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  م٢٠١٥
  ملخص

  
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية في التقارير السنوية 

والمدرجة في السوق السعودي لعام ) البتروكيماويات واإلسمنتقطاعي (للشركات الصناعية المساهمة السعودية 
كما تهدف إلى دراسة العالقة بين مستوى اإلفصاح وبعض خصائص ، شركة ٢٧والبالغ عددها ، م٢٠١٣

ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مؤشر للمسؤولية االجتماعية؛ لقياس مستوى . وآليات الحوكمة، الشركات
والختبار فرضيات الدراسة تم استخدام معامل ارتباط . السنوية للشركات محل الدراسةاإلفصاح في التقارير 

وتوصلت الدراسة إلى تباين مستوى اإلفصاح عن عناصر . وكذلك أسلوب تحليل التباين األحادي، بيرسون
صاح عن كما أن مستوى اإلفصاح كان ضعيفًا حيث تبين أن متوسط اإلف، المسؤولية االجتماعية بين الشركات

وهذه تعتبر نسبة منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول ) ٪٢٩,٣(عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات لم يتجاوز 
حيث بلغت نسبة اإلفصاح عنه  وقد تصدر مجال المجتمع المحلي أعلى نسبة مئوية لإلفصاح، المتقدمة

فصاح عن عناصر المسؤولية كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين مستوى اإل. )٪٣٤,٤(
في حين توصلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية ، وٕاجمالي المبيعات، إجمالي األصول: االجتماعية وكل من

كما توصلت ، وعدد لجان مجلس اإلدارة، عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين: بين مستوى اإلفصاح وكل من
وعدد اجتماعات ، عدد أعضاء مجلس اإلدارة: وكل من الدراسة إلى عدم وجود عالقة بين مستوى اإلفصاح

كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق في مستوى اإلفصاح عن عناصر ، وعمر الشركة، مجلس اإلدارة
  .المسؤولية االجتماعية للشركات تبعًا للموقع الجغرافي للشركة

موقع الشركة ، المبيعاتإجمالي ، إجمالي األصول، المسؤولية االجتماعيةعن اإلفصاح  :الكلمات الدالة
  .عدد اللجان، عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، الجغرافي

  
  :المقدمة

، تزايد االهتمام في السنوات األخيرة بضرورة قيام المشروعات بمسؤولياتها تجاه المجتمع الذي تعيش فيه
لمعالجة وتخليص المجتمع من اآلثار » المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية«فظهر في الفكر المحاسبي مفهوم 

لدول المتقدمة ينصب على مناقشة مسؤولية السلبية لنشاط المنشآت؛ ففي السبعينيات والثمانينيات كان اهتمام ا
وفي التسعينيات تحول االهتمام بل اتسع ليشمل مسؤولية المنشآت تجاه اإلنسان واالقتصاد ، المنشآت تجاه البيئة

ومن هذه ، )٢٠١٠،العليمات(وقبول الفكرة التي تنادي بتقييم المشروع على أساس مساهماته االجتماعية 



  
  
 

واإلنفاق على البرامج الصحية ، والتبرع للجمعيات الخيرية، اصة بالتعليم والتدريبالقضايا الخ: المساهمات
أة وجودة المنتج ومدى مواكبة منتجات المنش، واألمن الصناعي للموظفين وتنمية العاملين بشكل عام، للموظفين

وتزايد ، المجتمع والبيئةومن منطلق اهتمام المملكة العربية السعودية بقضايا  .إلى غير ذلك، لمعايير السالمة
الخيال (، مطالبة المجتمع السعودي بضرورة أن تقوم الشركات المساهمة بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع

فقد بدأت بعض الشركات في المملكة بتبني برامج للمسؤولية االجتماعية والعمل على تشجيع ، )٢٠٠٣، ومفتي
فالحظت الشركات أن والء العاملين والمجتمع المحلي يتزايد بسبب ، لمشاريعالعاملين لديها في المشاركة في تلك ا

مصرف ، البنك األهلي التجاري: ومن هذه الشركات، االهتمام بكل ما يتعلق بالقضايا االجتماعية والبيئية
  ).٢٠١٢، القرني(، ومجموعة صافوال، الراجحي

باإلفصاح عن مسؤوليتها ة العربية السعودية في المملكرغم األهمية الكبيرة لضرورة قيام الشركات و 
؛ أن المعايير أهمها أمول ولم يزل محدودًا ألسباب منإال أن االهتمام به لم يرَق للمستوى الم، االجتماعية

ال تتضمن أي معيار يتعلق باألداء االجتماعي » الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين«المحاسبية الصادرة من 
  . صاح عنهللشركات واإلف

من هذا المنطلق رأى الباحث أن من الضروري القيام بدراسة لمعرفة مستوى ما تقوم به الشركات الصناعية 
المساهمة السعودية المدرجة بسوق األوراق المالية من إفصاح عن أنشطتها في مجال خدمة المجتمع الذي من 

  .خالله تمارس النشاط

  :مشكلة الدراسة

، في بيان أو إظهار ما تقوم به تجاه المجتمع تحقيقًا لدورها االجتماعيالسعودية المساهمة تختلف الشركات 
فتسعى بعض الشركات إلى المبالغة أحيانًا في إظهار الدور الذي تقوم به تجاه المجتمع ألسباب عدة منها؛ 

وهذا يشير إلى  ،جتمعأو لضغوط منظمات الم ،استجابة لظرف أو قضية طارئة أو، الرغبة في تحسين سمعتها
والعالقات العامة ، مثل المساعدات الخيرية، عدم فهم معنى المسؤولية االجتماعية وتداخلها مع مفاهيم أخرى

  . اوالصدقات وغيره، والمساهمات والمشاركات، والجوانب التسويقية، للشركة
مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية في التقارير السنوية  تحديدمشكلة الدراسة في  تتمثللذا 

  :الدراسة تحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتيةهذه فإن  وعليه. للشركات الصناعية المساهمة السعوديةالمنشورة 
يتعلق ما مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية فيما . ١

  المنتج والعمالء؟، الموارد البشرية، حماية البيئة، المجتمع المحلي: بمجاالت
ما طبيعة العالقة بين إجمالي األصول للشركات المساهمة السعودية ومستوى اإلفصاح عن عناصر . ٢

  المسؤولية االجتماعية ؟
ومستوى اإلفصاح عن عناصر ما طبيعة العالقة بين إجمالي المبيعات للشركات المساهمة السعودية . ٣

  المسؤولية االجتماعية ؟
 ما طبيعة العالقة بين عمر الشركة ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية ؟. ٤
  هل للموقع الجغرافي للشركة تأثير على مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية؟. ٥
وعدد أعضاء مجلس ، عدد أعضاء مجلس اإلدارة(مثل  ما طبيعة العالقة بين خصائص حوكمة الشركات. ٦

ومستوى اإلفصاح عن المسؤولية ) وعدد لجان مجلس اإلدارة، وعدد اجتماعات مجلس اإلدارة، اإلدارة المستقلين
  االجتماعية؟



  
  
 

:     أهمية الدراسة  

االجتماعية للشركات واإلفصاح ذلك أن المسؤولية ، تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله
وجاء هذا االهتمام إيمانا من هذه الدول بأن ، عنها هي محل اهتمام العديد من دول العالم وخصوصًا المتقدم

وبشكل مواٍز لدورها التقليدي ، على الشركات أن تقوم بدورها االجتماعي والبيئي كجزء من المحيط الذي تعمل فيه
فتأتي أهمية ، وفاًء لتلك المجتمعات التي تشاركها الموارد بل قد تستنزف مواردها )المتمثل بالهدف االقتصادي(

كما تأتي أهمية هذه الدراسة في ، الدراسة في مواكبتها للجهود المبذولة عالميًا في تحقيق التنمية االجتماعية
ية بشكٍل خاص في توفير المكانة التي يشغلها اإلفصاح المحاسبي بشكل عام واإلفصاح عن المسؤولية االجتماع

كما أن . المعلومات التي يحتاج إليها مستخدمي التقارير المحاسبية التساع نطاق الفئات المهتمة بأمور الشركة
اختبار العالقة بين مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات وبعض خصائص الشركة وآليات 

رًا لوجود فروق بين البيئة التي تمت بها الدراسات السابقة وبيئة الحوكمة يعطي الدراسة الحالية أهمية خاصة نظ
كما تتمثل أهمية الدراسة في محاولٍة للمساهمة في أدبيات الموضوع وٕاثراء .عمل الشركات الصناعية السعودية

والدراسات المكتبة العربية وباألخص المملكة العربية السعودية التي تعاني كباقي الدول العربية من ندرة البحوث 
مقارنة بالدراسات التي تمت في الدول المتقدمة كاستراليا ، في مجال اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات

  .والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة ودول شرق آسيا
أدبيات هذا  ومساهمًة في سد النقص في، ويأمل الباحث أن تكون هذه الدراسة لبنًة مهمًة في هذا المجال

لكونها تعالج موضوعًا يتعلق  - الموضوع الحيوي في الدول العربية وباألخص في المملكة العربية السعودية 
بمدى التزام الشركات الصناعية المساهمة السعودية باإلفصاح عن بعض عناصر المسؤولية االجتماعية في 

ض المتغيرات المؤثرة في مستوى اإلفصاح عن وأن تسهم كذلك في التوصل إلى معرفة بع - تقاريرها السنوية
ومحفزًة للجهات ، وأن تكون محفزًة لباقي الشركات للقيام بواجبها االجتماعي، المسؤولية االجتماعية للشركات

على إيجاد معايير وٕارشادات ، ووزارة التجارة، وهيئة سوق المال، المعنية كالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
  .  زمة في هذا المجالمنظمة ومل

  :     أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية 
من خالل مقارنة اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية في التقارير السنوية للشركات ، المساهمة السعودية

  :ويتفرع من الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية، قترحبمؤشر اإلفصاح االجتماعي الم

وبين اإلفصاح عن عناصر المسؤولية ، الحوكمة وآليات العالقة بين بعض خصائص الشركات دراسة. ١
  .االجتماعية

التعرف على أساليب اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية في التقارير السنوية للشركات المساهمة . ٢
  .السعودية

  :الدراسات السابقة

فقد أجريت العديد من ، تحظى العالقة بين منظمات األعمال والمجتمع باهتمام كبير من البلدان المتقدمة
في حين ال يزال اهتمام البلدان ، الدراسات واألبحاث على موضوع اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات



  
  
 

بمشيئة اهللا  -وسوف تتم اإلشارة  .ية االجتماعية ضعيفًا وأقل من المأمولالنامية بموضوع المحاسبة عن المسؤول
  .ألهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة -تعالى

  :الدراسات ذات العالقة بالمملكة العربية السعودية

  ):٢٠٠٨(، دراسة السيد
قام الباحث بدراسة تهدف إلى معرفة مدى التزام الشركات السعودية بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات الواردة 

ومدى أهمية تضمين المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية والبيئية ضمن ، في الئحة حوكمة الشركات السعودية
الشركات المساهمة السعودية لعامي  شركة من ٥٢طبقت الدراسة على التقارير المالية لعدد . مبادئ الحوكمة

وأظهرت النتائج أن هناك تفاوتًا بين الشركات في اإلفصاح عن بيانات المسؤولية االجتماعية ، م٢٠٠٨، ٢٠٠٧
والبيئية بسبب أن اإلفصاح عن هذا النوع من المسؤولية ال يزال أمرًا اختياريًا في العديد من الدول ومنها المملكة 

وأكدت على أن ، وأن الشركات ملتزمة بتطبيق آليات ومبادئ الئحة حوكمة الشركات السعودية ،العربية السعودية
الشركات الملتزمة بتطبيق آليات ومبادئ حوكمة الشركات من أكثر الشركات إفصاحًا عن بيانات المسؤولية 

  . االجتماعية والبيئية
  ):٢٠١١(، دراسة عسيري

افر معلومات عن المسؤولية االجتماعية للشركات المساهمة استهدفت دراسة عسيري البحث عن مدى تو 
. م٢٠٠٨شركة للعام المالي ١٢٧وذلك بتحليل محتوى التقارير المالية السنوية لعينة مكونة من ، السعودية

وأن ، ٪ من الشركات قد أفصحت عن المسؤولية االجتماعية في تقاريرها المالية٦٠وتوصلت الدراسة إلى أن 
، وأغلب هذه الشركات أفصحت في صورة وصفية أو وصفية وكمية معاً ، في تقرير مجلس اإلدارةاإلفصاح كان 

  . بينما االهتمام بالبيئة والتبرعات كان ضعيفا، وأن تركيز الشركات كان على اإلفصاح عن مجال الموارد البشرية
  ):٢٠١٤(، دراسة صبح

السعودية باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية من شركات المساهمة الاستهدف البحث معرفة مدى التزام 
وكذلك عالقة اإلفصاح ، شركة ١٦٢والبالغ عددها  م٢٠١٢خالل التقارير المالية المنشورة للعام المالي 

وقد أظهرت النتائج أن إفصاح الشركات . واألرباح، ورأس المال، االجتماعي ببعض المتغيرات كحجم األصول
كما أظهرت النتائج أن هناك عالقة طردية ضعيفة بين إفصاح الشركات عن ، شكل عامالمساهمة كان متدنيًا ب

  .المسؤولية االجتماعية وتلك المتغيرات

  :الدراسات في العالم العربي

  ):٢٠٠٨(، دراسة خشارمة
هدفت هذه الدراسة والتي أجريت في األردن إلى تحديد مستوى اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة 

