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 األهداء

 إلى القصة التً صاؼت حروفها واقعات الزمان
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دور هٌكل الملكٌة كمتغٌر معدل فً العالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واألفصاح عن 

 المسإولٌة األجتماعٌة فً الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة َعمان

 

 أِعدت من قبل الباحثة

 روند غالب العانً 

 أشَرَف علٌها

 الدكتور محمد حسن مخلوف

 

 الملخص

ما لها من أهمٌة فً َخلق مإشرات هتمام بالمسإولٌة اإلجتماعٌة للشركات لِ خٌرة تزاٌد اإلفً السنوات األ

إٌجابٌة للشركة . تهدؾ هذِه الدراسة الى بٌان دور هٌكل الملكٌة كمتؽٌر معدل على العالقة بٌن الحاكمٌة 

للحاكمٌة ؽٌرات متة عدتناولت هذه الدراسة دراسة  حٌث .اإلفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌةالمإسسٌة و

اد فً قٌاسها عتمٌة كالمإهالت العلمٌة التً تم اإلجتماعأثرها على اإلفصاح عن المسإولٌة اإلالمإسسٌة و

 والجنسٌة كالجنساألخرى  الخصائص الدٌموؼرافٌة ،الشركةالمرتبطة بمجال عمل على شهادات األعضاء 

وقد أستخدمت  .حجم مجلس األدارة ،جنة التدقٌقإستقاللٌة ل ،إستقاللٌة مجلس االدارة ،دارةلمجلس اإل

 الدراسة وقد اعتمدت  ،( بنداً فرعٌاً 38االعتماد على )المحتوى لبنود المسإولٌة االجتماعٌة ب الدراسة تحلٌل

( شركة صناعٌة 44( على عٌنة مكونة من ) Panel Dataالسالسل الزمنٌة المتقاطعة )  تحلٌل على

واشارت  .(2015( إلى ) 2015ات تمتد من )اق المالٌة خالل خمس سنومدرجة فً بورصة عمان لألور

بجنس أعضاء مجلس األدارة نتائج تحلٌل اإلنحدار الخطً المتعدد إلى وجود عالقة إٌجابٌة بٌن التنوع 

ستقاللٌة لجنة إ ستقاللٌة مجلس االدارة،إ) ووجود عالقة سلبٌة بٌن واإلفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة،

) التنوع  جود عالقة بٌنعدم وكذلك و ،فصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة، حجم مجلس االدارة( واإلقالتدقٌ

اإلفصاح عن المسإولٌة األدوار( وإزوداجٌة ، الت العلمٌة العضاء مجلس االدارة، المإهعضاءبجنسٌة األ

ات المتؽٌر)هٌكل الملكٌة( والمتؽٌر المعدل العالقة التفاعلٌة بٌن   جتماعٌة. أما فٌما ٌتعلق  بدراسةاإل

على  للمتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( أشارت النتائج إلى وجود تؤثٌر إٌجابًقد فالمستقلة للحاكمٌة المإسسٌة، 



ض  
  

فصاح عن اإلجنسٌة أعضاء مجلس األدارة ( ودارة ، تنوع ة بٌن ) إستقاللٌة أعضاء مجلس اإلالعالق

بٌن )إستقاللٌة لجنة  على العالقة ( الملكٌةلمتؽٌر المعدل )هٌكل ووجود أثر سلبً ل ،المسإولٌة اإلجتماعٌة

 فصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة ، وعدم وجود أثر للمتؽٌر المعدلاإلحجم مجلس األدارة ( و لتدقٌق ،ا

األدوار، المإهالت العلمٌة ، وإزدواجٌة ٌن )تنوع جنس أعضاء مجلس االدارة)هٌكل الملكٌة ( على العالقة ب

الجل  ت االلتزام بدلٌل حوكمة الشركاتفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة . لذا ٌجب  على الشركااإل( و

 المسإولٌة االجتماعٌة.عن االفصاح  تعزٌز عملٌة
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 الفصل االول 

 االطار العام للدراسة 

 :المقدمة 1-1

رؾ تحاد المحاسبٌن الدولٌٌن بفرع جدٌد للمحاسبة عُ إدٌن االخٌرٌن تزاٌد االهتمام من قبل العقخالل 

الشركات جتماعٌة والسبب وراء ذلك ٌرجع الى ضؽوط البلدان المتقدمة على بمحاسبة المسإولٌة اإل

تكالٌؾ ومة على تحمل الالشركات وعدم قدرة الحكتلك  لمحافظة على البٌئة من التلوث الذي تخلفُه ل

لزام الشركات بضرورة المحافظة على البٌئة والقٌام بمسإولٌتها إفتم  .زالة هذه المخلفاتالكبٌرة إل

(. ومن هنا تولدت الحاجة الى تطبٌق 2012، السوٌطًوتجاه المجتمع التً تستؽل مواردهُ )مطر

شركات باإلفصاح عن إدارات اللزام إطر قانونٌة تعمل على مراقبة وأالحاكمٌة المإسسٌة التً تفرض 

جتماعٌة  لشركاتهم والقٌام بمشروعات خدمٌة متمثلة بالتدرٌب والتطوٌر وإنشاء مرافق المعلومات اإل

االفصاح عن ر تبِ فؤعُ . (Atan, 2013) صحٌة وطبٌة و الكثٌر من المشارٌع الخدمٌة االخرى

واحد من اهم االفصاحات التً ٌجب ان تلتزم بها ادارات الشركات وذلك   المسإولٌة االجتماعٌة

سترداد ثقتهم وبشكل إٌلعبُه  كؤداة لجذب المستثمرٌن و ٌجابً للشركة، ولماإضفاء مإشر إلمساهمته ب

 .مامات كبٌرة  بالمشروعات الخدمٌةهتإخاص ممن  لدٌهم 

ٌكل الملكٌة دورآ اساسٌآ فً مراقبة أعمال المدراء التنفٌذٌٌن والحد من السلوك اإلنتهازي لهم  ٌلعب ه 

 .(Javeed & Lefen, 2015)ومساهمتُه فً تخفٌض كلفة الوكالة وهذا ما تشٌر الٌِه نظرٌة الوكالة 

على مستوى تقدٌم الشركات لمسإولٌتها االجتماعٌة وذلك بسبب التكالٌؾ  تؤثٌر وكذلك فؤن لهُ 

 المتوقعة.

ؤثٌر الحاكمٌة بمتؽٌراتها على اإلفصاح عن المسإولٌة ختالؾ نتائج  الدراسات حول تونتٌجة إل

تؤثٌر الحاكمٌة  دىدى ذلك  الى خلق مجال ٌسمح بؤجراء المزٌد من الدراسات للتؤكد من مأجتماعٌة اإل

أن تإثر  والبحث عن عوامل أخرى من الممكنفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة المإسسٌة على اإل

على العالقة بٌن تطبٌق الحاكمٌة المإسسٌة ومستوى اإلفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة مثل هٌكل 

 لكٌة.لما



1 
  

أسهم الشركات مركزة بٌد جهات  والن الشركات فً االردن تتمٌز بانها ذات ملكٌة مركزة  أي أن

، لذا فإن هذه الدراسة لكبار المساهمٌن أو ملكٌة حكومٌةمعٌنة كؤن تكون  ملكٌة عائلٌة أو ملكٌة 

العالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واالفصاح على  الملكٌة هٌكلثر الذي ٌلعبُه ماهو األستكون حول بٌان 

 .عن المسإولٌة االجتماعٌة

  مشكلة الدراسة 1-2

. ثر كبٌر على الشركاتأتعتبر المسإولٌة االجتماعٌة واالفصاح عنها من المواضٌع المهمة والتً لها 

 ،االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌةن هناك تؤثٌر للحاكمٌة على إشارت الدراسات السابقة الى أفقد 

عضاء مجلس االدارة عتبار بعض الٌات الحوكمة المرتبطة بؤلم تؤخذ فً عٌن اإل هذه الدراسات ن إو

ولذلك ستتناول هذه دراسة تؤثٌر الحاكمٌة المإسسٌة على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة  .أنفسهم

دارة من ناحٌة ) عضاء مجلس االأالتنوع فً ت جدٌدة وهً المإهالت العلمٌة  وخذ متؽٌراأوسٌتم 

  .تماعٌةاالجثرها على االفصاح عن المسإولٌة أودراسة ، الجنس ،الجنسٌة(

ن إال إصاح عن المسإولٌة فن الدراسات السابقة تناولت تؤثٌر الحاكمٌة المإسسٌة على االإبالرؼم من 

ن العالقة بٌن الحاكمٌة أالى أشارت  الدراسات هذه  بعض   نإحٌث  ،تكن  حاسمة نتائجها لم

تؽٌرات أخرى مثل المإسسٌة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة من الممكن أن تتؤثر بعوامل وم

عالً سواء كان تركٌز عائلً او حكومٌة او لكبار  هٌكل الملكٌة  وألن االردن تتمٌز بتركٌز ملكٌة

لعدم وجود دراسات تناولت جمٌع متؽٌٌرات الحوكمة على ـ خرى فأالمساهمٌن هذا من جهة ومن جهة 

أثرهٌكل الملكٌة على العالقه ت هذه الدراسه لبٌان المسإولٌة االجتماعٌة لذا فقد جاءاالفصاح عن 

 .االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌةمابٌن الحاكمٌة و

 ئلة لتحقٌق االهداؾ ومنها ماٌلً :وضع جملة من االس ةوٌمكن للباحث

الحاكمٌة المإسسٌة بمتؽٌراتها على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة فً هل ٌوجد عالقة   -1

ة  عمان لالوراق المالٌة  ؟ وٌتفرع من هذا السإال عدة الشركات  الصناعٌة المدرجة فً بورص

 : تساإالت اخرى

عضاء مجلس االدارة على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة  أستقاللٌة هل ٌوجد عالقة إل.أ 

 للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق المالٌة ؟
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أعضاء مجلس االدارة  على ضمن   جنس اعضاء مجلس االدارةالهل ٌوجد عالقة لتنوع ب.ب 

االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق 

 المالٌة ؟

عضاء مجلس االدارة على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة أتنوع جنسٌة هل ٌوجد عالقة ل.ج 

 للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق المالٌة ؟

عضاء لجنة التدقٌق على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة  أستقاللٌة جد عالقة إلهل ٌو.د 

 للشركات الصناعٌة المدرجة  فً بورصة عمان لالوراق المالٌة ؟

زدواجٌة االدوار على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات هل ٌوجد عالقة ال.ه 

 ؟ الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق المالٌة

لمإهالت العلمٌة العضاء مجلس االدارة على االفصاح عن المسإولٌة هل ٌوجد عالقة ل.و 

 االجتماعٌة للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق المالٌة؟

حجم مجلس االدارة على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات هل ٌوجد عالقة .ز 

 راق المالٌة  ؟الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالو

ثر هٌكل الملكٌة على العالقة بٌن الحاكمٌة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات إهل ٌ -2

 ؟الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق المالٌة 

 : أهداف الدراسة  1-3

ٌعود  اً ٌجابٌإ اً ن التزام الشركات بالقٌام بمسإولٌتها االجتماعٌة تجاه المجتمع لُه أثرإمما ال شك فٌه 

ففائدة الشركة تتحقق بدرجة التوسع الجٌد والؽٌر المبالػ فٌه  . لكل من المجتمع والشركة بفائدة كبٌرة

لشركات التً فصاحات اإصحاب المصالح كثٌراً بأحٌث ٌهتم عمالها تجاه المجتمع، أعند االفصاح عن 

هم فً االستثمار بالشركات التً هتمامهم ورؼبتإلٌس فقط من ناحٌة جذب  ،تكون ذات قٌمة كبٌرة

صحاب أسس الثقة فً التعامل مع جمٌع أُ تإدي واجباتها الكاملة تجاه المجتمع بل اٌضاً الى ترسٌخ 

 المصالح . 

هداؾ الدراسة بماٌلً :أ وٌمكن تلخٌص  

عضاء مجلس االدارة على االفصاح عن المسإولٌة أستقاللٌة االٌجابً إلتؤثٌرالدراسة  -1

 .شركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق المالٌةاالجتماعٌة لل



4 
  

ضمن أعضاء مجلس االدارة على   التنوع بالجنس اعضاء مجلس االدارةدراسة تؤثٌر    -2

االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات الصناعٌة  المدرجة فً بورصة عمان لالوراق 

 المالٌة .

دارة على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة عضاء مجلس االأدراسة تؤثٌر تنوع جنسٌة   -3

 للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق المالٌة . 

االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات   على عضاء لجنة التدقٌقأتؤثٌر استقاللٌة دراسة  -4

 الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق المالٌة.

الدوار للمدراء التنفٌذٌٌن على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة زدواجٌة اإدراسة تؤثٌر  -5

 للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق المالٌة.

عضاء مجلس االدارة على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة دراسة تؤثٌر المإهالت العلمٌة أل -6

 ة.للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان لالوراق المالٌ

دراسة تؤثٌر حجم مجلس االدارة على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات  الصناعٌة   -0

 المدرجة  فً بورصة عمان لالوراق المالٌة .

دراسة تؤثٌر هٌكل الملكٌة على العالقة مابٌن الحاكمٌة المإسسٌة واالفصاح عن المسإولٌة  -8

 .عمان لالوراق المالٌة  االجتماعٌة للشركات الصناعٌة  المدرجة فً بورصة

 :أهمٌة الدراسة 1-4

ثر الحاكمٌة المإسسٌة على االفصاح أستكماالً للدراسات السابقة التً بحثت فً إتعتبر هذه الدراسة 

همٌة هذا األثر بالنسبة  للشركات ٌكمن فً خلق فرص كبٌرة أن إعن المسإولٌة االجتماعٌة، حٌث 

مإشراً إٌجابٌآ ٌدُل على إهتمام االدارة لك وإنها تضفً كذو ٌجابً لهاإلالستثمار وٌكون مإشر

فكلما كانت االفصاحات جٌدة  .بالموظفٌن وتقدٌر جهودهم المبذولة مماٌدل على إتباع قٌم اخالقٌة جٌدة

ٌجابٌاً على سمعة الشركة. فالكشؾ عن مزٌد من المعلومات من قبل ادارة الشركة إكان لها اثراً 

 سواق راس المال وتكون دلٌالً أتً تنعكس بالتالً على زٌادة قٌمة الشركة فً والٌخفض كلفة الوكالة 

 دارات الشركات.إعلى كفاءة وقوة 
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ر فٌها مقارنة فالشركات التً لدٌها مساهمات كبٌرة فً خدمة المجتمع لدٌها فرص أكبر لالستثما

ب المصالح باالفصاح مما زاد االهتمام بالجانب االجتماعً وزاد طلب اصحا .بؽٌرها من الشركات

 عن المعلومات بشكل أكبر لضمان الحصول علٌها بشفافٌة وثقة أكبر تخدم أصحاب المصالح . 

جراءات التً تضمن  ذلك، فمن هنا تكمن أهمٌة الحاكمٌة المإسسٌة فً توفٌر المزٌد من األلٌات واإل

ة  ألنها تعتبر أحد المقومات التً لذا فعلى إدارات الشركات أن تلتزم بالتطبٌق الجٌد للحاكمٌة المإسسٌ

. (Mousa et al., 2018)تدعم المسإولٌة االجتماعٌة 

 : أنموذج الدراسة  1-5

 اإلهرفرضياتينموذجالدراسةوتطوألبناء علىنظرتم يات)عتماد (اصحابالمصالح-الوكالة

 .واالفصاحعنالمسؤوليةاالجتماعيةالحاكميةبأثرهاالملكيةوهيكلوذلكلبحثالعالقةمابين

 

















 : فرضٌات الدراسة  1-6

 الحاكمية المؤسسية

 استقاللية مجلس االدارة.1

اعضاء مجلس تنوع جنس .2

 االدارة

تنوع جنسية اعضاء مجلس .3

 االدارة

 استقاللية لجنة التدقيق.4

 ازدواجية االدوار.5

 المؤهالت العلمية .6

 حجم مجلس االدارة.1

 

صفصا  ع  المسؤولية اال

 االجتماعية

  

 المتغير المعدل:

 هيكلالملكية

 المتغييرات الضابطة

 حجم الشركة .1

 ربحية الشركة .2

 الراصفعة المالية .3

 المتغير التابع

 المتغييرات المستقلة
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صحاب المصالح ( وذلك أ -عتماد على نظرٌات) الوكالة تم اإلر فرضٌاته ة وتطوٌنموذج الدراسإلبناء 

 لبحث العالقة مابٌن هٌكل الملكٌة وأثرها بالحاكمٌة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة . 

، المجموعة االولى كل مجموعة تحتوي على سبع فرضٌات ،وستكون الفرضٌات على مجموعتٌن

الفصاح عن المسإولٌة ستقل )الحاكمٌة المإسسٌة ( على المتؽٌر التابع )احول تؤثٌر المتؽٌر الم

)هٌكل الملكٌة ( على  معدلما المجموعة الثانٌة فستكون حول ماهو اثر المتؽٌر الأ االجتماعٌة(،

 العالقة مابٌن المتؽٌر المستقل و المتؽٌر التابع .

 المجموعة االولى: 

مجلس االدارة واالفصاح عن المسإولٌة  ءعضاأستقاللٌة إهنالك عالقة بٌن  : الفرضٌة االولى

  .االجتماعٌة

االفصاح عن المسإولٌة وتنوع جنس اعضاء مجلس االدارة هنالك عالقة بٌن  : الفرضٌة الثانٌة

 .االجتماعٌة

عضاء مجلس االدارة و االفصاح عن أهنالك عالقة بٌن التنوع فً جنسٌة  : الفرضٌة الثالثة

 .تماعٌةالمسإولٌة االج

 .االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌةستقاللٌة لجان التدقٌق و إهنالك عالقة بٌن  : الفرضٌة الرابعة

 .زدواجٌة االدوار و االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌةإهنالك عالقة بٌن  الفرضٌة الخامسة :

االفصاح عن و عضاء مجلس االدارةلك عالقة بٌن المإهالت العلمٌة ألهنا الفرضٌة السادسة :

 .المسولٌة االجتماعٌة

 .هنالك عالقة بٌن حجم مجلس االدارة و االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة الفرضٌة السابعة :
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 المجموعة الثانٌة :

عضاء مجلس االدارة  واالفصاح أستقاللٌة إن هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن إ الفرضٌة االولى :

 ة.عن المسإولٌة االجتماعٌ

عضاء مجلس االدارة أجنس فً ن هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن التنوع إ الفرضٌة الثانٌة :

 واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة .

عضاء مجلس االدارة على العالقة بٌن تنوع الجنسٌة أل ن هٌكل  الملكٌة ٌإثرإ الفرضٌة الثالثة :

 واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة .

ستقاللٌة لجان التدقٌق واالفصاح عن إن هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن إ ة الرابعة:الفرضٌ

  .المسإولٌة االجتماعٌة

دوار واالفصاح عن إزدواجٌة األن هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن إ الفرضٌة الخامسة :

 المسإولٌة االجتماعٌة .

عضاء مجلس االدارة العالقة بٌن المإهالت العلمٌة أل ن هٌكل الملكٌة ٌإثر علىإ الفرضٌة السادسة :

 واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة .

ن هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن حجم مجلس االدارة واالفصاح عن إ الفرضة السابعة  :

 المسإولٌة االجتماعٌة .

 : التعارٌف االجرائٌة 1-7

  الحاكمٌة المإسسٌة :

فقد عرفتها بؤنها:  OECDة  ومنها تعرٌؾ منظمة التعاون االقتصاادٌة اكمٌللحقد وردت عدة تعارٌؾ 

صحاب المصالح  عن أبٌن المساهمٌن و دارة الشركات وماإعبارة عن عالقات تعاقدٌة تربط مابٌن 

كثر شفافٌة وحماٌة حقوق جمٌع أن ٌكون االفصاح أطرٌق لوائح  وقوانٌن لضمان 

 (.  ( OCED.,2004االطراؾ

 إولٌة االجتماعٌة للشركات :المس
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عتبارها إحد فروع المحاسبة والذي ٌهدؾ الى تحدٌد المركز المالً للشركة من المدخل االجتماعً  بأ

ساسها  قواعد العقد االجتماعً أدٌة تعاقصحاب المصالح عالقة أعضوآ مساهماً بالمجتمع تربطها مع 

 (.2012)مطر،السوٌطً  الذي ٌجمع بٌنهما 

 : ٌة هٌكل الملك

سرة معٌنة ،تكتسب الشركة شهرتها من شهرة تلك أوأن الملكٌة والسٌطرة تكون فً ٌد عائلة أوتعنً 

 .(2015)موسى، العائلة والعكس صحٌح 

 نظرٌة الوكالة : 

جل النٌابة أخرٌن من أشخاص أومجموعة من االفراد بتوكٌل او تكلٌؾ أهً عقد ٌقوم بموجبه  فرد 

 . (2015)الشرقً،  عنهم فً تنفٌذ عمل ما

 اصحاب المصالح : 

ذ او ن  تتؤثر مصالحهم  بسبب تنفٌأهم االطراؾ الذٌن  لهم عالقة فً المشروع، و الذٌن من المحتمل 

هداؾ المشروع  ومخرجاتُه  وٌجب على االدارة الوقوؾ أستكمال  المشروع وبؤمكانهم التؤثٌر  على إ

 .(2018)دمدوم، صحاب المصالح بقدر اإلمكان أعلى  متطلبات وتوقعات  

  ستقاللٌة  أعضاء مجلس االدارة : إ

بالشكل العضو بعالقة مع ادارة الشركة تإثر وبشكل سلبً  على إدائه لعمله  رتباطإتعنً عدم  

لح عمال االدارة وضمان مصاأعضاء مجلس على مراقبة أاالستقاللٌة تعزز قدرة ـ ف ،المطلوب

.(Khan et al., 2012)المستثمرٌن وتعزٌز االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة 
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 الفصل الثانً

 االطار النظري للدراسة
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 الفصل الثاني 

 االطار النظري

  تمهٌد :   2-1

كات مثل ورد لعدٌد من الشرلنهٌارات اإلالمإسسٌة بعد حدوث سلسلة من  تزاٌد االهتمام بالحاكمٌة

وث د تلك البلدان مما أدى الى حدقتصاإنهٌارات فً إوالتً أدت معظمها الى كوم و أنرون للطاقة 

ولعبت اهمٌة المسإولٌة اإلجتماعٌة واالفصاح عنها دوراً كبٌراً فً زمات ثقة لدى المستثمرٌن أ

. خالل هذا الفصل سٌتم عرض مفاهٌم الحاكمٌة المإسسٌة (Atan, 2013استرداد ثقة المستثمرٌن )

األمور المتعلقة تماعٌة واهم وكذلك مفهوم المسإولٌة اإلج تطورها وأهم االمور المتعلقة بهاونشؤتها و

 .بها

 الحاكمٌة المإسسٌة  مفهوم: 1-1 -2

حاكمٌة المإسسٌة  تعددت تعارٌؾ الحاكمٌة المإسسٌة فقد ورد تعرٌؾ ٌتناول المنظور الواسع لل

نها "عبارة عن عالقات تعاقدٌة إ(  فعرفتها على OECDمنظمة التعاون االقتصادٌة ) والذي ٌعود الى

ن أصحاب المصالح  عن طرٌق لوائح  وقوانٌن لضمان أالمساهمٌن و دارة الشركات وإتربط مابٌن 

ؾ على  مصالح كثر شفافٌة وحماٌة لحقوق جمٌع االطراؾ "، فركزت بعض التعارٌأٌكون االفصاح 

ستهداؾ جمٌع الفئات ألصحاب المصالح إوالبعض اآلخر ركزت على  المساهمٌن بشكل خاص

 (.Makhlouf,2010)(  الموظفٌن ، الموردٌن،العمالء ،)الحكومة

       ساس النزاهة والشفافٌة أالرشٌدة المبنٌة على  نها االدارةإعلى ( 2015) فعرفها ابو النصر

     وتطبٌق القانون على الجمٌع مل على تحقٌق العدالة  دون تمٌٌزالمسائلة ومكافحة الفساد والعو

وري التً نشؤت فً المملكة المتحده نظام رقابً قوي داخلً وخارجً. وعرفتها  لجنة كادب توفٌرو

، فالحاكمٌة المإسسٌة الشركات والرقابة علٌهالنظام الذي ٌتم من خالله توجٌه نها اإعلى  1551عام 

بٌن دارتها و إدارة الشركات ومجالس إفهً من جهة تهتم بالعالقات بٌن قات والهٌاكل تعبر عن العال

ومن صحاب المصالح أوؼٌرهم من همٌها ودائنٌها عضاء مجالس االدارة ومدققً الحسابات ومساأ

خرى تهتم بهٌاكل الشركات التً تظهر االهداؾ المراد تحقٌقها  وماهً الوسائل واالجراءات  أجهة 
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 .Keynes &Hallداء الشركه )إللرقابة على  اعها لؽرض تحقٌقها والطرق المتبعةتبإٌتم التً سوؾ 

2015). 

وحدها التكفً لجعل  الحاكمٌة المإسسٌة الجٌدةمحاسبٌن فقد اعتمد ان د الدولً للما بالنسبة لالتحاأ

داء الشركة  إاالدوار( وكل،الهٌا) القوانٌن المطبقة، بٌن ن ٌتوفر توافقأبل ٌجب  الشركة ناجحة

 .(Hall & Keynes ،2015 لضمان نجاح الشركة على المدى الطوٌل )

ي بٌن ألمإسسٌة هو العالقة مابٌن الموكل والوكٌل جله الحاكمٌة اإن المحور األساسً الذي نشؤت أل

إدارة الشركة تعمل ألجل تعظٌم ن إ)االدارة والمساهمٌن ( حٌث ان المساهمٌن ٌسعون  لمعرفة 

ن أجل المكافئات ولضمان ذلك ٌعمل المساهمون على تعٌٌن لجنة تدقٌق ٌشترط  منافعهم ولٌس أل

 .تصال مباشر مع المالكإتكون على  نماإتكون ؼٌر خاضعة لسلطة ادارة الشركة و

الحاكمٌة عبارة عن قوانٌن متوافقة تسعى الى تنظٌم العالقات بٌن الموكل فإن ومن وجهة نظر الباحثة 

 .هداؾ ورفع مستوى اداء الشركة أوالوكٌل لضمان تحقٌق 

 : مبادئ الحاكمٌة المإسسٌة  2-1-2

الهٌئات والمنظمات على وضع ملت  مجموعة من بالنظر الى تزاٌد أهمٌة الحاكمٌة المإسسٌة فقد عَ 

المبادئ لمساعدة صانعً السٌاسات فً تقٌٌم وتحسٌن األطار القانونً والتنظٌمً  جملة من 

، ومن أبرز هذه المنظمات منظمة التعاون  (2010والمإسسً لحاكمٌة الشركات )العبٌدي ،وأخرون 

 ئحٌث وضعت هذه المباد، بنك التسوٌات المالٌة،صندوق النقد الدولً ، OECDاألقتصادي والتنمٌة  

)إلٌاس ،        لؽرض توفٌر دعم للكفاءة االقتصادٌة والنمو المستدام وتحقٌق األستقرار المالً 

2018). 

ول على نشر مبادئ الحاكمٌة أل OECDعملت منظمة التعاون األقتصادي والتنمٌة  1555فً عام 

صورة كبٌرة وأصبحت معاٌٌر دولٌة لصانعً السٌاسات مرة فؤصبحت هذِه المعاٌٌر مقبولة ب

 والمستثمرٌن والشركات .

تعدٌل على المبادئ الحاكمٌة   OECDأجرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة   2004وفً عام  

 المإسسٌة والذي أعتبر اخر تعدٌل علٌها .
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 وقد تضمنت هذه المبادئ  ماٌلً :

 ٌة الشركات .ضمان وجود إطار عام وفاعل لحاكم -1

 الحقوق والوظائؾ الرئٌسة  ألصحاب حقوق الملكٌة . -2

 المعاملة المتساوٌة للمساهمٌن . -3

 دور أصحاب المصالح فً الحاكمٌة . -4

 األفصاح والشفافٌة . -5

 مسإولٌات مجلس  األدارة . -6

 :  التطور التارٌخً للحاكمٌة المإسسٌة  2-1-3

هتمام  العدٌد من الباحثٌن خالل العقود القلٌلة نقطة إلالمإسسٌة واسع االنتشار و أصبح مفهوم الحاكمٌة

والمجالت العلمٌة المحكمة نالحظ  العدٌد   فمثال عند حصر االدبٌات عبر شبكات االنترنٌت الماضٌة،

 من االبحاث والمقاالت المتجددة حول هذا الموضوع . 

ائج التً خلفتها الثورة دى النتحإوبعد ظهور الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسٌة  التً كانت 

، والذي أدى الى نشوء تضارب مصالح بٌن الُمالك واالدارة )الموكل والوكٌل (  وبالتالً الصناعٌة

الى مبدأ فصل  1530فً عام  ( Berle &Meansهتمام العدٌد من االقتصادٌٌن ومنهم ) إالى توجه 

من قبل قبل مدراء مهنٌٌن  بعد أن كانت ُتدار  وبذلك أصبحت الشركات  ُتدار من . الملكٌة عن االدارة

وتزاٌد االهتمام بضرورة تطوٌر ممارسات الحاكمٌة المإسسٌة  .(2015المساهمٌن  )عٌسى ، 

 .(2010عوده،.( هتمام لعدد كبٌر من االكادٌمٌٌنإفؤصبحت محط 

الكبرى، مما  المتقدمة  وظهور الشركات شهدت البورصات نمو ُمتسارع فً البلدان  1560وفً عام 

(، فؤصبحت ملكٌة Berle,1565تؽٌرات فً الهٌاكل التنظٌمة للعدٌد من الشركات ) أدى  لحدوث

متالك نسبة صؽٌرة من إالقرار ً ، كما وأصبحت رؼبات صانعل واسعالشركات الكبٌره ُمنتشره بشك

ٌُدٌرونها حٌث  ،المساهمٌنومصالح  ختالؾ كبٌر بٌن مصالح المدراءإ. نتج عنه نشوء الشركات التً 

تخاذ قرارات إتخاذ قرارات تصب لمصالحهم الشخصٌة عوضاً عن إأن المدراء  أصبحوا ٌمٌلون الى 

نهٌارات لعدة شركات كبرى إ، مما أدى الى حدوث مٌنتصب فً صالح المساه

(Makhlouf,2010). 
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ثار  لأل والمالك ونظراً قتراح نظرٌة الوكالة كوسٌلة لحل النزاع القائم بٌن المدراء إتم  1500فً عام 

، عمَل المنظمٌٌن االمرٌكٌن و حكومات العدٌد من الدول الى تبنً جابٌة التً خلفتها نظرٌة الوكالةاالٌ

هذه النظرٌة والعمل على تطبٌق اللوائح لجعل الشركات تإسس لجان مراجعة  وتعٌٌن المدراء 

 المستقلٌن  لؽرض تجنب فشل وأنهٌار الشركات .

االهتمام  بالحاكمٌة  حداث أدت الى تركٌز أبرزت هنالك   1550وبداٌة عام  1585 اموفً نهاٌة ع

خلخالت كبٌرة فً االسوق حدثت االزمة المالٌة االسٌوٌة التً أحدث ت  1550المإسسٌة . وفً عام 

  حٌث أهتمت ،قبل العدٌد من المإسسات الحكومٌةفتزاٌد االهتمام بالحاكمٌة المإسسٌة  من  ،االسٌوٌة

المبادئ االساسٌة للحاكمٌة المإسسٌة ( بالتركٌز على 1555لتنمٌة عام )منظمة التعاون االقتصادي وا

. وكما اصدرت والشفافٌة ومسإولٌة مجلس االدارةوحماٌة حقوق حملة االسهم وكذلك االفصاح 

(NYSE&NASD تقرٌرآ  تناولت فٌه )م بدور همٌة االلتزام بالحاكمٌة المإسسٌة  وضرورة االهتماأ

المالً والفضائح لكبرى  حدثت  سلسة من االنهٌارات و الفشل 2002وبحلول عام  لجان المراجعة.

لتً ظهرت بعد فقاعة وا .ت فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌةوكانت معظم هذه الشركاالشركات 

أفقدتة القدرة  والتً أدت الى خلق جو من الشك وأنعدام الثقة بٌن الجمهور المستثمر الذيالتكنولوجٌا 

، واالنخفاض  العامة الطارحة ألسهمها  للتداولستثمار بالشركات  لإلالقرارات المستنٌرة  تخاذإعلى 

نخفاض االعمال وفقدان الوظائؾ واإلفشل  حتمالٌةإوفً ظل التوترمن  .القٌم السوقٌة الحادب

، 5201)(   JOHN L. COLLEY, et al, 2004ستثمارها بؤسهم الشركات )إبالمدخرات التً تم 

Hall, Keynes). 

 2002فً عام  Sarbanes oxley actصدار قانون إوفً أعقاب تلك االنهٌارات التً حدثت تم 

دور فً القضاء على الفساد من الذي جاء لٌإكد ضرورة االلتزام بتطبٌق الحاكمٌة المإسسٌة لما لها 

 المالً واالداري.

صدار العدٌد من على إ(  OECDاالقتصادي والتنمٌة ) عملت منظمة التعاون 2004وبحلول  عام 

ة حاكمٌالمعاٌٌر الجدٌده للحاكمٌة المإسسٌة والتً أضافت مإشرات جدٌدة تساعد على تؤمٌن اطار 

 .(2012اكثر فعالٌة )العثمانً ،

 : الحاكمٌة المإسسٌة فً االردن  2-1-4
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، وهً تقع فً قلب الشرق تصادٌة المحدودةالموارد االق اتالصؽٌرة  ذتعد االردن من الدول النامٌة 

االوسط وتتمٌزعن البلدان االخرى من الناحٌتٌن االقتصادٌة والقانونٌة وكذلك  التركٌز العالً بهٌاكل 

 .) (Warrad et al., 2013; Ibrahim & Hanefah,2016الملكٌة  

من الحروب كان لها أثراً  ٌه بسبب ما تعانن الظروؾ السلبٌة وؼٌر المستقرة للدول المجاورة لالردن إ

قتصاد المملكة، حٌث عانت االردن سابقا من العدٌد من االخفاقات وعجز فً المٌزانٌة  إكبٌراً على 

فكان من الضروري العمل للنهوض باالقتصاد الوطنً  وجذب االستثمارات االجنبٌة للمملكة 

(Maklouf,2010 ). 

