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دراسة أثر نظام احملاسبة االجتماعية يف تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية
دراسة ميدانية لبعض املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف
أ /مرشي حسناء
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف
املستخلص

تتناول الدراسة االنتقادات املدخل التقليدي لإلفصاح املحاسبي عىل أنه خيتص باملعلومات
املالية واالقتصادية ،أي أنه إفصاح مايل أو إفصاح عن أنشطة اقتصادية يف صورة نقدية ،فهو يعكس
وجهة نظر أصحاب املصلحة االقتصادية ويتجاهل املعامالت التي قد تكون هلا تأثريات مهمة عىل
رفاهية املجتمع بفئاته املختلفة ،وهذه الفئات أصبحت ال تكفيها اإلفصاحات التقليدية وال تتوافر
لدهيا سلطة أو سلطتها حمدودة للحصول عىل املعلومات الالزمة ملقابلة احتياجاهتا واختاذ قراراهتا،
ولقد أدى هذا الوضع إىل ظهور املحاسبة عن املسؤولية االجتامعية التي كان من أبرز أهدافها توفري
املعلومات وإعداد التقارير االجتامعية التي من شأهنا أن تعكس مدى التزام املؤسسات االقتصادية
باإلفصاح عن أدائها االجتامعي سعيا إىل توفري القدر الكايف من املعلومات املفيدة يف اختاذ القرارات
الرشيدة لدى خمتلف األطراف ذات الصلة.
Abstract

The study criticized the traditional accounting disclosure portal, which specializes in economic and
financial information, financial disclosure or disclosure of economic activities in the form of cash. I t
reflects the point of view of economic stakeholders and ignore transactions, that may have important
effects on the well-being of the community in the various categories, These categories are not sufficient
disclosure and do not have the power or authority to obtain the information necessary to meet their needs
and make their own decisions. However, this situation has led to the emergence of social responsibility
accounting of Major objectives the provision of information and social reporting, which would reflect the
commitment of economic institutions social performance disclosure in order to provide enough useful
information on good decisions by various relevant parties.

مقدمة
مع تطور مداخل املحاسبة أصبح ينظر للمؤسسة عىل أهنا منظمة اجتامعية متتد مسؤولياهتا إىل
حتقيق الرفاهية االجتامعية ألفراد املجتمع وامتدادا هلذا الفكر فقد انترشت املطالبات باإلفصاح عن
مدى مقابلة املؤسسة ملسؤولياهتا االجتامعية ،وعن أي معلومات يمكن أن تساهم يف مواجهة
املشاكل االجتامعية املحيطة ،وقد ظهرت دراسات حماسبية عديدة تؤكد عىل أمهية اإلفصاح عن مدى
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وفاء املؤسسة بمسؤولياهتا االجتامعية التي ينبغي أن تكون عىل نفس درجة أمهية اإلفصاح عن
املسؤولية االقتصادية كأساس لتحقيق الرفاهية االجتامعية ،وبناء عليه فمن الطبيعي أن حتاول
املحاسبة أن تتالءم مع احلاجات املختلفة ملتخذي القرارات ،بحيث ال يمكن الفصل بني املحاسبة
وأهداف مستخدمي املعلومات املحاسبية ،مما أدى إىل الرتكيز عىل عدم حذف أو كتامن أي معلومات
جوهرية ذات منفعة.
لذا فإن حتسني جماالت اإلفصاح املحاسبي وتوسيع مضمونه يقتيض عدم تركيزه عىل
املعلومات التي تعكس العمليات املالية فقط ،وإنام ينبغي أن يمتد إىل جماالت جديدة من أمهها
اإلفصاح عن اإلسهامات االجتامعية للمؤسسة ومدى الوفاء بمسؤولياهتا االجتامعية ،أي أن
اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باألداء الشامل للمؤسسة ينبغي أن يتضمن كافة املعلومات حول
التأثريات املبارشة (االقتصادية) والتأثريات غري املبارشة (االجتامعية) املرتتبة عن مزاولة نشاطها يف
املجتمع.
من خالل ما سبق يمكن طرح التساؤل التايل:
ما مدى اهتامم املؤسسات االقتصادية بمختلف جماالت املسؤولية االجتامعية؟ وما هي أسباب
ومربرات إفصاحها عن أدائها االجتامعي؟
وعليه تنطلق هذه الدراسة من تبني الفرضية التالية:
وفاء املؤسسات االقتصادية بأداء مسؤولياهتا االجتامعية والتقرير عن نتائج ذلك األداء االجتامعي هو
البديل الوحيد املتاح للمؤسسات خللق التناغم بني حتقيق أهدافها االقتصادية التقليدية وبني توقعات
املجتمع منها.
وعليه تتفرع من هذه الفرضية فرضيتني فرعيتني:
 تعدد اآلراء حول نطاق اإلفصاح عن جماالت املسؤولية االجتامعية يعد أهم صعوبات اإلفصاح عن
األداء االجتامعي ؛
 التزام املؤسسات االقتصادية باإلفصاح عن آدائها االجتامعي حيسن صورهتا لدى املجتمع وحيقق هلا ميزة
تنافسية.

أمهية وأهداف الدراسة
ينتقد املدخل التقليدي لإلفصاح املحاسبي عىل أنه خيتص باملعلومات املالية واالقتصادية ،أي أنه
إفصاح مايل أو إفصاح عن أنشطة اقتصادية يف صورة نقدية ،فهو يعكس وجهة نظر أصحاب
املصلحة االقتصادية ويتجاهل املعامالت التي قد تكون هلا تأثريات مهمة عىل رفاهية املجتمع بفئاته
املختلفة ،وعليه استمدت هذه الدراسة أمهيتها من:
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 أمهية تطوير الوظيفة املحاسبية من خالل توسيع نطاق اإلفصاح املحاسبي ليشمل اإلفصاح عن
اإلسهامات االجتامعية للمؤسسة ومدى الوفاء بمسؤولياهتا االجتامعية؛
 تطوير خمرجات النظام املحاسبي بصورة تشمل األداء االجتامعي للوصول إىل التقرير املوضوعي
عن واقع حال املؤسسات ومركزها املايل احلقيقي املحمل بتكاليف األداء االجتامعي؛
 أمهية اإلفصاح عن البيانات واملعلومات ذات املضامني االجتامعية والتي هلا عالقة بنشاط
املؤسسة.
إن أمهية الدراسة إذن مستمدة منن حاجنة الك نري منن أصنحاب املصنلحة يف اإلفصناح عنن جمناالت
املسؤولية االجتامعية بشكل دوري وبفرتات حمنددة حتني ينتم مقارنتهنا وتقويمهنا منن فنرتة ألخنرى
لتكون مفيدة ملستخدميها.
أما أهداف الدراسة فيمكن حرصها يف النقاط التالية:
 التعرف عىل مفهوم املسؤولية االجتامعية واملحاسبة عن املسؤولية االجتامعية؛
 التعرف عىل أمهية اإلفصاح يف التقرير عن معلومات وأنشطة املسؤولية االجتامعية؛
 التعرف عىل األمهية النسبية ملجاالت املسؤولية االجتامعية عند املؤسسات االقتصادية ؛
 التعرف عىل أسباب ومربرات زيادة االهتامم باإلفصاح عن البعد االجتامعي.

حمنناور الدراسننة
يتناول هذا البحث املحاور التالية:
أوال :مفهوم المسؤولية االجتماعية والمحاسبة عنها
تعريف املسؤولية االجتامعية
.1
اختلفت وجهات النظر يف حتديد تعريف للمسؤولية االجتامعية ،فالبعض يراها بم ابة
تذكري للمؤسسات بمسؤولياهتا وواجباهتا إزاء جمتمعها الذي تنتسب إليه ،بينام يرى البعض اآلخر
أن مقتىض هذه املسؤولية ال يتجاوز جمرد مبادرات اختيارية تقوم هبا املؤسسات صاحبة الشأن
بإرادهتا املنفردة جتاه املجتمع ،ويرى آخرون أهنا صورة من صور املالءمة االجتامعية الواجبة عىل
املؤسسات ، 1إال أن كل هذه اآلراء تتفق من حيث مضمون هذا املفهوم وحددت له ثالث دعامات
رئيسية :اجتامعية ،بيئية واقتصادية عىل أهنا الطرق التي تنعكس من خالهلا املسؤولية االجتامعية
للمؤسسات عىل املجتمع ومتكن من رصدها وقياسها.2
عرف  Peter Druckerاملسؤولية االجتامعية عىل أهنا « التزام املؤسسة جتاه املجتمع الذي
تعمل فيه»  ،3ثم أضاف أنه« ينبغي عىل كل مؤسسة أن تتحمل كامل املسؤولية فيام خيص اآلثار التي
تسببها للبيئة ،وعىل الزبائن ،املوظفني وعىل أي يشء يف أي مكان يمكن أن تلمسه»
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أما  Strierفقد أشار إىل املسؤولية االجتامعية بأهنا « :مت يل لتوقعات املجتمع ملبادرات املؤسسات يف
جمال املسؤولية التي تتحملها جتاه ملجتمع ،وبام يتجاوز احلد األدني من اإلذعان للقانون وبصورة ال
ترض بقيام املؤسسة بوظائفها األساسية للحصول عىل عائد مناسب من است امراهتا» .
وطرح  Holmesوجهة نظر أخرى هي «:التزام املؤسسة جتاه املجتمع الذي تعمل فيه وذلك
عن طريق املسامهة يف جمموعة كبرية من األنشطة االجتامعية م ل حماربة الفقر وحتسني اخلدمات
الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكلة اإلسكان واملواصالت وغريها ».5
ويف األخري نجد أن  Philip kotlerو Nancy leeعرفا املسؤولية االجتامعية بأهنا « :التزام
بتحسني رفاهية املجتمع من خالل ممارسة أعامل اختيارية تقديرية ومسامهات باملوارد املؤسسية».6
هذا وقد وضحها  Christian Brodhagبيشء من التفصيل عىل أهنا « :الطريقة التي جيب أن
تعمل هبا الرشكات واملؤسسات لدمج االهتاممات والقضايا االجتامعية والبيئية واالقتصادية يف
صنع القرار واسرتاتيجيات وسياسات وقيم وثقافة الرشكة والعمليات واألنشطة داخل الرشكة،
وشفافية وحماسبة ليتم تطبيق أحسن املامرسات ،وتعمل عىل تطبيق القوانني والتعليامت التي هلا
عالقة بمكافحة الفساد والرشوة ،وتلتزم باحلفاظ عىل الصحة والسالمة ومحاية البيئة وحقوق
اإلنسان والعامل».7
وقد أضاف  Ferrel and Fraderichأن املسؤولية االجتامعية" :التزام يتوجب عىل قطاع
األعامل القيام به جتاه املجتمع ،من شأن هذا االلتزام أن يعمل عىل تعظيم اآلثار اإلجيابية لنشاطات
املؤسسة عىل املجتمع وختفيض اآلثار السلبية إىل أكرب قدر ممكن".8
وركز جملس األعامل العاملي للتنمية املستدامة تعريفه عىل التنمية االقتصادية من خالل وصف
املسؤولية االجتامعية عىل أهنا « :االلتزام املستمر من قبل الرشكات بالترصف أخالقيا واملسامهة يف
حتقيق التنمية االقتصادية والعمل عىل حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالهتم،
واملجتمع املحيل واملجتمع ككل».9
وعرفتها اللجنة األوروبية  European Commissionعىل أهنا « :مفهوم تقوم من خالله
املؤسسات وبشكل تطوعي بدمج االهتامم باجلانب االجتامعي والبيئي أثناء أدائهم ألنشطتهم
التجارية وكذلك يف عالقاهتم مع األطراف ذات املصلحة ،فاملسؤولية االجتامعية ال تعني فقط
املطابقة لكل ما هو التزامات قانونية سارية املفعول ،ولكن الذهاب إىل ما هو أبعد من ذلك ،ويكون
باالست امر يف الرأسامل البرشي ويف البيئة ويف العالقات بني األطراف ذات املصلحة».10
أما منظمة التقييس العاملية  ISOفقد عرفت املسؤولية االجتامعية يف املواصفة  ISO40111بأهنا:
«مسؤولية املؤسسة عن اآلثار املرتتبة لقراراهتا وأنشطتها عىل املجتمع والبيئة عرب الشفافية والسلوك
4
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األخالقي املتناسق مع التنمية املستدامة ورفاهية املجتمع فضال عن األخذ بعني االعتبار توقعات
املسامهني».11
من خالل التعاريف السابقة يتضح أن املسؤولية االجتامعية هي التزام اختياري تلتزم من خالله
املؤسسات أثناء قيامها بمختلف أنشطتها التجارية باالهتامم باجلانب االجتامعي والبيئي بام يضمن
رفاهية املجتمع وحتسني الظروف واألوضاع البرشية فضال عن القضايا البيئية واالهتامم بكل
األطراف ذات املصلحة ،هنا يتضح أن للمسؤولية االجتامعية بعدين أساسيني البعد الداخيل وهيتم
بتطوير وحتسني ظروف العامل والبعد اخلارجي الذي هيتم بتحقيق رفاهية املجتمع ومحاية البيئة
ومصالح كل األطراف ذات املصلحة.
عموما تعطي التعاريف املتعلقة باملسؤولية االجتامعية نقاطا مشرتكة تتم ل يف:
 التزام املؤسسة بمسؤولياهتا االجتامعية هي اآللية التي من خالهلا تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة؛
 الطابع الطوعي أو اإلرادي الذي يميز التزام املؤسسة بمسؤولياهتا االجتامعية ،بحيث تصبح جزءا من ثقافة
التسيري هبا ،وليست نتيجة التزامات قانونية أو تعاقدية ،هذا االلتزام الطوعي له قيمة معنوية تعود بالفائدة عىل
املؤسسة خالل مدة زمنية معينة ،بحيث تنتظر املؤسسة مقابال يكون عىل شكل اعرتاف بدورها اإلجيايب من طرف
مجيع األطراف التي تتعامل معها؛
 اإلمجاع عىل الدور املهم الذي يمكن أن تلعبه املؤسسة يف املجتمع بصفتها عضوا فيه؛
 الطابع الدائم الذي يؤكد عىل التزام املؤسسة والذي جيعل من املسؤولية االجتامعية أحد ركائز إسرتاتيجيتها،
األمر الذي يتطلب تغيريا يف ثقافة التسيري هبا؛
 عنرص الشفافية والذي يرتكز عىل مجع ونرش املعلومات داخل وخارج املؤسسة ،مما يسمح بتوثيق وترسيم
املامرسات اجليدة للمؤسسة وتتبع التطورات احلاصلة هلا؛

