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ولية االجتماعيئة عىئف فاعىيئة وجئولت التقئار ر تناول البحث أثر القياس واإلفصاح المحاسبي ألنشطة المسئئ الملخص:

الماليئئةو وتمتىئئك مشئئبىة البحئئث الر يسئئية مئئال :ئئلل التسئئااالفص هئئل القيئئاس واإلفصئئاح المحاسئئبي عئئال المسئئئولية 

عئال المسئئولية  االجتماعية لشركاف االتصاالف  ؤثر عىي فاعىية التقار ر الماليةو وهئل القيئاس واإلفصئاح المحاسئبي

ركاف االتصاالف  ؤثر عىي جولت التقار ر المالية. لئلل   دئده هئلا البحئث الئف بيئام ملدئوس المحاسئبة االجتماعية لش

عئئال المسئئئولية االجتماعيئئة. وبيئئام القيئئاس واإلفصئئاح المحاسئئبي لىمسئئئولية االجتماعيئئة وأثئئري عىئئف التقئئار ر الماليئئة. 

قئوس بدئا كئركاف االتصئاالف. ولتحقيئا أهئداه فضلً عال القيئاس واإلفصئاح عئال بيانئاف األنشئطة االجتماعيئة التئي ت

الدراسئة تئئم اسئئتاداس المئندق االسئئتقرا ي عنئئد ةئئيارة مشئبىة الدراسئئةو والمئئندق االسئتنباضي عنئئد ةئئيارة اللئئرو  

العىمية لىبحثو كما استادس الباحتام االستبيام كالات لجمع البياناف التئي تعبئر عئال أراي عينئة البحئث والتئي تئم تحىيئل 

و توةئئئل البحئئئث الئئئف نتئئئا ق تتبئئئك ةئئئحة اللر ئئئياف والئئئرب  بئئئيال SPSSال ضر ئئئا اسئئئتاداس بئئئرامق عباراتدئئئا عئئئ

المتغيرافو حيث ام القياس واإلفصاح المحاسبي لألنشطة االجتماعيئة وو تئيثير ا جئابي عىئف جئولت وفعاليئة التقئار ر 

 المالية.
 

 القياس المحاسبي _ اإلفصاح المحاسبي _ أنشطة المسؤلية االجتماعية _ التقار ر المالية الكلمات المفتاحية:

  
Impact of accounting measurement and disclosure activities of social responsibility 

on the effectiveness and quality of financial reports: The case of Sudan 

Telecommunications Company "Sudatel" 
 

Mohammed Al Moutaz Mougtaba 

Rania Mohammed  
 

Abstract : This research addressed impact of the accounting measurement and 

disclosure of activities social responsibility on the effectiveness and quality of financial 

reports. so the main problematic of this research is keen to raise the following questions 

Did the measurement and disclosure for social responsibility of telecommunications 

companies affect the efficiency of financial reports. Did the measurement and disclosure 

for social responsibility affect the quality of financial reports? The research aimed to 

clarify the concept of social responsibility accounting and measure and test the effect of 

accounting disclosure on financial reports and measurement of social performance. To 

achieve the objectives of the study was the use of the curriculum. When the formulation 

of hypotheses scientific research and use the two researchers the questionnaire as tool to 

collect data. Which reflect the views sample analysis research which was cruising 

through the use of the program SPSS. The researcher to prove the validity of hypotheses 

linking variables. Through fthinstrument panel and disclosure activities social impact is 

positive on the quality and efficiency financial reports. 

 

Key words: accounting measurement - accounting disclosure - social responsibility activities - financial 
reporting. 
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 أوال: المقدمة

مئئئع ردئئئئور العولمئئئة وثئئئئورت تبنولوجيئئئئا المعىومئئئاف واالتصئئئئاالف ونتيجئئئة لىتطئئئئور االقتصئئئئال   

اقمئة فئي ماتىئف لول العئالم و:اةئة والصناعي. جاي كل ول  متزامال مع المشاكل االجتماعية المتل

الدول النامية. للل  اةبح مال الضرور  البحث عال حىئول عىميئة لدئلي المشئاكل. فقئد ال  كئل ولئ  

الف ردور المسئولية االجتماعية. اوا فالمحاسبة عال المسئئولية االجتماعيئة هئي وليئدت الحاجئةو وهئي 

ل الهميئة الئدور الئل  تىعبئه المنشئ ف مال احدث مراحل التطور في اللبر المحاسبي ردرف كئرل فعئ

لئئلل  اةئئبح بقئئاي المنشئئات مرهئئوم بالوفئئاي بمسئئئوليتدا االجتماعيئئة تجئئاي المجتمئئع. مئئال أهئئم االمئئور 

المتعىقئئة بالمسئئئولية االجتماعيئئة هئئي القيئئاس واإلفصئئاح عئئال المعىومئئاف االجتماعيئئة وأثئئري عىئئي 

 س(.1989التقار ر المالية ):ير  

اإلفصاح في ز الت لرجة ثقة الجمدئور واكتسئاا السئمعة الطيبئة لىمنشئيت ممئا وتتضح أهمية القياس  

 ؤل  الف  ئمام االسئتمرار ة. تعئدلف كئركاف االتصئال فئي السئولام وفئي رئل المنافسئة العالميئة 

والمحىيئئئة بئئئيال هئئئلي الشئئئركاف بئئئرزف الحاجئئئة الئئئف  ئئئرورت القيئئئاس واإلفصئئئاح عئئئال المعىومئئئاف 

ل عىي قراراف مستادمي التقار ر المالية. ونجد ام القياس واإلفصئاح االجتماعية لما لدا مال أثر فعا

المحاسئئبي عئئال معىومئئاف المسئئئولية االجتماعيئئة والتقر ئئر عئئال نتا جئئه فئئي التقئئار ر الماليئئة مئئال أهئئم 

 س(. 2002المو وعاف التي تتطىبدا الظروه االقتصال ة المعاةرت)اللضل وآ:روم 

 

 مشكلة البحث:

البحث في القياس واإلفصاح لىمسئولية االجتماعية لشركاف االتصئاالف تتمتل ضبيعة مشبىة 

 وأثري عىي فعالية وجولت التقار ر المالية. وعىية  مبال إثارت التسااالف التالىةص

هل القياس واإلفصاح عال المسئولية االجتماعية لشركاف االتصاالف  ؤثر عىي فاعىية التقئار ر  – 1

 المالية؟

فصاح عال المسئولية االجتماعية لشركاف االتصاالف  ئؤثر عىئي جئولت التقئار ر هل القياس واإل - 2

 المالية؟

 

 أهمية البحث:

 تبمال أهمية البحث مال :لل االعتباراف التالىةص

 األهمية العلمية: -1

 ندرت األبحاث التطبيقية التي تناولك مو وع البحث االمر الل   شير الف أهميته. -أ

الباحتام في تقد م اجاباف حول القياس و اإلفصاح المحاسئبي  تنبع أهمية البحث مال محاولة  -ب

لىمسئئئولية االجتماعيئئة لشئئركاف االتصئئاالف وأثئئري عىئئي التقئئار ر الماليئئة والتئئي تليئئد فئئي 

التعره عىي مقدار المساهمة االجتماعية لشئركاف االتصئاالف ومئا تقدمئه لىمجتمئع المحئي  

 بدا.

حولدئئا البحئئث والمتمتىئئة فئئي معرفئئة القيئئاس  تحىيئئل وعئئر  المشئئبىة الر يسئئية التئئي  ئئدور -ت

 واإلفصاح المحاسبي لىمسئولية االجتماعية لشركاف االتصاالف وأثري عىي التقار ر المالية.

 األهمية العملية:  -2

ز ئئالت احتياجئئاف مسئئتادمي التقئئار ر الماليئئة لىمعىومئئاف المل مئئة فيمئئا  تعىئئا بالمسئئئولية  -أ

 اعي وتركيد قراراف االستتمار.االجتماعية لتقييم األلاي االجتم

 رورت تطو ر وتوسيع أسالىب القياس واإلفصاح عئال األنشئطة االجتماعيئة و ئرورت  -ا

 اإلفصاح عال ول  في التقار ر المالية المنشورت بصوري وا حة وكلافة.

أهميئئة الئئدور الئئل  تىعبئئه كئئركاف االتصئئاالف فئئي التنميئئة االقتصئئال ة واالجتماعيئئة عىئئي  -ث

المستو يال القئومي والمحىئي ممئا  تطىئب القيئاس واإلفصئاح المحاسئبي عئال بيانئاف األنشئطة 
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 االجتماعية بجانب األنشطة االقتصال ة في التقار ر المالية.

 أهداف البحث:

   -تحقيقدا عىي  وي مشبلته فيما  ىيص تتمتل اهداه البحث التي  سعي الف

التعره عىي كيليئة القيئاس واإلفصئاح عئال بيانئاف األنشئطة االجتماعيئة التئي تقئوس بدئا كئركاف  -1

 االتصاالف.

التحقا مئال القيئاس واإلفصئاح لىمسئئولية االجتماعيئة لشئركاف االتصئاالف وأثئري عىئي التقئار ر  -2

 المالية.

انئاف األنشئطة االجتماعيئة فئي التقئار ر الماليئة لشئركاف تحىيل كيلية اإلفصاح المحاسئبي عئال بي -3

االتصئئاالف بالسئئولام ومئئد  قيئئاس هئئلي الشئئركاف بمسئئئوليتدا االجتماعيئئة واثئئر ولئئ  عىئئي تىئئ  

 التقار ر.

لور القياس واإلفصاح المحاسبي في تقييم األلاي االجتماعي لشركاف االتصئاالف ومئد  فاعىيئة  -4

 سئوليتدا االجتماعية تجاي المجتمع الل  تعمل فيه.وكلايت هلي الشركاف في الوفاي بم
 

 فرضيات البحث:

 تتمتل فر ياف البحث في اآلتيص

القيئئاس واإلفصئئاح عئئال المسئئئولية االجتماعيئئة لشئئركاف االتصئئاالف  ئئؤثر عىئئي الفرضييية األوليي : 

 فاعىية التقار ر المالية. 

لشركاف االتصاالف  ؤثر عىئي جئولت  القياس واإلفصاح عال المسئولية االجتماعيةالفرضية الثانية: 

 التقار ر المالية.

 

 منهجية البحث:

اعتمئئد الباحتئئام عىئئي المئئندق التئئار اي السئئتعرا  الدراسئئاف السئئابقة واف العلقئئة بالمو ئئوع  

 والمندق الوةلي التحىيىي لىدراسة الميدانية.

 

 مصادر جمع البيانات:

 مصالر أوليةص البياناف المجموعه مال المبحوثيال. .1

 –األنترنئئك  –المجئئلف العىميئئة  –المراجئئع  –النشئئراف  –الئئدور اف  –مصئئالر ثانو ئئهص البتئئب  .2

 أ:ر  

 

 حدود البحث:

 تتمتل حدول البحث في اآلتيص

 لشركة السولانية للتصاالف المحدولت )سولا تل( الارضوس.حدود مكانية:  .1

 س.2014 حدود زمانية: .2

 

 ثانياً: اإلطار النظري

 المسئولية االجتماعيةأوالً: القياس عن 
 قصد بالقياس االجتماعي إ:ضاع األلاي االجتمئاعي لىمشئروع )المنئافع والتبئاليف( لىقيئاس 

س(. بالنسبة لىقياس المتعىا باألنشئطة االجتماعيئة الئل   تمتئل فئي  1987البمي أو الوةلي )حسنيال 

مشئاكل التئي  عئاني مندئا تحد د المبالالف او األنشطة واف المضاميال االجتماعية فدي مئال أةئعب ال

االضار اللبر  الحالف لىمحاسبة والسبب الر يسي في ةعوبة قيئاس األنشئطة االجتماعيئة  تمتئل فئي 

ضبيعتدئئا اوالً وفئئي النطئئا  الئئل  تحئئدث فيئئه ثانيئئاًو كئئلل  مئئال الصئئعوباف التئئي تواجئئه عمىيئئة القيئئاس 



 

 2016 (21) 7و مجىة األكال مية األمر بية العربية لىعىوس والتبنولوجيا -أماراباك 104

 

 

 

تئئي تنئئتق عئئال العلقئئاف والئئنظم ترجئئع الئئف ام العمىيئئاف البيئيئئة تتبئئوم مئئال مجموعئئة مئئال العمىيئئاف ال

 Eco Systemالمتشئاببة بئئيال الطبيعئئة البيئيئئة وبئئيال االنسئئام او مئا  طىئئا عىيئئه الئئنظم اال بوجيئئة 

س( 2002)اللضل ونور 
 .

ام هناك مشبىة اعطاي قيم نقد ة لعمىيئاف أنشئطة البيئئة والمئوارل الطبيعيئة 

مئالف لثثئار البيئيئة لمتئل هئلي األنشئطة. حيث تعتبر مال اهم المشئاكل التئي تواجئة اجئرايف التقئو م ال

ومئئال ثئئم  ائئرط مئئال نطئئا  األنشئئطة نطئئا  القيئئاس المحاسئئبي لألنشئئطة التئئي ال  مبئئال قياسئئدا كميئئاً 

والتعبير عندا نقداً وول  عىي اعتبار ام المحاسبة هئي لغئة االرقئاس حيئث  ئتم قيئاس االحئداث الماليئة 

التعبيئر عندئا فئي القئوا م الماليئة فئي كئبل كمئي.واالقتصال ة واالجتماعية وتسئجيىدا وتبو بدئا و
 

كمئا 

أكار احد البتاا الف أم هنال  ملدوميال لىقياس المحاسبي هما مال وجدة نظئر المنظمئة ومئال وجدئة 

نظئئر المجتمئئع فالقيئئاس مئئال وجدئئة نظئئر المنظمئئة هئئو مقئئدار مئئا تتحمىئئه المنظمئئة مئئال تبئئاليف نتيجئئة 

لمحيطة بدا و مبال ام  بوم هلا االلتزاس ا:تبار  او اجبار  التزامدا ومسئوليتدا تجاي حما ة البيئة ا

بموجب القانوم وبالتالف القياس في الغالب  بوم عىي اساس التبىلة اللعىية باعتبار ام القيئاس  تميئز 

لا ماً بالمو وعية
 .