، تحقٌق نمو اقتصادي داخل المملكة لع التسعٌنات لؽرضبرز االهتمام بالحاكمٌة المإسسٌة منُذ مط

َصَدَر أول قانون للشركات االردنٌة والذي أعتبَر مرجعاً مهم للحاكمٌة المإسسٌة   1550وفً عام 

(Jaafar et al ,.2005) ،  وَقدَم بعض مبادئ الحاكمٌة المإسسٌة المتعلقة بمسإولٌات مجلس األدارة

-AL)              فً الحاكمٌة المإسسٌة وحماٌة حقوقهم وتوضٌح دورهم لة المساهمٌن معام،وعدالة 

Haziemeh, 2014 2002فً سنة   1550التعدٌل على قانون  ( وتم .               

نشاء دائرة مراقبة الشركات  فً المملكة والتً تعمل على توفٌر خدمات تسجٌل إتم  2003فً عام 

ستثمار اإلٌة  لضمان تفعٌل  مبادئ الحاكمٌة المإسسٌة وتؤمٌن بٌئة الشركات و تطبٌق الوسائل الرقاب

حٌُث  عملت على  .مة االعمال فً االردنستداإاالردنً وتطوٌرها فكان لها الفضل الكبٌر فً نجاح و

عداد هذا الدلٌل من قبل مجموعة إو تم  .ات على تطبٌق الحاكمٌة المإسسٌةٌساعد الشركنشاء دلٌل إ

القطاعٌن العام والخاص لصٌاؼة قواعد هذا الدلٌل  معتمدٌن بذلك  على دلٌل منظمة  أعضاء من  كال

 ( 2010،) دلٌل قواعد حوكمة الشركات االردنٌة OECDالتعاون االقتصادي و التنمٌة  

االردنٌة المسجلة فً بورصة وقد َشِهَد االقتصاد االردنً  نهوضاً ملحوظاً فؤزداد عدد  الشركات 

المستثمرٌن األجانب و  لٌل على الجهود المبذولة من قبل المنظمات االردنٌة  لجذب، وهذا دعمان

 .ندماج مع االقتصاد العالمًالنهوض باالقتصاد لإل

زمة الشماٌلة و األ 2002أزمة عام مثل على المستوى المحلً والعالمً ت ولعل االنهٌارات التً حدث

ٌرات  لتعزٌز ت االردنٌة  على تنفٌذ سلسلة من التؽٌكانت حافزاً للمنظما  2008المالٌة العالمٌة 

و  2008صدار  قانون جدٌد من قوانٌن حوكمة الشركات االردنٌة  فً سنه إ، فتم الشفافٌة والمساءلة



11 
  

دارة بٌن اإل إطار لتنظٌم العالقاتنشاء إ، هدَؾ هذا القانون الى 2005دخَل حٌز التنفٌذ سنة 

اً على العدٌد من المبادئ لهٌئة االوراق المالٌة االردنٌة و منظمة عتمادإصدارهُ إفتم  ،والمساهمٌن

، مبادئ الجدٌدة على  مجلس االدارةهذه الحٌث ركزت  OECDالتعاون االقتصادي والتنمٌة 

 & Shanikat ) ، واالفصاح والشفافٌة ٌنمحماٌة حقوق المساه ،جتماعات الجمٌعة العمومٌةإ

Abbadi, 2011). 

 أدارة الشركات المساهمة : مجلس  2-1-4-1

مجلس األدارة  ٌعتبر أحد الركائز األساسٌة التً  تضمن نجاح الشركة  ن كفاءة وفعالٌة أعضاءإ

، فالتنوع بالخبرات العلمٌة لالعضاء و نموها  واالستدامة فً أعمالها وقدرتها على تحقٌق أهدافها

 على تحقٌق  أهدافها بشكل أسرع  دارة الشركةإوخصوصاً المتصلة فً مجال عمل الشركة  ٌساعد 

 (.2010، الشركات االردنٌة  حوكمة)دلٌل قواعد 

ن "الٌقل أقتراع سري ٌقام من قبل الجمٌعة العامة  للشركة  على إعلى  ختٌار االعضاء  بناءً إو ٌتم 

دنً حوكمة الشركات األر دلٌل . وٌنصوالٌزٌد عن ثالثَة َعشر عضواً " عددهم عن ثالثة أعضاء

حوكمة الشركات األردنً دلٌل  وَعَرؾ ،ثلث أعضاء مجلس االدارة مستقلٌن أن ٌكون  ضرورة على

 دارة التنفٌذٌة  والتربطهم أي صلة بالشركة وال باإل عضاء الذٌن الاألعضاء المستقلٌن بؤنهم األ

أو ي مصالح مادٌة أتربطهم  ، أي المدققً الحسابات الخارجٌٌن للشركةبالشركات التابعة وال ب

وٌجب على  .ٌستؽلون منصبهم لصالح جهة ما أن وأشخصٌة مع الشركة لكً التإثر على قرارتهم 

قل ست مرات سنوٌاً  ٌناقشون فٌها اداء الشركة واداء على األإجتماعات دورٌة ن ٌعقد أمجلس االدارة 

 .الحصر دارة الشركة على سبٌل المثال الإ

 جتماعات الجمعٌة العمومٌةإ:  2-1-4-2

ن تجتمع  الجمعٌة مرة واحدة على االقل فً االشهر أؤلؾ الجمعٌة العمومٌة من المساهمٌن وٌجب تت

القضاٌا المهمة المتعلقة ٌتم مناقشة الوضع المالً للشركة  والمالٌة و السنةاالربعة االخٌرة من 

              .                                                   .نتخاب مجلس ادارة جدٌدإوكذلك بالشركة 

               

 : حماٌة حقوق المساهمٌن:  2-1-4-3
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تشمل حق  طار الحاكمٌة المإسسٌة الجٌد ٌعمل على ضمان تمتع المساهمٌن بكافة حقوقهم والتًإن أ

لمدققٌن ختٌار اإالوقت المناسب و كذلك حق مات والوثائق الرسمٌة للشركة فً الوصول الى المعلو

نتخاب أعضاء مجلس االدارة  وكافة المسائل االخرى المتعلقة  بدمج ٌن و حق التصوٌت إالخارجٌ

وعلى االدارة أن تعمل جاهدة للحفاظ  ضافٌة و تصفٌة الشركة إصدار أسهم باالضافة الى إالشركة  

                      .                                                      .المساهمٌن وحماٌتها على حقوق

         

 : االفصاح والشفافٌة  2-1-4-4

فصاح إوفقاَ لقانون حوكمة الشركات االردنً ٌجب أن ٌتم تزوٌد المساهمٌن و المستثمرٌن بمعلومات 

. وتتضمن المعلومات المالٌة و تخاذ قرارات جٌدإدقٌقة وذات شفافٌة عالٌة وبالتوقٌت المناسب ألجل   

وراق ومعامالت األ اؾ والخطط والمخاطرهدكاأل ة والمعلومات االستراتٌجٌةٌالمعلومات الجوهر

   .عضاء مجلس االدارة واالدارة التنفٌذٌةأ مكافؤة المالٌة الصادرة من الشركة وكذلك  .

    

 : مفهوم المسإولٌة األجتماعٌة  2-2-1

جتماعٌة فً األدبٌات السابقة . فؤختلؾ الباحثون فً تحدٌد ة بالمسإولٌة اإلت التعارٌؾ الخاصتعدد

 ( . 2015( حٌُث تم عرضها بؤسالٌب مختلفة ) السمونً .،Xu, Liu & Huang, 2015مفهوم لها  )

قتصادٌة وبشرط الحفاظ على الشركة بالمساهمة  فً القٌمة  اإلنها  إلتزام إفعرفها البنك الدولً على 

فً جودة معاٌٌر الوالعمل على تشجٌع العمال وعائالتهم للحفاظ على  البٌئة لؽرض تحسٌن  البٌئة

 (. 2015، &عٌسى 2015، الحٌاة لجمٌع األطراؾ  )السمونً

عبارة عن عقد بٌن طرفٌن هما الشركة هً ( أن المسإولٌة األجتماعٌة 2018)البكري  وأشارت

جتماعٌة  مثل محاربة الفقر اإلٌام بالعدٌد  من االنشطة زم بالقأن تلت الشركة حٌث على   والمجتمع 

مواصالت والتً  الوالقضاء على التلوث والعمل على حل  الكثٌر  من المشاكل  كالصحة واالسكان و

 .ٌد من الخدمات التً تخدم المجتمعبدورها تخلق فرص عمل  وتوفر العد

المسإولٌة الشاملة  موجهة جتماعٌة هً اإلإن مفهموم المسإولٌة (  2018)النابلسً وآخرون وأوضَح 

لمإسسة وخارجها . فالمسإولٌة  دارة  العلٌا  لتلبٌة متطلبات أصحاب المصالح داخل االى اإل
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على مراعاة مصالح مراعاة الشركة للجانب المالً  ونمو الشركة  فحسب بل تعمل جتماعٌة التعنً اإل

 ة أٌضاً .المجتمع والبٌئ

تعنً قٌام الشركات  بمسإولٌتها  تجاه المجتمع والعمل على لمسإولٌة االجتماعٌة ن اإوترى الباحثة  

 توفٌر خدمات للصالح العام ترفع من مستوى معٌشتهم  وتوفٌر بٌئة خالٌة من التلوث .

تكن منفعتها لجهة  تكن مقٌدة باالعمال الخٌرٌة  اوالتطوعٌة  فحسب وال فالمسإولٌة االجتماعٌة ال

من االنشطة   طرؾ مستفٌدكالهما  معالشركة والمجتتكون المسإولٌة األجتماعٌة . فوفق واحدة

 . (2018االجتماعٌة  )البكري .،

 : نشؤة المسإولٌة األجتماعٌة 2-2-2

التطور  أدىحٌث  تطوٌرها منُذ مطلع القرن العشرٌن،جتماعٌة وإزداد اإلهتمام بالمسإولٌة اإل

الشركات الكبرى كنرون و ئح التً تعرضت لها العدٌد من سلسلة االنهٌارات والفضااألقتصادي و

الضوء على ممارسة  تسلٌطَ  بالتالً هتمام بالحكامٌة المإسسٌة وممارستها وإلى إعادة اإلورد كوم 

حاب المصالح  بجانب هتمام أصإلفصاح عنها  نظراً إلاالمسإولٌة اإلجتماعٌة للشركات وضرورة 

 اً إهتمامالمسإولٌة اإلجتماعٌة جتماعً فقد القت حقٌق مبدأ التكافل اإل، وكذلك لتجتماعٌةالمسإولٌة اإل

 

            ) عٌسى مال  والجهات  المهنٌة  واألكادٌمٌة األع كمنظمات  قبل الجهات المختلفة من  كبٌراً 

،.2015) (&Soliman, et. al., 2012(& )Abu Sufian.,2013،. 2014( &)زلوم وآخرون. ) 

الشركات الكبرى عن ( باجراء دراسات حول مستوى إفصاح KPMG,.2011قامت شركة )

الػ الب% من الشركات العالمٌة الكبرى 55وتوصلت هذه الدراسات الى إن ، جتماعٌةالمسإولٌة اإل

، وبٌنت نتائج الدراسات جتماعٌةتعمل على اإلفصاح عن معلومات المسإولٌة اإل شركة 250عددها 

بنسبة  جتماعٌةحتلت المركز االول بدرجة اإلفصاح عن المسإولٌة اإلإالمسحٌة ان برطانٌا قد 

ن نصٌب والمركز الثالث كان م ،% 55فصاح بلؽت نسبة اإلوالمركز الثانً للٌابان حٌث  ،% 100

وآخر مرتبة كانت من نصٌب الهند بدرجة افصاح  ،%54وفرنسا بنسبة الشركات فً جنوب افرٌقٌا 

 ( .2014ملٌجً .،( & ) 2012%  )حمٌدة .، 20
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لمركز المالً وسمعتها التعتمد على ا ،ت الٌعتمد  فقط على الربح المحققحٌُث أصبح تقٌٌم الشركا

لشركات على تعزٌز . فقد ظهرت العدٌد من األنشطة التً ساعدت اتحتلُه باالسواق فحسب الذي 

ومن أبرز تلك  .انهاقدبعد ف حاب المصالحستثمارات األجنبٌة لها وكسب ثقة أصسمعتها وجذب اإل

نشاء مرافق إالى حماٌة البٌئة واالنشطةهً أنشطة المسإولٌة األجتماعٌة فتوسعت تلك االنشطة لتصل 

( &)  2014خدمٌة وؼٌرها الكثٌر من االنشطة التً تساهم فً التقدم االجتماعً ) زلوم ،واخرون .،

ة تجاه تحسٌن صورتها العامة  (. فالشركات الٌوم أصبحت أكثر حساس2016ٌالجَمال و مٌتانً .،

عن معلومات المسإولٌة فصاح الكبٌر من قبل أصحاب المصالح  لإلوكذلك تعرضها للضؽط 

، لما لها من داللة  على روح المواطنة الجٌدة  لدى الشركات وكذلك  جذب أنظار  االجتماعٌة

 .(2005أصحاب رإوس االموال الضخمة  لالستثمار فً الشركة )ابوسمرة .،

نشطة التً تقوم بها الشركة هً من أعداد التقارٌر عن األن إ(  AICPA.,1530قد أوضح تقرٌر ) ف

فصاح بضرورة اإل( AAA. وأقرت جمعٌة المحاسبٌن االمرٌكٌٌن  ) ضمن أهداؾ إعداد القوائم المالٌة

االفصاح ( بضرورة SECوبٌنت لجنة االوراق المالٌة ) مات الخاصة باالنشطة األجتماعٌة.عن المعلو

ن مٌل فإورة عامة عن االنشطة التً تقوم بها الشركات لحماٌة البٌئة من التلوث والحد منه. وبص

بصورة أكبر فً عملها   تركزعلٌهعلى الجانب الذي  ارسة المسإولٌة االجتماعٌة ٌعتمدالشركات لمم

المقصود م (1( ٌوضح الجدول رقم ) 2008)ٌاسٌن .،جتماعًإقتصادي ام إذا كان جانب إفٌما 

 . بالجانب االقتصادي و الجانب االجتماعً

 

 ( توضٌح الجانب األقتصادي واألجتماعً للشركات 1الجدول )

 (Pride, 2000:P45مصدر الجدول)

  التركٌز على الجانب األقتصادي

 

 منطقة الوسط

 بٌن النموذجٌن

 التركٌز على الجانب االجتماعً

 االنتاج .
 استؽالل الموراد الطبٌعٌة .

 قرارات داخلٌة حسب وضع السوق 
 العائد االقتصادي )الربح (.

 مصلحة المنظمة او المدٌر او المالكٌن .

 نوعٌة الحٌاة .
 المحافظة على الموارد الطبٌعٌة .

ساس وضع السوق مع أقرارات قائمة على 
 رقابة المجتمع .

الموازنة بٌن العائدٌن االقتصادي 
 واالجتماعً.
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 عن المسإولٌة اإلجتماعٌة :  اإلفصاح 2-2-3

ر األبالغ ٌلمعاٌ وفقاً  ،سٌة بٌن الشركة وأصحاب المصالحفصاح  بشكل عام أداة إتصال أساٌعتبر اإل

دارٌة والتحالٌل اإل البٌانات المالٌة السنوٌة للشركة على" ٌجب أن تحتوي التقارٌرIFRS"المالً الدولٌة 

 Makhlouf etات جٌدة من قبل أصحاب المصالح  )تخاذ قرارإتساعد فً مات اآلخرى التً والمعلو

al .,2020) .  َلكشؾ عن جمٌع المعلومات اإلفصاح على إنه ا( 2016) عبد العزٌز .، وَعَرؾ

 تخاذ قراراتإتباع سٌاسٌة الوضوح والشفافٌة لؽرض إالسنوٌة للشركة بوالحقائق المالٌة فً التقارٌر

العدٌد فً . وفً الفترة األخٌرة ونتٌجة إلنهٌارحةصحاب المصلأمتخذي القرارات و جٌدة من قبل

أدى ذلك  ، 2008لشركات الكبرى كؤنرون و ورد كوم ونتٌجة لحدوث األزمة المالٌة العالمٌة سنة  ا

 Acharya andدارات الشركات . فؤشار كل من )إالى فقدان ثقة المستثمرون و أصحاب المصالح   ب

Richardson ,.2005) &،.  ًإن سبب االنهٌارات ٌرجع الى اإلنخفاض فً ( إلى 2015) السمون

تٌجة لذلك فقد حظٌت المسإولٌة ون .ً التقارٌر السنوٌة لتلك الشركاتفصاح والشفافٌة فمستوى اإل

صالح اآلخرٌن ثقة المستثمرٌن  واصحاب الماح عنها بدوراً كبٌراً السترداد جتماعٌة واالفصاإل

 . (Makhlouf  et al .,2020( & )Atan, 2013 دارات الشركات )إب

 جتماعٌة هً من ضمن أهداؾ القوائمإن اإلفصاح عن المسإولٌة اإلالى ( 2018)البكري أشارت 

الشركة تجاه المجتمع . فعملت الشركات على التوسع باالفصاح المالٌة فهً تعمل على بٌان دور

فً رفع جودة التقارٌر المالٌة جتماعٌة التً تسهم  صوصاً األفصاح عن المسإولٌة  اإلالمحاسبً وخ

وضاع أكبر كم من المعلومات المفٌدة عن الشركة لتمكن مستخدمً التقارٌر المالٌة من معرفة أوتوفٌر 

 Hassanئتمانٌة )لقرارات الجٌدة لكافة النواحً اإلقتصادٌة ،اإلستثمارٌة ، اإلتخاذ اإالشركة  لؽرض 

et al .,2016،. 2018(&)البكري.) 

جتماعٌة   فقد عملت الشركات على االفصاح الفصاح عن معلومات  المسإولٌة اإلمٌة اونظراً أله

 :ستخدام احد االسلوبٌن إعنها ب

:بموجب هذا االسلوب ٌتم الكشؾ عن معلومات  ستقاللٌةسلوب الفصل او اإلإاالسلوب االول : 

 جتماعٌة بتقرٌر منفصل عن التقارٌر المالٌة للشركة .المسإولٌة اإل
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جتماعٌة فً هذا اإلسلوب الكشؾ عن معلومات المسإولٌة اإلوٌتم  سلوب الدمج :إ: لوب الثانًاالس

داء االجتماعً جنباً الى جنب مع االداء داً للتقارٌر المالٌة متمثلة باإلبتضمٌنها على انها بعداً جدٌ

 .(2018االقتصادي للشركة )البكري .،

بع اؼلبها اسلوب الدمج لالفصاح عن المسإولٌة وٌتضح لنا إن الشركات الصناعٌة االردنٌة تت

 اإلجتماعٌة .

عتراؾ بها وبالقٌمة التً أهمٌة إعداد تقارٌر المسإولٌة اإلجتماعٌة  واإل( بمدى 2016)الجمال  وأقر

 همٌتة األفصاح عنها  كاالتً :أها للشركة  َووضح ٌستضف

إهتمام  المستثمرٌن مما تقوٌة العالقة بٌن الشركة واصحاب المصلحة والعمل على جذب  -1

 ٌإدي الى  زٌادة االستثمارات  وزٌادة االرباح لدى الشركة .

ٌلعب دوراً هذا ،وجتماعٌة التزام الشركة  تجاه المجتمعٌعكس االفصاح عن المسإولٌة اإل  -2

 لجذب الكفاءات والخبرات العلمٌة  والمهنٌة لؽرض العمل فً الشركة .

جتماعٌة واالنسانٌة  لمتطلبات اإلرباح نظراً لمراعاتها رفع نسب نجاح المإسسة وزٌادة األ -3

 للمجتمع.

كسب ثقة األطراؾ المتعاملة مع الشركة وتحسٌن سمعتها بعد إفصاحها عن االنشطة التً  -4

 تقدمها للمجتمع .

جتماعٌة من قبل الشركات إال ان هناك فً نسب االفصاح عن المسإولٌة اإل وبالرؼم من الزٌادة

تإثر على ( الى وجود عدة عوامل 2018أشارت )البكري .،قد ف ،ى مستوى االفصاح عوامل تإثر عل

 ، أهمها :االفصاح

ان التوسع باالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة ٌإدي الى تحمل  اوال: عوامل متعلقة بالشركة :

لشركة ارباح ا ،طبٌعة الصناعة،الشركة تكالٌؾ اضافٌة  وان مستوى االفصاح ٌتؤثر بحجم الشركة 

 شركات متعددة الجنسٌات .،ملكٌة الشركة ،عمر الشركة ،

: فقد ٌظهر المدقق الخارجً معارضة للتوسع باالفصاح عن  ثانٌاً: عوامل متعلقة بالمدقق الخارجً

 المسإولٌة االجتماعٌة ألنها تلقً على عاتقه المزٌد من المسإولٌات .
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فات مخالالضوء على بتسلٌط االعالم قٌام خالل : من  الضغط االعالمًـ ثالثاً : عوامل متعلقة ب

ة الشركات فٌحفزون المجتمع على مطالب.ثار سلبٌة تضر بالمجتمع أالشركات التً تنتج عنها 

 بالتخفٌؾ من االثار السلبٌة الضارة.

تتمثل بالضؽط من قبل االجهزة الحكومٌة على الوحدات  االقتصادٌة  ومدى  رابعاً: عوامل اخرى :

 .  هاواالفصاح عنالمسإولٌة االجتماعٌة ا  لكوادر جٌدة تإهلها لتبّنً امتالكه

 : أبعاد المسإولٌة األجتماعٌة   2-2-4

ظر المختلفة  للباحثٌٌن جتماعٌة  إستناداً الى العدٌد من وجهات النأبعاد المسإولٌة اإلتم تحدٌد 

الى اربعة أبعاد ) التمٌمً جتماعٌة اإل( الذي قّسَم أبعاد المسإولٌة Carrollوسنتناول رأي ) .والُكتاب

،.2016.) 

ة  المسإولٌة الخٌرٌة :  هً عبارة عن مجموعة من المنافع والمزاٌا التً تقدمها الشرك -البعد االول 

 .وٌرؼب المجتمع بالحصول علٌها 

ع  دون ان المسإولٌة األخالقٌة : أن تعمل الشركة على تقدٌم األنشطة التً تخدم المجتم -البعد الثانً 

 تكون هذه االنشطة مفروضة علٌها بنص قانونً.

المسإولٌة القانونٌة : تتمثل بجمٌع االنشطة المفروضة على الشركة بموجب نص قانونً  -البعد الثالث 

 صرٌح والتً تهدؾ الى ضمان حماٌة وسالمة المجتمع .

السلع وتقدٌم الخدمات الضرورٌة أن تعمل الشركة على إنتاج المسإولٌة األقتصادٌة :  -البعد الرابع 

               . التً ٌحتاجها المجتمع

 

 

 

                                                        

 

المسؤولية 

 الخيرية 

 المسؤولية اإلخالقية
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 ( ابعاد المسإولٌة اإلجتماعٌة 2الشكل ) 

 (Carroll,2002,.p40المصدر)

 

 

 : مجاالت المسإولٌة األجتماعٌة 2-2-5

)عٌسى ركة الى اخرى حسب نشاطها االساسً جتماعٌة من شولٌة اإلإختلفت مجاالت المسإ

)البكري  البٌئة ( ،الزبائن ،الموظفٌن ،(. فٌمكن تصنٌفها الى  مسإولٌة تجاه ) المجتمع 2015.،

.،2018) . 

 جتماعٌة تجاه المجتمع : المسإولٌة اإل 2-2-5-1

رز من خالله قوة العالقة ودرجة حٌث ٌب .ألعمالٌُشكل المجتمع نقطة مهمة بالنسبة لشركات ا

األمر الذي ٌتطلب منها مضاعفة  األنشطة  التً تقدمها للمجتمع  وذلك الشركة ، ه وبٌن تعزٌزها  بٌن

شً وذلك من  خالل عدة جوانب  كالمشارٌع ذات الرفع مستوى رفاهٌة المجتمع والمستوى المع

 . (2018ة وصحٌة  ) البكري.، الطابع التنموي ، التعلٌم والتدرٌب ، بناء مرافق خدمٌ

 جتماعٌة تجاه  الموظفٌن : المسإولٌة اإل2-2-5-2

ان الشركات الهادفة للحفاظ على الموظفٌن ذوي الخبرات والكفاءات الجٌدة  ٌجب علٌها أن تهتم 

 ، فالعاملٌن المهرة على المستوى المحلً والعالمً ٌهتمون بدرجةس المال البشريأبصورة جٌدة  لر

ٌنجذبون للعمل مع الشركات الكثٌر من العاملٌن والمستثمرٌن ان بالنشاط االجتماعً للشركة. إذ كبٌرة 

 .(Al kababji.,2014 اعتماداً على مدى مشاركتها باالنشطة التً تخدم المجتمع )

 المسؤولية القانونية 

 المسؤولية األقتصادية 
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 جتماعٌة تجاه الزبائن : المسإولٌة اإل2-2-5-3

شرٌحة المستهدفة  زبائن ٌتمثلون بالالَ ـ ات . فُتعتبر الزبائن أحد أهم الشرائح بالنسبة لجمٌع الشرك

، لذلك تعمل الشركات على تقدٌم المنتجات  والخدمات بؤسعار مناسبة وذات نوعٌات لجمٌع الشركات

جٌدة .حٌُث ٌجب على الشركة  ان تعلن عن هذه المنتجات بكل أمانة وصدق وضمان انها ستكون أمنة 

حتكار المنتجات إ، وباألضافة الى تجنب شادات الستخدامهارإبالنسبة للمستهلك  والعمل على وضع 

 (.2018النها تخل بالقواعد االخالقٌة ) البكري .،

 

 

 جتماعٌة تجاه البئٌة : المسإولٌة اإل 2-2-5-4

التربة  ومدى تؤثٌرها  لبٌئة الطبٌعٌة ،الماء، الهواء،باالمقصود بها المجتمع المحٌط بالشركة المتمثل 

اآلثار السلبٌة التً تخلفها الشركات جعلت من  المجتمع معنً وبشكل كبٌربمطالبة تزاٌد علٌه .ف

والنباتات وآل والحٌوانات أالشركات بالتخلص من تلك االثار السلبٌة وذلك لضررها على االنسان 

م . نتٌجة لهذه االثار السلبٌة  شاع مصطلح تخضٌر األعمال والمقصود به بشكل عاوالماء والتربة ثانٌاً 

االهتمام بالبٌئة والعمل على تقلٌل االثار السلبٌة ، فالشركات تتفاوت طبٌعتها من صدٌقة للبٌئة أوؼٌر 

صدٌقة للبٌئة . فشركات الصناعات النفطٌة والطاقة والكٌمٌاوٌة  تعتبر من الشركات الؽٌر صدٌقة 

جم الضرر الذي تخلفُه فً وهنالك شركات ٌكون ح عمالها ،أللبٌئة نتٌجة لحجم الضرر الذي تخلفُه من 

فالنستطٌع القول انها صدٌقة للبٌئة بشكل تام فعند اجراء  ،عمالها قلٌل كالجامعات وشركات الصرافة أ

 ( .2015فحص دقٌق لعملٌاتها ٌتضح لنا انها تإثر على المجتمع بنسب اقل )عٌسى،

 جتماعٌة فً األردن : المسإولٌة اإل2-2-6

 ،الشركة  لتحقٌق المنفعة للمجتمع كافة األعمال التً تقوم بها للشركاتجتماعٌة توضح المسإولٌة اإل

. إن الوظائؾ المرتبطة بالمسإولٌة االجتماعٌة  نتماء الوطنً للشركةباالضافة الى ذلك ُتبٌن مدى اإل

عراؾ قوانٌن والمعاٌٌر األخالقٌة  واألٌمكن من خاللها مراقبة أعمال الشركة ومدى التزامها بال

جتماعٌة للشركة بمدى االلتزام بتقدٌم الدعم لكافة لور الهدؾ األساسً  للمسإولٌة اإلة . ٌتبالدولٌ

، وكذلك درجة إهتمام الشركة بتوفٌر ومجاالت آخرى لفة كالرٌاضٌة واالنشطة الثقافٌةاألنشطة المخت
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اة مصلحة بٌئة خالٌة من التلوث والسعً الى توفٌر خدمات  لرفع مستوى رفاهٌة المجتمع مع مراع

 (.2015( )عٌسى،Ibrahim & Hanefah,2016 ) الُمالك

جتماعً تصادي واإلقً المملكة  وذلك نتٌجة للتطور اإلجتماعٌة بإهتمام كبٌر فحظٌت المسإولٌة اإل

ع المستوى الفكري لها  فؤصبحت عً  لدى العدٌد من الشركات و َرفأدى ذلك الى خلق و، والسٌاسً

مو بل ركزت على تعزٌز ا على جانب واحد وهو تحقٌق االرباح والنالشركات ال تركز إهتمامه

)عٌسى      جتماعٌة من خالل خلق إرتباط وثٌق مع المواطن والسعً لرفع رفاهٌة المجتمعمكانتها اإل

،.2015 .) 

لعمل على زٌادة ، تبلور هدفه فً اجتماعٌة فً المملكةتم عقد ملتقى المسإولٌة اإل  2000 وفً عام

 ونتج عن هذا المتلقى إطالق .همٌة َتبنً المسإولٌة األجتماعٌةلدى القطاعٌن العام والخاص بؤ الوعً

، وعملت 2011ات وتم بدء العمل به فً سنة جتماعٌة للشركوع المنتدى األردنً للمسإولٌة اإل"مشر

التنسٌق فً األردن " لؽرض  ةجتماعٌة للشركات والمإسسات المدنٌإصدار تقرٌر "المسإولٌة اإلعلى 

 بٌن حاجات المجتمع مع الجهات الحكومٌة والمبادرات االجتماعٌة  التً تنفذها  الشركات . 

نفاق للشركات اإل( الى ان إجمالً 2014اعة سنة رت دراسة  )جمعٌة مستثمري شرق عمان للصناشأ

سة شركات ملٌون دٌنار سنوٌاً . وأظهرت درا 50الى 60بلػ  على المسإولٌة االجتماعٌة  االردنٌة

نفاق الشركات االردنٌة المدرجة فً بورصة إجمالً إن إالتقنٌة والمعلومات واالتصاالت ) انتاج ( 

ملٌون.  20الذي بلَػ  2012بمبلػ االنفاق  لسنة  ملٌون مقارنة  20.3بلَػ  2013عام عمان  خالل 

 رباحها .أ% من صافً 2.5للدراسة تنفق معدل  اً اي ان الشركات وفق

 

 

 

 

 

 



11 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 مراجعة األدبيات  

 

 

 

 

 



11 
  

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 مراجعة االدبيات 

 : مقدمة 1- 3-1

، ؤثٌرها على المسإولٌة االجتماعٌةسنتناول فً هذا الفصل األدبٌات المتعلقة بالحاكمٌة المإسسٌة وت

ة الوكالة ، نظرٌة أصحاب بمجلس االدارة وهً نظرٌ وؾ ٌتم مناقشة النظرٌات المتعلقةن ثم سوم

معدل فً هذه الدراسة كمتؽٌر  ناقش تركٌز الملكٌة والذي أستخدم، نظرٌة الموارد.وأخٌراً سنالمصلحة

 بٌن الحاكمٌة والمسإولٌة االجتماعٌة .للعالقة 

 : نظرٌة الوكالة  3-1-2

 1532، فً عام قبل آدم سمث فً القرن الثامن عشرمشكلة الوكالة ألول مرة من على  ُسلَِط الضوء

تم تطوٌر نظرٌة  1500، فً عام على شرح وجهة نظر سمث  Berla & Means عمل  كل من 

 Jensen andالتً تواجهها الحاكمٌة فً الشركات العامة وقدم ستجابة للمشاكل إالوكالة ك

Meckling  شر 1506فً عام(  حاً مفصال للنظرٌةMakhlouf,2010) . 