القدرة عىل إرشاك أطراف أخرى هتتم باملؤسسة وتتعامل معها ألن املؤسسة ستصبح مواطنة وبالتايل سرتتبط
بعالقات عديدة مع أفراد املجتمع (املحيط الذي تعمل فيه).

 .2تعريف املحاسبة عن املسؤولية االجتامعية
مر تعريف حماسبة املسؤولية االجتامعية بعدة أطوار أمهها:
عرفها موبلي  1791 Mobleyبأهنا" :القيام برتتيب وقياس وحتليل اآلثار االجتامعية
واالقتصادية الناجتة عن سلوك القطاع احلكومي واملؤسسات".12
وعرفها لينويز  1792 Linowessعىل أهنا" :تطبيق املحاسبة يف جمال العلوم االجتامعية
وتشمل هذه العلوم علم االجتامع وعلم السياسة وعلم االقتصاد".13
كام عرفها رامن ان 4910 Ramanthanبأهنا" :عملية إختيار تقوم هبا املؤسسات للمتغريات
واملقاييس وأساليب القياس ،والعمل عىل التطوير املنظم للمعلومات املفيدة يف تقييم األداء
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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االجتامعي للمؤسسة ،وتوصيل هذه املعلومات إىل املجموعات ذات العالقة سواء داخل املؤسسة
أو خارجها".14
أما روبرت  1799والذي يعترب من أك ر الكتاب إنتاجا يف جمال حماسبة املسؤولية االجتامعية فإنه
يميل إىل تعريف حماسبة املسؤولية االجتامعية عىل أهنا" :عملية التقييم املنظمة لإلفصاح عن أنشطة
املؤسسة التي ينتج عنها آثار اجتامعية".15
كام عرفها فريدريك  1771بأهنا" :التزام يتوجب عىل قطاع األعامل القيام به جتاه املجتمع وأن
من شأن هذا االلتزام زيادة اآلثار اإلجيابية لنشاطات املؤسسات عىل املجتمع وختفيض اآلثار السلبية
لتلك النشاطات إىل أكرب قدر ممكن".16
أما الشريازي ( )1771فقد أشار إلياهنا عبارة عن" :جمموعة من األنشطة التي ختتص بقياس
وحتليل األداء االجتامعي لوحدة حماسبية معينة وتوصيل تلك املعلومات الالزمة للفئات املختصة
هبدف مساعدهتم يف اختاذ القرارات الصحيحة وتقييم األداء االجتامعي للوحدة".17
أما مجعية املحاسبة األمريكية  AAAفرتى عدم احلاجة إىل وضع تعريف حمدد للمحاسبة عن
املسؤولية االجتامعية ،وذلك عىل أساس أن املحاسبة يف جوهرها ذات أهداف اجتامعية ،وهي ختتص
بقياس تأثري عمليات املؤسسة كشخصية معنوية مستقلة عىل املؤسسات األخرى (سواء كانت
مؤسسات أخرى أو أفراد أو املجتمع ككل) وذلك إىل املدى الذي ال يظهر فيه هذا التأثري عىل
القوائم املالية التقليدية.18
برغم التباين الواضح يف التعريفات السابقة إال أن هناك بعض االفرتاضات التي تتفق عليها مجيعا
وهي:
 .)1تفرتض التعريفات السابقة قبول املؤسسات ملسؤولياهتا االجتامعية ورغبتها يف حتملها ،وأن
عليها الوفاء برغبات جهات أخرى غري املالك منها املوظفني ،املستهلكني ،املست مرين ،واملجتمعات
املحلية التي تعمل هبا املؤسسات واملجتمع بصورة عامة؛
 .)2مجيع التعريفات السابقة تفرتض احلاجة إىل قياس األنشطة االجتامعية للمؤسسات؛
 .)3كام تفرتض هذه التعريفات أيضا رضورة وجود شكل من أشكال التنظيم الذي يتم من خالله
توصيل نتائج قياس األداء االجتامعي ملختلف اجلهات املذكورة أعاله.
 .3آثار املحاسبة عن املسؤولية االجتامعية
إن ظهور املحاسبة عن املسؤولية االجتامعية قد أثار قضيتني هامتني
أ-التوسع يف القياس املحاسبي :ونعني به خروج القياس لألحداث االقتصادية التي تتم داخل
املؤسسة إىل قياس األحداث التي حتدث خارج املؤسسة ألجل قياس األداء االجتامعي ،وهذا ما
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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دعت إليه جهات عديدة باإلضافة إىل املالكني واملديرين وبعض اجلهات احلكومية واالجتامعية
باالهتامم باملعلومات املحاسبية للحفاظ عىل صحة اإلنسان ومكافحة املشاكل واألرضار االجتامعية
(تلوث البيئة م ال) وحتقيق األمن والسالمة املهنية وهو ما تعاجله املحاسبة عن املسؤولية االجتامعية،
وبالتايل أصبح القياس املحاسبي يشمل اآلثار اخلارجية لترصفات املؤسسة ،ومت لت بام يعرف
بالتكلفة االجتامعية والعائد االجتامعي.
ب-التوسع يف اإلفصاح املحاسبي :هيتم بإفصاح الرشكات عن األنشطة االجتامعية التي تقوم هبا
والتي هلا آثار اجتامعية وإيصال هذه املخرجات للفئات املستفيدة بحيث ال يشمل احتياجات
املست مرين والدائنني فقط وإنام احتياجات املجتمع ككل ،وهذا يتطلب نموذجا حماسبيا مبنيا عىل
أساس من القيم االجتامعية السائدة يف الزمان واملكان ،ويعد هذا أيضا اجتاها نفعيا ملهنة املحاسبة
ولكن من وجهة نظر أشمل من تلك التي اعتربت املحاسبة نظاما للمعلومات املحاسبية للمؤسسة،
فطبقا هلذا االجتاه يتم تفضيل بديل حماسبي من الفئات املستخدمة للتقارير.
ثانيا :مفهوم وأهمية اإلفصاح المحاسبي عن األداء االجتماعي
 .1مفهوم اإلفصاح املحاسبي االجتامعي
إن من أهداف حماسبة املسؤولية االجتامعية هو توفري املعلومات وإعداد التقارير االجتامعية
والتي من شأهنا أن تعكس مدى التزام املؤسسات باإلفصاح عن أدائها االجتامعي وعليه يمكن
تعريف اإلفصاح املحاسبي عن األداء االجتامعي أو اإلفصاح املحاسبي االجتامعي كالتايل:
لقد عرف  Burkeاإلفصاح املحاسبي االجتامعي عىل أنه" :عرض البيانات املتعلقة بالنشاط
االجتامعي للوحدة االقتصادية بشكل يمكن من تقويم األداء االجتامعي للوحدة".19
ويمكن القول أن اإلفصاح املحاسبي االجتامعي هو" :العملية التي بواسطتها تستطيع
املؤسسة التواصل مع املجتمع من خالل إظهار كل التأثريات االجتامعية والبيئية سواء بالنسبة لذوي
املصالح أو للمجتمع ككل".20
كام يمكن القول أن اإلفصاح املحاسبي االجتامعي" :ينطوي عىل كل التقارير املقدمة من
طرف املؤسسات حول اجلوانب االجتامعية لنشاط املؤسسة بعيدا عن األرباح ،وهي التقارير التي
هتم املسامهني والدائنني وحتي املوظفني" .21وعرف احليايل اإلفصاح املحاسبي االجتامعي بأنه:
"األسلوب أو الطريقة التي بواسطتها تستطيع املؤسسة االقتصادية إعالم املجتمع بأطرافه املختلفة
عن أنشطتها املختلفة ذات املضامني االجتامعية ،وتعترب القوائم املالية أو التقارير امللحقة هبا أداة
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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مناسبة لتحقيق ذلك ،ولعل أبرز األنشطة التي هلا أثر مبارش عىل املجتمع هي التي حتقق له منافع
اجتامعية يمكن إمجاهلا بام ييل":22
أنشطة خاصة بحامية املستهلك؛
أنشطة خاصة بحامية البيئة واملوارد الطبيعية؛
أنشطة خاصة بتنمية املوارد البرشية؛
أنشطة خاصة بحامية املجتمع بشكل عام.
إذن فاإلفصاح املحاسبي االجتامعي هو" :حماولة لإلبالغ عن كل النشاطات االجتامعية يف
املؤسسة" .23ويتضح بذلك أن عملية اإلفصاح عن األداء االجتامعي هي عبارة عن" :تقديم بيانات
ومعلومات عن األهداف واخلطط والتأثريات االجتامعية للمؤسسات ،وعن التأثريات االجتامعية
لنشاط املؤسسة يف املجتمع والبيئة لكل من هيمه األمر"
من خالل التعاريف املذكورة سابقا ،يتبني أن اإلفصاح املحاسبي عن األداء االجتامعي هو
عملية تقديم كافة البيانات واملعلومات ذات املضامني االجتامعية والتي هلا عالقة بنشاط املؤسسة،
وذلك باإلفصاح عن كافة جماالت املسؤولية االجتامعية حتي وإن مل تكن ذات أمهية نسبية من وجهة
نظر املحاسب ،إال أهنا ذات أمهية نسبية من وجهة نظر الك ري من طوائف املجتمع كام جيب اإلفصاح
عن هذه املعلومات بشكل دوري وبفرتات حمددة حتي يتم مقارنتها وتقويمها من فرتة ألخرى
لتكون مفيدة ملستخدميها.
 .2أمهية اإلفصاح املحاسبي االجتامعي
إن اإلفصاح املحاسبي االجتامعي يعد جتسيدا لالجتاه احلديث يف اإلعالم املحاسبي ،والذي
يوجه اهتامم املعلومات صوب أهداف أك ر اتساعا بحيث تتضمن خدمة املجتمع بأكمله والعمل
عىل زيادة رفاهيته ،وإن اهتامم الدولة واملجتمع باآلثار االجتامعية عن طريق اإلفصاح املحاسبي كان
ملحاولة التعبري عن تلك اآلثار االجتامعية انسجاما مع الدور االجتامعي واالقتصادي الشامل الذي
تقوم به املحاسبة ،24مما ينتج عنه حتقيق عدة مصالح سواء بالنسبة للمؤسسة أو األطراف ذات
املصلحة.
 .1.2أمهية اإلفصاح املحاسبي االجتامعي بالنسبة لألطراف ذات املصلحة
تتم ل أمهية اإلفصاح املحاسبي االجتامعي بالنسبة لألطراف ذات املصلحة يف:
 تلبية االحتياجات املتزايدة ملستخدمي القوائم والتقارير املالية من املعلومات املتعلقة بااللتزامات
االجتامعية للمؤسسة يف ظل تعدد هؤالء املستخدمني وتباين املعلومات والبيانات الالزمة هلم؛
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 مساعدة مستخدمي القوائم املالية يف اختاذ قرارات صحيحة فيام تعلق بتقييم مدى وفاء املؤسسة
بمسؤولياهتا االجتامعية؛
 مطالبة اجلمعيات واهليئات العلمية للمؤسسات االقتصادية برضورة اإلفصاح عن البيانات
اخلاصة باألنشطة االجتامعية ملقابلة أهداف املجتمع واالحتياجات اجلديدة له؛
 دعم وزيادة ثقة املجتمع يف املؤسسات التي تفي بمسؤولياهتا االجتامعية والبيئية ،وتشجيعها عىل
تنمية هذه املسؤولية لتقليص أنشطتها وحتميلها أعباء معاجلة األرضار النامجة عن التلوث بسبب
عملياهتا اإلنتاجية غري املسؤولة25؛
 إن اإلفصاح عن التكاليف االجتامعية والبيئية بصورة منفصلة يف القوائم املالية سوف يسمح
بقياس منفعتها م ل مساعدة املست مرين لريو بوضوح السياسات التي تطبقها املؤسسة حلامية البيئة
واملجتمع ،وبالتايل ترشيد قراراهتم املتعلقة باملؤسسة.26
 .2.2أمهية اإلفصاح املحاسبي االجتامعي بالنسبة للمؤسسة
إن النظرة الضيقة إىل مدى وفاء املؤسسة بأنشطتها االجتامعية واإلفصاح عنها قد تبني للوهلة األوىل
أهنا تنتج فقط آثار جانبية سلبية عىل األداء االقتصادي بسبب حتمل املؤسسة ألعباء إضافية تؤدي إىل
زيادة تكلفة اإلنتاج وبالتايل ختفيض األرباح ،غري أن النظرة الشاملة واملتأنية ملدى وفاء املؤسسة
بمسؤولياهتا االجتامعية سوف تظهر العكس متاما إذ أثبتت الدراسات التي أجريت عىل مؤسسات
رائدة أن قيام املؤسسات باإلنفاق عىل األنشطة االجتامعية ال يرتتب عليه آثار سلبية عىل أدائها
االقتصادي يف املدى الطويل بل يمكن أن يصبح بم ابة ميزة تنافسية هلا ،تظهر هذه األمهية من
خالل:
 احلصول عىل معاملة رضيبية مميزة من حيث اإلعفاء أو ختفيض الرضائب املفروضة عليها نتيجة
التزامها بمسؤولياهتا االجتامعية؛
 كسب ثقة واحرتام املجتمع واألفراد للمؤسسات التي تفي بمسؤولياهتا االجتامعية ،وبالتايل
زيادة اإلقبال عىل منتجاهتا والتوسع يف متويل است امراهتا؛
 إن إفصاح املؤسسة عن سياستها جتاه وفائها بمسؤولياهتا االجتامعية سوف يرفع من كفاءة
املؤسسة وزيادة أرباحها خاصة إذا استخدمت املؤسسة مواردها بأكرب كفاءة ممكنة؛
 يساعد اإلفصاح يف بيان اآلثار االقتصادية للتلوث البيئي يف التحليل والتنبؤ بكفاءة املوارد
االقتصادية للمؤسسة يف ضوء التغريات البيئية مما يؤدي إىل زيادة فعالية التخطيط اإلسرتاتيجي
للمؤسسة؛
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 إن بقاء أي مؤسسة واستمرارها عىل املدى الطويل يتوقف يف النهاية عىل مدى قدرة املؤسسة عىل
إعالم أفراد املجتمع املحيط هبا بام أوفت به من مسؤوليات اجتامعية ،فإذا ما فشلت املؤسسة يف ذلك
فإن املجتمع سوف يبذل حتام جهدا معاكسا ضد املؤسسة وما تسعي إليه من أهداف27؛
إن وفاء املؤسسات بأداء مسؤولياهتا االجتامعية واإلفصاح عن نتائج األداء االجتامعي