وتحديد عالقة مستوى اإلفصاح عن المسؤولية ، م٢٠٠٦االجتماعية في التقارير السنوية لعام بالمسؤولية 
ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة شملت الشركات الصناعية المدرجة . االجتماعية ببعض خصائص الشركة

) ٢٤(ون من وتم استخدام أسلوب مؤشر اإلفصاح المك، شركة ٦٠م وعددها ٢٠٠٦في بورصة َعّمان لعام 
عنصر من عناصر المسؤولية االجتماعية من واقع الدراسات السابقة والمعايير الدولية المقترحة بواسطة المجلس 

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية . االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة
حيث حصل مؤشر ، )٪١٢.٩(عن الشركات مجتمعًة  االجتماعية كان منخفضًا حيث بلغ متوسط اإلفصاح



  
  
 

تاله مؤشر اإلفصاح عن عناصر المستهلكين ، ٪٢٤اإلفصاح لعناصر الموارد البشرية على أعلى نسبة وهي 
، ٪٥وأخيرًا مؤشر اإلفصاح لعناصر البيئة بنسبة ، ٪٥.٢ثم مؤشر اإلفصاح لعناصر المجتمع ، ٪١٦.٢بنسبة 

أما سمات ، عالقة إيجابية بين حجم الموجودات ومستوى اإلفصاح االجتماعيكما توصلت الدراسة إلى وجود 
فلم يتضح وجود تأثير لها على مستوى ) أو الخسارة(الشركة األخرى مثل نسبة المديونية وحصة السهم من الربح 

  .اإلفصاح االجتماعي
  ):٢٠١٢(، دراسة بولصنام وزوينة

بينت الدراسة أهم العوامل التي تؤثر على اإلفصاح االجتماعي بصفة عامة وفي شركة البوتاس العربية 
على أساس ) اإلفصاح االجتماعي(وقد تم التعبير عن المتغير التابع ، المساهمة العامة األردنية بصفة خاصة

في حين أن المتغيرات ، م٢٠١٠حتى م و ٢٠٠٥من عام التكاليف االجتماعية المفصح عنها خالل الفترة الزمنية 
وحجم ، )ممثًال في عدد أعضاء مجلس اإلدارة(وحجم مجلس اإلدارة ، حجم األصول: المستقلة تمثلت في

وتوصلت الدراسة إلى أن شركة البوتاس العربية المساهمة . وعمر الشركة، )العائد على األصول(المبيعات 
، الجتماعية ولكن ليس بشكل منفصل عن القوائم المالية الرئيسةالمحدودة تلتزم باإلفصاح عن بعض األنشطة ا

في حين أن تأثير كٍل ، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير لحجم المبيعات على اإلفصاح االجتماعي للشركة
ولم تظهر نتائج ، من عمر الشركة وعدد أعضاء مجلس اإلدارة على اإلفصاح االجتماعي للشركة كان ضعيفاً 

 .  أي تأثير لزيادة حجم األصول على اإلفصاح االجتماعي الدراسة
  ):٢٠١١(، دراسة الفرح والهنداوي -

قام الباحثان بدراسة تهدف إلى تحديد نسبة اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية في التقارير 
من خالل بناء مؤشر مقترح ، شركة من الشركات الصناعية المساهمة األردنية ٧٢السنوية لعينة مكونة من 

ات وحجم المبيعات تأثير على كما هدفت لتحديد ما إذا كان لحجم الموجود، لإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تفاوتًا في مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية . مستوى اإلفصاح االجتماعي

لعامي ) ٪٤٣(وأن نسبة اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية لم تتجاوز ، االجتماعية بين الشركات
) ٪٧٣.٦(لإلفصاح كانت عن اإلفصاح عن مجال البيئة بنسبة وأن أعلى نسبة مئوية ، ٢٠٠٨و ٢٠٠٧الدراسة 

كما أن مستوى اإلفصاح االجتماعي لم يتحسن بشكل ملحوظ خالل ، لعامي الدراسة على التوالي) ٪٦٩.٤(و
كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير ذي داللة إحصائية لحجم الموجودات وحجم المبيعات ، عامي الدراسة

  .    صاح االجتماعيعلى مستوى اإلف
  :الدراسات األجنبية

  :من أبرز الدراسات األجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة
   ):Eng and Mak, 2003(دراسة 

وهيكل اإلدارة على ، هيكل الملكية: هدفت هذه الدراسة التي أجريت في سنغافورة إلى قياس مدى تأثير كل من
، شركة من الشركات المدرجة في سوق سنغافورة المالي ١٥٨وذلك لعينة مكونة من ، مستوى اإلفصاح االختياري

ووجود مستثمرين يملكون ، رة في رأس مال الشركةنسبة ملكية اإلدا: وقد تألفت العوامل المتعلقة بهيكل اإلدارة من
ونسبة وجود أعضاء ، ونسبة ملكية الحكومة في رأس مال الشركة، ٪ أو أكثر من إجمالي رأس مال الشركة٥

ولقياس مستوى اإلفصاح االختياري تم استخدام مؤشر مقترح يحتوي على معلومات . مستقلين في مجلس اإلدارة
الدراسة إلى أن مستوى اإلفصاح يزيد في الشركات التي تنخفض فيها نسبة ملكية  وخلصت. مالية وغير مالية



  
  
 

في حين ال يوجد تأثير على مستوى اإلفصاح ، وتلك التي تملك فيها الحكومة نسبة عالية، اإلدارة في رأس مالها
لدراسة أن مستوى كما أظهرت ا، ٪ أو أكثر من إجمالي رأس مال الشركة٥االختياري للمستثمرين الذين يملكون 

اإلفصاح االختياري ينخفض في الشركات التي تزيد فيها نسبة عدد األعضاء المستقلين؛ على اعتبار أنها تخضع 
  .   ومن ثم فال حاجة لمزيد من اإلفصاح االختياري، لرقابة أكبر من قبل أطراف محايدة

  :Hossain, Islam and Andrew, 2006)(دراسة 
الدراسة إلى قياس مستوى اإلفصاح االجتماعي والبيئي في التقارير السنوية لعينة مكونة هدف الباحثون من هذه 

وذلك باستخدام أسلوب ، م٢٠٠٣- ٢٠٠٢لعام شركة من الشركات المدرجة في بورصة بنجالديش ) ١٠٧(من 
بين  كما هدفت لدراسة العالقة، عنصرًا لقياس مدى اإلفصاح االجتماعي ٦٠مؤشر إفصاح مقترح مكون من 

العائد ، حجم األصول، حجم المبيعات: هامش الربح: نوع الصناعة: اإلفصاح االجتماعي وبعض المتغيرات مثل
وتوصلت الدراسة  .ووجود فروع عالمية للشركة، اعتبار الشركة مصدرة للسندات، أتعاب التدقيق، على األصول

الشركات التي تبذل جهودًا في مجال  وأن نسبة، إلى وجود تفاوت كبير في مستوى اإلفصاح بين الشركات
من إجمالي الشركات؛ بسبب أن اإلفصاح هو إفصاٌح ) ٪٨.٣٣(اإلفصاح االجتماعي والبيئي ال تتجاوز 

ونوع ، هامش الربح: كما بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين مستوى اإلفصاح وكل من، اختياري
    .وكون الشركة مصدرًة للسندات، الصناعة
   :,and Mary, (Ratanajongkol, Howard 2006(دراسة 

، هدفت هذه الدراسة التي أجريت في تايلند إلى معرفة طبيعة التقرير عن المسؤولية االجتماعية للشركات التايلندية
ولتحقيق . م٢٠٠١م إلى ١٩٩٧ودراسة ممارسات الشركات للمسؤولية االجتماعية خالل الخمس سنوات من عام 

وتوصلت إلى أن هناك . شركة من الشركات التايلندية ٤٠دراسة المنشود فقد طبقت على عينة مكونة منهدف ال
وأن تركيز الشركات للمسؤولية ، تطورًا في التقرير واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية بين الشركات التايلندية

  .بين المجاالت الخمسة االجتماعية كان ينصب على مجال الموارد البشرية في المقام األول من

  :and Rodrigues, 2008) (Brancoدراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إفصاح البنوك البرتغالية عن المسؤولية االجتماعية في مواقعها على االنترنت 
ومقارنة ذلك باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية من واقع التقارير السنوية المنشورة ، م٢٠٠٥و ٢٠٠٤لعامي 

. بنك من البنوك البرتغالية ١٢ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة مكونة من . م٢٠٠٤و  ٢٠٠٣عامي ل
وتوصلت الدراسة إلى أن لطبيعة المعلومات االجتماعية دورًا في تحديد وسيلة اإلفصاح؛ فاإلفصاح عن البرامج 

في حين أن اإلفصاح عما يتعلق ، ستثمرين بها غالباً البيئية أو الموارد البشرية يتم في التقارير السنوية الهتمام الم
كما توصلت إلى أن المصارف الكبيرة الحجم . بالعمالء والمنتجات والمجتمع يكون بمواقع الشركات االلكترونية

  . تولي جانب اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية اهتمامًا أكبر

  ):Webb; Cohen; Nath and Wood, 2009-Holder(دراسة 
ركزت هذه الدراسة التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية على مدى ممارسات الشركات لإلفصاح عن 

وذلك من خالل تحليل ، وتأثير كل من حجم الشركة ونوع الصناعة على مستوى اإلفصاح، المسؤولية االجتماعية
ية المدرجة في البورصة األمريكية شركة من الشركات األمريك) ٥٠(محتوى التقارير الصادرة لعينة مكونة من 

وأن ما يقرب من ، وتوصلت الدراسة إلى أن معظم الشركات أفصحت عن المسؤولية االجتماعية. م٢٠٠٤لعام 
وأما عناصر المسؤولية االجتماعية التي تم ، نصف الكشوفات المقدمة للجمهور خالل العام تناولت اإلفصاح



  
  
 

وعن أماكن ، والموارد البشرية، والتنوع، والبيئة، والصحة، المجتمع: اإلفصاح عنها فتمثلت في كل من مجال
اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية االجتماعية فقد جاءت وسائل اإلعالم بالدرجة األولى ممثلًة بالمواقع االلكترونية 

وأن ، كما بينت أن لنوع الصناعة أثرًا في كمية اإلفصاح، تليها التقارير المالية الصادرة عن الشركات، والصحافة
  . إيجابيًا في اختيار طريقة اإلفصاح بواسطة وسائل اإلعالم لحجم الشركة تأثيراً 

  ):Akhtaruddin, Hossain, M Hossain and Yao, Lee, 2009(دراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة مستوى اإلفصاح عن المعلومات االختيارية ببعض خصائص حوكمة 

شركة من الشركات المدرجة في بورصة  ١١٠مكونة منوذلك من خالل دراسة التقارير السنوية لعينة ، الشركات
وخلصت . حيث تم تحديد مستوى اإلفصاح باستخدام مؤشر لتحليل التقارير السنوية، م٢٠٠٢ماليزيا للعام المالي 

 ونسبة، مجلس اإلدارة وكل من حجم الطوعية بين اإلفصاح عن المعلومات وجود عالقة إيجابيةالدراسة إلى 
 أعضاء لجنةكما كشفت عن عدم وجود عالقة بين اإلفصاح االختياري ونسبة ، رة المستقلينأعضاء مجلس اإلدا

في حين وجدت عالقة عكسية قوية بين مستوى اإلفصاح االختياري ، المجلس أعضاء إلى إجمالي المراجعة
  .في الشركة ونسبة السيطرة العائلية

  :(Yao, Wang and Song, 2011)دراسة 
كحجم ، الدراسة عالقة اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات الصينية ببعض المحدداتاختبرت هذه 

، وكون الشركة ذات تأثير سلبي على البيئة، وعمر الشركة، ووسيلة العرض في األعالم، وملكية األسهم، الشركة
كات المدرجة في بورصة شركة من الشر  ٨٠٠وذلك من خالل إجراء دراسة تحليلية لمحتوى التقارير ألكثر من 

وخلصت الدراسة إلى أن نسبة الشركات التي أفصحت عن المسؤولية . م٢٠٠٩و  ٢٠٠٨شنغهاي خالل عام 
، المجتمع المحلي، البيئة، العمالء، الموظفين، ٪ وتناولت الجوانب المتعلقة بالمساهمين٣٣االجتماعية ال تتجاوز 

حجم : ين حجم اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية وكل منكما توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة جيدة ب
وأن الشركات ذات التأثير السلبي على البيئة هي ، ووسيلة العرض في وسائل األعالم، وملكية األسهم، الشركة

كما بينت الدراسة أن العالقة بين اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية وعمر ، األكثر إفصاحا عن األمور البيئية
  .كة عالقٌة سلبية وهي نتيجة تخالف نتائج العديد من الدراسات السابقةالشر 

  ):and Ghazali, 2012 Esa(دراسة 
شركة من الشركات المرتبطة بالحكومة الماليزية  ٢٧هدفت هذه الدراسة والتي أجريت على عينة مكونة من 

توى إفصاح الشركات عن المسؤولية إلى معرفة ما إذا كانت هناك زيادة في مس، والمدرجة في بورصة ماليزيا
والذي هو عبارة عن ، م٢٠٠٦عام ) the Silver Book(االجتماعية بعد إدخال الكتاب المسمى الفضة 

وقد تم ، مجموعة من المبادئ التوجيهية لتلك الشركات لالنخراط بفاعلية في أنشطة المسؤولية االجتماعية
كما هدفت الدراسة ، ٢٠٠٧و  ٢٠٠٥التقارير السنوية لعامي  استخدام مؤشر مقترح لقياس مستوى اإلفصاح في

