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 ملخصلا

تحديد مستوى أدراك شركات قطاع االسمنت الليبية بأهمية المسؤولية  فيالدراسة يتمثل الهدف الرئيسي لهذه 
 ةومعد ةمحكم استبانةوتم تصميم  ،تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة .االجتماعية

بالتطبيق  ،الدراسة مجتمعمن الالزمة كأداة رئيسية لجمع البيانات االولية والمعلومات  الخماسي( ليكرثقياس )على 
ونظرًا لصغر  ،أقسام المالية والمراجعة الداخلية موظفيجميع  وقد استهدفت االستبانة .يع شركات االسمنتعلى جم

فراد أجميع ( استمارة على 91حيث تم توزيع عدد ) ث اعتمد أسلوب المسح الشاملحجم مجتمع الدراسة فإن الباح
استمارة صالحة ( 82عدد ) استالم تم ،االستبيان أسئلة على لإلجابة كافية فترة المشاركين منح وبعد ،مجتمع الدراسة

شركات صناعة االسمنت وجود إدراك كافي لدى : توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها (.91.11%)للتحليل وبنسبة 
. وقد أوصت الدراسة بضرورة القيام بورش عمل وحلقات نقاش حول أهمية الليبية بأهمية المسؤولية االجتماعية

والعمل على استصدار دليل  االجتماعية،بالمسؤولية تعنى ، وأيضا ضرورة إنشاء إدارة خاصة المسؤولية االجتماعية
 هدافها تجاه المسؤولية االجتماعية. وأ ورسالتها، الشركة،يوضح فيه رؤية 

 ، ليبيا.شركات صناعة االسمنت ،المسؤولية االجتماعية: دالةالالكلمات 

 
Awareness of the Libyan Cement Industry Companies of the 

Importance of Social Responsibility: A Field Study 
 

Abulgasim Mahmoud abusatala 

Faculty of Economics/ Elmerqib University. 

Abstract 
The study aims to determine the level of perception of the Libyan cement sector companies 

of the importance of social responsibility. For implementing the study goal، the study used 

the descriptive analytical approach through a questionnaire survey conducted and 

distributed on a random sample of (90) financial employees and internal auditors that 

working in all cement companies، and at the end (83) questionnaires were returned، the 

findings of this study suggest that there is a: There is sufficient awareness among Libyan 

cement companies of the importance of social responsibility. The study recommended the 

necessity of holding workshops and discussion sessions on the importance of social 

responsibility، it is also necessary to establish a special department concerned with social 

responsibility، and work to issue a guide explaining the company's vision، mission، and 

objectives towards social responsibility. 
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 لمقدمةا .1

تزايد االهتمام في العقود األخيرة من القرن العشرين بموضوع المحاسبة االجتماعية والبيئية، حيث سعت 
دول العالم إلى محاولة االستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة دون اإلضرار بالبيئة، وقد 

مام من قبل العديد من المنظمات حظيت المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية والبيئية الكثير من االهت
والهيئات الدولية، باعتبارها مصدر للمعلومات الالزمة لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة، وكذلك 
باعتبارها العنصر الرئيس المؤثر في إعداد وتخطيط سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأيًضا 

ن دول العالم تحقيقها في مستوى وجودة البيئة، وأيًضا لتأثير معدالت التنمية التي ترغب كل دولة م
 (443ص ،2019أبوستالة واخرون،  في تحديد الحجم المتاح من الموارد الطبيعية في هذه الدول )

أيًضا باسم مسؤولية و  (Corporate Social Responsibility) تسمى المسؤولية االجتماعية للشركات
مفهوم  وهوعمال التجارية المسؤولة والفرص االجتماعية للشركات الشركات، الشركات المواطنة، واأل

األعمال مؤسسات االلتزام المستمر من قبل  هوالمسؤولية االجتماعية للشركات ف  ،يتم بموجبه العمل
للتصرف بشكل أخالقي والمساهمة في التنمية االقتصادية مع تحسين نوعية الحياة للقوى العاملة وأسرهم 

المسؤولية االجتماعية للشركات هي نتاج أخالقيات ." ع المحلي والمجتمع  ككلوكذلك المجتم
ومع ذلك فإن أخالقيات العمل هي التعامل األخالقي، بينما تركز المسؤولية االجتماعية  ،العمل

وصنع القرار  ،للشركات على المشكالت االجتماعية والبيئية واالستدامة من التركيز على األخالق
      نع السياسات يرتبط بالقيم األخالقية واالمتثال للمتطلبات القانونية واحترام الناسالمؤسسي وص

(Patil & Farooqui, 2021, p17) . فانشغال المحاسبة باألداء االقتصادي كمعيار وحيد لنجاح ما
 يسمى بالكيان االقتصادي يؤدي حتما إلى العديد من اآلثار خارج السوق في المجتمع المدني، وإلحاق

تآكل في نظام القيم و الضرر بنوعية الحياة من خالل التدهور البيئي واالجتماعي واالضطراب النفسي 
(Jitendra Kumar, 2021, p17 .) 
 الدراسات السابقة .2

هناك العديد من الدراسات التي تناولت المحاسبة االجتماعية في دول العالم عموما والدول العربية 
الدراسات الليبية التي قامت بتناول هذا الموضوع خصوصًا في دراسة  هناك شحا في أن إال خصوصًا،

على  اً مدى إدراك أهمية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية بالشركات الصناعية األشد تأثير 
 ومن هذه الدراسات ما يلي: للبيئة،سمنت من الصناعات الملوثة حيث تعتبر صناعة اال البيئة،

  مطاحن مؤسسة اللتزام الجزائري  المستهلك إدراك معرفة هدفت إلى (:2021) وآخرون دراسة زغبة 
المنهج الوصفي  الدراسة تاالجتماعية، ولتحقيق اهداف الدراسة اعتمد المسؤولية بممارسة الحضنة



 

       (2021)ديسمبر  2العدد  8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

184  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 مستهلك 270من  مكونة عينة علىتصميم استبانة وتوزيعها  من خاللالتحليلي لتحليل البيانات 
 لمؤسسة االجتماعية المسؤولية أبعاد يدرك المستهلك أن وتوصلت الدراسة إلى ،المؤسسة لمنتجات
 .االجتماعية المسؤولية مفهوم تمارس المؤسسة أن الحضنة، كما خلصت الدراسة مطاحن

  دراسةZelazna et al., (2021:) لمسؤولية االجتماعية لمفهوم اإلى معرفة فهم الموظفين  هدفت
علومات، واإلجراءات التي يتخذها الموظفون ومعرفة آراء حول ما إذا كانت في شركات تكنولوجيا الم

المنهج الوصفي التحليلي لتحليل  الدراسة تولتحقيق اهداف الدراسة اعتمد ،هذه اإلجراءات فعالة
ه يمكن اعتبار المسؤولية االجتماعية أن وتوصلت إلى ،البيانات باستخدام االستبانة لجمع البيانات

 .ها تحقق نتائج إيجابيةأن نظر الموظفون إلى األنشطة التي تقوم بها الشركات علىللشركات ب
 .يعرف الموظفون ويشاركون في إنشاء استراتيجية الشركة أن وكذلك خلصت الدراسة من المستحسن

  دراسةZraqat، et al، (2021:)  أثر اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية لقياس  هدفت الدراسة
ى أداء السوق من خالل دراسة العالقة بين المسؤولية االجتماعية للشركات وأداء للشركات عل

ولتحقيق  ،الشركات كمؤشر اجتماعي للشركات وأداء سوق الشركات المدرجة في بورصة عمان
تحليل المحتوى اسلوب م استخدبا منهجية الكمية لتحليل البيانات ت الدراسةاهداف الدراسة اعتمد

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة  ،شركة 42م للعدد 2019 ،2014ة للفترة بين للتقارير السنوي
وأداء سوق الشركات التي تم قياسها بواسطة توبين  CSRD سلبية ولكن ذات داللة إحصائية بين

وكذلك أشارت الدراسة إلى انخفاض مستوى الوعي بالمسؤولية االجتماعية للشركات بين  ،كيو
 في السوق. المستثمرين والالعبين

 ( 2021دراسة مليكة وعبدالرزاق :)المؤسسات التزام مدى على الضوء تسليط إلىالدراسة  هدفت 
 والوقوف المالية، وتقاريرها قوائمها في مسؤوليتها االجتماعية عن باإلفصاح الجزائرية الصناعية

، ولتحقيق االجتماعية عن مسؤوليتها المؤسسات هذه إفصاح من تحد التي الصعوبات أهم عند
لجمع البيانات كأداة االستبانة م ااستخدبالمنهج الوصفي التحليلي  ت الدراسةاهداف الدراسة اعتمد