يمكنها من حتقيق أهدافها االقتصادية ويساعدها عىل خلق نوع من التناغم بني اإليقاع االقتصادي
للمؤسسة وبني توقعات املجتمع منها؛
إن قياس وتقييم األداء االجتامعي للمؤسسات والتقرير عن نتائجه واجب عىل املؤسسة

اجتاه الرأي العام للمجتمع يمكنها من احلصول عىل مكانة هامة يف املجتمع؛
إن اإلفصاح عن بيانات ومعلومات األنشطة االجتامعية جينب املؤسسات التدخل

احلكومي وفرض عليها جمموعة من اإلجراءات القانونية وحتمل العقوبات والغرامات نتيجة عدم
االمت ال هبذه الترشيعات.
ثال ا :مربرات وأسباب زيادة االهتامم باإلفصاح املحاسبي عن املسؤولية االجتامعية
انعكس االعرتاف باملسؤولية االجتامعية عىل اهتامم املحاسبة هبذا املوضوع احلديث نسبيا ،وقد تبلور
ذلك يف املطالبة املتزايدة من جانب اهليئات املحاسبية العلمية واملهنية بقيام املؤسسات االقتصادية
باإلفصاح عن املعلومات االجتامعية كام أوىص جممع املحاسبني القانونيني بإنجلرتا وويلز بإعادة
النظر يف أهداف القوائم املالية املنشورة عىل ضوء املتطلبات االجتامعية اجلديدة ملستخدميها ،28كام
ظهرت دراسات حماسبية عديدة تؤكد عىل أمهية هذا االجتاه ،وقد تزايد االهتامم باإلفصاح عن
بيانات األداء االجتامعي التي تتحملها املؤسسات االقتصادية لعدة مربرات وأسباب تتم ل يف:
مربرات اإلفصاح املحاسبي االجتامعي
.1
لقد أوضحت إحدى الدراسات بعض املربرات التي تؤيد اإلفصاح عن آثار األنشطة االجتامعية
للوحدة االقتصادية يف قوائمها وتقاريرها املالية والتي من أمهها:29


تأثري العمليات الصناعية عىل البيئة املحيطة وعىل املجتمع كالتلوث؛



االهتامم املتزايد من جانب احلكومات جتاه احلاجة إىل تنظيم سلوك املؤسسات االقتصادية بام حيقق

مصلحة املجتمع؛


محاية حقوق العاملني ،حيث أصبحت املؤسسات االقتصادية مطالبة بتوفري ظروف عمل جيدة

للعاملني هبا إىل احلد الذي أدى إىل ظهور اجتاه باعتبار العاملني موارد برشية ورضورة اإلفصاح عن ذلك
يف القوائم املالية؛
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التأثري املتزايد للعوامل االجتامعية عىل عملية اختاذ القرارات خاصة يف ظل امليل املتزايد لسلوك

املست مر بتجنب االست امر يف جماالت حتدث أرضارا بيئية ،بل تعدى ذلك إىل اجلوانب واملعايري األخرى
م ل الدينية والسياسية واالجتامعية ،وهذا ما نتج عنه ظهور ما يعرف باملست مر األخالقي؛


مطالبة اجلمعيات واهليئات العلمية للمؤسسات االقتصادية برضورة اإلفصاح عن البيانات

اخلاصة باألنشطة االجتامعية والبيئية ملقابلة أهداف املجتمع واالحتياجات اجلديدة له؛


تطور معيار العرض واإلفصاح العام أو التام أو الكامل عن طريق التوسع يف البيانات واملعلومات

التي يتم اإلفصاح عنها من حيث الشكل واملضمون لتشمل األداء االقتصادي واالجتامعي للمؤسسة؛


ازدياد ضغط الرأي العام بالنسبة للمشاكل البيئية واالجتامعية التي قد تسببها املؤسسات

االقتصادية ،مما دفع احلكومات إلصدار القوانني وحتقيق نوع من اإلرشاف وفرض العقوبات
والغرامات عىل املؤسسات املخالفة ،األمر الذي أدى إىل حث املؤسسات عىل إعطاء قدر أكرب من
االهتامم ببيانات التكلفة االجتامعية لتجنب العقوبات واإلجراءات القانونية.30