وتوصلت الدراسة إلى أن . إلى معرفة عالقة اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية ببعض خصائص الحوكمة
، ٢٠٠٥مقارنة بعام  ٢٠٠٧نطاق اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات محل الدراسة قد زاد في عام 

التطور في اإلفصاح إلى األثر اإليجابي لكتاب الفضة حيث كان مساهمًا ومشجعًا لتلك وتفسر الدراسة ذلك 
، الشركات لتبني المزيد من أنشطة المسؤولية االجتماعية وبالتالي اإلفصاح عن تلك األنشطة في التقارير السنوية

واإلفصاح ) حجم المجلس(كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
على اعتبار أن كبر حجم المجلس يزيد من تبادل الخبرات واألفكار بين ، عن المسؤولية االجتماعية للشركات



  
  
 

األعضاء والتي يمكن أن تؤدي إلى التوسع في المشاركة المجتمعية وبالتالي اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية؛ 
د األعضاء المستقلين في المجلس واإلفصاح عن المسؤولية في حين أن هناك عالقة عكسية بين نسبة عد

وأرجعت الدراسة سبب تلك العالقة العكسية إلى أن مشاركة الشركات في أنشطة المسؤولية ، االجتماعية
وقد يكون تركيزهم على األداء المالي للشركات أكثر من ، االجتماعية ليس الشغل الشاغل للمديرين المستقلين

  .   وأكدت الدراسة على أنه يجب الحذر عند تفسير هذه النتيجة النخفاض مستوى الداللة، اعي لهااألداء االجتم
  ):Bayoud, 2012(دراسة 

تأثير على مستويات ، وحجم الشركة، لمعرفة ما إذا كان لعمر الشركة، ونوع الصناعةبدراسة  Bayoudقام 
تم استخدام األساليب الكمية والنوعية لجمع  وقد، )CSRD(اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات 

شركة من  ٤٠من خالل تحليل التقارير السنوية لعينة مكونة من ، البيانات لتحديد مستوى اإلفصاح االجتماعي
من المديرين الماليين ومديري المعلومات  ٣١باإلضافة إلى مقابلة ، ٢٠٠٩ -٢٠٠٧الشركات الليبية لألعوام 

وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة . حول محددات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للتعبير عن تصوراتهم
  .إيجابية بين تلك العوامل ومستوى اإلفصاح االجتماعي في الشركات الليبية

  ):Khan, Muttakin and Siddiqui, 2013(دراسة 
فصاح عن المسؤولية االجتماعية وهذه عبارة عن دراسة تحليلية لمعرفة تأثير آليات حوكمة الشركات على اإل

وعدد ، والملكية األجنبية، والملكية العامة، )إدارة المالك للشركة(كالملكية اإلدارية ، للشركات في بنغالديش
ووجود لجنة ، وازدواجية الدور الذي يقوم به الرئيس التنفيذي للشركة، األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة

شركة من شركات التصنيع  ١١٦لعينة تتألف من دراسة تمت دراسة التقارير السنوية ولتحقيق هدف ال. للمراجعة
وقد تم . شركة ١٣٥والبالغ عددها  م٢٠٠٩حتى  ٢٠٠٥المدرجة في بورصة دكا لألوراق المالية لألعوام من 

مجتمع ال(بند من بنود المسؤولية االجتماعية في مجاالت  ٢٠استخدام أسلوب مؤشر إفصاح مقترح مكون من 
؛ لقياس مدى اإلفصاح االجتماعي الذي تقوم به )ومعلومات المنتجات والخدمات، والموظفين، والبيئة، المحلي

أن هناك عالقة سلبية للملكية اإلدارية مع اإلفصاح عن المسؤولية وتوصلت الدراسة إلى . الشركات عينة الدراسة
وعدد ، والملكية األجنبية، الملكية العامةلكل من عالقة إيجابية هامة في حين أن هناك ، االجتماعية للشركات

مع مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية ، ووجود لجنة للمراجعة، أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
كما ال يوجد الزدواجية الدور الذي يقوم به الرئيس التنفيذي للشركة أي أثر على اإلفصاح عن ، للشركات

  .  سؤولية االجتماعيةالم
  : (C. Oliveira, Junior and V. Oliveira, 2013)دراسة 

قام هؤالء الباحثون بدراسة تأثير كٍل من حجم الشركة والبلد الذي تمارس فيه الشركة نشاطها على ممارسة 
كبار شركة من  ١٥وقد تمت الدراسة على عينة مكونة من ، الشركات لإلفصاح عن المعلومات االجتماعية

وقد قام ، العالمية" فوربس"شركة من كبار الشركات البرازيلية حسب ترتيب قائمة  ١٥الشركات الفرنسية وكذلك 
بند من إرشادات المسؤولية  ١٦الباحثون بتحليل محتوى تقارير تلك الشركات باستخدام مؤشر مكون من 

ال يوجد اختالف كبير في مستوى اإلفصاح  وتوصلت الدراسة إلى أنه. االجتماعية حسب منشورات األمم المتحدة
كما توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد عالقة بين مستوى اإلفصاح ، االجتماعي بين الشركات الفرنسية والبرازيلية

  .  عن المسؤولية االجتماعية وحجم الشركة
  ):Stratling, 2014 Jizi, Salama, Dixon and(دراسة 



  
  
 

عن المسؤولية هدفت هذه الدراسة والتي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية إلى تحديد عالقة اإلفصاح      
ونسبة ، حجم مجلس اإلدارة ممثًال بعدد أعضاء المجلس، ببعض خصائص حوكمة الشركات ومنها االجتماعية

بنك من البنوك  ١٩٣نوية لعينة مكونة من ولتحقيق ذلك الهدف فقد تمت دراسة التقارير الس. األعضاء المستقلين
 - ٢٠٠٧وذلك في أعقاب األزمة المالية عام ، ٢٠١١حتى عام  ٢٠٠٩التجارية الوطنية األمريكية من عام 

في التقارير  عن المسؤولية االجتماعيةاإلفصاح وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بين . ٢٠٠٨
 . ونسبة األعضاء المستقلين، اإلدارةعدد أعضاء مجلس ، السنوية وكل من

  ):Barros, Boubaker and Hamrouni, 2013(دراسة 
هدف الباحثون من هذه الدراسة إلى معرفة أثر بعض خصائص حوكمة الشركات على ممارسات اإلفصاح عن 

. ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٦شركة من الشركات الفرنسية لألعوام من  ٢٠٦المعلومات االختيارية لعينة مكونة من 
، اجتماعات مجلس اإلدارةتكرار : وخلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بين اإلفصاح االختياري وكل من

واألقل مديونية ، وأن الشركات األكثر ربحية، وجودة المراجعة الخارجية، ونسبة األعضاء المستقلين في المجلس
  . تفصح عن المعلومات االختيارية بشكل أكبر

  ):Alvarez, Formigoni and Antunes, 2014(دراسة 
ت البرازيلية ألنشطة المسؤولية االجتماعية تختلف باختالف هدفت الدراسة لمعرفة ما إذا كانت ممارسة الشركا

شركة حسب انتمائها  ٥٠٠ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة مكونة من . المنطقة الجغرافية للبالد أم ال
 وقد، )منتصف الغرب، الجنوبية الشرقية، الجنوبية، الشمالية الشرقية، الشمالية(م ٢٠٠٨للمنطقة الجغرافية لعام 

، مجاالت العمل: م في ساو باولو وهي٢٠٠٨تم االعتماد على الممارسات االجتماعية التي يقدمها معهد إيثوس 
واالحتكار ، ومجاالت تتعلق بأثر الشركات على المجتمعات التي تعمل بها كالرشوة والفساد، والبيئة، والمنتج
ممارستها للمسؤولية االجتماعية تبعًا للمنطقة  وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تباينًا بين الشركات في. وغيرها

حيث كشفت الدراسة عن أن الشركات ، الجغرافية ؛الختالف مطالب أصحاب المصالح والضغوط في كل منطقة
في حين أن ، التي تقع في المنطقة الشمالية من البرازيل تمارس القضايا البيئية بشكل أكبر من باقي المناطق

والشمالية الشرقية من البالد تظهر لديها الممارسات االجتماعية مع ، المنطقة الجنوبية الشركات التي تعمل في
أما الشركات في المنطقة الجنوبية الشرقية فتتميز بالممارسات المتعلقة ، المجتمع بشكل أكبر من باقي المناطق

  .بمسؤولية المنتج
  ):Andrikopoulos, Samitas and Bekiaris, 2014(دراسة 

وحجم ، ربحية المؤسسة: هدفت الدراسة إلى استكشاف بعض العوامل المحددة لممارسة المسؤولية االجتماعية مثل
ولتحقيق الهدف قام الدارسون . األوربية يورونكستالمؤسسة من قبل المؤسسات المالية المدرجة في بورصة 

ولتحديد . مؤسسة من المؤسسات المالية) ٩٣(بتحليل محتوى التقارير المنشورة عبر اإلنترنت لعينة مكونة من 
بند من بنود المسؤولية االجتماعية في  ٢٢تم استخدام مؤشر مقترح مكون من درجة اإلفصاح االجتماعي 

وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات كبيرة الحجم والشركات ). الموارد البشرية، أخالقيات اإلفصاح، البيئة(مجاالت 
  . بإفصاح اجتماعي أكبر ذات القدرة المالية تتميز

  ):Ofori, Nyuur and S-Darko, 2014(دراسة 
وكذلك تحديد مدى وجود ، استكشاف دوافع ممارسة الشركات في غانا للمسؤولية االجتماعية حاولت هذه الدراسة

بنك من البنوك العاملة في دولة  ٢٢وقد تم اختيار عينة مكونة من . عالقة بين تلك الممارسات واألداء المالي



  
  
 

كما ، ة كأداة استراتيجيةوتوصلت الدراسة إلى أن البنوك في غانا تعرض ممارسة المسؤولية االجتماعي. غانا
وأن ، توصلت الدراسة إلى أن الربحية واالستدامة من الدوافع الرئيسية لممارسة البنوك لمسؤوليتها االجتماعية

والعائد على ، العائد على األصول(هناك عالقة إيجابية بين أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات وربحيتها 
  ). حقوق المساهمين

  ):in and Khan, 2014Muttak(دراسة 
ببعض المسؤولية االجتماعية للشركات اختبرت هذه الدراسة التي أجريت في بنغالديش عالقة اإلفصاح عن 

  . ونوع الصناعة، والصناعة الموجهة نحو التصدير، وحجم الشركة، المحددات؛ كملكية األسرة
شركات الصناعية المدرجة في بورصة شركة من ال) ١١٦(ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة مكونة من 

. م٢٠٠٩حتى  ٢٠٠٥وتم إجراء دراسة تحليلية لمحتوى التقارير الصادرة عن تلك الشركات لألعوام من ، دكا
حجم : وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية وهامة بين اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية وكل من

هناك عالقة سلبية بين اإلفصاح عن في حين أن ، ونوع الصناعة، يروالصناعة الموجهة نحو التصد، الشركة
  . المسؤولية االجتماعية للشركات وملكية األسرة

  ):Lu and Abeysekera, 2014(دراسة 
قام الباحثان بدراسة تأثير كل من أصحاب المصلحة وبعض خصائص الشركات على ممارسات اإلفصاح عن 

شركة من الشركات المدرجة في سوق األسهم الصيني لعام  ١٠٠لعينة مكونة من المسؤولية االجتماعية والبيئية 
باستخدام أسلوب ، وتم جمع البيانات من التقارير السنوية للشركات وكذلك تقارير المسؤولية االجتماعية. م٢٠٠٨

اإلفصاح  وتوصلت الدراسة إلى إيجابية العالقة بين. مؤشر اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية والبيئية
في حين أن دور أصحاب . ونوع الصناعة، والربحية، حجم الشركة: االجتماعي والبيئي للشركات وكل من

، كان ضعيفًا ومختلفا، المصلحة في التأثير على إفصاح الشركات الصينية عن المسؤولية االجتماعية  والبيئية
أما تأثير الدائنين فكان ، ة االجتماعية والبيئيةفدور المساهمين كان مؤثرا بشكل أكبر في اإلفصاح عن المسؤولي

  .واضحًا في اإلفصاح عن المسؤولية البيئية بشكل أكبر
  ):(Kansala, Joshi and Batra, 2014دراسة 

شركة من الشركات  ٨٠هدفت الدراسة لتحديد مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية لعينة مكونة من 
تحديد عالقة مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية ببعض الخصائص المالية كما هدفت الدراسة ل، الهندية

، وتوصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى إفصاح الشركات عن مسؤوليتها االجتماعية. وغير المالية للشركات
الغة من عناصر المسؤولية االجتماعية المستخدمة في الدراسة الب ٪١٠حيث بلغ مستوى إفصاح الشركات قرابة 

حجم الشركة : كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين مستوى اإلفصاح وكل من. عنصراً  ٤٨٠
في حين أن عالقة مستوى اإلفصاح بالربحية ، وعمر الشركة، وسمعة الشركة، ونوع الصناعة، )إجمالي األصول(

  . ليست كبيرة
  :ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة

من خالل استطالع الدراسات السابقة وجد الباحث أن هناك ندرة في األبحاث التي تناولت موضوع اإلفصاح عن 
وأن غالبية الدراسات التي أتيح للباحث االطالع عليها طبقت ، المسؤولية االجتماعية في المملكة العربية السعودية

