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لقياس المتعمق بالمنافع اإلجتماعية المحققة اييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى مدى تحقيق 
من األمور الجوىرية المحددة لمسار القياس لممواطنين نتيجة اإلنفاق العام، حيث ُيعد ىذا 

المزيج األمثل من اإلنفاق الذي يعمل عمى تعظيم المنفعة العامة تخصيص النفقات العامة وتحديد 
وذلك باعتبار ىذا القياس يحقق التغذية العكسية لعمية تخصيص النفقات والتي ُيعد ، لممواطنين

مجموعة من وقد اعتمد الباحث عمى غيابيا من أىم مسببات عدم كفاءة قرارات التخصيص، 
اىمت بشكل كبير في دراسة واختبار العالقة بين متغيرات فروض الدراسات البحثية السابقة التي س

 .البحث
عدم تحقيق قياسًا حقيقيًا ومباشرًا لمتغير في مستوى الرفاة وقد توصمت نتائج الدراسة إلى 

االجتماعي المحقق نتيجة اإلنفاق العام، ويرجع السبب في عدم القدرة عمى قياس التغير في مستوى 
لى الكثير من أوجو القصور التي شابت المنيجيات المستخدمة في القياس، الرفاة اإلجتماعي إ

 وكذلك عددًا من األمور المتعمقة بمفيوم الرفاة اإلجتماعي نفسو.
 .اإلنفاق العامالرفاة اإلجتماعي، قياس المنافع اإلجتماعية، كممات الفهرسة: 

Abstract 
This research aims to identify the extent to which the measurement 

related to the social benefits achieved to citizens as a result of public 
spending is achieved, as this measurement is considered one of the 
essential matters determining the path of allocating public expenditures 
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and determining the optimal mix of spending that works to maximize the 
public benefit of citizens, considering this measurement achieves feedback 
Due to the generalization of expenditures allocation, the absence of which 
is one of the most important causes of the inefficiency of the allocation 
decisions. The researcher has relied on a set of previous research studies 
that have contributed significantly to studying and testing the relationship 
between the variables of the research hypothesis. 

The results of the study found that there was no real and direct 
measurement of the change in the level of social welfare achieved as a 
result of public spending, and the reason for the inability to measure the 
change in the level of social welfare is due to many deficiencies that 
marred the methodologies used in the measurement, as well as a number 
of matters related to the concept of The social welfare. 
Key Words: measuring social benefits, social welfare, public spending. 

 
 طبيعة المشكمة -1

ُتعد عممية تخصيص النفقات العامة أحد الموضوعات اليامة في األدب اإلقتصادي  
والمتعمقة بتحقيق التنمية اإلقتصادية، ولكنيا تعاني من ضعف الكفاءة بسبب عدد من المتغيرات 
ذات التأثير الُمتعمد في انحراف التخصيص األمثل لمنفقات مثل، الفساد، نظام الحكم السائد، 

رافي االقتصاد السياسي، رؤية القائمين بعممية التخصيص، وكذلك بعض المتغيرات النطاق الجغ
األخرى مثل تكمفة الفرصة البديمة لمخصصات اإلنفاق وأسعار الخدمات المقدمة لمجميور وغياب 
المعمومات المتعمقة بحجم الطمب عمى السمع والخدمات العامة، ىذا باإلضافة إلى قصور 

ي التخصيص والذي يرجع سببو إلى اإلجتياد في أسموب التخصيص دون المنيجيات المتبعة ف
اإلعتماد عمى تقدير مالئم لحجم الطمب عمى السمع والخدمات العامة، وكذلك غياب القياس 
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المتعمق بالمنافع المحققة لممواطنين والذي يمثل التغذية العكسية لقرارات التخصيص بإعتبارىا 
 عممية مستمرة ومتكررة.

ل ىذه المتغيرات العديدة المسببة لضعف كفاءة عممية التخصيص، ُيعد غياب وفي ظ
والذي يعد أحد المدخالت اليامة  -المعمومات المتعمقة بحجم الطمب عمى السمع والخدمات العامة 

وكذلك غياب المعمومات المتعمقة بمخرجات عممية التخصيص )معمومات  -لعممية التخصيص 
ت التخصيص( يمثالن الجانب األكبر من مسببات ضعف كفاءة عممية التغذية العكسية لقرارا

التخصيص، حيث أن غياب المعمومات المتعمقة بحجم الطمب عمى السمع والخدمات التي يجب أن 
توفرىا الدولة لمواطنييا يجعميا غير قادرة عمى توجيو الحجم األمثل من الموارد لكل قطاع من 

مومات التغذية العكسية لعممية التخصيص يؤدي إلى عدم القدرة القطاعات اإلقتصادية، وغياب مع
عمى تقييم كفاءة التخصيص من األساس بغض النظر عن وجود تأثير لممتغيرات األخرى من 

 عدمو.
ومن ثم يتمثل التساؤل البحثي الذي ييدف الباحث إلى محاولة اإلجابة عميو من خالل ىذا 

غياب التغذية العكسية لعممية تخصيص النفقات العامة؟ البحث فإنو يتمثل في: ما ىي مسببات 
حيث تتمثل التغذية العكسية لعممية التخصيص في المعمومات المتعمقة بقيمة وحجم المنافع 
اإلجتماعية المحققة لممواطنين نتيجة ىذا اإلنفاق، ومن أجل اإلجابة عمى التساؤل البحثي سيقوم 

 ية السابقة التي ناقشت موضوع قياس تمك المنافع. الباحث بتناول عدد من الدراسات البحث
 أهمية البحث :  -0

تتمثل األىمية العممية ليذا البحث في كونو إمتدادًا لمدراسات البحثية القميمة السابقة التى 
، وما يمثمو ىذا  قياس المنافع اإلجتماعية المحققة لممواطنين نتيجة اإلنفاق العامتناولت موضوع 

وما يمكن أن يؤديو األدب  قرارات التخصيصمن أىمية في المسار البحثي المتعمق بكفاءة 
 المحاسبي من دور ىام في ىذا المجال. 

 هدف البحث -3
بيان السبب وراء غياب التغذية العكسية لعممية يتمثل اليدف الرئيس ليذا البحث في 

مقيام بمزيد من الدراسات البحثية المستقبمية في مجال وذلك تمييدًا لتخصيص النفقات العامة، 
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وما يستتبعو من تحقيق مزيد من الكفاءة في قرارات تخصيص النفقات ىذه التغذية العكسية تحقيق 
 .العامة

 الفروض البحثية -4
تتمثل الفروض البحثية ليذا البحث في فرضية واحدة وىي: أنو توجد عالقة معنوية ذات 

غياب منيجيات األدب اإلقتصادي المستخدمة في قياس المنافع اإلجتماعية، و داللة إحصائية بين 
 التغذية العكسية لعممية تخصيص النفقات العامة.

 منهج وخطة البحث -5
(، أو البحوث النظرية، والتى Basic Research) يصنف البحث كأحد البحوث األساسية

تيدف إلى اإلجابة عمى تساؤالت نظرية فقط، قد يتم تطبيق نتائجيا عمميًا أو ال يتم، وبناًء عمى 
ذلك فسيقوم الباحث بتحميل الدراسات والكتابات البحثية السابقة المرتبطة بمشكمة البحث، بيدف 

 ثي المطروح، وأخيرًا سيتناول الباحث الخالصة والتوصيات.التوصل إلى إجابات عمى التساؤل البح
 الدراسات البحثية التي تناولت قياس المنافع اإلجتماعية -5/1 

تعاني أدبيات البحث العممي في كل من المجال االقتصادي والمحاسبي من قمة الدراسات 
البحثية التي تناولت قياس المنافع المحققة من اإلنفاق العام، وقامت بعض الدراسات البحثية 
ة السابقة بعدة محاوالت لتحقيق ىذا القياس مستخدمًة في ذلك عددًا من المقاييس المتنوعة وفقًا لرؤي

القائم بالدراسة ومجال التطبيق. وفيما يمي مناقشة وسرد عددًا من تمك الدراسات البحثية من أجل 
 الوقف عمى آخر ما انتيى إليو البحث العممي فيما يتعمق بيذا القياس. 