أسباب تزايد االهتامم باإلفصاح املحاسبي االجتامعي
.2
لقد تزايد االهتامم باإلفصاح عن بيانات األداء االجتامعي التي تتحملها املؤسسات
االقتصادية وذلك لعدة أسباب منها:
1-2أسباب تتعلق بتحسني املحتوى اإلعالمي للتقارير املالية:
نظرا الحتامل تعارض مصالح الفئات املختلفة يف املؤسسات االقتصادية فإن هناك اجتاه أن
التقارير والقوائم املالية جيب أن تسلك منهجا شموليا بحيث تغطي احتياجات كافة الفئات يف
املجتمع ،والسبب يف ذلك هو أن تغليب وجهة نظر معينة يف إنتاج املعلومات عىل وجهات نظر
الفئات األخرى سوف يعطي هذه الفئة ميزة نسبية األمر الذي يؤثر عىل عدالة توزيع املنافع فيام بني
الفئات املكونة للمجتمع.
وحيقق اإلفصاح عن األنشطة االجتامعية يف القوائم والتقارير املالية ما ييل:
اإلفصاح عن املسؤولية االجتامعية يساهم يف معاجلة القصور يف توفري البيانات واملعلومات ذات
املضامني االجتامعية يف القوائم والتقارير املالية؛
اإلفصاح عن املسؤولية االجتامعية جيعل القوائم املالية قابلة للمقارنة بني املؤسسات املختلفة
وحيقق العدالة فيام بني هذه املؤسسات؛
تضمني القوائم املالية عن األنشطة االجتامعية يساهم بشكل أفضل يف تقييم أداء املؤسسة
اجتامعيا ،ومن ثم التقييم الشامل للمؤسسة؛
يساهم اإلفصاح عن األنشطة االجتامعية يف اإلفصاح عن كل األحداث اجلوهرية التي تتالءم مع
احتياجات كافة مستخدمي املعلومات وبالشكل الذي يساهم يف اختاذ قرارات االست امر ،حيث أن
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املست مر ال يقترص عىل اجلانب االقتصادي فقط الختاذ قرار االست امر بل تعدى ذلك إىل اجلوانب
األخرى م ل الدينية والسياسية واالجتامعية ،وهذا ما نتج عنه ما يعرف باملست مر األخالقي؛
اإلفصاح عن بيانات ومعلومات األنشطة االجتامعية يف القوائم والتقارير املالية جينب املؤسسات
التدخل احلكومي وحتمل العقوبات والغرامات واإلجراءات القانونية املفروضة عليها 31يف حال
عدم االلتزام باإلفصاح عن هذه املعلومات ،حيث أصبح تدخل الدولة واضحا بالنسبة للمشاكل
البيئية واالجتامعية التي تسببها املؤسسات؛
التقرير عن نتائج األداء االجتامعي للمؤسسة مل يعد اختيارا مطروحا أمام املؤسسات ،وإنام أصبح
األمر إجباريا واجبا حتي بدون وجود نص قانوين ملزم بذلك اإلفصاح ،فأي مؤسسة ما هي يف
النهاية إال منظمة اجتامعية يلزم عليها إذا ما أرادت البقاء واالستمرار أن ختدم رغبات أفراد
املجتمع املحيط هبا وتالقي توقعاهتم 32؛
وفاء املؤسسات بأداء مسؤولياهتا االجتامعية والتقرير عن نتائج ذلك األداء االجتامعي هو يف
حقيقة األمر البديل الوحيد املتاح للمؤسسات لتحقيق أهدافها االقتصادية التقليدية عىل اعتبار أن
إعالم أفراد املجتمع بنتائج ذلك األداء إنام يعني يف النهاية خلق نوع من التناغم بني اإليقاع
االقتصادي للمؤسسة وبني توقعات املجتمع منها.

2-2أسباب تتعلق بمسؤولية املحاسب ومهنة املحاسبة:
أوضحت دراسة مجعية املحاسبني القانونيني األمريكية سنة  1791حول أهداف القوائم
املالية رضورة اهتامم املحاسبني باإلفصاح عن بيانات املسؤولية االجتامعية ونصت عىل وجوب
التقرير عن أنشطة املؤسسة االقتصادية التي يكون هلا تأثري يف املجتمع كأحد أهداف القوائم املالية
الرئيسية.33
ويمكن تلخيص أسباب رضورة اهتامم املحاسبني واملحاسبة باإلفصاح عن بيانات ومعلومات
األنشطة االجتامعية كالتايل:

-

إن املحاسبة هي إحدى العلوم االجتامعية ولكي تتطور يتطلب منها أن تغري من اجتاهاهتا
التقليدية ،وأن هتتم بمساعدة املجتمع يف التعرف عىل األداء االجتامعي للمؤسسات؛

-

إن املحاسبة علم متطور وعليها أن تلبي احتياجات املجتمع من املعلومات اخلاصة بالتأثريات
املرتتبة عىل أنشطتها جتاه املجتمع والتي أصبحت مطلبا جديدا إىل جانب املعلومات االقتصادية؛

-

املحاسبة كهيئة منظمة يقع عىل عاتقها مسؤولية املحافظة عىل وجهة النظر الداخلية للوحدة
االقتصادية وتقديم املعلومات التي توضح دورها ومسامهتها يف املجتمع ،وجيب أن تؤدي إىل اختاذ
قرارات متكن من االستخدام الكفء للموارد ومحاية املجتمع والبيئة وحتميل املؤسسة بتكاليف
ذلك؛
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-

إن التغري يف الفلسفة االجتامعية التي متيل نحو وجهة النظر االجتامعية برضورة حتمل املؤسسات
للتكاليف االجتامعية يؤدي إىل معاجلة بيانات األنشطة االجتامعية عن طريق وظيفة املحاسبة؛

-

إن املحاسبة عن املسؤولية االجتامعية أصبحت معنية بتوفري املعلومات وإعداد التقارير االجتامعية
والتي من شأهنا أن تعكس مدى التزام املؤسسات باإلفصاح عن أدائها االجتامعي سعيا وراء
توفري القدر الكايف من املعلومات املفيدة يف اختاذ القرار لدى خمتلف األطراف ذات الصلة ،حيث
أن هناك أصواتا عديدة تنادي برضورة ختفيف املامرسات املتعلقة باستخدام املعلومات املحاسبية
أيا كان طبيعتها من قبل املحاسبني لألغراض الداخلية فقط ،بل من الواجب رصف هذه
املعلومات نحو األطراف اخلارجية املستفيدة من تلك املعلومات34؛

-

إن العديد من املعلومات اخلاصة باألنشطة االجتامعية للوحدة االقتصادية ذات طبيعة كمية ومالية
وتؤثر جوهريا عىل أصول املؤسسة ونفقاهتا والتزاماهتا ،ومن هذا املنطق فهي تدخل ضمن عمل
املحاسب وجيب اإلفصاح عنها؛

-

إن عملية قياس وتقييم األداء االجتامعي للمؤسسات والتقرير عن نتائجه باإلضافة إىل كوهنا
جزءا أساسيا من مسؤوليات املحاسب واملراجع فإهنا أيضا واجب عليها جتاه الرأي العام
للمجتمع؛

-

إن دور املحاسب هو ليس حتديد أهداف وغايات املجتمع ،وإنام املسامهة يف جمال حتديد املقاييس
العملية التي تعرب عن هذه األهداف واإلفصاح عن هذه املقاييس بصورة دورية ،لتكون املعلومات
املقدمة سواء الكمية وغري الكمية (الوصفية) أساسا لتقييم وترشيد األداء االجتامعي للمؤسسة،
وبالتايل فإن وقوف املحاسب موقف سلبي اجتاه تأثريات املؤسسة عىل املجتمع سيرتتب عليه
إظهار املؤسسات التي تتقاعس عن القيام بمسؤولياهتا االجتامعية يف صورة أفضل من املؤسسات
التي تقدم مسامهة إجيابية يف زيادة رفاهية املجتمع.

-

نتيجة االهتامم الواسع بالبيئة وأثر أنشطة املؤسسات عىل البيئة يتطلب من املحاسبني املسامهة يف
توفري املعلو مات التي تساعد املسؤولني يف حتديد هذه اآلثار وسبل معاجلتها ،ويف هذا املجال أشار
بيكر إىل أن املحاسبة البيئية تقوم بدور املشاركة يف صنع القرار والتخطيط ومراقبة وتقييم األداء
ضمن معايري 35ISO14001؛

-

إن ك ريا من املامرسات التطبيقية احلالية للمحاسبة تقوم عىل مبدأ مقابلة اإليرادات بالتكاليف دون
أخذ التكاليف البيئية يف احلسبان سعيا وراء حتقيق معدالت عالية من األرباح ،وهو ما يعني إمهال
املؤسسات االقتصادية جلزء ال يستهان به من تكاليف اإلنتاج وحتميله للمجتمع ،فمعني ذلك أن
املحاسبة تكون قد سامهت بصورة غري مبارشة يف إفساد البيئة نتيجة عدم إدخاهلا تكلفة الرقابة عىل
التلوث واحلد منه ضمن معادلة أرباحها وما يرتتب عىل ذلك من إضعاف ال قة يف البيانات
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واملعلومات التي تتضمنها تلك التقارير والقوائم األمر الذي يقلل من االعتامد عىل نتائج أعامل
تلك املؤسسات االقتصادية كمؤرش لتقييم األداء؛

-

وأخريا جتدر اإلشارة إىل أنه تطور معيار العرض واإلفصاح عن طريق التوسع يف البيانات
واملعلومات التي يتم اإلفصاح عنها من حيث الشكل واملضمون لتشمل األداء االقتصادي
واالجتامعي للمؤسسة.

رابعا :نطاق اإلفصاح المحاسبي االجتماعي وآلياته
تتعدد اآلراء حول نطاق اإلفصاح املحاسبي وشكله ،األمر الذي جيعل من تعدد اآلراء
مشكلة تواجه املحاسبني يف تطبيق حماسبة املسؤولية االجتامعية ،فضال عن تعذر حتديد األولويات
بني األنشطة ذات املضمون االجتامعي .لذا يعد نطاق اإلفصاح عم املسؤولية االجتامعية اما رضوريا
كخطوة أوىل.
-1نطاق اإلفصاح املحاسبي االجتامعي
يتحدد نطاق اإلفصاح عن املسؤولية االجتامعية يف إطار األنشطة ذات املضمون االجتامعي
للمؤسسة االقتصادية التي يمكن أن تؤدي إىل عمليات تدخل يف دائرة الوظائف املحاسبية ،ويعد
حتديد نطاق هذه األنشطة أمرا رضوريا كخطوة أوىل للتعرف عىل نوعية املعلومات االجتامعية
الواجب اإلفصاح عنها بغية التوصل إىل نموذج حماسبي يأخذ يف اعتباره مجيع جماالت املسؤولية
االجتامعية القابلة للقياس والتقرير عنها بطريقة عملية تفيد يف تقييم األداء االجتامعي للمؤسسات
االقتصادية.
وتعترب عملية التعرف عىل نطاق املسؤولية االجتامعية للمؤسسات االقتصادية من األمور التي
تتسم بالصعوبة وذلك بسبب تعدد اآلراء حول نطاق اإلفصاح املحاسبي وشكله ،األمر الذي جيعل
من تعدد اآلراء مشكلة تواجه املحاسبني يف تطبيق حماسبة املسؤولية االجتامعية ،وهذا التعدد يف
اآلراء وعدم االتفاق يعني اختالف تطبيق حماسبة املسؤولية االجتامعية بني املؤسسات االقتصادية،
وبالتايل تعذر توفر معيار القابلية للمقارنة يف التقارير االجتامعية للمؤسسات االقتصادية ،فضال عن
تعذر حتديد األولويات بني األنشطة ذات املضمون االجتامعي ،حيث يتأكد أن السبب الرئييس يف
عدم االهتامم بالبعد االجتامعي يكمن يف صعوبة حتديد األنشطة االجتامعية املراد اإلفصاح عنها
بسبب الطبيعة املتحركة غري ال ابتة هلا بام جيعلها ختتلف من جمتمع إىل آخر ومن زمن إىل آخر داخل
املجتمع الواحد.36
وعموما يوجد اتفاق عام حول نطاق اإلفصاح بالنسبة للمجاالت الرئيسية التالية:
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 جمال األنشطة اخلاصة باملوارد الطبيعية واملسامهات البيئية (محاية البيئة)؛
 جمال األنشطة اخلاصة باملسامهات العامة (خدمة املجتمع)؛
 جمال األنشطة اخلاصة باملوارد البرشية (العاملني)؛
 جمال األنشطة اخلاصة بصايف الدخل ومسامهات املنتج أو اخلدمة (محاية املستهلك).