إن نظرٌة الوكالة القائمة على أساس بٌان العالقة مابٌن الوكٌل )االدارة ( والموكل  )المالك ( وتتحدد 

 ( .2012عادة بموجب عقد صرٌح بٌن الطرفٌن )سوٌطً ،مطر ، هذه العالقة

هً تعارض المصالح واألهداؾ بٌن  المشكلة االولى ٌة الوكالة على مشكلتٌن رئٌسٌتٌنُتَركز نظر 

 ،مصالح كل من االدارة  والمساهمٌن لعدم التوافق بٌن وإن السبب فً ذلك ٌرجع .والمدراء المساهمٌن

رة أن تسعى لتحقٌق رؼبات داثرواتهم الى أقصى حد وٌجب على اإلفالمساهمٌن هدفهم االساسً زٌادة 
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لى تفضٌل مصلحتها الشخصٌة عندما تعمل االدارة ع، لكن المشكلة االساسٌة للوكالة تكمن المالكٌن

بٌن المساهمٌن  أنفسهم اي بٌن اصحاب  وعدم تحقٌق رؼبات المالك. وأما المشكلة الثانٌة فتكون

توزٌع االرباح أو اتخاذ القرارات أومحاولة ذوي االسهم ة واالسهم القلٌلة كؤن تكون حول االسهم العالٌ

 .Makhlouf,2010 )القلٌلة )العالٌة شراء حصص ذوي االسهم 

حاكمٌة المإسسٌة على حل مشاكل الوكالة من الن نظرٌة الوكالة تساعد إ( 2010أوضح الحبش )

 Leiوالذي ٌإدي الى تحسٌن اداء الشركة .كما أوضح    ل مراقبة سلوكٌات الذات للمدراءخال

من خالل ٌن الكلمدراء والم( أن نظرٌة الوكالة تساهم فً تخفٌؾ حد الصراعات الناشئة بٌن ا2006)

من ناحٌة )االستقالل ، الحجم ، دارة هم ،كذلك تركز على تكوٌن مجلس اإلمة القرارات بٌنموائ

)    مستقلٌن  وقد َوَضحَ  وجود مدراءوتإكد على أهمٌة   االجتماعات ، هٌكل القٌادة ، ملكٌة المدراء (

Hadi,2016ومن  إستقاللٌة المجلساالدارة ٌزٌد من  (  استناد الى نظرٌة الوكالة إن تنوع مجلس

فالمدراء ٌعملون جاهدٌن الى   ، فصاح عن المعلومات كافة وخصوصاً المعلومات المجتمعٌةدرجة اإل

 خفاء أوتظلٌل المعلوماتإتجنب مشكلة عدم تماثل المعلومات وٌسعون للحفاظ على سمعتهم وعدم 

 ، جتماعٌة التً تسهم فً تخفٌؾ كلفة الوكالة لٌة اإلاالفصاح عن معلومات المسإووخاصًة فٌما ٌتعلق ب

من كفاءة المجلس وٌحفز كلما زاد فكلما كان المجلس متنوعؤ من ناحٌة االعمار واالجناس والجنسٌات 

ضافة لكون التنوع ٌضفً مإشراً اٌجابٌاً للشركة على كافة إفشاء عن االنشطة االجتماعٌة ٌد اإلوٌز

 األنشطة األخرى .

ان حجم مجلس االدارة كلما  كان أكبرفانه ٌكون أكثر  (  2018واخرون ) Mousa تحكما أوض

ة أن الفصل مابٌن االدوار ٌعمل على تحسٌن عملٌة الرقابة على أنشطة الشركة كافوكفاءة ، وفاعلٌة  

ان بعض الشركات التً لم تطبق  (Atan, 2013) . وأضافتومن ضمنها االنشطة االجتماعٌة 

م الذي ٌمتلك اكبر حصة عطاء منصب رئٌس مجلس االدارة الى المساهإجئت الى دوار ألازدواجٌة اال

تإثر على مصالح  تخاذ قرارات اكثر عقالنٌة الإ الذي من المتوقع أن ٌعمل  علىمن األسهم و

 المساهمٌن االخرٌن .

لة الوكالة ان تركٌز الملكٌة بٌد عدد من المساهمٌن ٌإدي الى نشوء مشك Atan (2013)و أضافت 

 وكذلك تإثر على درجة االفصاح الطوعً  عن معلومات إلنشطة الشركة . من النوع الثانً  ،
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 ،العالقة بٌن المساهمٌن والمدراء وبؤختصار ٌمكن القول بؤن تنسٌق نظرٌة الوكالة ٌتم من خالل فهم

الحاكمٌة المإسسٌة   ، ولهذا تحاولوالمدراء ٌإدي الى مشاكل الوكالةوأن الفرق بٌن اهداؾ المالك 

 حل هذه المشكلة من خالل  تطبٌق بعض االلٌات التً تساعد على ذلك .

 

 عتماد على الموارد : نظرٌة اإل 3-1-3

صدار إ( وذلك بعد Pfeffer&Salancikنشؤت هذه النظرٌة فً نهاٌة  السبعٌنات  من قبل كل من  )

الذي ناقشا فٌه كٌؾ ٌمكن للشركات  ات " "التحكم الخارجً للمنظم  بعنوان 1508كتابهما فً عام 

ن المدراء والقادة دائما ٌبحثون عن مزاٌا تقوي إ، ودارة الشركات التابعه لهاإلستخدام السلطة إ

 (.Ben Janse ,2020) عالقاتهم  مع الشركات الخارجٌة وتحسن من قوة ومكانة شركاتهم 

من الموارد الخارجٌة االستفادة القصوى ن على الشركات أن تعمل على تحقٌق إتوضح هذه النظرٌة 

منافسٌه  . وأن مجلس األدارة ٌقع على عاتقه توفٌر موارد للشركة بشكل أسرع منالمتاحة لها

ٌُنظر الى مجلس األدارة بانه مورد هام للشركة وأنُه ٌعمل على  ،واستؽاللها لصالح شركته حٌُث 

العالقة بٌن الشركات  ن هذه النظرٌة تدرس إرى فبالموارد الخارجٌة وبعبارة أخدارة الشركة إتزوٌد 

، وقد تكون هذه الموراد متعلقة بتوظٌؾ أصحاب الخبرات والمهارات التً تحتاجها للعملوالمنتجات 

الذٌن أوتوفٌرالموردٌن أو المستثمرٌن أو صانعً السٌاسات أوبتوفٌر معلومات وخبرات تجارٌة

المكونات الرئٌسة للشركة اتٌجٌة فً أي عمل  وأحد أهم دارة االّسترٌُعتبرون أحد أهم جوانب اإل

 . (Ben Janse ,2020( & )Maklouf,2010 ) دارة الشركة على تحقٌق أالهداؾإلمساعدة 

ة فعندها ٌكون فٌما إذا كان مجلس االدارة  ٌتصؾ كمورد هام بالنسبة للشرك  Fered (2013)ناقش 

 عتبار.لعمر ( مهم وٌجب أن ٌإخذ بنظر اإللٌم ، ا)الجنس ،الجنسٌة ، التعتنوع مجلس االدارة 

ٌُعتبر أساس هذه النظرٌة بؤن مفتاح النجاح التنظٌم عنًوت ً هو الوصول والتحكم فً الموراد الذي 

تراتٌجٌات قوٌة تتمتع بها سإوألجل الوصول السرٌع للموارد ٌجب ان تكون هنالك  .القوة للشركة

  تعتمد على مورادها الداخلٌة فقط التساب موارد خارجٌة حتى كإفالشركات عادة تطمح الى  .الشركة

 . (HR Zoms) موقع ،
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 :نظرٌة  أصحاب المصالح 3-1-4

بعد أن عمل على نشر كتابه   Freemanمن قبل  1584نشؤت نظرٌة أصحاب المصلحة فً عام 

قات وأثرها الذي ٌتحدث فٌه عن نظرٌة أصحاب المصلحة فعمل من خالله على رفع الوعً بالعال

أن جمٌع أصحاب  Freemanالمضاعؾ على الشركة وأصحاب المصلحة االخرٌن  حٌث أوضح 

جل تحقٌق النجاح واالستمرارٌة تخلق قٌمة لهم أل المصلحة فً الشركة مترابطون والشركة ٌجب أن

 فً عملها .

 ،عن العمل ؾ المنظمةأصحاب المصلحة بانها  تلك المجموعات التً بدونها تتوق Freemanعرؾ 

مجموعات العمل السٌاسً والبٌئة،  ،أصحاب المصلحة متمثلٌن بالعمالء، الموظفٌن، الموردٌن وأن

، فٌرى مإسسات المالٌة والحكومٌة وؼٌرهم المزٌدالوسائل االعالم،  ،والمجتمعات المحلٌة

Freeman جة الى مٌعهم بحاأن الشركة عبارة عن نظام مترابط حٌث ٌرتبط كل جزء مع اآلخر وج

 Freemanأضاؾ و، تمرارٌة الشركة على المدى الطوٌلسإألجل تحقٌق النجاح و القرارت السلٌمة

فعلى سبٌل المثال ال الحصر ، اي من أصحاب المصلحة لدٌها وتنجحأن الشركة الٌمكنها أن تتجاهل 

لو حققت  نها لن تستطٌع االستمرار وستفشل حتىإفً حال عاملت الشركة موظفٌها بشكل ؼٌر جٌد ف

 Freemanستمرارٌة الشركة )إالرضا ٌإثر بشكل سلبً على ن شعورعدم ألأرباح فً المدى القصٌر

et al., 2004) . 

ساسٌة أفقد أوضح بان أصحاب المصلحة ٌمكن تقسٌمهم الى مجموعتٌن   Clarkson (1555)أما  

، ٌنسٌة تشمل )المساهمفالمجموعة األسا ،حقوقهمعتماداً على مصالحهم و متطلباتهم وإوثانوٌة 

صحاب أمجموعات أصحاب المصالح العامة ( أي أنها تتضمن مستثمرٌن، موظفٌن،عمالء ،موردٌن، 

، أما اصحاب المصلحة الثانوٌة فهم الذٌن ٌإثرون تستطٌع الشركة االستمرار بدونهمالمصلحة الذٌن ال

 وٌتؤثرون بؤهداؾ الشركة ولٌس بصلة قانونٌة مباشرة .
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ب المصالح وذلك من خالل صحاأصحاب المصلحة انه باالمكان تجنب الصراعات بٌن أة نظرٌ تقترح

 Freeman etصحاب المصالح )أة للشركة ومن ثم ٌتم التنسٌق والمواءمة بٌن ٌهداؾ الرئٌستحدٌد األ

al., 2004) . 

ما الة لِ ان نظرٌة أصحاب المصالح هً بدٌل لنظرٌة الوكالى روج العلماء والمنظرٌن  1500فً عام 

وعلى المجتمع بؤكمله وبالتالً تإثر على حاكمٌة الشركات وتجعلها  ها من تؤثٌر على حجم الشركةلَ 

 .( Clark,2004صحاب المصلحة  )أمام جمٌع أمسإولة 

ٌجب على واضعً السٌاسات ان ٌراعوا نظرٌة أصحاب المصلحة عند بؤنه  Guo (2011 )وضحأ

همٌة ولٌس إن دور مجلس االدارة فً ؼاٌة األجهة أخرى ف طار الحاكمٌة للشركات ،ومنإنشاء إ

 صحاب المصلحة .ألمراعاة مصالح المساهمٌن فحسب وإنما  لمراعاة مصلحة جمٌع 

 : الحاكمٌة المإسسٌة و االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات  3-1-5

دارة والمساهمٌن الذٌن ٌمثلون مجلس االو  على تنظٌم العالقات بٌن االدارةَتعمل الحاكمٌة المإسسٌة 

               (Ajlouni, 2000)  )مجلس األدارة ،هٌكل الملكٌة ، األفصاح والشفافٌة (  األطراؾ الداخلٌة

المسإولٌة األجتماعٌة  األفصاح عن المإسسٌة وأثرها على ركز الدراسة على مناقشة الحاكمٌةحٌث ت

 . للشركات

ك قلق متزاٌد حول دور الشركات فً المجتمع ومدى األهتمام بهذا فً عالم األعمال المعاصر هنال

ٌُعد أحد أهم الجوانب التً تفصقبلها، فالمسإولٌة االجتماعٌة واإلالجانب  من  شٌر الى مدى  اح عنها 

رفت المسإولٌة االجتماعٌة للشركات على فقد عُ .  (Desender, 2014)مساهمة الشركة بالمجتمع 

شفافة قائمة على القٌم االخالقٌة وأحترام المجتمع  والموظفٌن والبٌئة أنها ممارسات تجارٌة مفتوحة و

 .(Atan, 2013)والمساهمٌن 

ٌُثار القلق  نتٌجة لزٌادة طلب أصحاب  أزائهافالكشؾ عن المسإولٌة االجتماعٌة أصبح قضٌة مهمة و

المصالح للمعلومات المتعلقة بهذه االنشطة  التً تجاوزت األعتبارات المالٌة التقلٌدٌة فشملت سالمة 

لذلك زاد الطلب وصحة االنشطة التً تمارسها الشركة  ومدى تؤثٌر الشركات على البٌئة والمجتمع 

تقارٌر السنوٌة الالمعلومات ضمن  توفٌر من قبل اصحاب المصالح وخصوصاً المستثمرٌن على

شطة االعمال للشركة لؽرض فهم أنشطة الشركة ومدى االستخدام الجٌد للموارد االقتصادٌة فً أن
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. & (Hanefah,2016 ) &(Atan, 2013) (Saleh,Hassan  et al., 2020) الداخلٌة والخارجٌة

فؤصبح االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة أداة  لجذب المستثمرٌن فالشركات التً تفصح عن 

مسإولٌتها االجتماعٌة تكون محط انظار لهم لألستثمار فٌها مقارنة مع تلك  التً التفصح عن 

مسإولٌتها األجتماعٌة  ونظرا لما لالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة من أثر على سمعة الشركة 

 . (Said,. 2005) وادائها المالً وزٌادة من والء العمالء لها 

وفً االردن التً تتصؾ بؤنها دولة صؽٌرة قلٌلة الموارد الطبٌعة فقد حظٌت انشطة المسإولٌة 

االجتماعٌة باهتمام كبٌر من الحكومة فتم أصدار مجموعّة من التشرٌعات والقوانٌن التً تساعد 

إولٌة االجتماعٌة ضمن تقارٌرها السنوٌة وذلك لتعزٌز الثقة لجذب الشركات  باالفصاح عن المس

 . (Ibrahim & Hanefah,2016االستثمار األجنبً)

 دارة  والمسإولٌة االجتماعٌة : فعالٌة مجلس اإل3-1-6

، حٌث ٌتم تفوٌض مجلس االدارة من قبل دارة أعلى مركز تنفٌذي فً الشركةٌشكل مجلس اإل

( Ibrahim & Hanefah,2016وحقوق أصحاب المصالح اآلخرٌن ) قهم ٌن لحماٌة حقومالمساه

ابة عن المساهمٌن وقبول الخطط دارة الشركة نٌإوَتولً العدٌد  من المسإولٌات وأهمها الرقابة على 

ترة األخٌرة توسعت ستبادلهم ، وفً الفإت لالدارة وحق تٌجٌة الجٌدة  للشركة منح المكافؤسترااإل

 & Jensen)شراؾ على جودة التقارٌر المالٌة ومراقبة ألمدراء رة لتشمل اإلأعمال مجلس اإلدا

Meckling, 1506; John & Senbet1558)  فصاحات كافٌة تخدم جمٌع إعلى وضمان الحصول

جتماعٌة التً تقوم بها الشركة تجاه المجتمع او عن ؾ سواء كانت من ناحٌة االنشطة اإلاآلطرا

 أنشطتها االخرى .

دارة  فعال وضمان الحصول على أفضل إ( ألجل الحصول على مجلس 2000ٌمان )فؤوضح سل

جتماعات بصورة إهٌكلٌة ٌجب ان ٌتم إتباع المبادئ المتمثلة بوجود أعضاء مستقلٌن مإهلٌن وعقد 

دارة فهذا ٌضمن المصالح بٌن المساهمٌن ومجلس اإل متكررة وكذلك التواصل الفعال وموائمة

عالقة حٌُث توجد  تخاذ اإلجراءات المناسبة .إٍل من النزاهة والشفافٌة  والحصول على مستوى عا

وأشارت بعض  .واضحة بٌن فعالٌة مجلس األدارة واالفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌةؼٌر 

ان فعالٌة مجلس األدارة  (Atan, 2013) أوضحتوجود إرتباط إٌجابً  بٌنهما فقد الدراسات الى 

األفصاح وزاد  ل كانت فعالٌة مجلس األدارة أكبرفكلما كان المجلس مستق ئهُ أعضا مرتبطة بؤستقاللٌة
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باالضافة الى ان المدراء المستقلٌن ٌمٌلون لالفصاح الجٌد وبشكل طوعً  عن المسإولٌة األجتماعٌة

 تجنباً لحجب المعلومات .

 على األنشطة ن مجلس أالدارة ٌزداد فعالٌة ورقابةإ( الى  Mousa, al et,2018وأشار كل من )

على االعمال والعملٌات المالٌة وكذلك االفصاح  فتزدادعملٌات الرقابة ،دارةكلما كبر حجم مجلس اإل

عضاء أ. وزٌادة عدد االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌةعن جمٌع االنشطة التً تقوم بها الشركة مثل 

ا لكن ٌقابلة تكالٌؾ عالٌة  كلم  مجلس االدارة ٌعنً زٌادة وتنوع فً الخبرات التً ٌمتلكها المجلس

وهذا على العكس تماماً فٌما لو كان مجلس االدارة صؽٌر حٌث تقل  إزداد عدد أعضاء مجلس األدارة 

 .و التوصل الى قرارات بصورة أسرعالتكلفة وتسهل عملٌات االتصال وعقد االجتماعات 

 ستقاللٌة مجلس األدارة إ:  3-1-7

رافٌة فً الشركات المدرجة هم أكثر احتسٌة الى أن األعضاء المستقلٌن إستشٌردراسات الحاكمٌة الم

ٌُسهل من تنفٌذ المهام  حتمالٌة التواطإ بٌن المدراء التنفٌذٌن .إن وجودهم ٌقلل من وذلك أل فوجودهم 

ن ستخداماً جٌداً وٌعزز األداء الرقابً على المدراء التنفٌذٌإستخدام الموارد الثابتة إوكذلك من ناحٌة 

ٌَُشكل الهدؾ األساسً  إلستقاللٌة مجلس اإ،حٌُث أن ضمان  صالحات الحاكمٌة سواء كانت  ألدارة  

 ( .Maklouf,2010للشركات الناشئة  او متقدمة األسواق  )

أن مجلس األدارة ٌجب أن ٌكون مختلط بٌن المدراء الى  ((Adekunle and Aghedo 2014  أَشارَ 

 تعتمد على وجود المدراء الخارجٌٌن فً المجلس . تقاللٌتهخلٌٌن والخارجٌٌن وأن اسالدا

عضاء  أستقاللٌة إالى أن  (Atan, 2013فؤشارت ) ،دراسات  توصلت الى نتائج مختلطة هنالك  

ضاء المستقلٌٌن زادت عبصورة إٌجابٌة  فكلما زاد عدد األعلى فعالٌة المجلس  مجلس االدارة لهم أثر 

الشركة كاالفصاح عن بة على عملٌات االفصاح عن االنشطة التً تقوم بها للرقادارة اال فعالٌة مجلس

دارة المستقلٌن لهم أعضاء مجلس اإلان الى  ( Beji et al .,2020 (جتماعٌة . وأَشارَ المسإولٌة اإل

( 2015)الزامل .، وتوصلت دراسة  .االفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌةٌجابً على مستوى إأثر 

ى اإلفصاح عن عناصر دارة المستقلٌن ومستوبٌة بٌن عدد أعضاء مجلس اإلسل إلى وجود عالقة

أن  التً أشارت الى(  Abu Qa’dan .,2015جتماعٌة ، وكذلك نتائج دراسة )  المسإولٌة اإل

 .دارة لها تاثٌر سلبً على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌةاستقاللٌة أعضاء مجلس اإل
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أي خارجً ذا دارة المستقل ٌستطٌع أن ٌعمل على تقدٌم رفإن مجلس اإلومن منظور نظرٌة الوكالة 

للشركة وكذلك ٌسعى للقٌام بالمزٌد من االنشطة المجتمعٌة واالفصاح عن المعلومات    قٌمة كبٌرة

ٌلعبُه المدراء هو   ن الدور االساسً الذيفإ، أما من منظور نظرٌة أصحاب المصالح الخاصة بها

تخاذ القرارات الجٌدة والتً إمن خالل ومراعاة مصالحهم اصحاب المصالح مصلحة الحفاظ على 

جتماعٌة ،  أما نظرٌة االعتماد على الموراد ء الشركة من النواحً المالٌة واإلداإتساعد على تحسٌن 

 . ((Miller and Triana,.2005تسنتد على مدى الفائدة المحققة من االعضاء المستقلٌن 

 جتماعٌة ارة  واألفصاح عن المسإولٌة اإلددٌموغرافٌة  لمجلس اإلالخصائص ال : 3-1-8

دارة أحد أهم القضاٌا المتعلقة بالحاكمٌة المإسسٌة فً السنوات أعُتبر التنوع بؤعضاء مجلس اإل

على تحدٌد  (Walt and Ingley ,2003. حٌث َعِمل َ)( Barako and Brown, 2008األخٌرة )

وأقر على أنُه مزٌج متنوع من السمات والخبرات والخصائص التً  دارةالتنوع بؤعضاء مجلس اإل

، حٌُث أن حسٌن أعمال المجلس وصنع القراراتٌتصؾ بها كل عضٌو عن اآلخر والتً تسهم فً ت

التنوع بالمجالس أصبح أمراً مهماً و ٌرجع ذلَك لزٌادة التنوع بالقوى العاملة من ناحٌة الجنس، 

 ( .Darmadi, 2011) & ( Ibrahim & Hanefah,2016ت العلمٌة )الجنسٌة ، العمر ، المإهال

دارة فً الشركات ٌعمل على تحسٌن فعالٌة القٌادة  فً الشركة لس اإلأن مٌزة التنوع بؤعضاء مج

، فعلى سبٌل المثال  أن لحاكمٌة  وٌإثر على أداء الشركة وعلى فهم السوق بصورة أكبر وٌعزز من ا

ٌختلؾ من عضو الى آخر  من ناحٌة طرٌقة حل هذه المشكلة فهذا ٌساعد التعامل مع مشكلة معقدة 

ن المساهمٌن والمالكٌن إ(  . Makhlouf ., 2010على التوصل ألراء  متنوعة ومختلفة )

والمستثمرٌن ٌمٌلون الى تعٌٌن أعضاء لدٌهم خلفٌات علمٌة متنوعة سواء أكان من ناحٌة الجنس 

 ,Yusoffلمً  لضمان الحصول على حماٌة لمصالحهم بصورة أكبر )،الجنسٌة ، العمر ، المإهل الع

أن المخرجات تقدم وجهات نظر متنوعة  الى  (Daily and  Dalton, 2003(. وأشاَر )2010

دارة والتً بدورها تعزز مناقشات التنوع بمجلس اإل سالٌب عمل مختلفة سببها ٌرجع الىأوخبرات و

( أن التنوع   Hafsi and Turgut., 2013) حٌُث أوضحَ ت. تحسن من جودة صنع القراراالمجلس و

مل على تعزٌز أنشطة التنوع بٌن الجنسٌن  ٌعو ،ستراتٌجٌات الشركةإفً المجالس ٌإثر على 

 جتماعٌة للشركات .المسإولٌة اإل
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لتنوع بالخصائص الدٌموؼرافٌة وفً هذه الدراسة تم االعتماد على عدة نظرٌات لدراسة عالقة ا

عتماد على الموارد ، ات مثل نظرٌة الوكالة ، نظرٌة اإلجتماعٌة للشركاح عن المسإولٌة اإلواإلفص

 أصحاب المصلحة.نظرٌة 

دارة  ى ذلك الى تحسٌن المراقبة على اإلأد اً نه كلما كان المجلس أكثر تنوعإفنظرٌة الوكالة تنص على 

وٌإدي ذلك الى   (Ibrahim & Hanefah,2016ستقاللٌة األعضاء )إحٌث ان التنوع سٌزٌد من 

بصورة أكبر الن ذلك ٌقلل من تكالٌؾ  المجتمعٌة و مٌل الشركة للكشؾ عن المزٌد من المعلومات

أما مفهوم نظرٌة  ت وٌزٌد من حماٌة  سمعة الشركة .ٌقلل من حالة عدم التماثل بالمعلوما والوكالة 

. أما أصحاب المصلحةر لمصالح أصحاب المصلحة فؤنها تزٌد من ضمان الحصول على حماٌة أكب

ها االعضاء سٌزٌد من الموارد التً ٌقدملى الموراد فؤن التنوع باالعضاء عتماد عفً نظرٌة اإل

ن  عتماد ترى أوصناع القرارات ، فنظرٌة اإل دٌنوالوصول للعدٌد من المور كالمهارات والمعلومات

 من عالٌة  فٌحسنون معلومات ذات جودةٌجعلهم ٌستخدمون دارة  سحقٌقٌة التنوع بؤعضاء مجلس اإل

دارة المعلومات واالفصاح عنها إعملٌة صنع القرارات  وذلك ألن المجلس هو المسإول  عن عملٌة  

اء االساسٌة هً الحصول على موارد بالتقارٌر السنوٌة ، فنظرٌة االعتماد ترى أن وظٌفة االعض

حٌث ان تنوع  . (Ibrahim & Hanefah,2016طرٌق ربطها بالبٌئة الخارجٌة )للشركة عن 

وبالتالً ٌنتج عنه بتكار  جدٌدة فٌزٌد ذلك من اإلبداع واإلالمجلس ٌوفر أراء ووجهات نظر  مختلفة و

 .(Ibrahim & Hanefah,2016 )       م أفضل للمشاكل وأمكانٌة معالجتها بصورة فعالة هِ فً 

جتماعٌة دارة واإلفصاح عن المسإولٌة اإلعالقة التنوع بمجلس اال لقد درست العدٌد من االدبٌات

جتماعٌة  فقد باالفصاح عن المسإولٌة اإل،لكنها تفتقر الى استخدام كافة سمات التنوع وعالقتها 

   جتماعٌة لنسائً باالفصاح عن المسإولٌة اإل( فً دراسته عالقة العنصر اKhan2010ستخدم  )إ

وجود العنصر النسائً على اإلفصاح عن ضاء وستخدم فً دراسته عالقة عمر االعوكذلك إ،

لكن  ،أحد أهم السمات التً تم دراستهاهو دارة حٌُث إن التنوع بمجلس اإل المسإولٌة اإلجتماعٌة.

 & Ibrahimتدرس تؤثٌر تنوع  المدراء بالمناطق العربٌة )التً قلة وجود أالدبٌات نالحظ 

Hanefah,2016). 

تحتل المركز الخامس على الشرق األوسط وشمال افرٌقٌا من  فً األردن وعلى الرؼم من أن المملكة

إال أن  ( ،2005البنك الدولً  .،  (ناحٌة وجود العنصر النسائً الحاصل على درجات تعلٌمٌة 
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العنصر النسائً لم ٌحَظ بفرص  كافٌة  فً سوق العمل والخبرات الى اآلن. فالعنصر النسائً 

% من الرجال  23أن ُوجد حصائٌات أُجرٌت إفحسب  . جالًالٌحصل على اجور مماثلة للعنصر الر

(. 2011من العنصر النسائً  )برنامج األمم المتتحدة االنمائً .، دارٌة اكثرإمناصب  حاصلٌن على

% مقارنة 25ن معدل بطالة  العنصر النسائً ٌبلػ فإاما من ناحٌة البطالة فحسب االحصائٌات 

% . وعلى الرؼم من وجود عدة مواد قانونٌة فً الدستور 10.0بالعنصر الرجالً فقد كان المعدل 

 1552، كما نص الدستور االردنً عام المعاملة المتساوٌة بٌن الجنسٌن األردنً تنص على وجوب

ن جمٌع األردنٌٌن سواء أمام القانون والٌجوز التمٌٌز بٌنهم فٌما ٌتعلق بحقوقهم وواجباتهم إعلى  " 

وكذلك ٌضمن قانون العمل األردنً الحصول على االجور  أو الدٌن " ،  على أساس العرق أو اللؽة

فنص قانون العمل "ٌإدي عمالً مقابل  الجنسٌن سواء أكان رجل ام أمرأة  مقابل العمل الذي ٌقوم به

 .(Ibrahim & Hanefah,2016أجر" ) 

 دارة : التنوع بجنس أعضاء مجلس اإل3-1-8-1

 Riyadh et alدارة أحد أهم أشكال التنوع بالمجالس  )مجالس اإلوجود العنصر النسائً فً  ٌُعد

ٌُشٌر إلى مدى ت (2015,. حٌُث أن وجود العنصر  ،دارة نصٌب العنصر النسائً فً مجالس اإل. و

ٌُزٌد من مستوى العطاء اإلا أن وجود الى   (Ibrahim & Hanefah,2016، فؤشار )جتماعًلنسائً 

ٌُزٌ  (Sundarasen et al. 2016)، وأُوَضَح وى العطاء الخٌري للشركةد من مستالعنصر النسائً 

رة دافوجود العنصر النسائً فً مجلس اإل، تع بقٌم مهنٌة مختلفة عن  الرجال أن العنصر النسائً ٌتم

ساس الى أن  النساء ٌتمتعن بإحوٌرجع ذلك  جتماعٌة ،ٌُزٌد من مستوى اإلهتمام بالمسإولٌة اإل

ابً مع ٌجإبشكل  أن التنوع بمجالس اإلدارة مرتبط الى(   Beji.,2020َر )وأشا مجتمعً عالً ،

جتماعٌة أن المسإولٌة اإل  (Bear et al.,2010جتماعٌة . َوأوضَح )جمٌع مجاالت المسإولٌة اإل

 دارة. النساء فً مجلس اإل ٌجابً مع وجود إمرتبطة بشكل 

عنصر النسائً الموجود فً مجلس بٌن عدد الٌجابٌة إوقد أشارت أؼلب الدراسات الى وجود عالقة  

 فصاح عنها .اإلدارة والمسإولٌة اإلجتماعٌة واإل

ٌَُوضح ) ور كبٌر ( أن العنصر النسائً  اكثر اهتماماً بالقضاٌا الخضراء  ولّهن د Beji.,2020حٌث  

 & Ibrahimوأوضح ) .ةٌالسٌاسات البٌئدارة من ناحٌة مجلس اإل فً تحسٌن كفاءة

Hanefah,2016اسعة وكذلك ٌحفز اإلفصاح عن وورإى جدٌدة  دارة  ٌوفر( أن تنوع مجلس اإل
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دارة وكفاءتِه  وٌشكل التنوع بمجلس اإل دارةٌة وكذلك ٌزٌد من فعالٌة مجلس اإلجتماعالمسإولٌة اإل

ٌجابٌة إ(  هنالك عالقة Bear.,2010وضَح )أ. وللشركة فً جمٌع األنشطة المختلفةٌجابٌاً إشراً إم

 جتماعٌة  للشركات . النساء فً المجلس والمسإولٌة اإل ٌن عددب

لنسائً واالفصاح عن المسإولٌة ود العنصر اأشارت الى عدم وجود عالقة بٌن وجوهناك دراسات 

الى عدم وجود تؤثٌر للعنصر فً دراستها  ( Mousa, al et,2018 ؤشارت )ف ،جتماعٌة للشركاتاإل

 جتماعٌة.ولٌة اإلائً على االفصاح عن المسإالنس

 دارة : التنوع بجنسٌة أعضاءمجلس اإل2- 3-1-8

، لس األدارة رشادات الحاكمٌة المإسسٌة  تدعم  التنوع بالجنسٌات فً  أعضاء مجإأن  العدٌد من 

 & Ibrahimأصحاب المصلحة ) ،الموظفٌن ،على التنوع بالعمالءنظراً النُه ٌنعكس 

Hanefah,2016تؤثٌر جنسٌة أعضاء مجلس  موضوع ان الدراسات حول  ( ، وبالرؼم من ذلك إال

رهُ على االفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة او على فعالٌة سواء كان  تؤثٌ اً كبٌر اً نقص ٌواجه اإلدارة

 دارة  وأداء الشركات .مجلس اإل

التعامل الجٌد مع أصحاب المصالح المختلفٌن اإلدارة حٌُث ٌوفرالتنوع بجنسٌة أعضاء مجلس 

نظراً للكفاءة  العالٌة التً ٌتمعتون بها  ساهم فً تحسٌن جودة صنع القراراتوكذلك ٌ ،للشركة

ٌَّن ) األعضاء األجانب . (  أن التنوع بجنسٌة  Yusoff ., 2010 & Ruigrok et al. ,2000وب

ارب تج،الثقافة ،  انةختالؾ الدٌإٌرجع ذلك الى وأعضاء المجلس ٌوفر وجهات نظر مختلفة ومتنوعة 

وع أن التنعلى ( Yusoff ., 2010السلوك والمعاٌٌر المختلفة لكل بلد أو لكل منطقة  ، وأكد ) ،الحٌاة 

 من خاللها ٌتم الوصول الى الشبكات الدولٌة . مٌزة تنافسٌة للشركة  56ٌوفر 

أن أؼلب االستثمارات والتدفقات النقدٌة  تؤتً للشركة  من قبل الى   Darmadi (2011)واشار 

مصادر أجنبٌة ولضمان التجانس بالتعامل مع المستثمرٌن االجانب فٌجب أن ٌكون هنالك تنوع 

 بؤعضاء مجلس االدارة .

أن االعضاء االجانب ٌوفرون للشركة  معرفة  Ayuso and Argandona (2000)وأوضَح 

قارٌر إعداد تستراتٌجٌة إستراتٌجة للشركة مثل تساعد على تحسٌن صنع القرارات اإلمتنوعة 

ٌُشٌر )جتماعٌة للشركاتالمسإولٌة اإل أن المدراء االجانب  الى ( Masulis et al., 2011. و
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من المتوقع  توافر مستوى عالً من األفصاح فالنهم ؼرباء لذلك  ستقاللٌة عالٌة نظراً إٌتمتعون ب

المصالح  تصاالت واسعة بالعدٌد من أصحاب إوأٌضا امتالك االعضاء االجانب ،لدٌهم والشفافٌة 

 المختلفٌن الذٌن قد ٌحققون فائدة للشركة  .

دارة على اداء الشركة وفعالٌة تؤثٌر جنسٌة أعضاء مجلس اإل هنالك العدٌد من الدراسات أوضحت

ٌجابٌة بٌن التنوع بجنسٌة االعضاء إمجلس األدارة ، وأشارت نتائج البعض منها الى وجود عالقة 

الى  (Ujunwa .,2012( )Ararat et al.,2010دراسة كل من ) وبٌن أداء الشركة ، فؤشارت نتائج

ان التنوع باعضاء المجلس األدارة لُه أثر اٌجابً فً تحسٌن اداء  الشركة وفعالٌة المجلس وكذلك 

 تعزٌز القٌمة السوقٌة للشركة .