وتوصلت  ،صناعية مؤسسات عشرة في القرار فردًا من متخذي 56من  مكونة عينة وتوزيعها على
المسؤولية وأهمية  الدراسة إلى أن متخذي القرارات في المؤسسات الصناعية الجزائرية يدركون مفهوم

 عن باإلفصاح تقوم الجزائرية الصناعية أن المؤسساتإلى كما خلصت  ،المسؤولية االجتماعية
 كافي.  غير بشكل تصدرها التي المالية القوائم والتقارير في االجتماعية مسؤوليتها

 من الجزائرية مطاحن الحضنة مؤسسة موقعإلى تحديد الدراسة هدفت (: 2021نقموش ) دراسة 
وكذلك ابراز أهم  المفهوم، بهذا المرتبطة للبرامج استجابتها االجتماعية ومدى المسؤولية مفهوم
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 ،المصلحة أصحاب ومختلف المجتمع وعلى المنظمة االجتماعية على للمسؤولية اإلنجابية اآلثار
 ماتخداسبالمنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات  ت الدراسةولتحقيق اهداف الدراسة اعتمد

أن المؤسسة االقتصادية إلى وتوصلت الدراسة  ،عامل 42من  مكونة عينة االستبانة وتوزيعها على
 غم جهودر وكذلك خلصت الدراسة إلى أن  ،مفهوم المسؤولية االجتماعيةلالجزائرية غير مدركة 

 جتماعية.المبذولة اتجاه اصحاب المصلحة أال انها لم تكن مبنية في إطار المسؤولية االالمؤسسة 
 ( 2020دراسة عزالدين :) بتطبيق االقتصادية المؤسسة التزام مدى معرفة إلىهدفت الدراسة 

 المسؤولية لمحاسبة المؤسسة تبني مدى معرفة ثم محاولة المسؤولية االجتماعية، محاسبة
نات المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البياالدراسة  تولتحقيق اهداف الدراسة اعتمد ،االجتماعية

 العينة من خالل اداة االستبانة وتوزيعها علىواستخدم الباحث لجمع البيانات  ،واستخالص النتائج
 المؤسسة على كبيرة أهمية والبيئية االجتماعية للمسؤولية أن وتوصلت الدراسة إلى ،محل الدراسة
 إلبعاد اإلدراك من نوع بها الدراسة محل المؤسسة أن ها خلصت إلىأن كما والمجتمع، نفسها والبيئة
 تقاريرها ضمن والبيئية االجتماعية مسؤولياتها عن تفصح والبيئية، وأنها االجتماعية المسؤولية

 والبيئي. االجتماعي تتعلق بأدائها معلومات طريق عن السنوية المالية
 ( 2020دراسة أحمد وأخرون :) دراسة واقع تطبيق المسؤولية االجتماعية في الشركات  الىهدفت

ولتحقيق  ،ومدى التزامها بالمسؤولية االجتماعية ،ISO 26000 مواصفات وفقالبترولية الجزائرية 
 ،المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات واستخالص النتائج ت الدراسةاهداف الدراسة اعتمد

وتوصلت  ،ةمحل الدراس العينة اداة االستبانة وتوزيعها علىمن خالل لجمع البيانات  البحاثواستخدم 
الدراسة إلى أن المؤسسات عينة الدراسة تلتزم بتطبيق ابعاد المسؤولية االجتماعية على ارض الواقع 

أنه هناك ادراك لمفهوم المسؤولية وكما خلصت الدراسة إلى  ،ولكن بدرجة متفاوتة من بعد لألخر
 مسؤولي الشركات عينة الدراسة.االجتماعية من قبل 

  مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة عن المسؤولية  (: 2018)دراسة يونس وأخرون
مدى لتحديد دراسة ال وهدفت ،االجتماعية من قبل الشركات المدرجة بسوق االوراق المالية الليبي

االجتماعية لدى إدارة الشركة االهلية لإلسمنت   توفر مقومات تطبيق المحاسبة عن المسؤولية
من المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات  ت الدراسةاعتمدولتحقيق اهداف الدراسة  ،المساهمة

 ،الشركة عينة الدراسةب موظف مالي( 57وتوزيعها على ) خالل اداة االستبانة وتوزيعها على
ادراك لمفهوم المالية في الشركة االهلية لإلسمنت  باإلدارةلدى العاملين وتوصلت الدراسة إلى أن 
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وضعف  ،لصت الدراسة إلى توافر مقومات تطبيق المحاسبة االجتماعيةوكذلك خ ،المسؤولية من قبل
 عن أدائها االجتماعي. باإلفصاحالقوانين واللوائح واالنظمة التي تلزم الشركة 

  في للشركات االجتماعية المسؤولية واقع دراسة هدفت الدراسة إلى(: 2018)حساني وشربي 
المنهج  الدراسة تولتحقيق اهداف الدراسة اعتمد ري،الجزائ المحروقات قطاع في العاملة المؤسسات

 واهتمام وعي إلى أنه يوجد الدراسة وتوصلت ،الوصفي التحليلي لتحليل البيانات واستخالص النتائج
 تلتزم وأنها  ،الشركات النفطية العاملة في بئر السبع من قبلاالجتماعية  المسؤولية بمفهوم

للشركات من خالل تحقيق رفاهية  االجتماعية لمسؤوليةا مجاالت من مجال في كل بالمساهمة
وان االلتزام بالمسؤولية االجتماعية ال   ،المجتمع وحماية البيئة وتحسين ظروف العمل والعمال

 .ترتبط بعمر الشركة وإنما ترتبط بمدى وعي واهتمام الشركة بمفهوم المسؤولية االجتماعية
  دراسةMehri (2017:) تطورات االفصاح البيئي على المستوى الدولي عرض  هدفت الدراسة إلى

وكذلك هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع هذه الممارسة في  ،واهم المعايير التي تحكمها
المنهج الوصفي التحليلي لتحليل  ت الدراسةولتحقيق اهداف الدراسة اعتمد ،المؤسسات الجزائرية

( 34اداة االستبانة وتوزيعها على )على باحث لجمع البيانات واعتمد ال ،البيانات واستخالص النتائج
وتوصلت الدراسة إلى أن قصور المعلومة التقليدية  ،مديرًا في الشركات العاملة في والية قسنطينة

إلى تبني نوع جديد من التقارير يتم من ادى وعدم قدرتها على تلبية احتياجات اصحاب المصالح 
وكذلك خلصت  ،جتماعيةالبيئية واالمعلومات المات المالية باإلضافة إلى خاللها االفصاح عن المعلو 

  .ه هناك زيادة في الوعي البيئي خالل السنوات االخيرة في الجزائرأن الدراسة إلى
 العامة المساهمة الشركات إدراك هدفت إلى التعرف على مدى(: 2015راسة درغام وأخرون )د 

 ها هدفت إلى دراسةأن كما ،االجتماعية المسؤولية لمفهوم المالية لألوراق بورصة فلسطين في المدرجة
 تولتحقيق اهداف الدراسة اعتمد ،لديها االجتماعية المسؤولية المحاسبة عن تطبيق مقومات توفر مدى

واعتمد الباحث لجمع البيانات  ،المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات واستخالص النتائج الدراسة
وتوصلت الدراسة  ،( شركة من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين73بانة وتوزيعها على )اداة االست

 مجاالتها يعيرون  ال همأن إال الواسع، بمعناها االجتماعية المسؤولية تدرك مفهوم الشركات أن إلى
 المجتمع يراً وأخ البيئة يليها البشرية الموارد ثم باألولوية يحظون  االهتمام، فالمستهلكون  نفس المختلفة
 االجتماعية، وأن المسؤولية عن المحاسبة تطبيق مقومات لديها الشركات يتوفر أن وكذلك ،المحلي
 لها. التطبيق مقومات وتوفر االجتماعية عن المسؤولية المحاسبة تطبيق إمكانية بين عالقة هناك
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 التنمية في ودورها خاصال للقطاع االجتماعية المسؤولية دراسةإلى  هدفت: (2014) األسرج دراسة 
وكذلك التعرف تأثيرات المسؤولية االجتماعية للشركات على  ،العربية السعودية للمملكة المستدامة

المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات  الدراسة تولتحقيق اهداف الدراسة اعتمد ،المجتمع السعودي
األمر  واقع في أن وتوصلت الدراسة إلى ،بقةواعتمد الباحث المسح للدراسات السا ،واستخالص النتائج

  والمجتمع والشركات األفراد من كل جانب من كافية دراية وعدم غموض هناك الزال هأن القول يمكن
 وكيفية فعاليته بمدى وكذلك تطورها ومدى وأبعادها الخاص للقطاع االجتماعية بمفهوم المسئولية ككل
 منه. واإلفادة بلورته