ويكشف تناول األنشطة التي يتضمنها كل جمال من هذه املجاالت عن اتساع نطاق العمليات
املرتبطة باإلفصاح االجتامعي الشامل عن املسؤولية االجتامعية للوحدة االقتصادية ،ولكن ذلك ال
يعني أن كل وحدة اقتصادية سوف تقوم باإلفصاح عن كل هذه األنشطة ،فضال عن أن اختيار
املؤسسة ملجموعة األنشطة التي يمكنها القيام هبا ال تعد قيدا مؤثرا عىل دخول تلك األنشطة مجيعها
يف دائرة الوظيفة املحاسبية ألن ما تقوم به وحدة معينة من هذه األنشطة قد ال تقوم هبا وحدات
اقتصادية أخرى ،وطاملا تم حتديد نطاق اإلفصاح عن العمليات االجتامعية فإنه من املنطقي أن يكون
النموذج املحاسبي شامال لألنشطة ذات املضمون االجتامعي التي تلقي قبوال عاما من حيث درجة
تعبريها عن األداء االجتامعي للوحدة االقتصادية ،ويتحدد نطاق اإلفصاح أو مده ب الثة آراء هي:37


الرأي األول :وصف األداء البيئي واالجتامعي للمؤسسة بصورة إنشائية مع االستعانة يف بعض
األحيان ببعض املؤرشات الكمية والنسب اإلحصائية ،وخيص هذا عادة أنشطة االلتزام االختياري
للمؤسسة دون حماولة تقييم وحتليل التكاليف واملنافع املرتتبة عىل هذه األنشطة ،ويم ل هذا الرأي
املرحلة األوىل من مراحل تطور حماسبة املسؤولية االجتامعية.



الرأي ال اين :اإلفصاح عن التكاليف البيئية واالجتامعية فقط دون اإلفصاح عن قيمة املنافع البيئية
واالجتامعية بافرتاض الصعوبات التي تواجه قياس املنافع ،وهنا تعرف التقارير بتقارير املدخالت.



الرأي ال الث :أن يتضمن التقرير االجتامعي التكاليف واملنافع االجتامعية ،وتعرف هذه التقارير
بتقارير املدخالت واملخرجات.

إن النوع األخري من التقارير هو أشمل أنواع التقارير إال أن مجيع التقارير تعاين من صعوبات
القياس املحاسبي املايل ملعظم أنشطة املسؤولية االجتامعية ،وبالتايل تفتقر إىل درجة مقبولة من
املوثوقية أو املوضوعية األمر الذي يضعف من مالءمتها الختاذ القرارات لدى أصحاب املصالح،
لذلك فإن هذه التقارير ال تصلح إال لالستخدامات الداخلية ،لذلك فإن أك ر التقارير شيوعا
ألغراض اإلفصاح اخلارجي هي تلك التي تقترص فقط عىل بيان تكاليف أنشطة املسؤولية
االجتامعية دون التعرض إىل جانب املنافع أي تقارير املدخالت فهي أك ر موثوقية ملعرفة ما تكبدته
املؤسسات إلصالح األرضار التي حلقت باملجتمع ألن املجتمع بالدرجة األوىل يريد رفع الرضر
الذي حلق به نتيجة ممارسة هذه املؤسسات ألعامهلا قبل إتيان املنافع املرجوة من قبل هذه املؤسسات،
وإن عىل مجيع املؤسسات أن تبدأ برناجما ولو بسيطا للمسؤولية االجتامعية يشتمل عىل أنشطة بسيطة،
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ولكن املهم أن يستمر ويتطور عرب الزمن وحيصل هذا يف ظل دعم اإلدارة العليا ،فاملردود املستقبيل
سيكون كبريا وإن اقتىض األمر التضحية بجزء من األرباح عىل املدى القصري.38
-2آليات اإلفصاح املحاسبي االجتامعي
إن التقرير عن نتائج األداء االجتامعي للمؤسسة مل يعد اختيارا مطروحا أمام املؤسسات ،وإنام
أصبح أمرا إجباريا حتي بدون وجود نص قانوين ملزم بذلك اإلفصاح.
ويمكن أن تنتقل املعلومات االجتامعية إىل األطراف ذات املصلحة عرب ثالث آليات وهي:
1-2اإلفصاح االختياري :ال يشرتك املست مرون مع اإلدارة يف إدارة األنشطة اليومية للمؤسسة
حيث يفوضون هذه املسؤوليات لإلدارة ،وهذا يؤدي إىل مشكلتني مهمتني :األوىل وجود عدم متاثل
للمعلومات فإن املست مرين أقل معرفة مقارنة باإلدارة بشأن أنشطة وقيمة املؤسسة ،وال انية وجود
املخاطر األخالقية حيث تعمل اإلدارة عىل االستفادة من مزايا معرفتها بأنشطة املؤسسة والتوقعات
املستقبلية هلا ،وهلذا جيب أن يكون لإلدارة احلوافز لإلفصاح االختياري عن املعلومات بخالف ما
تتطلبه معايري إعداد القوائم املالية.39
جيب أن تفصح املؤسسات طوعا عام لدهيا من معلومات ألنه إذا اعتقد املست مرون أن اإلدارة
حتجب املعلومات عنهم فسيمتلكهم شعور بأن هذه املعلومات سلبية وال تعكس املركز املايل
احلقيقي للمؤسسة فإن املست مرين سوف يقللون من تقديرهم لقيمة املؤسسة ،هلذا جيب تشجيع
اإلدارة عىل اإلفصاح الطوعي عن كل املعلومات لتجنب التقييم غري الصحيح للمؤسسة ،كام أن
هناك اعرتافا بقيمة املعلومات االجتامعية التي تفصح عنها املؤسسات اختياريا وأثرها عىل ربحيتها
وعىل توجيه قرارات أصحاب املصالح ،حيث يعتقدون أن املعلومات االجتامعية مهمة الختاذ
قراراهتم ويبح ون عنها يف التقارير السنوية للمؤسسات ،ولكن يضعون املعلومات االجتامعية بعد
املعلومات املالية التقليدية من حيث ترتيب أمهيتها لقراراهتم ،وعىل الرغم من أن التقرير واإلفصاح
االجتامعي مازال اختياريا يف أغلب األحوال إال أن العديد من املؤسسات يف الدول املتقدمة بادرت
طوعا بذلك فقامت بتطبيق القوانني واملعايري املحاسبية البيئية وطورت نظام لإلدارة البيئية ووضعت
التقارير البيئية واالجتامعية ضمن التقارير السنوية.40
2-2اإلفصاح اإللزامي
وهو الذي يفرض عىل املؤسسة وفقا للقوانني واللوائح التنظيمية واإلدارية يف أسواق املال،
ووفقا للمعايري املحاسبية املقبولة قبوال عاما يف املجمعات املهنية املحاسبية ،ويكون اإلفصاح
اإللزامي وفقا حلاجة األطراف املهتمة ويوفر احلد األدني من اإلفصاح املفقود يف حالة اإلفصاح
الطوعي ،كام يعمل اإلفصاح اإللزامي عىل تقليل التكاليف االجتامعية التي يتحملها املست مرون
للبحث واحلصول عىل املعلومات ،وذلك بالكشف عن أنواع البنود التي تعتربها املؤسسة تكاليف
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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اجتامعية ،وعىل الرغم من أن اإلفصاح اإللزامي يمكن أن يسد حاجة املست مرين إىل العديد من
املعلومات إال أنه ليس آلية كاملة تتسم بالكفاءة لتوزيع املعلومات املالية ألن وضع املعايري املحاسبية
هي عملية تتم مع خمتلف األطراف املهتمة م ل احلكومة واملست مرين واملؤسسات واملجتمع املايل
وغريهم ،حيث تتدخل هذه األطراف للمحافظة عىل مصاحلها وحتسني رفاهيتها ،ومن ثم فإن املعيار
الصادر يم ل توازنا للقوى يف املجتمع وال حيقق غالبا امل الية يف توزيع املعلومات ،ووجود معايري
حماسبية تلزم باإلفصاح عن التكاليف االجتامعية ساعد يف إلزام املؤسسات برضورة اإلفصاح عن
هذه االلتزامات فيقول احليايل" :إن معطيات عرض املعلومات يف القوائم املالية وفقا للمبادئ
املحاسبية املتعارف عليها تقيض بتوفري عنرص اإلفصاح املناسب يف هذه القوائم وذلك بشأن مجيع
األمور اجلوهرية ،وعنرص اإلفصاح املقصود هنا عىل صلة وثيقة بشكل وحمتوى القوائم املالية
وباملصطلحات املستخدمة فيها وأيضا باملالحظات املرفقة هبا وبمدى ما فيها من تفاصيل وذلك
بكيفية جتعل لتلك القوائم قيمة إعالمية من وجهة نظر مستخدمي القوائم املالية".41
وبالرغم من تزايد إقبال املؤسسات عىل اإلفصاح االجتامعي إال أن العامل الرئييس املؤثر فيها
غالبا ما يكون مرتبط باالمت ال للترشيعات واإلجراءات القانونية ،ألنه يف حال عدم االمت ال هلذه
الترشيعات تتعرض املؤسسات إىل غرامات وعقوبات 42وذلك م ل ما يظهر يف السنوات األخرية
من زيادة وعي واهتامم املجتمع بحامية البيئة وخاصة دور املؤسسات ومسؤوليتها يف هذا الصدد،
وقد أدى هذا إىل تشديد الترشيعات البيئية ،وقد انخرط واضعو السياسات املحاسبية يف هذا
املوضوع من خالل العديد من اخلطوات واملبادرات التي تلزم أو حتث املؤسسات عىل اإلفصاح عن
املعلومات البيئية التي من املحتمل أن تكون مفيدة لألطراف املهتمة.
3-2املصادر اخلارجية
باإلضافة إىل اإلفصاح االختياري واإلفصاح اإللزامي هناك مصادر أخرى خارجية ال تتحكم هبا
إدارة املؤسسة م ل الصحافة املقروءة أو املسموعة أو املرئية ،وهي ذات أثر كبري عىل أصحاب
املصالح يف املؤسسات ،حيث من خالهلا تنعكس صورة املؤسسة أمام املجتمع ،فإذا كانت هذه
الصورة إجيابية كان األثر إجيابيا عىل املؤسسة ،وإذا كانت سلبية انعكس ذلك سلبيا عىل املؤسسة.
-3أساليب اإلفصاح املحاسبي عن األداء االجتامعي
متيز عقد السبعينات من القرن املايض بعدد من املحاوالت النظرية والعملية لإلفصاح عن
البعد االجتامعي للمؤسسات بحيث تعددت وجهات النظر بني الباح ني فيام يتعلق بأساليب
اإلفصاح عن املسؤولية االجتامعية ،ومن بني األساليب املقرتحة لإلفصاح عن األنشطة االجتامعية
ما ييل:43
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-