ولٌة تنوع بجنسٌة أعضاء مجلس اإلدارة على اإلفصاح عن المسإالهنالك بعض الدراسات حول تؤثٌر 

ٌجابٌة بٌن إكانت نتائجها مختلطة فالبعض من هذه النتائج أقرت بوجود عالقة  ،جتماعٌة للشركةاإل

 Khan,. 2010)ومنها نتائج دراسة ) ،جتماعٌةالعضاء واالفصاح عن المسإولٌة اإلالتنوع بجنسٌة ا

وعً  فً تقارٌر الط ٌجابٌة بٌن المدراء االجانب ومستوى االفصاحإالتً أشارت الى  وجود عالقة 

( Ibrahim & Hanefah,2016جتماعٌة  لدى البنوك البنكالدٌشٌة . وكذلك أوضح )المسإولٌة اإل

كما وٌعزز دارة رة ٌعمل على تحسٌن فعالٌة وكفاءة مجلس اإلدابؤن التنوع بجنسٌة أعضاء مجلس اإل

 جتماعٌة بشكل طوعً .معلومات المسإولٌة اإلفشاء عن من اإل

بالجنس واألفصاح عن المسإولٌة من النتائج أشار  الى عدم وجود عالقة بٌن التنوع والبعض االخر 

وجود والتً أشارت الى عدم  (Barako and Brown .,2008كما فً نتائج دراسة ) جتماعٌة ،اإل

 جتماعٌة .عن المسإولٌة اإلدارة على االفصاح تؤثٌر لجنسٌة أعضاء مجلس اإل

 تدقٌق .ستقاللٌة لجنة الإ:   1-9 -3

  حسب ماجاء فً دراسةوذلك التدقٌق لها أثر على هٌكل الحاكمٌة للشركات  بؤكمله أن لجنة 

(Hussain et al.,2018أن إ )  حتمالٌة تعرض الشركة الى ضائقة مالٌة ٌرجع سببها الرئٌسً الى

قة مالٌة ن الشركة سوؾ تتعرض لضائمن إحتمالٌة إتقرٌر المدقق الذي أشار إلى وجود نسبة قلٌلة 

 .(Atan, 2013ولكن فً الحقٌقة توجد نسب عالٌه تشٌر عكس ذلك )
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ستقاللٌة المدقق الخارجً  إتإثر على موضوعٌة و تدقٌقستقاللٌة لجنة الإن الى إ Atan (2013)تشٌر 

لجنة تإثر وبشكل فعال على تحسٌن أداء الشركة  وبمعنى آخر كلما كانت  التدقٌقستقاللٌة لجنة إوان 

فصاح لدٌها وتوفر سٌن أداء الشركة وتحسٌن مستوى اإلستقاللٌة أدى ذلك الى تحإتتمتع ب قالتدقٌ

هو القٌام  تدقٌقضمان أكثر لتطبٌبق معاٌٌر الحاكمٌة بصورة فعالة . أن الدور األساسً للجنة ال

لٌة عاكثرفأفصاح  بصورة لسٌاسات الجٌدة للشركة  لضمان اإلبالتعدٌالت األساسٌة والموافقة على ا

 (  .Parveen et al ., 2018جتماعٌة  للشركات  ) عن المسإولٌة اإل

واإلبالغ المالً  وَدَعَم   تدقٌقثٌق بٌن تكوٌن لجنة الوجود أرتباط  و  Atan (2013)وأوَضَحت 

متكونة من أعضاء  تدقٌقلحصول على تقارٌر مالٌة أكثر موثوقٌة كلما كانت لجنة اللرتباط  بٌنهما اإل

 .   مستقلٌن

وأشار   فصاح الطوعً. مرتبطة بشكل إٌجابً مع اإل تدقٌقالى أن لجنة ال  Atan (2013)وأشاَرت 

(Parveen et al.,2018 ) جتماعٌة  للبنوك أثر على األفصاح عن المسإولٌة اإل التدقٌقأن للجنة الى

 االسالمٌة المدرجة فً بورصة باكستان.

ٌُوضح   ً فً ٌجابإومعاٌٌر الحاكمٌة المإسسٌة لها أثر  تدقٌقن الستقاللٌة لجاإ( أن 2015)عٌسى َو

بً  ٌجاإلها أثر  تدقٌقستقاللٌة لجان الإأن الى ( 2018. وأشار )إلٌاس .،رفع القٌمة السوقٌة للشركات

ٌجب  تدقٌقأن تشكٌل لجنة الالى  (Atan, 2013وتشٌر ) جتماعٌة .على أالفصاح عن المسإولٌة اإل

لمستقلٌن وذلك الن وجود األعضاء المستقلٌن ٌعمل على تقلٌل كلفة الوكالة أن ٌكون من األعضاء ا

 وٌحسن عملٌة الرقابة الداخلٌة وٌزٌد من جودة االفصاح .

ٌّنَ  حوكمة الشركات األردنً أن على مجالس األدارة  أن ُتَشكل على األقل لجنتٌن للشركات  دلٌل  وب

مكافؤت( ، أما  الشركات الصؽٌرة فٌجب علٌها أن تشكل لجنة الترشٌحات واللجنة التدقٌق ، الكبٌرة )

وأن ٌكون أؼلب أعضاء  اللجان مستقلٌن  وٌتمتعون بالعدٌد  لتدقٌقلجنة واحدة على األقل وهً  لجنة ا

دارة  ضمان قٌام اإل، ادة نطاق المساءلة شراؾ المالً وزٌسإولٌات والواجبات  مثال  دعم اإلمن الم

لتزام بها على نحو كافً ،التؤكد من ٌاسات محاسبٌة للشركة وضمان اإلوسبوضع ضوابط داخلٌة  

 (2010 ,حوكمة الشركات األردنً دلٌلااللتزام باللوائح المعمول بها والمزٌد من المهام االخرى .) 

 زدواجٌة األدوار إ:  3-1-10
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مجلس صب رئٌس التنفٌذي و رئٌس زدواجٌة األدوار أن نفس الشخص ٌشؽل منصبٌن منإتعنً 

، لكن هذا المبدأ ٌختلؾ مع ما َتنُص علٌه نظرٌة الوكالة حٌث أنُه ٌجب أن ٌكون الفصل دارةاإل

 دارة .الرئٌس التنفٌذي  ورئٌس مجلس اإل واضحاً بٌن مسإولٌات

ن األدوار المنفصلة تعمل على تحسٌن عملٌة المراقبة وتقلل من حجب الى أ Atan (2013)ُتشٌر 

 -زدواجٌة االدوار أو ماٌعرؾ إو أن  ،الى تحسٌن جودة التقارٌر المالٌةي المعلومات  والذي ٌإد

حٌُث ٌعكس   فصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة،ً على مستوى اإللها أثر سلب  -بهٌمنة الرئٌس التنفٌذي

ت  ٌحول فؤن تولً شخص واحد منصبٌن بنفس الوق ،ما على قضاٌا الحاكمٌة المإسسٌة الجمع بٌنه

على ممارسة السٌطرة الفعالة  واٌضاً انها تسبب ضعؾ فً الرقابة على  م قدرة المجلسذلك إلى عد

 على حساب منفعة المساهمٌن . الفرصة التخاذ قرارات لتعظٌم منفعته  رئٌس التنفٌذي  فتتٌح لهُ ال

قٌداً فً حالة ن مشكلة الوكالة تزداد صعوبة وتعبؤ Adekunle and Aghedo (2014)وأوضَح 

نجاز إزدواجٌة األدوار  تقلل من إأن  الى (  Mousa, al et,2018. أشارت )ة األدوار ازدواجٌ

ولُه اثرسلبً على مراقبة االعمال ل من عملٌة السٌطرة و المراقبة ة للشركة  وتقلٌالوظائؾ الرئٌس

دي الى زدواجٌة األدوار تإإان  الى(  Beji et al .,2020التً ٌقوم بها  الرئٌس التنفٌذي . واشار )

نتهازٌة لحماٌة إتباع سٌاسات إتركٌز السلطة وقوة تحكم عالٌة بٌد المدراء التنفٌذٌٌن تمكنهم من 

ة وخصوصاً ممصالحهم على حساب المساهمٌن وتمكنهم من تهمٌش المشارٌع التً تعزز القٌ

جتماعٌة أثر سلبً على أداء المسإولٌة اإل زدواجٌة األدوار،وكذلك ان إلمشارٌع طوٌلة األجل ال

 . فصاح عنها واإل

على أداء الشركة وأن إزدواجٌة االدوار تإثران الى Kajola (2008 )   وقد أشارت نتائج دراسة

وضحت عدم وجود أرتباط بٌنهما ا، وهنالك دراسات   ن المنصبٌن سٌعزز من أداء الشركةالفصل  بٌ

اجٌة األدوار وبٌن أداء زدوإ( عدم وجود  عالقة بٌن Haniffa& Hudaib ،.2006حٌث أوضح  ) ،

(  Omran et al ., 2008) واالشركة  وأن ازدواجٌة األدوار تعمل على تحسٌن أداء الشركة. وأشار

زدواجٌة أألدوار التإثرعلى إأن  واقة بٌن حاكمٌة الشركات وأداء الشركات فوجدالى عالبدراستهم 

 أداء الشركة .

 دارة : المإهالت العلمٌة العضاء مجلس اإل3-1-11
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ٌُعتبر المجال التعلٌمً  أحد أهم الجوانب التً تعزز من أداء الشركة ،فالمستوى التعلٌمً ٌعكس  خبرة 

فؤعضاء مجلس اإلدارة الحاصلٌن على مإهالت علمٌة  ، ( Makhlouf., 2010وكفاءة  األعضاء )

ت العلمٌة التً ( نتٌجة للخبرات والخلفٌاBoulouta,2012ٌتمٌزون بإمتالكهم األراء الواسعة )

سإولٌة اإلجتماعٌة ٌمتلكونها إضافة إلى ذلك فمن المحتمل أن ٌكون لدٌهم  خلفٌات بحثٌة حول الم

جٌد فً المسإولٌة اإلجتماعٌة واإلفصاح   وبذلك  سٌشجعون الشركة على  القٌام بؤداء ،ومدى أهمٌتها

عن األعضاء الذٌن  ( . فالمعروؾ Slechten &Homroy.,2010عن معلوماتها بصورة أكبر )

 Zhuang et alٌمتلكون مإهالت علمٌة جٌدة أنهم أكثر إهتماماً بقضاٌا المسإولٌة اإلجتماعٌة )

.,2018  .) 

فقد تناولت العدٌد من الدراسات السابقة أثر حصول األعضاء على مستوى تعلٌمً عالً  )ماجستٌر 

تطوٌرها  والتً تساهم فً رفع جودة ودكتورا( والتً تساعدهم فً  إكتساب الخبرات والمهارات و

 ;Hilmer, 1558; Westphal& Milton,2000صنع القرارات  َو وضع الخطط االستراتٌجٌة )

Darmadi, 2013 )( فؤوضحت دراسة .Darmadi, 2013 أن المجلس الذي ٌحتوي على أعضاء )

من جامعات  محلٌة  حاصلٌن على شهادات علٌا )ماجستٌر ودكتورا( أو حاصلٌن على شهادات جامعٌة

مرموقة لدٌهم  أفكار إبداعٌة وقوة فكرٌة  ووجهات نظر ممٌزة  تسمح لهم بالتعامل مع قضاٌا مختلفة 

لكن هذه الدراسة ستتناول دراسة المإهالت العلمٌة من ناحٌة مختلفة وهً أثر وجود  بشكل فعال .

ح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة اإلفصاأعضاء حاصلٌن على شهادات فً نفس مجال عمل الشركة  على 

 ودور خبراتهم ومهاراتهم فً اتخاذ القرارات الجٌدة والفعالة .، 

 دارة .: حجم مجلس اإل3-1-12

باحثٌٌن بشؤن  عدد ختلؾ العدٌد من الوقد إ ،دارة الى عدد أعضاء مجلس األدارةٌُشٌر حجم مجلس اإل

)    وٌمثل مشكلة للعدٌد من الشركات تحدٌدهُ ٌصعب األمر وهذا ، دارة األمثلأعضاء مجلس اإل

Arora., 2015 ) ،دارة على أداء الشركات  لما من الدراسات  تؤثٌر حجم مجلس اإل تناولت العدٌدو

( . لكن هنالك بحوث  2013) المناصٌر .، لُه من تؤثٌر على فعالٌة المجلس  وأداء الشركات  ومنها 

تماعٌة  لكن نتائجها كانت جاالفصاح عن المسإولٌة اإلارة على دتؤثٌر حجم مجلس اإل  قلٌلة تناولت

فصاح عن دارة واإلابً بٌن حجم مجلس اإلٌجإرتباط إ. فقد أشارت بعض الدراسات الى وجود مختطلة

دارة لُه تؤثٌر الى ان حجم مجلس اإل (Atan, 2013فؤشارت )جتماعٌة للشركات ، سإولٌة اإلالم
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على  تهجتماعٌة  وٌزٌد من فعالٌة المجلس وقدرلٌة اإلعلى مستوى اإلفصاح عن المسإو ٌجابًإ

(  وجهتً نظر  Mousa, al et,2018، و أوضحت )ال المدراء التنفٌذٌن بصورة أفضلمراقبة أعم

ٌزٌد من فعالٌة مجلس األدارة وجودة  الى ان حجم مجلس األداره الكبٌر فً بحثها حٌث أشارت

لشركة  وٌحد من الصراعات وٌزٌد الخبرة المتنوعة بٌن فصاح عن جمٌع األنشطة التً تقوم بها اإلا

دارة الصؽٌر أن حجم مجلس اإل ظر الثانٌة فهًن، أما وجهة الضاء  ولكنه ٌكون ذا تكلفة مرتفعةاألع

. سهولة التنسٌق بٌن األعضاء كذلكتصال بٌن أعضاء المجلس ومن التكلفة وٌسهل عملٌة اإلٌقلل 

ٌجابً  مع االفصاح عن إرتباط إدارة الكبٌرة لها أن مجالس اإل  الى( Beji et al.,2020وأشاَر )

 المسإولٌة االجتماعٌة .

س اإلدارة واإلفصاح عن رتباط بٌن حجم مجلإعدم وجود أي أي والبعض اآلخر َوَجُد العكس 

بؤنه ( Said et al ., 2005. فؤوضَح  )رتباط ضعٌؾ فٌما بٌنهمإأو وجود  جتماعٌةالمسإولٌة اإل

 جتماعٌة . إرتباط  ضعٌؾ  بٌن حجم مجلس اإلدارة واإلفصاح عن المسإولٌة اإل وجودٌ

لى االفصاح عن دارة عم وجود تؤثٌر لعدد أعضاء مجلس اإلأشار الى عدفقد ( 2015أما ) الزامل ،

 جتماعٌة .المسإولٌة اإل

 

 : هٌكل الملكٌة كمتغٌر معدل 1-13 -3

على الملكٌة كمتؽٌر معدل وأثره  لى دراسة تؤثٌر هٌكلٌوجد عدد قلٌل من الدراسات التً َعملت ع

. ومن هذه جتماعٌة  حتى الوقت الحالًعالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واإلفصاح عن المسإولٌة اإلال

شركة من الشركات المالٌزٌة  64 التً استهدفت (Atan, 2013الدراسات التً أجرٌت هً دراسة )

توى االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة وهٌكل الملكٌة شركة من الشركات العالمٌة ومس 64و

الطوعً عن  وأوضحت نتائج الدراسة أن هٌاكل المكلٌة ٌإثر على مستوى االفصاح مستقل كمتؽٌر

 جتماعٌة .معلومات المسإولٌة اإل

على الشركات ؼٌر المالٌة المدرجة فً  تها( فً دراستها  التً اجر 2010) Selcukوضحت أو

جتماعٌة ئج الدراسة الى ان المسإولٌة اإلاشارت نتا 2018والى  2014من الفتره  بولبورصة اسطن
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بٌن االداء ثر سلبً على العالقة أٌجابً على االداء المالً للشركات وان هٌكل المكلٌة  له إثر ألها 

 جتماعٌة.المالً والمسإولٌة اإل

االدارٌة تإثر على االفصاح فً الى أن الملكٌة  افً دراسته ( 2011)واخرون  Samahaواشارت 

( ان الملكٌة الحكومٌة تإثر بشكل سلبً على Hoaue & elsayed .,2010الشركات . واوضح )

مستوى االفصاح الطوعً ، كذلك ان  الملكٌة المإسسٌة الٌوجد لها اي اثر  على مستوى االفصاح 

 الطوعً .

الى  2006من عام دولة  25ى علاها جرأفً دراسته التً  ( 2018)واخرون   Bansalواشار

ان الملكٌة العائلٌة تقلل من قلق المدٌر المستقل من مخاطر السمعة  واشارت النتائج الى 2014

نظراً الن  ،تقلٌل مشاكل الوكالة من النوع االول  فًالمرتبطة  بتلقً المعلومات المضللة  والتً تسهم 

تخلق مشاكل الوكالة من النوع الثانً  بٌن  االدارة ستكون من نفس العائلة من جهة  ولكنها سوؾ

كبر لدى افراد أاصحاب االؼلبٌة واالقلٌة من جهة اخرى وذلك الن المعلومات  ستتركز بصورة 

العائلة الذٌن ٌعملون على ادارة الشركة  والذي من المتوقع أن ٌستفٌدوا او ٌنتهزوا  تلك المعلومات 

 Cho)                  ( & Che et al., 2008فس العائلة )بصورة اكبرمن المالك الذٌن الٌتنمون لن

et al .,2013. ) 

وان السٌاق ،  ستخدام الملكٌة العائلٌة  كمتؽٌر معتدلإلوحظ ان العدٌد من الدراسات  عملت على  

هتمام إ( هذا ٌولد Mahklouf., 2010االردنً والذي ٌتمٌز  بوجود المكلٌة العائلٌة بصورة اكبر )

وكذلك ُتنشؤ اهتمام  كبٌر باآللٌات  جتماعٌة،سرة فً االفصاح عن المسإولٌة اإلفراد االأدور  لمعرفة

ثراء إهذه الدراسة الى ة والتنوع الدٌموؼرافً بالمجالس وبالتالً تسعى الحاكمٌة  كفعالٌة مجلس االدار

حاكمٌة المإسسٌة دل على العالقة بٌن السة تؤثٌر هٌكل المكلٌة كمتؽٌر معاالدبٌات من خالل درا

 واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة .

 جتماعٌة للشركات كٌة على األفصاح عن المسإولٌة اإل: أثر هٌكل المل 3-1-14

دارة الشركة  أدى إلؽرض  الكٌندارة والعمل على توكٌل مدراء من قبل المإنفصال الملكٌة  عن اإلأن 

، ختالؾ المصالح بٌن الطرفٌنإالمدراء والمالك سببها الى نشوء مشكلة الوكالة من النوع االول بٌن 

وأصحاب المصالح اآلخرٌن  الكٌنثقة  الم وفً ظل األزمات االخٌرة التً أدت الى  فقدان
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لثقة بٌن المدراء حتل االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة دوراً بارزاً لزٌادة اإكالمستثمرٌن وبذلك 

المسإولٌة األجتماعٌة مإشرا اٌجابً ألصحاب المصلحة  مثل االفصاح عن ٌ، فوأصحاب المصلحة

. (Soliman, et. al., 2012( & )Atan, 2013بؤن المدراء ٌسعون جاهدٌن لحماٌة مصالحهم )

مات عند والمشكلة االخرى  هً عدم تماثل المعلومات التً تم االفصاح عنها مثل اختالؾ المعلو

 (.Alzoubi, 2016)جتماعٌة للشركة االفصاح عن المسإولٌة اإل

ر ستناداً الى التؽٌٌإأن االهداؾ والقرارات االدراٌة تتؽٌر الى ( 2012)واخرون  Solimanوأشار 

ى مستوى االفصاح عن ، وان التؽٌٌر فً هٌاكل المكلٌة ٌإثرعلالحاصل فً أنواع هٌاكل الملكٌة

 جتماعٌة.المسإولٌة اإل

 جتماعٌةولٌة اإل: تركٌز   الملكٌة  واألفصاح عن المسإ 3-1-15

(.  2015من المساهمٌن) السمونً .،ٌقصد بتركٌز الملكٌة أن أسهم الشركة تتركز بؤٌدي عدد قلٌل 

حتفاظ بعدد قلٌل من األسهم فً قلٌل من المساهمٌن ٌعملون على اإلفقد نالحظ بعض االحٌان أن عدد 

ن االسهم  وٌنتج عن ذلك  الشركة بمعنى آخر أن المساهمٌن ٌعملون على االحتفاظ بحصص صؽٌره م

عدد من المساهمٌن كبٌر مماٌجعل الشركة سهلة التعرض الى سٌطرة الجمهور  وتحتاج الى مستوٌات 

 .(Atan, 2013ضافٌة فً االنشطة االجتماعٌة  )ن المساءلة العامة و المشاركة اإلعالٌة م

 سهم الشركة نظراً أجمالً إالى  ستعمل هذه الدراسة على أخذ نسبة األسهم التً تسٌطر علٌها العائالت

الدراسات  بعض نتائج أشارت ومن السٌطرة العائلٌة على الشركات. الن األردن تتمتع بدرجة عالٌة 

( حٌث أشارت Makhlouf  et al ., 2020الى  تؤثٌرها على االفصاح الطوعً  ومنها دراسة )

 الشركة ولكن بصورة سلبٌة. ان هنالك تؤثٌر لالفصاح الطوعً على قٌمةالى نتائج الدراسة 

. فصاح الطوعًٌة مهم ومرتبط بشكل سلبً بمدى اإلؤن تركٌز الملكب Atan (2013)فؤوضحت 

على  (Samaha et al. ,2011) &(Haniffa and Cooke .,2002تفقت نتائج دراسات كل من )إو

 فصاح الطوعً على الحاكمٌة.الملكٌة المركزة تإثر على مستوى اإلأن 

( الى أن الملكٌة العائلٌة لها أثر على مستوى االفصاح عن االنشطة 2016) Habbashواشار 

( ان الملكٌة االدارٌة تإثر على مستوى Samaha, Dahawy, .2011االجتماعٌة. وٌوضح )

ان هٌكل الملكٌة الذي ٌتم قٌاسُة  بالنسبة الى ( 2011االفصاح الطوعً . واشار ) عزت والمصري .،
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. وأوضح  التقارٌر السنوٌةالمتالك تإثر بشكل اٌجابً على مستوى االفصاح بالمئوٌة الحرة ل

Elsayed and Hoque (2010)  أن الملكٌة الحكومٌة تإثر وبشكل سلبً على مستوى االفصاح

 .الطوعً 

 جتماعٌة لٌة على االفصاح عن المسإولٌة اإل: أثر الملكٌة العائ 1-16 -3

ٌُقصد بها أن ملكٌة الشركة ترجع ان ( .2015و عدة عائالت )السمونً .،الى عائلة واحدة ا و

ا من الشركات ذات الملكٌة العائلٌة ٌجب أن تكون أكثر كفاءة وفعالٌة من جمٌع النواحً وخصوص

وٌرجع السبب  (Alzoubi, 2016دارة بالمقارنة مع الشركات االخرى )ناحٌة المراقبة على سلوك اإل

ٌجابً على إراقبة وان الملكٌة العائلٌة ٌجب ان ٌكون لها أثر الى االنخفاض بتكلفة المفً ذلك 

 االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات .

هنالك بعض الدراسات  تناولت أثر الملكٌة العائلٌة على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات  

عائلٌة ٌجابً بٌن الملكٌة اللكن النتائج كانت مختلطة ، فبعض الدراسات أشارت الى وجود إرتباط ا

ثر إأن الملكٌة العائلٌة تالى ( Habbash, 2016جتماعٌة . فؤشار )واالفصاح عن المسإولٌة اإل

كات على المشاركة جتماعٌة موضحة ذلك برؼبة الشرابً على االفصاح عن المسإولٌة اإلٌجإبشكل 

 ات المجتمعٌة .جتماعٌة وبذلك ٌنعكس  على االفصاح عن المعلومفً األنشطة  اإل

سلبً بٌن المكلٌة العائلٌة واإلفصاح عن المسإولٌة   رتباطإدراسات أخرى الى وجود  وتشٌر

ثر سلبً على أ( ان الملكٌة العائلٌة لها 5Rees and Rodionova, 201فتشٌر )جتماعٌة. اإل

ركة من ( أن ملكٌة الشIbrahim & Hanefah,2016. وٌوضح )االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة

بٌن المساهمٌن الذٌن ٌمتلكون قبل أفراد األسرة سٌإدي الى نشوء مشاكل الوكالة من النوع الثانً 

ل مستوى قلٌلة من االسهم وبٌن المساهمٌن الذٌن ٌمتلكون نسب اسهم كبٌرة  وهذا ٌإدي الى تقلٌ نسب

  .جتماعٌة للشركةاالفصاح عن المسإولٌة اإل

 الدراسات السابقة  

 لدراسات العربٌة :ا: 3-2-1

ثر االفصاح عن الحوكمة والمسإولٌة االجتماعٌة على القٌمة أ بعنوان : " (2019ٌسى, )ع  اوالً:

 "السوقٌة للشركات الصناعٌة المدرجة فً سوق عمان لالوارق المالٌة
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هدفت هذه الدراسة الى معرفة  مدى أثر  االفصاح عن معاٌٌر الحوكمة والمسإولٌة االجتماعٌة على 

 56خذ عٌنة عددها أناعٌة المدرجة فً سوق عمان لالوارق المالٌة وتم القٌمة السوقٌة للشركات الص

شارت نتائج أو 2014 ولؽاٌة 2013شركة صناعٌة حٌث تم االعتماد على البٌانات المالٌة من سنة 

ٌجابً على إثر أتحلٌل البٌانات الى ان كل من معاٌٌر الحوكمة والمسإولٌة االجتماعٌة للشركات لها 

ٌجابً جٌد بالنسبة للمستثمرٌن الحالٌٌن إنها سوؾ تخلق مإشر إوقٌة للشركه ورفع القٌمة الس

 .عٌن والمستقبلٌٌنوقَ والمتَ 

 

 

 

 للشركات ئًٌثر ممارسة الحوكمة على االفصاح المحاسبً البأ بعنوان :" (2018)إلٌاس, ثانٌآ: 

 " ةٌوالجزائر ةٌمجموعة من المإسسات الفرنس دراسة

خذ أإولٌة االجتماعٌة حٌث تم ثر ممارسة الحوكمة على االفصاح عن المسأهدفت الدراسة الى بٌان 

شركه من الشركات الجزائرٌة والفرنسٌة المدرجة فً بورصة الجزائر وتم  102عٌنة مكونة من 

ٌجابً بٌن إمإشر وجود شارت النتائج الىأ. و لؽرض التحلٌل 2015االعتماد على بٌانات سنة 

المحاسبً الحكومٌة على االفصاح  الملكٌة-استقاللٌة لجنة المراجعة -مجلس االدارة أعضاء استقاللٌة 

 ،المحاسبً البٌئًوجود عالقة سلبٌة بٌن تركٌز الملكٌة وازدواجٌة االدوار على االفصاح و، البٌئً

 المحاسبً البٌئًاالفصاح  لجنه الترشٌحات والمكافؤت على مستوىووعدم وجود عالقة حجم المجلس 

.  

ماعٌة فً تإولٌة االجسمبادئ الحوكمة على الم قطبٌتاثر ن : "بعنوا (,.2016 وجمال )مٌتانًثالثآ:

 "اربد فً ٌةنة مٌداسدرا -منظمات األعمال الخًٌرة 

فً  ثر تطبٌق مبادئ الحوكمة على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌةأهدفت هذه الدراسة الى معرفة 

االعتماد على  وظفة  وتمم\موظؾ 126وكانت عٌنة  الدراسة  مكونة  .منظمات االعمال الخٌرٌة

ٌجابً لتطبٌق الحوكمة إن هنالك مإشر أوتوصلت  النتائج الى  ، ؼراض التحلٌلأل 2016بٌانات سنه 
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للحوكمة  نوأكما  ، القطاع اضفاء الثقة على هذإثر كبٌر فً أمن على المإسسات الخٌرٌة لما لها 

 .عالقة طردٌة مع االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة

العالقة التؤثٌرٌة بٌن آلٌات الحوكمة واإلفصاح بعنوان:  " (2016)حافظ , سماح طارق أحمد, رابعآ: 

ة بالتطبٌق على الشركات المقٌدة فى البورصة ولٌة االجتماعٌة وانعكاسها على قٌمة المنشؤإعن المس

 "المصرٌة

ثرها أهدفت هذه الدراسة الى بٌان اثر الٌات الحوكمة  واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة ومدى 

شركة كعٌنة من الشركات المدرجة فً البورصة المصرٌة وتم  50خذ أعلى قٌمة المنشؤة  حٌث تم 

ى ان الشركات المقٌدة التحلٌل الرت نتائج  أشاو 2013و  2000االعتماد على بٌانات االعوام مابٌن  

 % 50 ةشرك 16ح   لبالبورصة المصرٌة بعضها تعمل على االفصاح والتً بلؽت نسبة االفصا

النتائج الى  تاستخدام معدالت هٌكلة الملكٌة توصل وعند .% 41بلؽت نسبتها  المتبقٌة والشركات

الملكٌة –هٌكل الملكٌة العامة  –ستقاللٌة مجلس االدارة )إ ـب وجود تؤثٌر معنوي اللٌات الحوكمة متمثلة

االفصاح عن على  ونوع القطاع (–لمتؽٌرات المتحكمة )حجم الشركة لالخاصة( وٌوجد تؤثٌر 

 تاثٌر ان لهاو متؽٌر تابع ةعٌمسإولٌة االجتماال بفرضٌة ان ةالباحث توقد اخذ .المسإولٌة االجتماعٌة

لالفصاح عن المسإولٌة  ود اي تؤثٌروتوصلت نتائج التحلٌل الى  عدم وج .ةعلى قٌمة المنشؤ

 .على القٌمة الشركة ةاالجتماعٌ

مستوى اإلفصاح عن عناصر المسإولٌة االجتماعٌة بعنوان : "  (2015, والمعتاز )الزامل خامسآ:

دراسة تحلٌلٌة للتقارٌر المالٌة السنوٌة لشركات األسمنت  -للشركات الصناعٌة المساهمةالسعودٌة

 "والبتروكٌماوٌات

الى بٌان مستوى االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة فً القوائم المالٌة لشركات  ةالدراسهذه تهدؾ 

شركة مدرجة فً اسواق المالٌة  20حٌث تم اخذ عٌنة مإلفة من  . االسمنت والبتروكٌماوٌات

درجه  ةن نسبأشارت نتائج التحلٌل الى أ وقد . 2013 ةم االعتماد بالتحلٌل على بٌانات سنالسعودٌة وت

مجتمع المحلً لالفصاح عن المسإولٌة فً ال رصدهاعلى نسبة تم أكانت وقد % 25.2كانت االفصاح 

ه هذ ت.كذلك اشاربالدول المتقدمة قورنت تعتبر هذه النسب منخفضة  فٌما لو  و% 34.4االجتماعٌة 

جمالً المبٌعات على االفصاح عن إجمالً االصول وإوجود عالقة اٌجابٌة مابٌن  الدراسة الى 

عدد اعضاء مجلس االدارة وعدد االجتماعات  ي منأل المسإولٌة االجتماعٌة  وعدم وجود تؤثٌر
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لموقع الجؽرافً على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة على درجة واالمنعقده وعمر الشركة 

قلٌن وعدد لجان وجود عالقة عكسٌة مابٌن االفصاح و عدد اعضاء مجلس االدارة المستو .فصاح اال

 .  رةمجلس االدا

 

 

 

 

 

 الدراسات االجنبٌة::  3-2-2

 (Beji et al., 2020)أوالً: 

(Board Diversity and Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from 

France) 

 (مجلس اإلدارة والمسإولٌة االجتماعٌة للشركات: دلٌل تجرٌبً من فرنسا)تنوع مجالس األدارة 

لى بٌان مدى أرتباط خصائص مجلس االدارة بالمسإولٌة االجتماعٌة  للشركات تهدؾ هذه الدراسة إ

،  2016إلى  2003للفترة الزمنٌة من شركة  120.تكونت عٌنة الدراسة من على الصعٌد العالمً 

الجنسٌن فً المجالس  وجود ارتباط إٌجابً  بٌن المجالس الكبٌرة والتنوع بٌن  الىوتشٌر نتائج 

مع ابعاد المسإولٌة  والمإهالت العلمٌةس االدارة و وجود مدراء مستقلٌن والتنوع بعمر اعضاء مجل

ة االجتماعٌة و وجود ارتباط سلبً بٌن هٌاكل الرئٌس التنفٌذي  مع درجات المسإولٌ ،اإلجتماعٌة 

 للشركات المحدودة والشاملة .

 (Vacca et al., 2020) ثانٌا :

(The Role of Gender Diversity on Tax Aggressiveness and Corporate Social 
Responsibility: Evidence from Italian Listed Companies) 



12 
  

دور التنوع بٌن الجنسٌن فً العدوانٌة الضرٌبٌة والمسإولٌة االجتماعٌة للشركات: دلٌل من  (

 ة(الشركات اإلٌطالٌة المدرج

على العالقة تهدؾ هذه الدراسة الى معرفة دور التنوع بجنس اعضاء مجلس االدارة كمتؽٌر وسٌط 

ركات . تكونت عٌنة الدراسة من بٌن العدوانٌة الضرٌبٌة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للش

اشارت نتائج الدراسة الى وجود  . 2018الى 2011شركة اٌطالٌة مدرجة للفترة الزمنٌة من  168

عالقة مباشرة بٌن العدوانٌة الضرٌبٌة وتقارٌر المسإولٌة  االجتماعٌة  للشركات ، وان التنوع بجنس 

ه ن المسإولٌة االجتماعٌة  وٌزٌد من توجاعضاء مجلس االدارة ٌإثر بشكل اٌجابً على االفصاح ع

، ولكنه الٌإثر على العدوانٌة الضرٌبٌة ، وان لجنس المدٌر التنفٌذي  الشركات  للمسإولٌة االجتماعٌة

 .بً وتقارٌر المسإولٌة االجتماعٌةاثراً اٌجابٌاً على العالقة بٌن التخطٌط الضرٌ

 

 (Nour et al., 2019 ) اً:ثالث

)Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure) 

 المسإولٌة االجتماعٌة للشركات(االفصاح عن  حوكمة الشركات و (

تهدؾ هذه الدراسة الى بٌان أثر الٌات مجلس االدارة على مستوى االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة 

.  2014الى  2010العامة للفترة من  وشملت عٌنة الدراسة جمٌع الشركات الصناعٌة االردنٌة  .