اما القياس المحاسبي مال وجدة نظر المجتمئع  تمتئل فئي مئا  تحمىئه المجتمئع مئال 

أ ئرار نتيجئة مزاولئة المنظمئة ألنشئطتدا الماتىلئة وتئرجم هئلا القيئاس لثثئار تضحياف وما  صيبه 

السىبية التي تصيب المجتمع مال التىوث و عتمد في ول  عىي تبىلة اللرةة البد ىة.  رى الباحتئام ام 

القياس مال وجدة النظر االولي اكتر مو وعية مال التانية وول  لصئعوبة أعطئاي قئيم محئدلت لمقئدار 

ه المجتمع مال ا ئرار حيئث تعتمئد القيمئة عىئي الحبئم الشاصئي لىقئا م بعمىيئة القيئاس.  عئد ما  تحمى

  -س(ص 1979قياس األنشطة االجتماعية امراً مطىوباً ومدماًو وول  لتحقيا األررا  التالىة )موسف 
 

ربئئ  مارجئئاف االنتئئاط بمئئد:لف ولئئ  االنتئئاط الماصصئئة عىئئي البئئرامق االجتماعيئئة  -1

 الماتىقة.

كلايت استاداس الموارلو حيث أم موارل المجتمئع لدئا تبىلئة اقتصئال ة متمتىئة فئي  ا:تبار -2

تبىلة اللرةئة المضئاعةو وتحىيئل مئد  الحاجئة الئف بئرامق اجتماعيئة معينئة مئال عدمئة 

  تضمال تحقيا االهداه االجتماعية بالني نلقة ممبنة.

ثار االجتماعية ألنشئطة  ر  بعض البتاا انه اوا لم  تضمال نظاس القياس الرسمي قياس اآل 

المنظمةو فانه مال المستبعد أم تتضمندا عمىياف التاطي  او تقييم األلاي في المنظمةو ا   سئتبعد أم 

 س(. 1989تؤ:ل هلي اآلثار االجتماعية في االعتبار عند التاطي  لدلي االحداث):ير  

 -قياس التكاليف االجتماعية:  -1

اعيئة لىوحئداف االقتصئال ة  عئد مئال االمئور الصئعبة أم تحقيا عمىية قيئاس التبئاليف االجتم

وول  لعدس اتلا  االلا المحاسبي في مجال المسئئولية االجتماعيئة حئول ملدئوس وا ئح ومحئدل لدئلا 

النئئوع مئئال التبئئاليف فدنئئاك وجدتئئا نظئئر لتعر ئئف التبئئاليف االجتماعيئئةو تمتئئل االولئئي وجدئئة النظئئر 

 س(. 1989وجدة النظر االقتصال ة ):ير   المحاسبية في حيال تمتل وجدة النظر التانية

 -وجهة النظر المحاسبية:

حيث تمتل التبىلة االجتماعية المبالغ التي تنلقدا المنشات نتيجئة الوفئاي مسئئوليتدا االجتماعيئة 

)ا:تبار ة او الزامية( وال  تطىبدا نشاضدا االقتصال  وال تحصل المنشئات مقابئل ولئ  عىئي منلعئة او 

باكر وهلا الملدوس  ستند الف اعتمال التبىلة اللعىية أساساً لىقياس.عا د اقتصال  م
 

 -وجهة النظر االقتصادية:

تتمتل التبىلة االجتماعية في قيمة ما  تحمىه المجتمع مال أ رار وتضئحياف نتيجئة ممارسئة 

السئئىبية المنشئئيت ألنشئئطتدا االقتصئئال ة ا  األعبئئاي التئئي  تحمىدئئا المجتمئئع نتيجئئة لثثئئار االقتصئئال ة 

الاارجية لىمنشيت حيث أم هواي البيئة المحيطة بالمنشيت متلً  ؤثر عىي ةحة االفئرال المقيمئيال فيدئا 

وتترتب عىيه تبىلة اجتماعية  قع عبئدا عىي المجتمع وبئلل   متئل قيمئة مئا  ضئحي بئه المجتمئع مئال 

ة اللرةة البد ىئة بئدالً سىع و:دماف النتاط مجموعة أ:ر  مندا و ستند هلا الملدوس عىي أساس تبىل

 مال التبىلة اللعىية. وعىيه ردرف مشبىة تلضيل أ  مال الملدوميال ال:تبار االساس المل م لىقياس.
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إم وجدئئة النظئئر المحاسئئبية ريئئر مل مئئة كيسئئاس لىقيئئاس بئئالررم مئئال اتلاقدئئا مئئع نظر ئئة 

المحاسئئبة باصئئوت اعتمئئال المبىئئغ المئئدفوع لىحصئئول عىئئي المنئئافع أسئئاس لقيئئاس تبىلتدئئا التئئي  ئئتم 

بموجبدئئا إثباتدئئا فئئي الئئدفاتر اال أم قيمئئة اال ئئرار التئئي تسئئبدا المنشئئات لىمجتمئئع نتيجئئة ممارسئئتدا 

الماتىلة ال تمتل لدا تبىلة اجتماعية ضالما ال تدفع مقابلً لدئلي اال ئرار. امئا وجدئة النظئر  ألنشطتدا

االقتصال ة التي تستند الف ملدوس تبىلة اللرةة البد ىة  ؤل  الئف تجاهئل قيمئة التضئحية االجتماعيئة 

شيت ألنشئطتداو وأم التي تتحمىدا المنشيت وتدتم فق  باال رار التي تىحا بالمجتمع نتيجة مزاولة المن

التباليف االجتماعية التئي تتحمىدئا لىوفئاي بالتزاماتدئا ال تعتبئر  ئمال التبئاليف االجتماعيئة. وبالتئالف 

 جئئب اال:ئئل بئئوجدتي النظئئر )المحاسئئبيةو االقتصئئال ة( معئئاً لتلفئئي القصئئور فئئي كئئلً مندمئئاً. أ  أم 

أساس اللرةة البد ىة وهئلا هئو الملدئوس األساس المل م لىقياس  تضمال كل مال أساس التبىلة اللعىية 

الواسع لىتباليف االجتماعية 
 

ممئئا تقئئئدس  وافئئا الباحتئئئام الئئرا  السئئئابا الئئل   ئئئر  ا:ئئتله وجدتئئئي النظئئر المحاسئئئبية 

واالقتصئئال ة ولىقضئئاي عىئئي أوجئئه القصئئور فئئي كئئل مندئئاو أ  أم األسئئاس المل ئئم لىقيئئاس  جئئب أم 

 أساس اللرةة البد ىة. تضمال كل مال أساس التبىلة اللعىية و

 

 -أسالىب قياس التكاليف االجتماعية:
 -االسلوب االول: قياس تكاليف منع حدوث االضرار:

حيث أم التبىلة االجتماعية هي قيمة اال رار التي تقع عىي المجتمئع نتيجئة قيئاس المشئروع 

رار لئلل   جئب باألنشطة االقتصال ة. وقد  بوم مال الصعب أو ريئر العمىئي تحد ئد قيمئة هئلي اال ئ

الىجوي الف اسىوا بد ل  مبال مال تحد د رقم  قارا التبىلئة االجتماعيئة الصئحيحة. وفئي هئلي الحالئة 

فإم التبىلة االجتماعية التي  تم قياسدا عىي مستو  المنشيت وهي تبىلئة تجنئب اال ئرار االجتماعيئة 

ة معاللئة لتبئاليف منئع التىئوث أ  تباليف المنع. وفي محال التىوث البيئئي تبئوم التبئاليف االجتماعيئ

س( 2011)الس 
. 

 -االسلوب الثان : تكاليف أعادة الوضع الى ما كان علية )تكاليف التصحيح(:

تبئاليف التصئئحيح هئئي عبئارت عئئال مبئئالغ تنلقدئا المنشئئيت سئئوا العئالت بعئئض مئئوارل المجتمئئع 

ي الئئل  تئئيثر باألنشئئطة لحالتدئئا االةئئىية تقر بئئاً.او النشئئاي مئئورل جد ئئد  حئئل محئئل المئئورل االجتمئئاع

االقتصال ة لىمنشيتو فمتلً التبئاليف االجتماعيئة المترتبئة عىئي كئركة سئبر كنانئة الناتجئة عئال تىئوث 

المنطقة بالماىلئاف مئال القصئب والميئاي الراكئدت تتمتئل فئي التبئاليف التئي تتحمىدئا الشئركة فئي سئبيل 

 س(. 2011نشاي الشركة تقر باً)الس أةحاح البيئة بالمنطقة إلعالت الو ع الف ماكام عىيه قبل إ

 -قياس المنافع االجتماعية: -2

تعتبئر المنئافع مئال اآلثئار الموجبئة التئي تعئول عىئي المجتمئع والمنشئات وتمتئل الجئزي المبمئل لمعاللئئة 

قياس االسداس االجتماعي والبيئي لىمنظمة اهتمك كتير مال الدراساف بالتباليف وأهمىئك المنئافع ممئا 

التبئئاليف وتالئئيض االربئئاح والمنئئافع ولبئئال عمىيئئة القيئئاس تعتر ئئدا بعئئض  أل  الئئف تضئئام هئئلي

الصعوباف الندا ال تاضع لىسئو  لقيئاس قيمتدئا وكئلل   صئعب قيئاس هئلي المنئافع بوحئداف نقد ئةو 

س(. 1989ومعظمدا فوا د تحقا الضراه :ارط المنشيت )متولي 
 

 

 

 مداخل قياس األنشطة االجتماعية:

هي ةعوبة أجراي القيئاس االجتمئاعي لعئدس وجئول مئد:ل عمىئي  ىقئي أم المشبىة األساسية 

 2003قبوالً عاس كما في المحاسبة المالية. ولبال  مبال التمييز بيال مد:ىيال لىقياس االجتماعي )حنام 

س(
. 
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  مدخل القياس الكم  ذو المضمون الواحد: -1

ار موحئئد  عبئئ   قئئوس هئئلا المئئد:ل بصئئلة عامئئة عىئئي قيئئاس االكئئياي والظئئواهر كميئئاً بمعيئئ

:اةية مشتركة بيندما بحيث  مبال أم تتوافر لىمعىوماف الناتجئة عئال قيئاس هئلي األكئياي والظئواهر 

 س(. 2007:اةية التجميع الر ا ي عىي مستو  جميع العناةر المبونة لدا )اسحا 

في مجال القياس االجتماعي  لر   ال اتجاهيال باصوت المعيار الموحد الئل   سئتادس فئي 

 عمىياف االجتماعيةصقياس ال

القيئاس باسئئتاداس وحئدت المنلعئئة االجتماعيئةص  ئئدور منطئا هئئلا األتجئاي حئئول  األتجيا  األول: - أ

ما نبغي أم  بوم عىيه القياس االجتمئاعي. وهئو  سئتند عىئي تميئز االقتصئال يال بئيال نئوعيال 

 مال القيمة لىشئ وهو قيمة المباللة وقيمة االستعمال.

باستاداس وحدت النقدص  عتمد القياس في المحاسبة الماليئة عىئي أسئعار القياس  صاالتجا  الثان   - ا

التباللو وفيما  اتص بمحاسبة المسئولية االجتماعيئة فإنئه رالبئاً مئاتبوم هئلي األسئعار ريئر 

 متاحة.

  مدخل القياس متعدد االبعاد: -2

حيث تعب   قوس مد:ل القياس متعدل األبعال عىي قياس االكياي والظواهر بيسالىب ماتىلة ب

تبا ال وتعدل أبعال و:صا ص االكياي والظواهر مو ئوع القيئاسو وولئ  لوم التقييئد باسئىوا قيئاس 

معئئيال أو بنظئئاس قيئئاس محئئدل أو االعتمئئال عىئئي مقيئئاس وحيئئد. فئئإم نطئئا  هئئلا المئئد:ل  تسئئع ليشئئمل 

لدئل ال أسىوا القياس البمي بينظمته الماتىلة الف جانب أسئىوا القيئاس الوةئلي وفيمئا  ىئي عئر  

س( 2003األسىوبيال وما  وفرانه مال معىوماف في مجال القياس االجتماعي)حنام 
ص

   

 أسلوب القياس الكم  متعدد االبعاد: - أ

 عئئره القيئئاس البمئئي بينئئه تعيئئيال أعئئدال لألكئئياي أو األحئئداث ضبقئئاً لقواعئئد محئئدلتو 

المسئتادسو  وتاتىف ةور المعىوماف التي تعب  نتا ق القياس البمي با:تله نظاس القيئاس

 حيث توجد الف جانب العد األةىي. أنظمة أ:ر  لىقياس هيص

 نظاس القياس الترتيبي. -1

 نظاس القياس اللاةىي.  -2

 نظاس القياس النسبي.  -3

 أسلوب القياس الوصف : -ب

 قوس هلا األسىوا عموماً عىي التوةيف اإلنشا ي لحقا ا أو مظاهر كئئ أو حئدث 

ل هئئلي الاصئئا ص أو المظئئاهر كمئئا تئئنعب  عىئئي معئيال بحيئئث  مبئئال لقئئاري التوةئئيف تايئئ

الشئ أو الحدث عىي الطبيعة. و عتبر أسىوا القياس الوةلي مال أسدل أسالىب القياس التي 

 مبال تطبيقدا في مجال القياس االجتمئاعي وأقىدئا تبىلئةو فدئو  عتمئد عىئي وةئف العمىيئاف 

 اعد محدلت.االجتماعية التي تقوس بدا المنشيت بيسىوا روا ي ال  اضع لقو

ممئا تقئئدس  لحئب الباحتئئام أم مئئد:ل القيئاس متعئئدل األبعئئال أكتئر تلصئئيلً مئئال حيئث أمبانيئئة التطبيئئا 

العمىئئئيو وولئئئ  بسئئئبب مئئئا  ئئئوفري مئئئال معىومئئئاف تليئئئد فئئئي التعئئئره عىئئئي األبعئئئال الماتىلئئئة لئئئأللاي 

 االجتماعي لىمنشيت.

 

 ثانياً: اإلفصاح المحاسب  عن المسئولية االجتماعية:

اإلفصئئاح المحاسئئبي مئئال المو ئئوعاف المدمئئة التئئي فر ئئك نلسئئدا فئئي مجئئال اللبئئر 

والتطبيئئا المحاسئئبي وهئئي النتيجئئة الندا يئئة لىنشئئاض المحاسئئبي وهئئي الوسئئيىة اإلعلميئئة 

المنشئيت وو ئعدا المئالف وحتئي تبتمئل الصئورت ولبئي  بئوم هئلا اإلفصئاح  لىمحاسبة لعب  ألاي

تضمال الجانب االجتماعي أللاي المنشيت ليعبر بصورت وا حة عئال أكتر تعبيراً عال الواقع  جب أم  
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مد  أسدامدا في قضا ا المجتمع ولئ  الوفئاي بالتزامدئا بمسئئوليتدا االجتماعيئة. حيئث تتعئدل الجدئاف 

 س(. 2012االجتماعية الراربة في معرفة األلاي االجتماعي )بحر الد ال 

الشئامل الئل   سئدم فئي تىبيئة احتياجئاف  عتبر اإلفصئاح االجتمئاعي أحئد مبونئاف اإلفصئاح 

مسئتادمي المعىومئاف المحاسئئبية و مبئندم مئال اتائئاو قئراراف عىئئي قئدر مئال التيكئئد. وأةئبح ملدئئوس 

اإلفصئاح االجتمئاعي  حظئئي باهتمئاس كبيئر فئئي كتيئر مئئال الدراسئاف المحاسئبية :اةئئة الميدانيئة مئئال 

نظمئاف االعمئال لىنشئر بغئر  الوقئوه :لل فحص وتحىيل التقار ر والقئوا م الماليئة التئي تعئدها م

 عىي مد  وفا دا ومساهمتدا في حل المشاكل والقضا ا االجتماعية.