أسلوب عرض النشاطات االجتامعية يف تقرير منفصل عن التقارير املالية ،ويتضمن املبالغ التي

أنفقت عىل كل نشاط من األنشطة االجتامعية ،ويعرض متزامنا مع القوائم املالية وال يتضمن املنافع التي
حققتها تلك النشاطات؛

-

أسلوب عرض النشاطات االجتامعية ضمن القوائم املالية دون االعتامد عىل حتليل التكاليف

واملنافع من هذه األنشطة ،ويتخذ هذا التقرير شكل وصفي ال حيتوي عىل قيم مالية ،ومن ثم تبوب
النشاطات االجتامعية يف هذا األسلوب إىل أربع جمموعات :العاملني أو املوارد البرشية ،البيئة ،املجتمع
واملستهلكني؛

-

أسلوب عرض النشاطات االجتامعية ضمن القوائم املالية مع إظهار مجيع املبالغ التي أنفقت عىل

كل نشاط ،ويعتمد هذا األسلوب عىل اإلفصاح عن املعلومات الكمية والنشاطات املنجزة وعن قياس
املنفعة من هذه النشاطات بام يتناسب مع قيمة ما أنفق؛

-

أسلوب عرض النشاطات االجتامعية بشكل منفصل عن القوائم املالية متضمنة تكاليف ومنافع

األنشطة االجتامعية ،ويطلق عليها اسم قائمة التأثري االجتامعي ،وفيها يتم اإلفصاح عن املنافع
والتكاليف وصايف العجز أو الفائض االجتامعي الذي حتقق للمجتمع.

-1طرق اإلفصاح املحاسبي عن األداء االجتامعي
يمكن تعريف التقارير االجتامعية بأهنا الوسيلة أو األداة املستخدمة لتوصيل املعلومات عن
األداء االجتامعي للمؤسسات لألطراف ذات العالقة ،فالفلسفة األساسية للتقرير قد مت لت يف أن
القوائم املالية جيب أن تكون مالئمة الستخدامها املتوقع عن طريق املستخدمني املحتملني ،بمعني
أهنا جيب أن حتاول أن تشبع حاجات مستخدميها من املعلومات ،وحيظي التقرير عن األداء
االجتامعي بأمهية بالغة لدى املؤسسات املعارصة فهو املرآة التي تعكس مدى التزام هذه املؤسسات
بأداء مسؤولياهتا االجتامعية.
وباستقراء الفكر املحاسبي والتطبيق العميل فيام يتعلق باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة
باألنشطة االجتامعية والطرق التي تقوم املؤسسات االقتصادية بإتباعها تبني أن هناك طريقتني :44
1-1طريقة الدمج :وتعني هذه الطريقة دمج معلومات حماسبة املسؤولية االجتامعية مع املعلومات
التقليدية للمحاسبة املالية ضمن قوائمها املالية ذات الغرض العام :قائمة الدخل وقائمة املركز املايل.
طبقا هلذه الطريقة يتم التقرير عن املسؤولية االجتامعية يف شقيها التكاليفي واملنفعي جنبا إىل جنب
مع املعلومات املالية يف جمموعة واحدة معربا عنها بوحدة النقد ،وهو ما حيقق مبدأ تكامل النشاط
االقتصادي واالجتامعي للمؤسسة ،وتطبق هذه الطريقة مفاهيم منسجمة مع مفاهيم املحاسبة املالية
التقليدية كمفهوم العمليات االجتامعية ،التكاليف االجتامعية ،املنافع والعوائد االجتامعية ،صايف
األصل االجتامعي...الخ.
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تفرتض هذه الطريقة إمكانية القياس النقدي لظواهر وآثار املسؤولية االجتامعية ،وهو افرتاض
متفائل جدا ألن العديد من املشاكل االجتامعية ال يمكن قياسها نقديا بدرجة معقولة من املوثوقية
األمر الذي يكيس هذا القياس ثوب الذاتية ويقلل من إمكانية االعتامد عليه يف اختاذ القرارات،
إضافة إىل ذلك فإن الدمج بني معلومات املحاسبة املالية ومعلومات حماسبة املسؤولية االجتامعية
جيعلها أك ر تعقدا ويؤثر سلبا عىل فائدة املعلومات املالية نفسها.
2-1طريقة الفصل :وهي تعني عرض معلومات حماسبة املسؤولية االجتامعية يف قوائم مستقلة
مع اإلبقاء عىل قوائم املحاسبة املالية يف شكلها ومضموهنا التقليدي.
تأخذ تقارير املسؤولية االجتامعية يف هذه الطريقة أحد األشكال التالية:
تقارير وصفية تصف بطريقة رسدية أو روائية األنشطة االجتامعية التي تقوم هبا املؤسسة ،وهي عادة
أنشطة االلتزام االختياري للمؤسسة من دون حماولة تقييم وحتليل التكاليف واملنافع املرتتبة عىل هذه
األنشطة ،ومت ل هذه التقارير املرحلة األوىل من مراحل تطور حماسبة املسؤولية االجتامعية ،ولقد
اقرتح م ل هذه التقارير اجلمعية األمريكية للمحاسبة  AAAعام 1793؛


تقارير تفصح عن اجلانب التكاليفي لتأثريات أنشطة املسؤولية االجتامعية من دون التعرض لقيمة
املنافع ،وتعرف هذه التقارير بتقارير املدخالت؛



تقارير تفصح عن تكاليف ومنافع أنشطة املسؤولية االجتامعية ،وتعرف هذه التقارير بتقارير
املدخالت واملخرجات.

ويفصح عن التكاليف واملنافع االجتامعية للمؤسسات يف شكل تقارير خاصة ،حيث تبني العائد
االجتامعي ألداء املؤسسة من خالل مقابلة التكاليف االجتامعية باملنافع االجتامعية وتستخدم أدوات
القياس املتاحة هلا (كمي ،وصفي ،نقدي) ،حيث يالحظ أن تأثريات األنشطة االجتامعية يف النوع
ال اين وال الث يتم تقديمها والتعبري عنها بوحدة النقد ،بينام يعتمد يف النوع األول أسلوب اإلفصاح
والتقييم الروائي ،والشك أن النوع األخري هو أشمل أنواع التقارير.
إن التقارير يف الطريقتني السابقتني تعاين من صعوبات القياس املحاسبي املايل ملعظم أنشطة
املسؤولية االجتامعية ،وبالتايل تفتقر إىل درجة مقبولة من املوضوعية ،األمر الذي يضعف من
مالءمتها الختاذ القرارات لدى أصحاب املصالح ،لذلك فإن هذه التقارير ال تصلح إال
لالستخدامات الداخلية ،ولذلك فإن أك ر التقارير شيوعا ألغراض اإلفصاح اخلارجي هي تلك
التي تقترص فقط عىل بيان تكاليف أنشطة املسؤولية االجتامعية دون التعرض إىل جانب املنافع أي
تقارير املدخالت فهي أك ر موضوعية .45
كام يرى البعض أن هناك طريقة ثال ة للتقرير عن األنشطة االجتامعية وتتم ل يف التوجه نحو
اإلعالم االجتامعي،46إذ يمكن إبراز األداء االجتامعي للمؤسسات من خالل اإلعالن بالوسائل
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اإلعالمية املختلفة عن طبيعة املسامهات املرتبطة بذلك األداء ،إال أن التوجه نحو وسائل اإلعالم
إلبراز الدور االجتامعي للمؤسسات ال يم ل املنفعة احلقيقية لألداء االجتامعي وال يشكل أساسا
علميا يف اإلفصاح السليم ،فاملعلومات االجتامعية سوف ختضع بشكل كبري للتقدير الشخيص
وستخرج عن إطارها الذي جعلت من أجله ،كام أن املؤسسات ستقوم بإدارة هذه املعلومات
لتحظي بالقبول لتحقيق غاياهتا وذلك يف ظل عدم وجود املراجعة االجتامعية هلا ،كذلك سوف
تكون املعلومات الواردة من املؤسسات متباينة بشكل كبري يف ظل عدم وجود معيار موحد من قبل
اجلميع لتتم به املقارنة الصحيحة بني املؤسسات أو بني الفرتات املختلفة للمؤسسة ذاهتا.
يمكن اإلفصاح يف الوقت احلايل عن املعلومات االجتامعية ضمن اإليضاحات املرفقة بالقوائم
املالية حتي يتم إصدار معيار خاص بالعرض واإلفصاح عن األداء االجتامعي أو إدراج املعلومات
االجتامعية ضمن معيار العرض واإلفصاح العام ،كام أن اإلفصاح عن بعض املعلومات بشكل كمي
قد يكون متوافقا مع رغبات بعض املستخدمني أك ر من الشكل النقدي ،فاإلفصاح عن مسامهة
املؤسسة بتخفيض نسبة التلوث بمعدل  %71مع اإلفصاح عن قيمة التكلفة سيكون أفضل من
اإلفصاح عن التكلفة املدفوعة بشكل نقدي فقط.