  ة للدراسةفجوة العلميال
الغالبية العظمى من الدراسات في مجال المحاسبة االجتماعية ركزت على البلدان المتقدمة بينما 

تطبيق نتائج هذه الدراسات على البلدان  أومع ذلك، فإنه من الخطير والخط .أهملت البلدان النامية
ومن مجتمع إلى أخر. النامية نظرًا الن تطبيق المسؤولية االجتماعية يختلف من بلد إلى أخر 

تساهم هذه الدراسة في إثراء المؤلفات المحاسبية حول هذا الموضوع الحيوي من خالل معالجة  بذلك
ويمكن اعتبار هذه الدراسة استمرارًا  ،النقص الحالي في الدراسات التي تركز على القضايا االجتماعية

ات صناعة االسمنت بأهمية المسؤولية لعمل الدراسات السابقة في محاولتها لتحديد مدى إدراك شرك
وتأتي هذا الدراسة في الوقت الذي تدعو فيه المنظمات االجتماعية  ،االجتماعية بمختلف مجاالتها

عن أدائها  باإلفصاحوالبيئية الحكومات إلى زيادة االهتمام بالقضايا االجتماعية والبيئية والزام الشركات 
وتوفر هذه الدراسة معلومات مهمة للباحثين وصناع  ،لبيئة وحمايتهااالجتماعي والبيئي والمحافظة على ا

 السياسات والشركات الصناعية والمنظمات المهنية والوكاالت االجتماعية والبيئية والحكومية.

 مشكلة الدراسة .3

بأهمية شركات صناعة االسمنت الليبية  إدراكمدى  التعرف علىتتمثل طبيعة الدراسة الحالية في و
ومناقشة العوامل التي تؤدي إلى مزيد  والمجتمع،تجاه عامليها والعمالء والبيئة لية االجتماعية المسؤو 
 المنظمات والهيئاتبأن Peters & Romi (2013 ) ويرى  .المسؤولية االجتماعيةتطبيق أهمية من 

لومات تدعو بإلحاح إلى التوقف عن حجب المعالمهتمة بالمسؤولية االجتماعية والبيئية  الدولية
االجتماعية وتسعى إلى إقناع المنظمات بمناقشة التكاليف المتوقعة وفوائد اإلفصاح عن المعلومات 

عن المعلومات االجتماعية  االفصاحاالجتماعية في تقاريرها المالية. باإلضافة إلى ذلك، فإن عدم 
 أن الرغم منوعلى  .يكشف عن خروج اإلجراءات اإلدارية عن معايير السلوك المهني أن يمكن
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 أن إال ،المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية كان موضوع بحث أكاديمي هاًما ألكثر من ثالثة عقود
 ،غالبية الدراسات السابقة كانت في الدول المتقدمة، في مقابل ذلك نجد أبحاث أقل في البلدان النامية

دمة ويطلبون المزيد من الدراسات في ويركز الباحث المختلفون على فجوة المعرفة في البلدان غير المتق
 ;Babiak & Trendafilova, 2011) البلدان النامية عن االفصاح عن المعلومات االجتماعية

Belal & Cooper, 2011) . من عدم تطبيق المحاسبة كغيرها من البلدان النامية تعاني ليبيا و
كاليفها االجتماعية والبيئية واإلفصاح حيث لم تقم المؤسسات على مختلف أحجامها بقياس ت االجتماعية،
ولم يعثر على أي دليل يتعلق بممارسات المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية ال  تقاريرها،عنها في 

قلة الوعي ونقص التعاون وعدم االهتمام  أن من حيث كميتها وال من حيث جودتها في ليبيا. كما تبين
 أسباب عدم اإلفصاح عن القضايا االجتماعية والبيئية في ليبيابالسمعة والقضايا القانونية من بين أهم 

(Nasser et al., 2010 .)ن تطبيق المحاسبة االجتماعية بالشركات يتطلب إومن جهة أخرى ف
ظمة إدارية بيئية لدعمه، لكن المديرين الليبيين غير مؤهلين للتعامل مع القضايا االجتماعية أن تطوير
غالبية المديرين يفتقرون إلى الخبرة  أن إلى(  ,2014Aldrugi & Abdo) من فلقد توصل كال ،والبيئية

 أن والمعرفة للتعامل مع القضايا االجتماعية والبيئية في شركاتهم. وبالتالي تشير الدراسات الحديثة إلى
في نقص المؤهالت والتدريب هو المحدد الرئيسي الذي يمنع المديرين من اتخاذ المبادرات واالنخراط 

باإلضافة إلى ذلك تركز الشركات على زيادة أرباحها على  االجتماعية،ممارسات تطبيق المسؤولية 
حساب البيئة حيث ال يوجد الكثير من االهتمام بالقضايا االجتماعية والبيئية فعلى الرغم من وجود 

دولية لم تلتزم بمسؤولياتها الشركات سواء كانت محلية أو  أن بعض القوانين واللوائح البيئية في ليبيا، إال
وكنتيجة لالهتمام المتزايد من االجتماعية والبيئية خاصة مع غياب المتابعة من الجهات ذات العالقة. 

قبل الدول المتقدمة والنامية بموضوع المحاسبة االجتماعية والبيئة أصبح من األهمية بمكان إعطاء 
قد جاءت هذه  والدراسات،ي ليبيا وإثرائه بالبحوث ف واألكاديميينهذا الموضوع حقه من قبل البحاث 

ومن  االجتماعية،المسؤولية  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت لبحث مدى إدراك إدارة الدراسة 
 المشكلة الدراسة تتلخص في االجابة على التساؤل االتي:  هنا فإن

 سؤولية االجتماعية؟االسمنت الليبية بأهمية المصناعة شركات  اتما مدى إدراك إدار 
 أهداف الدراسة .4

يتمثل هدف الدراسة الرئيسي في تحديد مستوى أدراك شركات قطاع االسمنت الليبية بأهمية المسؤولية 
 االجتماعية من خالل:
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شركات صناعة االسمنت االقسام المالية والمراجعة بفي الماليين التعرف على اتجاهات العاملين  .أ
 مية المسؤولية االجتماعية.شركاتهم بأه إدراكنحو مدى 

 وعرض أهمية المحاسبة االجتماعية وأهدافها. االجتماعية،التعريف بالمسؤولية  .ب
 توضيح أبعاد المسؤولية االجتماعية لشركات صناعة االسمنت الليبية. .ج
 أهمية الدراسة: .5
 تكمن أهمية الدراسة في اآلتي: 
لقليلة التي تتناول مفهوم المسؤولية تستمد هذه الدراسة أهميتها باعتبارها من الموضوعات ا .أ

ناهيك عن كونها من  ،االجتماعية للمؤسسات الصناعية في المنطقة العربية وخصوصًا في ليبيا
شركات صناعة االسمنت بأهمية المسؤولية  إدراك مستوى دراسة الدراسات القليلة التي تسعى إلى 
 ها والمجتمع والبيئة.ئاالجتماعية تجاه موظفيها وعمال

وما تحققه من موارد االسمنت تساعد هذه الدراسة على معرفة أو تحديد ما تبذله شركات صناعة  .ب
 االجتماعية. امتثالها لمسؤوليتهاوجهود ألجل 

المسؤولية االجتماعية بكافة مجاالتها المختلفة وما  شركات صناعة االسمنت تطبيقبيان أهمية   .ج
  .بيقهايعود على الشركات من فوائد جراء تط أن يمكن

تساهم هذه الدراسة في مواكبة الجهود والمساعي المبذولة من قبل المنظمات الدولية ألجل  .د
المحافظة على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية لألجيال القادمة من خالل تطبيق المحاسبة 

 االجتماعية.
 .اسات الميدانيةمعرفية وعلمية التي تفتقر لها لمثل تلك الدر بإضافة العربية إثراء المكتبة  .ه
 مجال المسؤولية االجتماعية والبيئية.بتكون بمثابة عونًا للباحثين والمهتمين  .و

 فرضيات الدراسة .6

 التالية: الفرضية الرئيسيةلتحقيق أهداف هذه الدراسة يمكن صياغة 
H0:  المسؤولية االجتماعية الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت يوجد إدراك كافي لدى إدارات ال. 

         ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية. 
1H0:  المسؤولية االجتماعية  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت يوجد إدراك كافي لدى إدارات ال

 تجاه الموظفين.
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2H0:  المسؤولية االجتماعية  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت يوجد إدراك كافي لدى إدارات ال
 ء.تجاه العمال

3H0:  المسؤولية االجتماعية  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت يوجد إدراك كافي لدى إدارات ال
 تجاه المجتمع المحلي.