 ( Strrett; 1977 ) دراسة 5/1/1
قامت ىذه الدراسة بيدف بناء مقياس يصمح لالستخدام عمى نطاق واسع لمرفاة االجتماعي 

S W  المحقق من تقديم المنتجات التكنولوجية انطالقا من نظرية الوظائف المتجانسة، حيث يتم
س قياس العائد لمجموعة منتجات واعتبارىا وحدة واحدة وفقًا لدرجة تجانسيا، وُيعد ىذا المفيوم لمقيا

 أحد الموضوعات اليامة في الدراسات االقتصادية.
فرضية أساسية من أجل قياس مستوى الرفاة االجتماعي، تمثمت ىذه  Strrettوقد وضع 

الفرضية في  " أن المجتمع يتكون من مجموعات محددة من الناس تتفق في أذواقيا وقدراتيا، 



   قياس المنافع اإلجتماعية دراسة تحميمية في مجال                                          سامي حسني    

113 

0202 –العدد الثالث     مجمة الدراسات المالية و التجارية                                              

مع وعمى الموارد المتاحة، والموارد ويتوقف الرفاة االجتماعي لممجتمع عمى استيالكو من الس
 المستخدمة "، وكانت الصيغة الرياضية ليذه المنيجية كالتالي:

W = W( Y , L – A , L ) = Y *     yW + (L -A) *    AW + L *     LW 

 حيث أن:
W .الرفاة االجتماعي : 
Y   .االستيالك من السمع الخاصة :A  .الموارد المستخدمة :L : .الموارد المتاحة 

 (Pina; 2005) دراسة 5/1/0
المتعمقة بقياس عائد االستثمار  Pereira 2000قامت ىذه الدراسة بيدف مناقشة منيجية 

، وىدفت الدراسة أيضًا إلى تالفي أوجو النقد التي وجيت ليذه المنيجية والتي اعتبرت ROPIالعام 
عائد االستثمار العام ىومعدل العائد الداخل في حساب متوسط اإلنتاجية والتي يتم قياسيا من 
خالل العالقة بين أربعة متغيرات ىى: االستثمار العام، االستثمار الخاص، العمالة في القطاع 

اص والناتج القومي من القطاع الخاص. وذكرت الدراسة أن ىذه المنيجية قد اعتمدت عمى الخ
وىونموذج انحدار ذاتي يقيس العالقات الخطية المتبادلة بين عدد من المتغيرات  - VARنموذج 

في السالسل الزمنية متعددة المتغيرات من خالل معادلة تجمع بين لوغاريتم المتغير التابع 
 مات السابقة لممتغيرات المستقمة، وتمثمت الصيغة الرياضية ليذه المنيجية في األتي:والوغارت
 

                Y                     
(1+r )n = MPG =  
                  G

 حيث أن:
 n: االستثمار عنيا.عدد السنوات المراد قياس عائد 

 r: معدل العائد عمى االستثمار العام.

 MPG: عبارة عن متوسط اإلنتاجية لالستثمار العام.

  Y: عبارة عن التغير طويل األجل في الناتج القومي من القطاع الخاص.

  G: عبارة عن التغير طويل األجل في االستثمار العام.
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عمى أىمية مراعاة اآلثار غير المباشرة  Pereira 2000مع منيجية   Pinaوقد اتفق

مع  Pinaلممخرجات الخاصة باالستثمار العام وعالقاتيا بمدخالت االستثمار الخاص، واختمف 
في الطريقة التي تقاس بيا تكاليف االستثمار، وكذلك فيما يتعمق بموقف  Pereira 2000منيجية 

وجية نظره بالنسبة لمتكاليف سواء  Pinaالتكاليف كمتغير مؤثر في مخرجات القطاع العام، وطرح 
 من الناحية المالية أوالناحية االقتصادية.

  العتبار، وىذا ما تبنتو فمن الناحية المالية: يجب أخذ تكاليف االستثمار العام فقط في ا
 . Pereira 2000منيجية 

   أما من الناحية االقتصادية: فأنو يجب أخذ كل من تكاليف االستثمار العام والخاص
معًا وذلك تحسبًا لوجود مزاحمة بين االستثمار العام والخاص حتى ال يكون ىناك سوء 

 تقدير سواء بالزيادة أوالنقص لمعدل عائد االستثمار العام.
وبناًء عمى ىذا التصور فيما يتعمق بوجود حالة مزاحمة بين االستثمار العام والخاص  

في قياس عائد االستثمار العام من خالل معدل العائد  Pereira 2000منيجية   pinaاستكمل
الداخل في قياس اإلنتاجية الكمية لمناتج القومي العام والناتج القومي الخاص، وتمثمت الصيغة 

  ليذه المنيجية في األتي:  الرياضية
                                       Y                             1 
( 1+r)n = MPTI =                             =    
                                    G +    I            MPG-1 + MPI-1 

 حيث أن: 
 
 
 
 
 
 

  I: االستثمار الخاص.عبارة عن التغير طويل األجل في 

 r: االستثمار العام والذي يمثل المتغير المجيول في المتطابقةمعدل العائد عمى 

 n: عدد السنوات المراد احتساب العائد عنيا.

 MPTI: متوسط االنتاجية الكمية.

 MPG: متوسط انتاجية االستثمار العام.

  MPI: متوسط انتاجية االستثمار الخاص.
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  (Li and Lofgren; 2006)دراسة  5/1/3
 Net national productقامت ىذه الدراسة باختبار مقياس صافي الناتج القومي 

المحقق نتيجة اإلنفاق العام، وقد  social welfareكمقياس يصمح لمتعبير عن الرفاة االجتماعي 
توصمت الدراسة إلى أن مقياس صافي الناتج القومي بشكل عام ال يعبر عن الرفاة االجتماعي 

صافي الناتج القومي يتم قياسو وفقًا ألسعار االستيالك واالستثمار الثابتة، وىذا ال معممًة ذلك بأن 
يستقيم عند قياس مستوى التقدم في الرفاة االجتماعي، واقترحت الدراسة عمل تخفيض لألسعار 
اًل الثابتة واستبداليا باألسعار المتغيرة وفقًا لمؤشر أسعار المستيمكين، وقدمت الدراسة مقياسًا بدي

لمتعبير عن مستوى الرفاة االجتماعي تمثل في معدل العائد عمى صافي الوزن النسبي لالستثمار 
 العام وفقًا لمصيغة الرياضية التالية:

         n 

( t )  i(t )/ q iq –r ( t )      α iΣ  =(t) P 
            i=1 

 حيث أن:
P(t)  : لالستثمار العام.معدل العائد عمى صافي الوزن النسبي 

r ( t ) – qi (t )  :.قيمة التحسن في صافي الناتج القومي الحكومي باألسعار الحقيقية 
qi ( t )  :.الحصة الممموكة لمحكومة من االستثمار القومي 

 (Junankar; 2010) دراسة 5/1/4
قامت ىذه الدراسة بيدف مناقشة نتائج االستثمار العام في التعميم في استراليا، وقام 

Junankar  بقياس ما يسمي معدل العائد االجتماعيSROI  (Social Rate of return  )
يعكس ىذا العائد مقدار الفوائد التي تحققت لممواطن االسترالي نتيجة اإلنفاق االستثماري العام في 

وقد تم تحديد معدل العائد االجتماعي كمقياس لنتائج اإلنفاق العام أسوة بمعدل العائد عمى  التعميم
والذي تم تناولو بشكل كبير من قبل العديد من الدراسات  ROIاالستثمار في المشاريع التجارية 

عام القدر البحثية، في نفس الوقت الذي لم يمقى فيو العائد الذي يعود عمى المجتمع من االستثمار ال
باستخدام بيانات التعداد السكاني في  Junankarالمالئم من االىتمام بالبحث والدراسة. وقام 

 -ممثمة في األجور  -لتقدير نصيب كل مواطن من الفوائد اإلضافية  1991استراليا الصادر عام 
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منية إضافية في المحتمل تحقيقيا مستقباًل وذلك عمى اختالف مستوياتيم العممية بعد قضاء فترة ز 
 التعميم.