عن شركات تمارس أنشطتها في أسواق دول  على شركات تمارس أنشطتها في دول متقدمة تختلف بشكل كبير
مما يجعل تلك الدراسات تتميز بنوعية وجودة المعلومات االجتماعية؛ ويرجع ، نامية كالمملكة العربية السعودية



  
  
 

وهذا ما يحفز ، الوعي االجتماعي والبيئي الذي تتميز به شعوب البلدان المتقدمة: ذلك غالبًا ألسباب منها
، لتقصي المعلومات االجتماعية والبيئية التي يرغب أصحاب المصلحة اإلفصاح عنها الباحثين والمتخصصين

  . كما أن بعض هذه الدراسات طبقت في بيئات عربية مختلفة نوعًا ما
  : من أبرزها، لذا فإن هذه الدراسة تتميز عن غيرها من الدراسات في عدة أمور

بأنها تهدف لقياس مستوى اإلفصاح ، ة العربية السعوديةتميزها عن معظم الدراسات التي أجريت في المملك. ١
عن المسؤولية االجتماعية من خالل بناء مؤشر مقترح لإلفصاح االجتماعي االختياري اعتمادًا على ما ورد في 

واسترشادًا بمعيار المسؤولية االجتماعية ، الدراسات السابقة وما صدر عن بعض المنظمات والجمعيات المهنية
وبما يتناسب مع ظروف الشركات ، )٢٦٠٠٠اآليزو ( ISO عن المنظمة الدولية إلصدار المعاييرالصادر 

  .السعودية والبيئة السعودية
تميزها عن الدراسات السابقة المعدة في المملكة بأنها تحاول تحديد العالقة بين مستوى اإلفصاح عن عناصر . ٢

والتي لم تؤخذ باالعتبار في الدراسات التي ، الحوكمة المسؤولية االجتماعية وبعض خصائص الشركة وآليات
  .أجريت في المملكة على حد علم الباحث

  ).٢٠١٣، عابدين(وهما أكثر القطاعات تلويثًا للبيئة ، أنها مطبقة على قطاعي األسمنت والبتروكيماويات. ٣
تتعلق  -على حد علم الباحث –منها تناولها لمتغيرات جديدة لم تتناولها الدراسات السابقة وخصوصًا العربية. ٤

، الموقع الجغرافي للشركة: بدراسة العالقة بين مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية وتلك المتغيرات مثل
  . اإلدارةوعدد اجتماعات مجلس ، اإلدارةوعدد لجان مجلس ، المستقلين اإلدارةوعدد أعضاء مجلس 

أنها أجريت في المملكة العربية السعودية وعلى الواقع السعودي؛ بينما  اختالفها عن الدراسات األجنبية في. ٥
وكما هو معلوم فإن البيئة ، الدراسات األجنبية أجريت في بلدان غير المملكة وفي بيئات صناعية مختلفة

قت فيها الصناعية في المملكة تختلف إلى حد ما في طبيعتها ومكوناتها ومعطياتها عن البيئات المتقدمة التي طب
والمكتبات السعودية ، وبالتالي تأتي أهمية الدراسة الحالية؛ إلثراء المكتبات العربية عموماً ، تلك الدراسات

  .  خصوصًا في مجال موضوع الدراسة
تتميز الدراسة بأن طول الفترة الزمنية التي انقضت بين الدراسات السابقة التي أجريت في المملكة وبين هذه . ٦

استجد من تطور علمي وتغير في الظروف؛ تقتضي القيام بتحديث الدراسات في هذه المواضيع  الدراسة وما
  .والتأكد من ارتباط النتائج بالظروف الحالية، الهامة

  .من هذا المنطلق كان الدافع إلى إجراء هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية

  :فرضيات الدراسة
فقد تم صياغة الفرضيات على النحو ، ولتحقيق أهداف الدراسة وأهميتها، وأسئلتهابناًء على مشكلة الدراسة 

  :التالي
  :الفرضية األولى

ال توجد فروق في مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية 
  .محل الدراسة تبعًا للموقع الجغرافي للشركة

  :الفرضية الثانية
ال توجد عالقة بين حجم األصول للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة ومستوى اإلفصاح عن 

  . عناصر المسؤولية االجتماعية



  
  
 

  :الفرضية الثالثة
ال توجد عالقة بين إجمالي المبيعات للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة ومستوى اإلفصاح عن 

 .الجتماعيةعناصر المسؤولية ا
  :الفرضية الرابعة

ال توجد عالقة بين عمر الشركة الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة ومستوى اإلفصاح عن عناصر 
 .المسؤولية االجتماعية

  :الفرضية الخامسة
 ال توجد عالقة بين عدد أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة ومستوى

  .اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية
  :الفرضية السادسة

ال توجد عالقة بين عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين في الشركات الصناعية المساهمة السعودية محل 
  .الدراسة ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية

  :الفرضية السابعة
دارة في الشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة ومستوى ال توجد عالقة بين عدد لجان مجلس اإل

  .اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية
  :الفرضية الثامنة

ال توجد عالقة بين عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في الشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة 
  .ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية

  : حدود الدراسة
تتناول الدراسة في جانبها التطبيقي موضوع اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات : الحدود التطبيقية

، األوراق المالية والمتمثلة في شركات األسمنت والبتروكيماويات الصناعية المساهمة السعودية المدرجة في سوق
ودون التعرض لموضوع القياس المحاسبي عن ، ي المملكةدون التعرض للقطاعات االقتصادية األخرى ف

كما تركز الدراسة على اإلفصاح عن بنود المسؤولية  .الذي يخرج عن نطاق هذه الدراسةالمسؤولية االجتماعية و 
 .االجتماعية االختيارية من واقع التقارير السنوية فقط

ولية االجتماعية الواردة في تقارير الشركات تغطي هذه الدراسة اإلفصاح عن عناصر المسؤ : الحدود الزمنية
  .م٢٠١٣الصناعية محل الدراسة لعام 

  :اإلطار النظري للدراسة

  :مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات

وردت العديد من التعريفات للمسؤولية االجتماعية للشركة من قبل منظمات القطاع الخاص والمنظمات 
مر الزمن ويتطور مع  إال أن التعريف يشهد تغيرات جوهرية على، )٢٠١٠ ،أنور(الدولية والكتاب والباحثين 

لذا ال يمكن القول بوجود تعريف للمسؤولية االجتماعية للشركات يحظى بقبول عام؛ ، تطور المجتمع وتوقعاته
ن المسؤولية وعادة ما ُيسلم بأ، ومن ثم فال يوجد اتفاق في اآلراء حول القضايا االجتماعية التي يشملها التعريف

وأن العامل المشترك ، االجتماعية للشركات ليست عمًال خيريًا من جانبها كما أنها ليست امتثاًال مطلقًا للقانون



  
  
 

بين تعريفات المسؤولية االجتماعية للشركات هي أنها مفهوم تقوم بموجبه الشركات بإدماج المساهمات 
مؤتمر األمم (لها التجارية بقصد تحسين أثرها في المجتمع االجتماعية والبيئية في أنشطتها االقتصادية وأعما

  : ما يلي، ومن هذه التعريفات). ٢٠٠٤، المتحدة

ّعرف البنك الدولي المسؤولية االجتماعية للشركات بأنها التزام أصحاب األعمال بالمساهمة في التنمية 
، والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشتهم والمجتمع المحلي، وعائالتهم، من خالل العمل مع موظفيهم، المستدامة

ووفقًا للوثيقة الخضراء ). (United Nations, 2004بأسلوب يخدم قطاع األعمال والتنمية في آن واحد 
Green Paper التي نشرتها اللجنة األوربية European Commission  فإن المسؤولية  م ٢٠٠١عام

االجتماعية للشركات هي أن تقوم الشركات بدمج اهتماماتها االجتماعية والبيئية في أعمالها التجارية وأن تتفاعل 
فالتعريف السابق يركز على كون مفهوم المسؤولية ). Inyang, 2013(مع أصحاب المصالح بشكل طوعي 

كما ّعرفها مجلس  .اجتماعياً  محددة تلتزم بموجبها الشركاتاالجتماعية مفهومًا تطوعيًا ال يستلزم وضع قوانين 
بأنها التزام متواصل من قبل مؤسسات األعمال بالتصرف  (WBCSD)األعمال العالمي للتنمية المستدامة 

والعمل في الوقت نفسه على تحسين نوعية ومستوى المعيشة ، أخالقيًا والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية
  ).  WBCSD, 2009(إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع عامة ، وعائالتهمللعاملين 

مسؤولية المنشأة عن اآلثار : "أنهاالمسؤولية االجتماعية ب) (ISOوتّعرف منظمة المقاييس العالمية اآليزو 
المستدامة ورفاه المترتبة عن أنشطتها على المجتمع والبيئة عبر الشفافية والسلوك األخالقي المتوافق مع التنمية 

: ٢٠١٣، الطراونه وأبو جليل" (واالمتثال للقانون؛ فضًال عن األخذ بعين االعتبار توقعات المساهمين، المجتمع
المستمر للشركات تجاه  السلوك اإليجابي"ويّعرفها موقع الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية بأنها ). ١٣

  ). ٢٠١٥، السعودية للمسؤولية االجتماعية موقع الشبكة( الموظفين والمجتمع والبيئة
حيث ) ٢٠٠٥، احمد(ومنها ما ذكره ، كما أورد العديد من الباحثين والكتاب تعريفات للمسؤولية االجتماعية

والمسؤولية البيئية والتفريق بينهما لتحديد مفهوم المسؤولية ، يرى ضرورة الفصل بين مفهوم المسؤولية االجتماعية
حيث يرى أنه ال يمكن النظر إلى المسؤولية البيئية للمنشأة على أنها مسؤولية ، منشأة بشكل دقيقاالجتماعية لل

قيام المنشأة من منطلق ديني أخالقي بمجموعة مالئمة "لذا عرف المسؤولية االجتماعية للمنشأة بأنها ، اجتماعية
بهدف تطوير ، )سنة(المدى القصير من النشاطات التي على األقل ال تعود عليها بالنفع االقتصادي خالل 

لجهات ، المجتمع ورفاهيته من خالل وفائها ببعض الحاجات االجتماعية التي ليست بالضرورة هي المسببة لها
إن  -في حدود إمكانياتها المادية بعد الوفاء بااللتزامات القانونية، أو تجمعات رسمية أو غير رسمية ذات مصلحة

  ".     -وجدت
ر الباحث فإن المسؤولية االجتماعية للشركات تعرف بأنها واجب ديني أوًال ووطني ومن وجهة نظ

وأنها تعني تصرف الشركات على نهج يتصف بالمساءلة أمام مالكها وأمام األطراف األخرى ، ومجتمعي ثانياً 
وأن ، األجيال القادمةوتحقيقًا لمفهوم التنمية المستدامة وحفظ حق ، )والحكومة، والمجتمع، والعمالء، كالعاملين(

  .التزام هذه الشركات بمسؤولياتها االجتماعية ال يعني بالضرورة حصولها على المنافع المباشرة من هذا االلتزام

  :تجاه المسؤولية االجتماعية للشركاتفي المملكة العربية السعودية دور الغرف التجارية 
هتمام بنشر مفهوم المسؤولية االجتماعية والمشاركة للغرف التجارية الصناعية في المملكة دور بارز في اال

ومن ذلك تأسيس مجالس ، في التنمية االجتماعية وتنظيم مشاركة قطاع األعمال في أداء هذه المسؤولية
  : للمسؤولية االجتماعية ببعض مناطق ومدن المملكة مثل



  
  
 

   .مجلس المسؤولية االجتماعية بالرياض. ١
  .االجتماعية بغرفة جدةمركز المسؤولية . ٢
  .مجلس المسؤولية االجتماعية بالمدينة المنورة .٣
  .إسهامات الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية .٤

وسوف يتم التطرق لجهود كٍل من غرفتي التجارة بالرياض وجدة باعتبارهما من أوائل الغرف التي تبنت 
  : قامت بإنشاء مجالس للمسؤولية االجتماعيةوقد ، برامج للمسؤولية االجتماعية وأكثرها فاعلية

:مجلس المسؤولية االجتماعية بالرياض. ١  
ومنه ، م٢٠٠٦الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتبني أول ملتقى للمسؤولية االجتماعية في عام  قامت

وقد ذكرت أنه بمثابة مرجعية ألنشطة ومشروعات المسؤولية االجتماعية ، االجتماعية تأسس مجلس للمسؤولية
في  ويسعى إلى دعم برامج التنمية المستدامة، التي تتبناها الشركات والمؤسسات لتنمية المجتمع وتلبية احتياجاته

  :هي كالتالي، رامجوللمجلس عدد من األهداف والب، منطقة الرياض بشكل خاص ومناطق المملكة بوجه عام
  : أهداف مجلس المسؤولية االجتماعية• 

   :منها، يعمل المجلس على تحقيق جملة من األهداف
  .اقتراح أنشطة وبرامج اجتماعية تتوالها الشركات والمؤسسات √
  .رسم الخطط والدراسات المتعلقة بأهداف المجلس √
  .إعداد برامج لتحفيز المسؤولية االجتماعية في الشركات √
مجلس المسؤولية (تنظيم المحاضرات والندوات التي تساعد على نشر الوعي بالمسؤولية االجتماعية  √

  ).٢٠١٣، االجتماعية بالرياض
  :مركز جدة للمسؤولية االجتماعية. ٢

ليعمل على تحقيق مجموعة من األهداف ، تم تأسيس المركز من قبل الغرفة التجارية الصناعية بجدة
  : والبرامج والخدمات كما يلي

