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امللخص 1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى محاولــة معرفــة مــدى التـــزام املصــارف اإلســامية العاملــة فــي األردن باإلفصــاح عــن املســؤولية 
االجتماعية في البيانات املالية املنشورة، والتعرف على ذلك من خال التعرف على مدى إسهام املصارف اإلسامية في األردن 
بأنشــطة املســؤولية االجتماعيــة التـــي تمارســها، كحمايــة البيئــة، وتنميــة وإدارة املــوارد البشــرية، وتحسيـــن جــودة الخدمــات 
املصرفيــة، وحمايــة حقــوق العمــاء، وكذلــك الخدمــات املقدمــة للمجتمــع املحلــي، والتعــرف علــى مــدى التـــزام املصــارف 
اإلســامية فــي األردن باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي قوائمهــا املاليــة املنشــورة. والتعــرف علــى املعوقــات التـــي 

تحــول دون قيــام املصــارف اإلســامية فــي األردن باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي قوائمهــا املاليــة املنشــورة.

تكمن مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على املدى الذي وصلت إليه املصارف اإلسامية في األردن في الوفاء بالتـزاماتها 
وواجباتهــا االجتماعيــة تجــاه البيئــة مــن حولهــا، وكذلــك عمــا إذا كان لديهــا رؤيــة واضحــة ملحاســبة املســؤولية االجتماعيــة التـــي 
تتطلــب اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة فـــي قوائمهــا املاليــة املنشــورة، وذلــك فــي مجـــاالت )البيئــة التنافســية، والعامليـــن، 
وجــودة الخدمــات املقدمــة (، حيــث تــم التعبيـــر عــن مشــكلة الدراســة مــن خــال طــرح التســاؤالت التاليــة: هــل تســاهم املصــارف 
اإلســامية فــي األردن بأنشــطة مختلفــة ضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة؟. هــل تقــوم املصــارف اإلســامية فــي األردن باإلفصــاح عــن 
أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي بياناتهــا املاليــة املنشــورة؟ مــا املعوقــات التـــي تحــول دون قيــام املصــارف اإلســامية فــي األردن 

باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي بياناتهــا املاليــة املنشــورة؟.

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع املصــارف اإلســامية العاملــة فــي األردن والتـــي يبلــغ عددهــا )4(. وتــم توزيــع االســتبيانات 
علــى األفــراد القائميـــن علــى اإلدارة املاليــة، أو ممــن يقومــون مقــام املــدراء املالييـــن وعلــى جهــات التدقيــق والوســطاء املالييـــن فــي 

تلــك املصــارف وعددهــا )40( اســتبياًنا، وتــم قبــول )36( منهــا صالحــة للتحليــل اإلحصائــي. 

توصلــت الدراســة إلــى نتائــج عــدة، مــن أهمهــا معرفــة املعوقــات التـــي تحــول دون قيــام املصــارف اإلســامية فــي األردن 
باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي قوائمهــا املاليــة املنشــورة، كمــا أن املصــارف اإلســامية فــي األردن تســاهم فــي 
املحافظــة علــى البيئــة، وأيًضــا أن املصــارف اإلســامية فــي األردن تســاهم فــي تحسيـــن جــودة الخدمــات املصرفيــة املقدمــة، وأن 
املصارف اإلســامية في األردن تســاهم في تقديم خدمة للمجتمع املحلي بشــكل عام. وأوصت الدراســة بضرورة قيام املصارف 
اإلســامية بـــزيادة إدراك جوانــب وأبعــاد مفهــوم محاســبة املســؤولية االجتماعيــة مــن قبــل إدارة املصــارف اإلســامية العاملــة 
فــي األردن، ووضــع أســس عمليــة لقيــاس بنــود التكاليــف واملنافــع االجتماعيــة للمصــارف اإلســامية العاملــة فــي األردن، وإتاحــة 
فرص التدريب ألفراد املجتمع )طاب الجامعات والكليات(، وزيادة االهتمام بالتبـرع للجمعيات الخيـرية واألندية الرياضية، 
واالهتمــام بدعــم املؤسســات التعليميــة واالجتماعيــة والرياضيــة الهادفــة لتحقيــق رفاهيــة املجتمــع وتطــوره، ولعــب دور فعــال 

فــي مكافحــة البطالــة فــي املجتمــع املحلــي.

* تم استالم البحث يف أغسطس 2015، وقبل للنرش يف مارس 2016.

هدفــت الدراســة فــي محاولــة ملعرفــة مــدى التـــزام املصــارف اإلســامية العاملــة فــي األردن باإلفصــاح عــن 
املســؤولية االجتماعيــة فــي البيانــات املاليــة املنشــورة، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع املصــارف اإلســامية 
العاملــة فــي األردن والتـــي يبلــغ عددهــا )4(. وتوصلــت إلــى نتائــج عــدة منهــا معرفــة املعوقــات التـــي تحــول دون قيــام 
املصــارف اإلســامية فــي األردن باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي قوائمهــا املاليــة املنشــورة، كمــا 
تســاهم فــي املحافظــة علــى البيئــة، وأيًضــا تســاهم بتحسيـــن جــودة الخدمــات املصرفيــة املقدمــة، وتســاهم أيًضــا 
بتقديم خدمة للمجتمع املحلي بشكل عام، وأوصت الدراسة بضرورة قيام املصارف اإلسامية بـزيادة إدراك 
جوانــب وأبعــاد مفهــوم محاســبة املســؤولية االجتماعيــة مــن قبــل إدارة املصــارف اإلســامية العاملــة فــي األردن، 
ووضــع أســس عمليــة لقيــاس بنــود التكاليــف واملنافــع االجتماعيــة لهــا، وإتاحــة فــرص التدريــب ألفــراد املجتمــع 
)طاب الجامعات والكليات(، زيادة االهتمام بالتبـرع للجمعيات الخيـرية واألندية الرياضية، واالهتمام بدعم 
املؤسســات التعليميــة واالجتماعيــة والرياضيــة الهادفــة لتحقيــق رفاهيــة املجتمــع وتطــوره، ولعــب دور فعــال فــي 

مكافحــة البطالــة فــي املجتمــع املحلــي.
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مقدمة

تـزايد في عصرنا الحديث ما أطلق عليه »املسؤولية االجتماعية للمنظمات«، حيث لم تعد فكرة زيادة ثـراء املساهميـن 
أق�صــى غايــات املنظمــة التـــي تســعى للوصــول إليهــا، بــل أصبحــت تلــك الغايــة أقــل أهميــة تدريجًيــا فــي ضــوء مفهــوم املســؤولية 
االجتماعيــة للمنظمــات، ومــا تفرضــه بيئــة األعمــال الحاليــة مــن تحديــات، ولعــل الباحثيـــن وأهــل االختصــاص واألدبيــات لتؤكد 
علــى أهميــة االســتثمار فــي األنشــطة التـــي تنســجم وتنطلــق مــن مبــادئ املســؤولية االجتماعيــة التـــي حددهــا القانــون والقيــم 
األخاقية، حتى بلغ األمر أكثـر من ذلك بحيث ذهبت كثيـر من منظمات األعمال إلى ما هو أبعد من ذلك، أي متجاوزة معاييـر 
املسؤولية االجتماعية التـي حددت فيها، وذلك لتحقيق مكاسب كثيـرة من ضمنها بناء وتعزيـز الصورة الذهنية التـي مؤداها 
امليـــزة التنافســية. وهنــاك مــن ربــط بيـــن املســؤولية االجتماعيــة والصــورة الذهنيــة للمنظمــات اليــوم. وفــي ظــل احتــدام شــدة 
املنافســة تحــرص أكثـــر مــن أي وقــت م�صــى علــى صورتهــا فــي أذهــان جميــع األطــراف املتعاملــة معهــم، ألن لــكل منظمــة صــورة 
ذهنية في أذهان جميع املتعامليـن معها شاءت في ذلك أم لم تشأ، وسواء خططت لذلك أم لم تخطط، وال شك أن الصورة 

الذهنيــة الحســنة يمكــن أن تســهم كثيـــًرا فــي نجــاح املنظمــة واســتمراريتها.

وبناء على ما سبق، فإن هذه الدراسة تأتـي للتعرف على املدى الذي وصلت إليه املصارف اإلسامية في األردن بالتـزامها 
اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة فــي مجــاالت خدمــة املجتمــع، والحفــاظ علــى البيئــة، وخدمــة العامليـــن لديهــا، وجــودة 
الخدمــة املقدمــة، والتعــرف علــى مــدى إدراك أصحــاب القــرار فــي تلــك البنــوك ملفهــوم املســؤولية االجتماعيــة واإلفصــاح عنهــا فــي 

بياناتهــا املاليــة املنشــورة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

تكمن مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على املدى الذي وصلت إليه املصارف اإلسامية في األردن في الوفاء بالتـزاماتها 
وواجباتهــا االجتماعيــة تجــاه البيئــة مــن حولهــا، وكذلــك عمــا إذا كان لديهــا رؤيــة واضحــة ملحاســبة املســؤولية االجتماعيــة التـــي 
تتطلب اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية فـي قوائمها املالية املنشورة، وذلك في مجـاالت )البيئة التنافسية، والعامليـن، 

وجودة الخدمات املقدمة(

حيث تم التعبيـر عن مشكلة الدراسة من خال طرح التساؤالت التالية:

1 هل تساهم املصارف اإلسامية في األردن بأنشطة مختلفة ضمن مسؤوليتها االجتماعية؟ -

1 هل تقوم املصارف اإلسامية في األردن باإلفصاح عن أنشطة املسؤولية االجتماعية في بياناتها املالية املنشورة؟ -

1 مــا املعوقــات التـــي تحــول دون قيــام املصــارف اإلســامية فــي األردن باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي  -
بياناتهــا املاليــة املنشــورة؟

أهمية الدراسة

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا توضــح أهميــة اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة فــي التقاريـــر املاليــة املنشــورة 
للمصارف اإلسامية العاملة في األردن، وتوضح واقع اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية في التقاريـر املالية لهذه املصارف، 
وتحــدد املعوقــات التـــي تحــد مــن اإلفصــاح عــن هــذه املســؤولية، وذلــك مــن وجهــة نظــر مدققيـــن الحســابات وإدارات املصــارف. 
إن االهتمــام بهــذا املجــال يمثــل أهميــة خاصــة بالنســبة للمحاسبيـــن، وتعتبـــر مــن أقــوى األســباب التـــي تدعــو إلــى زيــادة اهتمــام 
املحاسبيـــن بدورهــم فــي توصيــل املعلومــات املتعلقــة باملســؤولية االجتماعيــة للمصــارف، وذلــك مــن خــال اإلفصــاح املحاســبي 

بالقوائــم املاليــة املنشــورة.