 وكانت منيجية قياس العائد االجتماعي المحقق نتيجة اإلنفاق العام في التعميم كمنيجية 
تقدير العائد عمى االستثمار الخاص في التعميم، وذلك من خالل الدخل المحتمل تحقيقو نتيجة 
ارتفاع مستوى التعميم مقارنًا مع التكمفة المدفوعة نتيجة ىذا االرتفاع في المستوى التعميمي والفارق 

فرضية  Junankarبينيما يمثل العائد مع مراعاة أن خدمات التعميم المقدمة مسعرة، ووضع 
مفادىا: أن زيادة اإلنفاق العام في التعميم تتوقف عمى زيادة العائد المحقق من االستثمار فيو عن 
العائد المحقق لالستثمار في أوجو اإلنفاق األخرى باإلضافة إلى فرضية أخرى أال وىى: أن زيادة 

تعرضت منيجية  معدل العائد االجتماعي المتوقع تعني زيادة مستوى التحسن في التعميم. وقد
 الدراسة في تقدير العائد االجتماعي لمتعميم لعدد من اإلنقادات تمثمت أىميا في األتي:

  .المبالغة في تقدير معدل العائد 
   التحيز في تقدير األرباح نتيجة تصنيف بعض المواطنين خارج قوة العمل وليس كعاطمين

 فقط.
   افتراض أن األجور تساوي الناتج الحدي، وفي حالة القياس بدون ىذه الفرضية يتعين تقدير

 أجور الظل.
  .افتراض أن المكاسب األعمى تعكس عائدًا أعمى 
 (Moretti; 2010)دراسة  5/1/5

قامت ىذه الدراسة بيدف المساىمة في الجدل البحثي المثار حول فكرة المضاعف المحمي 
LM3 Local Multipler  والتي يرجع األصل فييا إلى األدب االقتصادي الذي يرى أن خمق

الوظائف في قطاعات معينة يترتب عمى زيادة اإلنفاق في قطاعات أخرى ومن ثم تستطيع 
الحكومات جذب المزيد من االستثمارات إلى االقتصاد القومي من خالل إنفاق المزيد من 

اعات معينة، ولكن نظرًا لعدم وجود أدلة قوية تؤكد عمى متحصالت الضرائب لخمق الطمب في قط
أن تساىم دراستو فيما يتعمق بقياس معدل مضاعفة التوظيف في  Morettiىذه الفكرة رأي 

من خالل قياس التغير في عدد الوظائف في القطاعات الغير  -االقتصاد عمى المدى الطويل 
في توثيق ىذا الجدال. وقام  –عات التجارية تجارية الناتج عن الزيادة في الوظائف في القطا
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Moretti  بدراسة العالقة بين معدالت التوظيف في عدد من القطاعات باالقتصاد القومي لمواليات
إلى تأكيد فكرة  Moretti. وقد توصل 1991و 1991المتحدة األمريكية في الفترة ما بين 

رونة بين العرض والطمب بين قطاعات المضاعف المحمي ولكن مع األخذ في االعتبار معدل الم
االقتصاد، حيث تبين أن خمق المزيد من الوظائف في القطاع التجاري، كان لو أثر كبير في خمق 

 مزيد من الوظائف في كل من قطاع البناء وتجارة الجممة والخدمات الشخصية. 
 (Alston et al; 2011) دراسة 5/1/6

قامت ىذه الدراسة بيدف القيام بتقدير جديد لعائدات اإلنفاق العام األمريكي في مجال 
األبحاث الزراعية يصمح كمعيار لممقارنة لتقييم العائدات المحققة نتيجة اإلنفاق عمى األبحاث 

ثية نموذجًا لمتقدير مختمفًا عن النماذج التي قدمتيا الدراسات البح Alston et alالزراعية. وقدم 
السابقة التي تناولت ىذا الموضوع، حيث قام النموذج عمى متغير اإلنتاجية الزراعية واستثمارات 
الحكومة المركزية والمحمية في مجال األبحاث الزراعية. وقد كانت الصيغة الرياضية ليذا النموذج 

 كالتالي:
GARBi,t = inMFPi,t Vi,t 

 حيث أن :
GARBit : إجمالي المنافع السنوية لألبحاث 

inMFPi,t .التغير النسبي في اإلنتاجية الزراعية لمواليات المتحدة : 
Vi,t .القيمة الحقيقية : 

بقياس اإلنتاجية الزراعية من خالل قياس التغير في اإلنتاجية نتيجة  Alston et alوقد 
كل من  األبحاث الزراعية واإلنفاق العام عمى التوسع الزراعي، وذلك وفقًا لمصيغة الرياضية 

 التالية.

MFPi,t =fi (Rt ,Et) 
 حيث أن : 

Rt .االستثمار في األبحاث : 
Et.االستثمار في التوسع الزراعي : 
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 (Nicholls; 2016دراسة ) 5/1/7
قامت ىذه الدراسة بيدف مناقشة التطورات التي مر بيا مقياس معدل العائد االجتماعي 

SROI  وصواًل إلى تحديد جوانب ىذا المقياس التي في حاجة إلى مزيد من البحث العممي مستقباًل
ير المعمومات التي من أجل الوصول إلى معيار قابل لممقارنة مع المقاييس األخرى من أجل توف

تخدم أغراض المحاسبة المالية وقرارات تخصيص النفقات العامة وتحقيق االستدامة في القطاع 
الخاص وخدمة تحميل التكمفة والعائد بالقطاع العام، وكذا ترتيب األىمية النسبية لمنتائج المحققة من 

بالبحث عن أسباب ظيور  Nichollsاإلنفاق العام وفقًا ألوزانيا النسبية في تحقيق العائد. وقام 
ىذا المقياس والتي لخصيا في: االحتياج إلى مؤشر يوضح ما إذا كانت األنشطة التي تم تأديتيا 
من قبل المؤسسات قد أثرت في حياة الناس أم ال، وذلك ألن ىذا ىواليدف من تمك األنشطة، وقد 

في: نتيجة وجود عدة تساؤالت لم يكن ذكرت الدراسة أيضًا سبب االىتمام بيذا المؤشر والمتمثل 
 ليا إجابة، تمثمت ىذه التساؤالت في األتي:

  كيف يمكن قياس نجاح جيود المؤسسات والمنظمات االجتماعية؟ 
   كيف يمكن قياس مستوى التقدم في األنشطة والجيود التي تقوم بيا المؤسسات

 والمنظمات االجتماعية؟
  ىل تتسم قرارات تخصيص الموارد بالكفاءة؟ 
  قناع اآلخرين بما نعتقد أنو حقيقي؟  كيف يمكن قياس وا 

وقد تم قياس ىذا المقياس بعدة منيجيات مختمفة، وتم تعريفو أيضًا بعدة صيغ مختمفة منيا: 
اس إلى أن ىذا المقياس يمثل إطار لمقياس والمحاسبة لمفيوم أوسع من القيمة، وييدف ىذا القي "

الحد من عدم المساواة والتدىور البيئي وتحسين الرفاة االجتماعي من خالل دمج التكاليف والمنافع 
بأنو عممية القياس والتقرير لممجتمع والبيئة  ". وقد تم تعريفو أيضًا " االجتماعية والبيئية واالقتصادية

 ."مات عن القيمة االقتصادية التي يتم خمقيا بواسطة المؤسسات والمنظ
وبينت الدراسة أن معدل العائد االجتماعي ىوتطور لمنيجية تحميل التكمفة والعائد حيث أنو 
يعبر عن مقدار الفوائد والمنافع المحققة من تنفيذ المنظمات االجتماعية لبرامجيا كنسبة من تكمفة 