: أهداف مركز المسؤولية االجتماعية•   
وتكون الغرفة ، تقديم المشورة والدعم الفني للشركات والمؤسسات لتتمكن من تطبيق المسؤولية االجتماعية √

  .التجارية هي المرجع المعتمد في ذلك
معايير وقوانين محلية من أجل اختيار وتنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية على مستوى إيجاد العمل على  √

  .محافظة جدة
  . حسب المعايير الدولية) كمية أو وصفية(حث الشركات على إصدار تقارير سنوية غير مالية  √
أي ، ية للشركاتإطالق برامج اقتصادية واجتماعية مستدامة تحقق المفهوم المعاصر للمسؤولية االجتماع √

البرامج التي تعمل على الوفاء باحتياجات األجيال الحالية دون إهدار حق األجيال المستقبلية في الوفاء 
  ).٢٠١٣، غرفة جدة(باحتياجاتها 

أطلقت فقد ، وفي إطار تحفيز الشركات السعودية للقيام بدور حسن تجاه المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة
وذلك بالتعاون " المسؤولية االجتماعية للشركات السعودية"م مؤشر وجائزة ٢٠٠٨عام » ستثمارالهيئة العامة لال«

المتخصص بالبحث في المسؤولية ) (Account Abilityمع مبادرة جامعة هارفارد للمسؤولية االجتماعية ومركز 
وتهدف الهيئة العامة ، ركاتأن يعزز دور المسؤولية االجتماعية للش) المؤشر(من شأنه والذي االجتماعية، 



  
  
 

ومن المتوقع أن يزيد ، ومحفزًا للقدرة التنافسية بينهالالستثمار من هذا المؤشر أن يكون مرجعيًة لعمل الشركات 
، االقتصادية(تنافس الشركات في تحقيق األرباح وتكون في الوقت نفسه عنصرًا هامًا في تحقيق رفاهية المجتمع 

٢٠٠٨.(  

  :المسؤولية االجتماعيةمفهوم اإلفصاح عن 

أنه وعلى الرغم من اهتمام الهيئات والجمعيات العلمية والمهنية باإلفصاح عن ) ٢٠٠٦، الدوغجي(يرى 
، إال أنه لم يكن منتشرًا بشكل عام لدى الشركات في الدول المتقدمة إال حديثاً ، المسؤولية االجتماعية للشركات

السنوية وتزايد عدد الشركات التي تفصح عن المعلومات االجتماعية  حيث بدا االهتمام به واضحًا في التقارير
وقد انعكس االعتراف بالمسؤولية االجتماعية للشركات في اآلونة األخيرة على اهتمامات المحاسبة ، بشكل مطرد

  . الجتماعيةباعتبارها علمًا اجتماعيًا مما أدى إلى زيادة المطالبة بأن تقوم الشركات باإلفصاح عن مسؤولياتها ا

ويرى الباحث أن هذا التوسع في المحاسبة من شأنه أن يوفر المعلومات التي تحتاج إليها أطراف عدة في 
  . اتخاذ القرارات

األسلوب أو الطريقة التي بموجبها تستطيع المنشأة إعالم اإلفصاح االجتماعي بأنه ) ٢٠٠٩، خلف(يعرف و 
وتعتبر القوائم المالية أو التقارير ، تنوعة ذات األبعاد االجتماعيةالمجتمع بأطرافه المختلفة عن أنشطتها الم

   .الملحقة بها أداة مالئمة لذلك
سواًء   –عن المعلومات الوصفية والكمية  (voluntary)اإلفصاح االختياري"بأنه ) (Mathewsفي حين عرفه 

والذي تقوم به المنشأة إلعالم أو التأثير على فئات مختلفة من  - كانت تلك المعلومات الكمية مالية أو غير مالية
  ). ٢٠٠٣، ؛ المشار إليه في الخويطرMathews, 1993, 64" (مستخدمي تلك المعلومات

لمعلومات االجتماعية والبيئية يعتبر من قبيل القرارات التي تتخذها أن اإلفصاح عن ا) ٢٠٠٣، عبدالكريم(ويرى 
  .الشركة والمتعلقة باإلفصاح االختياري

  :منهجية الدراسة وٕاجراءاتها

  :منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل استعراض األدب النظري المتعلق باإلفصاح عن 

باإلضافة إلى جمع البيانات من خالل مراجعة التقارير السنوية ، لدراسات ذات الصلةالمسؤولية االجتماعية وا
للشركات الصناعية المساهمة السعودية؛ من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها للوصول إلى 

  .   نتائج تسهم في تقديم مجموعة من التوصيات
  :مصادر البيانات

  : اعتمدت الدراسة على نوعين من مصادر البيانات هما
والدراسات العربية ، والمؤتمرات والندوات، والمقاالت، تتمثل في مراجعة الكتب والدوريات: المصادر الثانوية

  .والمطالعة في مواقع االنترنت، واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث
  .  للشركات الصناعية المساهمة السعودية المنشورة على موقع تداولتتمثل في التقارير السنوية : المصادر األولية

  :عينة الدراسة
تمثل عينة الدراسة شركات اإلسمنت والبتروكيماويات الصناعية المساهمة المدرجة في سوق األوراق المالية 

ويرجع السبب في اختيار هذه الشركات الصناعية لتمثل عينة الدراسة؛ لكونها ، شركة ٢٧السعودي والبالغ عددها 



  
  
 

تشكل الجوهر األساس لالقتصاد السعودي وبالتالي تسهم في إحداث التنمية المجتمعية على مستوى المجتمع 
 كما تم اختيار هذه الصناعات على مستوى التحديد والخصوص الرتباطها بالصناعات البترولية، السعودي

هذا من ، )٢٠١٢، االقتصادية(٪ من االقتصاد السعودي ٩٠حيث تشكل إيرادات المشتقات النفطية ، )النفطية(
يقع على عاتق هذه الشركات مسؤولية المحافظة على البيئة نظير ما تسببه من آثار ، ناحية ومن ناحية أخرى

وما يتوجب عليها أيضًا تجاه المجتمع مقابل  ،سلبية على البيئة كأحد المجاالت الهامة في المسؤولية االجتماعية
كما أن المؤشر الذي تم إعداده لتحديد مستوى اإلفصاح عن ، استنزافها لموارده وثرواته الطبيعية غير المتجددة

  .المسؤولية االجتماعية يتناسب بشكل أكبر مع طبيعة نشاط تلك الشركات الصناعية
  : أسلوب الدراسة

تحليل محتوى التقارير السنوية المنشورة للشركات الصناعية المساهمة محل  يتمثل أسلوب الدراسة في
بهدف ، باستخدام مؤشر اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية الذي تم إعداده من قبل الباحث، الدراسة

ليل ويرجع السبب في استخدام أسلوب تح. تحديد مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية لكل شركة
العتماده على بيانات خضعت للتدقيق ، محتوى التقارير السنوية؛ لما يمتاز به هذا األسلوب من مصداقية عالية

  ).٢٠١١، جودة(والفحص من قبل مدققي حسابات معتمدين 
وقد اعتمد الباحث في بناء مؤشر اإلفصاح على مجموعة من عناصر المسؤولية االجتماعية االختيارية 

، القوانين التي تحكم وترشد نشاط وحدات قطاع األعمال في المملكة العربية السعودية: كٍل منالتي وردت في 
وكذلك العناصر التي اتفقت عليها أغلب الدراسات السابقة والتي أثرت األدب المحاسبي في هذا الجانب كدراسة 

)Meek et al., 1995 (استخدمت في كثير من الدراسات و ، والتي تم تطبيقها في الشركات األمريكية واألوربية
واستخدمت كذلك لقياس ، لقياس مستوى اإلفصاح االختياري لعدد من الشركات في سنغافورة وفي هونج كونج

حيث انتقى منها الباحث عناصر المسؤولية االجتماعية ، مستوى اإلفصاح االختياري لعدد من الشركات السعودية
تم الرجوع لما صدر عن بعض الجمعيات واللجان المحاسبية التي  كما، المناسبة ألغراض الدراسة الحالية

وجمعية المحاسبة ، )NAA(كلجنة المحاسبة عن األداء االجتماعي ، ساهمت في تحديد األنشطة االجتماعية
الصادر من المنظمة الدولية ) ISO 26000( ٢٦٠٠٠ومؤشر المسؤولية االجتماعية آيزو، )AAA(األمريكية 

مع مراعاة ضرورة مالئمة المؤشر لطبيعة أعمال الشركات في المملكة العربية السعودية ، يرإلصدار المعاي
  . والظروف االجتماعية المحيطة

هي من أحدث المواصفات اإلرشادية الصادرة " ٢٦٠٠٠اآليزو "ويرى الباحث أنه وٕان كانت مواصفة 
إال أن استخدامها بشكلها الكامل في ، اتللمسؤولية االجتماعية للشركات حيث تم طرحها منذ نحو أربع سنو 

ومن ، الدراسة الحالية كمؤشر لمستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات يكتنفه شئ من الصعوبة
الخبير بمنظمة األيزو العالمية من أن الكثير من الشركات العالمية ) Martin Neureiter(ذلك ما ذكره مارتن 

الخاصة بالمسؤولية االجتماعية " ٢٦٠٠٠مواصفة األيزو "ريكية غير مكترثًة بتطبيق وعلى رأسها الشركات األم
حيث تقوم المنظمة بقياس مدى انتشار المواصفة الجديدة من خالل عدد النسخ التي تم بيعها من ، للمنشآت

 ١٥٧و ، نسخة ٦٧٤وقد ذكر أن عدد النسخ المباعة في بريطانيا بلغ ، خالل موقع المنظمة على اإلنترنت
، مقدم(ويؤكد ذلك ، )٢٠١١، فهمي(وغير معروفة للكثيرين ، نسخة في أسبانيا ١٧٩و ، نسخة في فرنسا

كما يرى ، من قبل الشركات في العالم ككل قليل حتى اآلن ٢٦٠٠٠حيث يرى أن تبني مواصفة األيزو ) ٢٠١٢
اصفة كتأكيدها بأن الوقود األحفوري أن لبعض الدول تحفظًا على بعض الجوانب السلبية للمو ) ٢٠١١، الصديق(



  
  
 

وعن تطبيق الشركات المساهمة السعودية لمواصفة األيزو . أي البترول هو السبب الوحيد للتلوث البيئي
أنه على حد علمه ال يوجد أي شركة في المملكة العربية السعودية قامت ) ٢٠١٢، الربيعان(ذكر ، ٢٦٠٠٠

كما أن ، ير في مفهوم المسؤولية االجتماعية لدى إدارات تلك الشركاتوأن هناك خلط كب، بتطبيق هذه المواصفة
  .تبني هذا المفهوم يعود لجهد وٕامكانية ووعي القائمين على تلك الشركات

  :مؤشر اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
تستخدم لقياس مستوى  عنصرًا من عناصر المسؤولية االجتماعية) ٢٥(يشتمل مؤشر اإلفصاح على 

وقد تم توزيع هذه العناصر على أربعة .  (Social Disclosure Index)االجتماعي االختياري للشركة اإلفصاح
  :على النحو التالي، مجاالت

  ):العاملون(مجال الموارد البشرية : المجال األول
ويشتمل هذا ، أوضاع العاملينوهو من مجاالت االهتمام االجتماعي الداخلي للشركة والذي يوجه لتحسين 

  :المجال على عشرة عناصر كما يلي
  .برامج تدريب وتطوير العاملين . ٢        .عدد العاملين بالشركة. ١
  .سياسات االختيار للتدريب. ٤      .عدد العاملين الذين تم تدريبهم .٣
  ).حوار(المشاركة بقرارات تطوير الشركة  .٦  .تطبيق نظم للصحة والسالمة المهنية في العمل . ٥  

  .خدمات إسكان العاملين.٨      .الخدمات الصحية للعاملين وأسرهم .٧
  .برنامج تحفيزي لتملك األسهم. ١٠      .صندوق التوفير واالدخار .٩

 :المجتمع المحلي: المجال الثاني

يتضمن مجموعة األنشطة التي تسهم بها الشركة ألفراد المجتمع من شأنها إسعاد اإلنسان وتحقيق االستقرار     
  :ويشتمل على سبعة عناصر تتمثل في، االجتماعي

  .إيجاد فرص عمل جديدة. ١
  .تدريب وتأهيل خريجين جدد للعمل في المجال الصناعي. ٢
  .دعم المؤسسات التعليمية والثقافية .٣
  .دعم الخدمات والمؤسسات الخاصة بالرعاية الصحية .٤
  .دعم األنشطة والمؤسسات الرياضية والترفيهية .٥
  .   التبرعات والمساهمات الخيرية. ٦
  .    توظيف ذوي االحتياجات الخاصة . ٧

  :مجال حماية البيئة: المجال الثالث
التلوث واألضرار نتيجة لمزاولة األنشطة يتضمن األنشطة الموجهة لالهتمام بالبيئة وحمايتها من 

  :ويشتمل هذا المجال على أربعة عناصر هي، الصناعية
  .الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها. ٢    .مكافحة التلوث وخفض انبعاثات الغازات. ١
      .تجميل البيئة وتنمية المواطن الطبيعية. ٣
  .حمالت التوعية للحفاظ على البيئة . ٤

  :مجال المنتج والعمالء: المجال الرابع



  
  
 

يتضمن التزام الشركة بتقديم األنشطة التي تهدف إلى تحقيق رضا المستهلكين والعمالء وتساعد في تحسين 
  :وتشتمل على أربعة عناصر هي، وتطوير المنتجات