4H0:  المسؤولية االجتماعية  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت يوجد إدراك كافي لدى إدارات ال
                                           تجاه البيئة.

 حدود الدراسة .7

 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:    
 الليبية شركات صناعة االسمنت  مدى إدراكأقتصر الباحث في دراسته على : الحدود الموضوعية

 المسؤولية االجتماعية. بأهمية
 :اشتملت هذه الدراسة على شركات قطاع صناعة االسمنت الليبية. الحدود المكانية 
 :م(.2021 اغسطس وشهر –ابريل اجراء هذه الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بين ) تم الحدود الزمنية 
  :بشركات صناعة والمراجعة قسام المالية بأالعاملين  المالين فيالدراسة  مجتمع يتمثلالحدود البشرية

 االسمنت بليبيا.

 االطـــــار النظري للدراسة .8
فيها بخيراتها وكنوزها وقال هللا تعالى في هللا خلق االرض وسخرها لإلنسان لكي يعيش ويصلح 

سورة ) محكم آياته " هو الذي جعل لكم االرض ذلواًل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور"
 (.وضرار(. وقول رسولنا الحبيب محمد صل هللا عليه وسلم )ال ضرر 15آية  الملك،

 دراكاإل 1. 8
ن من خاللها بتنظيم المعلومات الواردة له من البيئة المحيطة دراك هو عملية عقلية يقوم االنسااإل

وتختلف الصورة الذهنية  معين، لمثيرلتشكيل صورة ذهنية عن العالم الخارجي تؤدي إلى توليد استجابة 
المكونة من شخص إلى أخر لتأثرها بالقدرات الحسية والذهنية والشخصية للشخص المدرك. ويعرف 

فة المراحل التي بواسطتها يعمل الشخص ما بعملية اختيار وتنظيم وتفسير منبه كذلك االدراك بأنه كا
 ،2021 ،وآخرون ما ووضعه في صورة واضحة وذات معنى له وللعالم الخارجي من حوله )زغبة 

 (.267ص
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 جتماعيةالمسؤولية اال 2. 8
ق مختلفة، ولكن بطر و مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات من قبل أشخاص مختلفين التطرق لتم 

 بشكل عام توضح المسؤولية االجتماعية للشركات.  
ها "عملية تحديد وقياس وتوصيل أن المحاسبة االجتماعية علىAAA) )جمعية المحاسبة االمريكية  عرفت

المعلومات االقتصادية بغرض تمكين مستخدمي هذه المعلومات من تكوين رأي مستتير واتخاذ القرارات 
 (.343ص ،2021 ،الالزمة" )حوة

ها " الطريقة التي أن لجنة المجتمعات االوربية بروكسل المسؤولية االجتماعية للشركات على وعرفت
دمج االهتمامات والقضايا االجتماعية البيئة واالقتصادية في  اوالمنظمات بموجبه يجب على الشركات

 .(Sandra et al., 2021) أعمالها وعملياتها وفي تفاعلهم مع أصحاب المصلحة على أساس طوعي"
التزام أصحاب االنشطة االقتصادية باإلسهام في "البنك الدولي المسؤولية االجتماعية بأنها  وعرف

التنمية المستدامة بالعمل مع المجتمع المحلي لغرض تحسين مستوى معيشة افراد المجتمع بأسلوب 
 (.37ص ،2020 ،العايش وهومبن ) "يخدم االقتصاد والتنمية في آن واحد

المسؤولية االجتماعية على أنها التزام  (WBCSD) مجلس االعمال العالمي للتنمية المستدامة وعرف
مستمر من الشركات إلثبات األخالق الحميدة والمساهمة في التنمية االقتصادية من خالل تطوير 

امة الناس وعلى ومجتمعاتهم المحلية وعوتحسين نوعية حياة الموظفين على مدى حياتهم مع أسرهم 
 ,Hidayah et al., 2021) نطاق أوسع وإضفاء الشرعية على أعمال الشركات وجذب المستثمرين

p889) . 
المعهد العالمي للفكر االسالمي المسؤولية االجتماعية بأنها التزام المنظمة أو المؤسسة  وعرف

ف التي لها عالقة بها نتيجة بالمساهمة في عمل الصالحات عند القيام بأنشطتها تجاه مختلف األطرا
التكليف الذي ارتضته في ضوء مبادئ الشريعة االسالمية بهدف النهوض بالمجتمع االسالمي بمراعاة 

 (.84ص ،2020 ،والشموع والعدالة )بروديعناصر المرونة واالستطاعة 
"المسؤولية  (UNIDO)وعرفت المسؤولية االجتماعية من قبل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

واالهتمامات البيئية في عملياتهم التجارية هي مفهوم إداري حيث تدمج الشركات القضايا االجتماعية 
 (.,p3 Cheng, 2021وتفاعلهم مع أصحاب المصلحة" )

ومما سبق يتضح لنا أن المسؤولية االجتماعية للمنظمات والمؤسسات هي تعد التزام أخالقي يقع على 
ات حتى تقوم بالعمل على تطوير وتنمية وتحسين نوعية الحياة للعاملين واسرهم المؤسسات والمنظم
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وأن المسؤولية االجتماعية تقوم بدور أساسي في بناء عالقات قوية بين المؤسسة  والبيئة، والمجتمع ككل
 وبين المؤسسة والدولة من جهة أخرى. جهة،والمجتمع من 

 أهمية المسؤولية االجتماعية 3. 8
االجتماعية في عدة مزايا بالنسبة للمؤسسة والمجتمع والدولة أهمها همية المسؤولية تظهر أ 

 (:185ص ،2019 ،)عبدالحفيظي
 الفرص،يحقق االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ  بالنسبة للمجتمع:

الندماج التام بين المؤسسات ومختلف ازدياد الوعي بأهمية ا للمجتمع،تحسين نوعية الخدمات المقدمة 
االرتقاء بالتنمية من زيادة الوعي االجتماعي على مستوى االفراد مما يساهم  المصالح،االطراف ذات 

 باالستقرار السياسي والعدالة االجتماعية.
ائد وتعظيم عو  مهامها،وتتمثل في تحفيف االعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء  بالنسبة للدولة:

 االجتماعية،الدولة بسبب وعي المؤسسات بأهمية المساهمة العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف 
 والمساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها.

وتحسين مناخ  والعمال،تحسين صورة المؤسسة في المجتمع وخاصة العمالء  بالنسبة للمؤسسة:
وتمثل تجاوبًا فعاال مع التغيرات الحاصلة في حاجات  الفئات،مختلف  وبت روح العمل بين العمل،

 المجتمع.  
تزايد االعتراف بالمسؤولية االجتماعية للشركات حيث يتعين القيام بتحليل لألثار االجتماعية التي 

يفية توزيع تخلفها الشركات وتوفير البيانات المالئمة عن التكاليف والفوائد االجتماعية المترتبة عليها وك
 (.27 -26ص ص ،2020 ،تلك الفوائد على المجتمع )الواعر

 مجاالت المسؤولية االجتماعية 4. 8
  (:133ص ،2020،تتمثل مجاالت محاسبة المسؤولية االجتماعية في االتي )عبد الالوي 

 :يتضمن هذا المجال تأثير أنشطة المؤسسة على االشخاص العاملين فيها كموارد  مجال العاملين
وبالتالي فهي تشمل االنشطة التي  المنظمة،بشرية لها مساهمة بصورة فعالة في تحقيق اهداف 

ووسائل  مجانا،تعمل على تحسين وضع وظروف العاملين بشكل عام كعمل على تقديم العالج 
 وتحسين ظروف العمل. النقل،والمساعدة في تأمين سكن للعاملين ووسائل  الصناعي،االمن 

  :ويشتمل على مجموعة من االنشطة االجتماعية التي تهدف إلى الحد من االثار مجال البيئة
السلبية الناجمة عن ممارسة المؤسسة لنشاطها والتي تؤثر على البيئة لغرض المحافظة على 
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واالهتمام بالصناعات الصديقة  الطبيعية،سالمة البيئة المحيطة بالمؤسسة والمحافظة على الموارد 
ا المجال من أهم مجاالت المحاسبة االجتماعية نظرًا لما تسببه هذه االنشطة من ويعد هذ للبيئة،

 .أضرار على البيئة كتلوث المياه والهواء والتربة والتلوث الضوضائي
  :ويتمثل في مجموعة االنشطة االجتماعية التي تهدف إلى تحقيق منافع للمجتمع مجال المجتمع

وتدريب طلبة الجامعات وتقديم لهم  ،والعجزةللمعاقين بشكل عام كالعمل على توفير فرص عمل 
 الصحية،والمساهمة في تقديم الرعاية  الفقراء،إعانة  المنطقة،واقامة حضانة ألطفال  دراسية،منح 

وهذا يهدف إلى تنمية وتحقيق الرفاهية االقتصادية ألفراد  الخيرية،ودعم بالتبرع للجمعيات 
 المجتمع. 