خامسا :دراسة ميدانية لبعض المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف
لكي يتم إثبات أو نفي الفرضيات التي عىل أساسها تم بناء الدراسة قمنا بدراسة ميدانية
لبعض املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف ،وشملت الدراسة  33مؤسسة اقتصادية منها 21
مؤسسة صناعية و 7مؤسسات خدمية و 11مؤسسات جتارية .وقد تم االستعانة بربنامج احلزم
اإلحصائية للعلوم االجتامعية ( )SPSSيف حتليل البيانات التي تم احلصول عليها باالعتامد عىل
استامرة تم تقسيمها إىل ثالث أجزاء:
اجلزء األول :يتضمن معلومات عامة عن املؤسسات حمل الدراسة
اجلزء ال اين :األمهية النسبية ملجاالت املسؤولية االجتامعية
اجلزء ال الث :دوافع ومربرات اإلفصاح عن األداء االجتامعي

 .1حتليل نتائج الدراسة امليدانية
تم استخدام اختبار Tللعينة الواحدة ) (One sample T testلتحليل فقرات االستامرة،
ويستخدم الختبار فرضية تتعلق بالوسط احلسايب ،ويشرتط إلجراء االختبار أن تكون العينة
عشوائية وقيم أفرادها ال تعتمد عىل بعضها البعض ،وقد تم االعتامد عىل برنامج احلزم اإلحصائية
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للعلوم االجتامعية ( )SPSSيف احتساب قيمة  tاإلحصائية وتكون الفقرة إجيابية بمعني أن أفراد
العينة يوافقون عىل حمتواها إذا كانت قيمة tاملحسوبة أكرب من قيمة tاجلدولية والتي تساوي ()2.13
 ،وتكون الفقرة سلبية بمعني أن أفراد العينة ال يوافقون عىل حمتواها إذا كانت قيمة tاملحسوبة أصغر
من قيمة  tاجلدولية والتي تساوي ( ،)2.13كام تم االعتامد عىل مستوى الداللة املعنوية 1.11
كأساس لقبول الفرضيات أو رفضها حيث سيتم قبول الفرضية إذا كان مستوى الداللة أكرب من أو
يساوي  1.11والوزن النسبي أكرب من  %31وبطبيعة احلال سيتم رفض الفرضية إذا مستوى
الداللة أقل من  1.11والوزن النسبي أقل من  .%31كام تم استخدام مربع كاي Chi Square
حلسن املطابقة ،وذلك للتأكد من أن استجابات أفراد عينة الدراسة مل تكن موزعة بالتساوي عىل
املقياس.
 1.1حتليل املحور األول :ترتيب جماالت املسؤولية االجتامعية حسب أمهيتها النسبية
يبني اجلدول رقم ( )11ترتيب درجة أمهية جماالت املسؤولية االجتامعية فكان ترتيب هذه
املجاالت حسب جمموع الدرجات لكل جمال ،حيث أن املجال األك ر أمهية هو الذي يكون جمموعه
أقل ،ويتبني أن إنتاج السلع واخلدمات للمستهلكني والذي يعكس اهتامم املؤسسة برفع مستوى
الرضا ملستهلكيها احتل املرتبة األوىل بعدد درجات كيل قدر ب39درجة  ،ثم تنمية املوارد البرشية
وتشمل األداء االجتامعي للمؤسسة جتاه رفاهية العاملني فيها حيث جاء يف املرتبة ال انية  37درجة،
ثم التفاعل مع املجتمع املحيل ويتضمن النشاطات االجتامعية لرفع املستوى العام لرفاهية املجتمع
ب 112درجة ،أما فيام خيص جمال املحافظة عىل البيئة واملوارد الطبيعية وتتضمن النشاطات التي
توجه لتخفيف أو منع تلوث البيئة احتل املرتبة الرابعة واألخرية ب 132درجة ،وهذا يعكس النظرة
ال اقبة أو بعد النظر التسويقي التي تركز كافة اجلهود عىل الزبون باعتباره الركيزة األساسية
الستمرارية املؤسسات ويتوقف نجاحها أو فشلها عليه ،وكذلك املوارد البرشية مت ل عنرصا هاما
من عنارص اإلنتاج ،حيث يعكس االهتامم هبم حتقيق كفاءة إنتاج أعىل وزيادة الدخل العام للمؤسسة
خدمة لألهداف العامة للمؤسسة ،وهذا يدل أن هناك اهتامم اجتاه جماالت املسؤولية االجتامعية
بالرغم من عدم كفايته واختالفه من مؤسسة إىل أخرى ،وجيب عىل املؤسسات أن تتخذ خطوات
أفضل فيام يتعلق بمجال تنمية العالقة مع املجتمع واملحافظة عىل البيئة واملوارد الطبيعية.
1

 1بعد النظر التسويقي يختلف عن قصر النظر التسوويقي MARKETING MYOPIAالويي اعترور Levittسون 1960
من أشد العيوب التي تصادف
المؤسسات عندما تهمل حاجات ورغرات الزبائن.
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جدول رقم( :)11األمهية النسبية ملجاالت املسؤولية االجتامعية
مجـاالت المسؤوليـة االجتماعيـة
تقوية العالقة بين المؤسسة والمستهلكين والذي يعكس اهتمام

مجموع

الترتيب

الدرجات

األهمية

73

حسب

األول

المؤسسة برفع مستوى الرضا لمستهلكيها
96

الثـاني

تنمية الموارد البشرية ويشمل األداء االجتماعي للمؤسسة تجاه
التفاعل مع المجتمع المحلي ويتضمن النشاطات االجتماعية لرفع

111

الثـالث

المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتتضمن النشاطات التي

171

الرابـع

رفاهية العاملين فيها
المستوى العام لرفاهية المجتمع

توجه لتخفيف أو منع تلوث البيئة

753

مجموع الرتـب

املصدر :من إعداد الطالب باالعتامد عىل تفريغ بيانات االستامرة
رقم ()1للمجال األك ر أمهية ثم الرقم ( )2للمجال األقل أمهية وصوال اىل الرقم ()1

قيمة كاي تربيع اجلدولية عند مستوى  1.11ودرجة حرية " "3تساوي 7.81


مجموع الرتب = (333 = 33 * )4+3+2+1
 2.1حتليل فقرات املحور ال اين :دوافع تبني مفهوم املسؤولية االجتامعية
باستقراء نتائج اجلدول رقم ( )12يالحظ أن املتوسط احلسايب الكيل للفقرات التي تقيس
دوافع اإلفصاح عن األداء االجتامعي بلغ ( )2,85ونسبة موافقة عىل مضمون الفقرات التي تقيس
هذا املتغري بلغت ( )% 57وهي أقل من الوزن النسبي املحايد  ،%31وقيمة  tاملحسوبة تساوي
( )-2.312وهي أقل من قيمة  tاجلدولية والتي تساوي (.)2.13كام تشري نتائج اجلدول نفسه إىل
أن الفقرات رقم ( )1،3،2،1حصلت عىل أعىل قيمة للمتوسط احلسايب حيث بلغت عىل التوايل
( )4,06 ،3,97 ،4,00 ،3,94بمتوسط حسايب كيل للفقرات يقدر بن( )3.77بأمهية نسبية كلية
للفقرات تقدر بن ( )%97.21وهي أكرب من الوزن النسبي املحايد  ،%31ومستوى داللة
( )1.111وهو أقل من  ،1.11وقيمة tاملحسوبة تساوي ( )3.312وهي أكرب من قيمة tاجلدولية
والتي تساوي ( ،)2.13وكانت أك ر اآلراء اتفاقا مع هذه الفقرات حيث بلغ االنحراف املعياري هلا
( ،)1.271وتعرب هذه الفقرات عىل الدوافع التسويقية التي تأثر عىل قرارات اإلفصاح عن األداء
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االجتامعي  ،وهذا يشري إىل أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة عىل أن اإلفصاح عن األداء االجتامعي
يزيد من سمعة املؤسسات وحيسن صورهتا لدى املجتمع ،كام حيقق هلا مصلحة اقتصادية من خلق
حتقيق ميزة تنافسية أو رفع املردودية بام يتوافق ويتامشي مع فلسفة التسويق احلدي ة التي ترتكز عىل
تلبية رغبات وحاجات العمالء واملجتمع ككل وهو ما يطلق عليه بالتسويق االجتامعي حيث ينبع
من قناعات شخصية للمسؤولني وهو ما أكدته الفقرة ( ،)3أما بقية الفقرات ( )7،2،9،3،1والتي
تشمل دوافع أخرى لإلفصاح عن األداء االجتامعي فقد حصلت عىل قيم منخفضة للمتوسط
احلسايب حيث بلغت ( )1,91 ،1,94 ،1,94 ،1,97 ،1,89عىل التوايل أي بمتوسط حسايب كيل
للفقرات يقدر بن( )1.73بأمهية نسبية كلية للفقرات تقدر بن ( )%32.1وهي أقل من الوزن النسبي
املحايد  ،%31ومستوى داللة ( )1.1319وهو أكرب من  ، ،1.11وقيمة  tاملحسوبة تساوي (-
 )2.319وهي أقل من قيمة  tاجلدولية والتي تساوي ( )2.13-وقد بلغ االنحراف املعياري هلذه
الفقرات ( .)1.217وهذا يشري إىل أنه ليس هناك موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة عىل وجود
دوافع أخرى لإلفصاح عن األداء االجتامعي كاحلصول عىل إعانات ومساعدات واالستفادة من
مزايا جبائية ،كام أنه ال توجد ضغوطات من قبل أصحاب املصالح أو عقوبات تفرض عىل
املؤسسات التي ختالف املقاييس واملواصفات االجتامعية والبيئية ،وهبذا تعد الدوافع التسويقية أك ر
العوامل تأثريا عىل قرارات اإلفصاح عن األداء االجتامعي.
جدول رقم ( :)12حتليل فقرات املحور ال اين
الرقم

العبارة

1

اإلفصاح عن األداء االجتماعي في المؤسسة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

%النسبي

4,06

,236

2111

tقيمة

مستوى
الداللة

17,556

31333

يزيد من سمعتها ويحسن صورتها لدى

المجتمع
1

اإلفصاح عن األداء االجتماعي في المؤسسة

3,97

,296

3617

9,440

31333

يحقق لها مصلحة اقتصادية (ميزة تنافسية،
رفع المردودية)
7

اإلفصاح عن األداء االجتماعي في المؤسسة

4,00

,420

2313

14,083

31333

7

األداء

3,94

,236

3212

11,685

31333

نابع من قناعات شخصية لمسؤوليها
تتبنى

المؤسسة

اإلفصاح

عن

االجتماعي استجابة لحاجات ورغبات أصحاب
المصالح
5

تتبنى

المؤسسة

اإلفصاح

عن

األداء

االجتماعي من أجل تحقيق التوافق والتكيف

1,91

,284

7211

-13,615

31791

مع القوانين والتشريعات الراهنة
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9

تتبنى

المؤسسة

االجتماعي

بسبب

اإلفصاح

عن

ضغوطات

األداء

أصحاب

1,94

,338

7217

-8,500

31191

1,94

,338

7217

-8,500

31191

المصالح(العمال ،الزبائن ،الموردين111الخ)
3

تتبنى

المؤسسة

اإلفصاح

عن

األداء

االجتماعي بسبب وجود عقوبات رادعة على

المؤسسات التي تخالف المقاييس والمواصفات
االجتماعية والبيئية
2

تتبنى

المؤسسة

االجتماعي

من

اإلفصاح
أجل

مكافآت(إعانات ومساعدات)
6

تتبنى

المؤسسة

عن

الحصول

اإلفصاح

عن

األداء

1,97

,169

7617

-3,000

31397

على
األداء

1,89

,323

7312

-3,422

31176

االجتماعي من أجل االستفادة من المزايا
الجبائية
جميع الفقرات

2,85

,293

57.0

11952-

31511

املصدر :من إعداد الطالبة باالعتامد عىل تفريغ بيانات االستامرة

اختبار فرضيات الدراسة
.2
 1.2اختبار الفرضية الفرعية األوىل :تعدد اآلراء حول نطاق اإلفصاح عن جماالت املسؤولية
االجتامعية يعد أهم صعوبات اإلفصاح عن األداء االجتامعي
الختبار الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع وتبني نتائج اجلدول رقم ()13أن قيمة
االختبار كاي تربيع تساوي (  )11.91وهو أكرب من قيمة كاي تربيع اجلدولية والتي تساوي
( ،)9.21كام أن قيمة مستوى الداللة تساوي (  ) 1.119وهي أقل من ( ،)1.11ومن هذا يتضح
أن جماالت املسؤولية االجتامعية ال حتظ بنفس املستوى من االهتامم من قبل أفراد عينة الدراسة أي
متخذي القرار يف املؤسسات عينة الدراسة ،مما يشكل صعوبة يف حتديد نموذجا حماسبيا شامال لألداء
االجتامعي يلقي قبوال عاما من قبل املؤسسات االقتصادية ،ويعرب عن خمتلف األنشطة االجتامعية
ألن ما تقوم به وحدة اقتصادية معينة من هذه األنشطة قد ال تقوم به وحدات اقتصادية أخرى ،وما
يعترب مهام بالنسبة لوحدة معينة يعترب غري مهم بالنسبة للوحدات األخرى ،أي اختالف األولويات
بني األنشطة ذات املضمون االجتامعي ،وبالتايل يتعذر إجياد نموذجا شامال للتقارير االجتامعية
للمؤسسات االقتصادية يتوفر فيه معيار القابلية للمقارنة مما يعيق عملية اإلفصاح عن األداء
االجتامعي األمر الذي يؤخر تبني حماسبة املسؤولية االجتامعية .وهذا يؤهلنا لقبول الفرضية الفرعية
األوىل القائلة أن تعدد اآلراء حول نطاق اإلفصاح عن جماالت املسؤولية االجتامعية يعد أهم
صعوبات اإلفصاح عن األداء االجتامعي.
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جدول رقم ( :)13األمهية النسبية ملجاالت املسؤولية االجتامعية
مجموع