  . إتاحة معلومات عن جودة وسالمة المنتج. ١
  .التسويق واإلعالن الصادق عن المنتج .٢
  .توافر نظم لخدمة العمالء وقياس مدى رضاهم .٣
  .سياسة تمويل وتطبيق أبحاث لتطوير المنتج .٤

عن المسؤولية ) المقترح(وقد قام الباحث باختبار مدى صدق أداة الدراسة حيث تم عرض مؤشر اإلفصاح 
التأكد من  االجتماعية على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في موضوع الدراسة بهدف

؛ حيث تم تحكيم رأيهم حول نوعية المعلومات االجتماعية والتي يفضل اإلفصاح عنهاواستطالع ، صدق األداة
مؤشر اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية من قبل مجموعة من األكاديميين المتخصصين في أقسام المحاسبة 

وجامعة ، وجامعة الملك عبدالعزيز، م القرىفي كل من جامعة أ مساهمات بحثية في هذا المجالوالذين لهم 
وكذلك عددًا من المديرين الماليين والمحاسبين في الشركات ، وجامعة القصيم، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

باإلضافة إلى عدد من ، المساهمة لكونهم قد يعبرون عن األطراف أصحاب المصلحة في تلك الشركات
وبعد وصول الردود من السادة المحكمين قام الباحث بأخذ توصياتهم . ماعيةالمتخصصين في المسؤولية االجت

وتحديد معامل االتفاق بين تلك ، )المؤشر(وٕاجراء ما يلزم من حذف وتعديل على النموذج المقترح للدراسة 
  .العناصر والخروج بمؤشر الدراسة الحالي لتحديد مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

  :يد مستوى إفصاح الشركات الصناعية عن عناصر المسؤولية االجتماعيةطريقة تحد

  :حساب مستوى اإلفصاح: أوالً 
  :لحساب مستوى اإلفصاح لكل شركة باستخدام مؤشر اإلفصاح المقترح يتم عمل اآلتي

وبقسمة ، لكل عنصر ال تفصح عنه الشركة) ٠(لكل عنصر تفصح عنه الشركة ويعطى ) ١(يعطى رقم 
العناصر التي أفصحت عنها الشركة على ما ينبغي للشركة أن تفصح عنه والتي تمثل عدد العناصر الكلية عدد 

  :كما يلي، يتم الوصول لنسبة اإلفصاح االجتماعي لكل شركة) قائمة اإلفصاح(التي يتضمنها مؤشر اإلفصاح 

     مجموع العناصر التي أفصحت عنها الشركة= مستوى اإلفصاح لكل شركة 

لكليا  محموع العناصر 

  

  .حساب نسبة اإلفصاح عن كل مجال من مجاالت المسؤولية االجتماعية األربعة: ثانياً 
  .حساب نسبة اإلفصاح عن كل عنصر من عناصر المسؤولية االجتماعية: ثالثاً 

  :متغيرات الدراسة
حاولت الدراسة اشتقاق عدد من المتغيرات كفرضيات لها؛ وذلك للكشف عن مدى وجود عالقة بين مستوى 

، وعدد من المتغيرات المتمثلة في إجمالي األصول، اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات
كعدد ، ة الشركاتوبعضًا من خصائص حوكم، وعمر الشركة، وموقع الشركة الجغرافي، وٕاجمالي المبيعات
وعدد لجان ، اإلدارةوعدد اجتماعات مجلس ، المستقليناإلدارة وعدد أعضاء مجلس ، اإلدارةأعضاء مجلس 

  :والشكل التالي يوضح تلك العالقة. ،اإلدارةمجلس 
  

:إطار الدراسة ومتغيراتها): ٢(شكل رقم   
 األصولإجمالي  



  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  .النموذج من إعداد الباحث

  : األساليب اإلحصائية المستخدمة في اختبار الفرضيات
الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم 

  معامل ارتباط بيرسونأسلوب : وهذه األساليب هي) SPSS(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
)Pearson Correlation Coefficient( ، أسلوب تحليل التباين األحادي و(One way ANOVA)  

  :نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

اتضح أن عدد الشركات التي أفصحت عن ، م للشركات محل الدراسة٢٠١٣بعد تحليل التقارير السنوية لعام 
شركة أي ما  ٢٧شركة من إجمالي عدد الشركات البالغ  ٢٥مجال أو أكثر من مجاالت المسؤولية االجتماعية 

  .٪٩٢.٥نسبته 
  : وفيما يلي يتم استعراض نتائج الدراسة التحليلية لتقارير تلك الشركات

   

 إجمالي المبيعات

 موقع الشركة

مستوى اإلفصاح عن 
المسؤولية االجتماعية 

 للشركات

 عمر الشركة

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

 عدد األعضاء المستقلين

 عدد لجان مجلس اإلدارة

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة



  
  
 

   :لدراسةلنتائج التحليل الوصفي  .أ

  ):١(جدول رقم 

  :نسبة اإلفصاح عن كل عنصر من عناصر مؤشر المسؤولية االجتماعية

عدد الشركات   عناصر المسؤولية االجتماعية  المجال
  المفصحة عنها

نسبة اإلفصاح عن كل 
  عنصر

   
   

   
 

رية
بش

د ال
وار

الم
  

  ٪٢٩.٦  ٨  .عدد العاملين بالشركة  ١
  ٪٥٩  ١٦  .برامج تدريب وتطوير العاملين  ٢
  ٪١٨.٥  ٥  .عدد العاملين الذين تم تدريبهم  ٣
  ٪٣٧  ١٠  .سياسات االختيار للتدريب  ٤
  ٪٤٠.٧  ١١  .تطبيق نظم للصحة والسالمة المهنية في العمل  ٥
  ٪١١  ٣  )حوار(الموظفين في قرارات الشركة مشاركة   ٦
  ٠  ٠  .الخدمات الصحية للعاملين وأسرهم  ٧
  ٪٥١.٩  ١٤  .خدمات إسكان العاملين  ٨
  ٪٢٩.٦  ٨  صندوق التوفير واالدخار  ٩

  ٪١٨.٥  ٥  برنامج تحفيزي لتملك األسهم  ١٠

   
   

 
لي

مح
ع ال

جتم
الم

  

  ٪٢٢  ٦  إيجاد فرص عمل جديدة  ١١
  ٪٤٤  ١٢  .وتأهيل خريجين جدد للعمل الصناعيتدريب   ١٢
  ٪٥٥.٦  ١٥  . دعم األنشطة والمؤسسات التعليمية والثقافية  ١٣
  ٪٣٣  ٩  .دعم الخدمات والمؤسسات الخاصة بالرعاية الصحية  ١٤
  ٪٣٣  ٩  .دعم األنشطة والمؤسسات الرياضية والترفيهية  ١٥
  ٪٥١.٩  ١٤  .التبرعات والمساهمات الخيرية  ١٦
  ٠  ٠  .توظيف ذوي االحتياجات الخاصة  ١٧

   
يئة

 الب
اية

حم
  

  ٪٦٣  ١٧  .مكافحة التلوث وخفض انبعاثات الغازات  ١٨
  ٪٣٣  ٩  .الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد االستهالك  ١٩
  ٠  ٠  .المشاركة في تجميل البيئة وتنمية المواطن الطبيعية  ٢٠
  ا  ٪١٤.٨  ٤  .حمالت التوعية للحفاظ على البيئة  ٢١

الء
عم

 وال
نتج

لم
  

  ٪٥١.٩  ١٤ إتاحة معلومات عن جودة وسالمة المنتج  ٢٢
  ٪٣.٧  ١ .التسويق واإلعالن الصادق عن المنتج ٢٣
  ٪١٤.٨  ٤ .توافر نظم لخدمة العمالء وقياس مدى رضاهم ٢٤
  ٪١٤.٨  ٤ .سياسة تمويل وتطبيق أبحاث لتطوير المنتج ٢٥

  
  نسبة اإلفصاح الكلي

١٩٨    
٢٩.٣٪  
  

٦٧٥  

  :عدد من النتائج منها) ١(يظهر الجدول رقم 



  
  
 

وقد ، عنصر من عناصر المسؤولية االجتماعية) ١٠(يحتوي على : المؤشر الخاص بمجال الموارد البشرية - ١
فقد أفصحت ، أظهرت النتائج أن هناك تفاوتًا في مستوى إفصاح الشركات عينة الدراسة في مجال الموارد البشرية

، شركة ٢٧إجمالي الشركات البالغ  من) ٪٥٩(أي ما نسبته  برامج تدريب وتطوير العاملينعن ) شركة ١٦(
 عنصر خدمات إسكان العاملينيليه إفصاح الشركات عن ، وهي أعلى نسبة إفصاح للشركات في هذا المجال

نظم للصحة والسالمة المهنية  اإلفصاح عن تطبيقيليه ، )٪٥١.٩(بنسبة مئوية ) شركة ١٤(حيث أفصحت عنه 
الخدمات في حين لم تفصح أي شركة عن عنصر ، ركاتمن الش) ٪٤٠.٧(حيث بلغت النسبة  في العمل

  !.الصحية للعاملين وأسرهم

عناصر ويالحظ من النتائج أن إفصاح الشركات ) ٧(يحتوي على : المؤشر الخاص بمجال المجتمع المحلي - ٢
 تصدر أعلى النسب المئوية لإلفصاح حيث بلغت نسبة اإلفصاحدعم األنشطة التعليمية والثقافية عن عنصر 

بينما ، )٪٥١.٩(بنسبة  التبرعات والمساهمات الخيريةيليه اإلفصاح عن عنصر ، من الشركات) ٪٥٥.٦(عنه 
توظيف ذوي أظهرت النتائج أن هناك ضعفًا شديدًا في أداء الشركات االجتماعي فيما يتعلق باإلفصاح عن 

  !.االحتياجات الخاصة حيث لم تفصح عنه أي شركة ولألسف

بمكافحة التلوث ويالحظ أن العنصر الخاص ، عناصر) ٤(ويتفرع إلى : بمجال حماية البيئةالمؤشر الخاص  - ٣
، من الشركات) ٪٦٣(جاء في المرتبة األولى حيث بلغت النسبة المئوية لإلفصاح عنه  وخفض انبعاثات الغازات

بينما أظهرت النتائج ، )٪٣٣(بنسبة  الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد االستهالكويليه إفصاح الشركات عن 
حيث لم  المشاركة في تجميل البيئة وتنمية المواطن الطبيعيةضعفًا شديدًا في إفصاح الشركات عن عنصر 

  !. تفصح عنه أي شركة

تصدرت المعلومات المتاحة عن جودة ، عناصر) ٤(ويتفرع إلى : المؤشر الخاص بمجال المنتج والعمالء - ٤
حيث بلغت النسبة المئوية لإلفصاح ، ولى من حيث إفصاح الشركات في هذا المجالالمنتج وسالمته المرتبة األ

التسويق واإلعالن الصادق عن في حين أظهرت النتائج ضعفًا ملحوظًا فيما يتعلق بعنصر ، )٪٥١.٩(عنها 
   ).٪٣.٧(بلغت النسبة المئوية لإلفصاح عنه حيث ، المنتج

  ):٢( جدول رقم 

  :مجال من مجاالت المسؤولية االجتماعيةمستوى اإلفصاح عن كل 
  
  

مجاالت المسؤولية 
  االجتماعية

  شركات البتروكيماويات

  )شركة ١٤(

  شركات اإلسمنت

  )شركة ١٣(

  جميع الشركات

عدد 
العناصر 
المفصح 

  عنها

نسبة 
اإلفصاح لكل 

  مجال

عدد 
العناصر 
المفصح 

  عنها

نسبة 
اإلفصاح 
  لكل مجال

إجمالي 
عدد 

  العناصر
  

نسبة 
  اإلفصاح

  ٪٢٩.٦  ٨٠  ٪١٩  ٢٥  ٪٣٩  ٥٥  الموارد البشرية  ١

  ٪٣٤.٤  ٦٥  ٪٤٥  ٤١  ٪٢٤.٥  ٢٤  المجتمع  ٢

  ٪٢٨  ٣٠  ٪٢٥  ١٣  ٪٣٠  ١٧  حماية البيئة  ٣

  ٪٢١.٣  ٢٣  ٪١٩  ١٠  ٪٢٣  ١٣  المنتج والعمالء  ٤

  ٪٢٩.٣  ١٩٨  ٪٢٧.٤  ٨٩  ٪٣١  ١٠٩  اإلفصاح الكلي للمؤشر



  
  
 

، نسبة إفصاح الشركات للمجاالت األربعة الرئيسية المكونة لمؤشر المسؤولية االجتماعية) ٢(يوضح الجدول رقم 
  :   كما يبين نسبة اإلفصاح الكلي للمؤشر التي تم حسابها كما يلي

  ).عدد شركات كل قطاع× عدد عناصر المؤشر المفترض اإلفصاح عنها (÷ عدد العناصر المفصح عنها 
انخفاض نسبة اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية لشركات  فمن الجدول السابق يتبين

كما يظهر الجدول السابق أن ، على التوالي) ٪٢٧.٤(و ) ٪٣١(حيث بلغت النسبة  واإلسمنتالبتروكيماويات 
، )٪٢٩.٣(متوسط نسبة اإلفصاح الكلي عن عناصر المسؤولية االجتماعية لجميع الشركات في التقارير السنوية 

  .سبة منخفضة نسبيًا مقارنًة بدول العالم المتقدموهي ن
أن مستوى اإلفصاح عن عناصر مجال المجتمع المحلي جاء في المرتبة األولى كما يظهر الجدول السابق 

