجار 9192311 2 1213355 0351 0319

 البؾاقي 2210212311 110 2309351

 الكمي 2230215391 112 

( وىي قيسة غيخ دالة احرائيا الف قيسة مدتؾى الجاللة السخافقة 51 0السحدؾبة والبالغة ) fيبيؽ الججوؿ اف قيسة 
وجؾد أثخ  مسا يعشي قبؾؿ فخضية الجراسة الرفخية والتي تذيخ الى "عجـ 05 0( وىي أكبخ مؽ 190 0قج بمغت )

ة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية األنذظةلإلفراح عؽ  عمى لذخكات الخجمات السداىسة العامة االردنية  الخاصَّ
 مؽ الشاحية االحرائية. (ROE) السداىسيؽالعائج عمى حقؾؽ 

وبيجؼ التعخؼ الى وجؾد او عجـ وجؾد أثخ لإلفراح عؽ محاسبة السدؤولية االجتساعية لكل نذاط مؽ االنذظة  
الت االنحجار الخظي والستعمقة بشسؾذج التشبؤ ( تؼ إيجاد معامROEالخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية عمى )

ة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية الحي تؼ التؾصل اليو مؽ خالؿ األنذظة لذخكات الخجمات السداىسة  الخاصَّ
 (.ROEالسداىسيؽ )حقؾؽ العامة االردنية في متغيخ العائج عمى 
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 بنمهذج التنبؤ الذي تم التهصل اليو من خالل األنذطة( معامالت نمهذج االنحدار الخطي والمتعمقة 9الجدول )
ة بمحاسبة المدؤولية االجتماعية  (.ROEواألداء المالي ) الخاصَّ

 Β Std error t Sig(t) االنذطة / المعامالت
 219 2332 325 2- 233951- الحج الثابت

 191 0 191 0 23025 333011 االنذظة الخاصة بتشسية السؾارد البذخية
 552 0 551 0 03559- 223103- االنذظة الخاصة بتشسية السؾارد البيئية

 525 0 351 0 511 0 103311 االنذظة الخاصة بخجمة السجتسع
 199 0 131 0 03211- 13211- االنذظة الخاصة باالرتقاء بالسشتجات

أف جسيع أنذظة محاسبة السدؤولية االجتساعية لجى شخكات  t( مؽ خالؿ قيؼ مدتؾى داللة 9يتبيؽ مؽ الججوؿ )
مسا يعشي عجـ وجؾد أثخ ليحه األنذظة )مؽ الشاحية اإلحرائية( عمى  05 0الخجمات األردنية كانت أكبخ مؽ 

 (.ROEمتغيخ العائج عمى حقؾؽ السداىسيؽ )

 اختبار الفرضية الثالثة  3.4.11

" ال يؾجج أثخ لإلفراح عؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية نرت الفخضية الثالثة العجمية عمى أنو:
( لذخكات الخجمات السداىسة العامة األردنية. ROSاالجتساعية عمى األداء السالي مقاسا  بالعائج عمى السبيعات)

 ي:ولمتحقق مؽ ىحه الفخضية تؼ استخجاـ اختبار االنحجار الخظي الستعجد والسؾضحة نتائجو في الججوؿ التال

 ( نتائج االنحدار الخطي المتعدد لعالقة محاسبة المدؤولية11جدول )
 (.ROS) االجتماعية مع األداء المالي 

R R
2

 R
 f Sig (f) المعدلة  2

0 032 0 002 0 022 0 011 0 959 
ة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية ( اف قيسة العالقة بيؽ األنذظة20يبيؽ الججوؿ ) لذخكات الخجمات  الخاصَّ

( وتذيخ الى عالقة ايجابية طخدية 032 0قج بمغت ) (ROS)والعائج عمى السبيعات السداىسة العامة األردنية 
Rويالحظ اف قيسة معامل التحجيج )

ة بسحاسبة السدؤولية  ٪( وىي تذيخ الى اف األنذظة 032( قج بمغت )2 الخاصَّ
بقيسة الشدبة السحكؾر  (ROS)العائج عمى السبيعات تفدخ مؽ التغيخ او التبايؽ الحاصل في متغيخ االجتساعية 

ويذيخ  (ROS)العائج عمى السبيعات ٪( تعؾد او تختبط بعؾامل اخخى قج تؤثخ في 9939وتعتبخ القيسة الستبقية )
ة بسحاسبة السدؤولية  ؽ األنذظةالججوؿ التالي الى نتائج تحميل التبايؽ الحي يبيؽ اثخ داللة اإلفراح ع الخاصَّ