أهداف الدراسة

إن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في محاولة معرفة مدى التـزام املصارف اإلسامية العاملة في األردن باإلفصاح عن 
املسؤولية االجتماعية في البيانات املالية املنشورة، والتعرف على ذلك من خال تحقيق األهداف التالية:
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1 التعرف على مدى إسهام املصارف اإلسامية في األردن بأنشطة املسؤولية االجتماعية التـي تمارسها من خال: -

حماية البيئة.أ- 

تنمية وإدارة املوارد البشرية.ب- 

تحسيـن جودة الخدمات املصرفية وحماية حقوق العماء.	- 

الخدمات املقدمة للمجتمع املحلي.د- 

1 التعــرف علــى مــدى التـــزام املصــارف اإلســامية فــي األردن باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي قوائمهــا  -
املاليــة املنشــورة.

1 معرفة املعوقات التـي تحول دون قيام املصارف اإلسامية في األردن باإلفصاح عن أنشطة املسؤولية االجتماعية  -
في قوائمها املالية املنشــورة.

فرضيات الدراسة

تنطلــق فرضيــات الدراســة فــي محاولــة للوصــول إلــى إجابــات عــن التســاؤالت التـــي وردت فــي مشــكلة الدراســة متوافقــة مــع 
األطــر النظريــة لــه، ومفســرة لتصــور عــن ســلوكيات متغيـــرات الدراســة، للوصــول إلــى االســتنتاجات، وهــي علــى النحــو اآلتـــي:

الفرضية الرئيسة األولى

»ال تساهم املصارف اإلسامية في األردن بأنشطة مختلفة ضمن مسؤوليتها االجتماعية«.

ويشتق منها الفرضيات التالية:

1 ال تساهم املصارف اإلسامية في األردن بتنمية املوارد البشرية العاملة فيها ضمن مسؤوليتها االجتماعية. -

1 ال تســاهم املصــارف اإلســامية فــي األردن بتحسيـــن جــودة الخدمــات املصرفيــة املقدمــة وحمايــة عمائهــا ضمــن  -
االجتماعيــة. مســؤوليتها 

1 ال تساهم املصارف اإلسامية في األردن بتقديم خدمات للمجتمع املحلي ضمن مسؤوليتها االجتماعية. -

الفرضية الرئيسة الثانية

»ال تقوم املصارف اإلسامية في األردن باإلفصاح عن أنشطة املسؤولية االجتماعية في بياناتها املالية املنشورة«.

الفرضية الرئيسة الثالثة

»ال توجــد معوقــات تحــول دون قيــام املصــارف اإلســامية فــي األردن باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي 
بياناتهــا املاليــة املنشــورة«.

حدود ونطاق الدراسة

يتمثل نطاق الدراسة وحدودها كما يلي:

النطــاق البشــري: تنحصــر هــذه الدراســة بالتعــرف علــى آراء فئــات محــددة مــن املجتمــع األردنــي، وهــم املــدراء املاليــون 
فــي املصــارف اإلســامية أو مــن ينــوب عنهــم، ومدققيـــن الحســابات الخارجييـــن والداخلييـــن الذيـــن يدققــون حســابات تلــك 

املصــارف، والوســطاء املالييـــن.

النطاق املكاني: املصارف اإلسامية العاملة في اململكة األردنية الهاشمية.
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محددات الدراسة

صعوبــة الحصــول علــى املعلومــات املطلوبــة مــن خــال االســتبانة النشــغال املوظفيـــن فــي املصــارف اإلســامية فــي األردن 
بأعمالهم مما تطلب متابعة االســتبانة ومسايـــرتهم حســب أوقات فراغهم وتعريفهم بهدف الدراســة للحصول على املعلومات 

الضروريــة لتحقيــق أهــداف الدراســة.

التعريفات اإلجرائية

املســؤولية االجتماعيــة: التـــزام املصــرف تجــاه املجتمــع، والــذي يأخــذ  فــي االعتبــار توقعــات املجتمــع مــن املصــارف  فــي 
صــورة اهتمــام بالعامليـــن وبالبيئــة، بحيــث يمثــل هــذا االلتـــزام مــا هــو أبعــد مــن مجــرد االلتـــزامات املنصــوص عليهــا قانوًنــا 

)الغالبـــي؛ العامــري، 008 :    (.

اإلفصــاح: شــمول التقاريـــر املحاســبية علــى جميــع املعلومــات الضروريــة، والكفيلــة بجعــل تلــك التقاريـــر غيـــر مضللــة 
ملســتخدمي القوائــم املاليــة املنشــورة. )مطــر؛ الســويطي، 008 : 344(

اإلطار النظري والدراسات السابقة

املسؤولية االجتماعية

فــي ضــوء املشــاكل االجتماعيــة املتفاقمــة، والتـــي جــاءت متـــزامنة مــع التطــور العلمــي والتكنولوجـــي، بــل جــاءت كنتيجــة 
طبيعيــة لهــا، أصبــح مــن الضــروري البحــث عــن الحلــول العلميــة لهــذه املشــاكل مــن جهــة واالعتـــراف باملســئولية االجتماعيــة 
ملنظمــات األعمــال مــن جهــة ثانيــة. وهــذا األمــر يتطلــب تطويـــر النظــرة نحــو منظمــات األعمــال وعــدم حصــر نشــاطها بالجانــب 
االقتصادي فقط، بل التفكيـر بما يمكن أن تؤديه تجاه املشاكل االجتماعية املتفاقمة يوًما بعد يوم باعتبار أن لهذه املنظمات 
التـــزامات بجانــب حقوقهــا تجــاه املجتمــع الــذي يوفــر لهــا متطلبــات البيئــة االقتصاديــة الصحيحــة )نــور،000 : 98 (، وهنــا ال 
بد من التأكيد على العاقة املتينة بيـن املحاسبة كوظيفة اجتماعية والبيئة التـي تعمل ضمنها، والسيما في ضوء مجتمعاتنا 
املعاصــرة، حيــث أصبــح مــن غيـــر املقبــول الوقــوف عنــدا ألهــداف األساســية للمحاســبة واملتمثلــة فــي القيــاس واالتصــال، بــل 
تعداها إلى تحقيق أهداف أخرى تخدم املجتمع وتحافظ على سامة البيئة ونقائها لبناء البيئة املناسبة للنشاط االقتصادي 

)نــور،00 (.

أدى هذا كله إلى ظهور ما يسمى بمفهوم »املسؤولية االجتماعية«، ويهدف هذا املفهوم إلى اعتبار أن املنشأة يجب أن ال 
تكتفي باستغال املوارد املتاحة لها بما يخدم أهدافها االقتصادية، بل و يتاءم ومسئوليتها التـي تمتد إلى مواجهة املتطلبات 
االجتماعية أيضا. فاكتساب ثقة الجمهور ورضاهم يساعد على خدمة أهداف املنشأة االقتصادية، وعلى هذا األساس فا 
بــد للمنشــأة أن تســاهم فــي تحقيــق رفاهيــة املجتمــع عــن طريــق تحسيـــن الظــروف البيئيــة والحــد مــن اآلثــار الســلبية التـــي يســببها 
نشــاطها للبيئــة املحيطــة عــن طريــق تقليــص التلــوث وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة للمجتمــع املحلــي، كمــا أن رعايــة شــؤون 
العامليـن وتحقيق الرفاهية االجتماعية واالستقرار النف�صي لهم، سيجعل منهم أكثـر إنتاجية من خال تنمية قدراتهم الفنية 
واإلنتاجية وتوفيـــر األمن الصناعي والرعاية الصحية واالجتماعية لهم، مما ينعكس بدوره على خدمة نشــاط املنشــأة، ولقد 

:)Zadek,  00 ( بيـــن أن تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية مر بثاثة أجيال هي

1 الجيــل األول First Generation، والــذي بيـــن أن املنظمــات يمكــن أن تكــون مســئولة بعــدة طــرق مثــل املســاهمات  -
واملســاعدات الطوعيــة مــن أصحــاب رؤوس األمــوال فــي األعمــال الخيـــرية املؤثـــرة.

1 الجيــل الثانــي Second Generation، والــذي تعمــل علــى أساســه املنظمــات فــي الوقــت الحاضــر، حيــث أن املنظمــات  -
وكافــة الصناعــات تنظــر إلــى املســؤولية االجتماعيــة كعنصــر رئيســـي وُمكمــل الستـــراتيجية أعمالهــا بعيــدة املــدى.

1 الجيــل الثالــث Third Generation، وهــو املطلــوب للقيــام بمســاهمة معنويــة تجــاه البيئــة ومــا يحيــط بهــا، حيــث أن  -
هــذا الجيــل يهــدف إلــى إنجــاز القضايــا االجتماعيــة وتطويـــر األعمــال.



املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع2 - يونيو )حزيـران( 2018

7

لقــد تعــددت املفاهيــم والتعريــف الخاصــة باملحاســبة عــن املســؤولية االجتماعيــة، ولكــن التعريــف الشــامل لهــا هــو 
)الصبــان، 987 (: »مجموعــة األنشــطة التـــي تختــص بقيــاس وتحليــل األداء االجتماعــي ملنظمــات األعمــال وتوصيــل تلــك 
املعلومات للفئات والطوائف املختصة وذلك بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات وتقييم األداء االجتماعي لتلك املنظمات«. 
ويبـــرز هذا التعريف اهتمام املحاســبة االجتماعية بوظيفتـــي قياس األداء االجتماعي للمنظمات والتقريـــر عن نتائج القياس، 

بمــا يكفــل إجــراء تقييــم لــأداء االجتماعــي ألي منظمــة مــن قبــل املجتمــع.