ثم مجال حماية البيئة ، )٪٢٩.٦(يليه مجال الموارد البشرية بنسبة إفصاح بلغت ، )٪٣٤.٤(بنسبة إفصاح بلغت 
  ).٪٢١.٣(مجال المنتج والعمالء بنسبة  وأخيراً ، )٪٢٨(بنسبة 

حصل الموارد البشرية اتضح أن مؤشر اإلفصاح عن عناصر مجال ، وفيما يخص شركات البتروكيماويات
يليه اإلفصاح عن عناصر حماية البيئة التي ، )٪٣٩(على أعلى نسبة حيث بلغت النسبة المئوية لإلفصاح عنها 

المجتمع المحلي بنسبة اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية الخاصة بثم ، )٪٣٠(بلغت نسبة اإلفصاح عنها 
  ).٪٢٣(اإلفصاح عن مجال المنتج والعمالء بنسبة إفصاح وأخيرًا ، )٪٢٤.٥(

فقد جاء اإلفصاح عن مجال المجتمع المحلي في المرتبة األولى بنسبة : اإلسمنت يخص شركاتوفيما 
وفي المرتبة ، )٪٢٥(ية اإلفصاح عن مجال حماية البيئة  بنسبة وجاء في المرتبة الثان، )٪٤٥(إفصاح بلغت 

  . لكل منهما) ٪١٩(والمنتج والعمالء بنسبة ، األخيرة جاء كل من مجال الموارد البشرية
التي أظهرت أن تركيز ) Ratanajongkol et al, 2006(وقد جاءت هذه النتيجة مخالفة لنتيجة دراسة 

ومخالفًة كذلك لنتيجة دراسة كل من ، على مجال الموارد البشرية في المقام األولالشركات التايلندية كان ينصب 
، اللتان أظهرتا أن أعلى نسبة إفصاح كانت لصالح مجال الموارد البشرية) ٢٠١٤، صبح(و ) ٢٠١٢، عسيري(

اسة الحالية هي وربما يرجع ذلك إلى أن عينة الدر . أما مجال البيئة فقد كانت نسبة اإلفصاح عنه منخفضًة جداً 
  .من الشركات الصناعية ذات األثر السلبي الكبير على البيئة والتي تواجه ضغطًا مستمرًا من أجل حماية البيئة

كما يظهر الجدول السابق الفرق الكبير بين إفصاح شركات البتروكيماويات وشركات اإلسمنت فيما يتعلق 
) ٪٣٩(غت نسبة اإلفصاح فيما يتعلق بمجال الموارد البشرية حيث بل، بمجالي الموارد البشرية والمجتمع المحلي

وبلغت نسبة اإلفصاح فيما يتعلق بمجال ، في شركات اإلسمنت) ٪١٩(في شركات البتروكيماويات مقابل 
  .في شركات اإلسمنت)  ٪٤٥(في شركات البتروكيماويات مقابل و ) ٪٢٤.٥(المجتمع المحلي
  :وسيلة اإلفصاح

بيانات الشركات الصناعية عينة الدراسة تبين أن الشركات تقوم باإلفصاح عن عناصر من خالل تحليل 
، السيد(وهو ما أكدته دراسات عديدة  كدراسة ، المسؤولية االجتماعية من خالل تقرير مجلس اإلدارة

   ).٢٠١١، عسيري(ودراسة ، )٢٠٠٨

  :نتائج اختبار فرضيات الدراسة .ب
وقد تم استخدام أسلوب ، تبار فرضيات الدراسة وتحليل النتائج اإلحصائيةيهدف هذا الجزء إلى إجراء اخ

للتعرف على مدى وجود فروق معنوية بين الشركات   (One way ANOVA)تحليل التباين األحادي المسمى
معامل كما تم استخدام ، في مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية تبعًا للموقع الجغرافي للشركة



  
  
 

بين مستوى ) االرتباط(للتعرف على طبيعة العالقة   (Pearson correlation coefficient )تباط بيرسونار 
اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية والمتغيرات األخرى محل 

كعدد ، وبعض خصائص الحوكمة، وعمر الشركة، وٕاجمالي المبيعات، الدراسة المتمثلة في إجمالي األصول
، وعدد اجتماعات مجلس اإلدارة، وعدد اللجان، د أعضاء مجلس اإلدارة المستقلينوعد، أعضاء مجلس اإلدارة

  :وسيتم عرض النتائج على النحو التالي

  : نتائج اختبار الفرضية األولى: أوالً 
تهدف هذه الفرضية إلى التعرف على مدى وجود فروق بين الشركات في مستوى اإلفصاح عن عناصر 

حيث يمكن تحقيق هدف هذه الفرضية من خالل اإلجابة . للموقع الجغرافي للشركة المسؤولية االجتماعية تبعاً 
هل هناك فروق معنوية في مستوى إفصاح الشركات الصناعية عن المسؤولية االجتماعية : على السؤال التالي

  .تبعًا لموقعها الجغرافي؟
ويظهر الجدول ،  One way ANOVA"تحليل التباين األحادي"والختبار هذه الفرضية تم استخدام أسلوب 

  :نتائج هذا االختبار) ١٦(رقم 
  ):٣(جدول 

الخاص باختبار مدى وجود فروق في مستوى اإلفصاح عن ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
  :عناصر المسؤولية االجتماعية تبعًا للموقع الجغرافي الشركة

ANOVA 
 درجة اإلفصاح

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

95.950 4 23.988 .952 .453 

Within Groups 554.050 22 25.184   
Total 650.000 26    

إلى عدم وجود فروق معنوية في مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية ) ٣(تشير نتائج الجدول رقم 
حيث تبلغ قيمة ، الدراسة تبعًا للموقع الجغرافي للشركةاالجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل 

  ).,٠٥(وهي غير دالة عند مستوى معنوية ، ),٤٥٣(الداللة اإلحصائية 
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية يأتي كنتيجة ثانوية لتبني مجالس 

ومن ثم فإن زيادة نطاق اإلفصاح ، إدارات الشركات العاملة بالمملكة مهمة تنفيذ البرامج المجتمعية والبيئية بها
المجتمعي للشركات بالمملكة ورفع مستوى عن المسؤولية االجتماعية يرتبط بصورة أساسية بنشر ثقافة الدور 

كأحد وسائل ، الوعي االجتماعي لدى أفراد المجتمع السعودي وبيان أهمية التزام الشركات بمسؤوليتها االجتماعية
وعليه فإن مستوى إفصاح الشركات السعودية عن . الضغط على الشركات ودفعها لتبني سياسات اجتماعية وبيئية

  . ة ال يختلف من موقع جغرافي إلى آخرالمسؤولية االجتماعي



  
  
 

التي أظهرت أن هناك تباينًا بين ) Alvarez et al, 2014(وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
الشركات البرازيلية في ممارستها للمسؤولية االجتماعية تبعًا للمنطقة الجغرافية ؛الختالف مطالب أصحاب 

  .المصالح والضغوط في كل منطقة
  :عليه فإنه يتم قبول الفرضية السابقة بصورتها العدمية التي تنص على أنهوبناًء 

ال توجد فروق في مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة "
  ".تبعًا للموقع الجغرافي للشركة -محل الدراسة-السعودية 

  : نتائج اختبار الفرضية الثانية: ثانياً 
بين مستوى اإلفصاح عن المسؤولية ) االرتباط(ه الفرضية إلى تحديد درجة واتجاه العالقة تهدف هذ

". معامل ارتباط بيرسون"والختبار هذه الفرضية تم استخدام أسلوب . وٕاجمالي األصول لها، االجتماعية للشركات
  :ويظهر الجدول التالي نتائج هذا االختبار

):٤(جدول   
لتحديد العالقة االرتباطية بين إجمالي األصول للشركات الصناعية " ارتباط بيرسونمعامل "نتائج اختبار 

  :المساهمة السعودية محل الدراسة ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية
Correlations 

 أصول الشركة درجة اإلفصاح 
مستوى 
 اإلفصاح

Pearson 
Correlation 

1 .411* 

Sig. (2-tailed)  .033 
N 27 27 

إجمالي 
 األصول

Pearson 
Correlation 

.411* 1 

Sig. (2-tailed) .033  
N 27 27 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
إلى وجود عالقة طردية بين إجمالي األصول ومستوى اإلفصاح عن ) ٤(تشير النتائج في الجدول رقم 

حيث يتضح أن معامل ، االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة المسؤوليةعناصر 
). ,٠٥(وهي أقل من ) ,٠٣(حيث أن مستوى الداللة يساوي ، وهي دالة إحصائياً ، ),٤١١(االرتباط يساوي 

خطط المجتمعية يتطلب توافر بأن تبني الشركات العاملة بالمملكة للبرامج وال، ويمكن تفسير نتيجة هذه العالقة
ومن ثم فإن زيادة أصول الشركة قد يدفع بالشركة لمزيٍد من االهتمام بمسؤوليتها ، الموارد المالية الكافية

  . االجتماعية ومن ثم مزيد من اإلفصاح عن هذه المسؤولية
  :  ودراسة كل من) ٢٠٠٨، خشارمة(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

(Branco and Rodrigues, 2008; Bayoud, 2012; Muttakin and Khan, 2014; 
Andrikopoulos et al, 2014; Kansala, Joshi and Batra, 2014;   
Yao, Wang and Song, 2011). 



  
  
 

، التي كشفت عن وجود عالقة إيجابية بين إجمالي األصول ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية
التي أظهرت أن لحجم الشركة أثرا إيجابيًا في الطريقة التي ) Holder-Webb, 2009(ة وكذلك لنتيجة دراس

 .C(في حين كانت نتائج الدراسة مخالفة لنتيجة في دراسة كٍل من ، تستخدمها الشركة لإلفصاح االجتماعي
Oliveira et al, 2013 ؛Hossain et al, 2006( ،)٢٠١٢ ،؛ بولصنام وزوينة٢٠١١، الفرح والهنداوي.(  

  :وبناًء عليه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة لتصبح
توجد عالقة بين إجمالي أصول الشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة ومستوى اإلفصاح عن "

  ".عناصر المسؤولية االجتماعية

  : نتائج اختبار الفرضية الثالثة: ثالثاً 
تحديد درجة واتجاه العالقة بين مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تهدف هذه الفرضية إلى 

ويظهر الجدول ". معامل ارتباط بيرسون"والختبار هذه الفرضية تم استخدام أسلوب . وٕاجمالي المبيعات، للشركات
  :التالي نتائج هذا االختبار

  ):٥(جدول 
االرتباطية بين إجمالي المبيعات ومستوى اإلفصاح عن لتحديد العالقة " معامل ارتباط بيرسون"نتائج اختبار 

  :عناصر المسؤولية االجتماعية
Correlations 

 إجمالي المبيعات  مستوى اإلفصاح 
مستوى 
 اإلفصاح

Pearson 
Correlation 

1 .428* 

Sig. (2-tailed)  .026 
N 27 27 

إجمالي 
 المبيعات 

Pearson 
Correlation 

.428* 1 

Sig. (2-tailed) .026  
N 27 27 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
إلى وجود عالقة طرديه بين إجمالي المبيعات ومستوى اإلفصاح عن ) ٥(تشير النتائج في الجدول رقم 

حيث يتضح أن معامل ، االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة عناصر المسؤولية
  ). ,٠٥(وهي أقل من ) ,٠٢(ألن مستوى الداللة يساوي ، وهي دالة إحصائياً ) ,٤٢٨(االرتباط يساوي 

يمكن القول بأن اآلثار اإليجابية لتبني الشركات العاملة بالمملكة للبرامج والخطط المجتمعية؛ ستنعكس في 
ومن ، نمو متزايد لحجم مبيعات تلك الشركات مقارنة بالشركات األخرى التي ال تتبنى البرامج والخطط المجتمعية

كما يمكن القول بأنه ، ني الشركة للمسؤولية االجتماعيةثم فإن زيادة مبيعات الشركة قد يكون له عالقة إيجابية بتب
  . كلما زادت مبيعات الشركة كلما اتجهت إلى رفع مستوى اهتمامها بقضايا المجتمع

في ، )٢٠١٢، بولصنام وزوينة(، )Barros et al., 2013: (وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من
  ).  Hossain et al, 2006(، )٢٠١١، فرح والهنداويال: (حين جاءت مخالفة لنتيجة دراسة كل من

  :وبناًء عليه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة لتصبح



  
  
 

توجد عالقة بين إجمالي المبيعات للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة ومستوى اإلفصاح "
  ".عن عناصر المسؤولية االجتماعية

  : ار الفرضية الرابعةنتائج اختب: رابعاً 
تهدف هذه الفرضية إلى تحديد درجة واتجاه العالقة بين مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية 

ويظهر الجدول ". معامل ارتباط بيرسون"والختبار هذه الفرضية تم االعتماد على أسلوب ، للشركات وعمر الشركة
  :التالي نتائج هذا االختبار

):٦(جدول   

لتحديد العالقة االرتباطية بين عمر الشركة ومستوى اإلفصاح عن " معامل ارتباط بيرسون"اختبار نتائج 
  :عناصر المسؤولية االجتماعية

Correlations 
 عمر الشركة درجة اإلفصاح 

درجة 
 اإلفصاح

Pearson 
Correlation 

1 .117 

Sig. (2-tailed)  .560 
N 27 27 

 Pearson عمر الشركة
Correlation 

.117 1 

Sig. (2-tailed) .560  
N 27 27 

 إلى عدم وجود عالقة بين عمر الشركة ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية) ٦(تشير نتائج جدول رقم 
حيث يتضح أن معامل االرتباط يساوي ، االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة

وهذه النتيجة قد تعني ). ,٠٥(وهي أكبر من ) ,٥٦٠(ألن قيمة الداللة تساوي ، دالة إحصائياً وهي غير ) ,١١٧(
  . أنه ليس لعمر الشركة عالقة بتبني الشركة مزيدًا من االهتمام بالمسؤولية االجتماعية

لنتائج في حين جاءت مخالفة ، )٢٠١٢، بولصنام وزوينة(وقد جاءت هذه النتيجة موافقة لما جاء في دراسة 
التي كشفت ، )٢٠١١، فارس(، )Bayoud, 2012؛ Kansala, Joshi and Batra, 2014:(دراسة كل من

ومخالفة كذلك ، االجتماعية وعمر الشركة عن معلومات المسؤوليةوجود عالقة إيجابية بين مستوى اإلفصاح عن 
ية بين مستوى وجود عالقة سلبالتي كشفت عن ) YAO, WANG and SONG, 2011(لنتائج دراسة 

  !.االجتماعية وعمر الشركة عن معلومات المسؤوليةاإلفصاح 
  :وبناًء عليه يتم قبول الفرضية العدمية التي تنص على أنه

ال توجد عالقة بين عمر الشركة الصناعية المساهمة السعودية ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية "

  ".االجتماعية
  
  
  



  
  
 

  : نتائج اختبار الفرضية الخامسة: خامساً 
تهدف هذه الفرضية إلى تحديد درجة واتجاه العالقة بين مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات 

ويظهر الجدول ". معامل ارتباط بيرسون"والختبار هذه الفرضية تم استخدام أسلوب . وعدد أعضاء مجلس اإلدارة
  :تبارالتالي نتائج هذا االخ

):٧(جدول   

لتحديد العالقة االرتباطية بين عدد أعضاء مجلس اإلدارة ومستوى " معامل ارتباط بيرسون"نتائج اختبار 

  :اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية
Correlations 

عدد أعضاء مجلس  درجة اإلفصاح 
 اإلدارة

 Pearson درجة اإلفصاح
Correlation 

1 -.146- 

Sig. (2-tailed)  .467 
N 27 27 

عدد أعضاء مجلس 
 اإلدارة

Pearson 
Correlation 

-.146- 1 

Sig. (2-tailed) .467  
N 27 27 

إلى عدم وجود عالقة بين عدد أعضاء مجلس اإلدارة ومستوى اإلفصاح عن ) ٧(تشير نتائج جدول رقم 
حيث يتضح أن معامل ، السعودية محل الدراسةاالجتماعية للشركات الصناعية المساهمة  عناصر المسؤولية

  ).,٠٥(وهي أكبر من ) ,٤٦(ألن قيمة الداللة تساوي ، وهي غير دالة إحصائياً ) ,١٤٦-(االرتباط يساوي 
ويمكن أن تفسر هذه النتيجة بأن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليس بالضرورة أن تؤدي إلى زيادة 

والعاملين؛ لتدني مستوى ثقافة مفهوم المسؤولية االجتماعية لدى ، والبيئة، لمجتمعاألصوات التي تنادي بقضايا ا
وٕاقتصارهم على تطبيق مفهوم المسؤولية االقتصادية للشركة دون ، معظم أصحاب القرار في إدارات تلك الشركات

  .المسؤولية االجتماعية
ومخالفة لنتيجة دراسة كل ، )٢٠١٢، نةبولصنام وزوي(وقد جاءت هذه النتيجة موافقة لما جاء في دراسة 

اللتان أظهرتا أن هناك عالقة إيجابية بين بين عدد ) et al., 2014 Jizi؛ and Ghazali, 2012 Esa: (من
ومخالفة كذلك لنتيجة ، االجتماعية للشركات أعضاء مجلس اإلدارة ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية

التي أظهرت أن هناك عالقة إيجابية بين اإلفصاح االختياري وحجم ) Akhtaruddin et al., 2009(دراسة 
  .مجلس اإلدارة

  :وبناًء عليه يتم قبول الفرضية العدمية التي تنص على أنه



  
  
 

ال توجد عالقة بين عدد أعضاء مجلس اإلدارة للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة ومستوى "

  ".االجتماعيةاإلفصاح عن عناصر المسؤولية 

  : نتائج اختبار الفرضية السادسة: سادساً 

تهدف هذه الفرضية إلى تحديد درجة واتجاه العالقة بين مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية 
معامل ارتباط "والختبار هذه الفرضية تم استخدام أسلوب ، للشركات وعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

  :ل التالي نتائج هذا االختبارويظهر الجدو ". بيرسون
  ):٨(جدول 

لتحديد العالقة االرتباطية بين عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين " معامل ارتباط بيرسون"نتائج اختبار 
  :ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية

Correlations 
 عدد األعضاء المستقلين درجة اإلفصاح 

 Pearson درجة اإلفصاح
Correlation 

1 -.431-* 

Sig. (2-tailed)  .025 
N 27 27 

عدد األعضاء 
 المستقلين

Pearson 
Correlation 

-.431-* 1 

Sig. (2-tailed) .025  
N 27 27 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ومستوى إلى وجود عالقة عكسية بين )  ٨(تشير نتائج جدول رقم 

حيث يتضح ، االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة اإلفصاح عن عناصر المسؤولية
وهي أقل من ) ,٠٢(ألن مستوى الداللة يساوي ، وهي دالة إحصائياً ، ),٤٣١- (أن معامل االرتباط يساوي 

أن مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات ينخفض في ظل زيادة وهذه النتيجة تدل على ). ,٠٥(
عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين؛ وقد يرجع سبب هذه النتيجة إلى حداثة مفهوم المسؤولية االجتماعية في 

بيئة وما يعود وعدم إدراك الكثير من مديري الشركات ألهمية تبني الشركة لقضايا المجتمع وال، الشركات السعودية
  .على الشركة من فوائد نتيجة اضطالعها بمسؤوليتها االجتماعية

التي أظهرت أن هناك عالقة عكسية ) and Ghazali, 2012 Esa(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
 Eng(وكذلك لدراسة ، بين عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ومستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

and Mak, 2003 ( التي أظهرت أن مستوى اإلفصاح االختياري ينخفض في الشركات التي يزيد فيها عدد
)  Khan et al., 2013؛ et al., 2014 Jizi(في حين جاءت مخالفًة لنتيجة دراسة ، األعضاء المستقلين

وى اإلفصاح عن المسؤولية اللتان كشفتا عن وجود عالقة إيجابية بين عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ومست
  : ومخالفًة كذلك لنتائج دراسة كل من، االجتماعية



  
  
 

)et al., 2013  Barros؛Akhtaruddin et al., 2009 (بين  اللتان أظهرتا أن هناك  عالقة إيجابية
  .اإلفصاح عن المعلومات االختيارية ونسبة األعضاء المستقلين

  :وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنهوبناًء عليه يتم رفض الفرضية العدمية 
توجد عالقة عكسية بين عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل "

  ".الدراسة ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية

  : نتائج اختبار الفرضية السابعة: سابعاً 
رجة واتجاه العالقة بين مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تهدف هذه الفرضية إلى تحديد د

ويظهر ". معامل ارتباط بيرسون"والختبار هذه الفرضية تم استخدام أسلوب ، للشركات وعدد لجان مجلس اإلدارة
  :الجدول التالي نتائج هذا االختبار

):٩(جدول   

االرتباطية بين عدد لجان مجلس اإلدارة ومستوى اإلفصاح لتحديد العالقة " معامل ارتباط بيرسون"نتائج اختبار 
  :عن عناصر المسؤولية االجتماعية

Correlations 
 عدد اللجان درجة اإلفصاح 

درجة 
 اإلفصاح

Pearson 
Correlation 

1 -.448-* 

Sig. (2-tailed)  .019 
N 27 27 

 Pearson عدد اللجان
Correlation 

-.448-* 1 

Sig. (2-tailed) .019  
N 27 27 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
إلى وجود عالقة عكسية بين عدد لجان مجلس اإلدارة ومستوى اإلفصاح عن ) ٩(تشير نتائج جدول رقم 

يتضح أن معامل  حيث، االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة عناصر المسؤولية
وهذه ). ,٠٥(وهي أقل من ) ,٠١(ألن مستوى الداللة يساوي ، وهي دالة إحصائياً ) ,٤٤٨- (االرتباط يساوي 

النتيجة تدل على أن مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية ينخفض في ظل زيادة عدد لجان مجلس 
، هو ما أظهرته نتائج الدراسة الوصفية -جتماعيةإضافًة لحداثة مفهوم المسؤولية اال- اإلدارة؛ ولعل ذلك سببه 

رغم وجود ، من أن الزيادة في عدد اللجان لدى بعض الشركات لم يترتب عليها مزيد من اإلفصاح االجتماعي
فكانت تلك الشركات أقل إفصاحًا من الشركات األخرى ! لجنة تعنى بالمسؤولية االجتماعية لدى بعض الشركات

وكأن وجود لجنة خاصة بالمسؤولية االجتماعية ال يعدو أن ! ة خاصة بالمسؤولية االجتماعيةالتي ليس لديها  لجن
  .يكون سوى إضافٍة شكلية

مستوى اإلفصاح عن المسؤولية وال توجد دراسة على حد علم الباحث حاولت أن تدرس العالقة بين 
  .وعدد لجان مجلس اإلدارةاالجتماعية 

  :لعدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنهوبناًء عليه يتم رفض الفرضية ا



  
  
 

توجد عالقة عكسية بين عدد لجان مجلس اإلدارة للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة "
  ".ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية

  : نتائج اختبار الفرضية الثامنة: ثامناً 
واتجاه العالقة بين مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تهدف هذه الفرضية إلى تحديد درجة 

". معامل ارتباط بيرسون"والختبار هذه الفرضية تم استخدام أسلوب ، للشركات وعدد اجتماعات مجلس اإلدارة
  :ويظهر الجدول التالي نتائج هذا االختبار

  ):١٠(جدول 
االرتباطية بين عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ومستوى لتحديد العالقة " معامل ارتباط بيرسون"نتائج اختبار 

  :اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية
 

Correlations 
 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة درجة اإلفصاح 

 Pearson درجة اإلفصاح
Correlation 

1 -.200- 

Sig. (2-tailed)  .318 
N 27 27 

عدد اجتماعات مجلس 
 اإلدارة

Pearson 
Correlation 

-.200- 1 

Sig. (2-tailed) .318  
N 27 27 

إلى عدم وجود عالقة بين عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ومستوى اإلفصاح عن ) ١٠(تشير نتائج جدول رقم 
 معاملحيث يتضح أن ، االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة عناصر المسؤولية

  ). ,٠٥(وهي أكبر من ) ,٣١(ألن قيمة الداللة تساوي ، وهي غير دالة إحصائياً ) ,٢- (الرتباط يساوي 
وربما تعني هذه النتيجة أن تكرار اجتماعات مجلس اإلدارة ليس بالضرورة أن تؤدي إلى زيادة االهتمام بالقضايا 

  .والبرامج المجتمعية
التي أظهرت أن تكرار اجتماعات المجلس ) et al., 2013 Barros(وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
  . يفضي إلى زيادة نطاق اإلفصاح االختياري

  :وبناًء عليه يتم قبول الفرضية العدمية التي تنص على أنه 
ال توجد عالقة بين عدد اجتماعات مجلس اإلدارة للشركات الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة "

  ".لية االجتماعيةومستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤو 
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http://www.aleqt.com/2012/12/31/article_721109.html 

 ة والقطرية للمحاسبة عنمدى إفصاح الشركات المساهمة العامة األردني). ٢٠١١.(عبدالحكيم مصطفى، جودة
  .٢٦٦ -٢٤١ ):٢( ٢٥مجلد، مجلة البحوث التجارية المعاصرة .دراسة ميدانية: المسؤولية االجتماعية

 المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية محاسبة عن اإلفصاح مستوى تحليل ).٢٠٠٨.(علي حسين، خشارمة
  .١١٨-٩٧ ).١(٣١مجلد، التجارية للدراسات المصرية المجلة .دراسة تحليلية -العامة المساهمة األردنية
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ABSTRACT 

This study aims to determine the level of disclosure of social responsibility elements in the 2013 annual 

reports of 27 Saudi industrial companies (Cement and Petrochemicals).  It also aims to study the 

relationship between the level of disclosure of social responsibility elements and some characteristics 

of the companies and governance mechanisms. In order to achieve the study objectives, an indicator of 

social responsibility was built to measure the disclosure level of social responsibility elements in the 

annual reports of the studied companies. To test the study hypothesis, the Pearson correlation 

coefficient and the one way ANOVA were used. The study revealed a varied and low disclosure level 

of social responsibility elements among the studied Saudi joint stock industrial companies, whereas the 

average disclosure of social responsibility elements in the companies didn’t exceed (29.3%), which is 

relatively low compared to the developed countries. The local community has made the highest 

percentage for disclosure, where its level of disclosure ratio reached (34.4%). 

The study found a positive correlation between the level of disclosure of social responsibility 

elements and total assets and total sales. However, inverse relationships were found between the level 

of disclosure of the social responsibility elements and the number of independent board members and 

between the level of disclosure of social responsibility elements and the number of board committees. 

The study did not find any correlation between the disclosure level of social responsibility elements 

and the following: the number of board of directors, the number of meetings of board of directors, the 

age of the company. Also, there were no statistically significant differences in the disclosure level of 

social responsibility elements attributable to geographical location of the company. 

Keywords: Disclosure of social responsibility, total assets, total sales, the company's geographical 

location, the number of independent board members, the number of committees. 
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