ة المالية، إال أن ىذه البرامج، وىذا المقياس يوفر المعمومات لمتخذي القرار مثمما تعمل المحاسب
ىناك ثمة اختالف بين ما توفره المحاسبة المالية من معمومات وما يوفره ىذا المقياس من 
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معمومات، يتمثل ىذا االختالف في: أن المعمومات التي يوفرىا ىذا المقياس ال يمكن االعتماد 
د ضرورة عمييا بشكل كامل في عممية تخصيص الموارد من قبل المنظمات االجتماعية ويوج

لتطوير ىذه المعمومات مع مرور الوقت لتصبح معيارًا تعتمد عميو المنظمات االجتماعية في عممية 
بضرورة البحث مستقباًل في الوصول إلى مفيوم محدد لمرفاة  Nichollsاتخاذ القرار. وقد ناد 

 االجتماعي يصمح أن يكون معيارًا لممقارنة بين الطبقات المختمفة من المواطنين.
 (Millar and Hall; 2013) دراسة 5/1/8

بيذه الدراسة استجابة لمنداء الخاص بضرورة البحث العممي من  Millar and Hallقام 
أجل إيجاد وتطوير آلية مالئمة لتقييم المؤسسات والمنظمات االجتماعية، وقد ىدفت الدراسة إلى 
تحميل مقاييس األداء المستخدمة في المؤسسات والمنظمات االجتماعية مع إعطاء المزيد من 

من أجل المساىمة في النقاش المثار حول  SROIعائد االجتماعي االىتمام في التحميل لمعدل ال
مدى الفائدة من استخدامو كمقياس لألداء في المؤسسات والمنظمات االجتماعية بعد تزايد االىتمام 

 بو ودعم استخدامو من قبل العديد من دول العالم مثل الصين وفرنسا.
عندما كان يعمل في  1991عام   Jed Emersonوقد كان أول ظير ليذا المقياس عمى يد 

،   Roberts Enterprise Development Fundمؤسسة روبرتس األمريكية لتنمية الموارد
وتم التشجيع عمى استخدامو من قبل المممكة المتحدة نتيجة االحتياج إلى مقياس يصمح لتقييم أداء 

لمؤسسات االجتماعية من تقييم المؤسسات االجتماعية، وتم الترويج ليذا المقياس كوسيمة ُتمكن ا
من قبل مؤسسة  0111أدائيا وتقييم الخدمات التي تقدميا في صورة نقدية، وتم إعادة تطويره عام 

من قبل منظمة االقتصاديات  0112روبرتس األمريكية لتنمية الموارد، وتم اختباره مرة أخرى عام 
 .(New Economics Foundation in the UK, NEF)الحديثة في المممكة المتحدة 

ويقوم ىذا المقياس عمى المبادئ المحاسبية ومبدأ تحميل التكمفة والعائد، ويعمل عمى تحديد 
قيمة نقدية لكل من العائد البيئي واالجتماعي لمبرامج االجتماعية وذلك إلظيار القيمة الحقيقية 

االجتماعية المحققة نسبًة إلى  المضافة لممجتمع نتيجة ىذه البرامج، ويعبر ىذا المقياس عن المنافع
 ما تم إنفاقو من أجل تحقيق ىذه المنافع وذلك كما توضحو الصيغة الرياضية التالية:

                   Net Present Value of Benefits  
SROI =  
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 Net Present Value of Investment                    
 حيث أن: 

SROI  :عمى االستثمار. معدل العائد االجتماعي 
Net Present Value of Benefits  :.القيمة الحالية لممنافع 

Net Present Value of Investment  :.القيمة الحالية لالستثمار 
وقد بينت الدراسة أنو عمى الرغم من النجاحات التي حققيا استخدام ىذا المقياس من قبل 

يا مثل المؤسسات العاممة في مجال الصحة الكثير من المؤسسات االجتماعية في تقييم أدائ
والرعاية االجتماعية والتعميم، إال أنو ال يتم استخدامو من قبل مؤسسات أخرى، ويرجع السبب في 
ذلك إلى صعوبة تحديد قيمة مالية لبعض النتائج المحققة لمبرامج االجتماعية مثل الثقة واحترام 

 شخصي. الذات والتي ترجع في تقديرىا إلى الحكم ال
كما يرجع السبب أيضًا في عدم استخدام ىذا المقياس من قبل بعض المنظمات إلى 
االفتراضات التي يتم وضعيا لموصول إلى ىذا المقياس والتي تتعارض مع طريقة إدارة ىذه 
المنظمات ومنيا عمى سبيل المثال: أن يكون لدى ىذه المنظمات قاعدة بيانات ووكالء ماليون 

كون البيانات بيذه المنظمات غير موثوق بيا مما يؤدي إلى عدم جودة التقارير المعدة وغالبًا ما ت
وفقًا ليذا المقياس، كما أن ىذا المقياس يتطمب أن يكون ىناك معرفة عن ما يمكن أن يحدث 
ونادرًا ما تتوافر بيانات عن ىذا مما يؤدي إلى وجود أخطاء حسابية في التقدير وعدم اتساق 

 وعدم التمكن من مقارنة ىذا المقياس بين المؤسسات المختمفة. البيانات 
 (Kakwani and Son; 2015) دراسة 5/1/9

قامت ىذه الدراسة بيدف تقييم برامج اإلنفاق العام الخاصة بالجانب االجتماعي، وذلك في 
ظل التزايد المستمر في نسبة االستثمار في البرامج االجتماعية من قبل العديد من الدول النامية 

بتطبيق  Kakwani and Sonبيدف زيادة مستوى رفاىية شعوبيا وخاصًة الفقراء والضعفاء. قام 
لتقييم تمك البرامج، وعّرفت الدراسة ىذا المعدل بأنو "  SROIنيجية معدل العائد االجتماعي م

عبارة عن الرفاة االجتماعي الذي تحقق نتيجة برامج اإلنفاق العام المتعمقة بالنواحي االجتماعية 
 والذي يمثل نسبة من تكمفة ىذه البرامج ".
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ادة في مستوى الرفاة االجتماعي في صورة نقدية وقياس ىذا المعدل يتطمب تحديد مقدار الزي
والتي تمثل التغير المباشر في الرفاة االجتماعي بسبب الدخل، والتغير الغير مباشر نتيجة الفوائد 
الموزعة بعد تنفيذ البرنامج االجتماعي. وتتمثل الصيغة الرياضية لمقدار التغير في الرفاة 

 االجتماعي وفقًا لمكوناتو كالتالي:

Δ W* = [ W (b)  ] + [ W ( X1) – W( X0 ) ]   

 حيث أن : 

Δ W*  :.التغير في الرفاة االجتماعي بعد تنفيذ البرنامج االجتماعي 
W (b)  :.الرفاة االجتماعي نتيجة توزيع الفوائد المحققة بعد تنفيذ البرنامج 

W ( X1) : تنفيذ البرنامج.الرفاة االجتماعي الحالي وفقًا لمستوى الدخول الجديدة بعد 
W ( X0 ) : .الرفاة االجتماعي السابق وفقًا لمستوى الدخول قبل تنفيذ البرنامج 

وفقًا لممفيوم الذي قدمتو ىذه الدراسة  SROIولموصول إلى قياس معدل العائد االجتماعي 
اس والمتمثل في" كونو يمثل نسبة من تكمفة البرنامج االجتماعي المنفذ "، فإن األمر يتطمب قي

 تكمفة ىذا البرنامج وتتمثل الصيغة الرياضية لقياس التكمفة كالتالي:
C = T + A 

 حيث أن:
C : إجمالي التكمفة 
T : .األموال المحولة إلى األسر نتيجة تنفيذ البرنامج االجتماعي 
A : .التكاليف اإلدارية لمبرنامج االجتماعي 

أن التكاليف اإلدارية تمثل نسبة من التكاليف اإلجمالية  Kakwani and Sonوافترض 
وبناًء عميو أصبحت الصيغة الرياضية الحتساب التكاليف  % Eلمبرنامج االجتماعي وتساوي 