أهداف املحاسبة االجتماعية

تحديــد وقيــاس صافــي املســاهمة االجتماعيــة للمنظمــة، والتـــي التشــتمل فقــط علــى عناصــر التكاليــف واملنافــع أ- 
الخاصــة والداخليــة للمنظمــة، وإنمــا أيضــا تتضمــن عناصــر التكاليــف واملنافــع الخارجيــة )االجتماعيــة( والتـــي لهــا 
تأثيـر على فئات املجتمع. وينبع هذا الدور من قصور املحاسبة التقليدية في مجال قياس األداء االجتماعي ملنظمات 

.)Tomas,  00 ( األعمــال، ويـــرتبط هــذا الهــدف بوظيفــة القيــاس املحاســبي

تقييــم األداء االجتماعــي للمنظمــة، وذلــك مــن خــال تحديــد مــا إذا كانــت استـــراتيجية املنظمــة وأهدافهــا تتما�صــى ب- 
مــع األولويــات االجتماعيــة مــن جهــة ومــع طمــوح املنظمــة لأفــراد بتحقيــق نســبة معقولــة مــن األربــاح مــن جهــة أخــرى. 
وتمثــل العاقــة بيـــن أداء منظمــات األعمــال االقتصاديــة والرفاهيــة االجتماعيــة العنصــر الجوهــري لهــذا الهــدف مــن 
.)Gray; Babington,  000( أهــداف املحاســبة االجتماعيــة، ويـــرتبط هــذا الهــدف أيضــا بوظيفــة القيــاس املحاســبي

اإلفصــاح عــن األنشــطة التـــي تقــوم بهــا املنظمــة، والتـــي لهــا آثــار اجتماعيــة )أثـــر قــرارات املنظمــة علــى تعليــم وصحــة 	- 
العامليـــن، وعلى تلوث البيئة، وعلى استهاك املوارد(. وُيظهر هذا الهدف ضرورة توفيـــر البيانات املائمة عن األداء 
االجتماعــي للمنظمــة ومــدى مســاهمتها فــي تحقيــق األهــداف االجتماعيــة، وأيضــا إيصــال هــذه البيانــات لأطــراف 
املســتفيدة الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء، مــن أجــل تـــرشيد القــرارات الخاصــة والعامــة املتعلقــة بتوجيــه 

ــي. األنشــطة االجتماعيــة، وتحديــد النطــاق األمثــل لهــا مــن وجهــة نظــر املســتخدم الداخلــي واملســتخدم الخارجـ

مجاالت املحاسبة االجتماعية

لقــد حــددت »لجنــة املحاســبة عــن األداء االجتماعــي« مــن قبــل »الجمعيــة القوميــة للمحاسبيـــن« بأمريــكا ).N.A.A( أربعــة 
مجــاالت لــأداء االجتماعــي، وهــي: تفاعــل املنظمــات مــع املجتمــع، واملســاهمة فــي تنميــة املــوارد البشــرية، واملســاهمة فــي تنميــة 

املــوارد الطبيعيــة والبيئيــة، واالرتقــاء بمســتوى جــودة الســلع والخدمــات،

كمــا حــدد »املعهــد األمريكــي للمحاسبيـــن القانونييـــن« )AICPA( عــدة مجــاالت لــأداء االجتماعــي، وهــي: البيئــة، واملــوارد 
البشــرية، واملورديـــن، والعمــاء، واملجتمــع.

عــد قوائــم 
ُ
أمــا »جمعيــة املحاســبة األمريكيــة« )AAA(، فقــد قامــت بإجــراء دراســة ميدانيــة علــى بعــض الشــركات التـــي ت

وتقاريـــر اجتماعيــة، وذلــك مــن أجــل التعــرف علــى أســاس القيــاس واإلفصــاح، فقــد أصــدرت تقريـــًرا بخمســة مجــاالت لــأداء 
االجتماعــي، وهــي: الرقابــة علــى البيئــة، وتوظيــف األقليــات، والعاملــون، وتحسيـــن املنتــج، وخدمــة املجتمــع.

اإلفصاح املحاسبي عن األداء االجتماعي

وهــو الطريقــة التـــي بموجبهــا تســتطيع املنظمــة إعــام املجتمــع بأطرافــه املختلفــة عــن نشــاطاتها املختلفــة ذات املضاميـــن 
االجتماعيــة. وتعتبـــر القوائــم املاليــة أو التقاريـــر امللحقــة بهــا أداة لتحقيــق ذلــك، ويجــب أن يكــون اإلفصــاح املحاســبي بأحــد 

األشــكال التاليــة )حمــاد، 000 (:

اإلفصاح الكافيأ- 

أي أن تشــمل القوائــم املاليــة واملاحظــات واملعلومــات اإلضافيــة املرفقــة بهــا كل املعلومــات املتاحــة املتعلقــة باملنظمــة 
لتجنــب تضليــل األطــراف املهتمــة باملنظمــة، وُيعــد اإلفصــاح الكافــي مــن أهــم املبــادئ الرئيســة إلعــداد القوائــم املاليــة.
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اإلفصاح الكاملب- 

أي أن يشــمل اإلفصــاح علــى كافــة املعلومــات املحاســبية املتوفــرة، ممــا يعنــي إظهــار معلومــات بكميــات كبيـــرة، ممــا يــؤدي 
إلــى إغــراق مســتخدمي القوائــم املاليــة بمعلومــات قــد ال يكــون هنــاك حاجــة لهــا.

اإلفصاح العادل	- 

ويتمثل باإلفصاح عن املعلومات بطريقة تضمن وصولها بنفس القدر إلى كافة املستفيديـن دون تحيـز إلى جهة معينة. 
ويمكن تصنيف املعلومات الواجب اإلفصاح عنها كما يلي )حسن،  00 (:

معلومات كمية )مالية(أ- 

يمكــن تحديــد أربعــة مجــاالت أساســية يتــم خالهــا اإلفصــاح عــن املعلومــات الكميــة ممثلــة فــي قائمــة املركــز املالــي، وقائمــة 
الدخل، وقائمة التغيـــر في حقوق امللكية، وقائمة التدفقات النقدية، حيث يتم تضميـــن هذه القوائم بأرقام تعبـــر عن مبالغ 
فعليــة أو تقديـــرية نتيجــة األحــداث املاليــة التـــي قامــت بهــا املنظمــة، ومــن املاحــظ أن هــذا الجانــب مــن اإلفصــاح يلقــى اســتجابة 

دائمــة مــن قبــل املستفيديـــن مــن القوائــم املاليــة املنشــورة.

املعلومات غيـر الكمية )غيـر املالية(ب- 

يتم اإلفصاح عن هذا الجانب في التقاريـر املحاسبية بشكل وصفي من شأنه أن يـزيد من فهم املستخدم وثقته باملبالغ 
النقديــة الظاهــرة فــي القوائــم املاليــة إذ أن هــذه املعلومــات غالًبــا مــا تكــون مرتبطــة باملعلومــات الكميــة، ويتــم اإلفصــاح عــن 
املعلومــات غيـــر الكميــة مــن خــال القوائــم املاليــة الرئيســة، ومــن خــال قوائــم ماليــة ملحقــة أو املاحظــات الهامشــية باإلضافــة 
إلى تقريـر اإلدارة، كما أن املعلومات غيـر الكمية تعتبـر مائمة واإلفصاح عنها مثمًرا إذا كانت مفيدة في عملية اتخاذ القرارات.

الدراسات السابقة

الدراسات العربية:

دراســة )الحماديـــن،2002(، وهدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى إدراك وتفهــم متخــذي القــرار فــي املؤسســات الفندقيــة 
األردنيــة ملفهــوم املســؤولية االجتماعيــة وبيــان مــدى قيــام املؤسســات الفندقيــة األردنيــة بتبنــي محاســبة املســؤولية االجتماعيــة 
ومجاالتها املتمثلة باملوارد البشرية، والبيئة، واملجتمع املحلي. وأظهرت الدراسة أن متخذي القرارات في املؤسسات الفندقية 
األردنية على إدراك واسع بمفهوم املسؤولية االجتماعية ويتبنون محاسبة املسؤولية االجتماعية ضمن األنشطة االعتيادية 
للمؤسسات الفندقية من خال قيامها بممارسة املسؤولية االجتماعية في مجاالت املوارد البشرية والبيئة واملجتمع املحلي.

دراســة )نــور وشــاكر ،2005(، وهدفــت إلــى إلقــاء الضــوء علــى محاســبة املســؤولية االجتماعيــة والوقــوف علــى أهــم 
مشاكلها. والتعرف على معاييـر تقييم األداء االجتماعي القابلة للقياس الكمي، والتـي تصلح لقياس موقف منظمات األعمال 
من خالها. ومحاولة وضع نموذ	 لتقييم كفاءة األداء االجتماعي في منشأة صناعية كدراسة ميدانية. وقد توصلت الدراسة 
إلــى أن كافــة عناصــر تكاليــف األداء االجتماعيــة للشــركة موضــوع الدراســة يمكــن تجميعهــا وقياســها واإلفصــاح عنهــا بثاثــة 
محاور – العامليـن؛ والعماء؛ واملجتمع – تم توضيحها من خال نموذ	 مقتـرح. كما أثبتت الدراسة إلى إمكانية الحكم على 
مــدى كفــاءة األداء االجتماعــي للشــركة تجــاه العامليـــن والعمــاء وأفــراد املجتمــع املحيــط مــن خــال معــدل حجــم اإلنفــاق لــكل 

وحــدة مــن الوحــدات لقيــاس كل محــور مــن املحــاور املقتـــرحة.

دراسة )خليفة، 2006(، والتـي توصلت إلى أن إمكانية تطبيق نظام املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية في املصارف 
السودانية متوفرة، وأن طبيعة العمل املصرفي تخلق نوًعا من االلتـزامات أو املطالب االجتماعية التي ُيعاد تصنيفها على أنها 

التـزامات اقتصادية بالتقاريـر الختامية.
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دراســة )جربــوع، 2007(، وهدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى وجــود منظمــات أعمــال مــن الشــركات واملؤسســات وغيـــرها 
متخصصة ملمارسة املسؤولية االجتماعية في قطاع غزة. حيث أظهرت نتائج الدراسة أن املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية 
لــم تحــظ بالقــدر الكافــي مــن االهتمــام مــن جانــب الجمعيــات املهنيــة للمحاســبة واملراجعــة فــي فلسطيـــن، كمــا أظهــرت أن اإلطــار 

العــام للمســؤولية االجتماعيــة هــو إطــار غيـــر محــدد املعالــم ولــم يتفــق علــى أبعــاده حتــى اليــوم بشــكل قاطــع.

دراســة )منيـــر، 2009(، وهدفــت إلــى الكشــف عــن أثـــر اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة علــى قــرارات منــح القــروض 
والتســهيات االئتمانيــة لــدى البنــوك فــي ليبيــا، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن اإلفصــاح عــن املســؤولية علــى قــرارات منــح القــروض 
والتســهيات االئتمانيــة لــدى البنــوك فــي ليبيــا لــه أثـــر إيجابــي، إال أن النتائــج أظهــرت وجــود قصــور فــي اإلفصــاح عــن القوائــم 

املاليــة، ممــا أدى إلــى تدنــي دور البنــوك الليبيــة فــي تحقيــق املســؤولية االجتماعيــة.

دراســة )أبــو حســان، 2010(، الــذي قــام بإجــراء دراســة فــي أندونيســيا هدفــت إلــى الكشــف عــن وجــود أي تعــارض بيـــن 
األنشطة االجتماعية للشركات في التقاريـر السنوية للبنوك اإلسامية، ومؤشر الكشف عن املسؤولية االجتماعية للشركات 
الــذي تــم تطويـــره اســتنادا إلــى إطــار عمــل األخــاق اإلســامية ولتحقيــق أغــراض الدراســة قــام الباحــث بتحليــل محتــوى تقاريـــر 
ســنوية لســبعة مصــارف إســامية فــي العاصمــة األندونيســية جاكارتــا لقيــاس حجــم الكشــف عــن املســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات، حيــث أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن واحــًدا مــن أصــل ســبعة مصــارف إســامية كانــت فــوق املتوســط فيمــا يتعلــق 
بالكشــف عــن املســؤولية االجتماعيــة للشــركات، كمــا أن قضايــا املســؤولية االجتماعيــة للشــركات لــم تكــن مصــدر قلــق كبيـــر 

ملعظــم البنــوك محــل الدارســة.