 .(ROSلذخكات الخجمات السداىسة العامة االردنية في متغيخ العائج عمى السبيعات ) االجتساعية
ة بمحاسبة  الختبار أثر تطبيق األنذطة one way ANOVA( نتائج تحميل التباين 11الجدول ) الخاصَّ

 (.ROSعمى األداء المالي ) المدؤولية االجتماعية

 مردر التباين مجمهع المربعات درجات الحرية متهسط المربعات fقيمة  مدتهى الداللة

03959 03011 
 االنحجار 11123323 2 1503331
 البؾاقي 1301152131 110 55103322

 
 الكمي 1309001931 112
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( وىي قيسة غيخ دالة احرائيا الف قيسة مدتؾى الجاللة 011 0السحدؾبة والبالغة ) f( اف قيسة 22يبيؽ الججوؿ )
مسا يعشي قبؾؿ فخضية الجراسة الرفخية والتي تذيخ الى "عجـ"  05 0( وىي أكبخ مؽ 959 0السخافقة قج بمغت )

ة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية األنذظةلإلفراح عؽ وجؾد أثخ  لذخكات الخجمات السداىسة العامة  الخاصَّ
 مؽ الشاحية اإلحرائية. (ROS)عمى العائج عمى السبيعات االردنية 

وبيجؼ التعخؼ الى وجؾد او عجـ وجؾد أثخ لإلفراح عؽ محاسبة السدؤولية االجتساعية لكل نذاط مؽ االنذظة 
االنحجار الخظي والستعمقة بشسؾذج التشبؤ ( تؼ إيجاد معامالت ROSالخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية عمى )

ة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية الحي تؼ التؾصل اليو مؽ خالؿ األنذظة لذخكات الخجمات السداىسة  الخاصَّ
 (.ROSالعامة االردنية في متغيخ العائج عمى السبيعات )

 ذي تم التهصل اليو من خالل األنذطة( معامالت نمهذج االنحدار الخطي والمتعمقة بنمهذج التنبؤ ال12الجدول )
ة بمحاسبة المدؤولية االجتماعية  (ROSواألداء المالي ) الخاصَّ

 Β Std error t Sig(t) االنذطة / المعامالت
 511 0 215 0 213953 13921 الحج الثابت

 512 0 259 0 223303 113119 االنذظة الخاصة بتشسية السؾارد البذخية
 111 0 351 0- 223319 20339- بتشسية السؾارد البيئيةاالنذظة الخاصة 

 101 0 353 0 205329 203221 االنذظة الخاصة بخجمة السجتسع
 133 0 321 0- 595 15 53 13- االنذظة الخاصة باالرتقاء بالسشتجات

أف جسيع أنذظة محاسبة السدؤولية االجتساعية لجى شخكات  t( مؽ خالؿ قيؼ مدتؾى داللة 21يتبيؽ مؽ الججوؿ )
مسا يعشي عجـ وجؾد أثخ ليحه األنذظة )مؽ الشاحية اإلحرائية( عمى  05 0الخجمات األردنية كانت أكبخ مؽ 

 (.ROSمتغيخ العائج عمى السبيعات )

سبة السدؤولية االجتساعية لؼ يتبيؽ مؽ تحميل الشتائج واختبار الفخضيات أف اإلفراح عؽ األنذظة الخاصة بسحا
يؤثخ عمى أي مؽ مقاييذ األداء السدتخجمة بذكل عاـ، أما بذكل تفريمي فتؾصمت الجراسة الى وجؾد تأثيخ 

( وأف ىشاؾ تأثيخ سمبي لألنذظة ROAإيجابي لألنذظة الخاصة بخجمة السجتسع عمى العائج عمى األصؾؿ )
( وتتذابو ىحه الجراسة مع بعض جؾانب نتيجة ROAاألصؾؿ ) الخاصة باالرتقاء بالسشتجات عمى العائج عمى

، ;دراسة ( Yeganeh et AL.,2014( ) 1022)الذعار واخخوف ،  (Inoue and Lee, 2011(، 1022)زلـؾ
 وبالتالي ىحه الشتيجة تجعؼ ما ذىبت اليو نغخيات األداء الجيج ونغخية أصحاب السرمحة ونغخية التكاليف الخاصة.