 اإلجمالية كالتالي:
 

C = ( 1+ E ) T 
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بتحميل الرفاة االجتماعي إلى مكوناتو والمتمثمة في الرفاة  Kakwani and Sonوقام 
االجتماعي نتيجة الدخل والرفاة االجتماعي نتيجة الفوائد الموزعة، والصيغة الرياضية التالية توضح 

 الرفاة االجتماعي وفقًا لمكوناتو:
 W ( X 1 + b ) = W1 ( X 1 ) + W2 ( b ) 

عمى البرنامج االجتماعي تتمثل في أثار مالية، فإن وفي ظل فرضية: أن اآلثار المترتبة 
التعبير عن الرفاة االجتماعي سيكون في صورة نقدية كما توضحو الصيغة الرياضية النيائية التالية 

 لمعدل العائد االجتماعي وفقًا لمفيومو السابق:

 
                   W2 ( b ) 
SROI =                              - 1  

                    ( 1 + E ) T 

ومن ىذه المتطابقة األخيرة يتضح أن معدل العائد االجتماعي ىودالة في كل من الرفاة 
االجتماعي الذي تحقق لممجتمع نتيجة تنفيذ البرامج االجتماعية، والتكاليف الكمية ليذه البرامج 

يكون سالبًا إما ألن تنفيذ البرامج  ويكون ىذا المعدل موجبًا، إال أن ىذا المعدل من الممكن أن
االجتماعية قد أدي إلى تحقيق منافع إلى الطبقة الغنية بشكل أكبر من الطبقة الفقيرة، أوأن 
 التكاليف اإلدارية لمبرنامج المنفذ تكون مرتفعة بشكل كبير يؤدى إلى عدم تحقيق المنافع المطموبة. 

 (Thomas et al; 2015)دراسة  5/1/12
قامت ىذه الدراسة بيدف مناقشة الدراسات البحثية السابقة التي تناولت مجال تقييم اإلنفاق 

 Vlue of Moneyالعام في مجال الصحة وما تم استخدامو من مناىج قياسية لتقدير قيمة النقود 
حتى يتم تحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة من أجل مواجية الضغوط التي فرضتيا حالة 

دراسة بحثية تناولت مجال اإلنفاق  21بتقييم عدد  Thomas et alندرة ىذه الموارد. وقام ازدياد 
 . 0112وحتى ديسمبر  1991العام في الصحة في الفترة ما بين يناير 

إلى استخدام تمك الدراسات عددًا من المناىج القياسية  Thomas et alوقد توصل 
جة اإلنفاق العام عمى البرامج الصحية، تمثمت ىذه المختمفة من أجل قياس اآلثار المحققة نتي

،  SROIالمناىج في تحميل التكمفة والعائد، فعالية التكمفة ومعدل العائد االجتماعي عمى االستثمار 
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إال أن أكثر ىذه المناىج استخدامًا ىومعدل العائد االجتماعي عمى االستثمار وذلك منذ بداية 
، وتم استخدامو في قياس اآلثار المحققة  0111تى عام ح 0112استخدامو بشكل رسمي عام 

نتيجة اإلنفاق العام في العديد من المجاالت المختمفة لمصحة مثل الصحة العقمية، الصحة 
أنو  Thomas et alاإلنجابية، الرعاية الصحية، التثقيف الصحي والصحة البيئية، كما ذكر 

 .0111عام لوحظ حدوث تراجع في استخدام ىذا المنيج منذ 
بعض التوصيات التي يرون ضرورة البحث فييا مستقباًل من  Thomas et alوقد قدم 

بشكل موضوعي في مجال  SROIأجل  تطبيق منيجية معدل العائد االجتماعي عمى االستثمار 
 قياس المنافع المترتبة عمى اإلنفاق العام في الصحة، تمثمت ىذه التوصيات في:

  المستفيدين الفعمين من المنافع المحققة من اإلنفاق وليس كل أصحاب ضرورة تحديد
 المصالح.

  ضرورة تقديم التفسيرات والمبررات المتعمقة بمعدالت الخصم المستخدمة في إيجاد القيمة
 الحالية لكل من القيمة المالية لممنافع االجتماعية وتكمفة اإلنفاق.

 تقدير القيمة المالية لمخرجات البرامج االجتماعية.ضرورة تقديم نماذج موضوعية فيما يتعمق ب 
 (Brown; 2016) دراسة 5/1/11

قامت ىذه الدراسة بيدف تقدير متوسط العائد لالستثمار في أنشطة اإلدارات العامة الصحية 
باستخدام القيمة  ROIمنيجية معدل العائد عمى االستثمار  Brownفي والية كاليفورنيا. واستخدم 

الحالية لعدد من المتغيرات الخاصة باقتصاديات الصحة، ىذه المتغيرات تم الحصول عمييا من 
عدد من المقاالت المتخصصة ، تمثمت ىذه المتغيرات في: القيمة الحالية لتجنب الوفيات، القيمة 

 .الحالية لتحسن الحالة الصحية والقيمة الحالية لإلنفاق العام عمى الصحة
ويتم الحصول عمى القيمة الحالية لتجنب الوفيات من خالل القيمة اإلحصائية المقدرة لمحياة 
والمستخدمة من قبل منظمات حماية البيئة، وىذه القيمة يتم الحصول عمييا من خالل العالقة 

سن في السببية بين حجم اإلنفاق العام عمى الصحة وتجنب الوفاة، أما بالنسبة لمقيمة الحالية لمتح
الحالة الصحية يتم الحصول عمييا من خالل القيمة المعيارية المعبرة عن الصحة الجيدة والتي يتم 
قياسيا من خالل العالقة السببية بين نسبة السكان الذين تحسنت صحتيم وحجم اإلنفاق العام عمى 

ل عمييا من خالل الصحة، أما فيما يتعمق بالقيمة الحالية لإلنفاق العام عمى الصحة فيتم الحصو 
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قيمة اإلنفاق العام عمى الصحة ومعدل الخصم السائد. وتمثمت الصيغة الرياضية لمنيجية ىذه 
 الدراسة في قياس العائد عمى االستثمار في الصحة كالتالي:

 
                    (PV of avoided deaths) + (pv of improved helth status ) – (pv Expenditures) 

ROPHI = 
                                                            ( pv expenditures ) 

 حيث أن:
ROPHI .معدل العائد عمى االستثمار العام في الصحة : 

(PV of avoided deaths) .القيمة الحالية لتجنب الوفاة : 
(pv of improved helth status ) .القيمة الحالية لمتحسن في الصحة : 

(pv Expenditures) .القيمة الحالية لإلنفاق العام في الصحة : 
  (Pastor and Peraita; 2016دراسة ) 5/1/10

قامت ىذه الدراسة بيدف تقديم منيجية مختمفة عن سابقتيا من الدراسات التي تناولت قياس 
عائد اإلنفاق الحكومي عمى الجامعات العامة والتي انقسمت إلى نوعين من المنيجيات األولى ىى: 
ر المنيجية القائمة عمى قياس العائدات المباشرة من اإلنفاق الحكومي عمى الجامعات من خالل أث

التعميم عمى التوظيف، والثانية ىى: المنيجية القائمة عمى قياس اآلثار غير المباشرة عمى االقتصاد 
المحمى نتيجة اإلنفاق الحكومي عمى الجامعات من خالل العالقة بين المدخالت والمخرجات. وقد 

معات من أن المنيجيتين لم يناقشا أثر اإلنفاق الحكومي عمى الجا Pastor and Peraitaوجد 
بيذه  Pastor and Peraitaمنظور مالي عبر الضرائب أوزيادة المتحصالت الضريبية، لذا قام 

الدراسة لسد ىذه الفجوة وتقديم منيجية لقياس أثر اإلنفاق الحكومي عمى الجامعات العامة من 
العكسية  الناحية المالية وذلك من خالل تقدير العائدات الضريبية وفقًا لمنيجية السيناريوىات

counterfactual scenarios  وحالة عدم التأكد الخاصة بيذه العائدات والتي يرجع السبب
فييا إلى اختالف الفترات الزمنية التي يقضييا الطالب في الجامعة وكذلك نسبة إجمالي اإلنفاق 

نموذج مونت كارلو المتضمن مجموعة من العناصر  Pastor and Peraitaالعام. واستخدم 
عشوائية لتقدير العائدات الضريبية المترتبة عمى اإلنفاق العام عمى الجامعة في إقميم الباسك في ال
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اسبانيا. وتوصمت الدراسة إلى أن االستثمار العام في التعميم الجامعي ىواستثمار مربح من الناحية 
 المالية.