دراســة )عنـــزة والعلــي، 2013(، وهدفــت إلــى تســليط الضــوء علــى مفهــوم وأهميــة محاســبة املســؤولية االجتماعيــة 
ومعالجــة القصــور فــي مخرجــات النظــام املحاســبي املتمثــل بالقوائــم املاليــة مــن خــال تضميـــن هــذه القوائــم معلومــات عــن 
املســؤوليات االجتماعيــة للوحــدات االقتصاديــة وبيــان اثـــر اإلفصــاح عنهــا فــي مســتخدمي القوائــم املاليــة. واســتندت الدراســة 
إلــى عــدد مــن الفرضيــات منهــا أن الوحــدات االقتصاديــة العراقيــة ال تقــوم بإبـــراز مســاهماتها االجتماعيــة فــي قوائمهــا املاليــة، 
وأيضــا يمكــن تحديــد التكاليــف االجتماعيــة وقياســها وفصلهــا عــن التكاليــف التـــي تخــص النشــاط االقتصــادي. وتوصلــت 
الدراسة إلى أن الوحدات االقتصادية العراقية ال تقوم بإبـراز ما قامت بإيفائها من مسؤولياتها االجتماعية في قوائمها املالية 
وإمكانية تحديد وحصر التكاليف االجتماعية. كما توصلت الدراسة إلى أن مستخدمي القوائم املالية يهتمون باإلفصاح عن 

املســؤولية االجتماعيــة، وإن هــذا اإلفصــاح يؤثـــر فــي قــرار تهــم.

دراسة )الزيود، 2013(، وهدفت إلى بيان مدى التـزام البنوك العاملة في األردن بمسؤوليتها االجتماعية تجاه املجتمع 
الخارجـــي والداخلي للعامليـــن فيها، حيث تم تحليل قيمة املســاهمات النقدية للمجاالت االجتماعية كقيمة مطلقة، وكذلك 
نســبة مــن صافــي األربــاح ومــدى انتشــار فــروع البنــك خــار	 العاصمــة للمســاهمة فــي التنميــة وخدمــة العمــاء. وقــد تــم تطبيــق 
ا للفتـــرة مــا بيـــن 008  إلــى 0 0 . وبينــت نتائــج الدراســة أن البنــوك تتحمــل مســؤوليتها فيمــا 

ً
فرضيــات الدراســة علــى 5  بنــك

يتعلق باملجتمع املحلي، وهو من ضمن سياستها وخططها، وذلك من أجل تحقيق التنمية املستدامة، أما فيما يتعلق بالبعد 
الداخلــي، فتبيـــن أن هنالــك تقصيـــًرا فيمــا يتعلــق باملبالــغ املنفقــة علــى العامليـــن، باإلضافــة إلــى عــدم االهتمــام بتدريــب وتطويـــر 
العامليـــن. ويو�صــي الباحــث بضــرورة زيــادة الوعــي بمفهــوم املســؤولية االجتماعيــة وتوفيـــر حوافــز أكثـــر للبنــوك التـــي تتبنـــى هــذا 

املفهــوم وأن يكــون هنــاك معاييـــًرا واضحــة ومحــددة لتقديــم الدعــم للمستفيديـــن.

دراسة )الحكيم، 2014(، وهدفت إلى التعرف على الدور االجتماعي املنوط باملصارف اإلسامية كأحد األهداف التـي 
أنشئت من أجلها، وذلك من خال التعرف على الخدمات االجتماعية التـي تقدمها املصارف اإلسامية األردنية للمتعامليـن 
معهــا، وعلــى مــدى اســتجابتها لحاجــة املتعامليـــن معهــا بالشــكل املناســب، وأهــم الصعوبــات التـــي تواجههــا للقيــام بدورهــا 
املطلــوب. وتكــون مجتمــع الدراســة مــن عينــة عشــوائية مــن املتعامليـــن مــع املصــارف اإلســامية األردنيــة العاملــة وعددهــا ثاثــة 
مصارف، وقد تم توزيع االستبانة على عينة من عماء هذه املصارف، وتوصلت الدراسة إلى أن املصارف اإلسامية األردنية 
تقــوم باملحافظــة علــى شــرعية وســامة املعامــات املقدمــة للمتعامليـــن معهــا وفــاء ملتطلبــات مســؤوليتها االجتماعيــة مــع أولئــك 
املتعامليـن، وأوصت الدراسة بضرورة عناية املصارف اإلسامية بتطبيق الضوابط الشرعية املتمثلة في معاييـر تجنب الربا، 

وتجنــب البيــوع املحرمــة شــرعا.
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الدراسات األجنبية

دراســة )Becchetti; Ciciretti, & Hasan, 2007(، التـــي بينــت أثـــر املســؤولية االجتماعيــة الشــاملة علــى عائــد 
املساهميـن، ومن أهم النتائج التـي توصلت إليها أن االلتـزام باملسؤولية االجتماعية الشاملة تقود املنظمات إلى تغييـر أهدافها 

االستـــراتيجية مــن التـركيـــز علــى زيــادة االهتمــام باملساهميـــن إلــى تحقيــق أهــداف املجموعــة األوســع مــن أصحــاب املصالــح.

دراسة )Rahahleh & Sharair, 2008(، التـي سعت إلى التعرف على مدى تطبيق محاسبة املسؤولية االجتماعية في 
الشــركات العاملــة فــي مدينــة الحســن الصناعيــة فــي األردن. وقــد توصــل الباحثــان إلــى أنــه ال يوجــد إدراك كامــل ملفهــوم محاســبة 
املســؤولية االجتماعيــة فــي الشــركات املبحوثــة، وإنــه يوجــد تطبيــق محــدود ملحاســبة املســؤولية االجتماعيــة فيهــا حيــث اقتصــر 

التطبيــق علــى مجــال حمايــة البيئــة بشــكل أسا�صــي.

دراســة )Torbjörn Tagesson and Others, 2009(، التـــي هدفــت إلــى معرفــة محتــوى اإلفصــاح عــن املســؤولية 
االجتماعيــة للوحــدات االقتصاديــة علــى املواقــع اإللكتـــرونية لهــا فــي الســويد، ومعرفــة العاقــة بيـــن حجــم وربحيــة الوحــدة 
االقتصاديــة وبيـــن مســتوى اإلفصــاح عــن مســؤولياتها االجتماعيــة. واســتندت الدارســة إلــى املعلومــات املاليــة التـــي تقــوم 
الوحــدات االقتصاديــة بنشــرها علــى املواقــع اإللكتـــرونية. وتوصلــت الدارســة إلــى أن الوحــدات االقتصاديــة العاملــة ضمــن 
القطــاع العــام تفصـــح عــن مســؤولياتها االجتماعيــة بصــورة أكبـــر مــن الوحــدات االقتصاديــة العاملــة ضمــن القطــاع الخــاص 
وأيًضا أن هنالك عاقة إيجابية بيـــن حجم الوحدات االقتصادية وربحيتها مع مســتوى اإلفصاح الذي تقوم به على املواقع 
اإللكتـــرونية وإن الوحــدات االقتصاديــة التـــي تعمــل بالصناعــات الغذائيــة تفصـــح عــن املعلومــات األخاقيــة بنســبة أكبـــر مــن 

الوحــدات العاملــة فــي الصناعــات األخــرى.

دراســة )Baxi & Ray, 2009(، والتــي أجريــت علــى عينــة مــن 0  وحــدات اقتصاديــة هنديــة لدارســة مســتوى اإلفصــاح 
فيهــا، وقــد أوضحــت الدارســة أن اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة الطوعــي للوحــدات االقتصاديــة يتـــزايد، وأن هنــاك 
عــدة أهــداف لإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة يشــمل أن حملــة األســهم يطالبــون بتحقيــق األربــاح الشــرعية، وُيحســن مــن 
ا بيـــن األداء 

ً
ســمعة ومصداقيــة الوحــدات االقتصاديــة، ويـــرو	 للعامــة التجاريــة وحصــة الســهم بالســوق التـــي تؤســس تـــرابط

املالــي واالجتماعــي، ويطــور املعــارف و املهــارات التنظيميــة، وتوصلــت الدارســة إلــى أن الوحــدات االقتصاديــة الهنديــة ال تقــوم 
باإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة وإنمــا تقــوم بإعــداد تقاريـــر وصفيــة عــن ذلــك.

دراســة )Dinar Standard, 2010(، وقامــت بدراســة اســتقصائية واســعة التجاهــات املســؤولية االجتماعيــة فــي 
املؤسســات املاليــة اإلســامية نفــذت خــال صيــف و خريــف 009  بدعــم مــن هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة 
اإلسامية )AAOIFI(، نتيجة النمو الهائل للتمويل اإلسامي، وكان الغرض من املسح قياس تطبيق املؤسسات املالية ملعاييـر 
هيئــة املحاســبة واملراجعــة الصــادرة مؤخــًرا، والتـــي تغطــي    جانًبــا مــن جوانــب املســؤولية االجتماعيــة مثــل مشــاركة العميــل، 
ورعايــة املوظــف، والصدقــة، والبيئــة، وحصــص االســتثمار، وغيـــرها، بهــدف توفيـــر بعــض البيانــات التجريبيــة عــن مؤشــر 

اتجاهــات املســؤولية االجتماعيــة.

منهجية الدراسة

اعتمدنا في دراســتنا على اســتخدام املنهج الوصفي التحليلي باســتخدام اســتبانة الستكشــاف مدى االلتـــزام باإلفصاح 
عن املسؤولية االجتماعية في القوائم املالية املنشورة للمصارف اإلسامية املشمولة في عينة الدراسة، حيث أن هذا املنهج 
يلبي طموحاتنا في الوصول إلى استنتاجات علمية تثـري حاجتنا لفهم الحقائق وتطويـرها من خال إعطاء صورة دقيقة حول 

الظاهرة وواقع الحال، باإلضافة إلى تحديده للمتغيـرات ذات العاقة بالظاهرة محل الدراسة.

مجتمع الدراسة

يكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع املصــارف اإلســامية العاملــة فــي األردن والتـــي يبلــغ عددهــا )4(. وهــي البنــك اإلســامي 
األردني، والبنك العربي اإلسامي الدولي، وبنك األردن دبي اإلسامي، ومؤسسة الراجحـي. وتم توزيع االستبيانات على األفراد 
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القائميـن على اإلدارة املالية، أو ممن يقومون مقام املدراء املالييـن وعلى جهات التدقيق والوسطاء املالييـن في تلك املصارف 
وعددهــا )40( اســتبيان، وتــم استـــرداد )36( منهــا صالحــة للتحليــل اإلحصائــي.