اشارت نتائج الدراسة الى وجود تاثٌر إٌجابً لحجم مجلس االدارة و نسبة النساء فً المجالس على 

و وجود تؤثٌر سلبً الزدواجٌة االدوار وعمر اعضاء  ،عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركاتاالفصاح 

، وعدم وجود أي تاثٌر الجتماعات مجلس عٌةمامجلس االدارة على االفصاح عن المسإولٌة االجت

 .االفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌةاالدارة  على 

 (Riyadh et al., 2019) : رابعاً 

(The impact of corporate social responsibility disclosure and board characteristics 
on corporate performance) 

 (جتماعٌة للشركات وخصائص مجلس اإلدارة على أداء الشركةتؤثٌر اإلفصاح عن المسإولٌة اال)
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وخصائص المجلس  الى بٌان أثر اإلفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركاتهدفت هذه الدراسة 

شركة   250، تكونت عٌنة الدراسة من الشركات الطاقة العالمٌة البالػ عددها  على اداء الشركات

. واشارت نتائج التحلٌل الى عدم وجود اثر لالفصاح عن  2018الى  2016للفترة الزمنٌة من 

المسإولٌة االجتماعٌة للشركات واستقاللٌة مجلس االدارة على اداء الشركة ، و وجود تؤثٌر لكل من 

 .وع بٌن الجنسٌن  على اداء الشركةحجم مجلس االدارة والتن

 

 

 

 

 (Matuszak et al., 2019):  اً خامس

(The impact of corporate governance characteristics on banks’ corporate social 
responsibility disclosure: Evidence from Poland) 

للشركات: دلٌل من  تؤثٌر خصائص حوكمة الشركات على اإلفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة)

 (بولندا

ن تاثٌر حوكمة الشركات على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للبنوك تهدؾ هذه الدراسة الى بٌا

، وتشٌر نتائج التحلٌل  الى وجود تؤثٌر   2015الى  2008التجارٌة فً بولندا  للفترة الزمنٌة  من 

االفصاح عن ائً  ووجود اعضاء اجانب  على اٌجابً لحجم مجلس االدارة وقٌادة مجلس االدارة النس

، وان جمٌع متؽٌرات االشرافٌة والملكٌة الٌوجد لها اي تاثٌر على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة

 المسإولٌة االجتماعٌة للبنوك التجارٌة فً بولندا.

 (Mousa et al., 2018) :اً سادس

(The Association between Corporate Governance and Corporate Social  
Responsibility Disclosure-Evidence From Gulf Cooperation Council Countries) 

ن دول مجلس دلٌل م -لعالقة بٌن حوكمة الشركات واإلفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات )ا 

 (التعاون الخلٌجً
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الحوكمة وتؤثٌرها على  االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة  وقد  تهدؾ هذه الدراسة الى بٌان عالقة

لدراسة تناولت مجموعة من شركات المدرجة فً بورصة مجلس التعاون الخٌلٌجً وكانت عٌنة ا

. وكانت   2016ؤخوذة لسنة موالبٌانات   ركة ؼٌر صناعٌةش141و صناعٌة 104شركة منها 246

ؼٌر التنفٌذٌن على ل من حجم مجلس االدارة والمدراء بٌن ك ٌجابٌة إنتائج التحلٌل ان هناك عالقة 

عضاء مجلس االدارة من ناحٌة التنوع بالجنس أما بالنسبة الى أ .االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة

ج الى  وجود عالقة سلبٌة بٌنها وبٌن االفصاح زوداجٌة االدوار فقد أشارت النتائإولجان المراجعة و

 عن المسإولٌة االجتماعٌة .

 

 

 (Mukhtaruddin et al., 2018): اً سابع

(Firm’s Characteristics, Corporate Governance Quality and Corporate Social 
Responsibility Disclosure) 

 (خصائص الشركة وجودة حوكمة الشركات واإلفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات )

 هدفت هذه الدراسة الى بٌان تؤثٌر كل من خصائص الشركة وجودة الحوكمة وتؤثٌرهما على االفصاح

شركة تعدٌن اندوسٌة وتم االعتماد على البٌانات  25خذ عٌنة من أ وقد تم ،ن المسإولٌة االجتماعٌةع

وتوصلت نتائج التحلٌل الى ان كفاءة المدراء  ، 2013ولؽاٌة  2011المالٌة للشركات للفترة من سنة 

كة وحجمها وعمرها ٌجابٌة بالكشؾ عن معلومات المسإولٌة االجتماعٌة  بٌنما ربحٌة الشرإلها عالقة 

 .لٌس لها اي تؤثٌر على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة  للشركات

 (Yasser & Hussain, 2018) :اً ثامن

(Impact of Corporate Governance Characteristics on Corporate Social 
Responsibility Disclosure Index – A Case Study of Islamic Banks in Pakistan) 

دراسة   -أثر خصائص حوكمة الشركات على مإشر اإلفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات  )

 (البنوك اإلسالمٌة فً باكستان علىحالة 
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االفصاح عن المسإولٌة  هدفت هذه الدراسة الى بٌان اثر خصائص الحوكمة ومدى تؤثٌرها على

أربعة بنوك وتم إعتماد خذ عٌنة مكونة من أحٌث تم ، فً البنوك االسالمٌة فً باكستان  ماعٌةاالجت

وعند تحلٌل البٌانات اشارت النتائج الى وجود  2016ولؽاٌة   2005بها من سنة  البٌانات الخاصة

ة ٌجابٌة بٌن خصائص الحوكمة  وتؤثٌرها على مستوى االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌإعالقة 

 للشركات.

 

 

 

 

 (Siam& Idris, 2018):  تاسعاً 

(Board independence, earnings management and the moderating 
effect of family ownership in Jordan) 

 )استقاللٌة المجلس وادارة االرباح واالثر المعتدل لملكٌة االسرة فً االردن (

ستقاللٌة مجلس االدارة إهدفت هذه الدراسة الى بٌان التؤثٌر المعتدل لمكلٌة االسرة على العالقة بٌن 

أخذ عٌنة حٌث تم  وادارة االرباح للشركات الصناعٌة المدرجة فً سوق عمان لالوراق المالٌة ،

، واشارت نتائج التحلٌل  2013الى  2005شركة وتمت الدراسة وفق بٌانات الفترة من 64من  كونةم

الى وجود مإشر سلبً للمكلٌة العائلٌة على العالقة بٌن استقاللٌة مجلس االدارة وادارة االرباح اي ان 

د تفاعل مع ملكٌة العالقة مابٌن استقاللٌة المجلس وادارة االرباح تكون ذات مإشر ضعٌؾ عندما ٌوج

العائلٌة ، وان زٌادة نسبة المدراء المستقلٌن ٌقلل من ادارة االرباح  وٌقلل تؤثٌرها فً حالة سٌطرة 

 .الملكٌة العائلٌة على الشركة 

 (Ibrahim & Hanefah, 2016)  :اً عاشر

(Board Diversity and Corporate Social Responsibility in Jordan) 

 (مجلس اإلدارة والمسإولٌة االجتماعٌة للشركات فً األردن عضاءأ تنوع) 
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الجنسٌة على  –الجنس –هدفت هذه الدراسة الى بٌان اثر تنوع اعضاء مجلس االدارة من ناحٌة العمر 

حٌث تم أخذ  . صاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات المدرجة فً سوق عمان لالوراق المالٌةاالف

شارت نتائج أو ، 2011الى  2000من  ةلفتراشركة وتمت الدراسة وفق بٌانات  110عٌنة مكونة من 

تؤثٌره على  التوسع  و عضاء مجلس االدارةأعلى التنوع بٌن  ٌجابً إالتحلٌل الى وجود مإشر 

كسب ٌٌجابً للشركة إخلق مإشر ٌمن سمعة جٌدة  و هباالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة  وما ٌضفٌ

 .كبرأثقة المستثمرٌن بصورة 

 

 

 

 ٌمٌز هذه الدراسة عن غٌرها  ما:  3-2-3 

بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واالفصاح عن أثر هٌكل الملكٌة على العالقة تتناول هذه الدراسة  .1

التوجد هنالك دراسات حول اثر هٌكلٌة الملكٌة على  ةعٌة  وحسب علم الباحثالمسإولٌة االجتما

 العالقة مابٌن الحاكمٌة واالفصاح .

عضاء نس والجنسٌة والمإهالت العلمٌة ألثر التنوع بالجأتتمٌز هذه الدراسة بؤنها تبحث فً  .2

 مجلس االدارة ،حٌث ندرة الدراسات العربٌة التً تناولت هذا الموضوع .

التً تناولت المإهالت العلمٌة  حسب علم الباحثة ٌز هذه الدراسة  بكونها االولى  من نوعهاتتم .3

ثرها على أمن ناحٌة االعضاء الحاصلٌن على شهادات فً نفس مجال عمل الشركة وبٌان 

 االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة.

الجتماعٌة بالنسبة للدول ان هذه الدراسة تساهم فً التعرؾ على اهمٌة االلتزام بالمسإولٌة ا .4

 من خط الفقر  والمساهمة فً الحدالنامٌة مثل االردن لما لها اهمٌة من التقلٌل 
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مقارنة الدراسات  (2)جدول  

 البحث  أسم الباحث  أهداف البحث متغٌرات البحث األختالف  التشابة

 الدراسات العربٌة

توجد عالقة  
اٌجابٌة 
الستقاللٌة 
اعضاء 
مجلس 
االدارة 
واستقاللٌة 
لجنة التدقٌق 
على القٌمة 
السوقٌة 
 للشركات  

:المتغٌٌرات المستقلة  
االفصاح عن 

 المسإولٌة االجتماعٌة
االفصاح عن )

المسإولٌة االجتماعٌة 
والعاملٌن  تجاه المجتمعأ

 والبٌئة(
 

 حوكمة الشركات
)استقاللٌة  مجلس 

استقاللٌه لجان –االدارة 
التدقٌق،عنصر 

فصاح والشفافٌة  (اال  
 

القٌمة  متغٌٌرات تابعة
 السوقٌة 

:متغٌرات المتحكمة  
حصة السهم من ارباح )

 الشركة، وحصة
السهم من االرباح 

(  الموزعة  

 

هدفت هذه الدراسة 
الى معرفة  مدى 
أثر  االفصاح عن 
معاٌٌر الحوكمة 
والمسإولٌة 

االجتماعٌة على 
القٌمة السوقٌة 

للشركات الصناعٌة 
رجة فً سوق المد

عمان لالوارق 
 المالٌة

 محمد عبدهللا عٌسى
 

 
(2015)  

اثر االفصاح عن 
الحوكمة والمسإولٌة 
االجتماعٌة على القٌمة 

 السوقٌة
للشركات الصناعٌة 
المدرجة فً سوق 

لالوارق    عمان 
 المالٌة

وجود اثر  وجود اثر  هدفت الدراسة الى  المستقلة المتغٌٌرات ثر ممارسة الحوكمة أ لشرشافة الٌاس
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الستقاللٌة 
لجنة التدقٌق 
و استقاللٌة 
مجلس 

االدارة  على 
االفصاح عن 

مسإولٌه ال
 االجتماعٌة 

 

سلبً بٌن 
ازدواجٌة 

على االدوار 
االفصاح 
المحاسبً 
 البٌئً

 
وجوداثر 
اٌجابً بٌن 
استقاللٌة 
اعضاء 
مجلس 
االدارة 

واستقاللٌة 
لجنة التدقٌق 

على 
 االفصاح
المحاسبً 
  البٌئً 

 
الٌوجد اثر 
لحجم مجلس 
االدارة على 
االفصاح 
المحاسبً 
 البٌئً 

)استقاللٌة مجلس 
االدارة ،ازدواجٌة 

االدوار، استقالٌة لجنه 
 المراجعة 

،لجنة مسإولٌة البٌئة  
واالجتماعٌه، لجنه 

الترشٌحات والمكافؤت 
،تركٌز الملكٌة، ملكٌة 

 حكومٌة (
 المتغٌرات التابعه 
 االفصاح البٌئً 

بٌان أثر ممارسة 
الحوكمة على 

عن االفصاح 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة

على االفصاح  2018
 ئًٌالمحاسبً الب

 دراسة للشركات
مجموعة من 
 ةٌالمإسسات الفرنس

ةٌوالجزائر  

وجود أثر 
للحاكمٌة 
المإسسٌة 
على 

المسإولٌة 
االجتماعٌة 
 للشركات

 المتغٌٌرات المستقلة 
)مبادئ الحوكمة  

 :ضمان وجود اساس
فعال لحوكمة الشركات 
،االفصاح والشفافٌه 
،مسإولٌات مجلس 

 االدارة (
 

)  المتغٌرات التابعه
 المسإولٌة االجتماعٌة(

هدفت هذه الدراسة 
ثر أالى معرفة 

تطبٌق مبادئ 
الحوكمة على 
االفصاح عن 
المسإولٌة 

االجتماعٌة فً 
منظمات االعمال 

 الخٌرٌة

 د.بالل مٌتانً، حمدان رشٌد
 

2016 

مبادئ  قطبٌت اثر
الحوكمة على 

ماعٌة تإولٌة االجسالم
فً منظمات األعمال 

 ٌةنة مٌداسدرا -الخًٌرة 
اربد فً  

توجد عالقة 
إلستقاللٌة 
اعضاء 
مجلس 
االدارة و 

االفصاح عن 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة

 

 المتغٌرات المستقلة  
) استقاللٌة اعضاء 
مجلس االدارة ، 

ازدواجٌة االدوار، حجم 
دارة ، هٌكل مجلس اال

الملكٌة ، لجنة  
 المراجعة(

 
 المتغٌٌرات التابعة
)المسإولٌة 

هدفت هذه الدراسة 
الى بٌان اثر الٌات 

الحوكمة  
واالفصاح عن 
المسإولٌة 

االجتماعٌة ومدى 
أثرها على قٌمة 

لمنشؤةا  

 لحافظ، سماح طارق احمد 
 

2016 

العالقة التؤثٌرٌة بٌن 
آلٌات الحوكمة 
واإلفصاح عن 

ولٌة االجتماعٌة إالمس
وانعكاسها على قٌمة 

بالتطبٌق على ة المنشؤ
الشركات المقٌدة فى 
 البورصة المصرٌة
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االجتماعٌة،قٌمة المنشؤة 
) 
 

 متغٌٌرات تحكم
 

)حجم الشركة،   
الرافعه المالٌة، نوع 

 القطاع (

عدم وجود  
تؤثٌر لعدد 
اعضاء 
مجلس 

االدارة على 
االفصاح عن 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة

 المتغٌٌرات المستقلة 
)اجمالً االصول 
،اجمالً المبٌعات 

،موقع الشركة ، عمر 
الشركة ،عدد اعضاء 

مجلس االدارة 
،استقاللٌة مجلس 
االدارة ،عدد لجان 
مجلس االدارة ،عدد 
اجتماعات مجلس 

 االدارة (
 المتغٌرات التابعة

االفصاح عن المسإولٌة 
 االجتماعٌة 

)حماٌة البٌئة ، الموارد 
لبشرٌة ،المنتج ا

والعمالء، المجتع 
 المحلً (

 ةالدراسهذه تهدؾ 
الى بٌان مستوى 
االفصاح عن 
المسإولٌة 

االجتماعٌة فً 
القوائم المالٌة 

لشركات االسمنت 
 والبتروكٌماوٌات

أحسان  –سلٌمان عبد هللا الزامل 
 صالح المعتاز

 
2015 

مستوى اإلفصاح عن 
عناصر المسإولٌة 
 االجتماعٌة للشركات

الصناعٌة 
 -المساهمةالسعودٌة

دراسة تحلٌلٌة للتقارٌر 
المالٌة السنوٌة لشركات 

األسمنت 
 والبتروكٌماوٌات

 الدراسات األجنبٌة

توجد عالقة 
بٌن تنوع 

جنس اعضاء 
مجلس 

االدارة مع 
المسإولٌة 
االجتماعٌة 
 للشركات

 

 

وجود عالقة بٌن 
التنوع بجنسٌة 
اعضاء مجلس 

االدارة 
والمسإولٌة 

جتماعٌة اال  
 

توجد عالقة بٌن 
المإهالت 

العلمٌة العضاء 
مجلس االدارة 
والمسإولٌة 
 االجتماعٌة

 
توجد عالقة  

اٌجابٌة بٌن 
استقاللٌة مجلس 

االدارة 
والمسإولٌة 

 متغٌرات المستقلة 
 حجم مجلس االدارة ،
إستقاللٌة مجلس 

 االدارة،
ازدواجٌة االدوار، 
تنوع جنس اعضاء 

االدارة، تنوع مجلس 
عمر اعضاء مجلس 
االدارة، وجود مدراء 
اجانب، المإهالت 

 العلمٌة (
 

 متغٌرات تابعه
 المسإولٌة االجتماعٌة

  
 متغٌرات الضابطة

الملكٌة االدارٌه    
الملكٌة الحكومٌة 
 الملكٌة االدارٌة 

لى بٌان تهدؾ هذه الدراسة إ
مدى أرتباط خصائص 

مجلس االدارة بالمسإولٌة 
االجتماعٌة  للشركات على 

 الصعٌد العالمً

1.Rania Beji 
 

2.Ouidad Yousfi 
 

3. Nadia Loukil 
 4.Abdelwahed 

Omri  
2020 

Board Diversity 
and Corporate 

Social 
Responsibility: 

Empirical 
Evidence from 

France 
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السٌطرة العائلٌة حجم  االجتماعٌة  
 الشركة
 الربحٌة 

 الرافعة المالٌة 
 

وجود اثر 
اٌجابً 

للتنوع بجنس 
اعضاء 
مجلس 

االدارة على 
االفصاح عن 
المسإولٌة 
اإلجتماعٌة 
 للشركات

 المتغٌرات المستقلة  
 لمسإولٌة اإلجتماعٌة

 
 المتغٌرات التابعة

العدوانٌة الضرٌبٌة    
 المتغٌرالوسٌط 

التنوع بجنس اعضاء 
 مجلس االدارة 

 المتؽٌرات الضابطة 
 الرافعه المالٌة 

جمالً االصول ا  
 ربحٌة الشركة 

 

تهدؾ هذه الدراسة الى 
معرفة دور التنوع بجنس 
اعضاء مجلس االدارة 

كمتؽٌر وسٌط على العالقة 
بٌن العدوانٌة الضرٌبٌة 
واالفصاح عن المسإولٌة 

 االجتماعٌة للشركات

1.Andrea Vacca 

 2.Antonio Iazzi 
3. Demetris 

Vrontis  
 4.Monica Fait 

2020 

The Role of 
Gender Diversity 

on Tax 
Aggressiveness 
and Corporate 

Social 
Responsibility: 
Evidence from 
Italian Listed 
Companies 

وجود اثر 
اٌجابً لتنوع 

بجنس 
االعضاء 
على 

االفصاح عن 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة 

وجود اثر 
اٌجابً لحجم 
مجلس االدارة 
على االفصاح 
عن المسإولٌة 

الجتماعٌة ا  
  

وجود اثر 
الزدواجٌة 
االدوار على 
االفصاح عن 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة  

 

 المتغٌرات المستقلة 
حوكمة الشركات ) 
نسبة وجود نساء فً 
مجالس االدارة ، 

عمر اعضاء مجلس 
االدارة ،حجم مجلس 

االدارة ،عدد 
اجتماعات مجلس 
االدارة ،ازوداجٌة 

 االدوار(
 المتغٌر التابع 

صاح عن االف
 المسإولٌة االجتماعٌة 
 المتغٌرات الضابطة
 الرافعه المالٌة 
 حجم الشركة

 ربحٌة الشركة .

تهدؾ هذه الدراسة الى بٌان 
أثر الٌات مجلس االدارة 
على مستوى االفصاح عن 

 المسإولٌة االجتماعٌة

1. Abdel-Aziz 
Ahmad Sharabati. 

 
2. Khitam 
Mahmoud 
Hammad. 
2015 

Corporate 
Governance and 
Corporate Social 

Responsibility 
Disclosure 

وجود اثر 
الستقاللٌة 
مجلس  
االدارة 

وتنوع جنس 
اعضاء 
مجلس 

االدارة على 
 اداءالشركة

 المتغٌر المستقل  
 المسإولٌة االجتماعٌة 

 المتغٌرات التابعه
حوكمة الشركات 

)حجم مجلس االدارة 
،إستقاللٌة المجلس 

عضاء االدارة،جنس ا
مجلس االدارة، اداء 

 الشركة 

هدفت هذه الدراسة الى بٌان 
أثر اإلفصاح عن المسإولٌة 

االجتماعٌة للشركات 
وخصائص المجلس على 

 اداء الشركات

1.Hosam Alden 
Riyadh  

 

2. Eko Ganis 
Sukoharsono 

  
3. Salsabila Aisyah 

Alfaiza | 
2015 

The impact of 
corporate social 

responsibility 
disclosure and 

board 
characteristics on 

corporate 
performance 

ٌوجد اثر 
اٌجابً  

ٌوجد اثر اٌجابً 
لحجم مجلس 

 المتغٌرات المستقلة
 حوكمة الشركات

ذه الدراسة الى بٌان تهدؾ ه
تاثٌر حوكمة الشركات على 

1.Łukasz The impact of 
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لتنوع بجنس 
اعضاء 
مجلس 

االدارة على 
االفصاح عن 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة

االدارة و تنوع 
جنسٌة اعضاء 
مجلس االدارة 
على االفصاح 
عن المسإولٌة 
 االجتماعٌة

 

)تنوع بجنسٌة 
االعضاء، حجم البنك 
، هٌكل الملكٌة،حجم 
مجلس االدارة ،تنوع 
جنس اعضاء مجلس 
االدارة ، تنوع جنسٌة 

اعضاء مجلس 
 االدارة

تنوع بجنس وجنسٌة  
اعضاء المجلس 

 االشرافً
 

 المتغٌرات التابعة
االفصاح عن 

 المسإولٌة االجتماعٌة

االفصاح عن المسإولٌة 
االجتماعٌة للبنوك التجارٌة 

 فً بولندا

Matuszak 
 

2. Ewa Różaoska 
 

3. Małgorzata 
Macuda 
2015 

corporate 
governance 

characteristics on 
banks’ corporate 

social 
responsibility 

disclosure: 
Evidence from 

Poland 

وجود عالقة 
سلبٌة بٌن 
استقاللٌة 

لجنة التدقٌق 
واالفصاح 

عن 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة

وجود عالقة 
اٌجابٌة بٌن 
المدراء ؼٌر 
التنفٌذٌن وحجم 
مجلس االدارة 
على االفصاح 
عن المسإولٌة 
 االجتماعٌة 

 المتغٌرات المستقلة
 للحوكمة 

ة )حجم مجلس االدار
، ازوداجٌة االدوار ، 

اعضاء مجلس 
االدارة)من ناحٌة 

التنوع بالجنس فقط ( 
،حجم لجنة المراجعه 
، المدراء الؽٌر 

 التنفذٌٌن (
متغٌرات الضابطة 
)حجم الشركة ،نوع 
القطاع ، ربحٌة 

 الشركة (
 متغٌرات تابعه

)معلومات البٌئٌة 
والمعلومات ذات 
الصلة ،معلومات 
رفاهٌة الموظؾ 

المنتجات ،جودة 
ومعلومات السالمة 
،مشاركة المجتمع 
والمعلومات 
 المجتمعٌه (

تهدؾ هذه الدراسة الى بٌان 
عالقة الحوكمة وتؤثٌرها 
على  االفصاح عن 
 المسإولٌة االجتماعٌة

1.Gehan A. 
Mousa 

 
2.Abdelmohsen 
M. Desoky 
 
3. Ghias U. Khan 
2018 

The Association 
between 

Corporate 
Governance and 
Corporate Social 

Responsibility 
Disclosure-

Evidence From 
Gulf Cooperation 
Council Countries 

ان خصائص 
الشركة والتً 
اخذت على 
انها متؽٌرات 
ضابطة كان 
لها اثراً 

اٌجابٌا على 

ظهرت النتائج 
ان خصائص 

شركات لٌس ال
لها عالقة فً 
 جودة الحوكمة

 المتغٌرات المستقلة 
خصائص الشركة 
)حجم الشركة ،عمر 
الشركة ،ربحٌة 

 الشركة (
 

 المتغٌرات التابعه 

هدفت هذه الدراسة الى بٌان 
تؤثٌر كل من خصائص 
الشركة وجودة الحوكمة 
وتؤثٌرهما على االفصاح 
 عن المسإولٌة االجتماعٌة

1.Mukhtaruddin 
2.Yulia Saftiana 

 
3.Pandu Arya 
Dwikatama 
2018 

 

Firm’s 
Characteristics, 

Corporate 
Governance 
Quality and 

Corporate Social 
Responsibility 
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العالقة بٌن 
الحاكمٌة 
واالفصاح 

عن 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة

الكشؾ عن المسإولٌة 
االجتماعٌة فً 
التقارٌر المالٌة 

 للشركات
  

 المتغٌرات  الوسٌطة
 

)حوكمة الشركات   
حجم مجلس االدارة 

س استقاللٌة مجل
 االدارة 

جودة المدراء    

 

Disclosure 

وجود اثر  
اٌجابً لحجم 

مجلس االدارة و 
استقاللٌة 

المجلس ولجنة 
المراجعة 
وازدواجٌة 
االدوار على 
االفصاح عن 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة

 
 

المتغٌٌرات المستقلة 
للحوكمة الشركات :  

حجم مجلس 
 االدارة،استقاللٌة

مجلس االدارة ،لجنة  
لمراجعةا  

 ،ازدواجٌةاالدوار
  

 متغٌرات تابعه
الكشؾ عن  

المسإولٌة 
 االجتماعٌة(:

 مشاركة المجتمع 
 البٌئة

معلومات المنتجات 
 والخدمات

معلومات القٌمة 
 المضافة 

متغٌر الضابطة:   
الملكٌة العامه الملكٌة  

االجنبٌة ربحٌة 
 الشركة 

هدفت هذه الدراسة الى بٌان 
اثر خصائص الحوكمة 

دى تؤثٌرها على وم
االفصاح عن المسإولٌة 
االجتماعٌة فً البنوك 
 االسالمٌة فً باكستان

1. Mariam 
Parveen  
 
2.Farah Yaseer 
Assistant  
2018 

 

Impact of 
Corporate 

Governance 
Characteristics on 
Corporate Social 

Responsibility 
Disclosure Index 
– A Case Study of 
Islamic Banks in 

Pakistan 

ٌوجد اثر سلبً  
لملكٌة االسرة 
على العالقة بٌن 

استقاللٌة 
المجلس االدارة 
 وادارة االرباح

 المتغٌر المستقل 
استقاللٌة مجلس 

 االدارة
  

 المتغٌر التابع 
 ادارة االرباح 

 
 المتغٌر الوسٌط 
 ملكٌة االسرة 

هدفت هذه الدراسة الى بٌان 
التؤثٌر المعتدل لمكلٌة 
االسرة على العالقة بٌن 
إستقاللٌة مجلس االدارة 
وادارة االرباح للشركات 
الصناعٌة المدرجة فً 

 سوق عمان لالوراق المالٌة

1. Mohamm
ed IDRIS 

2. Yousef 
ABU SIAM 

3. Mahmoud 
NASSAR 
2018 

Board 
independence, 

earnings 
management and 
the moderating 
effect of family 
ownership in 

Jordan 

ٌوجد اثر 
لتنوع بجنس 

ٌوجد اثر لتنوع 
بجنسٌة اعضاء 

 المتغٌٌرات المستقلة
حوكمة الشركات 

هدفت هذه الدراسة الى بٌان 
اثر تنوع اعضاء مجلس 

1. Abdul 
Hadi 

Board Diversity 
and Corporate 
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اعضاء 
مجلس 

االدارة على 
االفصاح عن 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة 

مجلس االدارة 
على االفصاح 
عن المسإولٌة 
 االجتماعٌة

)تنوع اعضاء مجلس 
االدارة من ناحٌه 
العمر ،الجنس 

 الجنسٌة (
 

ٌرات التابعة  المتغ
االفصاح عن 

 المسإولٌة االجتماعٌة

االدارة من ناحٌة 

الجنس  الجنسٌة على ,العمر

االفصاح عن المسإولٌة 
االجتماعٌة للشركات 

المدرجة فً سوق عمان 
 لالوراق المالٌة

Ibrahim 
2. Mustafa 

MOHD 
HANEFAH 
2016 

Social 
Responsibility in 

Jordan 

 

 





















 رابعالفصل ال

 منهجٌة الدراسة
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  لرابعا الفصل

 منهجٌة الدراسة 

 

 : المقدمة  4-1

التطرق فٌه  لمجتمع  كذلك البٌانات ، وأهم األسالٌب المستخدمة  فً جمع  بٌانَسٌتم فً هذا الفصل 

 . و أخٌراً طرق قٌاس المتؽٌرات منهجٌة الدراسة العٌنة المختارة وكذلك والدراسة  

 : أسالٌب جمع البٌانات  4-2

 عملت الباحثة على  إعتماد  األسالٌب التالٌة  لجمع البٌانات :

الحصول على المعلومات  المستخدمة فً الدراسة  من خالل التقارٌر المالٌة والتً حصلت  .1

حٌُث تم االعتماد على  وقع الرسمً للشركات من خالل بورصة عمانعلٌها الباحثة من الم

 .  لقوائم المالٌة الستخراج البٌانات لطرٌقة تحلٌل المحتوى 

بحاث المنشورة فً المجالت العلمٌة المحكمة . إستعانت الباحثة باأل الجانب النظري للدراسة .2

اكمٌة المإسسٌة بدلٌل الح ذلك لها صلة بموضوع دراستها وكوكذلك الدراسات السابقة  التً 

 خالل النشرات التً حصلت علٌها  من الهٌئات العامة  من ، وأٌضاً  للشركات األردنٌة

 مجتمع وعٌنة الدراسة  4-3
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( شركة ، وتم تحدٌد عٌنة 46تضمنت الدراسة الشركات الصناعٌة  األردنٌة والتً ٌبلػ عددها )

 الدراسة إعتماداً  على األسس التالٌة :

ة مطابقة الشركات  لمعاٌٌر الدراسة وفترتها الزمنٌة المحددة  ،على  أن تكون الشركة مدرج .1

 . فً بورصة عمان لالوراق المالٌة

توافر البٌانات الألزمة لقٌاس متؽٌرات الدراسة وأن تكون التقارٌر كاملة ، وان الشركة   .2

( وهً 2015( وحتى عام )2015التزال مستمرة ِبُمزاولة نشاطها التجاري  للفترة من عام )

 .تً إعتمدتها الباحثة فً دراستها الفترة ال

 ٌجب أن تكون شركات عٌنة الدراسة ؼٌر مدرجة  ضمن قائمة التصفٌة أو األندماج . .3

( شركة لمطابقتها المعاٌٌر المطلوبة والتً تتوفر لدٌها البٌانات  44ووفقاً لما جاء أعاله فقد تم إعتماد )

. وقد تم (2015( حتى عام  )2015ث من عام )تؽٌراتها  والفترة الزمنٌة مدار البحالالزمة لقٌاس م

 .البٌانات المستهدفة لهذه الدراسة والقوائم المالٌة الكاملة  فٌهما لعدم توافر  إستبعاد شركتٌن وذلك

 : منهجٌة الدراسة  4-4 

 الصناعٌة ائم المالٌة للشركاتتحلٌل البٌانات على طرٌقة تحلٌل المحتوى للقو فًالدراسة  أعتمدت

( او التً ٌعرؾ Panel Dataوذلك بؤستخدام طرٌقة ) المدرجة فً سوق عمان لالوراق المالٌة

بالسالسل  الزمنٌة المتقطعة والتً تدرس العالقة الكثر من متؽٌر الكثر من سنة  حٌث سٌتم استخدام 

البرنامج الدراسة على  اعتمدتولؽاٌات ذلك  ،تحلٌل البٌانات واستخراج النتائجبرامج احصائٌة معٌنة ل

 .سٌتم ادراج نموذجٌن   STATAاالحصائً 

ٌَهدؾ إلى دراسة العالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة و األفصاح عن المسإولٌة   النموذج االول:

 االجتماعٌة .

              1       2      3       4         5      

 6       0         8                    

 حٌث إن :

 .tللسنة   Iالمسإولٌة االجتماعٌة للشركة  عنتمثل االفصاح         : 
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NED  ٌن الى كامل عدد األعضاء .أعضاء مجلس األدارة المستقل نسبة  : تمثل 

GD . تمثل نسبة النساء من  أعضاء مجلس األدارة : 

ND  عدد االجانب من أعضاء مجلس األدارة . نسبة : تمثل 

ACIND  عدد أعضاء اللجنة المستقلٌن الى اجمالً عدد االعضاء .نسبة : تمثل 

CEO   : رئٌس مجلس ادارة الشركة منصبٌن معاً تولً ٌقصد بِه. 

ED  . تمثل عدد األعضاء الحاصلٌن على شهادات فً نفس مجال عمل الشركة  : 

SIZE. تمثل عدد أعضاء مجلس االدارة : 

حجم الشركة ، ربحٌة الشركة ، الرافعة  ::  تمثل المتؽٌرات الضابطة                    

 المالٌة 

ٌة على العالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واالفصاح ثر هٌكل الملكأٌهدؾ الى دراسة  النموذج الثانً :

 عن المسإولٌة االجتماعٌة .

              1       2      3    

   4          5       6       0       

   8        5                10             

   11               12                  13       

          14               15               

     16                   

أضافة الى المتؽٌرات  التً سبَق ذكرها تم اضافة المتؽٌر المعدل هٌكل الملكٌة وكذلك اثر العالقة 

 التفاعلٌة للمتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( على كافة المتؽٌرات المستقلة.