 ( Cordes; 2017) دراسة 5/1/13
قامت ىذه الدراسة بيدف مناقشة استخدامات وأوجو القصور المتعمقة بكل من منيجية تحميل 

كأدوات   SROIومعدل العائد االجتماعي  Cost and Benefits analysisالتكمفة والعائد 
يمكن أن تستخدميا الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين وكذا الجيات المانحة في تحديد 

والمساعدات االجتماعية وتقييم األداء، وذلك في ظل االىتمام المتزايد بمعدل العائد  أولويات البرامج
كمقياس لتقييم أداء المؤسسات االجتماعية وذلك بعد  0111منذ أوائل عام  SROIاالجتماعي 

ظيوره في بادئ األمر في أدبيات التمويل واألعمال كمؤشر لتقييم االستثمار وتطوره إلى االستخدام 
قياس وتقييم عائدات القطاع الخدمي من خالل مقارنة تكاليف البرامج االجتماعية وما يترتب في 

عمييا من منافع. وذكرت ىذه الدراسة أن زيادة فائض المنافع االجتماعية أوتخفيضيا يتم من خالل 
فيما يتعمق  أولً أحد المدخمين المتمثمين في: االستعداد لمدفع وتكمفة الفرصة االجتماعية البديمة، 

: فيويصور المبالغ التي كانت األفراد أواألسر عمى استعداد لدفعيا الستعداد لمدفعبمفيوم 
لمحصول عمى السمع أوالخدمات التي ينتجيا البرنامج االجتماعي والتي تم الحصول عمييا بال 

والفارق يمثل قيمة  مقابل، وفي ىذه الحالة تقارن ىذه المبالغ بالتكمفة الخاصة بيذه السمع أوالخدمات
فيويصور قيمة  تكمفة الفرصة الجتماعية البديمة:: بالنسبة لمفيوم ثانياً الفائض االجتماعي. 

الموارد النادرة التي تم استخداميا في برامج اجتماعية أو يصور الزيادة في قيمة الموارد النادرة 
عمى  SROIمعدل العائد االجتماعي  نتيجة تنفيذ البرامج االجتماعية. وقد توصمت الدراسة إلى قدرة

تقييم األداء كما تناولت الدراسة أوجو االعتراض التي وجيت لو والتي تمخصت في: صعوبة 
الوصول لقيمة نقدية تمثل مقياس كمي لمخرجات البرامج التي تنفذىا المؤسسات غير اليادفة 

 لمربح. 
 (Yates and Marra; 2017) دراسة 5/1/14

كمقياس لتقييم  SROIقامت ىذه الدراسة بمناقشة مشاكل تطبيق معدل العائد االجتماعي 
األداء وقياس المنافع االجتماعية المترتبة عمى اإلنفاق في البرامج االجتماعية لزيادة مستوى رفاىية 

  .المواطنين
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لعائد وقد ذكرت الدراسة أن التحميالت المعتمدة عمى التكمفة ومنيا تحميالت معدل ا
ُتعد حديثة نسبيًا وال يمكن االعتماد عمييا بشكل كامل في  SROIاالجتماعي عمى االستثمار 

عممية اتخاذ القرار ويجب عمى المنظمات والجيات ذات الصمة ومنيا عمى سبيل المثال المنظمة 
وىى المنظمة الميتمة  - Social Value International (SVI)الدولية لمقيمة االجتماعية 

يجب عمييا العمل عمى  –بالقيمة االجتماعية التي تتحقق لممجتمعات من خالل البرامج االجتماعية 
 .  SROIتطوير منيجية قياس 

 (Gargani; 2017) دراسة 5/1/15
قامت ىذه الدراسة بيدف مناقشة اإلطار القياسي لمنيجية معدل العائد االجتماعي عمى 

والذي يعتمد في األساس عمى اإلطار القياسي لمنيجية  SROIاالستثمار في البرامج االجتماعية 
، فقد ظير مفيوم معدل العائد ROIقياس معدل العائد عمى االستثمار في المشاريع التجارية 

االجتماعي عمى االستثمار في أدبيات التمويل واألعمال نتيجة البحث والدراسة لسد الحاجة إلى 
لتغمب عمى سيطرة قمة من متخذي القرار في عممية تخصيص منيجية ُتمكن من مواجية التحيز وا

الموارد العامة وتحديد أولويات اإلنفاق العام القائمة عمى الخبرة الشخصية. وقد تمثل اإلطار 
القياسي ليذا المفيوم وكيفية تصميمو إنطالقًا من اإلطار القياسي لمعدل العائد عمى االستثمار في 

 -:المشاريع التجارية كالتالي
 

   T                    Bt                                                                           
                      

              T=0           ( 1 + d )t 
ROI =                                                            -1 x 100 %                 
          T                   Ct 
                 
          T=0          ( 1 + d )t 

 -حيث أن :
ROI  :.معدل العائد عمى االستثمار 

B  :.التدفقات النقدية الخاصة بالمنافع المحققة 



   قياس المنافع اإلجتماعية دراسة تحميمية في مجال                                          سامي حسني    

127 

0202 –العدد الثالث     مجمة الدراسات المالية و التجارية                                              

C  :  .التدفقات النقدية الخاصة بالتكمفةD  :.معدل الخصم 
ونظرًا ألن معدل العائد المالي لالستثمار وكذا معدل العائد عمى االستثمار يعتبران وجيان 
لعممة واحدة، حيث أن أي استثمار يضيف قيمة مالية لو معدل عائد عمى االستثمار، يمثل ىذا 

عدل العائد نسبة بين القيمة المضافة والقيمة األصمية، من ىذا يمكن استنتاج المتطابقة الخاصة بم
 -العائد المالي لالستثمار كالتالي:

 

T                    Bt                                                                           
                      

              T=0           ( 1 + d )t 
FROI =                                                                           
          T                   Ct 
                 
          T=0          ( 1 + d )t 

 

وقد ذكرت الدراسة أن نفس المشاكل التي تواجو المستثمر في االختيار بين المشاريع 
المختمفة والتي تطمبت الحاجة إلى معيار ُيمكن من االختيار الرشيد، ىى نفس المشاكل التي تواجو 
المستثمرين في االختيار بين البرامج االجتماعية والتي تطمبت وجود معيار ُيمكن عمى أساسو 

تيار المالئم  فعمى سبيل المثال إذا أراد مستثمر أن يدعم أحد برامج التعميم، فعميو أن يقوم االخ
باختيار البرنامج الذي ُيمكن أن يغطى تكاليفو، وفي ىذه الحالة تكون منيجية معدل العائد عمى 

نظرًا ألن  االستثمار مفيدة في االختيار ولكن يسمى العائد في ىذه الحالة معدل العائد االجتماعي
التدفقات النقدية المتوقع الحصول عمييا في معدل العائد عمى االستثمار في المشاريع التجارية يتم 
استبداليا بالمنافع االجتماعية المتوقع أن يحصل عمييا المواطنون نتيجة تنفيذ البرنامج االجتماعي، 

 -الي:كالت SROIوعميو تكون الصيغة القياسية لمعدل العائد االجتماعي 
T                    Bt                                                                           

                      
              T=0           ( 1 + d )t 
SROI =                                                                           
          T                   Ct 
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          T=0          ( 1 + d )t 
 حيث أن: 