عينة الدراسة

تكونــت عينــة الدراســة مــن    مــن املــدراء املالييـــن أو مــن ينــوب عنهــم مــن العامليـــن فــي املصــارف اإلســامية فــي األردن 
باإلضافــة إلــى 4 مدققيـــن خارجييـــن مــن املكاتــب املســئولة عــن تدقيــق حســابات تلــك املصــارف، و   مدقــق داخلــي يعملــون 
فــي تلــك املصــارف. و8 مــن الوســطاء املالييـــن. وحتــى نقــوم بتعميــم النتائــج التـــي يتــم التوصــل إليهــا مــن دراســة العينــة علــى أفــراد 
املجتمــع املأخــوذ منــه، فإنــه ســيتم اختيــار العينــة بدقــة، بحيــث تكــون ممثلــة ملجتمــع الدراســة بأكبـــر قــدر ممكــن. والجــدول 
) ( يوضــح املتغيـــرات الديموغرافيــة ألفــراد عينــة الدراســة وذلــك حســب طبيعــة ونــوع العمــل؛ العمــر؛ املســتوى التعليمــي؛ 

التخصــص العلمــي حســب الشــهادة؛ عــدد ســنوات الخبـــرة.

جدول رقم )1(
املتغيـرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة

التكرارالفئةاملتغيـرالرقم

طبيعة العمل 
  مديـر مالي

  مدقق داخلي

4مدقق خارجـي

8وسيط مالي

العمر 
  اقل من 30 سنة

  40 – 30 سنة

508 –  4 سنة

4أكثـر من 50 سنة

املستوى التعليمي3
0 بكالوريوس

4دبلوم عالي

  ماجستيـر

―دكتوراه

التخصص العلمي4
حسب الشهادة

8محاسبة

  إدارة أعمال

5اقتصاد

8علوم مالية ومصرفية

4أخرى

عدد سنوات الخبـرة5
8من   5 –سنوات

  من 0  – 6سنوات

0 من–   5  سنوات

6أكثـر من 5  سنة

يتبيـن من جدول السابق أن للمتغيـرات الديموغرافية أثـر واضح في فهم أفراد عينة الدراسة ألسئلة االستبانة واإلجابة 
عليها بشــفافية ودقة. حيث تبيـــن أن النســبة األكبـــر من أفراد عينة الدراســة، هـــم مدراء مالييـــن ومدققيـــن داخلييـــن وبنســبة 
)66.6%(، فيمــا ُوجــد أن مــا نسبـــته )66.6 %( مــن العينــة قلــت أعمارهــم عــن  4 ســنة. وعلــى مســتوى التعليــم ناحــظ أن مــا 
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نســبته )55.6 %( مــن أفــراد عينــة الدراســة مــن حملــة البكالوريــوس. ومــن حيــث التخصصــات العلميــة فأشــارت النتائــج إلــى أن 
)0.6 . %( مــن أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن املتخصصيـــن بــإدارة األعمــال وهــي أعلــى نســبة، بينمــا بلغــت النســبة مــن تخصــص 
املحاسبة واملالية واملصرفية ما يقارب ) .   %(. وأخيـرا ناحظ بالنسبـة لعدد سنوات الخبـرة أن )77.8%( من أفراد العينة 

تـــزيد خبـــرتهم عن 5 سنوات، والباقـــي أقل من 5 سنوات كخبـــرة مصرفية.

أداة الدراسة ومصادر الحصول على املعلومات

اعتمدنا في دراستنا على استخدام أسلوب القياس املعتمد على مقياس ليكرت الخما�صي اعتماًدا على مقاييس خضع 
بعضهــا لاختبــار، وبعضهــا طــورت باالستـــرشاد بالتطبيقــات العمليــة ملحاســبة املســؤولية االجتماعيــة، حيــث نســتدل بهــذا 

املقيــاس فــي التأكــد مــن صحــة الفرضيــات باإلثبــات أو النفــي كذلــك فــي التنبــؤ باالتجاهــات املســتقبلية ملتغيـــرات الدراســة.

تم استخدام املصادر التالية في الحصول على املعلومات، وهي:

1 املصادر األولية، ملعالجة الجوانب التحليلية ملوضوع الدراسة فقد قمنا بجمع البيانات األولية من خال استبانة  -
كأداة رئيسية للدراسة، والتـي تضمنت عدد من العبارات تعكس أهداف الدراسة وأسئلتها، لإلجابة عليها من قبل 

أفراد عينة الدراســة.

1 املصــادر الثانويــة، اســتعان الباحثــان فيمــا يتعلــق باإلطــار النظــري للدراســة بمصــادر البيانــات الثانويــة متمثلــة فــي  -
الكتــب واملراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، واملقــاالت والتقاريـــر، واألبحــاث والدراســات 

الســابقة التـــي تناولــت هــذا املوضــوع.

تم بناء أداة الدراسة )االستبانة( لتصف متغيـرات الدراسة في أربعة أجزاء رئيسيه تتضمن:

1 األول: يبيـن الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة، متضمنة: -

1 طبيعة العمل: أعطي البدائل الدرجات اآلتية:-

وسيط ماليمدقق خارجـيمدقق داخليمديـر ماليطبيعة العمل

34  الدرجة

1 العمر: تدرجت االختيارات كما يأتـي:-

أكثـر من 4150-3050-40 سنةاقل من 30 سنةالعمر

34  الدرجة

1 املستوى التعليمي: واتخذ الشكل التالي:-

دكتوراهماجستيـردبلوم عاليبكالوريوساملستوى التعليمي

34  الدرجة

1 التخصص العلمي حسب الشهادة: وعبـر عنه كما يلي:-

أخرىحاسوبعلوم مالية مصرفيةاقتصادإدارة أعمالمحاسبةالتخصص

3456  الدرجة

1 عدد سنوات الخبـرة: واتبعت التصنيف التالي:-

أكثـر من 15 سنةمن11-15 سنةمن 6-10سنواتمن1-5سنواتعدد سنوات الخبـرة

34  الدرجة
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1 الثاني: والذي يوضح مدى مســاهمة املصارف اإلســامية في األردن بأنشــطة املســؤولية االجتماعية ضمن ثاثة أجزاء،  -
وهــي: تنميــة املــوارد البشــرية، ويضــم ســبع فقــرات، هــي األســئلة مــن ) -7(. وتحسيـــن جــودة الخدمــات املصرفيــة 
املقدمــة للعمــالء وحمايــة عمالئهــا، ويضــم ســبع فقــرات، هــي األســئلة مــن )8-4 (. وتقديــم خدمــات للمجتمــع املحلــي، 

ويضــم ســبع فقــرات، هــي األســئلة مــن )5 -  (

1 الثالث: والذي يوضح مدى إفصاح املصارف اإلسامية العاملة في األردن عن أنشطة املسؤولية االجتماعية في بياناتها  -
املالية املنشورة، ويضم ثماني فقرات، هي األسئلة من )  -9 (.

1 الرابــع: والــذي يبيـــن معوقــات تحــول دون قيــام املصــارف اإلســامية فــي األردن باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية 4-
االجتماعيــة فــي بياناتهــا املاليــة املنشــورة، ويضــم ثمانــي فقــرات، هــي األســئلة مــن )37-30(.

جمع البيانات: لغرض الحصول على البيانات واملعلومات لتنفيذ غايات الدراسة، تم اعتماد األدوات اآلتية:

1 املعلومــات املتعلقــة بالجانــب النظــري مــن الدراســات، واملقــاالت، والرســائل الجامعيــة، والكتــب العلميــة األجنبيــة  -
والعربيــة املتخصصــة بموضــوع الدراســة.

1 االســتبانة، وهــي أداة قيــاس إدراكيــة تــم االعتمــاد فــي تصميمهــا علــى آراء مجموعــة مــن الكتــاب والباحثيـــن فــي مجــال  -
املوضوع للحصول على البيانات األولية والثانوية الازمة الستكمال الجانب التطبيقي للدراسة، وروعي فيها جعل 
املســتجيب واعيــا لهدفهــا، ومكوناتهــا، ودقتهــا، ووضوحهــا، وتجانســها، ووحــدة اتجــاه حركــة املقيــاس ونوعــه بالشــكل 
والطريقــة التـــي تخــدم أهــداف وفرضيــات الدراســة، وتضمنــت الدراســة أســئلة ذات اختيــارات متعــددة وأســئلة 

محــددة اإلجابــة أو مغلقــة.

املعالجة اإلحصائية املستخدمة

تختلــف أســاليب التحليــل اإلحصائــي، مــن حيــث شــمولها، وعمقهــا، وتعقيدهــا باختــاف الهــدف مــن إجرائهــا. وبغيــة 
الوصــول إلــى مؤشــرات معتمــدة تدعــم أهــداف الدراســة وفرضياتهــا، فقــد تــم فحــص البيانــات وتبويبهــا وجدولتهــا، ليســهل 
التعامل معها بواسطة الحاسوب، وقد تم استشارة متخصصيـن في الجوانب اإلحصائية ومعالجة البيانات، لغرض اختبار 
أنمــوذ	 الدراســة وفرضياتهــا، حيــث تــم اســتخدام بـــرنامج الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS( لتحليــل بيانــات 
االســتبانة والحصول على املخرجات لجميع أســئلة االســتبانة ملعرفة مدى موافقة أفراد عينة الدراســة على أســئلة االســتبانة 
املختلفــة: ) ( معادلــة اختبــار ألفاكرونبــاخ )Cronbach Alpha( ملعرفــة ثبــات األداة وقيــاس قــوة االرتبــاط والتماســك بيـــن 
فقرات االســتبانة املعدة. ) ( املتوســطات الحســابية )Arithmetic Mean( لتحديد مســتوى اســتجابة أفراد العينة ملتغيـــرات 
الدراســة؛ واالنحرافــات املعياريــة )Standard Deviation( لقيــاس درجــة تباعــد االســتجابات عــن وســطها الحســابي ومعرفــة 
األهميــة النســبية. ) ( اختبــار T لعينــة واحــدة )One1Sample1T-test( الختبــار الفرضيــات واإلجابــة عــن األســئلة البحثيــة. )4( 

النســب املئويــة والتكــرارات.

صدق أداة الدراسة وثباتها

تطلب التحقق من الصدق الظاهري للمقياس االستعانة بخبـرات أعضاء الهيئة التدريسية املنتميـن إلى علوم اإلدارة، 
واإلحصاء، واملحاسبة، بقصد اإلفادة من خبـراتهم العلمية والعملية، مما جعل املقياس أكثـر نزاهة وموضوعية في القياس. 