عئئره اإلفصئئاح االجتمئئاعي بانئئه ط أحئئد الطئئر  اللزمئئة لتئئوفير التقئئة لىمجتمئئع واللئئئاف 

اال:ر  المتعامىة مع الوحدت االقتصال ة حيئث  سئتادس ال:بئارهم بئام الوحئدت االقتصئال ة تسئدم فئي 

حل المشبلف االجتماعيةو وول   ساعد عىي الحد مال  غ  وتد:ل فئاف عد ئدت فئي كئئوم الوحئدت 

 االقتصال ةو ومال ثم تجنب اآلثار االقتصال ة رير المواتية ط

ارتئئئئب  االهتمئئئئاس بالقضئئئئا ا االجتماعيئئئئة بئئئئالتاطي  االسئئئئتراتيجي وقئئئئدرت المنشئئئئيت عىئئئئي 

ل  تعمل فيئه. ومئال ثئم تحئول التركيئز واالهتمئاس مئال االستمرار ة في مزاولة نشاضدا في المجتمع ال

مجئئرل اإلفصئئاح عئئال المعىومئئاف الماليئئة الئئف  ئئرورت اإلفصئئاح عئئال المعىومئئاف االجتماعيئئة حيئئث 

 أةبح كلايت ونجاح االلارت  تطىب  رورت قياس المنشيت بدورها االجتماعي واإلفصاح عنه.

 

 أهمية اإلفصاح االجتماع :

جتماعي مئال التحئول والتركيئز مئال مجئرل اإلفصئاح عئال المعىومئاف الماليئة تنبع أهمية اإلفصاح اال 

فق  الف  رورت اإلفصاح عال المعىوماف االجتماعية وتبمال أهمية اإلفصاح في االتي )عبد المجيئد 

س(ص  1984
 

تطئئور معئئا ير العئئر  واإلفصئئاح عئئال ضر ئئا التوسئئع فئئي محتئئو  ونوعيئئة المعىومئئاف  -1

 تطىباف تمبال مال القياس بدلا اإلفصاح.الملصح عندا لتتضمال معا ير وم

حتئئي تسئئتمر مدنئئة المحاسئئبة وتتطئئور  جئئب أم تىبئئي احتياجئئاف المجتمئئع مئئال المعىومئئاف  -2

 االجتماعية والتي أةبحك مطىباً أساسياً بجانب المعىوماف المالية.

اإلفصئئاح عئئال المعىومئئاف االجتماعيئئة أةئئبح مطىبئئاً مدمئئاً لىحبئئم عىئئي مئئد  كلئئايت ونجئئاح  -3

 في القياس بدورها االجتماعي.االلارت 

اإلفصاح االجتماعي  مبال مال أجراي المقارنة بيال المنشئ ف الماتىلئة واللتئراف الزمنيئة مئال  -4

 عمر المنشيت.

 تحد د مد  وفاي المنش ف بمسئوليتدا االجتماعية وااللتزاس بدا. -5

 إعطاي تصور لقيا عال المركز المالف ونتيجة أعمال المنشيت. -6

 

 جتماع :أهداف اإلفصاح اال

 س(ص 2012 دده اإلفصاح االجتماعي الف تحقيا االهداه التالىة )بحر الد ال 

تىبيئئة احتياجئئاف مسئئتادمي التقئئار ر والقئئوا م الماليئئة مئئال معىومئئاف تمبئئندم مئئال معرفئئة جدئئول  -1

 وإسداماف منظماف االعمال فيما  تعىا بمسئوليتدم االجتماعية تجاي المجتمعاف التي تعمل فيدا.

نتا ق المسئولية االجتماعية  ساعد الجداف الرقابية عىي التعره عىي مئد  التئزاس  اإلفصاح عال -2

 المنش ف بالقوانيال والمعا ير المو وعة.

 دئئده اإلفصئئاح االجتمئئاعي الئئف تئئوفير قاعئئدت بيانئئاف بحيئئث  مبئئال االعتمئئال عىيدئئا عنئئد أجئئراي  -3

 الدراساف االجتماعية لىمنشاف.

لظتئه االسئتتمار ة نحئو المنشئ ف االكتئر اهتمامئا بالقضئا ا مال :للدا  مبئال لىمسئتتمر توجيئه مح -4

 االجتماعية.
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 طرق اإلفصاح المحاسب  عن المعلومات االجتماعية:

 استقرف معظم الدراساف العىمية ومحاوالف التطبيا عىي اتباع أحد  الطر قتيالص

 طريقة الدمج: - أ

قوا مدئا الماليئة تعني لمق المعىومئاف االجتماعيئة مئع المعىومئاف المحاسئبية  ئمال 

أنصئئئار هئئئلا االتجئئئاي أم المسئئئئولية االجتماعيئئئة والمسئئئئولية  واف الغئئئر  العئئئاس.  ئئئر 

االقتصئئال ة  مبئئال أعتبارهئئا أهئئداه متدا:ىئئة ومندمجئئة معئئاًو االمئئر الئئل   تطىئئب أعئئدال 

تقار ر كامىة تبئوم فيدئا الجوانئب االجتماعيئة والماليئة واالقتصئال ة متبامىئةو وفئي رئل 

 تم لمق كل مال البياناف والمعىوماف االجتماعية والماليئة واالقتصئال ة فئي  هلا األسىوا

تقر ئئر واحئئد عىئئي أم  ئئتم ولئئ   ئئمال إضئئار القئئوا م الماليئئة التقىيد ئئة المتعئئاره عىيدئئاو 

وبالتالف تبوم البياناف االجتماعية جزي مال البيانئاف االقتصئال ة وإم كئام هئلا االسئىوا 

منلصئئىة المتضئئمنة لئئبعض المعىومئئاف االجتماعيئئة فئئي ال  منئئع وجئئول بعئئض التقئئار ر ال

 س(.  2010ةورت وةليه أو كمية )ممدوح 

 طريقة الفصل: - ب
تعنئئي عئئر  المعىومئئاف االجتماعيئئة فئئي قئئوا م مسئئتقىة مئئع االبقئئاي عىئئي قئئوا م المحاسئئبة  

اليف المالية في كبىدا ومضموندا التقىيد .ولدا ثلثة تقار رو تقار ر وةلية وتقئار ر تلصئح عئال تبئ

 األنشطة االجتماعية فق  وتقار ر تلصح عال كل مال تباليف ومنافع األنشطة االجتماعية.

و ئئئر  هئئئلا االتجئئئاي أم المسئئئئولية االجتماعيئئئة والمسئئئئولية االقتصئئئال ة لىمنظمئئئة  عتبئئئرام 

مسئئئوليتيال منلصئئئىتيالو االمئئر الئئئل   تطىئئب اللصئئئل بيندمئئئا عنئئد أعئئئدال التقئئار رو وتي:ئئئل التقئئئار ر 

يئئة فئئي هئئلي الحالئئة أحئئد الشئئبىيالو امئئا أم تقتصئئر عىئئي أم تبئئوم تقئئار ر وةئئليةو أو تبئئوم االجتماع

تقار ر كمية تتضمال القياس النقد  لىتباليف االجتماعيئةو أو التبئاليف والمنئافع االجتماعيئة )ممئدوح 

س(. 2010
 

 

 أدوات اإلفصاح المحاسب :
 التقارير المالية: -1

ورت مال اهم المصالر الدامة التي  عتمد عىيدا المسئتتمر ال تعد التقار ر المالية والقوا م المنش

والمقر ئئئيال فئئئي سئئئو  المئئئال عنئئئد اتائئئاو قئئئراراتدم المرتبطئئئة باالسئئئتتمار وتوجيئئئة المئئئد:رافو 

فالمعىومئئاف المحاسئئبية الئئوارلت بالتقئئار ر والقئئوا م الماليئئة المنشئئورت تسئئاعد المسئئتتمر ال الحئئالىيال 

 س(.2005ركيد قراراتدم االستتمار ة واال تمانية )متولي والمرتقبيال والدا نيال وريرهم في ت

تعتبر التقار ر المالية مال المصالر المدمة بالنسبة لىمستادميال وول  مال :لل ما تقدمه لدم 

مئئال معىومئئاف تليئئدهم فئئي اتائئاو قئئراراتدم االسئئتتمار ة واال تمانيئئة او تعتبئئر التقئئار ر الماليئئة النئئاتق 

ةو وبلا تبوم المصدر الر يسي المسئول عئال تئوفير المعىومئاف المحاسئبية الندا ي لألنشطة المحاسبي

اللزمة ألولئئ  المسئتادميالو لئلا فئام المعىومئاف المحاسئبية التئي تظدرهئا القئوا م الماليئة والتقئار ر 

 المالية المنشورت.

ة تسئئاعد المسئئتتمر ال الحئئالىيال والمئئرتقبيال والئئدا نيال فئئي اتائئاو قئئراراف اسئئتتمار ة ا تمانيئئ

 س(. 1993ركيدت )عبد السلس 

( إلئف ام القئوا م FASB 1978هئلا وقئد اكئار مجىئ  معئا ير المحاسئبة الماليئة االمر بئي )

الماليئة تعتبئر عصئب التقئار ر الماليئئة وهئي تحتئو  عىئي معىومئئاف  ئرال توةئيىدا لىمسئتادميال مئئال 

لماليئة عىئي كتيئر مئال المعىومئاف :ارط المنشات. بينما تحتو  التقار ر الماليئة باال ئافة الئف القئوا م ا

المالية ورير المالية والتئي ال توجئد بئالقوا م الماليئة متئل معىومئاف عئال النشئاض االنتئاجي والتسئو قي 

لىمنشاتو والعوامل االقتصال ة والسياسيةو التي قد تؤثر فيدا مستقبلًو كما ام التقار ر الماليئة تحتئو  

 ت التنليل ة وتقر ر مراجع الحساباف.عىي تقر ر مجى  االلارت وتقر ر االلار
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 أنواع التقارير المالية-أ

س(.  1990تنقسم التقار ر المالية الف نوعيال )مدد  
 

 تقار ر مالىة اساسية.  -1

 تقار ر مالىة مىحقة. -2

التقار ر المالية األساسية تتمتل في القوا م المالية األساسية التي  تم اعدالها بصورت منتظمئة 

المعىوماف المحاسبية اللزمة لتحقيا اهداه المحاسبة المالية. ولقد حئدل مجىئ  معئا ير ولور ة مال 

المحاسبة االمر بي مجموعة متبامىة مال القوا م المالية  تعيال عىي كافة الوحداف المحاسبية اعدالها 

بصورت لور ة وهيص
  

 

 قا مة الد:ل  -1

 قا مة المركز المالف - -2

 قا مة التغيراف في حقو  المىبية -3

 قا مة التدفا النقد  -4

 التقارير المالية الملحقة: -2

 فيما  تعىا بالتقار ر المالية المىحقة  قوس الباحتام بعر دا عىي النحو التالفص

 تقرير مراجع الحسابات: -أ

 تضئئمال هئئلا التقر ئئر نتيجئئة اللحئئص لىقئئوا م الماليئئة مئئال حيئئث مئئد  لقئئة المعىومئئاف التئئي 

ة لىعمىياف التي تمك بالمنشات عال فترت مالىة معينةو وبناي عىئي تحتو داو ومد  تمتيىدا بصد  وعدال

ما تقئدس  شئير تقر ئر مراجئع الحسئاباف الئف ام القئوا م الماليئة اعئدف وفقئاً لىمبئال  المتعئاره عىيدئا 

والف ثباف هلي المبال  مئال فتئرت ال:ئر و باال ئافة الئف بيئام مئد  كلا ئة المعىومئاف التئي تحتو دئا 

س(. 2006ىمستادميال )هاروم القوا م المالية ل
 

 

 ر  البعض ام تقر ر مراجع الحساباف النظيئف  عئد للئيلً عىئي ةئد  المعىومئاف الئوارلت 

بالقوا م المالية وعدالتدا مما  ؤل  في الندا ة الئف اضمئنئام المسئتادس عىئي اسئتاداس هئلي المعىومئاف 

التااو القراراف االقتصال ة.
 

 تقرير مجلس االدارة: -ب

هئئلا التقر ئئر معىومئئاف عامئئة عئئال الشئئركة واهئئدافدا ومركزهئئا المئئالف والتسئئو قي  تضئئمال 

باال ئئافة الئئف معىومئئاف عئئال االنتئئاط ولرجئئة نمئئو المبيعئئاف واالربئئاح والعوامئئل المئئؤثرت فئئي نشئئاض 

الشركة في المستقبلو وتقر ر مجى  االلارت بشبىه هلا ال  حتئو  عىئي معىومئاف مالىئة كافيئة  مبئال 

مئئال قبئئئل المسئئتادسو كمئئئا ام المعىومئئاف الئئئوارلت بئئه ال تاضئئئع لمراجعئئة مراجئئئع  االعتمئئال عىيدئئئا

الحساباف ومع ول  فقد  حتو  عىي بعض المعىوماف التبميىية التي قد  حتاط الىدا متالو القئراراف 

 االقتصال ة.

 تقرير االدارة التنفيذية: -ج

ول كمئئا فئئي بر طانيئئا هئئو تقر ئئر الزامئئي تقئئوس كئئركاف المسئئاهمة باعئئدالي فئئي عئئدل مئئال الئئد 

و تضمال معىوماف اكتر تلصيلً مال تقر ئر مجىئ  االلارتو متئل معىومئاف عئال االةئول والتغيئراف 

التئئي حئئدثك عىيدئئا :ئئلل السئئنة الماليئئة وااللتزامئئاف وحقئئو  المىبيئئةو باال ئئافة الئئف معىومئئاف عئئال 

لرعا ئئة االجتماعيئئة التعاقئئداف الجد ئئدت وسياسئئة توز ئئع االربئئاح ومعىومئئاف عئئال العئئامىيال وتبىلئئة ا

 والادمة المقدمة مال الشركة لىعمال بصلة :اةة ولىمجتمع بصلة عامة.