مجـاالت المسؤوليـة االجتماعيـة

الدرجات

الترتيب
حسب

األهمية

تقوية العالقة بين المؤسسة والمستهلكين والذي يعكس

73

األول

تنمية الموارد البشرية ويشمل األداء االجتماعي للمؤسسة

96

الثـاني

التفاعل مع المجتمع المحلي ويتضمن النشاطات االجتماعية

771

الثـالث

المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتتضمن النشاطات

771

الرابـع

اهتمام المؤسسة برفع مستوى الرضا لمستهلكيها
تجاه رفاهية العاملين فيها

لرفع المستوى العام لرفاهية المجتمع

التي توجه لتخفيف أو منع تلوث البيئة
مجموع الرتـب

قيمة كاي
مربع

77.31

مستوى
الداللة

1.113

751
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 2.2اختبار الفرضية الفرعية ال انية :التزام املؤسسات االقتصادية باإلفصاح عن آدائها االجتامعي
حيسن صورهتا لدى املجتمع وحيقق هلا ميزة تنافسية
تم اختبار هذه الفرضية باستخدام االختبار  tللعينة الواحدة ،وتبني النتائج يف اجلدول رقم
( )11أن املتوسط احلسايب للفقرات املتعلقة بالدوافع التسويقية التي تأثر عىل اإلفصاح عن األداء
االجتامعي يساوي( )3.77وبنسبة موافقة عىل مضمون الفقرات تساوي ( )℅97.21وهو أكرب من
الوزن النسبي املحايد ( ،)%31وقيمة  tاملحسوبة تساوي ( )3.312وهي أكرب من قيمة  tاجلدولية
والتي تساوي ( ،)2.13ومستوى الداللة يساوي ( )1.111وهو أقل من ( ،)1.11أما الفقرات
التي تشمل دوافع أخرى لتبني مفهوم املسؤولية االجتامعية فحققت متوسطا حسابيا يقدر بن()1.73
والوزن النسبي يساوي( )℅32.1وهو أقل من الوزن النسبي املحايد ( ،)%01وقيمة  tاملحسوبة
تساوي ) (-2.657وهي أقل من قيمة tاجلدولية والتي تساوي ) ،(2.03ومستوى الداللة يساوي
) (0.0657وهو أكرب من ).(0.05
مما يدل عىل أن املؤسسات االقتصادية تلتزم باإلفصاح عن أدائها االجتامعي ألن ذلك يزيد
من سمعتها وحيسن صورهتا لدى املجتمع ،كام حيقق هلا مصلحة اقتصادية من خلق حتقيق ميزة
تنافسية أو رفع املردودية بام يتوافق ويتامشي مع فلسفة التسويق احلدي ة التي ترتكز عىل تلبية رغبات
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وحاجات العمالء واملجتمع ككل وهو ما يطلق عليه بالتسويق االجتامعي  ،ومع نقص أو عدم
وجود احلوافز الكافية لتبني سياسات بيئية اجتامعية وبيئية مرغوبة يتم قبول الفرضية الفرعية ال انية
القائلة أن سعي املؤسسات االقتصادية نحو حتسني صورهتا لدى املجتمع وحتقيق ميزة تنافسية تعد
أهم دوافع تبني املؤسسات االقتصادية اإلفصاح عن أدائها االجتامعي.

.جدول رقم ( :)11دوافع اإلفصاح عن األداء االجتامعي
المحور

المجال الرابع :دوافع تبني مفهوم المسؤولية

المتوسط

االنحراف

الوزن

األول

االجتماعية

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة t

مستوى
الداللة

مدى إدراك

الدوافع التسويقي لإلفصاح عن األداء االجتماعي

9.99

1.491

19.97

9.074

1.111

وترني مفهوم

دوافع أخرى لإلفصاح عن األداء االجتماعي

4.99

1.491

99.1

4.071-

1.1071

جميع الفقرات

4.97

1.499

71

079.-

1.914

المسؤولي
االجتماعي
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 3.2نتيجة الفرضية العامة
من خالل ما سبق يتبني أن اإلفصاح املحاسبي عن األداء االجتامعي يعترب جتسيدا لالجتاه احلديث يف
اإلعالم املحاسبي والذي يوجه اهتامم املعلومات صوب أهداف أك ر اتساعا بحيث تتضمن خدمة
املجتمع والعمل عىل حتقيق رفاهيته وبالشكل الذي يساهم يف حتسني صورة املؤسسة وخلق انطباع
جيد عنها .وهذا ما يؤكد صحة الفرضية العامة التي مفادها أن وفاء املؤسسات االقتصادية بأداء
مسؤولياهتا االجتامعية والتقرير عن نتائج ذلك األداء االجتامعي هو البديل الوحيد املتاح
للمؤسسات خللق التناغم بني حتقيق أهدافها االقتصادية التقليدية وبني توقعات املجتمع منها.
اقرتاحات
.3


جيب إعالم وحتفيز املؤسسات برضورة أن تتضمن التقارير والقوائم املالية املنشورة -إىل جانب

نتائج األداء االقتصادي -نتائج أخرى عن األداء االجتامعي مع العمل يف نفس الوقت عىل إعالم األطراف
املعنية بأشكال األداء االجتامعي واإلفصاح عن نتائجه؛
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عىل املؤسسات القبول بتحمل مسؤولياهتا االجتامعية حيث ستصبح أمرا مقبوال عموما يف مجيع

املجتمعات النامية ،ومن املتوقع أن تزداد أنشطة وجماالت تلك املسؤولية االجتامعية وأن يزداد طلب
اإلفصاح عن آثار تلك األنشطة


عىل املؤسسات االقتصادية أن تغري موقفها جتاه تنمية العالقة مع املجتمع من اعتبارها تكاليف

إضافية ال داعي هلا بل عليها أن تدرك وتعي جيدا أن املسؤولية االجتامعية هي مصدر من املصادر التي
تساعدها عىل اكتساب ميزة تنافسية وحتسني صورهتا يف الوسط والبيئة التي تنشط فيها


البد أن تقوم املؤسسات االقتصادية باإلفصاح عن مسؤولياهتا االجتامعية ومعاجلة الضعف يف

املجاالت التي مل تلق االهتامم م ل البيئة واملجتمع املحيل؛


البد أن هتتم املؤسسات االقتصادية باإلفصاح عن بيانات املسؤولية االجتامعية ويستخدم ذلك يف

تقييم أدائها مل ا لذلك من أثر عىل اضطالع املؤسسات االقتصادية بمسؤولياهتا االجتامعية وعدم إمهال
املؤسسات االقتصادية املبادرة يف تأدية واجبها االجتامعي والبيئي؛


حتسني جماالت اإلفصاح املحاسبي وتوسيع مضمونه يقتيض عدم تركيزه عىل املعلومات التي تعكس

العمليات املالية فقط ،وإنام ينبغي أن يمتد لينطوي عىل جماالت جديدة من أمهها اإلفصاح عن اإلسهامات
االجتامعية للمؤسسة ومدى الوفاء بمسؤولياهتا االجتامعية؛


اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باألداء الشامل للمؤسسة ينبغي أن يتضمن كافة املعلومات حول

التأثريات املبارشة (االقتصادية) والتأثريات غري املبارشة (االجتامعية) املرتتبة عىل مزاولة نشاطها يف املجتمع
وأثر ذلك عىل النتيجة النهائية األمر الذي يساعد مستخدمي التقارير يف استيعاب العالقات املتداخلة بني
النشاط االقتصادي والنشاط االجتامعي ويف تقييم األداء الكيل للمؤسسات االقتصادية.

خامتة
إن اإلفصاح املحاسبي االجتامعي يعد جتسيدا لالجتاه احلديث يف اإلعالم املحاسبي ،والذي
يوجه اهتامم املعلومات صوب أهداف أك ر اتساعا بحيث تتضمن خدمة املجتمع بأكمله والعمل
عىل زيادة رفاهيته ،وتعترب عملية التعرف عىل نطاق املسؤولية االجتامعية للمؤسسات االقتصادية
من األمور التي تتسم بالصعوبة وذلك بسبب تعدد اآلراء حول نطاق اإلفصاح املحاسبي وشكله،
كام يتضمن العديد من النامذج التي اقرتحت للتقرير عن األنشطة ذات الطابع االجتامعي التي
متارسها املؤسسات ،األمر الذي جعل من ذلك التعدد مشكلة تواجه املحاسبني عند تطبيق حماسبة
املسؤولية االجتامعية ،إذ أن عدم االتفاق عىل نموذج معني يعني ذلك اختالف تطبيق حماسبة
املسؤولية االجتامعية بني املؤسسات وبالتايل تعذر توفر معيار القابلية للمقارنة يف تقارير املحاسبة
عن املسؤولية االجتامعية.
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عىل الرغم من االختالف هنا وهناك يف آلية اإلفصاح ،وعىل الرغم من وجود الك ري من
العوائق والصعوبات إال أنه من الرضوري يف كل احلاالت معاجلة بيانات األداء االجتامعي حماسبيا
واإلفصاح عن التكاليف واملنافع االجتامعية التي حققتها املؤسسة من خالل مراحل العملية
اإلنتاجية وتقديم هذه املعلومات ألصحاب املصالح لتمكينهم من اإلحاطة بالنتائج احلقيقية ألداء
املؤسسة ،كي تتمكن املؤسسة من االستخدام األم ل للموارد املتاحة لتعظيم العوائد أو تقليل
اخلسائر والوفاء بأداء مسؤولياهتا االجتامعية والتقرير عن نتائج ذلك األداء االجتامعي الذي هو يف
حقيقة األمر البديل الوحيد املتاح للمؤسسات لتحقيق أهدافها االقتصادية التقليدية عىل اعتبار أن
إعالم أفراد املجتمع بنتائج ذلك األداء إنام يعني يف النهاية خلق نوع من التناغم بني اإليقاع
االقتصادي للمؤسسة وبني توقعات املجتمع منها.
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