بانة اعتماًدا على الدراسات السابقة املتعلقة باملسؤولية االجتماعية ومحاسبتها. وقام الباحثون بصياغة أسئلة االست1

وقــد بلــغ عــدد املحكميـــن )3(، وبلغــت نســبة االســتجابة الكليــة )90%(، وتكــون املقيــاس مــن 37 فقــرة تـــراوح مــدى 
االســتجابة مــن )  – 5( وكان املقيــاس كاآلتـــي:

ال أوافق بشدةال أوافقغيـر متأكدأوافقأوافق بشدة

543  
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قام الباحثان بإجراء اختبار مدى االتســاق الداخلي لفقرات القياس، حيث تم اســتخدام أســلوب »كرونباخ ألفا« من 
أجــل قيــاس االتســاق والتـــرابط والتماســك بيـــن فقــرات املقيــاس، حيــث بلغــت قيمــة ألفــا )  .90%( وهــي شــبه ممتــازة، ومــن 

 فــي البحــوث اإلنســانية.
ً
الناحيــة التطبيقيــة فإنــه ُيعــد )Alpha <0.60( معقــوال

نتائج التحليل واختبار الفرضيات

عرض نتائج الدراسة:

الفرضية الرئيسة األولى: ال تساهم املصارف اإلسالمية في األردن بأنشطة مختلفة ضمن مسؤوليتها االجتماعية

تــم تقســيمها إلــى 3 فرضيــات فرعيــة، بحيــث غطــت فقــرات االســتبانة )  – 7( الفرضيــة الفرعيــة األولــى املنبثقــة عــن 
الفرضيــة الرئيســة األولــى وهــي: ال تســاهم املصــارف اإلســالمية فــي األردن بتنميــة املــوارد البشــرية العاملــة فيهــا ضمــن 

االجتماعيــة مســؤوليتها 

الفـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــراتالتسلسل
الوسط 
الحسابي 

االنحراف 
املعياري

0.57459    .364يقوم املصرف بتنظيم دورات تدريبية للموظفيـن لرفع قدراتهم وكفاءاتهم  

يـراعي املصرف التفاوت بيـن قدرات ومواهب العامليـن عن طريق الحوافز  
0.57459    .364التشجيعية لهم

تأخذ باالعتبار سياسة املصرف الوظيفية قدرات ومهارات ومواهب املوظفيـن 3
95 364.44440.50ملنح التـرقيات بالتساوي 

7  44440.84. 36يقوم املصرف بتهيئة ظروف عمل مناسبة للموظفيـن 4

 0.7968    . 36يقوم املصرف بتوفيـر مظلة شاملة للتاميـن الصحـي والضمان االجتماعي ملوظفيه 5

808 3630.8يوفر املصرف ملوظفيه رواتب وحوافز إضافية 6

88890.74748. 36يقدم املصرف بـرامج اجتماعية  للموظفيـن خار	 نطاق العمل7

حيث ياحظ من خال الجدول الســابق بأن اتجاهات العينة إيجابية على جميع الفقرات كون متوســطاتها الحســابية 
أكبـــر مــن متوســط أداة القيــاس )3(، أي أن املستجيبيـــن مــن العينــة يوافقــون علــى أن املصــارف اإلســامية فــي األردن تســاهم 
بتنمية املوارد البشرية العاملة فيها ضمن مسؤوليتها االجتماعية، كما إنهم يوافقون على أن املصارف تأخذ باالعتبار سياسة 

املصرف الوظيفية قدرات ومهارات ومواهب املوظفيـــن ملنح التـــرقيات بالتســاوي.

الفرضية الفرعية الثانية املنبثقة عن الفرضية الرئيسة األولى حيث غطتها الفقرات )8 – 14( وهي ال تساهم املصارف 
اإلسالمية في األردن بتحسيـن جودة الخدمات املصرفية املقدمة وحماية عمالئها ضمن مسؤوليتها االجتماعية.

الفـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــراتالتسلسل
الوسط 
الحسابي 

االنحراف 
املعياري

64  364.77780.4يقدم املصرف حمات إعامية تعرف عمائه بخدمات املصرف 8

64  364.77780.4يهتم املصرف بتقديم أفضل وأحدث الخدمات لعمائه 9

8 66670.956. 36يهتم املصرف بشكاوى ومقتـرحات وحلول عمائه 0 

  66670.766. 36اهتمام املصرف بتقديم خدماته بأعلى جودة ممكنة   

 0079. 8889. 36يهتم املصرف بتمويل عماءه كأصحاب املهن وصغار التجار   

0.47809    .364يحتـرم املصرف الفروقات الفردية بيـن العماء   

364.66670.47809يقوم املصرف بالتعامل بمصداقية عالية بجميع األحوال واألوقات 4 
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ُياحــظ مــن خــال الجــدول الســابق أن اتجاهــات العينــة إيجابيــة علــى جميــع الفقــرات باســتثناء الفقــرة رقــم )  ( 
كــون متوســطاتها الحســابية أكبـــر مــن متوســط أداة القيــاس )3(، أي أن املستجيبيـــن مــن العينــة يوافقــون علــى أن املصــارف 
اإلســامية فــي األردن تســاهم بتحسيـــن جــودة الخدمــات املصرفيــة املقدمــة وحمايــة عمائهــا ضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة كمــا 

إن الحمــات اإلعاميــة تســاهم بتعريــف عمــاء املصــرف بخدماتــه.

الفرضية الفرعية الثالثة املنبثقة عن الفرضية الرئيسة األولى حيث غطتها الفقرات )15 – 21( وهي ال تساهم املصارف 
اإلسالمية في األردن بتقديم خدمات للمجتمع املحلي ضمن مسؤوليتها االجتماعية.

الفـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــراتالتسلسل
الوسط 
الحسابي 

االنحراف 
املعياري

95 364.55560.50يقدم املصرف املنح التعليمية للمتفوقيـن من أفراد املجتمع املحلي 5 

يقوم املصرف بتدريب عدد من طلبة الجامعات أصحاب االختصاص 6 
808 3640.8وتأهيلهم للحياة العملية 

364.66670.47809يقوم املصرف بـرعاة واحتضان املؤتمرات العلمية املحلية والدولية 7 

95 364.44440.50يقدم املصرف الدعم من خال التبـرعات واملنح للمجمعيات الخيـرية 8 

95 364.44440.50يساهم املصرف نوعا ما بالحد من ظاهرة البطالة 9 

0.74748    .364يقوم املصرف بتوظيف أصحاب االحتياجات الخاصة 0 

يقوم املصرف بتقليل الفجوة بيـن فئات املجتمع من خال التبـرعات ومنح   
64  0.4    .364القروض الحسنة 

وُياحــظ مــن الجــدول الســابق أن اتجاهــات العينــة إيجابيــة علــى جميــع الفقــرات، كــون متوســطاتها الحســابية أكبـــر مــن 
متوســط أداة القيــاس )3(، أي أن املستجيبيـــن مــن العينــة يوافقــون علــى أن املصــارف اإلســامية فــي األردن تســاهم بتقديــم 
خدمات للمجتمع املحلي ضمن مسؤوليتها االجتماعية، كما إنها تقدم املنح التعليمية للمتفوقيـن من أفراد املجتمع املحلي، 

وأنهــا أيًضــا تقــوم بـــرعاية واحتضــان املؤتمــرات العلميــة املحليــة والدوليــة.

الفرضية الرئيسة الثانية: ال تقوم املصارف اإلسالمية في األردن باإلفصاح عن أنشطة املسؤولية االجتماعية في بياناتها 
املالية املنشورة حيث تم تخصيص ثمانية أسئلة من فقرات االستبانة وهي من )22 – 29(

الفـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــراتالتسلسل
الوسط 
الحسابي 

االنحراف 
املعياري

95 364.55560.50اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية يحقق للمصرف بعض املزايا والفوائد  

يقوم املصرف بتوضيح الرؤية حول اثـر املسؤولية االجتماعية على األداء املالي   
0.74748    .364للمصرف

4 9 77780.9. 36يقوم املصرف باإلفصاح عن معلومات املسؤولية االجتماعية تجاه املوظفيـن4 

746 0.6    .364يعكس اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية املزيد من املصداقية للقوائم املالية 5 

4 9 77780.9. 36يهتم املصرف باإلفصاح عن تكاليف مسؤوليته االجتماعية تجاه عمائه 6 

4467 . 7778. 36يهتم املصرف بقياس التكاليف املتعلقة بمجال تنمية الخدمات املقدمة لعمائه7 

95 364.55560.50يوفر النظام املحاسبي التقاريـر األزمة عن األداء االجتماعي8 

95 44440.50. 36يقوم املصرف باإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية في صلب القوائم املالية 9 

وُياحظ من الجدول السابق بأن اتجاهات العينة إيجابية على جميع الفقرات كون متوسطاتها الحسابية أكبـر من متوسط 
أداة القيــاس )3(، أي أن املستجيبيـــن مــن العينــة يوافقــون علــى أن املصــارف اإلســامية فــي األردن تقــوم باإلفصــاح عــن أنشــطة 
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املســؤولية االجتماعيــة فــي بياناتهــا املاليــة املنشــورة، كمــا إن املستجيبيـــن أجمعــوا علــى أن اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة 
يحقــق للمصــرف بعــض املزايــا والفوائــد، كمــا إن النظــام املحاســبي يوفــر التقاريـــر الازمــة عــن األداء االجتماعــي للمصــرف.

الفرضية الرئيسة الثالثة: ال توجد معوقات تحول دون قيام املصارف اإلسالمية في األردن باإلفصاح عن أنشطة املسؤولية 
االجتماعية في بياناتها املالية املنشورة حيث تم تخصيص ثمانية أسئلة من فقرات االستبانة وهي من )30 – 37(

الفـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــراتالتسلسل
الوسط 
الحسابي 

االنحراف 
املعياري

  0.676    .364يمتلك املصرف بـرامج محاسبية قادرة على قياس تكاليف املسؤولية االجتماعية 30

0.57459    .364نظام املصرف املحاسبي قادر على قياس تكاليف األداء االجتماعي   

  3640.676اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية يدعم املجال التناف�صي للمصرف  

746 0.6    .364يعكس اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية املزيد من الثقة للقوائم املالية 33

95 364.55560.50يؤيد املصرف مبدأ اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية34

808 3640.8اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية تجاه املجتمع يعود باملنفعة على املصرف 35

يتم اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية في قوائم تعرض األداء االجتماعي إلى 36
7  55560.84. 36جانب األداء املالي 

ال يتم اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية في صلب القوائم املالية، إنما يشار إليها 37
808 3630.8هامشًيا أو كتقاريـر إضافية 

وياحــظ مــن الجــدول الســابق أن اتجاهــات العينــة إيجابيــة علــى جميــع الفقــرات، باســتثناء الفقــرة رقــم )36(، كــون 
متوســطاتها الحســابية أكبـــر مــن متوســط أداة القيــاس )3(، أي أن املستجيبيـــن مــن العينــة يوافقــون علــى أنــه توجــد معوقــات 
تحــول دون قيــام املصــارف اإلســامية فــي األردن باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي بياناتهــا املاليــة املنشــورة كمــا 

أنــه يتــم اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة فــي قوائــم تعــرض األداء االجتماعــي إلــى جانــب األداء املالــي.