مماتقدس  لحب الباحتام ام التقار ر المالية هئي مئال اهئم االركئام األساسئية فئي المحاسئبة او 

لدئم هي تمتل االلات التي تلصح بدا المنش ف عال بياناتدا المالية ورير المالية لىمستادميال لبئي تئوفر 

 لرجة مال االضمئنام والموثوقية و:اةة االلارت الغا بة الملك.

 التقارير االجتماعية: -3

( طالتقر ئئر االجتمئئاعي بانئئه تقئئد م معىومئئاف لىعد ئئد مئئال الجماعئئاف المعنيئئة Estesعئئره )

باصوت اثر الشركة وأنشطتدا عىي المجتمع. 
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 تنقسم التقار ر المالية الفص

 تقار ر اجتماعية وةليةص -1

ال هلي التقار ر وةلاً لألنشئطة التئي قامئك بدئا المنظمئة وفئاياً لمسئئوليتدا االجتماعيئة تتضم

والبيئيةو وال تشئمل هئلي التقئار ر عىئي تحىيئل التبئاليف المرتبطئة باألنشئطة االجتماعيئة وال 

عىئئي قئئيم المنئئافع التئئي تحققئئكو وبالتئئالف فدئئي تتجنئئب مشئئبلف قيئئاس التبئئاليف والمنئئافع 

ئية وأم كام ول  ال منع مال االستعانة ببعض النسب المالية أو البميئة لتئدعيم االجتماعية البي

 س(. 2010ول  األسىوا الوةلي أو االنشا ي)ممدوح 

 تقار ر اجتماعية كميةص -2

قئئد تشئئمل تقئئار ر النشئئاض االجتمئئاعي عىئئي بيانئئاف كميئئة تتضئئمال القيئئاس النقئئد  

اعيئئةو وسئئوه  ئئتم عئئر  بعئئض هئئلي لىتبئئاليف االجتماعيئئةو او التبئئاليف والمنئئافع االجتم

 التقار ر.

( حيئث قئدس قا مئة Linoes,1972: 58-61مال البئدا اف المببئرت لدئلي التقئار ر مئا اقترحئه )

لىنشاض االجتماعي منلصىة عال النشاض االقتصال و وهي تغطي ثلث مجئاالف أساسئية هئي 

ع البيئئةو واألنشئطة األنشطة الااةة بالعلقاف مع االفرالو واألنشطة الااةة بالعلقئاف مئ

الااةة بالمنتقو و مبال الوةول مئال :ئلل هئلا النمئووط الئف ةئافي التحسئيناف أوةئافي 

العجئز وولئ  بائئم التبئاليف التئي تنلقدئئا المنشئيت ا:تبار ئاً عىئئي األنشئطة المتعىقئة بالمجئئاالف 

بئبعض  االجتماعية وتسمي التحسينافو مال التباليف التي تم تجنبدا نتيجة عدس قيئاس المنظمئة

األنشطة االجتماعية سواي كانك الزامية أو ا:تبار ئة وتسئمي األعبئاي السئىبية أو اال ئرارو 

 و عبر الناتق الندا ي عال األلاي االجتماعي البل لىمنشيت عال اللترت المالية.

 -القياس واإلفصاح عن المعلومات االجتماعية وأثر  عل  التقارير المالية:

عىومئاف االجتماعيئة انمئا  عبئر عئال االسئىوا او الطر قئة التئي أم القياس واإلفصاح عئال الم

بواسطتدا تستطيع الوحدت االقتصال ة أعلس المجتمع باضرافه الماتىلئة عئال أنشئطتدا واف المضئموم 

االجتمئئاعييو وتعتبئئر التقئئار ر الماليئئة والتقئئار ر الماليئئة المىحقئئة ألات مناسئئبة لتحقيئئا ول )فضئئا ىو 

س( 2005
 . 

طالتقر ئئر االجتمئئاعي بانئئه تقئئد م معىومئئاف لىعد ئئد مئئال الجماعئئاف المعنيئئة  (Estesعئئره )

باصوت اثر الشركة وأنشطتدا عىي المجتمع
 

 س(.  2003 ؤثر القياس واإلفصاح لىمعىوماف االجتماعية عىي التقار ر المالية مال :لل )ل ا ا 

 تقو م األلاي الشامل لىمنظمة. -1

 االجتماعية والبيئية عىي أس  محاسبية.مراجعة البياناف والمعىوماف  -2

حث المنظماف المدنية عىي مساعدت منظمئاف االعمئال عىئي ا جئال الطئر  المناسئبة لىقيئاس  -3

 واإلفصاح عال األلاي االجتماعي.

 معرفة لرجة مرونة استجابة المنظمة لىقضا ا االجتماعية والبيئية. -4

عية  ئؤثرام عىئي التقئار ر الماليئة  ر  البعض أم القياس واإلفصاح عال المعىوماف االجتما

الندما  ظلم مئال العناةئر الجوهر ئة التئي تمارسئدا المنشئات االقتصئال ة مالامئك تعمئل فئي مجتمئع 

 س(. 2002معيال تتيثر به وتتلاعل معه )الصبيح 

كما  ر  البعض ام اثر القياس واإلفصاح االجتماعي عىي التقار ر المالية  ظدر مال :ئلل 

ىومئئاف االجتماعيئئة عئئال اثئئر المنشئئات عىئئي المجتمئئع :اةئئة مئئع التطئئور التبنىئئوجي أهميئئة نشئئر المع

والتقئدس الصئئناعي والتطئئور االجتمئئاعيو و ضئئيف بئئيم التقر ئر االجتمئئاعي  رفئئع مئئال كلئئايت التقر ئئر 

 س(. 1995المالف مال :لل إفصاحه عال تيثير النشاض االقتصال  عىي البيئة أو المجتمع )الشبىي 

فصاح االجتماعي عىي التقار ر الماليئة فئي ةئورت بيانئاف كميئة فئي تئوفير  ؤثر القياس واإل

المعىوماف االجتماعية التي تساعد عىي تقييم األلاي االجتماعي. كما أم اإلفصاح الوةئلي  ز ئد مئال 
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فدئم المسئتادس و ئدعم ثقتئه فئي المبئالغ النقد ئة الظئئاهرت فئي القئوا م الماليئة كمئا انئه  سئاعد فئي اتائئاو 

 س(. 2012ف الماتىلة. كما أنه  ساهم في تحسيال المحتو  االعلمي )بحر الد ال القرارا

 

 ً  الدراسات السابقة: :ثالثا
هنال  العد د مال الدراساف العربية واألجنبية التئي تناولئك مو ئوع القيئاس واإلفصئاح عئال 

 المسئولية االجتماعية سيتناول الباحتام بعضاً مندا عىي النحو التالفص

قامئك هئلي الشئركة األمر بيئة بإعئدال تقر ئر : Gas and Associates (1975))دراسية: 

س تحك عنوام ط نحو محاسئبة اجتماعيئة ط 1973اجتماعي منلصل عال التقر ر السنو  لىشركة عاس 

و عتبر هلا التقر ر أحد الدراساف المتميزت التي ردرف في التطبيا العمىي لإلفصئاح عئال معىومئاف 

لىشئركاف. تئم إعئدال التقر ئر االجتمئاعي لىشئركة متضئمناً أربعئة مو ئئوعاف المسئئولية االجتماعيئة 

تمتئئل مجئئاالف المسئئئولية االجتماعيئئة التئئي التزمئئك بدئئا الشئئركة وهئئيص األمئئال الصئئناعيو توريئئف 

األقىيافو التبرعاف لىمؤسساف الاير ةو والمعاكاف وقد ردرف معظئم المعىومئاف االجتماعيئة لدئلي 

ياف ونسب ومعدالف وأرقاس مقارنةو وهي معىومئاف كميئة ريئر نقد ئة المو وعاف في كبل إحصا 

في حيال ردر الجزي المتبقئي مندئا فئي كئبل نقئد  بالئدوالر. وأرفقئك الشئركة بتقر رهئا االجتمئاعي 

قا مة استقصاي أرسىتدا الف حمىئة األسئدم لمعرفئة رأ دئم فئي أسئىوا إعئدال التقر ئر االجتمئاعي ومئا 

اف عئال المسئئولية االجتماعيئة لىشئركة. تناولئك هئلي الدراسئة التطبيئا  جب أم  ظدر فيه مال معىومئ

العمىي لإلفصاح عال معىوماف المسئولية االجتماعيئة مئال :ئلل إعئدال تقر ئر اجتمئاعي )بحئر الئد ال 

 س(. 2012

Nongnoch and Michael 2004)دراسية: )
 :

تناولئئك هئلي الدراسئة واقئع اإلفصئئاح 

التعره عىي حقيقة اإلفصاح االجتمئاعي فئي تا لنئد. تمئك لراسئة االجتماعي لىمؤسساف التا ىند ة و

التقئئار ر السئئنو ة المنشئئورت لىشئئركاف التا ىند ئئة و:ىصئئك الئئف أم الشئئركاف التئئي سئئبا لدئئا القيئئاس 

ركزف هلي  س(. 2012باإلفصاح االجتماعي هي األكتر حرةاً عىي االستمرار في ول  )بحر الد ال 

جتماعي في المؤسساف التا ىند ة وهي تتلئا مئع لراسئة الباحتئام الدراسة عىي مو وع اإلفصاح اال

في ول و ولبال تميزف الدراسة الباحتام عال هلي الدراسة بيندئا ركئزف عىئي القيئاس واإلفصئاح عئال 

 المسئولية االجتماعية لشركاف االتصاالف وأثري عىي التقار ر المالية. 

راسة في عدس مراعات المنش ف الصئناعية تمتىك مشبىة الد ص(2005دراسة: درية بلة احمد، )م

ألثارها البيئية وقياس التباليف البيئية واالجتماعية الناتجة عندا عند لراسة الجدوى مما  ترتب عىيه 

اتااو قراراف استتمار ة رير فضلً عما  سببه ول  مال أحداث األ رار بالبيئة. هدفك الدراسئة الئف 

ماعيئئة ولراسئئة األسئئ  واإلجئئراياف المتبعئئة لقيئئاس التبئئاليف التعئئره عىئئي التبئئاليف البيئيئئة واالجت

وكيلية اإلفصاح عندا في القوا م الماليةو باإل افة الف تو يح األثر الناتق عال مراعات اآلثار البيئيئة 

واالجتماعية التي تنئتق عئال الصئناعة وقيئاس التبئاليف البيئيئة واالجتماعيئة الناتجئة عندئا. ومئال أهئم 

ىك الىدا الدراسة ام التقر ر المحاسبي عال التباليف االجتماعية والبيئية  سئاعد فئي النتا ق التي توة

عمىيئئاف تركئئيد القئئراراف. عئئدس قيئئاس اآلثئئار االجتماعيئئة والبيئيئئة وأ:ئئلها فئئي الحسئئبام عنئئد إعئئدال 

لراسة الجدو   ترتب عىيه أثار سيئة عىي تاصيص الموارل في المجتمع. قيئاس المنشئ ف الصئناعية 

لا  عىي كراي األةول البيئيئة التئي تسئتادس لمنئع ورقابئة التىئوث  ئؤل  الئف تاصئيص وإزالئة باألن

األسئئالىب المحتمىئئة والتئئي تئئؤل  الئئف أثئئار سئئيئة عبسئئية. أو ئئحك هئئلي الدراسئئة االثئئر النئئاتق عئئال 

مراعئئات اآلثئئار البيئيئئة واالجتماعيئئة التئئي تنئئتق عئئال الصئئناعة وقيئئاس التبئئاليف البيئيئئة واالجتماعيئئة 

لناتجة عندا وهي تتلا مع لراسة الباحتام ولبال تميزف لراسئة الباحتئام عندئا باندئا تناولئك القيئاس ا

 واإلفصاح المحاسبي عال المسئولية االجتماعية لشركاف االتصاالف وأثري عىي التقار ر المالية.

 تمتىك مشبىة الدراسة في عدس وجول اضار محدل: م(2005دراسة: الهادي أبراهيم فضايلو )

لمحاسئئبة المسئئئولية االجتماعيئئة االمئئر الئئل  ال  الئئف تئئدني اهتمئئاس منظمئئاف االعمئئال بئئيلاي أنشئئطة 



 

 2016 (21) 7و مجىة األكال مية األمر بية العربية لىعىوس والتبنولوجيا -أماراباك 112

 

 

 

المسئئئولية االجتماعيئئئة والمحاسئئئبة عندئئئا. هئئئدفك الدراسئئة الئئئف لراسئئئة ملدئئئوس واهئئئداه ومقومئئئاف 

المحاسئئبة عئئال المسئئئولية االجتماعيئئة. وضئئر  اإلفصئئاح عئئال اثئئار األنشئئطة االجتماعيئئة فئئي هئئلي 

اف. توةئئىك الدراسئئة الئئف عئئدت نتئئا ق مندئئاو ال  وجئئد أتلئئا  وا ئئح حئئول أهئئداه محاسئئبة المنظمئئ

المسئئولية االجتماعيئة. عئدس مو ئوعية أسئالىب القيئئاس فئي محاسئبة المسئئولية االجتماعيئة. قصئئور 

 نماوط اإلفصاح عال إردار المبالغ التي تم أنلاقدا وفاياً المسئولياف االجتماعية.

تمتىئئك مشئئبىة الدراسئئة فئئي قصئئور : (2007ابييو نيياموس ) دراسيية: صييبري حسيين عطييية

اسالىب المحاسبة الماليئة عئال تئوفير معئا ير لقيئاس نتئا ق األنشئطة االجتماعيئة لىوحئداف االقتصئال ة 

 ممئئا زال اهتمئئاس اللبئئر المحاسئئبي بالمحاسئئبة عئئال التبئئاليف البيئيئئة واالجتماعيئئة لقيئئاس األنشئئطة

زال اهتمئئاس اللبئئر المحاسئئبي بالمحاسئئبة عئئال التبئئاليف البيئيئئة  االجتماعيئئة لىوحئئداف االقتصئئال ة ممئئا

واالجتماعيئئئة لقيئئئاس األلاي االجتمئئئاعي والبيئئئئي لتىئئئ  الوحئئئداف واعئئئدال التقئئئار ر والقئئئوا م البيئيئئئة 

واالجتماعيئئة التئئي تعبئئ  مئئد  وفئئاي هئئلي الوحئئداف بمسئئئوليتدا االجتماعيئئة بمئئا  حقئئا التوافئئا بئئيال 

هئدفك الدراسئة الئف معالجئة هئلي المشئبىة مئال :ئلل لراسئة موقئف و مصىحتدا ومصىحة المجتمئع.