OCEN لكٌة للشركة : تمثل هٌكل الم I    بفترة زمنٌة معٌنة t وتقاس وفق نسبة األسهم التً تسٌطر ،

 علٌها العائالت الى اجمالً اسهم الشركة .
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و هٌكل دارة الشركة * إعضاء مجلس أستقاللٌة إالعالقة التفاعلٌة بٌن  : تمثل              

 .   tفً مدة زمنٌة معٌنة   iالشركة ملكٌة 

       دارة الشركة *إمجلس  العالقة التفاعلٌة بٌن تنوع بجنس اعضاء : تمثل             

 . tفً مدة زمنٌة معٌنة   i  هٌكل مكلٌة الشركةو

االعضاء االجانب فً مجلس االدارة الشركة  *   العالقة التفاعلٌة بٌن:  تمثل            

 .   tفً مدة زمنٌة معٌنة   i ة الشركة هٌكل مكلٌو

هٌكل و*  العالقة التفاعلٌة بٌن اعضاء مجلس االدارة المستقلٌن : تمثل                

 .  tفً مدة زمنٌة معٌنة   iالشركة  ملكٌة

فً  i  لكٌة الشركةمهٌكل  و*  العالقة التفاعلٌة بٌن ازدواجٌة االدوار: تمثل               

 .  tمدة زمنٌة معٌنة 

هٌكل و* العالقة التفاعلٌة بٌن المإهالت العلمٌة العضاء مجلس االدارة:  تمثل             

 . tفً مدة زمنٌة معٌنة   i ملكٌة الشركة

فً   iهٌكل مكلٌة الشركة و* مجلس االدارة العالقة التفاعلٌة بٌن حجم  : تمثل               

 . tمدة زمنٌة معٌنة 

تمثل حجم الشركة والتً تقاس باللوؼارتم الطبٌعً الجمالً االصول ،  :                  

الرافعة المالٌة التً تقاس وكذلك وربحٌة الشركة والتً تقاس على اساس العائد على  االصول ، 

 صوم  مقسوماً على اجمالً االصول .اجمالً الخ

 : قٌاس المتغٌرات  4-5

أُستخدمت فً دراسات سابقة منشورة فً مجالت علمٌة محكمة ألجل قٌاس  تم األعتماد على مقاٌٌس

متؽٌرات هذه الدراسة . والستخراج المتؽٌرات تم االعتماد على التقارٌر المالٌة  للشركات  المنشورة 

 فً بورصة َعّمان .

  :قٌاس المتغٌرات 4-6

 أوالً : المتغٌر التابع  

 ألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة ا

هو أحد فروع المحاسبة والذي ٌهدؾ الى تحدٌد المركز المالً للشركة من المدخل االجتماعً  

ساسها  قواعد العقد أصحاب المصالح عالقة تعاقدٌة أعتبارها عضوآ مساهماً بالمجتمع تربطها مع إب
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على تحلٌل  وقد تم اإلعتماد فً قٌاسها ( . 2012اعً الذي ٌجمع بٌنهما .)المطر والسوٌطً االجتم

ستناداً إلى عدة بنود المدرجة فً بورصة عمان إ محتوى التقارٌر المالٌة السنوٌة للشركات الصناعٌة

، طوٌر المنتج)تومنها معلومات عن المنتجات والخدمات حٌُث تم االعتماد على البنود الفرعٌة التالٌة 

الشركة فً ضبط االسعار دور  ،العمالء عن المنتجات او الخدمات نتباه لشكوىجودة المنتج ،اإل

(  وكذلك حماٌه العمالء واللوائح ذات الصلة،برامج خدمة العمالء السوق والضمانرباح ،وتعظٌم األ

المحافظة على ، ماٌة البٌئةالمشاركة فً برامج حبند المعلومات عن األنشطة البٌئة )سٌاسة البٌئه ، 

بحث ، ، توفٌر الطاقة ، مكافحة التلوث، التخلص من النفاٌات ، تدوٌر المخلفاتالموارد الطبٌعٌة

(. والعدٌد من البنود االخرى الرئٌسة التً نظمة البٌئة، اإللتزام فً األوتطوٌر فً مجال حماٌة البٌئة

 Mouse etعتماد هذه البنود وفقاً لدراسة  )وتم إ ( تم وفقها قٌاس اإلفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة

al .,2018، ) ( فً حالة أفصاح الشركة عن معلومات المسإولٌة 1ووفقاً لذلك  تم أعطاء )

والتالً جدول ٌوضح  البنود المتبعة فً ( Mouse et al .,2018) ك ( خالؾ ذل0األجتماعٌة و)

 قٌاس االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة.

 

 بنود قٌاس اإلفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة  (3ل )جدو

 البند األساسً البنود الفرعٌة

  سٌاسٌة البٌئة
 
 
 

المعلومات عن االنشطة البٌئة أوالً:  
 

 المشاركة فً برامج حماٌة البٌئة
لمحافظة على الموارد الطبٌعٌةا  

 تدوٌر المخلفات

 مكافحة تلوث
 توفٌر الطاقة

لنفاٌاتالتخلص من ا  
 بحث وتطوٌر فً مجال حماٌة البٌئة

 هااللتزام باالنظمة البٌئ

  برامج  تؤهٌل وتدرٌب الموظفٌن
 
 
 
 

رعاٌة الموظفٌن  والدورات التؤهٌلٌةثانٌاً:   
 

 مرافق تعلٌمٌة

 الرعاٌة الصحٌة دخل وخارج الشركة

 األمن والسالمة

 الترفٌة والعطالت

 األنشطة الثقافٌة

نح قروض بؤسعار خاصةم  

 مرافق االسكان

 تدرٌب الخرٌجٌن

 مخطط المكافؤت
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 دوام الموظفٌن

  المشاركة باالوقاؾ المختلفة
 
 
 
 
 

مشاركة بالمجتمعثالثاً:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالقة الشركة بالمجتمع المحلً

 دعم االنشطة التربوٌة والثقافٌة

 تسهٌالت النقل ألسر الموظفٌن

بالمراكز الصحٌة والطبٌه االشتراك  

 هداٌا الشركة والمكافؤت النقدٌة

 تؤسٌس قاعات عامه

 المنح الدراسٌة

 خفض معدل البطالة

 المساهمه فً برامج خدمة المجتمع

 اقامة مشارٌع فً المناطق الفقٌره

 تقدٌم دعم مالً للمجتمع

 المشاركة فً االحتفال المجتمعً وتموٌله

نتجتطوٌر الم   
 

معلومات عن المنتجات والخدمات رابعاً :  
 
 

 جودة المنتج

 االنتباه لشكوى العمالء عن المنتج او الخدمة

 دور الشركة فً ضبط االسعار وتعظٌم االرباح

 برامج خدمة العمالء ،السوق والضمان

 حماٌه العمالء واللوائح ذات الصلة

 

 ثانٌاً : المتغٌر المستقل :

 ة مجلس االدارة ستقاللٌإ

سها تم االعتماد على نسبة عدد عضاء المستقلٌن فً مجلس االدارة ، ولؽرض قٌااألوٌقصد به عدد 

 (.Atan ,2013 )مستقلٌن الى كامل عدد االعضاء  عضاء الاأل

 التنوع بجنس أعضاء مجلس األدارة 

اس تم اإلعتماد على أسفقد  جل قٌاس المتؽٌرلعنصر النسائً فً مجلس اإلدارة .وألوٌقصد بها تمثٌل ا

 ( .Makhlouf.,2010)  نسبة النساء فً مجلس االدارة 

 عضاء مجلس  االدارة أالتنوع بجنسبة 
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عتماد هذا المتؽٌر تم اإلوٌقصد به مدى تعٌٌن الجنسٌات المختلفة فً مجلس االدارة ، ولؽرض قٌاس 

 .(Ibrahim & Hanefah, 2016)جانب فً مجلس االدارة  أساس نسبة األعضاء األعلى 

 

 ستقاللٌة لجنة التدقٌق إ

ساس أعتماد على ، وألجل قٌاس المتؽٌر تم اإلقٌقٌقصد بها عدد األعضاء المستقلٌن فً لجان التد

 .(Atan ,2013) الكلًنة المستقلٌن الى إجمالً  عدد أعضاء  اللجنة عضاء اللجأنسبة 

 زدواجٌة األدوار  إ

ساس أ، ولقٌاس المتؽٌر تم االعتماد على س مجلس ادارة الشركة منصبٌن معاً ٌقصد بها تولً رئٌ

ذا كان رئٌس مجلس ادارة ٌشؽل منصب الرئٌس التنفٌذي  وتم إ( 1تحلٌل المحتوى  فقد تم اعطاء )

 .(Atan ,2013 ) ( خالؾ ذلك0عطاء )إ

 المإهالت العلمٌة 

لقٌاس هذا المتؽٌر تم االعتماد على أساس نسبة عدد االعضاء الحاصلٌن على شهادات فً نفس مجال 

 عمل الشركة  الى إجمالً عدد االعضاء .

 حجم مجلس االدارة 

د على عدد أعضاء مجلس ، ولقٌاس هذا المتؽٌر تم االعتماعضاء مجلس األدارةأوٌقصد به عدد 

 . ( Mousa et al ., 2018األدارة  )

 ثالثا : المتغٌر المعدل 

  المقاس )بالملكٌة العائلٌة ( هٌكل المكلٌة

ن الملكٌة والسٌطرة تكون فً ٌد عائلة أو أسرة معٌنة وتكتسب الشركة شهرتها من شهرة تلك أعنً ٌو

سهم ر تم االعتماد على نسبة األهذا المتؽٌ (. ولؽرض قٌاس2015العائلة والعكس صحٌح )جٌهان ،

 . (Atan ,2013)جمالً عدد االسهم إالتً تسٌطر علٌها العائالت الى 

 رابعاً : المتغٌرات الضابطة 

 حجم الشركة 

على االفصاح عن المسإولٌة  لمعرفة مدى تؤثٌره ٌعمل هذا المتؽٌر على قٌاس  الفرق بحجم الشركات

جمالً أصول العتماد على اللوؼارتم الطبٌعً إلقٌاس هذا المتؽٌر تم ااالجتماعٌة للشركات ، ول

 (.(Atan ,2013الشركة 
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 ربحٌة الشركة 

ر تم االعتماد  على العائد من رباح التً تحققها الشركة ، ولقٌاس هذا المتؽٌوٌقصد به صافً األ

 .(Ibrahim & Hanefah, 2016)صول األ

 الرافعة المالٌة

فكلما زاد االعتماد على التموٌل الخارجً   ،ٌقصد بها مدى إعتماد الشركة على التموٌل الخارجً 

لى إجمالً زادت درجة الرافعة المالٌة ، وتم قٌاس المتؽٌر من خالل قسمة إجمالً الخصوم ع

((Atan ,2013. 
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قٌاس المتغٌرات  (4)جدول  

 المرجع طرٌقة القٌاس الرمز المتغٌر

: التابع المتغٌر  

االفصاح عن 
المسإولٌة 
 االجتماعٌة

TOIG 

( اذا تم الكشؾ عن 1ٌتم اعطاء رقم )
المعلومات المرتبطة باالفصاح عن 

 ( اذا0المعلومات ) المسإولٌة اإلجتماعٌة
 لم ٌتم الكشؾ عنها

(Gehan A. Mousa 
Abdelmohsen M. 

Desoky 
Ghias U. Khan..,2018) 

 المتغٌرات المستقلة  :

استقاللٌة مجلس 
 االدارة

NED 
نسبة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلٌن إلى 

 كامل عدد األعضاء.
(Ruhaya Atan ,2013) 

التنوع بجنس 
اعضاء مجلس 

 االدارة
GD  ًمجلس االدارةنسبة النساء ف (Makhlouf,2018) 

التنوع بجنسٌة 
اعضاء مجلس 

 االدارة

ND نسبة االعضاء  االجانب فً مجلس االدارة (Hadi , 2016) 

 
استقاللٌة لجنة 

 التدقٌق

 

ACIND 
نسبة أعضاء اللجنة المستقلٌن إلى اجمالً 

 .عدد أعضاء اللجنة
(Ruhaya Atan ,2013) 

 
 ازواجٌة االدوار

 

CEO 

ا كان رئٌس مجلس االدارة ٌشؽل ( اذ1)
( اذا 0منصب الرئٌس التنفٌذي للشركة، )

 كان ؼٌر ذلك
(Ruhaya Atan ,2013) 

 ED المإهالت العلمٌة
نسبة أعضاء مجلس االداره الحاصلٌن 

على شهادات لها عالقه بعمل الشركة الى 
 اجمالً عدد االعضاء

 

حجم مجلس 
 االدارة

SIZE 
 .ةعدد اعضاء مجلس االدار

 
 

(Gehan A. Mousa 

Abdelmohsen M. 
Desoky Ghias U. 

Khan..,2018) 

:لمعدلاالمتغٌر   

 OCEN هٌكل  الملكٌة
نسبة االسهم التً تسٌطر علٌها عائالت الى 

 .ةاجمالً اسهم الشرك
(Ruhaya Atan ,2013) 

 : المتغٌرات الضابطة

 (Ruhaya Atan ,2013) اللوؼارتم الجمالً االصول FSIZE حجم الشركة
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 (Hadi , 2016) تقاس على اساس العائد على االصول PRO ربحٌة الشركة

 LEV الرافعه المالٌة
اجمالً الخصوم مقسومآ على اجمالً 

 االصول
(Ruhaya Atan ,2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس الفصل

 التحلٌل األحصائً وأختبار الفرضٌات
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  خامسالفصل ال

ر الفرضٌاتالتحلٌل األحصائً وأختبا  

  

 : المقدمة 5-1

. فً لك لعرض نتائج التحلٌل األحصائً فً هذا الفصل سٌتم  أستخدام النموذج القٌاسً للدراسة وذ

ٌَتم َعرض المتوسطات الحسابٌة  والقٌم العلٌا والقٌم الدنٌا و األنحراؾ المعٌاري لتوضٌح  البداٌة َس

ئص األحصائٌة الوصفٌة للَبٌانات المستخدمة التحلٌل الوصفً  لمتؽٌرات الدراسة لتُعرض الخصا

حلٌل الوصفً تبالجانب التطبٌقً من الدراسة بشكل واضح وشامل  وذلك عن طرٌق إجراء ال

، أما تحدٌد مدى قوة العالقة الخطٌة بٌن المتؽٌرات وبٌان فٌما إذا كان هنالك لمتؽٌرات الدراسة 

توضٌحها من خالل نتائج تحلٌل العالقات االرتباطٌة  أحتمالٌة لوجود مشاكل فً االرتباط الذاتً فسٌتم

وألجل التؤكد من عدم وجود مشاكل بقٌاس النموذج سٌتم أجراء األختبارات  . بٌن متؽٌرات الدراسة

التشخٌصٌة عن طرٌق اجراء األختبار الخطً المتعدد وبعدها التؤكد من عدم وجود مشاكل عدم 

متؽٌرات الدراسة وهو ماسٌتم تناولُه فً المرحلة الثانٌة .بعد التجانس ومشاكل األرتباط الذاتً بٌن 

ذلك وبؤستخدام تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد فسٌتم عرض نموذج الدراسة متضمناً  أختبار فرضٌات 

الدراسة  المصاؼة مسبقاً من قبل الباحثة .أما فً المرحلة األخٌرة فسٌتم عرض ملخص لنتائج أختبار 

                                ..          ات التؤثٌر لكل متؽٌر بشكل منفصلالفرضٌات واتجاه

 : األحصاء الوصفً 5-2

( والذي ٌوضح القٌم المتعلقة بالوسط الحسابً  وكذلك القٌم الدنٌا والقٌم 5من خالل الجدول  رقم )

                     .                   .                                       العلٌا  لكل متؽٌرات  الدراسة
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االحصاء الوصفً (5رقم )الجدول   

 القٌم الصغرى  القٌم العلٌا
االنحراف 
 المعٌاري

 المتغٌرات عدد المشاهدات  وسط حسابً

0.043 0 0.165 0.348 220 TOIG 

1 0 0.338 0.350 220 NED 

1 0 0.250 0.160 220 ND 

0.8 0 0.054 0.024 220 GD 

1 0 0.338 0.150 220 ACIND 

1 0 0.280 0.050 220 CEO 

1.56 0 0.280 0.332 220 ED 

13 4 2.284 0.545 220 SIZE 

0.555 0 0.121 0.154 220 OCEN 

8.556 5.556 0.606 0.231 220 FSIZE 

0.42 -0.36 0.055 0.0006 220 PRO 

1.455 0.005 0.224 0.335 220 LEV 
TOIG ، األفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة NED دارة،أستقاللٌة اعضاء مجلس اال ND  التنوع بجنسٌة اعضاء مجلس

المإهالت  ED ازدواجٌة االدوار ، CEO استقاللٌة لجنة التدقٌق  ، ACIND التنوع بجنس اعضاء مجلس االدارة ، GD االدارة، 

عة الراف LEVحجم الشركات ،    FSIZEربحٌة الشركات  ،  PRO ، .هٌكل الملكٌة OCEN حجم مجلس االدارة ،  , SIZE العلمٌة

 المالٌة 

 

( إذا تم الكشؾ 1فالمتؽٌر التابع المتمثل باألفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة  والذي ٌُعبَِر َعنُه بالرقم )

( اذا لم ٌتم 0المعلومات والرقم  ) المعلومات المرتبطة باالفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌةعن 

( والقٌمة 0.04أما القٌمة العلٌا فهً  ) (0.34الكشؾ عنها،ٌتضح لنا إن قٌمة الوسط الحسابً هً  )

 ( .0الدنٌا هً  )

تنوع بجنسٌة  اعضاء بالنسبة لمتؽٌرات الحاكمٌة المإسسٌة ) أستقاللٌة اعضاء مجلس األدارة ،ال

، التنوع بجنس اعضاء مجلس األدارة،استقاللٌة لجنة التدقٌق، ازدواجٌة األدوار ،مجلس األدارة

 س األدارة ( .المإهالت العلمٌة ،حجم مجل

لمتؽٌر المستقل االول والذي هو أستقاللٌة أعضاء مجلس االدارة نالحظ من الجدول أعاله أن قٌمة اف 

( 0بلؽت أدنى قٌمة ) و % تقرٌباً، 35الوسط الحسابً الستقاللٌة اعضاء مجلس األدارة قد بلؽت  
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ا القٌمة العلٌا لهذه النسبة ، أمتقلٌنوهذا ٌشٌر إلى إن  بعض مجالس االدارة فً الشركات ؼٌر مس

نٌة ،حٌُث دررتفع فً مجالس ادارة الشركات األ% وهذا ٌشٌرإلى إن معدل االستقاللٌة م100بلؽت 

%( تقرٌباً مما ٌدل على التزام الشركات األردنٌة  34بلؽت قٌمة األنحراؾ المعٌاري لهذا المتؽٌر  )

المجلس تمتع على األقل ثلث االعضاء بتعلٌمات حاكمٌة الشركات  التً تنص على ضرورة أن ٌ

 باالستقاللٌة   .                                                                           

أما المتؽٌر المستقل الثانً وهوتنوع جنسٌة أعضاء مجلس االدارة فمن خالل  الجدول أعاله نالحظ أن 

، وإن أدنى قٌمة قد %( تقرٌباً 16جلس االدارة بلؽت  )ء مقٌمة الوسط الحسابً لتنوع بجنسٌة االعضا

ٌُشٌر إلى إن بعض مجالس 0بلؽت  ) ،  أما القٌمة العلٌا لهذه االدارة الٌوجد فٌها اعضاء اجانب( وهذا 

وهو ما ٌشٌر إلى وجود اعضاء اجانب بشكل مرتفع فً الشركات الصناعٌة    %(100النسبة بلؽت )

%(  وهذا ٌتوافق مع دلٌل 25حٌُث بلؽت نسبة األنحراؾ المعٌاري ) المدرجة فً بورصة عمان ،

الحاكمٌة المإسسٌة الذي أقَر أنه ٌجب أن ٌتمتع مجلس األدارة بالتنوع من ناحٌة الجنسٌات واالعمار  

 والمهارات  لما لُه من دور فعال فً استمرارٌة ونجاح الشركة واستدامة اعمالها .

الثالث وهو التنوع بجنس أعضاء مجلس األدارة فٌشٌر الجدول أعاله ألى إن  وبالنسبة للمتؽٌر المستقل 

( مما ٌدل على إن بعض 0وإن أدنى قٌمة بلؽت ) ،%( 2.4وسط الحسابً بلؽت ماٌقارب )قٌمة ال

المجالس االدارة فً الشركات الصناعٌة األردنٌة التتولى  فٌها النساء مناصب  فً مجالس االدارة 

% ( وهً نسبة قلٌلة  نوعا ما  وتدل على ان الشركات لم 8علٌا لهذه النسبة فقد بلؽت )،أما القٌمة ال

، حٌث بلؽت  نسبة االنحراؾ المعٌاري ما ٌقارب )  تقُم بتعٌٌن العنصر النسائً فً مناصب ادارٌة

% (  وهذا ٌتوافق مع دلٌل الحاكمٌة المإسٌة للشركات االردنٌة الذي نص على ضرورة التنوع 5.4

 بمجلس األدارة من ناحٌة الكفاءات والمهارات وأن ٌكون هنالك  مزٌج متوازن بٌن األعمار والجناس.

لوسط الحسابً المتؽٌر المستقل الرابع وهو أستقاللٌة لجنة التدقٌق فالجدول أعاله ٌشٌر إلى إن قٌمة ا 

وجود بعض لجان ( وهذه النسبة تدل على 0وقد بلؽت القٌمة الدنٌا  ) ، %(15وصلت ماٌقارب )

وهذا بحد  % (100أما القٌمة العلٌا لهذه النسبة بلؽت ) ،ؽٌر مستقلة فً الشركات  األردنٌةالتدقٌق ال

ذاته ٌإشر على إن لجان التدقٌق لدى الشركات الصناعٌة  االردنٌة لها إستقاللٌة تامة، وإن نسبة 

حاكمٌة المإسسٌة للشركات  األردنٌة  ، وهو ما ٌتفق مع دلٌل ال% (34نحراؾ المعٌاري تقرٌباً  )اال

 الذي نص على ضرورة ان ٌكونوا أعضاء اللجان مستقلٌن . 
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أزدواجٌة األدوار فمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن قٌمة  لمتؽٌر المستقل الخامس والذي هوا اما

ازدواجٌة  عدم وجود ٌدل على( وهذا 0والقٌمة الدنٌا بلؽت ) %(ً ،5الوسط الحسابً بلؽت ماٌقارب )

% ( وهذاٌشٌر 100أما القٌمة العلٌا لهذه النسبة بلؽت ) فً االدوار فً بعض الشركات الصناعٌة  ،

الى وجود ازدواجٌة فً االدوار لدى بعض من الشركات الصناعٌة  االردنٌة. وقد وبلؽت نسبة 

مان عدم تضارب % ( وهذا ٌتفق مع دلٌل الحاكمٌة المإسسٌة الذي أقَر لض28االنحراؾ المعٌاري )

المصالح  والمحافظة على الرقابة الفعالة ٌجب أن ٌستلم شخصان مختلفان لكال المنصبٌن  ومن 

               . .                             تنفٌذٌار عضوا مستقالً  لمنصب رئٌس االفضل أن ٌتم  أخت

             

نسبة أعضاء مجلس ٌة  والذي تم قٌاسُه على أساس المتؽٌر المستقل السادس وهو المإهالت العلم أما

،  فنالحظ من  االداره الحاصلٌن على شهادات لها عالقه بعمل الشركة الى اجمالً عدد االعضاء

( وهذه 0وإن القٌمة الدنٌا بلؽت ) %(  ،33خالل  الجدول أن قٌمة الوسط الحسابً بلؽت ما ٌقارب )

االدارة  ؼٌر حاصلٌن على شهادات تخدم مجال عمل  النسبة تشٌر الى وجود أعضاء فً مجالس

وهذه النسبة  % (1.56أما القٌمة العلٌا لهذه النسبة بلؽت ) ،كة لدى بعض من الشركات  األردنٌةالشر

تشٌر الى وجود بعض االعضاء فً مجالس ادارة الشركات حاصلٌن على شهادات فً نفس مجال 

% ( 28، وبلؽت نسبة االنحراؾ المعٌاري )االردنٌةعض الشركات الصناعٌة  عمل الشركة  لدى ب

وهو ٌتفق مع ما نص علٌه دلٌل الحاكمٌة المإسسٌة للشركات االردنٌة بضرورة  تنوع مجلس االدارة 

من كافة النواحً سواء أكانت من ناحٌة الخبرات والمهارات  ألجل أداء األدوار بشكل جٌد كما واشار 

.     الشركة األدارة  لدٌهم الخبرة والمعرفة التامة بمجال عملالى ضرورة وجود اعضاء فً مجلس 

                                                                     .  

مة الوسط لمتؽٌر المستقل السادس حجم مجلس االدارة  فنالحظ من الجدول أعاله بلؽت  قٌأما ا

( وهذه النسبة تشٌر الى تكون مجلس االدارة 4قٌمة )و كما بلؽت أدنى  ،%( تقرٌباً 0.54الحسابً)

وهذا  ( 13أما القٌمة العلٌا لهذه النسبة بلؽت ) لبعض من الشركات الصناعٌة  على اربعة اشخاص ،

بحد ذاته ٌإشر على استقاللٌة تامة فً لجنة التدقٌق لدى الشركات الصناعٌة  االردنٌة وبلؽت نسبة 

وهذا ٌتفق مع دلٌل الحاكمٌة المإسسٌة للشركات األردنٌة  تقرٌباً .% ( 2.28االنحراؾ المعٌاري )

 13أعضاء وان الٌزٌد عن  3حٌُث ٌجب أن ٌكون عدد االعضاء فً مجالس األدارة كؤدنى حد 

 عضواً .
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نسبة االسهم التً تسٌطر لمتؽٌر االخٌر وهو متؽٌر معدل هٌكل الملكٌة الذي تم قٌاسُه على اساس ااما 

الوسط الحسابً قد بلؽت  ة فنالحظ من الجدول أن قٌمةت الى اجمالً اسهم الشركعلٌها عائال

( وهذه نسبة تشٌر الى وجود بعض الشركات التً التسٌطر 0وبلؽت أدنى قٌمة ) ،( 15.4)%

( ،وبلػ االنحراؾ المعٌاري 0.555العائالت على اسهمها ،أما القٌمة العلٌا لهذه النسبة فقد بلؽت )

(12.1. )% 

 : األرتباط المتعدد  5-3

الدراسة وذلك عن طرٌق عرض لعالقات االرتباطٌة بٌن متؽٌرات سٌتم عرض  نتائج تحلٌل ا

اسة كما هو موضح فً الجدول أدناه مصفوفة أرتباط بٌرسون بٌن المتؽٌرات  المدرجة فً نموذج الدر

ت وكذلك  تقدٌم  معلومات تحدٌد مدى قوة العالقة الخطٌة بٌن المتؽٌراومن خالل هذا التحلٌل تم  ،

               .                    . مهمة تتعلق  بؤحتمالٌة  وجود مشاكل األرتباط الذاتً

( ان العالقة الخطٌة  المتعددة تحدث فً حالة وجود عالقة بٌن   Hair et al.,2005أوضح العالم ) و

رتباط هً رتبارط  أن اقصى قٌمة لالونالحظ فً مصفوفة اال ( 0.50متؽٌرٌن مستقلٌن  ٌتجاوزان )

، مما ٌعنً ان متؽٌرات الدراسة المدرجة فً النموذج القٌاسً  التحتوي على أقل بكثٌر من هذا الحد 

 .اقٌة ودقة نتائج تحلٌل االنحدارمشاكل  األرتباط  الذاتً بٌن المتؽٌرات  مما ٌعزز مصد

 

 

 

 

 مصفوفة ارتباط بٌرسون (6الجدول رقم )

OCEN SIZE ED CEO ACIND ND GD NED LEV PRO FSIZE TOIG Variabl
e 

           1.000
0 

TOIG 

          1.000
0 

0.241
8 

FSIZE 

         1.000
0 

0.114
4 

0.196
0 

PRO 

        1.000
0 

-
0.246

4 

0.155
2 

-
0.015

3 

LEV 
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       1.000
0 

0.035
5 

0.010
6 

0.045
5 

0.063
7 

NED 

      1.000
0 

0.087
9 

-
0.140

7 

0.156
7 

-
0.065

0 

0.135
6 

GD 

     1.000
0 

0.060
9 

0.225
3 

0.089
6 

0.090
3 

0.162
0 

0.240
4 

ND 

    1.000
0 

0.001
9 

-
0.023

0 

0.377
2 

0.062
3 

-
0.061

1 

-
0.015

8 

-
0.202

1 

ACIND 

   1.0000
0 

-
0.019

8 

-
0.152

0 

0.346
9 

0.017
4 

-
0.093

1 

0.077
7 

-
0.048

1 

-
0.311

5 

CEO 

  1.000
0 

-0.0080 0.074

1 
0.400

8 
0.149

4 
0.364

0 
0.120

2 
0.094

2 
0.088

8 
0.324

8 
ED 

 1.000
0 

0.547
2 

0.1173 0.096
7 

0.336
2 

0.287
7 

0.436
9 

0.041
9 

0.098
8 

0.090
7 

0.334
4 

SIZE 

1.000
0 

-
0.254

1 

-
0.164

3 

-0.0721 -
0.043

2 

0.055
6 

-
0.093

4 

-
0.042

1 

-
0.099

0 

-
0.046

8 

0.088
7 

0.011
5 

OCEN 

TOIG المسإولٌة األجتماعٌة ،  األفصاح عنFSIZE ، حجم الشركاتPRO    ،  ربحٌة الشركاتLEV ، الرافعة المالٌة NED 

 ، التنوع بجنسٌة اعضاء مجلس االدارة  NDالتنوع بجنس اعضاء مجلس االدارة ،  GD  أستقاللٌة اعضاء مجلس االدارة،
ACIND ،  استقاللٌة لجنة التدقٌق CEO ، ازدواجٌة االدوار ED المإهالت العلمٌة SIZE ,  ، حجم مجلس االدارة OCEN  هٌكل

  .الملكٌة

 

 (VIF: أختبار األرتباط الخطً المتعدد ) 5-4

من خالل نموذج االنحدار الخطً تبرز مشكلة  االرتباط الخطً المتعدد وذلك عند وجود عالقة خطٌة 

تصبح نتٌجة األنحدار ؼٌر واضحة  بٌن متؽٌرٌن مستقلٌن أو أكثر أي متؽٌرات شدٌدة األرتباط وبذلك

عند وجود مشلكة فً االرتباط الخطً المتعدد بٌن المتؽٌرات والتً تإدي إلى معامل التؽٌرالمستقل 

حٌُث أن هذه المشكلة هً نقطة حاسمة لوجود معامل متؽٌر   (Gujarati 2015ؼٌر موثوق به )

 للمتؽٌر المستقل . مستقل من عدمة وذلك لدورها فً تفوٌض األهمٌة اإلحصائٌة 

الدراسة  تم أستخدام معامالت أرتباط بٌرسون )مصفوفة األرتباط ( كمإشر أول للتحقق من  فً هذه

( ولؽرض التؤكد من إن النموذج المقدر خالً  من مشكلة األرتباط 6المشكلة وكما هو ُمبٌن بالجدول ) 

( ومعكوس أرتفاع التباٌن والُمسمى  VIFالخطً المتعدد فقد أستخدمت طرٌقة معامل أرتفاع التابٌن )

ٌَُوضح )النموذج  ( العالقة المباشرة بٌن الحاكمٌة 1بالتفاوت والمدرجة على شكل نموذجٌن  حٌُث 

ٌُوضح  تؤثٌر المتؽٌر المعدل 2، أما  )النموذج األفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌةالمإسسٌة و ( فإنه 

 لمإسسٌة واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة .هٌكل الملكٌة على العالقة بٌن الحاكمٌة ا

ٌُوضح قٌم  0نالحظ إن الجدول ) َ )VIF & TOL    لنموذج األنحدار فً هذه الدراسة  وعدم وجود

لجمٌع  TOLوقٌم  10لجمٌع المتؽٌرات هً اقل من  VIFمشكلة خطٌة فً نموذج الدراسة ذلك ألن قٌم 
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كم بعدم وجود مشكلة األرتباط الذاتً المتعدد فً نموذج % لذا فإنه ٌمكن الح10المتؽٌرات تزٌد عن 

 الدراسة .

 نموذج االنحدار (0الجدول )

 (2النموذج ) (1النموذج )

ٌُوضح  العالقة المباشرة  بٌن الحاكمٌة 
المإسسٌة واالفصاح عن المسإولٌة 

 األجتماعٌة

وضح تؤثٌر المتؽٌر المعدل هٌكل الملكٌة على  العالقة ٌُ 
ٌة المإسسٌة واالفصاح عن المسإولٌة بٌن الحاكم

 االجتماعٌة

1/VIF VIF Variable 1/VIF VIF Variable 

0.500 1.03 SIZE 0.546 1.83 SIZE 

0.623 1.60 ED 0.615 1.61 ED 

0.601 1.45 NED 0.666 1.50 NED 

0.065 1.30 ND 0.051 1.33 ND 

0.088 1.20 GD 0.088 1.20 GD 

0.835 1.15 CEO 0.835 1.15 CEO 

0.840 1.15 ACIND 0.840 1.15 ACIND 

0.802 1.15 LEV 0.805 1.14 OCEN 

0.883 1.13 PRO 0.850 1.10 LEV 

0.525 1.08 FSIZE 0.805 1.14 PRO 

1.31 Mean VIF 0.512 1.10 FSIZE 

variable: TOIG- FSIZE- PRO- LEV- 
NED -GD -ND 

ACIND- CEO- ED –SIZE 

Without Moderating variable* 

1.32 
 
 

Mean VIF 

variable: TOIG- FSIZE- PRO- LEV- NED- GD 
-ND ACIND -CEO –ED- SIZE- OCEN*with 

Moderating variable 

 

 : االختبارات التشخٌصٌة 5-5

ي مشاكل فً ُتطبق االختبارات  التشخٌصٌة  لؽرض تحدٌد ما أذا كانت بٌانات الدراسة تعانً من أ

التشخٌصٌة (، فؤن االختبارات Panel dataووفقاً ألفتراضات طرٌقة ) القٌاس، أختبارنماذج

 المستخدمة فً هذه الدراسة  هً اختبارات عدم التجانس واختبار االرتباط الخطً المتعدد .