اختبار فرضيات الدراسة

عمــل الباحثــان فــي هــذا الجانــب علــى اختبــار فرضيــات الدراســة الفرعيــة، إذ تـــركزت مهمــة هــذه الفقــرة علــى اختبــار مــدى 
قبــول أو رفــض فرضيــات الدراســة مــن خــال اســتخدام اختبــار T لعينــة واحــدة وذلــك كمــا يلــي:

الفرضية الرئيسة األولى » ال تساهم املصارف اإلسالمية في األردن بأنشطة مختلفة ضمن مسؤوليتها االجتماعية«.

الختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى ثاث فرضيات فرعية وعلى النحو اآلتـي:

1 نتائــج الفرضيــة الفرعيــة األولــى مــن الفرضيــة الرئيســة األولــى وهــي: ال تســاهم املصــارف اإلســامية فــي األردن بتنميــة  -
املــوارد البشــرية العاملــة فيهــا ضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة.

جدول رقم )3(

نتيجة الفرضية لعدميةمستوى الداللة .T*Sig الجدوليةT املحسوبة

رفض0.000 0 0.  5.88 

لقــد تــم اســتخدام اختبــار T لعينــة واحــدة One Sample T-test ونجــد مــن مطالعتنــا لنتائــج الحاســوب فــي الجــدول 
 )H0( أكبـر من قيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي: تقبل الفرضية العدمية ) املحسوبة =  5.88 T( السابق أن قيمة
إذا كانــت القيمــة املحســوبة اقــل مــن القيمــة الجدوليــة، وتـــرفض الفرضيــة العدميــة )H0( إذا كانــت القيمــة املحســوبة أكبـــر 
من القيمة الجدولية. وبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية H0 ونقبل الفرضية البديلة  H والتـــي تنص على أن »تساهم 

املصــارف اإلســالمية فــي األردن بتنميــة املــوارد البشــرية العاملــة فيهــا ضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة«
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1 نتائج الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة األولى وهي: ال تساهم املصارف اإلسامية في األردن بتحسيـن  -
جودة الخدمات املصرفية املقدمة وحماية عمائها ضمن مسؤوليتها االجتماعية.

جدول رقم )4(

نتيجة الفرضية لعدميةمستوى الداللة .T*Sig الجدوليةT املحسوبة

رفض0.000 0 0.  8.9 

تــم اســتخدام اختبــار T لعينــة واحــدة One Sample T-test، ومــن مطالعتنــا لنتائــج الحاســوب فــي الجــدول الســابق، نجــد 
قيمــة )T املحســوبة =  8.9 ( أكبـــر مــن الجدوليــة، وبمــا أن قاعــدة القــرار هــي: تقبــل الفرضيــة العدميــة )H0( إذا كانــت القيمــة 
املحســوبة أقــل مــن القيمــة الجدوليــة، وتـــرفض الفرضيــة العدميــة )H0( إذا كانــت القيمــة املحســوبة أكبـــر مــن القيمــة الجدوليــة. 
وبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية H0 ونقبل الفرضية البديلة  H والتـــي تنص على أن » تســاهم املصارف اإلســالمية 

فــي األردن بتحسيـــن جــودة الخدمــات املصرفيــة املقدمــة وحمايــة عمالئهــا ضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة«.

1 نتائــج الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة مــن الفرضيــة الرئيســة األولــى وهــي: ال تســاهم املصــارف اإلســامية فــي األردن بتقديــم  -
خدمــات للمجتمــع املحلــي ضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة.

جدول رقم )5(

نتيجة الفرضية لعدميةمستوى الداللة .T*Sig الجدوليةT املحسوبة

رفض0.000 0 0. 56 .  

تــم اســتخدام اختبــار T لعينــة واحــدة One1Sample1T-test، ونجــد مــن مطالعتنــا لنتائــج الحاســوب فــي الجــدول الســابق 
أن قيمــة )T املحســوبة = 56 .  ( أكبـــر مــن قيمتهــا الجدوليــة، وبمــا أن قاعــدة القــرار هــي: تقبــل الفرضيــة العدميــة )H0( إذا 
كانــت القيمــة املحســوبة اقــل مــن القيمــة الجدوليــة، وتـــرفض الفرضيــة العدميــة )H0( إذا كانــت القيمــة املحســوبة أكبـــر مــن 
القيمــة الجدوليــة. وبالتالــي فإننــا نرفــض الفرضيــة العدميــة H0 ونقبــل الفرضيــة البديلــة  H والتـــي تنــص علــى أن » تســاهم 

املصــارف اإلســالمية فــي األردن بتقديــم خدمــات للمجتمــع املحلــي ضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة«

نتيجــة إلخبــار الفرضيــات الفرعيــة الســابقة التـــي اندرجــت مــن الفرضيــة الرئيســة األولــى، تبيـــن رفــض الفرضيــة العدميــة 
وقبول الفرضية البديلة التـي نصها: »تساهم املصارف اإلسالمية في األردن بأنشطة مختلفة ضمن مسؤوليتها االجتماعية«

الفرضية الرئيسة الثانية »ال تقوم املصارف اإلسالمية في األردن باإلفصاح عن أنشطة املسؤولية االجتماعية في 
بياناتها املالية املنشورة«.

جدول رقم )6(

نتيجة الفرضية لعدميةمستوى الداللة .T*Sig الجدوليةT املحسوبة

رفض0.000 0 0. 4.969 

 تــم اســتخدام اختبــار T لعينــة واحــدة One1Sample1T-test، ونجــد مــن مطالعتنــا لنتائــج الحاســوب فــي الجــدول الســابق 
أن قيمــة )T املحســوبة = 4.969 ( أكبـــر مــن قيمتهــا الجدوليــة، وبمــا أن قاعــدة القــرار هــي: تقبــل الفرضيــة العدميــة )H0( إذا 
كانــت القيمــة املحســوبة اقــل مــن القيمــة الجدوليــة، وتـــرفض الفرضيــة العدميــة )H0( إذا كانــت القيمــة املحســوبة أكبـــر مــن 
القيمة الجدولية. فبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية H0 ونقبل الفرضية البديلة  H والتـي تنص على: » تقوم املصارف 

اإلســالمية فــي األردن باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي بياناتهــا املاليــة املنشــورة«.
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الفرضية الرئيسة الثالثة »ال توجد معوقات تحول دون قيام املصارف اإلسالمية في األردن باإلفصاح عن أنشطة  
ملسؤولية االجتماعية في بياناتها املالية املنشورة«.

جدول رقم )7(

نتيجة الفرضية العدميةمستوى الداللة T*.Sig الجدوليةT املحسوبة

قبول6 0.0- 0 0. -  . 

تــم اســتخدام اختبــار T لعينــة واحــدة One1Sample1T-test، ونجــد مــن مطالعتنــا لنتائــج الحاســوب فــي الجــدول الســابق 
أن قيمة )T املحسوبة = -  . ( أقل من قيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي: تقبل الفرضية العدمية )H0( إذا كانت 
القيمــة املحســوبة اقــل مــن القيمــة الجدوليــة، وتـــرفض الفرضيــة العدميــة )H0( إذا كانــت القيمــة املحســوبة أكبـــر مــن القيمــة 
الجدولية. ,بالتالي فإننا نرفض الفرضية البديلة  H ونقبل الفرضية العدمية H0 والتـي تنص على: »توجد معوقات تحول 

دون قيام املصارف اإلســالمية في األردن باإلفصاح عن أنشــطة املســؤولية االجتماعية في بياناتها املالية املنشــورة«.

النتائج والتوصيات

النتائج:

1 التعرف على مدى إسهام املصارف اإلسامية في األردن بأنشطة املسؤولية االجتماعية. -

1 التعــرف علــى مــدى التـــزام املصــارف اإلســامية فــي األردن باإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة فــي قوائمهــا  -
املاليــة املنشــورة.

1 معرفة املعوقات التـي تحول دون قيام املصارف اإلسامية في األردن باإلفصاح عن أنشطة املسؤولية االجتماعية  -
في قوائمها املالية املنشــورة.

1 أن املصارف اإلسامية في األردن تساهم في املحافظة على البيئة.4-

1 أن املصارف اإلسامية في األردن تساهم بتحسيـن جودة الخدمات املصرفية املقدمة.5-

1 أن املصارف اإلسامية في األردن تساهم بتقديم خدمة للمجتمع املحلي بشكل عام.6-

1 تساهم املصارف اإلسامية في األردن بأنشطة مختلفة ضمن مسؤوليتها االجتماعية باملحافظة على البيئة.7-

1 قيام املصارف اإلسامية في األردن باإلفصاح عن أنشطة املسؤولية االجتماعية في بياناتها املالية املنشورة.8-

1 تتميـز املصارف اإلسامية في األردن بوجود دوافع إيمانية بجانب أهدافها التنموية.9-

التوصيات:

بناء على النتائج التـي توصل إليها الباحثان، فإنهم يوصون بما يلي:

1 قيام املصارف اإلسامية في األردن باإلفصاح في بند خاص عن قيمة ضريبة الدخل املستحقة عن األرباح السنوية. -

1 زيادة إدراك جوانب وأبعاد مفهوم محاسبة املسؤولية االجتماعية من قبل إدارة املصارف اإلسامية العاملة في األردن. -

1 وضع أسس عملية لقياس بنود التكاليف واملنافع االجتماعية للمصارف اإلسامية العاملة في األردن. -

1 زيادة البـرامج التدريبية للعامليـن في املصارف اإلسامية لتعريفهم بمتطلبات اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية 4-
في القوائم املالية املنشــورة.