المحاسئئبة مئئال تبئئاليف المسئئئولية االجتماعيئئة والبيئيئئة لىمشئئروع ومجئئاالف قياسئئدا وعر ئئدا وتقئئد م 

نمئئووط عندئئا وتقو مدئئاو كمئئا تدئئده الئئف البشئئف عئئال العلقئئة بئئيال المحاسئئبة عئئال التبئئاليف البيئيئئة 

متعىقه بدا وتقد م نمووط لىمحاسئبة عئال المسئئولية االجتماعيئة وولئ  واالجتماعية واتااو القراراف ال

مئئال :ئئئلل مناقشئئئة المئئئدا:ل الماتىلئئئة لقيئئئاس العمىيئئئاف المرتبطئئئة بالمسئئئئولية االجتماعيئئئة والبيئيئئئة 

توةىك الدراسئة الئف عئدت نتئا ق مندئا أم التقر ئر عئال  لىمشروع توةلً ألس  قياس تى  العمىياف.

جتماعيئة  سئاعد فئي عمىيئة تركئيد القئراراف المبنيئة عىئي الحقئا ا.  مبئال تقسئيم التباليف البيئية واال

أنشطة المسئولية االجتماعيئة والبيئيئة الئف مجئاالف متعئدلي متئل العئامىيال والبيئئهو المجتمئع المحىئيو 

المنتقو المستدى .  سدل عمىية اإلفصاح والقياس تى  األنشطة و ئوفر المعىومئاف المطىوبئة مئال كئل 

مئئا  حقئئا اهئئداه نظئئاس المحاسئئبة البيئيئئة واالجتماعيئئة  مبئئال تطبيئئا بعئئض فئئرو  معئئا ير مجئئال م

اإلفصاح والقياس المطبقة في المحاسبة المالية في محاسبة أنشطة المسئولية االجتماعية والبيئية متل 

ة فر  الشاصية المعنو ةو االستمرار ة او الدور ة وام التقر ر المحاسبي عال التبئاليف االجتماعيئ

 والبيئية  ساعد في عمىياف تركيد القراراف المبنية عىي الحقا ا. 

تمتىئك مشئبىة الدراسئة فئي لراسئة اسئالىب وضئر  قيئاس : م(2007دراسة: جنية ادم اسيح) )

التىوث البيئي بانواعة الماتىلة وابراز اهمية المحاسبة البيئية واالجتماعية ولورها في حما ئة البيئئة. 

لراسئئئة اإلفصئئئاح عئئئال المعىومئئئاف المحاسئئئبية لألنشئئئطة االجتماعيئئئة المتعىقئئئة هئئئدفك الدراسئئئة الئئئف 

بالتيثيراف البيئية. واآلثار البيئية السالبة ألنشطة المشروعاف الصئناعية. توةئىك الدراسئة الئف عئدت 

نتئئا ق أهمدئئا تئئوفير المعىومئئاف الااةئئة بالتئئيثيراف البيئيئئة واالجتماعيئئة  سئئاعد فئئي اتائئاو قئئراراف 

مئئوارل البيئيئئة. قيئئاس األنشئئطة البيئيئئة واالجتماعيئئة  ئئؤل  الئئف تحسئئيال األلاي بالمنشئئيت. اسئئتغلل ال

 اإلفصاح عال المعىوماف االجتماعية والبيئية ال  ؤ:ر وال  ضر بالعمل االجتماعي  

تمتىك مشئبىة الدراسئة فئي ام كئركاف المسئاهمة ص م(  2007دراسة: حسين عل  خشارمة )

تقئئوس بممارسئئة أنشئئطتدا االجتماعيئئة واالنتاجيئئة مسئئتادمة فئئي ولئئ   الصئئناعية العامئئة فئئي االرلم

موارلها االقتصال ة المتاحة )بشر ةو موال :اس(و وأم نجئاح ونمئو هئلي الشئركاف  عئول بشئبل كبيئر 

الف المجتمع الل  تعمل فيه وول  الم المد:لف االنتاجية لنشاض هلي الشركاف لي  في حقيقة االمر 

تمع والل  سيقوس فيما بعد بشراي مارجاتدا في ةورت سىع و:دماف. مال هنا سو  موارل لدلا المج

كئئام عىئئي هئئلي الشئئركاف ام تعئئو  المجتمئئع عئئال مئئوارلي التئئي اسئئتنللها وام تقئئوس بتقئئد م بعئئض 

الادماف االجتماعية كجزي مال تلاعىدا المستمر مع بيئتدا االجتماعية مع اال:ئل فئي االعتبئار الجئزي 

اح المحاسئئبي لىقئئوا م الماليئئة عئئال محاسئئبة المسئئئولية االجتماعيئئة لىمشئئروع. االهئئم هئئو مئئد  اإلفصئئ

هدفك الدراسة الف الوقوه عىئي مسئتو  اإلفصئاح عئال المعىومئاف المتعىقئة بالمسئئولية االجتماعيئة 

في التقئار ر السئنو ة الصئالرت عئال قطئاع الشئركاف الصئناعية المسئاهمة العامئة المدرجئة فئي سئو  
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تحد ئئئد بعئئئض العوامئئئل التئئئي تئئئؤثر فئئئي مسئئئتو  اإلفصئئئاح عئئئال المسئئئئولية سو و2006عمئئئام لعئئئاس 

االجتماعيئئة. توةئئىك الدراسئئة الئئف عئئدت نتئئا ق مندئئا أم مسئئتو  اإلفصئئاح عئئال عناةئئر المسئئئولية 

االجتماعية كام مئنالض نسئبياً. أم حجئم الموجئولاف  ىعئب لور بئارز ومدئم فئي مسئتو  اإلفصئاح 

ؤثر نسئبة المد ونيئة وحصئة السئدم مئال الربحيئة او الاسئارت عال محاسئبة المسئئولية االجتماعيئة. التئ

 عىي مستو  اإلفصاح لىشركاف تحك الدراسة.

تمتىك مشبىة الدراسة كركاف المساهمة المسجىة : م( 2009دراسة: الصادق احمد جاد هللا )

تمئع واندئا في سو  الارضوس للورا  المالية التي ال تقوس بمسئوليتدا البيئيئة واالجتماعيئة تجئاي المج

ال تلصح ضوعا عال المعىوماف االجتماعية والبيئية في قوا مدا المالية. هدفك الدراسة الف بيئام لور 

اإلفصئئاح الطئئوعي فئئي تحسئئيال جئئولت المعىومئئاف. بيئئام مئئد  تئئيثير ولئئ  اإلفصئئاح عئئال المعىومئئاف 

معىومئاف فئي اردئار االجتماعية والبيئية عىي القوا م المالية. بيام لور اإلفصاح الطوعي عال تىئ  ال

لور المؤسسئاف فئي المسئاهمة االجتماعيئة والبيئيئة. تقئو م األلاي االجتمئاعي والبيئئي ومئد  فاعىيتئه 

وكلايت الشركاف المسئاهمة فئي الوفئاي بمسئئوليتدا االجتماعيئة تجئاي المجتمئع. توةئىك الدراسئة الئف 

يئة تتصئف بالمصئداقية والشئلافية عدت نتا ق مندا أم المعىوماف الملصح عندا ضوعئا فئي القئوا م المال

والمل مة. أم اإلفصاح الطوعي عال المعىوماف االجتماعية والبيئية  عبئ  مئد  التقئدس الئل  حققتئه 

 الشركاف في ألاي لورها االجتماعي. تحليز الشركة التي تلصح ضوعاً عال المعىوماف االجتماعية.

البحئث فئي ام معظئم كئركاف تمتىئك مشئبىة : م(2012دراسة: د. نجوى محمد بحر اليدين )

االتصئئاالف بالسئئولام ال تدئئتم بالقيئئاس واإلفصئئاح عئئال بيانئئاف أنشئئطتدا االجتماعيئئة بو ئئوح فئئي 

تقار رها المالية المنشئورت ممئا  سئاهم فئي ةئعوبة تقيئيم األلاي االجتمئاعي لدئا. هئدفك الدراسئة الئف 

المحاسبي عال بيانئاف األنشئطة  لراسة وتحىيل ملدوس محاسبة المسئولية االجتماعية وكيلية اإلفصاح

االجتماعيئئة فئئي التقئئار ر الماليئئة المنشئئورت لشئئركاف االتصئئاالف بالسئئولام لتقيئئيم األلاي االجتمئئاعي 

وتركئئيد قئئراراف االسئئتتمار. توةئئىك الدراسئئة الئئف عئئدت نتئئا ق مندئئا اهتمئئاس كئئركاف االتصئئاالف 

اعي كيحد األقساس الر يسية. مئال :ئلل بالمسئولية االجتماعية وتمتل ول  في أنشاي قسم لىدعم االجتم

قسئئم الئئدعم االجتمئئاعي تقئئوس كئئركاف االتصئئاالف باألكئئراه عىئئي مشئئروعاف التنميئئة التئئي تقئئوس 

بتنليلها. الشئركة أتبعئك اإلفصئاح عئال المعىومئاف االجتماعيئة بجانئب المعىومئاف الماليئة فئي تقر ئر 

عيئئة فئئي التقئئار ر الماليئئة المنشئئوري واحئئد. تناولئئك هئئلي الدراسئئة اإلفصئئاح عئئال المسئئئولية االجتما

لشركاف االتصئاالف بالسئولام اتلقئك هئلي الدراسئة مئع مو ئوع الباحتئام فئي جانئب اإلفصئاح عئال 

المسئئئولية االجتماعيئئة فئئي التقئئار ر الماليئئئةو مئئع التمييئئز عئئال هئئئلي الدراسئئة باندئئا تناولئئك القيئئئاس 

ر ر المالية. كما تتلا معدا في ام كل مال واإلفصاح المحاسبي لىمسئولية االجتماعية وأثري عىي التقا

 الدراستيال تناول قطاع االتصاالف بالسولام.

 

 رابعاً:الجانب العمل 
 تحليل البيانات:

سئيتم فئي هئلا المبحئئث تحىيئل واقئع المتغيئئراف األساسئية لىبحئث وفقئئا الجابئاف عينئة البحئئث 

وباستاداس التوز ع التبرار  والنسبي والوس  الحسئابي وا:تبئار مربئع كئا  لداللئة اللئرو  لمعرفئة 

كدت اإلجابة لبل متغير. ولىحصول عىف نتا ق لقيقة قئدر اإلمبئامو تئم اسئتاداس البرنئامق اإلحصئا ي 

SPSS  والل   شير ا:تصاراً إلئف الحزمئة اإلحصئا ية لىعىئوس االجتماعيئةStatistical Package 

for Social Sciences. 

 أداة البحث:

استادس الباحتام االستبانه كيلات وجمع البيانافو حيث تم اعتمال األسئىوا العىمئي فئي إعئدال 

بمو ئوع البحئثو وكئلل  مئال :ئلل  االستبانه واعتمئالاً عىئف بعئض الدراسئاف السئابقة واف الصئىة

عر  االستبانه عىئف بعئض الماتصئيال. وتتبئوم مئال مقدمئة تو ئح الغئر  مندئا مئع اإلركئالاف 
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الااةة بدا   ىيدئا الجئزي األول وهئو عبئارت عئال البيانئاف الشاصئية )العمئرو المؤهئل العىمئيو عئدل 

( سئؤال 12 تضئمال عئدل )سنواف الابرتو التاصص العىميو وضبيعئة الوريلئة(  ثئم الجئزي التئاني و

تعب  آراي أفرال عينة البحث حول أثر القياس واإلفصئاح المحاسئبي ألنشئطة المسئئولية االجتماعيئة 

 عىف فاعىية وجولت التقار ر المالية لىشركة السولانية للتصاالفط سولا تل ط لا:ل وال ة الارضوس.

 مجتمع وعينة الدراسة:

الشركة السولانية للتصاالف لا:ل وال ئة الارضئوس  تبوم مجتمع الدراسة مال العامىيال في 

فئئرلو تئئم ا:تبئئار ملئئرلاف عينئئة الدراسئئة بالطر قئئة العشئئوا ية الطبقيئئة. بتوز ئئع  700والبئئالغ عئئدلهم 

 (.  60( استبانه عىي عينة الدراسة وكام مجموع االستباناف المسترجعة )70)
 ت الشخصية( توزيع افراد العينة المبحوثة حسب المتغيرا1جدول رقم )

 النسبة المئو ة العدل المؤهل العىمي

 % 6.7 4 لبىوس وسي 

 % 60 36 ببالور وس

 % 3.3 2 لبىوس عالي

 % 30 18 ماجستير

 التاصص العىمي

 %33.3 20 محاسبة

 % 3.3 2 لراساف مصرفية

 %28.3 17 إلارت أعمال

 %6.7 4 اقتصال

 % 5 3 تباليف ومحاسبة إلار ة

 % 1.7 1 محاسبة وتمو ل

 % 21.7 13 أ:رى

 المؤهل المدني

 %56.7 34 ال  وجد مؤهل مدني

 % 3.3 2 زمالة المحاسبيال السولانية

 % 40 24 أ:رى

 الدرجة الوريلية

 %33.3 20 محاسب

 % 8.3 5 مراجع لا:ىي

 %58.3 35 أ:رى

 سنواف الابرت

 %11.7 7 سنواف 5أقل مال 

 %18.3 11 سنواف 5-10

 % 53.3 32 سنة 15 -10

 % 11.7 7 سنة15-20

 % 5 3 سنة فيكتر 20

 % 100 60 المجموع

 

 اختبار صحة الفرضيات:

 الفرضية االولى: 

القياس واإلفصاح عن المسئولية االجتماعية ف  الشركة السودانية لالتصاالت )سودا تل( يؤثر 

 على فاعلية التقارير المالية.
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 لعبارات الفرضية: والتكرارات( النسب 2الجدول رقم )

 العباراف
ال أوافا 

 بشدت
 أوافا محا د ال أوافا

أوافا 

 بشدت

إرفا  تقار ر إ افية تعب  األلاي االجتماعي 

لىشركة  ؤثر عىف نوعية المعىوماف التي تحتو دا 

 التقار ر المالية 

2 11 6 31 10 

3.3 % 18.3 % 10.0 % 51.7 % 16.7 5 

استصحاا المساهمة االجتماعية في التقار ر المالية 

 ساهم بصورت فاعىة في عمىية تقو م األلاي 

 االجتماعي في الشركة 

1 3 3 42 11 

1.7 % 5.0% 5.0% 70.0 % 18.3 % 

توفير معىوماف كلافة عال المساهمة االجتماعية 

وفي الوقك المناسب  ساعد المستادميال في تركيد 

 قراراف االستتمار 

0 2 13 27 18 

0% 3.3 % 21.7 % 45.0 % 30.0 % 

البياناف التي  قدمدا قسم الدعم االجتماعي بشركة 

 سولا تل تساهم في تحسيال المحتوى اإلعلمي لدا.