 دراسة. نتائج ال11

مؽ خالؿ تحميل بيانات االفراح محاسبة السدؤولية االجتساعية واختبار الفخضيات تسكؽ الباحثاف مؽ التؾصل الى 
 الشتائج التالية:

تجني مدتؾى االفراح عؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية االجتساعية الؾاردة في التقاريخ الدشؾية  22 2
 (.1025- 1022مفتخة )في الذخكات السداىسة العامة األردنية ل

تؼ التؾصل الي وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية لإلفراح عؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية  22 1
( لذخكات الخجمات السداىسة العامة األردنية، كسا تؼ دراسة أثخ ROAاالجتساعية ككل عمى العائج عمى األصؾؿ )
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( حيث تبيؽ أف ROAاالجتساعية عمى العائج عمى األصؾؿ )كل نذاط مؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية 
(، اما بالشدبة لألنذظة ROAاألنذظة الخاصة باالرتقاء بالسشتجات تؤثخ بذكل سمبي عمى العائج عمى األصؾؿ )

 (. ROAالخاصة بخجمة السجتسع حيث تؾصمت الى وجؾد أثخ إيجابي عمى )
لإلفراح عؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية  تؼ التؾصل الى عجـ وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية 22 3

 (. ROEاالجتساعية ككل عمى العائج عمى حقؾؽ السداىسيؽ )
تؼ التؾصل الى عجـ وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية لإلفراح عؽ األنذظة الخاصة بسحاسبة السدؤولية  22 2

 ( .ROSاالجتساعية ككل عمى العائج عمى السبيعات )

ؾصل الى أف مؽ إحجى األسباب التي تؤدي الى وجؾد نتائج متزاربة حؾؿ العالقة بيؽ مؽ خالؿ ما سبق يسكؽ الت
محاسبة السدؤولية االجتساعية واألداء السالي ىؾ أف الشتائج انقدست الى ثالث مجسؾعات اما تأثيخ إيجابي، أو 

ة السدتخجمة في الجراسة، سمبي، أو ال يؾجج أثخ الى االختالؼ بيؽ البيانات، والستغيخات، واألساليب اإلحرائي
واالختالؼ في الفتخة الدمانية والسكانية، وعجـ وجؾد مؤشخ مؾحج لجراسة مدتؾى اإلفراح عؽ األنذظة الخاصة 

 بسحاسبة السدؤولية االجتساعية.

 تهصيات الدراسة 12

 في ضؾء نتائج الجراسة، فإف الباحث يؾصي بسا يمي:

األردنية السجرجة في بؾرصة عساف عمى زيادة االىتساـ تذجيع شخكات الخجمات السداىسة العامة  21 2
 بسدؤوليتيا االجتساعية والستسثمة بخجمة السجتسع والتي اثبتت أثخا ايجابيا  عمى أدائيا السالي.

تغييخ الرؾرة الحىشية التي ارتدست داخل عقؾؿ أصحاب الذخكات حؾؿ مفيـؾ السدؤولية االجتساعية  21 1
 .ساس أنو استثسار لو عؾائجومحاولة تخسيخ مفيؾميا عمى أ

ضخورة العسل عمى تخسيخ مفيـؾ السدؤولية االجتساعية في عقؾؿ األجياؿ وذلػ مؽ خالؿ عقج  21 3
محاضخات ودورات لظالب الجامعات والعسل عمى وضع مؾاد دراسية في الخظط الجامعية وذلػ لخمق جيل واعي 

 مبشي عمى تحسل السدؤولية.

إلفراح عؽ أنذظة محاسبة السدؤولية االجتساعية بذكل يزسؽ ضخورة العسل عمى حث الذخكات با 21 2
الذفافية والسرجاقية عؽ طخيق الخبط بيؽ كل افراح وتكمفتو أي برؾرة أرقاـ وعجـ االكتفاء فقط باإلفراح 

 الؾصفي.

حث الحكؾمة عمى تقجيؼ بعض السسيدات لمذخكات التي تفرح عؽ مدؤوليتيا االجتساعية كسشحيا  21 5
او تقجيؼ بعض التدييالت التي تحتاجيا الذخكة، وتدميط الزؾء عمييا كشؾع مؽ أنؾاع التحفيد  إعفاءات ضخيبية

 لمذخكات التي ال تقـؾ باإلفراح.

العسل عمى انذاء ىيئة رسسية تختص بذؤوف السدؤولية االجتساعية لمذخكات، تقـؾ بدؽ األنغسة  21 1
ـؾ بإنذاء مؤشخ لإلفراح يتشاسب مع طبيعة عسل كل والتذخيعات التي تكفل حق السؾعفيؽ والسجتسع والبيئة، وتق

 قظاع عمى حجى.
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