1 قيام املصارف اإلسامية بتوفيـر مظات انتظار للركاب في محطات الحافات بالشوارع، وإنشاء جسور عبور مشاة.5-

1 إتاحــة فــرص التدريــب ألفــراد املجتمــع )طــاب الجامعــات والكليــات(، زيــادة االهتمــام بالتبـــرع للجمعيــات الخيـــرية 6-
واألنديــة الرياضيــة؛ واالهتمــام بدعــم املؤسســات التعليميــة واالجتماعيــة والرياضيــة الهادفــة لتحقيــق رفاهيــة 

املجتمــع وتطــوره، ولعــب دور فعــال فــي مكافحــة البطالــة فــي املجتمــع املحلــي.
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1 وضع إطار عام للتدقيق االجتماعي من خال محاولة تطويـر معاييـر املراجعة لبحث إمكانية امتداد نطاقها ليتضمن 7-
مســؤولية املدقــق الخارجـــي عــن وفــاء املصــارف بمســؤوليتها االجتماعيــة وخصوًصــا فــي عمليــات غســل األمــوال، بمــا 

يضمن توافر الثقة واملصداقية ملا تنطوي عليه التقاريـر االجتماعية من معلومات.

1 إنشاء إدارات متخصصة باملصارف مهمتها تنفيذ واجبات املسؤولية االجتماعية ويكون لها خطة وجدول زمني.8-

1 وضع تشريعات وقوانيـن ملزمة للمصارف بأن تقوم باإلفصاح عن مسؤوليتها االجتماعية في بياناتها املالية املنشورة.9-



مدى التـزام املصارف اإلسالمية العاملة في األردن ...

 0

املراجع

 - مراجع باللغة العربية:
ً
أوال

1 الحكيم، منيـر. )4 0 (. »املسؤولية االجتماعية من وجه نظر املتعامليـن مع املصارف اإلسامية األردنية«، البلقاء للبحوث -
والدراسات، مج 7 ، ع  ، 4 0 ، ص 5 - ص 56.

1 الحماديـــن، را�صــي. ) 00 (. »محاســبة املســؤولية االجتماعيــة فــي املؤسســات الفندقيــة األردنيــة: دراســة ميدانيــة«، رســالة -
ماجستيـــر غيـــر منشــورة، جامعــة آل البيــت، املفــرق، األردن.

1 الزيــود، عبــد الناصــر. )0 0 (. »املســؤولية االجتماعيــة للبنــوك األردنيــة العاملــة فــي األردن«، مجلــة دراســات: العلــوم -
اإلداريــة، مــج 40، ع  .

1 الصبــان، محمــد عبــد الســام. )987 (. »املحاســبة االجتماعيــة«، مجلــة العلميــة لكليــة التجــارة للبحــوث العلميــة، جامعــة -
اإلســكندرية، ع  ، الســنة 5 ، ص04 .

1 الغالبــي، طاهــر محســن منصــور؛ و صالــح مهــدي العامــري.  )008 (. املســؤولية االجتماعيــة وأخالقيــات األعمــال. ط . -
عمــان، األردن: دار وائــل للنشــر والتوزيــع، ص    .

1 جربــوع، يوســف محمــود. )007 (. »مــدى تطبيــق القيــاس واإلفصــاح فــي املحاســبة عــن املســئولية االجتماعيــة بالقوائــم -
املالية في الشــركات بقطاع غزة: دراســة استكشــافية آلراء املدريـــن املالييـــن ورؤســاء أقســام املحاســبة في الشــركات الصناعية 

املســاهمة العامــة فــي قطــاع غــزة / فلسطيـــن«، مجلــة الجامعــة اإلســالمية، مــج 5 ، ع  .

1 حسن، إيناس عبد هللا. ) 00 (. »الفجوة بيـن اإلفصاح في املحاسبة واإلفصاح في التدقيق في ظل القواعد املحاسبية الدولية -
الصادرة عن مجلس املعاييـر املحاسبية والرقابية العراقي«، مجلة املحاسب القانوني العربي، ع 7، حزيـران، ص 45.

1 حماد، طارق عبد العال. )000 (. التقاريـر املالية. عمان، األردن: )د. ن(، ص53.-

1 خليفة، محمد. )006 (. »إطار محاسبي مقتـرح لتطبيق نظام املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية في املصارف السودانية«، -
رسالة ماجستيـر غيـر منشورة، جامعة الخرطوم، السودان.

1 عنيـــزة، علــي؛ حسيـــن هــادي؛ وماهــر ناجـــي. )  0 («. تأثيـــر اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة بالقوائــم املاليــة فــي قــرارات -
مســتخدمي هــذه القوائــم دراســة تطبيقيــة واســتطاعية«، مجلــة الغــري للعلــوم املاليــة واإلداريــة، الســنة 9، ع 6 ، ص ص 

. 89 -  5 

1 مطر، محمد؛ ومو�صى السويطي. )008 (. دراسات الفكر املحاسبي وبعض مشكالت املحاسبة املعاصرة. بيـروت، لبنان: -
دار النهضة العربية، ص 344.

1 منيـر، عماد حسيـن. )009 (. »أثـر اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية على قرارات منح القروض والتسهيات االئتمانية«، -
رسالة ماجستيـر غيـر منشورة، جامعة قاريونس، ليبيا.

1 نــور، عبــد الناصــر؛ و منيـــر شــاكر. )005 (. »محاســبة املســئولية االجتماعيــة”،1محاضــرة فــي نــدوة علميــة،51 - -005 .1-
عمــان، األردن: جامعــة اإلســراء، ص،98 .

ثانًيا - مراجع باللغة األجنبية:

-1 Abul-hassan,1Sofyan1Syafri1Harahap.1 ) 0 0(.1 ”Exploring1Corporate1Social1Responsibility1and1Ac-
countability:1Evidence1from1an1Emerging1Economy”, Managerial Auditing Journal,1 8,1)6/7(:15 8-
548.

-1 Baxi,1C.1V.1and1Rupamanjari1Sinha1Ray.1) 009(.1”Corporate1Social1&1Environmental1Disclosures1&1
Reporting”,1The Indian Journal of Industrial Relations,1Vol.144,1No.1 ,1Jan.1



املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع2 - يونيو )حزيـران( 2018

  

-1 Becchetti,1L.;1R.1Ciciretti1and1I.1Hasan.1) 007(.1Corporate Social Responsibility and Shareholder’s 
Value: An Event Study Analysis,1Working1Series,1Federal1Reserve1of1Atlanta,1April,1p.1 -  .

-1 Dinar1Standard,1Dar1Al-Istithmar.1) 0 0(.1Social Responsibility Trends at Islamic Financial In-
stitutions1 http://www.dinarstandard.com/maqasid/Islamic_Financial_Insti-1 tutions_ 009_CSR_
Trends_Report.pdf,1UK.

-1 Gray1and1Babington.1) 000(.1”Environmental1Accounting,1Managerialism1and1Sustainability:1Is1the1
Planet1Safe1in1the1Hands1of1Business1and1Accounting?”,1Advances in Environmental Accounting 
and Management,1Vol.1 ,1PP.1 -44.

-1 Rahahleh,1Muhammad1Y.1and1Jamal1D.1Sharairi.1 ) 008(.1”The1Extent1of1Social1Responsibility1Ac-
counting1Application1in1the1Qualified1Industrial1Zones1in1Jordan”,1International Management Re-
view,1Vol.14,1No.1 ,1P.15- 7.

-1 Tagesson,1Torbjorn,1and1Others.1) 009(.1What Explains the Extent and Content of Social and 
Environmental Disclosures on Corporate Websites: A Study of Social and Environmental 
Reporting in Swedish Listed Corporations,1Corporate1Social1Responsibility1and1Environmental1
Management,1March1 .

-1 Toms.1) 00 (.1”Firm1Resources,1Quality1Signals1and1Environmental1Reputation:1Some1United1King-
dom1Evidence”,1British Accounting Review,1Vol.1 4,1PP.1 57- 8 .

-1 Zadek,1S.1) 00 (.1The Civil Corporation: The New Economy of Corporate Citizenship.1London:1
Earth1Scan.1PP.1 7-9 



مدى التـزام املصارف اإلسالمية العاملة في األردن ...

  

The Commitment Degree of Islamic Banks in Jordan

In Disclosing Social Responsibility in Their Published Financial Statement

Enas AlaboudAyman Mohammad Al Shanti
Assistant1Professor 
Dept.1of1Accounting 

Amman1AL-Ahliyya1University 
Amman1-1Jordan

Assistant1Professor 
Dept.1of1Accounting1and1Accounting1Information1Systems1

Amman1University1College 
Al-1Balqa1Applied1University1-1Amman1-1Jordan

ABSTRACT

The1aim1of1this1research1is1to1know1the1degree1of1Commitment1of1Islamic1Banks1in1Jordan1in1disclosing 
Social1Responsibility1in1their1Published1Financial1Statement; and1knowing1the1degree1of1contribution1of1these 
banks1 in1 the1activities1of1social1 responsibility1practiced1be1these1banks1such1as; Environment1protection, 
Human1resources1management, banking1services1enhancement, Customers1right1protection, and1Services 
provided1to1 local1community. Moreover, this1research1aimed1to1know1the1obstacles1 that1prevent1 Islamic 
banks1from1disclosing1their1social1responsibility1in1their1published1financial1statement.

The1statement1of1the1problem1of1this1research1is1to1be1acquainted1in1the1extent1of1the1Islamic1bank1in 
Jordan1reached1in1the1fulfillment1of1their1obligations1and1their1social1responsibility1towards1the1surrounding 
environment1and1withers1or1not1it1has1clear1vision1to1social1responsibility1accounting1in1the1following1four 
areas1namely: Environment, Competition, Workers, and1Provided1services1quality.

The1statement1of1the1problem1is1expressed1in1raising1the1following1questions:

 - Do1 Islamic1 bank1 know1 the1 degree1 of1 their1 contribution1 in1 the1 activities1 of1 social1 responsibility 
practice.

 - Do1Islamic1bank1disclose1social1responsibility1in1their1published1financial1statements.

 - Do1Islamic1bank1know1obstacles1that1prevent1Islamic1bank1from1disclosing1their1social1responsibility 
in1their1published1financial1statement.

The1research1community1is1composed1of1the1four1Islamic1bank1in1Jordan1to1whom1fourty1questioners 
were1distributed1to1all1financial1staff, internal1auditing, and1financial1mediators1in1these1banks. However, the 
accepted1questioners1that1fit1the1statistical1analysis1requirements1amounted1to1be ) 6( questioner.

The1 research1 reached1 the1 following1 results: knowing1 the1obstacles1 that1prevent1 Islamic1bank1 from 
disclosing1their1social1responsibility1in1their1published1financial1statement; the1Islamic1banks1contribute1in 
protecting1environment; and1 in1enhancing1banking1services1provided.

The1recommendation1of1this1research1can1be1summarized1in1the1following:

The1 necessity1 of1 the1 Islamic1 banks1 understanding1 the1 social1 responsibility1 accounting; establish 
standards1the1basics1for1measuring1social1cost1and1benefits1measurement; training1availability1for1members 
of1their1community1such1as1universities1and1colleges; providing1financial1support1to1charity1institutions1and 
sport1clubs1to1enhance1their1progress1to1combat1unemployment1in1local1community.