1 1 2 26 30 

1.7 % 1.7 % 3.3 % 43.3 % 50.0 % 

اإلفصاح عال المساهمة االجتماعية في المجاالف 

 االجتماعية  عتبر عنصر جولت لىتقار ر المالية 

1 7 11 29 12 

1.7 % 11.7 % 18.3 % 48.3 % 20.0% 

منح كركة سولا تل حيال تىتزس بالمساهمة 

االجتماعية في مجال التنمية االجتماعية بعض 

اإلعلاياف والمزا ا الضر بية  عطي وفوراف 

  ر بية ومزا ا أ:رى.

4 14 13 23 6 

6.7 % 23.3 % 21.7% 38.3 % 10.0 % 

 

لعبئاراف اللر ئية القا ىئةص ط  والتبئراراف( والل   و ح النسئب 2بعد لراسة الجدول رقم )

القياس واإلفصاح عال المسئولية االجتماعية في الشركة السولانية للتصاالف )سولا تل(  ئؤثر عىئف 

 فاعىية التقار ر المالية.

ونلحب أم العبارت االولف القا ىة ط إرفا  تقئار ر إ ئافية تعبئ  األلاي االجتمئاعي لىشئركة 

% مئال  16.7فئرل بنسئبة  10تحتو دئا التقئار ر الماليئة ط نجئد أم  ؤثر عىئف نوعيئة المعىومئاف التئي 

% مئال المبحئوثيال  وافقئوم  51.7فرل بنسئبة  31أفرال العينة المبحوثة  وافقوم بشدت عىف العبارت و 

% مئال  10.0فئرل و متىئوم  6عىف العبارت)أكبر مئال نصئف العينئة(و أمئا المحا ئدوم والبئالغ عئدلهم 

% مئئال العينئئة ال  وافقئئوم عىئئف مئئا جئئاي فئئي العبئئارتو  18.3حئئوثيال بنسئئبة مئئال المب 11العينئئةو بينمئئا 

 % ال  وافقام بشدت عىف العبارت. 3.3مبحوثام فق  بنسبة 

أما العبارت التانية في اللر ية ط استصحاا المساهمة االجتماعية في التقار ر المالية  ساهم 

 ط بصورت فاعىة في عمىية تقو م األلاي االجتماعي في الشركة

 42% مال أفرال العينة المبحوثة  وافقوم بشدت عىف العبارت و  18.3فرل بنسبة  11نجد أم  

 3% مال المبحوثيال  وافقوم عىئف العبئارت )أكتئر مئال ثىتئي العينئة(و أمئا المحا ئدوم  70.0فرل بنسبة 

وافا عىئف % مال العينة ال   5.0أفرال مال العينة بنسبة  3% مال العينةو بينما  5.0مبحوث و متىوم 

 % ال  وافا بشدت عىف العبارت. 1.7ما جاي في العبارتو ومبحوث واحد فق  بنسبة 

أمئئا العبئئارت التالتئئة فئئي اللر ئئيةص ط تئئوفير معىومئئاف كئئلافة عئئال المسئئاهمة االجتماعيئئة فئئي 

 الوقك المناسب  ساعد المستادميال في تركيد قراراف االستتمار ط 

 27ال العينة المبحوثة  وافقوم بشدت عىئف العبئارت و % مال أفر 30.0فرل بنسبة  18نجد أم 

مبحئوث  13% مال المبحوثيال  وافقوم عىف العبارتو أما المحا دوم والبالغ عئدلهم  45.0فرل بنسبة 

% مال العينة ال  وافئا عىئف مئا  3.3فرل مال المبحوثيال بنسبة  2% مال العينةو بينما  21.7و متىوم 

 مبحوث ال  وافا بشدت عىف العبارت.جاي في العبارتو ولم  بال هنال  

أما العبارت الرابعة في اللر يةص ط البياناف التي  قدمدا قسم الدعم االجتماعي بشركة سئولا  

 تل تساهم في تحسيال المحتوى اإلعلمي لدا. ط.
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% مال أفرال العينئة المبحوثئة  وافقئوم بشئدت عىئف العبئارت  50.0مبحوث بنسبة  30نجد أم  

% مئئال المبحئئوثيال  وافقئئوم عىئئف العبئئارتو أمئئا المحا ئئدوم  43.3فئئرل بنسئئبة  26و )نصئئف العينئئة( 

% مئال  1.7% مال العينةو بينما فرل واحد مال المبحئوثيال بنسئبة  3.3فرل و متىوم  2والبالغ عدلهم 

% ً ال  وافا بشدت عىف مئا  1.7العينة ال  وافا عىف ما جاي في العبارتو وأ ضاً مبحوث واحد بنسبة 

 لعبارت.جاي با

أمئئا العبئئارت الاامسئئة فئئي اللر ئئيةص ط اإلفصئئاح عئئال المسئئاهمة االجتماعيئئة فئئي المجئئاالف  

 االجتماعية  عتبر عنصر جولت لىتقار ر المالية ط.

% مال أفرال العينة المبحوثة  وافقوم بشدت عىف العبارت و  20.0مبحوث بنسبة  12نجد أم  

فئرل  11عىف العبارتو أما المحا دوم والبالغ عئدلهم % مال المبحوثيال  وافقوم  48.3فرل بنسبة  29

% مئال العينئة ال  وافقئوم  11.7أفئرال مئال المبحئوثيال بنسئبة  7% مئال العينئةو بينمئا  18.3و متىئوم 

 % ً ال  وافا بشدت عىف ما جاي بالعبارت. 1.7عىف ما جاي في العبارتو وأ ضاً مبحوث واحد بنسبة 

كئركة سئولا تئل حئيال تىتئزس بالمسئاهمة االجتماعيئة فئي  العبارت السالسة فئي اللر ئيةص مئنح

مجال التنمية االجتماعية بعض اإلعلاياف والمزا ا الضر بية  عطي وفوراف  ر بية ومزا ا أ:رى 

 ط

 23% مال أفرال العينة المبحوثة  وافقئوم بشئدت عىئف العبئارت و  10.0فرل بنسبة  6نجد أم  

فئئرل  13عىئف العبئارتو أمئئا المحا ئدوم والبئئالغ عئدلهم  % مئئال المبحئوثيال  وافقئئوم 38.3فئرل بنسئبة 

% مئال العينئة ال  وافئا عىئف مئا  23.3فرل مئال المبحئوثيال بنسئبة  14% مال العينةو  21.7و متىوم 

 % ً ال  وافا بشدت عىف ما جاي بالعبارت. 6.7أفرال بنسبة  4جاي في العبارت و
 االولى( اإلحصاءات الوصفية لعبارات الفرضية 3جدول رقم )

 االنحراه المعيار  الوس  الحسابي العباراف

إرفا  تقار ر إ افية تعب  األلاي االجتماعي لىشركة  ؤثر عىف نوعية 

 المعىوماف التي تحتو دا التقار ر المالية 
3.60 1.077 

استصحاا المساهمة االجتماعية في التقار ر المالية  ساهم بصورت 

 االجتماعي في الشركةفاعىة في عمىية تقو م األلاي 
3.98 0.770 

توفير معىوماف كلافة عال المساهمة االجتماعية في الوقك المناسب 

  ساعد المستادميال في تركيد قراراف االستتمار
4.02 0.813 

البياناف التي  قدمدا قسم الدعم االجتماعي بشركة سولا تل تساهم في 

 تحسيال المحتوى اإلعلمي لدا.
4.38 0.783 

اإلفصاح عال المساهمة االجتماعية في المجاالف االجتماعية األ:رى 

  عتبر عنصر جولت لىتقار ر المالية
3.73 0.972 

منح كركة سولا تل حيال تىتزس بالمساهمة االجتماعية في مجال التنمية 

االجتماعية بعض اإلعلاياف والمزا ا الضر بية  عطي وفوراف 

  ر بية ومزا ا أ:رى

3.22 1.12 

 

القيئاس واإلفصئاح عئال  ( نلحئب أم أوسئاض عبئاراف اللر ئية ط3مال :ئلل الجئدول رقئم )

المسئولية االجتماعية في الشركة السولانية للتصاالف )سولا تل(  ؤثر عىف فاعىية التقئار ر الماليئة 

 .ط

( بانحرافئئاف معيار ئئة متجانسئئة لجميئئع العبئئاراف حيئئث ال 3.8( بمتوسئئ  )4تتمحئئور حئئول الئئرقم )

 (.0.35 تجاوز اللر  بيندا )

( وحسب المقياس الاماسي ليبرس 3.8ومال :لل قيم األوساض الحسابية لعباراف اللر ية والبالغ )

Likart Scale  وهئئئو  عنئئئي الموافقئئئة عىئئئف عبئئئاراف اللر ئئئية القا ىئئئة ط القيئئئاس واإلفصئئئاح عئئئال

ثر عىف فاعىية التقئار ر الماليئة المسئولية االجتماعية في الشركة السولانية للتصاالف )سولا تل(  ؤ

 ط.
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 كاآلتيص  Likart Scaleتو يح مقياس ليبرف الاماسي 

بما أم المتغير الل   عبر عئال الايئاراف )موافئا بشئدتو موافئاو محا ئدو ريئر موافئاو ريئر 

وهئي  Weightsموافا بشدت( مقياس ترتيبيو واألرقاس التئي تئد:ل فئي البرنئامق تعبئر عئال األوزام 

.....( ثئم نحسئب بعئد ولئ  المتوسئ  الحسئابي )المتوسئ  3و محا ئد = 4و موافئا =5ت = )موافا بشد

و 5عىئف 4المرجح( و تم ول  بحساا ضول اللترت أوالً وهي في متالنا هلا عبئارت عئال حاةئل قسئمة 

 4إلئف  3مسئافة ثانيئةو ومئال  3إلئف  2مسئافة أولئفو ومئال  2إلئف 1تمتل عدل المسافاف )مئال  4حيث 

 نئئتق  5عىئئف  4تمتئئل عئدل اال:تبئئاراف. وعنئئد قسئمة  5مسئئافة رابعئة(و  5إلئئف  4ومئال مسئافة ثالتئئةو 

 و صبح التوز ع حسب الجدول التالفص  0.80ضول اللترت و ساو  
 ( يوضح مقياس ليكرت الخماس  لعبارات الفرضية األول 4جدول رقم )

 المستوى المتوسط المرجح الرقم

 غير مواف) بشدة 1.79إلى  1من  .1

 غير أواف) 2.59إلى  1.80من  .2

 محايد 3.39إلى  2.60من  .3

 مواف) 4.19إلى  3.40من  .4

 مواف) بشدة 5إلى  4.20من  .5

 

 س2013المصدرص إعدال الباحتام باالعتمال عىي بياناف االستبانهو 

وجئول  ( أم هناك أفرالاً محا د ال ورير موافقيال عىف ول و وال:تبار3-2نلحب مال :لل الجداول )

فرو  واف لاللة إحصا ية بيال أعدال الموافقيال والمحا د ال ورير الموافقيال لىنتا ق أعلي تئم اسئتاداس 

ا:تبار مربع كا  لداللة اللرو  بيال اإلجاباف عىئف كئل سئؤال مئال أسئئىة اللر ئية األولئفو الجئدول 

 (  ىاص نتا ق اال:تبار لدلي األسئىةص5رقم )

 ي لعبارات الفرضية االولى:( اختبار مربع كا5جدول رقم )

 العبـــــــــــــــــــــاراف
قيمة كا  

 المحسوبة

لرجاف 

 الحر ة

مستوى 

 الداللة

إرفا  تقار ر إ افية تعب  األلاي االجتماعي لىشركة  ؤثر عىف 

 نوعية المعىوماف التي تحتو دا التقار ر المالية
41.83 4 0.00 

التقار ر المالية  ساهم بصورت استصحاا المساهمة االجتماعية في 

 فاعىة في عمىية تقو م األلاي االجتماعي في الشركة
98.66 4 0.00 

توفير معىوماف كلافة عال المساهمة االجتماعية في الوقك المناسب 

  ساعد المستادميال في تركيد قراراف االستتمار
21.73 3 0.00 

سولا تل  ساهم البياناف التي  قدمدا قسم الدعم االجتماعي بشركة 

 في تحسيال المحتوى اإلعلمي لدا.
71.83 4 0.00 

اإلفصاح عال المساهمة االجتماعية في المجاالف االجتماعية 

 األ:رى  عتبر عنصر جولت لىتقار ر المالية
36.33 4 0.00 

منح كركة سولا تل حيال تىتزس بالمساهمة االجتماعية في مجال 

والمزا ا الضر بية  عطي التنمية االجتماعية بعض اإلعلاياف 

 وفوراف  ر بية ومزا ا أ:رى

18.83 4 0.00 

 

ال:تبار ةحة اللر ئية القا ىئةص القيئاس و االفصئاح عئال المسئئولية االجتماعيئة فئي الشئركة 

السئئولانية للتصئئاالف )سئئولا تئئل(  ئئؤثر عىئئي فاعىيئئة التقئئار ر الماليئئة اسئئتاداس ا:تبئئار مربئئع كئئا  

 71.83 – 21.73 – 98.66 – 41.83اآلتي )مربع كا  المحسوبة ك لعباراف اللر ية وجايف قيم

لجميئئئئع  Sig( وبمسئئئئتوى لاللئئئئة 4 -4 – 4 – 3 – 4 -4( وبئئئئدرجاف حر ئئئئة )18.83 – 36.33 –

( نجئئد أم 0.05( وعنئئد مقارنئئة مسئئتوى الداللئئة بمسئئتوى المعنو ئئة المسئئموح بئئه )0.00العبئئاراف )

 ي وجول فرو  واف لاللة إحصا ية لعباراف اللر ية.تقل عنه كتيراً مما  عن sigمستوى الداللة 
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وبالرجوع إلف الجئداول أعئلي )النسئب والتبئراراف واإلحصئاياف الوةئلية وا:تبئار مربئع 

اإلفصاح عال المسئولية االجتماعية في الشئركة السئولانية كا ( تشير جميعدا في اتجاي أم )القياس و

 وهلا  تبك ةحة اللر ية.التقار ر المالية.للتصاالف )سولا تل(  ؤثر عىف فاعىية 
 لعبارات الفرضية االولى T( اإلحصاءات الوصفية الختبار 6جدول رقم)

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري الوسط الحساب  العدد  

 069, 0.53 3.94 60 الفرضية االولى

 

( بو ع الوس  الحسابي واالنحراه المعيار  لىلر ية األولف مجموعة 6الجدول رقم )

 4وهلي تعني متوس  اإلجاباف حول الرقم  0.53بانحراه معيار   3.94حيث بىغ الوس  الحسابي 

 تقر باً وتعالل الموافقة
 one sample test( اختبار 7جدول رقم)

القياس واإلفصاح عال 

المسئولية االجتماعية 

في الشركة السولانية 
للتصاالف)سولا تل( 

 ؤثر عىف فاعىية 

 التقار ر المالية 

 3قيمة الوس  اللر ي =

قيمة 

 )ف(المحسوبة

فر   مستوى الداللة لرجاف الحر ة 

 المتوسطاف

 %95حدول التقة عند

 األعىف األلنف 

13.59 59 0.000 ,94 ,80 1,08 

 

لىعينة الواحدت  t( أعلي ال:تبار عباراف اللر ية االولف تم استاداس ا:تبار 7الجدول رقم )

 0.000ومستوى لاللة  59بدرجاف حر ة  13.59المحسوبة  Tبىغك قيمة  60والعينة التي حجمدا 

أفل مال مستوى نجد قيمة مستوى الداللة  0.05وعند مقارنة قيمة مستوى الداللة بمستوى المعنو ة 

المعنو ة وهلا  عني وجول فرو  واف لاللة إحصا ية.وهلا اللر  القا ل )القياس واإلفصاح عال 

المسئولية االجتماعية في الشركة السولانية للتصاالف)سولا تل(  ؤثر عىف فاعىية التقار ر 

 المالية(.