 :يشمل االنشطة التي تهدف إلى تحقيق ردود فعل إيجابية للمستهلك  مجال حماية المستهلك
والعمل على  المنتج،والمحافظة على القبول المتولد لدى المستهلك من خالل االهتمام بزيادة جودة 

وتوفير البيانات  صحيًا،عدم غش المستهلك من خالل االعالنات المضللة وتقديم منتجات مؤدية 
 ح طريقة االستعمال وحدودها ومخاطر المرتبطة وفترة الصالحية. الالزمة عن المنتج بشر 

 أبعاد المسؤولية االجتماعية   5. 8
 ،2017 ،ورابح رعبد القادالمسؤولية االجتماعية للشركات يمكن أن ينظر اليها من أربعة أبعاد وهي )

 (:41-40ص ص
 :افسة والتطور التكنولوجي في إطار هذا البعد يقر بوجوب االستناد إلى مبادئ المن البعد االقتصادي

 المسؤولية االجتماعية للمنظمة وبما ال يلحق الضرر بالمنظمة والمجتمع.
 :والعدالة،والسالمة المهنية  عليها،هذا البعد يرتكز على حماية البيئة والمحافظة  البعد القانوني 

 لمجتمع.واحترام واتباع قوانين حماية المستهلك بالصورة التي تسمح بارتقاء ا
 :هذا المبدأ يستند في تحليله إلى المبادئ االخالقية التي تكلفها القيم واالعراف  البعد االخالقي

االجتماعية من خالل المحافظة على البيئة وحمايتها والجوانب األخالقية في االستهالك والعمل على 
 القضاء على البطالة والعدالة.

  :والهبات  الخيرية المبادرات من خالل ،عالية بنوعية الحياةيرتبط هذا البعد بدرجة البعد الخيري
 وطوعي إنساني الشركة بشكل فيها تبادر وانما ،للشركة ملزمة والمساعدات االجتماعية الخيرية الغير

 ككبار به الفئات خاصة أو المجتمع لعموم مباشر بشكل بالعمل ترتبط ال تدريب، برامج خالل من
   (.65ص ،2020 ،األرباح )صديقي بزيادة البرامج هذه ترتبط ال كما وغيرها، الشباب أو السن
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 العملي للدراسة  اإلطار .9
في هذا الجزء سيتم التطرق إلى الطرق اإلحصائية التي تم استخدامها في الدراسة لتحليل البيانات 

هم النتائج المجمعة بواسطة استمارة االستبيان الموزعة على المشاركين في الدراسة، كما سيتم عرض أ 
 والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.

 منهجية الدراسة 1. 9
هي تلك الخطوات المتبعة في سبيل إجراء الدراسة الميدانية، والتي تم اتباعها من قبل الباحث لتحقيق 

 أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، ولقد تم تحديد هذه الخطوات في اآلتي:
الباحث على أسلوبين من أساليب البحث العلمي وهما: الدراسة النظرية لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد 

المنهج الوصفي وذلك باالطالع على المراجع والمصادر الثانوية المتمثلة في الكتب واالدبيات والدراسات 
يها السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة وذلك باللغتين العربية واالنجليزية. والدراسة الميدانية اعتمد ف

المسؤولية  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت الباحث على المنهج التحليلي، لتحليل إدراك 
االجتماعية، باستخدام الطرق اإلحصائية المناسبة من خالل استخدام صحيفة االستبيان كأداة رئيسية 

تخدام برنامج الحزم لجمع البيانات، ومن ثم إجراء الدراسة والتحليل والمعالجة واستخراج النتائج باس
، بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع (SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 الدراسة بأسرع وقت وأكثر دقة. 
 بيئة الدراسة 1. 1. 9

تتمثل بيئة الدراسة في شركات صناعة االسمنت الليبية التي تعمل تحث وزارة الصناعة والموزعة بين 
 .مناطق ليبيا

 مجتمع الدراسة 2. 1. 9
بشركات االسمنت الليبية والمراجعة  اليةالمأقسام العاملين في  الماليينيتمثل مجتمع الدراسة في كافة 

وقد جاء  (شركة االتحاد العربي للمقاوالت ،الشركة األهلية لإلسمنت المساهمة ،)شركة اإلسمنت الليبية
لما تطرحه على البيئة نظرا السلبي  تأثيرذات الات اختيار شركات اإلسمنت بسبب أنها أحد الصناع

حيث تعتبر صناعة االسمنت من الصناعات  االذي تولده مصانعهفي الجو من غبار وانبعاثات غازية 
، ونظرًا لتجانس ووضوح بيئة العمل أوفي البيئة المحيطة الملوثة للبيئة وخاصة الهواء سواء داخل
م الباحث أسلوب المسح الشامل لكافة مفردات المجتمع فقام وصغر حجم مجتمع الدراسة قد استخد

استمارة، حيث تم توزيع االستبيان على جميع أفراد مجتمع الدراسة، وذلك بإتباع طريق  (91)بتوزيع 
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صحيفة االستبيان وتوضيح أي استفسار متعلق باألسئلة على  االتصال المباشر كلما أمكن ذلك لإلجابة
جابة على جميع األسئلة الموجودة في هذا االستبيان، ولقد تحصل الباحث على المدرجة به لضمان اإل

 .((91.11%وبنسبة  ،استمارة استبيان صالحة للتحليل (82)
 أداة جمع البيانات  3. 1. 9

، والتي تساعد على اختبار المجتمعفي جمع البيانات من افراد  االستبانةتم االعتماد في الدراسة على 
 سة المتعلقة بموضوع الدراسة.فرضيات الدرا

 تصميم استمارة االستبيان 4. 1. 9
لقد تم تصميم االستبيان بشكل مبدئي من خالل ما تم استخالصه من الجانب النظري لهده الدراسة 
ويرى الباحث ضرورة تقسيم االستبيان إلى عدة أجزاء، وقد روعي في إعداد االستبيان وضوح الفقرات 

 ا.وسهولة اإلجابة عليه
 سنوات الخبرة -التخصص –وتشمل )المؤهل العلمي  متعلقة بخصائص عينة الدراسةأسئلة  وتضم .1

 (.  المحاسبة االجتماعية والبيئيةوالمشاركة بالمؤتمرات والندوات العلمية في مجال  -
 بأهمية المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفين. شركات صناعة االسمنت الليبيةإدراك المحور األول:  .2

 عبارة. (7)وتكون المحور من 
 العمالء،المسؤولية االجتماعية تجاه  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت إدراك المحور الثاني:  .3

 عبارات. (6)وتكون المحور من 
المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت إدراك المحور الثالث:  .4

 عبارات. (7)ر من ، وتكون المحو المحلي
 البيئة،المسؤولية االجتماعية تجاه  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت إدراك المحور الرابع:  .5

 عبارات. (6)وتكون المحور من 
المسؤولية  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت إدراك  عبارة لقياس (26)وتكون االستبيان من 

 .االجتماعية
 والصالحية اختبارات الصدق 5. 1. 9

 :باآلتي لتأكد من صدق وصالحية االستبيان قام الباحث
  صدق المحكمين يعد من الشروط الضرورية والالزمة لبناء االختبارات أن  الظاهري:الصدق

والمقاييس والصدق يدل على مدى قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسها، وان أفضل طريقة 
هو عرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء لقياس الصدق هو الصدق الظاهري والذي 
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للحكم على صالحيتها. وقد تحقق صدق المقياس ظاهريًا من خالل عرض الفقرات على 
مجموعة من المحكمين المتخصصين في المحاسبة، وقد تم األخذ في نظر االعتبار جميع 

 ي أعدت للتطبيق.حتى تم التوصل إلى الصورة الت المالحظات التي قدمت من قبل المحكمين
افراد مجتمع  جميعاستمارة استبيان على  (91)وبعد عملية التحكيم قام الباحث بتوزيع عدد 

استمارة  (82). وتم الحصول على عدد الدراسة من الماليين العاملين بأقسام المالية والمراجعة
استمارات االستبيان يبين عدد  (1)استبيان قابلة للتحليل من االستمارات الموزعة. والجدول رقم 

 الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها:

 الدراسة مجتمع( عدد االستبيانات التي تم توزيعها والتي تم استالمها من 1جدول رقم )
 

  
 

 

 والنسبة  العدد
 

 والنسبة
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%5.49 
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4.39% 
 