Bt  :.المنافع االجتماعية المتوقع الحصول عمييا 
 (Watson and Whitley; 2017دراسة ) 5/0/16

أكثر المناىج  SROIبعد أن أصبحت منيجية معدل العائد االجتماعي عمى االستثمار 
تطورًا واستخدامًا لقياس اآلثار االجتماعية غير الممموسة لالستثمار في كل من المممكة المتحدة 
والواليات المتحدة األمريكية وبعض من دول أوروبا، قامت ىذه الدراسة بيدف مناقشة واستكشاف 

وتحديد ما إذا كانت ىناك ىذه المنيجية بالتطبيق عمى حالة االستثمار في بناء العيادات الصحية، 
أوجو نقد تتعمق بيذه المنيجية وكذا الجيود البحثية المستقبمية التي يمكن إجراءىا من أجل 

بحساب معدل العائد االجتماعي المحقق نتيجة بناء  Watson and Whitleyتطويرىا. وقام 
ا العائد والمتمثل في مجموعة من العيادات الصحية وفقًا لدليل اإلجراءات الخاص بكيفية قياس ىذ

عدد ستة مراحل تبدأ بمرحمة تحديد المناطق محل القياس مرورًا بإجراء المسوحات الميدانية من 
أجل تحديد المنافع االجتماعية التي تحققت لمجموعة من المواطنين نتيجة تنفيذ برنامج اجتماعي 

يجاد القيمة الحالية لو خالل فتر  نتياًء بحساب قيمة المعدل وا  ة بقاء البرنامج ثم التقرير عن ىذه وا 
 القيمة. 

إلى قدرة منيجية معدل العائد االجتماعي عمى  Watson and Whitleyوقد توصل 
في التعبير عن المنافع االجتماعية المتعمقة ببناء العيادات والمباني الصحية، إال  SROIاالستثمار 

أنيما قد أشارا إلى وجود أحد أوجو النقد التي من الممكن أن توجو ليذه المنيجية وىو المتعمق بعدم 
دانية تأكد عالقة السببية بين المنافع االجتماعية التي تم التوصل إلييا من خالل المسوحات المي

 لممواطنين بالمناطق محل القياس وبناء ىذه المباني.
عدد من التوصيات التي يجب مرعاتيا مستقباًل من أجل  Watson and Whitleyوذكر 

االستمرار في تطبيق ىذه المنيجية لقياس المنافع االجتماعية، من أىم ىذه التوصيات ما يتعمق 
ل االستقصاء ودوافعيم وكيفية تقييم المنافع وما ىو بجودة إعداد االستقصاءات وتحديد األفراد مح

 المقياس المرجعي لمتكمفة المنفقة عمى البرنامج االجتماعي.
  (Van Dijk; 2017)دراسة  5/1/17
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قامت ىذه الدراسة بيدف الوصل إلى تقدير أكثر دقة لمضاعف التوظيف المحمي بالواليات 
ىذه الدراسة بأنو يمثل عدد الوظائف اإلضافية  في Van Dijkالمتحدة األمريكية، والذي عرفو 

التي تم استحداثيا في القطاع الغير تجاري نتيجة إضافة وظيفة واحدة في القطاع التجاري في نفس 
أن مضاعف التوظيف المحمي ترجع فكرتو األساسية إلى النموذج  Van Dijkالمدينة  وقد ذكر 

 يًا الكثير من التطبيقات المتطورة.األساسي في األدب االقتصادي والذي يشيد حال
وترجع فكرة النموذج األساسي إلى أن جميع األنشطة االقتصادية تقوم بإنتاج السمع 
والخدمات لالستيالك المحمي في األساس، والسمع والخدمات التي ال تستيمك محميًا يتم تصديرىا 

إلى أن إضافة وظيفة واحدة إلى القطاع التجاري تؤدى إلى زيادة  Van Dijkلمخارج. وقد توصل 
وظيفة، وتعد ىذه النتيجة تفسيرًا قويًا  1,1إلى  1,1الوظائف بالقطاع غير التجاري بمعدل من 

 لمعدل النموفي القطاع غير التجاري.
 : (Hall and Millo; 2018) دراسة 5/1/18

ر الحكومات وصانعي السياسات لممناىج قامت ىذه الدراسة بيدف معرفة سبب اختيا
المحاسبية في توضيح وترشيد سياساتيم المختارة لمتطبيق، وذلك انطالقًا من أىمية دور المحاسبة 

بالمقارنة بين ثالث مناىج محاسبية تم  Hall and Milloفي القياس والتنمية االقتصادية. وقد قام 
ئد االجتماعي المحقق نتيجة اإلنفاق الحكومي، تطويرىا واستخداميا في مجال التعبير عن العا

 Social، المحاسبة االجتماعية  SROIتمثمت ىذه المناىج الثالث في معدل العائد االجتماعي 
accounting  والمضاعف الثالثي المحميLocal Multiplier 3 ( L M 3 )وقد شرح . 

Hall and Millo :ىذه المفاىيم الثالث كالتالي 
: ىو منيجية محاسبية تم تطويرىا من قبل منظمة  SROIمعدل العائد االجتماعي 

من أجل قياس المنافع االجتماعية المحققة نتيجة  NEFاالقتصاديات الحديثة بالمممكة المتحدة 
اإلنفاق العام عمى البرامج االجتماعية، وتتمثل فمسفة ىذه المنيجية في إيجاد القيمة الحالية لممنافع 

 جتماعية والتعبير عنيا كنسبة إلى ما تم إنفاقو.اال
: ىو منيجية تم تطويرىا أيضًا من قبل منظمة  L M 3المضاعف الثالثي المحمي 

االقتصاديات الحديثة بيدف قياس اآلثار المحققة عمى المجتمع نتيجة اإلنفاق عمى العمميات 
االعتماد عمى فكرة مضاعف اإلنفاق المحمية لالقتصاد القومي خالل ثالث دورات تشغيمية، وذلك ب
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الكنزي المشار إلييا في األدب االقتصادي. وتتمثل فمسفة ىذه المنيجية في حساب الدخل المحقق 
لالقتصاد المحمي خالل ثالث دورات تشغيمية ونسبتو إلى ما تم إنفاقو خالل ىذه الدورات. 

تحدة كأداة لقياس االستدامة واآلثار وأصبحت ىذه المنيجية معترف بيا حاليًا من قبل المممكة الم
 االقتصادية المحققة نتيجة اإلنفاق العام وكذلك قياس كفاءة ىذا اإلنفاق. 

: ىى العممية التي تقوم من خالليا المنظمة Social accountingالمحاسبة االجتماعية 
عبر عن بجمع وتحميل وتفسير المعمومات الوصفية والكمية والنوعية من أجل تصوير حساب ي

أدائيا االجتماعي والبيئي واالقتصادي، وقد ظير ىذا النوع من المحاسبة في أوائل التسعينات 
وتحظى حاليًا باىتمام متزايد من قبل المنظمات االجتماعية والمنظمات الغير ىادفة لمربح، ولكن لم 

 يستطيع ىذا النوع من المحاسبة إخراج أي معدل أو قيمة كمية.   
ذه الدراسة إلى أن المناىج المحاسبية ليا من القدرة عمى التوضيح والشرح وقد توصمت ى

لمضمون السياسات العامة المطبقة ما يجعميا مؤىمة لالستخدام بقوة من جانب صانعي السياسات 
في توصيل مضمون سياساتيم إلى األطراف ذات الصمة وفي مقدمتيم المواطنين، كما توصمت 

المستخدمة  -ىو أكثر المناىج المحاسبية  SORIدل العائد االجتماعي الدراسة أيضًا إلى أن مع
قدرة عمى التعبير عن المنافع االجتماعية المحققة نتيجة اإلنفاق الخاص بالبرامج  -حاليًا 

قد ناديا بإجراء دراسات بحثية مستقبمية فيما يتعمق بصحة  Hall and Milloاالجتماعية. إال أن 
ئج بشأن قدرة المحاسبة عمى شرح وتوضيح مضمون السياسات العامة وذلك ما توصال إليو من نتا