ركة السودانية لالتصاالت اإلفصاح عن المسئولية االجتماعية ف  الشالفرضية الثانية: القياس و

 )سودا تل( يؤثر على جودة التقارير المالية.
 لعبارات الفرضية الثانية: والتكرارات( النسب 8جدول رقم )

 العبــــــــــــــــــاراف
ال أوافا 

 بشدت
 أوافا بشدت أوافا محا د ال أوافا

وجول تقار ر إ افية عال المساهمة االجتماعية في 

االجتماعية  ساهم في قياس األلاي مجال التنمية 
االجتماعي وتقو مه عىف مستوى الوحدت االقتصال ة 

 والمستوى القومي

0 3 7 36 14 

0% 5% 11.7% 60% 23.3% 

اإللالي بمعىوماف عال المساهمة االجتماعية في 

التقار ر المالية  و ح أهمية الدور الل  تىعبه 
واالجتماعية مما الشركة في التنمية االقتصال ة 

  ساعد عىف قياس األلاي االجتماعي.

0% 0% 6 35 19 

0% 0% 10% 58.3% 31.7% 

اإلفصاح عال األنشطة االجتماعية  ؤل  إلف تحسيال 

 األلاي االجتماعي بالشركة.

0 1 11 32 16 

0% 1.7% 18.3% 52.3% 26.7% 

قياس كركة سولا تل بارفا  بياناف عال المساهمة 

 ساعد الجداف المعنية عىف قياس وتقو م االجتماعية 
 األلاي االجتماعي لىشركة..

0 1 10 39 10 

0% 1.7% 16.7% 65% 16.7% 

إرفا  تقر ر اجتماعي  عب  مدى وفاي الشركة 

بمسؤليتدا االجتماعية بما  حقا التوافا بيال مصىحتدا 

 ومصىحة المجتمع

0 0 7 34 19 

0% 0% 11.7% 56.7% 31.7% 

ملدوس المستتمر األ:لقي والمشروع المقبول ردور 

ً  ز د مال اهمية قياس األلاي االجتماعي  اجتماعيا

0 2 11 32 15 

0% 3.3% 18.3% 53.3% 25% 
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 لىشركة.

 

لعبئاراف اللر ئية القا ىئةط  والتبئراراف( والئل   و ئح النسئب 8بعد لراسة الجئدول رقئم )

اإلفصاح عال المسئولية االجتماعية في الشركة السولانية للتصاالف )سولا تل(  ئؤثر عىئف القياس و

 ط جولت التقار ر المالية 

نلحب أم العبارت األولف القا ىة ط وجول تقار ر إ افية عال المساهمة االجتماعية في مجئال 

ى الوحئئدت االقتصئئال ة التنميئئة االجتماعيئئة  سئئاهم فئئي قيئئاس األلاي االجتمئئاعي وتقو مئئه عىئئف مسئئتو

 ط والمستوى القومي

 36% مال أفرال العينة المبحوثة  وافقوم بشدت عىف العبارت و  23.3فرل بنسبة  14نجد أم  

فئئرل  7% مئئال المبحئئوثيال  وافقئئوم عىئئف العبئئارتو أمئئا المحا ئئدوم والبئئالغ فعئئدلهم  60.0فئئرل بنسئئبة 

% مئال العينئة ال  وافقئوم عىئف  5.0ال بنسئبة فق  مال المبحوثي 3% مال العينةو بينما  11.7و متىوم 

 ما جاي في العبارتو بينما ال  وجد مال المبحوثيال مال ال  وافا بشدت عىف العبارت.

ط اإللالي بمعىومئاف عئال المسئاهمة االجتماعيئة فئي التقئار ر الماليئة  أما العبارة الثانية ف  الفرضية

قتصئال ة واالجتماعيئة ممئا  سئاعد عىئف قيئاس  و ح أهمية الدور الل  تىعبه الشئركة فئي التنميئة اال

 األلاي االجتماعي. ط 

 35% مال أفرال العينة المبحوثة  وافقئوم بشئدت عىئف العبئارت و 31.7فرل بنسبة  19نجد أم 

فئئرل  6% مئئال المبحئئوثيال  وافقئئوم عىئئف العبئئارتو أمئئا المحا ئئدوم والبئئالغ عئئدلهم  58.3فئئرل بنسئئبة 

ما ال  وجد فرل مال العينة ال  وافئا أو ال  وافئا بشئدت عىئف مئا جئاي % مال العينةو بين 10.0و متىوم 

 في العبارت.

ص ط اإلفصئئاح عئئال األنشئئطة االجتماعيئئة  ئئؤل  إلئئف تحسئئيال األلاي أمييا العبييارة الثالثيية فيي  الفرضييية

 االجتماعي بالشركة ط 

بنسئبة فئرل  32%  وافقئوم بشئدت عىئف العبئارت و  26.7مال المبحئوثيال و بنسئبة  16نجد أم 

% مئئال المبحئئوثيال  وافقئئوم عىئئف العبئئارت )أكتئئر مئئال نصئئف العينئئة(و أمئئا المحا ئئدوم والبئئالغ  53.3

 16.2% مال العينةو بينما فرل واحد مال المبحوثيال مال العينئة بنسئبة  18.3فرل و متىوم  11عدلهم 

 ي العبارت.% ال  وافا عىف العبارت وال  وجد مال بيال المبحوثيال مال ال  وافا بشدت عىف ما جاي ف

ص ط قياس كئركة سئولا تئل بارفئا  بيانئاف عئال المسئاهمة االجتماعيئة أما العبارة الرابعة ف  الفرضية 

   ساعد الجداف المعنية عىف قياس وتقو م األلاي االجتماعي لىشركة.ط

 39% مال أفرال العينة المبحوثة  وافقوم بشدت عىئف العبئارت و  16.7فرل بنسبة  10نجد أم 

% مئئال المبحئئوثيال  وافقئئوم عىئئف العبئارت )أكتئئر مئئال ثىتئئي العينئئة(و أمئئا المحا ئئدوم  65.0 فئرل بنسئئبة

%  1.7% مال العينةو بينما فئرل واحئد مئال المبحئوثيال بنسئبة  16.7فرل و متىوم  10والبالغ عدلهم 

مال العينة ال  وافا عىف مئا جئاي فئي العبئارتو وال  وجئد مئال العينئة ال  وافئا بشئدت عىئف مئا جئاي فئي 

 عبارت.ال

ص ط إرفئا  تقر ئر اجتمئاعي  عبئ  مئدى وفئاي الشئركة بمسئئوليتدا أما العبارة الخامسة ف  الفرضيية

 االجتماعية بما  حقا التوافا بيال مصىحتدا ومصىحة المجتمع ط.

 34% مال أفرال العينة المبحوثة  وافقوم بشدت عىف العبارت و  31.7فرل بنسبة  19نجد أم  

فئئرل  7مبحئئوثيال  وافقئئوم عىئئف العبئئارتو أمئئا المحا ئئدوم والبئئالغ عئئدلهم % مئئال ال 56.7فئئرل بنسئئبة 

% مئئال العينئئةو ال  وجئئد مبحئئوث مئئال العينئئة ال  وافقئئوم أو ال  وافقئئوم بشئئدت عىئئف  11.7و متىئئوم 

 العبارت.

ص ردور ملدوس المستتمر األ:لقي والمشئروع المقبئول اجتماعيئاً  ز ئد العبارة السادسة ف  الفرضية

 اس األلاي االجتماعي لىشركة.ط مال اهمية قي

مئئئال  32%  وافقئئئوم بشئئئدت عىئئئف العبئئئارت و  25.0مئئئال المبحئئئوثيال و بنسئئئبة  15نجئئئد أم 

مبحئوث محا ئدوم  11%  وافقوم عىف العبارت )أكتر مئال نصئف العينئة(و  53.3المبحوثيال و بنسبة 
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% ال  3.3بة % فئئي را ئئتدم حئئول مئئا جئئاي فئئي العبئئارتو مبحوثئئام فقئئ  مئئال العينئئة بنسئئ 18.3بنسئئبة 

  وافا عىف ما جاي في العبارت و ال  وجد مال ال  وافا بشدت عىف ما جاي بالعبارت.
 ( اإلحصاءات الوصفية لعبارات الفرضية الثانية:9جدول رقم )

 العباراف
حجم 

 العينة

الوس  

 الحسابي
 االنحراه المعيار 

وجول تقار ر إ افية عال المساهمة االجتماعية في مجال 

االجتماعية  ساهم في قياس األلاي االجتماعي وتقو مه التنمية 

 عىف مستوى الوحدت االقتصال ة والمستوى القومي

60 4.02 0.748 

اإللالي بمعىوماف عال المساهمة االجتماعية في التقار ر المالية 

 و ح أهمية الدور الل  تىعبه الشركة في التنمية االقتصال ة 

 األلاي االجتماعي واالجتماعية مما  ساعد عىف قياس

60 4.22 0.613 

اإلفصاح عال األنشطة االجتماعية  ؤل  إلف تحسيال األلاي 

 االجتماعي بالشركة
60 4.05 0.723 

قياس كركة سولا تل بارفا  بياناف عال المساهمة االجتماعية 

 ساعد الجداف المعنية عىف قياس وتقو م األلاي االجتماعي 

 لىشركة

60 3.97 0.637 

تقر ر اجتماعي  عب  مدى وفاي الشركة بمسؤليتدا إرفا  

 االجتماعية بما  حقا التوافا بيال مصىحتدا ومصىحة المجتمع
60 4.20 0.632 

ردور ملدوس المستتمر األ:لقي والمشروع المقبول اجتماعياً 

  ز د مال اهمية قياس األلاي االجتماعي لىشركة.
60 4.00 0.759 

 

اإلفصاح عال نلحب أم أوساض عباراف اللر ية ط القياس و( 9ومال :لل الجدول رقم )

المسئولية االجتماعية في الشركة السولانية للتصاالف )سولا تل(  ؤثر عىف جولت التقار ر الماليةط 

( بانحرافاف معيار ة متجانسة لجميع العباراف حيث ال 4.3( بمتوس  )4تتمحور حول الرقم )

 (.0.0.148 تجاوز اللر  بيندا )

( وحسب المقياس ليبرف 4.3ومال :لل قيم األوساض الحسابية لعباراف اللر ية والبالغ )

اإلفصاح عال وهو  عني الموافقة عىف عباراف اللر ية القا ىة ط القياس و Likart Scaleالاماسي 

ة المسئولية االجتماعية في الشركة السولانية للتصاالف )سولا تل(  ؤثر عىف جولت التقار ر المالي

 ط.

( أم هناك أفرالاً محا د ال ورير موافقيال عىف ول و وال:تبار وجئول 9-8نلحب مال :لل الجداول )

فرو  واف لاللة إحصا ية بيال أعدال الموافقيال والمحا د ال ورير الموافقيال لىنتا ق أعلي تئم اسئتاداس 

ية األولئفو الجئدول ا:تبار مربع كا  لداللة اللرو  بيال اإلجاباف عىئف كئل سئؤال مئال أسئئىة اللر ئ

 (  ىاص نتا ق اال:تبار لدلي األسئىةص10رقم )

 ( اختبار مربع كاي للفرضية الثانية:10جدول رقم )

 العبـــــــــــــــــــــــــاراف

قيمة 

مربع 

 كا 

لرجاف 

 الحر ة

مستوى 

 الداللة

وجول تقار ر إ افية عال المساهمة االجتماعية في مجال التنمية االجتماعية 

 ساهم في قياس األلاي االجتماعي وتقو مه عىف مستوى الوحدت االقتصال ة 

 والمستوى القومي

43.33 3 0.00 

اإللالي بمعىوماف عال المساهمة االجتماعية في التقار ر المالية  و ح أهمية 

الدور الل  تىعبه الشركة في التنمية االقتصال ة واالجتماعية مما  ساعد عىف 

 االجتماعيقياس األلاي 

21.10 2 0.00 

 0.00 3 33.46 اإلفصاح عال األنشطة االجتماعية  ؤل  إلف تحسيال األلاي االجتماعي بالشركة

 0.00 3 54.80قياس كركة سولا تل بارفا  بياناف عال المساهمة االجتماعية في  ساعد الجداف 
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 المعنية عىف قياس وتقو م األلاي االجتماعي لىشركة

اجتماعي  عب  مدى وفاي الشركة بمسؤليتدا االجتماعية بما  حقا إرفا  تقر ر 

 التوافا بيال مصىحتدا ومصىحة المجتمع
18.30 2 0.00 

ً  ز د مال اهمية  ردور ملدوس المستتمر األ:لقي والمشروع المقبول اجتماعيا

 قياس األلاي االجتماعي لىشركة.
31.60 3 0.00 

 

اإلفصاح عال ةحة اللر ية القا ىةص القياس و ( ال:تبار10بعد لراسة الجدول رقم )