82 
 

%91.11 
 

من  ((91.11%يتضح أن نسبة االستبيانات الصالحة للتحليل هي  (1)من خالل قيم الجدول رقم 
 ستبيانات الموزعة، وهي نسبة مقبولة.عدد اال

 االساليب االحصائية المستخدمة في وصف وتحليل البياناتالطرق و  .2. 9
لقد تم إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي بعد ترميزها؛ إلجراء العمليات اإلحصائية الالزمة لتحليل 

وذلك لإلجابة على تساؤالت  جتماعيةالبيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي، الحزم اإلحصائية للعلوم اال
والذي ُيَعد مستوى مقبوالً في العلوم االجتماعية  (0.05)الدراسة أو التحقق من فرضياتها بمستوى معنوية 

واإلنسانية بصورة عامة، وبما أننا نحتاج في بعض األحيان إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكن 
قيمة التي تتوسط القيم أو تنزع إليها القيم، ومن حيث االعتماد عليها في وصف الظاهرة من حيث ال

التعرف على مدى تجانس القيم التي يأخذها المتغير، وأيضا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم ال، واالعتماد 
على العرض البياني وحده ال يكفى، لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاييس اإلحصائية التي يمكن من 

ائص الظاهرة محل البحث، وكذلك إمكانية مقارنة ظاهرتين أو أكثر، ومن خاللها التعرف على خص
وقد تم استخدام  .( Uma Sekaran، 2003، p24) أهم هذه المقاييس، مقاييس النزعة المركزية والتشتت

 اآلتي:
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من االختبارات واحد  (Alpha Cronbach) يعتبر اختبار كرونباخ ألفا (اختبار كرونباخ ألفا ) .أ
والتي ينبغي إجرائها قبل القيام بعمل تحليل للبيانات  االستبانةاإلحصائية المهمة لتحليل البيانات 

صحيحة على أثر أجوبة  االستبانةوهو اختبار إحصائي يحدد فيما إذا كانت أسئلة  اإلحصائية.
فذلك يدل على توفر درجة  (0.60)مفردات العينة، حيث كلما كانت قيم معامل كرونباخ ألفا أكبر من 

هذه اإلجابات ويزيد من الثقة  علىمما يمكننا من االعتماد  ،عالية من الثبات الداخلي في اإلجابات
 (.49ص ،2005 ،في النتائج التي سوف نحصل عليها )البياتي

ن اتجاه أراء العينة حول موضوع الدراسة، وما إذا كا لمعرفة Means حسابيةال المتوسطات أسلوب .ب
 .3.39متوسط أراء العينة أكبر من 

 (.0.05داللة  مستوى  ( عندالدراسة فرضيات الختبار .One-Sample T-Test اختبار  .ج

 االحصائية اتالمعالج 3. 9
 Likert Five Pointبعد تجميع استمارات االستبيان وتم استخدم الباحث الطريقة الرقمية مقياس ليكرت

Scale  (2)حيث تم ترميز اإلجابات كما بالجدول التالي رقم  ،البياناتذي النقاط الخمس في ترميز 
 

 ( توزيع الدرجات على اإلجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي2) جدول رقم
      
 1 2 3 4 5 

 1
1.80

1.82.592.63.403.44.204.205

203636525268688484100

 
     

 
وسط درجة إجابات . فإذا كان مت(3.39)يكون متوسط درجة الموافقة  (2)من خالل قيم الجدول رقم 

فيدل على ارتفاع درجة الموافق. أما إذا كان متوسط درجة  (3.39)مفردات العينة يزيد معنويا عن 
فيدل على انخفاض درجة الموافقة، في حين إذا كان  (3.39)إجابات مفردات العينة يقل معنويا عن 

فيدل على أن درجة الموافقة  (3.39)متوسط درجة إجابات مفردات العينة ال تختلف معنويا عن 
أم  (3.39)متوسطة، وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط درجة الموافقة تختلف معنويا عن 

ال. وبعد االنتهاء من ترميز اإلجابات وإدخال البيانات األولية باستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة 
(SPSS) Statistical Package for Social Science، N. 22))  تم استخدام هذه الحزمة في تحليل

 البيانات األولية كما يلي:
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    Reliability and Validateوالصدق اختبار الثبات  1 .3. 9
 (Alpha Cornbach)للتأكد من ثبات وصدق "أداة الدراسة" قام الباحث بحساب معامل كرونباخ ألفا 

لكل ( Alpha Cornbach)ي لمعامل كرونباخ ألفا ومعامل الصدق الذاتي عن طريق إيجاد الجذر التربيع
 (.3)محور من محاور استمارة االستبيان ولجميع المحاور. فكانت النتائج كما بالجدول رقم 

 
 ( معامالت الثبات والصدق لبيانات االستبيان3جدول رقم )

 
   

 

 7 0.746 0.823 
 6 0.919 0.904 

 7 0.833 0.913 

 
6 0.804 0.897 

 
معامالت الثبات لكل  (أن قيم معامل كرونباخ ألفا )الحظ ي (3)من خالل قيم الجدول رقم 

أي أنه عند إعادة استخدام  ،(0.919إلى  0.746مجموعة من عبارات استمارة االستبيان تتراوح بين )
فأنه سوف يكون هناك ثبات في النتائج المتحصل عليها  ،أخرى  انة الستطالع اآلراء مرةنفس االستب

وهذا يدل على توفر  ،0.60هذه النسب مقبولة طالما زادت عن و  ،بنسبة ال تقل عن النسب المذكورة
إلى  0.823أن قيم معامالت الصدق تتراوح بين )و  .درجة عالية من الثبات الداخلي في اإلجابات

 ،وهذا يعني أن هذه االستبانة لديها القدرة على قياس المتغيرات الواردة بها بالنسب المذكورة ،(0.913
من الصدق مما يمكننا من  وهذا يدل على توفر درجة عالية ،0.60وهي قيم مقبولة طالما زادت عن 

 هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.  علىاالعتماد 
الدراسة باالطالع على  مجتمعيسمح تحليل خصائص  :الدراسة مجتمع ليل خصائصتح 2 .3. 9

حيث بعد معالجة بيانات صحيفة االستبيان  ،الدراسة كما يبرز لنا الجهة المستهدفةمجتمع صفات أفراد 
 تم الحصول على النتائج المبينة في الجدول التالي: المجتمعالمتعلقة بالمتغيرات الشخصية ألفراد 
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 الدراسة حسب المتغيرات الشخصية مجتمعتوزيع أفراد ( 4ل رقم )جدو

  
 

1 
 

 78.23
 1517.64
 6070.58
 33.52
 000

2
 

 
 7082.35

 78.23
 11.17

 78.23

3
 

 

5 55.88
510 1112.94

1115 78.23
20 6272.94

4

33.52
1112.94

 7183.52

5
3743.52
4856.47

 أفراد معظم أن حيث العلمية، المؤهالت في تنوعا هناك أن أعاله (4) رقم الجدول من يتضح
 حملة  من هم المجتمع أفراد من %70.58 نسبته ما أن حيث الجامعية الشهادات حملة من هم المجتمع
 ،الدبلوم العالي شهادة يحملون  الدراسة مجتمع أفراد من% 17.64 نسبته ما وأن ،بكالوريوسال شهادة
 ةأسئل فهم على تساعدهم عالية علمية بمؤهالت يتمتعون  العينة أفراد أن على ايجابي مدلول وهذا

بشكل كافي مما يجعل أرائهم قابلة لالعتماد عليها لكونها نابعة من وعيهم وإدراكهم الناتج من  االستبانة
 تخصص  يحملون  الدراسة مجتمع أفراد من %82.35 نسبته ما أن يتضح كما ،مؤهالتهم العلمية

 المعرفة ديهمل المستجوبين غالبية ن أ يدل ما وهذا مالية، تخصص يحملون  %17.65 ونسبة محاسبة
 بمهنية أسئلتها على واإلجابة االستبانة ومصطلحات فقرات فهم من تمكنهم التي والمالية المحاسبية

 فردا 62  أن يتضح المهنية للخبرة بالنسبة أما ،عالية وبجودة للواقع اقرب نتائج يعطي مما عالية
 نسبته ما يشكلون  آخرين فردا 11 وأن ،سنة فأكثر 20 من خبراتهم تتراوح  %72.94 نسبته ما يشكلون 
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 المؤسسات في القرار متخذي غالبية أن على يدل وهذا سنة، 11 إلى 5 من خبراتهم تتراوح 12.94%
 إضافة تتطلب القطاع لهذا القيادية الوظائف أن إذ وجيدة، طويلة عملية بخبرات يتمتعون  الصناعية

 والمستويات الوظيفية المراكز في تنويعا هناك نأ كما طويلة، عملية خبرات المناسب العلمي المؤهل إلى
الدراسة لم يشاركوا في أي  مجتمعمن  %56.47أن  (8)يتضح من قيم الجدول  العينة، ألفراد اإلدارية

شاركوا  %43.52بينما  ،ورش أو دورات أو مؤتمرات في مجال تكنولوجيا المعلومات من عينة الدراسة
 رة البيئية أو المحاسبة البيئية.االدافي ورش ودروات ومؤتمرات في مجال 

فإن البيانات الشخصية تعتبر مؤشرات إيجابية تساعد في وصول الدراسة الحالية إلى حقائق  وبذلك
علمية يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة لما فيها من تنوع في المؤهالت العلمية، العمـر، المسميات 

 فة الحوكمة أثناء العمل.ومدى ممارسة وظي الخبرة،الوظيفية، سنوات 
 اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة 3 .3. 9

وفيما يلي عرض لنتائج هذه  ،One Sample T-Testالختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار 
 االختبارات ومناقشتها.