 : أختبارات  عدم التجانس  5-5-1
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العدمٌة الى وجود  ختبار الفرضٌة، وقد أشارت  نتائج ا Heteroskedasticitiyتم أستخدام أختبار 

، وأما الفرضٌة البدٌلة فقد أشارت نتائجها الى عدم 0.05تجانس البٌانات عند  مستوى  داللة المعنوٌة 

أدناه ٌوضح نتٌجةأختبار لجدول او ،انس بٌن بٌانات متؽٌرات الدراسةوجود مشكلة فً تج

Heteroskedasticitiy ( 0.08(  وبقٌمة أحتمالٌة )0.083حٌُث بلؽت.) ٌُث تم أستخدام أختبار ح

(the Modified Wald test) الى واشارت النتائج عدم التجانس لؽرض التحقق من نتائج أختبار

 المتؽٌرات الدراسة .بٌانات عدم وجود مشاكل تجانس  بٌن 

 اختبار عدم التجانس (8الجدول رقم )

 p-valueقٌمة  Heteroskedasticitiyأختبار 

0.083 0.08 

 

 ار نموذج الدراسة : أختب 5-6

ٌتتمثل  ،( وذلك حسب  طبٌعة هذه البٌاناتPanel Dataٌمكن أستخدام نموذجٌن  عند تحلٌل بٌانات )

 Randomونموذج التؤثٌر المتؽٌر ) ( Fixed Effectهذٌن النموذجٌن بنموذج التؤثٌر الثابت )

Effectبٌق  أختبار ( .وألجل تحدٌد النموذج المناسب للدراسة فقد قامت الباحثة بتطHausman  وذلك

وبعد التحلٌل والمقارنة توصلت الباحثة الى أن النموذج المناسب هو نموذج  .للمقارنة بٌن النموذجٌن 

 التؤثٌر الثابت .

 

 

 عشوائً(–لتحدٌد النموذج االنسب )ثابت   Hausman: أختبار  5-6-1

( وهذه 120.05( وبؤحتمالٌة )0.0000بلؽت )   Hausmanٌَُوضح الجدول أدناه إن قٌمة أختبار 

النتائج ُتشٌر إلى وجود عالقة بٌن المتؽٌرات  التفسٌرٌة والخطؤ العشوائً  فً نموذج الدراسة ولذا 

 (.Fixed Effectفإن األختٌار األنسب  هو نموذج  التؤثٌرالثابت)  

 

   Hausmanأختبار  (5الجدول رقم )
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Hasuman-قٌمة P-valu القرار 

 تؤثٌر ثابت 120.05 0.000

 

 

 : تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد وإختبار الفرضٌات : 5-6-2

فإن الجدول أدناه ٌعرض نتائج تحلٌل األنحدار الخطً المتعدد للنموذج  Hasumanحسب إختبار 

والذي من خالله ٌمكننا  Heteroskedasticitiyبعد إجراء إختبار عدم التجانس بإستخدام الثابت 

( النتائج التً توضح  10لدراسة  المصاؼة مسبقاً. وسوؾ  ُتعرض فً الجدول رقم )إختبار فرضٌات ا

العالقة المباشرة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واالفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة للشركات الصناعٌة 

ٌِنة الدراسةاألردنٌة المدرجة فً بورصة عَ   .مان  والتً تمثل َع

 

 

 

 

 

 

 دار الخطً المتعدد واختبار الفرضٌاتتحلٌل االنح (10الجدول رقم )

 

 المتغٌرات

                                  
                          
                                 

COEF p- value 

NED -0.008 0.060 

GD 0.055 0.058 

ND 0.555 0.111 

ACIND -0.020 0.021 
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CEO 0.002 0.526 

ED 0.031 0.460 

SIZE 0.000- 0.030 

FSIZE 0.048 0.222 

PRO 0.051 0.413 

LEV -0.025 0.301 

_Cons -0.040  

R2 0. 60 

F 21.23(0.0000) 

NED ضاء مجلس االدارة ،أستقاللٌة اع GD ،التنوع بجنس اعضاء مجلس االدارة ND  التنوع بجنسٌة اعضاء

حجم  SIZEالمإهالت العلمٌة ،  ED ازدواجٌة االدوار ، CEO استقاللٌة لجنة التدقٌق ، ACIND ،االدارة  مجلس 

 الرافعة المالٌة. LEV ربحٌة الشركات  ،PRO حجم الشركات ، FSIZEمجلس االدارة ، 

 

أعضاء مجلس اإلدارة المتؽٌرالمستقل االول  المتمثل بإستقاللٌة مجلس األدارة والذي ُعبَر عنُه بنسبة 

( وهً قٌمة سالبة ، ولها  قٌمة إحتمالٌة 0.008-)Coff، فإن قٌمة  المستقلٌن إلى كامل عدد األعضاء

P-value  ( وباالستناد الى الدراسات السابقة  عملت 0.060تبلػ  ، ) على صٌاؼة الفرضٌة حثة البا

 " هنالك عالقة بٌن استقاللٌة اعضاء مجلس االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة"  .التالٌة 

ان إتجاه  و قبول الفرضٌةواستناداً الى نتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد  فإن الباحثه تإكد على 

هو سلبٌاً على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة التؤثٌر الناجم عن أستقاللٌة اعضاء مجلس االدارة 

نتائج تإكد على أن وجود  أعضاء  مجلس إدارة مستقلٌن بشكل كبٌر ٌإثر سلباً على ال،وعلٌه فإن 

مستوى االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة . وٌشٌر دلٌل الحاكمٌة المإسسٌة إلى ضرورة أن ٌتمتع 

 وتبرٌر هذه النتٌجة(، 2010،ل حوكمة الشركاتقاللٌة )دلٌعلى األقل ثلث أعضاء المجلس  باإلست

ٌعود الى مفهوم المسإولٌة األجتماعٌة والذي ٌعتبر حدٌثاً على الشركات األردنٌة ،وكذلك إلى قلة 

لمدى أهمٌة تبنً المسإولٌة األجتماعٌة سواء أكانت بؤتجاه )المجتمع ، اعضاء مجلس االدارة إدراك  

العمالء ( وكذلك إلى عدم معرفة ما ٌعود للشركة من فوائد نتٌجة تبنٌها للمسإولٌة البٌئة ، الموظفٌن ، 

 ( . 2015االجتماعٌة )الزامل .،

ومن منظور نظرٌة الوكالة أن مجلس األدارة المستقل ٌستطٌع أن ٌعمل على تقدٌم راي خارجً ذا 

ٌة واالفصاح عن المعلومات  وكذلك ٌسعى للقٌام بالمزٌد من االنشطة المجتمع للشركة  قٌمة كبٌره

وألجل تحقٌق  االستقاللٌة فً المجلس ٌجب أن ٌتم تعٌٌن أعضاء مستقلٌن ٌساهمون فً الخاصة بها ،

تقٌٌم أداء المدراء بشكل أحترافً  ومراقبة قراراتهم وأٌجاد الحلول  المناسبة  والصحٌحة لمشاكل 

من  ا. أمسٌرفعون فً قٌمة واداء الشركة  همالوكالة وكذلك ٌعملون على تحدٌد المكافؤت  وبذلك فؤن
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منظور نظرٌة أصحاب المصالح   أن الدور االساسً الذي ٌلعبُه المدراء هو  الحفاظ على ومراعاة  

مصلحة اصحاب المصالح من خالل أتخاذ القرارات الجٌدة والتً تساعد على تحسٌن أداء الشركة من 

ح .أما من منظور نظرٌة الهتمام بها من قبل اصحاب المصالالنواحً المالٌة واألجتماعٌة التً زداد ا

على الموارد فؤنها تستند على الفائدة المحققة من اعضاء مجلس األدارة وبؤنهم قادرٌن على األعتماد 

 ( Makhlouf,.2010جلب موارد مختلفة وجدٌدة  للشركة. )

دراسته إلى وجود عالقة سلبٌة  ( حٌث أوضحت نتائج2015وهذه النتٌجة تتفق مع دراسة )الزامل .، 

بٌن عدد أعضاء مجلس األدارة المستقلٌن ومستوى اإلفصاح عن عناصر المسإولٌة األجتماعٌة ، 

(  أن استقاللٌة أعضاء مجلس األدارة لها تاثٌر  Abu Qa’dan .,2015وكذلك مع نتائج دراسة )  

 Beji et al (       ائج دراسة سلبً على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة . وتتعارض مع نت

الفصاح عن المسإولٌة ان اعضاء مجلس األدارة المستقلٌن لهم أثر أٌجابً على مستوى ا ( 2020,.

الى أن أستقاللٌة أعضاء  مجلس االدارة  لهم أثر (Atan, 2013وكذلك مع نتائج دراسة ) ،األجتماعٌة

االعضاء المستقلٌٌن زادت فعالٌة المجلس  على فعالٌة المجلس  بصورة إٌجابٌة  فكلما زاد عدد 

االدارة  للرقابة على عملٌات االفصاح عن االنشطة التً تقوم بها الشركة كاالفصاح عن المسإولٌة 

 األجتماعٌة .

 

ُه بنسبة و بالنسبة للمتؽٌرالمستقل الثانً  المتمثل بتنوع جنس أعضاء مجلس األدارة والذي ُعبَر عن

، ( 0.058)  تبلػ  P-value( ، ولها  قٌمة إحتمالٌة 0.055)Coff، فإن قٌمة رةالنساء فً مجلس االدا

هنالك عالقة بٌن  " وباالستناد الى الدراسات السابقة عملت الباحثة على صٌاؼة الفرضٌة التالٌة 

وجود العنصر النسائً ضمن  اعضاء مجلس االدارة و االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة".  

ن نتائج األحصائٌة إو قبول الفرضٌةتحلٌل  االنحدار الخطً المتعدد فإن الباحثة تإكد  ووفقاً لنتائج

ضاء مجلس االدارة ٌساهم أٌجابٌاً فً زٌادة األفصاح عن المسإولٌة ان التنوع بجنس أع الىُتشٌر

رة األجتماعٌة وهذا بدوره ٌتفق مع دلٌل الحاكمٌة المإسسٌة  للشركات األردنٌة والتً تنادي بضرو

ومن  (،2010،حوكمة الشركاتتولًّ النساء لمناصب أدارٌة لتكون هٌكلٌة المجلس متوازنة )دلٌل 

ٌُزٌد الرقابة على أعمال األدارة  منظور نظرٌة الوكالة إن وجود تنوع بجنس أعضاء مجلس األدارة َس

ك ٌخفض ذلألجل ضمان االفصاح عن المزٌد من المعلومات  والذي بدوره ٌخفض كلفة الوكالة وك
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. ومن منظور نظرٌة اإلعتماد على الموارد فإن التنوع بجنس اعضاء مجلس عدم التناسق بالمعلومات

وهذا  متلكُه األعضاء من مهارات وخبرات،األدارة َسٌعمل على زٌادة موارد الشركة من خالل ما ٌَ 

ٌَجلب وجهات نظر جدٌدة للشرك  .((Ferede 2012 ة وٌزٌد من  األبداع واألبتكار .التنوع 

أشاَر إلى وجود عالقة إٌجابٌة والذي  (Ibrahim & Hanefah, 2016)وهذه النتٌجة تتفق مع نتٌجة 

وكذلك تتفق مع  ،ح عن المسإولٌة األجتماعٌةاألفصابٌن التنوع بجنس أعضاء مجلس األدارة  وزٌادة 

( حٌُث أوضحت نتائج هذه الدراسة أنه كلما زاد عدد األناث Mousa et al .,2018نتائج دراسة )

زادت األنشطة األجتماعٌة واالفصاح عنها وذلك  ألن اإلناث أكثر حساسٌة للمسائل الخٌرٌة 

(  والتً أشارت الى أن التنوع بمجالس   Beji.,2020، وكذلك تتفق مع نتٌجة دراسة َ ) والمجتمعٌة

إن العنصر  Bejiاألدارة مرتبطة بشكل إٌجابً مع جمٌع مجاالت المسإولٌة األجتماعٌة فؤوضح 

ولًُهَن دور كبٌر فً تحسٌن كفاءة  مجلس اإلدارة من ناحٌة   أكثر إهتماماً بالقضاٌا الخضراء النسائً 

 ،نظرٌة الوكالة فؤن التنوع ٌزٌد من درجة االفصاح عن المعلوماتالسٌاسات البٌئٌة. وإستناداً الى 

ٌَسعون لالفصاح عن المعلومات وعدم إخفائها أو تظلٌلها وخاصة معلومات المسإولٌة  فالمدراء 

األجتماعٌة التً تساهم فً تخفٌض كلفة الوكالة، واستناداً إلى نظرٌة األعتماد على الموارد والتً تهتم 

من الموراد الخارجٌة التً تستطٌع الشركات الحصول علٌها حٌُث االستفادة القصوى بصورة مباشرة ب

أنه لو أعتبر أن  مجلس األدارة  مورد هام بالنسبة للشركة  2012فً دراسته  عام  Feredناقش 

 فعندها ٌكون التنوع بالمجلس مهم .

ارة والذي ُعبَر عنُه بإنه  نسبة لمتؽٌرالمستقل الثالث  المتمثل بتنوع جنسٌة أعضاء مجلس األداأما 

تبلػ   P-value( ، ولها  قٌمة إحتمالٌة 0.555)Coffاالجانب فً مجلس االدارة ، فإن قٌمة 

عملت على صٌاؼة الفرضٌة بالشكل التالً باإلستناداً الى الدراسات السابقة فإن الباحثة و( ، 0.111)

دارة و االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة" هنالك عالقة بٌن التنوع فً جنسٌة اعضاء مجلس اال" 

لتنوع بجنسٌة رفض الفرضٌة ،  حٌُث إن ا نتائج االنحدار فإن الباحثة تإكد على   وإعتماداً على

 .أعضاء مجلس االدارة ال تزٌد من مستوى  االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة 

نوع بؤعضاء المجلس من نواحً عدة  وٌشٌر دلٌل الحاكمٌة المإسسٌة للشركات االردنٌة بموجب  الت

من العمر والجنس والمإهل العلمً وكذلك الجنسٌة لجلبهم وجهات نظر واسعة ومختلفة إضافة الى 

( ولذا ٌمكن تعلٌل سبب عدم وجود 2010 ،حوكمة الشركات ذلك أنهم ٌعتبرون أكثر أستقاللٌة )دلٌل
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بعدم تجانس االفكار واالبتكارات التً  جتماعٌةعالقة بٌن التنوع بالجنسٌة واالفصاح عن المسإولٌة األ

ٌحملها االفراد االجانب لذلك نجد أن أؼلب الشركات األجنبٌة قد أعتمدت وبصورةأكبر على توظٌؾ 

 (. Kana.,2010أفراد ٌنتمون إلى نفس البلد )

ضاء ومن منظور نظرٌة الوكالة أن الزٌادة فً تنوع المجلس من نواحً عدة ومنها جنسٌة األع  

سٌعمل على زٌادة جودة الرقابة على االدارة  ألن التنوع ٌعمل على زٌادة فً أستقاللٌة المجلس  

وٌإدي ذلك إلى عدم حجب المعلومات  وتقلٌل كلفة الوكالة  وتخفٌض من حدة عدم تناسق المعلومات 

تنظر إلى   والذي بدور سٌحمً سمعة الشركة. أما من منظور نظرٌة االعتماد على الموارد فؤنها

المدراء األجانب ٌقدمون قٌمة أضافٌة للشركة  ألمتالكهم مهارات وخبرات مختلفة .حٌُث تتفق هذه  

والتً أشارت الى عدم وجود تؤثٌر لجنسٌة  (Barako and Brown .,2008النتٌجة نتائج دراسة )

عارض مع نتائج أعضاء مجلس األدارة على االفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة ،وهذه النتٌجة تت

حٌُث أشارت ان التنوع بجنسٌة أعضاء مجلس األدارة   (Ibrahim & Hanefah, 2016)دراسة 

األفشاء عن معلومات المسإولٌة  ٌعمل على تحسٌن فعالٌة وكفاءة  مجلس االدارة  وٌعزز من

 .األجتماعٌة بشكل طوعً

أعضاء وفٌما ٌخص المتؽٌرالمستقل الرابع  المتمثل بإستقاللٌة لجنة التدقٌق والذي ُعبَر عنُه بؤنه نسبة 

-P( ، ولها  قٌمة إحتمالٌة 0.020-)Coff، فإن قٌمة اللجنة المستقلٌن إلى اجمالً عدد أعضاء اللجنة

value  ( 0.021تبلػ ، )فؤن الباحثة عملت على  صٌاؼة الفرضٌة  وباالستناد الى الدراسات السابقة

ووفقاً هنالك عالقة بٌن استقاللٌة لجان التدقٌق و االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة".  "التالٌة 

لتحلٌل ن نتائج احٌُث إ قبول الفرضٌة لنتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد  فإن الباحثة تإكد على  

االفصاح عن المسإولٌة على  التدقٌق هو سلبٌاً  توضح إن إتجاه التؤثٌر الناجم عن أستقاللٌة لجنة

نتائج تإكد على أن وجود  أعضاء مستقلٌن فً لجنة التدقٌق بشكل كبٌر ٌإثر الوعلٌه فإن  ،االجتماعٌة

 . االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌةسلباً على زٌادة 

مٌة المإسسٌة للشركات  األردنٌة  على ضرورة ان ٌكونوا أعضاء اللجان مستقلٌن وٌشٌر دلٌل الحاك

أن األردن كدولة تتمٌز بالسٌطرة العائلٌة على   ( .  وٌمكن تفسٌر ذلك2010حوكمة الشركات،)دلٌل 

الشركات او ما ٌعرؾ بهٌاكل الملكٌة العائلٌة عادة ماٌفضل مدرائها السٌطرة ومراقبة كافة األنشطة 

األعمال التً تقوم بها الشركة وعلٌه فإن  إستقاللٌة أعضاء لجنة التدقٌق تؤثٌرها  منخفض المستوى و
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(،  وعلٌه تشٌر النتائج الى أنه كلما زاد عدد  Darus.,2013فً ظل وجود التحكم العائلً بالشركة ) 

مسإولٌة االجتماعٌة .وهذه أعضاء لجنة التدقٌق المستقلٌن َشكَل ذلك تؤثٌراً  سلبٌاً على االفصاح عن ال

( أن للجنة المراجعة أثر على األفصاح Parveen et al.,2018النتٌجة تتعارض مع نتائج دراسة )

عن المسإولٌة األجتماعٌة  للبنوك االسالمٌة المدرجة فً بورصة باكستان، واٌضاً تتعارض مع نتائج 

ر إٌجابً  على أالفصاح عن المسإولٌة ( أن أستقاللٌة لجان المراجعة لها أث2018دراسة )إلٌاس .،

 األجتماعٌة.

ٌَخص  ( اذا 1)المتؽٌر المستقل الخامس المتمثل بإزدواجٌة األدوار والذي ُعبَر عنُه بإعطاء رقم  وفٌما 

قٌمة . فإن ( اذا كان ؼٌر ذلك0)وكان رئٌس مجلس االدارة ٌشؽل منصب الرئٌس التنفٌذي للشركة، 

Coff (  0.002بلؽت ) ا قٌمة أحتمالٌة قدرها ، ولهP-value ( 0.526تبلػ ،  ) على وباالعتماد

هنالك عالقة "  المرتبطة بهذا المتؽٌر  صٌاؼة الفرضٌةعملت على  د فإن الباحثة ق الدراسات السابقة 

وحسب نتائج تحلٌل االنحدار الخطً بٌن ازدواجٌة االدوار و االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة" 

لباحثة تإكد على رفض الفرضٌة وأعتبارها ؼٌر مقبولة وعلٌه فان النتائج تإكد على أن المتعدد فؤن ا

 .األجتماعٌة لدى الشركات الصناعٌة أزوداجٌة األدوار لٌس لها تؤثٌر على االفصاح عن المسإولٌة 

مان وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بالنظر الى دلٌل الحاكمٌة المإسسٌة للشركات االردنٌة والذي ٌنص لض

عدم تضارب المصالح والمحافظة على جودة الرقابة ٌجب أن ٌستلم شخصان مختلفان لكال المنصبٌن 

ومن األفضل أن ٌتم إختٌار عضواً مستقال لمنصب رئٌس التنفٌذي  ألجل المحافظة على فعالٌة مجلس 

 (.  2010،حوكمة الشركاتاالدارة )دلٌل 

ٌة للشركات عٌنة الدراسة فإن القلٌل من الشركات  كان وعلٌه ومن خالل تحلٌل محتوى القوائم المال

لدٌها خاصٌة إزدواجٌة االدوار وهذا ٌدل على التزام الشركات الصناعٌة المدرجة بدلٌل حاكمٌة 

الشركات وبالتالً فؤنه ٌعززعملٌة الرقابة وكذلك تقلٌل حجب المعلومات والذي ٌإدي الى تقلٌل كلفة 

ًة الى ذلك فؤن إزدواجٌة االدوار تزٌد من تركٌز سلطة إتخاذ القرار ( وإضافAtan,.2013الوكالة )

وإن الرئٌس المستقل ٌوفر سلطة قوٌة للمجالس  وذلك ٌنعكس وبشكل إٌجابً  على جودة االفصاح 

(. حٌُث نظرٌة الوكالة تنص  على انه ٌجب  Habbash.,2016عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات )

ح بٌن منصب رئٌس التنفٌذي ورئٌس مجلس االدارة حٌُث ان ازوداجٌة أن ٌكون هنالك فصل واض

الرقابة  األدوار تمنح فرصة للمدراء التنفٌذٌن للسٌطرة على عملٌات صنع القرار وكذلك ضمان جودة 
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تكمن صعوبة بمعرفة فٌما اذا كانت المهام تإدا  بشكل مستقل وبعٌدٍة عن  فعند  ازوداجٌة االدوار

 ة . المصالح الشخصٌ

( حٌُث أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة بٌن  2018وهذه النتٌجة تتفق مع دراسة )الٌاس.، 

وتتعارض مع نتائج دراسة  ، المسإولٌة األجتماعٌةإزدواجٌة األدوار و مستوى األفصاح عن 

(Atan, 2013) التً أوضحت أن ألزدواجٌة األدوار أثر سلبً على االفصاح عن المسإولٌة

حٌُث اشار الى  أن ازدواجٌة األدوار تإثر  (  Beji et al .,2020تماعٌة ،وكذلك مع دراسة )األج

 وبشكل سلبً على األفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة .

نسبة أما المتؽٌر المستقل السادس المتمثل بالمإهالت العلمٌة ألعضاء مجلس األدارة والذي ُعبَر عنُه ب

. جمالً عدد االعضاءإبعمل الشركة الى ة ن على شهادات لها عالقالحاصلٌة أعضاء مجلس االدار

، وفً سٌاق إختبار (0.460تبلػ ) P-valueلها قٌمة إحتمالٌة ،  ( 0.031بلؽت  ) Coffفإن قٌمة 

صٌاؼة عملت على الفرضٌة المرتبطة بهذا المتؽٌر فؤن الباحثة وإستناداً إلى الدراسات السابقة 

ك عالقة بٌن المإهالت العلمٌة العضاء مجلس االدارة و االفصاح عن هنالالفرضٌة التالٌة " 

وحسب نتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد فؤن الباحثة تإكد على رفض المسإولٌة االجتماعٌة" 

الفرضٌة وعلٌه فان النتائج تإكد على أن المإهالت العلمٌة ألعضاء مجلس االدارة التساهم إٌجاباً فً 

  عن المسإولٌة األجتماعٌة لدى الشركات الصناعٌة . زٌادة االفصاح

حٌُث نص دلٌل الحاكمٌة المإسسٌة أن من اآلفضل للشركات أن ٌكون مجلس أدارتها متنوع من  

فٌمكن أن ٌكون  ( ،2010حوكمة الشركات ، الناحٌة التعلٌمة لضمان النمو والنجاح واألستدامة )دلٌل

جلس من ناحٌة األعضاء الحاصلٌن على شهادات علٌا أو مقٌاس المإهالت العلمٌة ألعضاء الم

المرتبطٌن بمجال عمل  الشركة أو االعضاء  الحاصلٌن على شهادات فً نفس مجال عمل الشركة . 

على شهادات علٌا سٌعملون وبشكل عام وأكدت نتائج الدراسات السابقة على أن االعضاء الحاصلٌن 

، وأن هذه الشركات سٌكون لدٌها المزٌد من األموال تهاأداء الشركة وكذلك تحسٌن سمع على رفع

والحوافز التً  تجعلها تإدي المسإولٌة األجتماعٌة وأن جودة الموظفٌن وكفائتهم سٌنعكس بشكل 

 ( . Li et al .,2020إٌجابً على األداء المالً ورفع القدرة التنافسٌة للشركة ) 

المقدمة من الشركات الصناعٌة األردنٌة عٌنة الدراسة ومن خالل نتائج تحلٌل المسإولٌة األجتماعٌة 

توصلت أن الشركات التً ٌوجد فٌها أعضاء حاملٌن شهادات فً نفس مجال عمل الشركة الٌوجد لُه 
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عالقة بمستوى االفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة الن الشركات التً لم ٌكن لدٌها أعضاء حاصلٌن 

ة قد عملت على تقدٌم  واالفصاح عن جمٌع أنشطتها على شهادات فً نفس مجال عمل الشرك

المجتمعٌة . فبموجب نظرٌة األعتماد على الموراد  أن مجلس االدارة ٌعتبر مورد رئٌسً ومهم 

للشركة فتوافر مإهالت علمٌة مرتبطة فً مجال عمل الشركة سٌساعد الشركة فً إدارة مهامها على 

 .((Fered ,2012مستوى عالً من الكفاءة 

عضاء أعدد ما فٌما ٌخص المتؽٌر المستقل السابع المتمثل بحجم مجلس االدارة والذي ُعبَرعنُه بأ

وفً ( ، 0.030تبلػ )  P-value( ، ولها  قٌمة إحتمالٌة 0.000-) Coff، فإن قٌمة ةمجلس االدار

سابقة  عملت سٌاق إختبار الفرضٌة المرتبطة بهذا المتؽٌر فإن الباحثة  وباالعتماد على الدراسات ال

هنالك عالقة بٌن حجم مجلس االدارة و االفصاح عن المسإولٌة  "على  صٌاؼة الفرضٌة التالٌة 

 و قبول الفرضٌة ووفقاً  لنتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد  فإن الباحثة تإكد على االجتماعٌة". 

 عن المسإولٌة االجتماعٌة ، ان إتجاه التؤثٌر الناجم عن حجم مجلس األدارة هو سلباً على االفصاح

نتائج تإكد على أن زٌادة عدد أعضاء مجلس األدارة  فً الشركة  ٌإثر سلباً على زٌادة الوعلٌه فإن 

، وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة أنه لٌس من الضروري وجود عدد فصاح عن المسإولٌة االجتماعٌةاال

تمع زٌادة المهتمٌن بالقضاٌا المتعلقة بالمجكبٌر من األعضاء فً مجلس االدارة لٌساهم فً العمل على 

، حٌُث أن مفهوم المسإولٌة األجتماعٌة ٌسجل معدالت قلٌلة فً الدول والبٌئه والموظفٌن فً الشركة

ٌَسعون الى تطبٌق المسإولٌة األقتصادٌة أكثر من تركٌزهم   النامٌة كمثل األردن فؤصحاب المصالح 

 (.2015لزامل .،على تطبٌق المسإولٌة االجتماعٌة )ا

أعضاء وكحد  5وٌشٌر دلٌل الحاكمٌة المإسسٌة للشركات األردنٌة أن عدد االعضاء فً الحد االدنى  

.ومن منظور نظرٌة الوكالة التً تقر أن المجالس  (2010،حوكمة الشركات)دلٌل عضواً  13أقصى 

ات  أكثر صعوبة وستقلل المتكونة من عدد كبٌر من األعضاء  سٌجعل عملٌة التنسٌق وإتخاذ القرار

من كفاءة وأداء الشركة  وإحتمالٌات ظهور تعارضات بٌن الوكاالت لضعؾ األتصال بٌن األعضاء 

والذي سٌإثر وبشكل سلبً على أعمال األدارة وبالتالً تراجع إداء الشركة والعكس صحٌح بالنسبة 

 لمجالس األدارة  المتكونة من عدد قلٌل من االعضاء .

( والتً أقرت بؤن حجم Mousa, al et,2018جة تتفق مع وجهة النظر الثانٌة لدراسة  )وهذه النتٌ 

مجلس اإلدارة الصؽٌر ٌقلل التكلفة وٌسهل عملٌة اإلتصال بٌن أعضاء المجلس وكذلك ٌسهل عملٌة 
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(  التً أوضحت أن مجالس Beji et al.,2020التنسٌق بٌن األعضاء ،وتتعارض مع نتائج دراسة )

الكبٌرة لها إرتباط إٌجابً  مع االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة  ،وكذلك مع نتائج دراسة اإلدارة 

(Atan, 2013) حٌُث اشارت الى ان حجم مجلس األدارة لُه تؤثٌر إٌجابً على مستوى األفصاح عن

ن بصورة المسإولٌة األجتماعٌة  وٌزٌد من فعالٌة المجلس وقدرة على المراقبة أعمال المدراء التنفٌذٌ

 أفضل.

وبالنسبة للمتؽٌرات الضابطة والمتمثلة بربحٌة الشركة والتً تم قٌاسها على أساس العائد على 

األصول ، وحجم الشركة والمقاسة باللوؼارتم الطبٌعً إلجمالً األصول ، والرافعة المالً والتً 

التحلٌل الى عدم  ت نتائجِقٌست على أساس إجمالً الخصوم مقسوماً على إجمالً االصول فؤوضح

اعٌة للشركات الصناعٌة جود عالقة بٌن المتؽٌرات الضابطة ومستوى األفصاح عن المسإولٌة اإلجتم

 األردنٌة .

 

 :ملخص إختبار الفرضٌات : 5-7

، إنها ُتَوضح ابعاد الحاكمٌة المإسسٌة  والتً لها   (11إن ملخص النتائج  الموضحة فً الجدول )

فصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة للشركات األردنٌة المدرجة فً بورصة عمان  عالقة إٌجابٌة على اال

اإلفصاح عن وأن التنوع بجنس أعضاء مجلس األدارة لُه تؤثٌراً أٌجابٌاً وّذو داللة إحصائٌة بزٌادة 

، وان إستقاللٌة أعضاء مجلس األدارة وإستقاللٌة لجنة التدقٌق وكذلك  حجم  المسإولٌة األجتماعٌة

س األدارة  لها تؤثٌر سلبً على االفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة  للشركات األردنٌة المدرجة مجل

فً بورصة عمان لالوراق المالٌة، وأما األبعاد المتبقٌة للحاكمٌة المإسسٌة ) التنوع بالجنسٌة ، 

لة إحصائٌة  لهذه فقد بٌنت النتائج عدم وجود تؤثٌراً ذا  دالٌة األدوار، المإهالت العلمٌة( وازواج

 األبعاد على االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة للشركات الصناعٌة األردنٌة التً تم دراستها .
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 ملخض اختبار الفرضٌات (11جدول)

 القرار صٌؽة الفرضٌة الفرضٌة

 المجموعة األولى

الفرضٌة 
 األولى

فصاح عن هنالك عالقة بٌن استقاللٌة اعضاء مجلس االدارة واال
 المسإولٌة االجتماعٌة

 مقبولة

الفرضٌة 
 الثانٌة

هنالك عالقة بٌن وجود العنصر النسائً ضمن  اعضاء مجلس االدارة و 
 االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة

 
 مقبولة

الفرضٌة 
 الثالثة

هنالك عالقة بٌن التنوع فً جنسٌة اعضاء مجلس االدارة و االفصاح عن 
 ةالمسإولٌة االجتماعٌ

 
 مرفوضة

الفرضٌة 
 الرابعة

هنالك عالقة بٌن استقاللٌة لجان التدقٌق و االفصاح عن المسإولٌة 
 االجتماعٌة .

 
 مقبولة

الفرضٌة 
 الخامسة

 مرفوضة هنالك عالقة بٌن ازدواجٌة االدوار و االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة

الفرضٌة 
 السادسة
 

اء مجلس االدارة و االفصاح هنالك عالقة بٌن المإهالت العلمٌة العض
 عن المسإولٌة االجتماعٌة

 
 مرفوضة

الفرضٌة 
 السابعة

هنالك عالقة بٌن حجم مجلس االدارة و االفصاح عن المسإولٌة 
 االجتماعٌة

 مقبولة
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:اإلختبار الخطً المتعدد : )إختبار تؤثٌر المتغٌر المعدل على العالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة  5-8

 فصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة (.واال

تناول هذا الجزء من الدراسة  فحص دور المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( على العالقة بٌن الحاكمٌة 

المإسسٌة واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة .وقد تمٌزت الدراسة بإعتمادها على قٌاس مجموعة 

ة عالٌة ومعرفة مدى تؤثٌرها على االفصاح من خصائص مجلس األدارة للحصول على نتائج ذات دق

عن المسإولٌة األجتماعٌة .فقد تم إستخدم تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد لتحدٌد دور المتؽٌر المعدل 

 على العالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة .

على االفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة  حٌُث تم عرض تؤثٌر المتؽٌرات المستقلة للحاكمٌة المإسسٌة

 (.1للشركات الصناعٌة عٌنة الدراسة فً النموذج رقم )

لمعرفة دوره فً هذه (1(  فٌوضح نتائج إدخال المتؽٌر المعدل على نموذج )2أما   نموذج رقم )

هً وأما نتائج ضرب المتؽٌر المعدل مع كل متؽٌر مستقل  لؽرض إنشاء متؽٌر التفاعل فالعالقة 

            (3موضحه فً  نموذج رقم )
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 دور هٌكل الملكٌة فً العالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة  (12جدول رقم )

 1نموذج  2نموذج  3نموذج 

Variable 
P-value 

Coff 
 

P-value 
COFF 
 

P-value 
COFF 
 

0.053 
0.0002 
 

0.083 
-0.008 
 

0.060 
-0.008 
 

Ned 

0.638 
0.050 
 

0.054 
0.056 
 

0.058 
0.055 
 

GD 

0.368 
0.055 
 

0.105 
0.563 
 

0.111 
0.555 
 

ND 

0.000 
0.086 
 

0.223 
-0.020 
 

0.021 
-0.020 
 

ACind 

0.615 
-0.018 
 

0.532 
0.012 
 

0.526 
0.002 
 

CEO 

0.558 
0.0001 
 

0.405 
0.085 
 

0.460 
0.031 
 

ED 

0.025 
-0.003 
 

0.045 
-0.008 
 

0.030 
-0.000 
 

SIZE 

0.151 
0.225 
 

0.062 
-0.023 
 

  OCEN 

0.055 
0.014 
 

    NED*OCEN 

0.551 
0.014 
 

    GD*OCEN 

0.005 
0.264 
 

    ND*OCEN 

0.058 
-0.214 
 

    ACIND*OCEN 

0.400 
0.085 
 

    CEO*OCEN 

0.401 
0.254 
 

    ED*OCEN 

0.008 -0.058     SIZE*OCEN 
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0.318 
0.040 
 

0.625 
0.138 
1.23 

0.222 
0.048 
1.23 

FSize 

0.444 
0.045 
 

0.404 
0.053 
0.84 

0.413 
0.051 
0.82 

POR 

0.360 
-0.031 
 

0.350 
-0.031 
-0.54 

0.301 
-0.025 
-0.50 

LEV 

0.62 0.616 0. 60 R2 

15.24(0.0000) 20.54(0.0000) 21.23(0.0000) F- statistic 

 NED عضاء مجلس االدارةأستقاللٌة ا ، GD التنوع بجنس اعضاء مجلس االدارة، ND ،التنوع بجنسٌة اعضاء مجلس االدارة ACIND 

حجم  FSIZEهٌكل الملكٌة  OCEN حجم مجلس االدارة ، SIZE ، المإهالت العلمٌةED ، ازدواجٌة االدوار CEO، استقاللٌة لجنة التدقٌق

 .عة المالٌةالراف LEV،ة الشركات ربحٌ PRO، الشركات 

 

( ٌتضح إن العالقة بٌن 1بالنسبة للمتؽٌر المستقل األول إستقاللٌة مجلس اإلدارة ففً النموذج )

(  2إستقاللٌة مجلس اإلدارة واالفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة  أنها عالقة سلبٌة . وٌوضح نموذج )

اللٌة أعضاء مجلس اإلدارة واالفصاح أثر إدخال المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة( على العالقة بٌن إستق

عن المسإولٌة اإلجتماعٌة فؤشارت النتائج إن العالقة التزال سلبٌة بٌن إستقاللٌة أعضاء مجلس 

األدارة و االفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة ، أي إن أثر المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( سلبٌاً على 

 االفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة .

( أثر العالقة التفاعلٌة بٌن المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌه ( وإستقاللٌة أعضاء 3عرض نموذج )وٌست

مجلس االدارة على العالقة بٌن إستقاللٌة أعضاء مجلس األدارة واألفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة 

وفً سٌاق ،  P-value (0.055  )ولها قٌمة إحتمالٌة  ،  Coff(0.014 )  قٌمة ، حٌُث توضح النتائج 

صٌاؼة ل اعتمدت على دراسات السابقة إختبار الفرضٌة المرتبطة بهذا المتؽٌر فإن الباحثة قد 

" ان هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن استقاللٌة اعضاء مجلس الفرضٌة المتعلقة بهذا المتؽٌر 

تحلٌل اإلنحدار الخطً المتعدد واستناداً إلى  نتائج  االدارة  واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة"  

وإن للمتؽٌر المعدل أثراً أٌجابٌاً على العالقة بٌن إستقاللٌة  قبول الفرضٌة فؤن الباحثة  تإكد على 

أعضاء مجلس األدارة واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة . وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة )السمونً 

ٌة المإسسٌة والملكٌة العائلٌة على مستوى إٌجابً للملك( حٌُث أشارت النتائج إلى وجود تؤثٌر 2015،

األفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة للبنوك والشركات التؤمٌن الفلسطٌنٌة . وكذلك أوضح 

(Makhlouf et al ,.2018 فً دراسته إن الملكٌة اإلدارٌة والملكٌة العائلٌة لهم أرتباط وثٌق  )

 بؤستمرارٌة أعمال الشركة . 



21 
  

لمتؽٌر المستقل الثانً المتمثل بتنوع جنس أعضاء مجلس االدارة ،حٌث ٌوضح النموذج ا ص فٌما ٌخو

( اثر العالقة المباشرة بٌن تنوع جنس أعضاء مجلس األدارة واالفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة 1)

عن ، حٌُث أشارت النتائج إلى وجود عالقة إٌجابٌة بٌن تنوع جنس أعضاء مجلس األدارة واالفصاح 

المسإولٌة األجتماعٌة . وعند إدخال  أثر المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة( على العالقة وكما موضح فً 

( تبٌن إن لُه أثر إٌجابً على العالقة بٌن تنوع جنس أعضاء مجلس األدارة واألفصاح عن 2نموذج )

 المسإولٌة األجتماعٌة .

ؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( وتنوع جنس أعضاء ( أثر العالقة التفاعلٌة بٌن المت3َوٌوضح نموذج )

مجلس األدارة على العالقة بٌن تنوع بجنس اعضاء مجلس االدارة واألفصاح عن المسإولٌة 

-P  ولها قٌمة إحتمالٌة تبلػ  ،   Coff(0.014 )فؤوضحت النتائج إلى أن قٌمة  ،االجتماعٌة للشركات 

value (0.551  )  ٌة المرتبطة بهذا المتؽٌر فإن الباحثة عملت على . وفً سٌاق إختبار الفرض

" ان هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن التنوع بجنس  صٌاؼة الفرضٌة المتعلقة بهذا المتؽٌر

وأعتماداً على نتائج تحلٌل االنحدار   اعضاء مجلس االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة "

وضحت النتائج أن هٌكل الملكٌة الٌوجد لُه . حٌث أض الفرضٌةرفالخطً المتعدد فإن الباحثة تإكد 

 أثر على العالقة بٌن تنوع جنس أعضاء مجلس االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة . 

نعدام القدرة على التفاعل بٌن حملة األسهم مع االدارة وبما أن الملكٌة ٌتم ؤوٌمكن تبرٌر هذه النتٌجة  ب

وعلٌه أن هٌكل الملكٌة الٌعزز أداء الشركة  ،المحدادات التً تعزز أداء الشركةأعتبارها أحد أهم 

بسبب عدم وجود تفاعل جٌد بٌن حملة األسهم وإدارة الشركة وهذا سٌإدي إلى مشاكل الوكالة من 

النوع االول بٌن حملة االسهم واالدارة بسبب عدم التناسق بالمعلومات ومن ضمنها معلومات  أنشطة 

)حملة االسهم(  )السمونً  مدراء والتً ٌحصلون علٌها المالكلٌة االجتماعٌة التً ٌمتلكها الالمسإو

( حٌُث أوضح عدم Abu Sufian & Zahan 2013( .وهذه النتٌجة تتفق مع نتائج دراسة )2015،

وجود عالقة بٌن الملكٌة االدارٌة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة ،وتتعارض هذه النتٌجة مع 

( حٌُث أشارت نتائج دراسته إلى وجود عالقة أٌجابٌة بٌن الملكٌة  Uwuigbe, 2011دراسة )

 االدارٌة واالفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة .

جنسٌة أعضاء مجلس األدارة  ، فؤشارت نتائج التحلٌل  التنوع لمتؽٌر المستقل الثالث المتمثل أما ا

سٌة اعضاء مجلس األدارة واالفصاح عن المسإولٌة المتعلقة بالعالقة المباشرة بٌن تنوع جن
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(  إلى عدم وجود عالقة بٌن تنوع جنسٌة أعضاء مجلس األدارة 1األجتماعٌة الموضحة فً نموذج )

واالفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة . وعند إدخال أثر المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة (  على العالقة 

( فؤوضحت النتائج 2إولٌة األجتماعٌة وكما موضح فً نموذج)بٌن تنوع جنسٌة واألفصاح عن المس

لعدم وجود أثر لهٌكل الملكٌة على العالقة بٌن تنوع جنسٌة أعضاء مجلس األدارة واألفصاح عن 

 المسإولٌة األجتماعٌة .

( أثر العالقة التفاعلٌة بٌن المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( و التنوع بجنسٌة 3وٌعرض نموذج )

ء مجلس األدارة على العالقة بٌن تنوع جنسٌة أعضاء مجلس األدارة واألفصاح عن المسإولٌة أعضا

 P-valueولها قٌمة إحتمالٌة ،  Coff(0.264  )فتوصلت نتائج الدراسة إلى  ان قٌمة  اإلجتماعٌة ،

اسات السابقة وفً سٌاق إختبار الفرضٌة المرتبطة بهذا المتؽٌر فإن الباحثة وإستناداً للدر،  ( 0.005)

" ان هٌكل  الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن تنوع الجنسٌة العضاء قد عملت على صٌاؼة الفرضٌة 

وأعتماداً على نتائج تحلٌل األنحدار الخطً مجلس االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة"   

كل الملكٌة( لُه أثراً أٌجابٌاً أي ان المتؽٌر المعدل)هٌ  قبول الفرضٌة المتعدد فإن الباحثة تإكد على 

على العالقة بٌن تنوع جنسٌة أعضاء مجلس االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة ، وهذه 

( فؤشارت نتائج دراسته الى وجود عالقة أٌجابٌة بٌن 2014النتٌجة تتفق مع نتائج دراسة )ابراهٌم .،

 .Hu, et)     ٌة ،وكذلك تتفق مع نتائج دراسةالملكٌة المإسسٌة واالفصاح عن المسإولٌة األجتماع

al., 2016 فؤوضحت نتائج دراسته إلى وجود تؤثٌر إٌجابً للملكٌة المإسسٌة على االفصاح عن )

 المسإولٌة االجتماعٌة.

( نتائج تحلٌل العالقة 1لمتؽٌر المستقل الرابع المتمثل بإستقاللٌة لجنة التدقٌق حٌُث ٌوضح نموذج )ا 

ٌن إستقاللٌة لجنة التدقٌق واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة ،فؤشارت النتائج إلى وجود المباشرة ب

عالقة بٌن إستقاللٌة لجنة التدقٌق واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة لكن تجاه العالقة سلبً . وفً 

لٌة لجنة التدقٌق ( ٌوضح أثر إدخال المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( على العالقة بٌن إستقال2نموذج )

واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة حٌُث أوضحت نتائج التحلٌل إلى عدم وجود اثر لهٌكل الملكٌة 

 على العالقة بٌن إستقاللٌة لجنة التدقٌق واالفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة .

ستقاللٌة لجنة التدقٌق ( أثر العالقة التفاعلٌة بٌن المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة( وإ3وٌوضح النموذج )

  P-value (0.058ولها قٌمة إحتمالٌة  ، Coff(-0.214  )،حٌُث توصلت نتائج الدراسة الى إن قٌمة 
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للدراسات السابقة فإنها   استناداً . وفً سٌاق إختبار الفرضٌة المرتبطة بهذا المتؽٌر فإن الباحثة و  (

لى العالقة بٌن استقاللٌة لجان التدقٌق " ان هٌكل الملكٌة ٌإثر ععملت على صٌاؼة الفرضٌة 

ووفقاً لنتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد فإن الباحثة  واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة "  

وٌمكن تبرٌر هذه  وأن أثر المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة (  كان سلبٌاً .  قبول الفرضٌة تإكد على 

دارة الشركة والعمل على أتخاذ قرارات لها تؤثٌر على االنشطة النتٌجة إلى أن تدخل العائالت فً أ

 (Rees and Rodionova, 2015المجتمعٌة.) 

( أن الملكٌة االدارٌة لها اثر سلبٌة على  Paek et al ,.2013وهذه النتٌجة تتفق مع نتائج دراسة )

(  فؤوضحت نتائج 2014،االفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة ،وكذلك تتفق مع نتائج دراسة )ابراهٌم 

التحلٌل إلى وجود تؤثٌر سلبً لهٌكل الملكٌة االدارٌة وملكٌة االفراد على االفصاح عن المسإولٌة 

نوا أعضاء األجتماعٌة .وٌشٌر دلٌل الحاكمٌة المإسسٌة للشركات  األردنٌة  على ضرورة ان ٌكو

 (.2010لشركات،ا اللجان مستقلٌن )دلٌل حوكمة

( أثر العالقة 1المستقل السادس المتثل بإزواجٌة األدوار حٌُث ٌوضح نموذج )بالنسبة للمتؽٌر 

المباشرة بٌن إزدواجٌة األدوار واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة  ،حٌث أشارت النتائج إلى عدم 

وجود عالقة بٌن إزدواجٌة األدوار واالفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة ، وعند إدخال المتؽٌر المعدل 

( أشارت النتائج إلى عدم وجود اثر للمتؽٌر المعدل )هٌكل 2هٌكل الملكٌة (وكما موضح فً نموذج ))

 الملكٌة ( على العالقة  بٌن إزواجٌة األدوار واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة .

لٌة ( أثر العالقة التفاعلٌة بٌن المتؽٌر المعدل هٌكل الملكٌة واالفصاح عن المسإو3ٌعرض النموذج )

 P-value ولها قٌمة إحتمالٌة  ،  Coff (0.085  )االجتماعٌة ،حٌُث أوضحت النتائج أن قٌمة 

. وفً سٌاق إختبار الفرضٌة المرتبطة بهذا المتؽٌر فإن الباحثة ووفقاً للدراسات السابقة ( 0.400)

ة االدوار " ان هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن ازدواجٌفإنها عملت على صٌاؼة الفرضٌة 

وإعتماداً على نتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد فإن واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة"  

وعدم وجود أثر للمتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( . وٌمكن تبرٌر   رفض الفرضٌةالباحثة تإكد على 

خاذ قرارات تإثر على هذه النتٌجة لمشاركة بعض أفراد العائالت فً ادارة الشركة والعمل  على إت

وتتفق هذه النتٌجة مع نتائج دراسة )بدوي (.Rees and Rodionova, 2015االنشطة المجتمعٌة )
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( حٌُث اشار إلى عدم وجود عالقة بٌن الملكٌة المإسسٌة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة 2016،

. 

لس األدارة حٌُث ٌوضح للمتؽٌر السادس المتمثل بالمإهالت العلمٌة ألعضاء مج فٌما ٌخصو

( العالقة المباشرة بٌن المإهالت العلمٌة العضاء مجلس االدارة واالفصاح عن المسإولٌة 1نموذج)

االجتماعٌة  ،فؤشارت نتائج التحلٌل إلى عدم وجود عالقة بٌن المإهالت العلمٌة واالفصاح عن 

ٌة ( على العالقة بٌن المإهالت المسإولٌة االجتماعٌة . وعند إدخال المتؽٌر المعدل )هٌكل الملك

ٌَن  انُه الٌوجد أثر للمتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة (  العلمٌة واالفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة  َتَب

 على العالقة  بٌن المإهالت العلمٌة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة .

)هٌكل الملكٌة( والمإهالت العلمٌة  ( أثر العالقة التفاعلٌة بٌن المتؽٌر  المعدل3وٌوضح النموذج )

ولها قٌمة  ،  Coff(0.254 )قٌمة العضاء مجلس االدارة ،حٌُث أشارت نتائج الدراسة الى إن 

ة وإستناداً . وفً سٌاق إختبار الفرضٌة المرتبطة بهذا المتؽٌر فإن الباحث  P-value (0.401)إحتمالٌة 

" ان هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بالشكل التالً  عملت على صٌاؼة الفرضٌة للدراسات السابقة قد

وإستناداً إلى بٌن المإهالت العلمٌة العضاء مجلس االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة"  

وان المتؽٌر المعدل )هٌكل رفض الفرضٌة نتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد فإن الباحثة تإكد على 

لى العالقة بٌن المإهالت العلمٌة العضاء مجلس االدارة واالفصاح عن الملكٌة ( لٌس لُه أثر ع

ات باالفصاح عن المسإولٌة وٌمكن تبرٌر هذه النتٌجة بؤنعدام أهتمام الشرك المسإولٌة االجتماعٌة.

األجتماعٌة واالقتصار على االفصاح االجباري وأهمالهم االفصاح االختٌاري عن المعلومات المتعلقة 

 & Abu Sufian)    . وهذه النتٌجة تتفق مع دراسة ( Salehi, et al ,. 2010 لمجتمعة )باالنشطة ا

Zahan 2013 فاوضحت نتائج الدراسة الى عدم وجود اثر للملكٌة االدارٌة على المسإولٌة )

 االجتماعٌة .

اشرة بٌن ( العالقة المب1بالنسبة للمتؽٌر السابع المتمثل بحجم مجلس االدارة  حٌُث ٌوضح نموذج )

حجم مجلس االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة ، فؤشارت نتائج التحلٌل إلى وجود عالقة 

، وٌعرض ٌة ولكن تجاه هذه العالقة سلبٌاً بٌن حجم مجلس االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماع

مجلس االدارة واالفصاح  بٌن حجم ( أثر إدخال المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة( على العالقة2نموذج )
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عن المسإولٌة االجتماعٌة فؤشارت النتائج إلى عدم وجود أثر للمتؽٌر المعدل على العالقة  بٌن حجم 

 مجلس األدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة .

 ( أثر العالقة التفاعلٌة بٌن المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة( وحجم مجلس االدارة ،3وٌوضح نموذج )

وفً . P-value (0.008  )ولها قٌمة إحتمالٌة  ،  Coff(-0.058 )ؤشارت نتائج التحلٌل الى إن قٌمة ف

سٌاق إختبار الفرضٌة المرتبطة بهذا المتؽٌر فإن الباحثة وإستناداً للدراسات السابقة فقد عملت على 

مجلس االدارة " ان هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن حجم صٌاؼة الفرضٌة بالشكل التالً 

وباالعتماد على نتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد فإن واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة " 

وأن أثر المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( كان سلبٌاً . وٌمكن تبرٌر  قبول الفرضٌة الباحثة تإكد على 

وبالتالً أنعدام شطة المجتمعٌة  ذلك بسبب أن بعض الشركات ترى إنه  الٌوجد حاجة للمشاركة باالن

(. وهذه النتٌجة تتفق مع دراسة Ghazali,2000االهتمام بالمسإولٌة االجتماعٌة واالفصاح عنها  )

(Chang et al .,2011حٌُث أشارت نتائج إلى أن الملكٌة االدارٌة لها أثر سلبً على ا ) الفصاح عن

 .المسإولٌة اإلجتماعٌة 

والمتمثلة بحجم الشركة والمقاسة باللوؼارتم الطبٌعً إلجمالً األصول ،و لمتؽٌرات الضابطة أما او

، والرافعة المالً والتً ِقٌست على  اسها على أساس العائد على األصولربحٌة الشركة والتً تم قٌ

وجود عالقة عدم  أساس إجمالً الخصوم مقسوماً على إجمالً االصول فؤوضحت نتائج التحلٌل  إلى 

 .ات الضابطة ومستوى األفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة للشركات الصناعٌة األردنٌةبٌن المتؽٌر

 : ملخص أختبار الفرضٌات  5-9

نتائج ضرب المتؽٌر  ( 3نموذج )، حٌُث ٌعرض فً  ( 12إن ملخص النتائج  موضح فً الجدول )

كٌة ( على العالقة بٌن  المعدل )هٌكل الملكٌة ( بكل متؽٌر مستقل وأثر المتؽٌر المعدل )هٌكل المل

متؽٌرات الحاكمٌة المإسسٌة واالفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة للشركات األردنٌة المدرجة فً 

بورصة عمان وتشٌر النتائج الى  وجود أثر إٌجابً للمتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( على العالقة بٌن 

الٌوجد أثر للمتؽٌر المعدل )هٌكل المكلٌة  استقاللٌة المجلس واالفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة ، و

، وهنالك االفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة( على العالقة بٌن التنوع بجنس أعضاء مجلس األدارة و

أثر إٌجابً للمتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة( على العالقة بٌن التنوع بجنسٌة أعضاء مجلس األدارة 

أثراً سلبٌا ًللمتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( على العالقة بٌن ، واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌةو
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إستقاللٌة لجنة التدقٌق واإلفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة ، والٌوجد أثر للمتؽٌر المعدل )هٌكل 

الملكٌة ( على العالقة بٌن إزدواجٌة األدوار واالفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة ، والٌوجد أثر 

األفصاح عن المسإولٌة المعدل )هٌكل الملكٌة( على العالقة بٌن المإهالت العلمٌة وللمتؽٌر المعدل 

 اإلدارة وهٌكل الملكٌة  ، وهنالك  اثر سلبً للمتؽٌر المعدل على العالقة بٌن حجم مجلس األجتماعٌة

 ملخص اختبار الفرضٌات  (13جدول )

 القرار صٌؽة الفرضٌة الفرضٌة

 المجموعة الثانٌة
 الفرضٌة
 األولى

ان هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن استقاللٌة اعضاء مجلس االدارة  
 واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة.

 مقبولة

الفرضٌة 
 الثانٌة

ان هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن التنوع بجنس اعضاء مجلس 
 االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة .

 
 مرفوضة

الفرضٌة 
 الثةالث

ان هٌكل  الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن تنوع الجنسٌة العضاء مجلس 
 االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة

 مقبولة

الفرضٌة 
 الرابعة

ان هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن استقاللٌة لجان التدقٌق واالفصاح 
 عن المسإولٌة االجتماعٌة

 
 مقبولة

الفرضٌة 
 الخامسة

كل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن ازدواجٌة االدوار واالفصاح عن ان هٌ
 المسإولٌة االجتماعٌة .

 
 مرفوضة

الفرضٌة 
 السادسة
 

ان هٌكل الملكٌة ٌإثر على العالقة بٌن المإهالت العلمٌة العضاء مجلس 
 االدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة

 مرفوضة

الفرضٌة 
 السابعة

ٌإثر على العالقة بٌن حجم مجلس االدارة واالفصاح عن  ان هٌكل الملكٌة
 المسإولٌة االجتماعٌة .

 
 مقبولة
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  سادسالفصل ال

 النتائج والتوصٌات

 : المقدمة   6-1

الدراسة  ، وكذلك  سٌتم فً هذا الفصل عرض  ملخص النتائج التً توصلت  إلٌها الباحثة فً

 التوصٌات والمقترحات للدراسات المستقبلٌة .

 : النتائج  6-2

 (،1نموذج )تستعرض هذه الفقرة ملخص لنتائج الدراسة .حٌُث سٌتم عرض مخلص نتائج كل من 

سٌتناول االول العالقة المباشرة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واإلفصاح عن  (3( ،نموذج )2نموذج )

تماعٌة للشركات الصناعٌة األردنٌة عٌنة الدراسة ، أما الثانً فسٌتناول أثر المتؽٌر المسإولٌة اإلج

المعدل )هٌكل الملكٌة (على العالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة ، 

ٌع والثالث سٌتناول أثر  العالقة التفاعلٌة بٌن المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( المضروب بجم

 المتؽٌرات المستقلة .

(  والذي ٌوضح العالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة واإلفصاح عن المسإولٌة 1بالنسبة  نموذج) (1

اإلجتماعٌة للشركات األردنٌة عٌنة الدراسة ،حٌث أَتَضَح أن العالقة بٌن )إستقاللٌة أعضاء 

الفصاح عن المسإولٌة مجلس اإلدارة  ، وإستقاللٌة لجنة التدقٌق ، وججم مجلس اإلدارة ( وا

اإلجتماعٌة عالقة سلبٌة، وٌتضح أن العالقة بٌن التنوع بجنس أعضاء مجلس اإلدارة  

لتنوع بجنسٌة ، وإنه التوجد عالقة بٌن )اإولٌة اإلجتماعٌة  عالقة إٌجابٌةواإلفصاح عن المس

ة ( ، المإهالت العلمٌة ألعضاء مجلس األدارأعضاء مجلس اإلدارة، أزوداجٌة األدوار

،  وٌظهر كذلك إن للمتؽٌرات الضابطة )حجم الشركة  ،ألفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة وا

 أثر على تلك العالقة .الى عدم وجود ربحٌة الشركة ، الرافعة المالٌة( 

توضح النتائج المتعلقة بؤثر المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( عند إدخاله على  العالقة بٌن   (2

ة واإلفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة للشركات الصناعٌة اإلردنٌة عٌنة الحاكمٌة المإسسٌ
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إال أن المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( قد أثر إٌجاباً على   (2الدراسة الموضحة فً نموذج)

العالقة بٌن التنوع بجنس أعضاء مجلس األدارة واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة ، وقد 

كل الملكٌة ( بشكل سلبً على العالقة بٌن )إستقاللٌة مجلس األدارة أثر المتؽٌر المعدل )هٌ

،حجم مجلس االدارة (و األفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة ،وال ٌوجد للمتؽٌر المعدل أي 

تؤثٌر على العالقة بٌن ) التنوع بجنسٌة أعضاء مجلس االدارة ،أستقاللٌة لجنة التدقٌق ، 

االفصاح عن المسإولٌة العلمٌة ألعضاء مجلس االدارة ( و، والمإهالت واروأزدواجٌة األد

،و ان فً بورصة عمان وهً عٌنة الدراسة االجتماعٌة للشركات الصناعٌة االدرنٌة المدرجة 

 تؤثٌر المتؽٌرات الضابطة لٌس لها تؤثٌرعلى تلك العالقة .

( لمعدل )هٌكل الملكٌةٌن المتؽٌر انتائج العالقة التفاعلٌة ب (3إستعرضت الباحثة فً نموذج )  (3

ن )إستقاللٌة فً المتؽٌرات المستقلة ،حٌُث تبٌن إن  للمتؽٌر المعدل أثر أٌجابٌاً على العالقة بٌ

واالفصاح عن المسإولٌة  ، التنوع بجنسٌة أعضاء مجلس االدارة (أعضاء مجلس األدارة

ن المتؽٌر المعدل  عاالجتماعٌة أي عند ضرب المتؽٌر المعدل مع المتؽٌرات المستقلة َنَتَج 

، وتوضح أن للمتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( أثراً سلبٌاً عندما تم ضربه مع أثراً أٌجابٌا

)إستقاللٌة لجنة التدقٌق، حجم مجلس األدارة ( أي أن للمتؽٌر  ـالمتؽٌرات المستقلة المتمثلة ب

، وأن فً  ٌة األجتماعٌة المعدل أثراً سلبٌاً على عالقة هذه المتؽٌرات واالفصاح عن المسإول

المتؽٌرات المستقلة المضروبة بالمتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( المتمثلة ) التنوع بجنس 

( لم الت العلمٌة ألعضاء مجلس األدارةأعضاء مجلس األدارة ،أزوداجٌة األدوار، المإه

 ـب      متمثلةٌُشكل المتؽٌر المعدل أي أثرا على هذه المتؽٌرات ، والمتؽٌرات الضابطة ال

 )حجم الشركة وربحٌة الشركة ، والرافعة المالٌة ( لم ٌكن لها أي تؤثٌر .

ٌتضح  من نتائج التحلٌل  إن إزدواجٌة األدوار  لم ٌكن لها أي عالقة بزٌادة مستوى االفصاح   (4

ٌَدل وباالستناد إلى نتائج تحلٌل المحتوى التً تم القٌام  بها أن عن المسإولٌة االجتماعٌة  وهذا 

الشركات الصناعٌة االردنٌة التمتلك نسب أزدواجٌة عالٌة  وهذا دلٌل على إلتزامها بدلٌل 

 الحاكمٌة المإسسٌة للشركات األردنٌة
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 : التوصٌات  6-3

إعتماداً على النتائج التً تم التوصل إلٌها من خالل تحلٌل اإلنحدار الخطً المتعدد ،فقد وضعت 

 تالٌة  :الباحثة بعض التوصٌات ال

ضمان النها توفر قوانٌن تساعد على  ضرورة التزام الشركات بقواعد حاكمٌة الشركات  (1

 االفصاح عن معلومات بشكل أكبر حول المسإولٌة األجتماعٌة .

من خالل ماتوصلت الٌه الدراسة هو أن جنس أعضاء مجلس االدارة لُه دور أساسً بزٌادة  (2

جتماعٌة لذا نوصً  الشركات على زٌادة نسبة النساء االلتزام و االفصاح عن المسإولٌة األ

 فً مجلس االدارة .

بما  أن حجم مجلس االدارة ومن خالل الدراسة تبٌن أنه ٌإثر وبشكل سلبً على االفصاح  (3

عن المسإولٌة االجتماعٌة فعلٌه نوصً الشركات  بتقلٌل حجم أعضاء مجلس االدارة الذي 

 خاذ قرارات  ذات كفاءة عالٌة  .سٌعمل على تنسٌق الجهود وات هبدور

ضرورة التزام الشركات بالقٌام بالمسإولٌتها االجتماعٌة واالفصاح عنها لما لها من أهمٌة فً  (4

 خلق مإشر إٌجابً للشركة .

 زٌادة التوعٌة عن اهمٌة وفوائد المسإولٌة االجتماعٌة بالنسبة للشركات . (5
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 : الدراسات المستقبلٌة  6-4

 تائج الدراسة ،ستعمل الباحثة على إدراج بعض االراء للدراسات  المستقبلٌة .وفقاً لن 

ركزت هذه الدراسة على دور المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( على العالقة بٌن الحاكمٌة  (1

المإسسٌة واألفصاح عن المسإولٌة األجتماعٌة  وتناولت عٌنة الدراسة الشركات الصناعٌة 

رصة عمان ،  وعلٌه ٌمكن  العمل على دراستها على قطاع آخر االردنٌة المدرجة فً بو

 كقطاع الخدمات ، التؤمٌن ، البنوك .

ركزت هذه الدراسة على المتؽٌر المعدل )هٌكل الملكٌة ( المقاس بالملكٌة العائلٌة ،فً   (2

ٌة  الدراسات المستقبٌلة ٌمكن أخذ طرٌقة قٌاس آخرى لهٌكل الملكٌة كالملكٌة االدارٌة ،الحكوم

أو ٌمكن أستخدام متؽٌر معدل آخر ودراسة تؤثٌرهُ على العالقة بٌن الحاكمٌة المإسسٌة 

 واالفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة .

 ٌمكن أخذ المزٌد من متؽٌرات الحاكمٌة المإسسٌة كعمر أعضاء مجلس االدارة . (3

اإلجتماعٌة  فً  تم أستخدم عدد من البنود مختلفة  لتحلٌل محتوى  اإلفصاح عن المسإولٌة (4

الشركات الصناعٌة األردنٌة  ،فً المستقبل ٌمكن االعتماد على بنود آخرى لم تاخذها الدراسة 

. 

العمل على أستخدام طرق آخرى لقٌاس المتؽٌرات التً لم تنتج عنها عالقة بطرق قٌاس آخر  (5

 فً الدراسات القادمة .
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Abstract 

In the last years the interest of companies in social responsibility has increased 

for being important in creating positive indices for the company. This study, 

however, aims to illustrate the role of ownership structure as a moderator 

variable on the correlation between the corporate governance and disclosure of 

social responsibility. Where this study tackled several variables to know about 

their effect on disclosing the social responsibility such as, education 

qualifications adopted in measuring the members' testimonies connected to the 

company's business area and other demographic properties such as, gender 

diversity and nationality of the board of directors, and board independence, 

and independent of the audit committee, and size of the board of directors and 

respective effect on disclosing the responsibility, besides, the effect of 

ownership structure, measured by the family ownership, on disclosing the 

social responsibility. Thus, the study used the content analysis of social 

responsibility items by reliance on (83) sub-items, and used Panel Data 

technique to a sample composed of (44) industrial company listed on Amman 

Stock Exchange during (5) years extending from (5105) to (5102), where the 

industrial companies were used for being the most companies causing 

environmental pollution. However, results of multiple-linear regression 

analysis pointed to the presence of positive correlation between diversity in 

the gender diversity of members of the board of directors and disclosure of the 
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social responsibility, and the presence of negative correlation between (board 

of directors independence, independent of the audit committee, and size of the 

board of directors) and the disclosure of social responsibility, and also, lacking 

of correlation between (gender diversity of the board members,  education 

qualifications of the board members and CEO duality) and disclosure of the 

social responsibility. Yet, as for the study of interactive correlation between 

the moderator variable (ownership structure) and independent variables of the 

corporate  governance, the results pointed to the presence of positive effect for 

the moderator variable (ownership structure) on the correlation between 

(independent of  the board members, gender diversity of members of the board 

of directors) and disclosure of the social responsibility, and the presence of 

negative effect for the moderator variable (ownership structure) on the 

correlation between (independent of audit committee, and size of the board of 

directors) and disclosing the social responsibility, and lacking of the 

moderator variable effect (ownership structure) on the correlation between 

(gender diversity of members of the board of directors, CEO duality, and 

education qualifications) and disclosure of the social responsibility. Therefore, 

companies must comply with the code of corporate governance in order to 

ensure greater disclosure on the social responsibility.           

 