في ظل المناىج المحاسبية المستخدمة فعاًل من قبل صانعي السياسات أو المناىج المحاسبية التي 
يمكن تطويرىا مستقباًل وتكون ذات قدرة أكبر في التعبير عن مضمون السياسات، وقد بررا ندائيما 

 SROI ليذه النتيجة في ظل دراسة الحالة المتعمقة بمعدل العائد االجتماعي ىذا بأنيما توصال
عمى افتراض استخدامو بالفعل من قبل صانعي السياسية حيث أنو األكثر شيوعًا وترويجًا حاليًا 
لالستخدام في التعبير عن المنافع االجتماعية المحققة نتيجة اإلنفاق واالستثمار في البرامج 

 االجتماعية.
 (Purwohedi and Gurd; 2019) دراسة 5/1/19

قامت ىذه الدراسة بيدف توضيح إمكانية استخدام معدل العائد االجتماعي عمى االستثمار 
SROI  في تحسين إدارة المشروعات العامة التي تقوم بيا الحكومات المحمية. وقاما
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Purwohedi and Gurd  بدراسة حالة أحد مشروعات الصرف الصحي في أحد المدن
 المتمثمة في خمسة مراحل. ووفقًا لمراحل تطبيق SROIاالندونيسية. وقاما بمناقشة تطبيق منيجية 

وقد توصمت الدراسة إلى تحقيق تحسن كبير في إدارة المشروع من خالل استخدام معدل 
وذلك نتيجة تحديد أولويات المشروعات وأفضميات التنفيذ  SROIالعائد االجتماعي عمى االستثمار 

 وقياس األداء بشكل أفضل وتحقيق مبدأ المساءلة.
 ( Krucien et al; 2019) دراسة 5/1/02

قامت ىذه الدراسة بيدف تطوير منيجية خاصة ُتمكن من اختيار أفضل المخرجات المتوقعة 
يستطيع متخذ قرار تخصيص اإلنفاق العام فيما لإلنفاق العام وخاصًة في مجال الصحة، حيث ال 

بين البرامج الصحية توجيو اإلنفاق ألي منيا في ظل عدم معرفة النتائج المحتممة مسبقًا وكذا حالة 
 عدم اليقين المتعمقة بيذه النتائج.

مشارك نتج عنيا  011أسموب االستقصاء لعينة مكونة من  Krucien et alاستخدم 
المقارنة بين أربعة مناىج الختيار أفضل البرامج باستخدام أسموب تجربة  مالحظة، وتمت 2011

وىو أسموب شائع االستخدام في  The discrete choice experimentاالختيار المنفصل 
 Theمنيجية فعالية التكمفة ) Krucien et alمجال االختيار بين البرامج الصحية. وقد حدد 

cost-effectiveness plane()CEP الختيار أفضل المخرجات الخاصة باإلنفاق العام )
لبرامج الصحة، وتقوم ىذه المنيجية عمى مبدأ تعظيم المنفعة الناتجة عن التغير في كل من التكمفة 
والفعالية نتيجة التحول من دواء إلى دواء أخر ومقارنة كل من التكمفة والفعالية لمدواء السابق مع 

لحالي، وتم إتاحة ىذه المنيجية لمدراسة والتحميل لتحديد مدى إمكانية التكمفة والفعالية لمدواء ا
االستعانة بيا في اختيار التفضيالت ورفع كفاءة تخصيص اإلنفاق العام لبرامج الصحة والتي 

 تتصف بعدم المعرفة المسبقة بيا. وكانت الصيغة الرياضية ليذه المنيجية كالتالي:

U ntj =  B1Entj +B2Cntj + Entj   

 حيث أن:
U  :   .الفوائد المحققة                           
N  : .عدد المشاركين في االستقصاء 
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 t  :         .الميام                
J  :.االختيارات المتاحة 
E  :.التغير في الفعالية            
C  :.التغير في التكمفة 

B1, B2  : والتكمفة.معممات التغير في الفعالية 
Entj  :أخطاء النموذج 
 الخالصة والتوصيات -6

والنتائج التي توصمت إلييا،  عرضها السابق يتضح لمباحث من مناقشة الدراسات البحثية
تناول الدراسات البحثية لموضوع قياس المنافع المحققة لممواطنين نتيجة تخصيص النفقات العامة 
عمى مستوى قطاعات إقتصادية محددة وليس عمى مستوى اإلقتصاد الكمي، مما أدى إلى غياب 

 ي لمقطاعات اإلقتصادية.التغذية العكسية لعممية تخصيص النفقات العامة عمى المستوى الكم
ىذا في الوقت الذي يوجد فيو العديد من المحاوالت لقياس المنافع اإلجتماعية التي تتحقق 
لممواطنين نتيجة استثمارات مؤسسات األعمال في مشروعات الخدمات العامة، وذلك بيدف 

إلى استخدام مفيوم اإلختيار بين المشروعات التي يجب اإلستثمار فييا، و لجأت الدراسات البحثية 
الرفاه اإلجتماعي لقياس ىذه المنافع عبر العديد من المنيجيات والتي بدأت بنظرية الوظائف 
المتجانسة والتي ُتعد أحد الموضوعات اليامة في األدب االقتصادي وصواًل إلى منيجية معدل 

األكثر شيوعًا واستخدامًا والذي ُيعد حاليًا المقياس األىم و  SROIالعائد االجتماعي عمى االستثمار 
في مجال قياس المنافع االجتماعية مستمدًا فمسفتو من مبدأ تحميل التكمفة والعائد ومستمدًا صيغتو 

والذي  ROIالرياضية من اإلطار الرياضي لمعدل العائد عمى االستثمار في المشروعات التجارية 
د فكرة التكامل بين العموم االجتماعية ُيعد أحد الموضوعات اليامة في األدب المحاسبي، مما ُيؤك

  لتحقيق رفاىية الشعوب.
بتحقيق قياس موضوعي لممنافع وعمى الرغم من المحاولت الكثيرة والمستمرة المتعمقة 

اإلجتماعية المحققة لممواطنين عبر مفيوم الرفاة اإلجتماعي، وكذلك الجيود البحثية المتعمقة 
أن ىذه المحاوالت لم تقدم قياسًا موضوعيًا ليذه المنافع  وذلك بتطوير منيجيات ىذا القياس، إال 
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ألنيا لم تحقق قياسًا حقيقيًا ومباشرًا لمتغير في مستوى الرفاة االجتماعي المحقق نتيجة اإلنفاق 
العام، ويرجع السبب في عدم القدرة عمى قياس التغير في مستوى الرفاة اإلجتماعي إلى الكثير من 

ي شابت المنيجيات المستخدمة في القياس، وكذلك عددًا من األمور المتعمقة أوجو القصور الت
 بمفيوم الرفاة اإلجتماعي نفسو.

يكُمن الكيفية المتعمقة برفع كفاءة عممية تخصيص النفقات العامة أن  ومن ثم يرى الباحث
تاحة المعمومات المتعمقة بحجم الطمب عمى السمع والخدمات العامة، وك ذلك تحقيق في تحقيق وا 

تاحة معمومات التغذية العكسية لعممية التخصيص والمتمثمة في قيمة المنافع اإلجتماعية المحققة  وا 
ومن ثم يجب العمل عمى إيجاد المدخل المالئم لتحقيق  لممواطنين كعائد نتيجة اإلنفاق العام.

تاحة تمك المعمومات بما ُيمكن صانعي السياسات والقائمين عمى التخصيص  من ترشيد قرارات وا 
التخصيص وذلك بتوجيو اإلنفاق العام نحو األوجو التي تعظم المنفعة العامة لممواطنين عمى 
مستوى جميع القطاعات اإلقتصادية ومن ثم تحقيق التنمية اإلقتصادية عمى مستوى اإلقتصاد 

 الكمي.
 المراجع -7
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