 الفرضية الفرعية األولي:
01H:  بأهمية المسؤولية االجتماعية ة يوجد إدراك كافي لدى إدارات شركات صناعة االسمنت الليبيال

 تجاه الموظفين.

 > 3.39 μ:  10H  

هو المتوسط االفتراضي لرأي مجتمع  (3.39) والمقدارالدراسة،  مجتمعهي متوسط رأي  ((μحيث أن 
   الدراسة.

إدارات شركات صناعة  إدراكوالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بمدى 
 . تم استخدام اختبار بأهمية المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفينسمنت الليبية اال

. One .Sample T-Test  (6)فكانت النتائج كما في الجدول رقم  (3.39)حول متوسط المقياس. 

بأهمية إدارات شــــــركات صــــــناعة االســــــمنت الليبية  إدراكمدى  بدراســــــة الفرعية االولى الفرضــــــية تهتم
الموجهة  األســـــئلة فقرات من 7تتضـــــمن االســـــتبيان عدد  ، حيثاالجتماعية تجاه الموظفينالمســـــؤولية 

 .الدراسة مجتمع إلى

مدى ادراك  وهو هذا المحور فقرات لجميع أن المتوسط الحسابي نالحظ (6) رقم الجدول من خالل
 3.922من  تتراوح نبأهمية المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيإدارات شركات صناعة االسمنت الليبية 
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كما أن المتوسط الحسابي للمحور ككل كان  3.39وهو أكبر من متوسط القبول المحدد  4.117إلى 
الدراسة يرون  مجتمعأن أفراد إلى  مما يشير 3.39وهو أيضا أكبر من متوسط القبول المحدد  3.99من 
، كما يؤكد ذلك الموظفينتجاه  أهمية المسؤولية االجتماعية تدركشركات صناعة االسمنت الليبية أن 

الداللة  وهذا ما أكده مستوى  1.964والتي كانت لجميع الفقرات وللمحور أكبر من  Tنتيجة اختبار
 (.0.000)الفقرات وهو  لكل Sigاإلحصائية 

 One-Sample Test( 6جدول رقم )

تقوم الشــــركة بتنظيم دورات أن  لبالســــؤال األو  يتعلق فيما (6)وبشــــيء أكثر تفصــــيال فمن الجدول 
أن المتوســـــط الحســـــابي إلى  النتائج أشـــــارت ولقد تدريبية وورش عمل للموظفين لرفع قدراتهم وكفاءتهم

الشــــــركة تقوم وهو أكبر من متوســــــط القبول مما يدل على أن  3.974بالدراســــــة بل   المشــــــاركين آلراء
 Tوهو مــا أكــدتــه قيمــة اختبــار بتنظيم دورات تــدريبيــة وورش عمــل للموظفين لرفع قــدراتهم وكفــاءتهم

 تراعي الشــــــــــــــركة التفاوت في قدرات ومواهب الموظفين عن طريق منحالثاني أما الســــــــــــــؤال ، 50.70
الدراســــــــــة حيث كان المتوســــــــــط الحســــــــــابي  مجتمعفقد كان أقل العوامل تأثير من وجهة نظر .الحوافز

 Test Value = 0 

One-Sample Test
 Standard deviation
 

Sig. (2-tailed)
 

Mean
 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower
 Upper
 

تقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل للموظفين لرفع قدراتهم 
 وكفاءتهم.

50.704 81 .000 3.974 3.82 4.13 

تراعي الشركة التفاوت في قدرات ومواهب الموظفين عن طريق منح 
 الحوافز.

51.813 81 .000 3.922 3.77 4.07 

سياسة الشركة للترقية تأخذ باالعتبار قدرات ومهارات الموظفين 
 وتحقق فرص متساوية للترقية.

58.711 81 .000 3.987 3.85 4.12 

 4.07 3.80 3.935 000. 81 58.284 تقوم الشركة بتهيئة ظروف عمل مناسبة للموظفين.
 4.16 3.89 4.026 000. 81 58.257 تقوم الشركة بتوفير نظام تأمين صحي للموظفين.

 4.11 3.87 3.987 000. 81 66.577 تقوم الشركة بتوفير نظام مقبول للتأمين والمعاشات للموظفين.
 4.23 4.00 4.117 000. 81 70.513 تقوم الشركة بتقديم برامج اجتماعية للموظفين خارج نطاق العمل.

بأهمية المسؤولية شركات صناعة االسمنت الليبية  مدى ادراك إدارات 
 االجتماعية تجاه الموظفين.

151.257 81 .000 3.992 3.940 4.045 
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فــأنــه يعتبر مؤثر وذو داللــه T  51.813لقيمــة اختبــاروهو أكبر من متوســــــــــــــط القبول وفقــا  3.922
 تقوم الشــــــركة بتقديم برامج اجتماعية للموظفين خارج نطاقإحصــــــائية؛ وفيما يتعلق بالســــــؤال الســــــابع 

وهو يقع في منطقة القبول وهو  4.117فقد كان أكثر الفقرات تأثيرا فقد كان المتوســـط الحســـابي  العمل
أما فيما يتعلق بباقي الفقرات فلقد دلت نتائج التحليل اإلحصــــــــــــــائي  ،T 70.513ما أكدته نتيجة اختبار

ك شـــــركات صـــــناعة ادراوجميعها مؤثرة في  0.05أقل من  Sigعلى أنها ذات داللة إحصـــــائية معنوية 
جميع الفقرات كمحور واحد فان إلى  وبالنظر ،من وجهة نظر أفراد العينة االســــــــــــــمنت تجاه الموظفين
بأهمية المســــؤولية شــــركات صــــناعة االســــمنت الليبية  مدى ادراك إدارات نتائج التحليل دلت على أن 
ســـــــط الحســـــــابي إلجابات وأن متو  0.000ذو داللة إحصـــــــائية معنوية وهي  االجتماعية تجاه الموظفين

أن جميع فقرات هذا المحور ذات  داللة إحصــــــائية. إلى  مما ســــــبق نخلص ،3.99كان  المجتمعأفراد 
يوجد إدراك كافي لدى إدارات : الفرضـــــــــية البديلة والتي تنصقبول رفض الفرضـــــــــية العدمية و وبالتالي 

  لموظفين.بأهمية المسؤولية االجتماعية تجاه اشركات صناعة االسمنت الليبية 

 الثانية:الفرعية الفرضية 
2H0:  بأهمية المسؤولية االجتماعية يوجد إدراك كافي لدى إدارات شركات صناعة االسمنت الليبية ال

 تجاه العمالء.

 > 3.39 μ:  20H  

هو المتوسط االفتراضي لرأي مجتمع  (3.39) والمقدارالدراسة،  مجتمعهي متوسط رأي  ((μحيث أن 
 الدراسة.

شركات صناعة إدارات  إدراكبمدى ختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة وال
 . تم استخدام اختبارالمسؤولية االجتماعية تجاه العمالء الليبية بأهميةاالسمنت 

 one Sample T-Test  (7)فكانت النتائج كما في الجدول رقم  (3.39)حول متوسط المقياس. 