المسئولية االجتماعية في الشركة السولانية للتصاالف )سول اتل(  ؤثر عىف جولت التقار ر المالية 

 43.33ط تم استاداس ا:تبار مربع كا  لعباراف اللر ية وجايف قيم مربع كا  المحسوبة كاآلتي )

لجميع العباراف(  2 -3( وبدرجاف حر ة )31.60 – 18.30 – 54.80 – 33.46 – 21.10 –

( وعند مقارنة مستوى الداللة بمستوى المعنو ة 0.00لجميع العباراف ) Sigوبمستوى لاللة 

تقل عنه كتيراً مما  عني وجول فرو  واف لاللة  sig( نجد أم مستوى الداللة 0.05المسموح به )

لي )ا:تبار مربع كا  واإلحصاياف الوةلية إحصا ية لعباراف اللر ية. وبالنظر إلف الجداول أع

اإلفصاح عال المسئولية و النسب والتبراراف( تشير جميعدا إلف معنو ة اللر ية )القياس و

( وهلا االجتماعية في الشركة السولانية للتصاالف طسولا تلط  ؤثر عىف جولت التقار ر المالية

  تبك ةحة اللر ية.
 لعبارات الفرضية الثانية Tالختبار  (اإلحصاءات الوصفية11جدول رقم)

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري الوسط الحساب  العدد  البيان

 071, 0.55 3.84 60 الفرضية الثانية

 

( بو ع الوس  الحسابي واالنحراه المعيار  لىلر ية التانية مجموعة 11الجدول رقم )

 4وهلي تعني متوس  اإلجاباف حول الرقم  0.55بانحراه معيار   3.84حيث بىغ الوس  الحسابي 

 تقر باً وتعالل الموافقة
 one sample test( الفرضية الثانية حسب اختبار 12جدول رقم)

القياس واإلفصاح عال 

المسئولية االجتماعية 

في الشركة السولانية 

للتصاالف)سول اتل( 

 ؤثر عىف جولت 

 التقار ر المالية 

 3قيمة الوس  اللر ي =

 قيمة

 )ف(المحسوبة

فر   مستوى الداللة لرجاف الحر ة 

 المتوسطاف

 %95حدول التقة عند

 األعىف األلنف 

11.81 59 0.000 ,85 ,70 ,99 

 

لىعينئئة  t( أعئئلي ال:تبئئار عبئئاراف اللر ئئية التانيئئة تئئم اسئئتاداس ا:تبئئار 12الجئئدول رقئئم )

ومسئتوى لاللئة  59بئدرجاف حر ئة 11.81المحسوبة  Tبىغك قيمة  60الواحدت والعينة التي حجمدا 

نجد قيمئة مسئتوى الداللئة قئل مئال  0.05وعند مقارنة قيمة مستوى الداللة بمستوى المعنو ة  0.000

مسئئئتوى المعنو ئئئة وهئئئلا  عنئئئي وجئئئول فئئئرو  واف لاللئئئة إحصئئئا ية.وهلا اللئئئر  القا ئئئل )القيئئئاس 

لانية للتصاالف )سئولا تئل(  ئؤثر عىئف جئولت واإلفصاح عال المسئولية االجتماعية في الشركة السو

 التقار ر المالية(.
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 خامساً: النتائج والتوصيات:

 أوالً: النتائج
مال :ئلل لراسئة اإلضئار النظئر  وفئي  ئوي الدراسئاف السئابقة ومناقشئة نتئا ق الدراسئة الميدانيئة  

لىشركة السولانية للتصاالف سولا تل لمو وع القياس واإلفصاح المحاسبي لىمسئئولية االجتماعيئة 

 وأثري عىي التقار ر المالية تم التوةل لىنتا ق التالىةص

ي االجتمئئاعي لىشئئركة  ئئوفر معىومئئاف كئئلافة عئئال المسئئاهمة إرفئئا  تقئئار ر إ ئئافية عئئال األلا .1

 االجتماعية في الوقك المناسب تساعد المستتمر ال في تركيد قراراتدم االستتمار ة.

اإلفصاح عال المسئاهمة االجتماعيئة فئي التقئار ر الماليئة  سئاهم بصئورت فاعىئة فئي عمىيئة تقئو م  .2

 األلاي االجتماعي في الشركة.

أهمية قسم الدعم االجتمئاعي بشئركة سئولا تئل تنبئع مئال أهميئة البيانئاف التئي  قئدمدا هئلا القسئمو  .3

 الندا تساهم في تحسيال المحتو  اإلعلمي لىشركة. 

اإلفصاح عال المسئاهمة االجتماعيئة فئي التقئار ر الماليئة مئال المو ئوعاف المدمئة التئي تتطىبدئا  .4

 عنصر جولت لىتقار ر المالية.الظروه االقتصال ة المعاةرت. النه  عتبر 

مئئنح كئئركة سئئولا تئئل حئئيال تىتئئزس بالمسئئاهمة االجتماعيئئة فئئي مجئئال التنميئئة االجتماعيئئة بعئئض  .5

 اإلعلاياف والمزا ا الضر بيةو و شجع الشركاف اال:ر  عىي القياس بمسئوليتدا االجتماعية.

مسئئولية االجتماعيئة ( تؤكد ةحة اللر ية األ ولي ط القيئاس واإلفصئاح عئال ال5-1النتا ق مال )

 في الشركة السولانية للتصاالف )سولا تل(  ؤثر عىي فاعىية التقار ر المالية ط.

وجول تقار ر إ افية عال المسئاهمة االجتماعيئة فئي مجئال التنميئة االجتماعيئة  سئاهم فئي قيئاس  .6

التوافا  األلاي االجتماعي وتقو مه عىي مستو  الوحدت االقتصال ة والمستو  القوميو بما  حقا

 بيال مصىحة الشركة ومصىحة المجتمع.

تنبئئع أهميئئة الئئدور الئئل  تىعبئئه كئئركة سئئولا تئئل فئئي التنميئئة االقتصئئال ة واالجتماعيئئة مئئال :ئئلل  .7

 اإللالي بالمعىوماف عال المساهمة االجتماعية مما  ساعد عىي قياس األلاي االجتماعي لىشركة.

بيانئئاف الماليئئة  ئئؤل  الئئف تحسئئيال األلاي اإلفصئئاح عئئال بيانئئاف األنشئئطة االجتماعيئئة بجانئئب ال .8

 االجتماعي بشركة سولا تل.

قياس كركة سولا تل بارفا  بياناف عال المساهمة االجتماعية  ساعد الجدئاف المعنيئة عىئي قيئاس  .9

 وتقو م األلاي االجتماعي لىشركة. 

لاي ردئئور ملدئئوس المسئئتتمر األ:لقئئي والمشئئروع المقبئئول اجتماعيئئا  ز ئئد مئئال أهميئئة قيئئاس األ .10

 االجتماعي لىشركة وتطو ر أسالىب ول  القياس.

( تؤكئئئد ةئئئحة اللر ئئئية التانيئئئة ط القيئئئاس واإلفصئئئاح عئئئال المسئئئئولية 10-6النتئئئا ق مئئئال )

 االجتماعية في الشركة السولانية للتصاالف  ؤثر عىي جولت التقار ر المالية ط.

 

 ثانياً: التوصيات 
 النتا ق  وةي الباحتام باالتيص بناياً عىي ما توةل الىه مال تحىيل ومناقشة

إلئئزاس كئئركاف االتصئئاالف بالسئئولام بارفئئا  تقئئار ر إ ئئافية تعبئئ  األلاي االجتمئئاعي لىشئئركة  .1

 بجانب التقار ر المالية الاتامية.

اهتماس الباحتام والمنظماف المدنية بمو وع اإلفصاح عال المسئئولية االجتماعيئة وقيئاس األلاي  .2

 االجتماعي.

االتصئاالف التئي تىتئزس بالوفئاي بمسئئوليتدا االجتماعيئة بعئض اإلعلئاياف والمزا ئئا مئنح كئركاف  .3

 الضر بية.

عىئئي الدولئئئة والمنظمئئاف المدنيئئئة تشئئئجيع كئئركاف االتصئئئاالف لىوفئئاي بالمسئئئئولية االجتماعيئئئة  .4

 وقياسدا واإلفصاح عندا في التقار ر المالية.
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وليتدا تجاي المجتمع الل  تعئي  فيئه. وولئ  أم تىزس الدولة جميع الشركاف المساهمة بالقياس بمسئ .5

 بسال القوانيال والتشر عاف.

تلعيئئئل لور المنظمئئئاف المدنيئئئة مئئئال :ئئئلل و ئئئع جئئئزاياف وعقوبئئئاف لىشئئئركاف التئئئي ال تلئئئي  .6

 بمسئوليتدا االجتماعية.

 

 سادساً: قائمة المصادر والمراجع 
 س(.1979لار الندضة العربيةو أحمد محمد موسيو ط لراساف في المحاسبة االجتماعية طو )القاهرتص  .1

الصال  احمد جالي هللاو ط اثر اإلفصاح الطوعي عال المعىوماف البيئية واالجتماعية عىي القوا م المالية  .2

لشركاف المساهمة طو رسالة ماجستير في المحاسبةو رير منشوريو كىية الدراساف العىياو جامعة السولام 

 س.2009لىعىوس والتبنىوجياو 

المرسي السيد متئوليو ط المحاسئبة االجتماعيئة فئي البنئوك المتاصصئة بالجمدور ئة العربيئة الىمنيئة طو المجىئة   .3

 س(.  1989العربية لللارتو )عمامص المنظمة لىعىوس االلار ةو 

 س(.2011الدال  الس محمدوط نظر ة المحاسبة طو )الارضوسص ل مو .4

سئولية االجتماعية في منظماف االعمال طو رسالة ماجستير في الدال  ابراهيم فضا ىوو ط المحاسبة عال الم .5

 س. 2005المحاسبةو رير منشوريو كىية الدراساف العىيا جامعة النيىيالو 

جنة الس أسحا ط أثر اإلفصاح المحاسبي عال المعىوماف المحاسبية لألنشطة االجتماعية والبيئية عىي القوا م  .6

  س. 2007ةو رير منشورتو كىية الدراساف العىياو جامعة النيىيالوالمالية طو رسالة ماجستير في المحاسب

لر ة بىة احمدو اثر التباليف البيئية عىي لراساف جدو  المشروعافو رسالة ماجستير في المحاسبةو رير  .7

 س(.2005منشورو جامعة اس لرمام االسلميةو كىية العىوس االلار ةو )

معاةئئر مئئال المبئئال  الئئف المعئئا يرو )عمئئامص لار وا ئئل لىطباعئئة ر ئئوام حىئئوت حنئئامو ط النمئئووط المحاسئئبي ال .8

 س(.2003والنشرو 

ةبر  حسال عطيه ابوناموسو طالقياس المحاسبي لىتباليف البيئية واالجتماعية واثرها في القوا م المالية  .9

الدراساف  المنشوري واتااو القراراف في منظماف االعمال طو رسالة لكتوراي في المحاسبةو رير منشوريو كىية

 س.2007العىياو جامعة السولام لىعىوس والتبنىوجياو 

 س(.1990عباس مدد  الِشيراز و ط نظر ة المحاسبة طو )البو كص واف السلسل لىطباعة والنشر والتوز عو  .11

ً وتطبيقياًطو رسالة  .11 عبد البر م عمر الشبىيوط القياس والتقر ر في المحاسبة عال المسئولية االجتماعية نظر ا

 س. 1995اجستير في المحاسبةو رير منشورتو كىية الدراساف العىياو جامعة النيىيالو م

عصاس الد ال محمد متوليو ط لور المعىوماف المحاسبية في الوفاي باحتياجاف سو  المال في مصر والسولام  .12

 س(. 2005 – 2004طو )ل مو 

ة المعاةرت طو )عمامص لار الميسري لىنشر مؤ د اللضلو عبد الناةر نورو عىي الدورجيو ط المشاكل المحاسبي .13

 س(.2002والتوز عو

 س(.1993محمول ابراهيم عبد السلس تركيو ط تحىيل التقار ر المالية طو )الر ا ص ل مو  .14

محمد محمول :ير و ط لراسة تحىيىية لىمحاسبة والمحاسبيال عال المسئولياف االجتماعية لىمنظمة طو )مجىة  .15

 س(.  1989المحاسبة وااللارت والتاميالو كىية التجارتو العدل التاني والتلثومو 

اعية حسيال عىي :شارمهو ط تحىيل مستو  اإلفصاح عال محاسبة المسئولية االجتماعية في الشركاف الصن .16

و العدل التانيو 31المساهمة العامة االرلنية طو المجىة المصر ة لىدراساف التجار ةو )جامعة المنصوريو المجىد 

 س(. 2007

نمووط مقترح  –محمد محمول عبد المجيدو ط اإلفصاح عال المعىوماف االجتماعية في القوا م المالية المنشورت  .17

 س(. 1984صال والتجارتو مطبعة جامعة عيال كم و لىشركاف البو تية ط)المجىة العىمية للقت

محمد الس محمد هارومو ط اإلفصاح التاس في القوا م والتقار ر المالية لشركاف المساهمة العامة السولانية طو  .18

 س.2006رسالة ماجستير في المحاسبةو ريرمنشورت كىية الدراساف العىياو جامعة النيىيالو 

المسئولية االجتماعية. لراسة محاسبية طو رسالة ماجستير في المحاسبةو رير محمد بدر حامدو ط المحاسبة عال  .19

 س. 2002منشورتو كىية الدراساف العىياو جامعة أس لرمام االسلميةو 

محمد حسنيال احمد حسالو طاستاداس االسالىب البمية في قياس األلاي االجتماعي لىمشروع طو رسالة لكتوراي  .21

 س.1987امعة حىوامو كىية التجارتو في المحاسبةو رير منشورتو ج
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نجو  محمد بحر الد الو ط اإلفصاح عال المسئوليه االجتماعية في التقار ر المالية المنشوري لشركاف  .21

 2012جامعة النيىيالو المجىد االولو العدل االولو  نا ر  -االتصاالف بالسولام طو المجىه العىميهو )كىية التجاري 

 س(.

ية االجتماعية لمنظماف االعمالو مجىة قسم المحاسبة والمراجعةو العدل التانيو كىية  اسميال ممدوحو المسئول .22

 س.2010التجارتو جامعة عيال كم و 

هد  ل اا احمد ةالحوط مراجعة األلاي االجتماعي والبيئي في منظماف االعمال الدالفة لىربح طو رسالة  .23

 س.2003او جامعة أمدرمام االسلميةو لكتوراي في المحاسبةو رير منشورتو كىية الدراساف العىي
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