 الليبية بأهميةشــــــركات صــــــناعة االســــــمنت إدارات  إدراكمدى  بدراســــــة الفرعية الثانية رضــــــيةالف تهتم
 إلىالموجهة  األســئلة فقرات من 6تتضــمن االســتبيان عدد  حيث العمالء،المســؤولية االجتماعية تجاه 

 .الدراسة مجتمع

مدى ادراك إدارات  هذا المحور فقرات لجميع أن المتوسـط الحسـابي نالحظ (7) رقم الجدول من خالل
إلى  4.00من  تتراوح بأهمية المســــؤولية االجتماعية تجاه العمالءشــــركات صــــناعة االســــمنت الليبية  

كما أن المتوســـــط الحســـــابي للمحور ككل كان من  3.39وهو أكبر من متوســـــط القبول المحدد  4.130
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الدراســـة يرون  مجتمعاد أن أفر إلى  مما يشـــير 3.39وهو أيضـــا أكبر من متوســـط القبول المحدد  4.04
، كما يؤكد ذلك أهمية المســؤولية االجتماعية تجاه العمالء تدركشــركات صــناعة االســمنت الليبية  أن 

الداللة  وهذا ما أكده مســــــــــــــتوى  1.964والتي كانت لجميع الفقرات وللمحور أكبر من  Tنتيجة اختبار
   (.0.000)الفقرات وهو  لكل Sigاإلحصائية 

 خالل من لوحظت والتي ا المحورهذ في أهمية العوامل أكثر نالحظ أن (7)من خالل جدول رقم 
تلقى ،  التزام شركات صناعة االسمنت بالتطوير المستمر للمنتجات (هو الوصفي للدراسة التحليل نتائج

اهتمام شركات صناعة االسمنت  ،دارةتكاليف المسؤولية االجتماعية تجاه عمالء الشركة اهتمام اال
التوالي وهي  على 4.026و  4.11و  4.13 حسابي كانت بمتوسط حيث (بشكاوي ومقترحات عمالئها

ادراك شركات ها من أهم العوامل المؤثرة في أنعلى  وهذا يؤكد ،ليكرثفي نطاق الموفق وفقا مقياس 
تهتم ثم يأتي بعد ذلك  ،في هذا المحور عمالءصناعة االسمنت بأهمية المسؤولية االجتماعية تجاه ال

تهتم الشركة بتقديم أفضل وأحدث الخدمات وكذلك الشركة بتقديم الخدمات لعمالئها بجودة عالية. 

 One-Sample Test ( 7الجدول رقم )

 Test Value = 0 

One-Sample Test
 Standard deviation
 

Sig. (2-tailed)
 

Mean
 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower
 Upper
 

 تهتم الشركة بشكاوي ومقترحات عمالئها.
 

54.488 81 .000 4.026 3.88 4.17 

عمالئها بخدماتها وطرق  تقوم الشركة ببرامج اعالمية تعرف
 ومجاالت استخداماتها.

 

54.093 
 

81 .000 4.000 3.85 4.15 

 تهتم الشركة بتقديم أفضل وأحدث الخدمات لعمالئها.
 

67.011 81 .000 4.013 3.89 4.13 

 تهتم الشركة بتقديم الخدمات لعمالئها بجودة عالية.
 

61.413 81 .000 4.013 3.88 4.14 

سؤولية االجتماعية تجاه عمالء الشركة اهتمام تلقى تكاليف الم
 االدارة.

 

64.355 81 .000 4.117 3.99 4.24 

 تلتزم شركتنا بالتطوير المستمر للمنتجات
 

63.567 81 .000 4.130 4.00 4.26 

بأهمية شركات صناعة االسمنت الليبية  مدى ادراك إدارات 
 المسؤولية االجتماعية تجاه العمالء.

153.768 81 .000 4.049 3.997 4.102 
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تين الفقرتين احولها متساوية فلقد بل  المتوسط الحسابي لهالدراسة  مجتمعحيث كانت أراء  لعمالئها.
كان ذو  Tاختبار أن ، كماليكرثالقبول )موافق( وفق مقياس وهي تقع في نطاق منطقة قرار  4.013

تقوم الشركة ببرامج اعالمية تعرف عمالئها . ولقد كان عامل (1.964) منداللة إحصائية وأكبر 
وهو  (54.093)والذي كانت قيمته  Tذا أهمية كما أكده اختبار  بخدماتها وطرق ومجاالت استخداماتها.

هي تقع في نطاق مستوي موافق حسب  4.000لمتوسط الحسابي لها ولقد كان ا 1.964أكبر من 
ه ذو أن على اإلحصائيمقياس ليكارت، أما فيما يتعلق بالمحور كوحدة واحدة فلقد دلت نتائج التحليل 

رفض وبالتالي إحصائية.  ذات داللةجميع فقرات هذا المحور  أن إلىمما سبق نخلص  ،إحصائيةداللة 
شركات صناعة يوجد إدراك كافي لدى إدارات  تنص:الفرضية البديلة والتي ول قبالفرضية العدمية و 

  المسؤولية االجتماعية تجاه العمالء. الليبية بأهميةاالسمنت 

 الثالثة:الفرعية الفرضية 

3H0:  المسؤولية االجتماعية  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت يوجد إدراك كافي لدى إدارات ال
 المحلي. تجاه المجتمع

 > 3.39 μ:  30H  

هو المتوسط االفتراضي لرأي مجتمع ( 3.39) والمقدارالدراسة،  مجتمع( هي متوسط رأي μ) أن حيث
  الدراسة.

شــــــــــــــركات إدارات  إدراكبمدى والختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة 
  .. تم استخدام اختباراعية تجاه العمالءالمسؤولية االجتم الليبية بأهميةصناعة االسمنت 

One Sample T-Test  (8)فكانت النتائج كما في الجدول رقم  (3.39)حول متوسط المقياس. 

بأهمية شـــــركات صـــــناعة االســـــمنت الليبية  مدى ادراك إدارات  بدراســـــة الفرعية الثالثة الفرضـــــية تهتم
 األســـــئلة فقرات من 8تضـــــمن االســـــتبيان عدد ت حيث  ،االجتماعية تجاه المجتمع المحلي المســـــؤولية
دور مبدأ مســـــــــئوليات مجلس اإلدارة في الحد من ظاهرة التهرب  لتقييم الدراســـــــــة مجتمعإلى  الموجهة

المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي يقع في منطقة قرار القبول  أن نالحظ (8) رقم الضـــــــــــريبي ومن خالل الجدول
وكانت نتيجة  4.156و 4.013الحســــابي بين  حيث تراوح المتوســــط هذا المحور فقرات لجميع )موافق(
الداللة اإلحصـــــــائية  وهذا ما أكده مســـــــتوى   ،لجميع الفقرات 1.964أكبر من المعيار المحدد  Tاختبار

Sig أمـــا فيمـــا يتعلق بـــالمحور كوحـــدة واحـــدة فلقـــد دلـــت نتـــائج التحليـــل (0.000)الفقرات وهو  لكـــل .
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وكان المتوســط الحســابي  ،P-value 0.000ت قيمة ه ذو داللة إحصــائية حيث كانأن اإلحصــائي على
 هو ضمن منطقة قرار القبول.و  4.066 هوالخاصة بالمحور ككل  مجتمع الدراسة إفرادآلراء 

 الشركة أن في هذا المحور ةاالكثر أهمي لعاملبا يتعلق فيما (8)وبشيء أكثر تفصيال فمن الجدول 

بالدراسة  المشاركين آلراءالمتوسط الحسابي  أنإلى  النتائج أشارت ولقد منح تعليمية ألفراد المجتمع. تقدم
منح تعليمية  تقدمشركات صناعة االسمنت  أن وهو أكبر من متوسط القبول مما يدل على 4.057بل  

االقل  العاملينأما ، T 64.719وهو ما أكدته قيمة اختبار قدراتهم وكفاءتهم لرفع ألفراد المجتمع المحلي
توافق الشركة على تدريب  ،ةتقوم الشركة بتوظيف أفراد من ذوي االحتياجات الخاص أهمية في المحور
الدراسة حيث كان المتوسط مجتمع من وجهة نظر  فقد كان أقل العوامل تأثير طالب الجامعات.

فأنه يعتبر مؤثر وذو دالله  T  74.484لقيمة اختبارسط القبول وفقا وهو أكبر من متو  4.013الحسابي 

 One-Sample Test   (8جدول رقم )

 Test Value = 0 

O
n

e
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p
le Te

st
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d
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 d
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O
n

e
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p
le Te
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Sig. (2-tailed)
 

Mean
 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower
 Upper
 

 4.28 4.03 4.156 000. 81 64.719 تقوم الشركة منح تعليمية ألفراد المجتمع.

 4.17 3.93 4.052 000. 81 66.400 تقوم الشركة برعاية مؤتمرات علمية.

 4.16 3.92 4.039 000. 81 67.612 تقوم الشركة بالتبرع للجمعيات الخيرية.

 4.17 3.96 4.065 000. 81 76.150 تقوم الشركة بتقديم مساعدات مالية اوعينية للبيئة المحيطة.

 4.18 3.95 4.065 000. 81 68.388 تساهم الشركة في التخفيف من البطالة.

 4.12 3.91 4.013 000. 81 74.484 تقوم الشركة بتوظيف أفراد من ذوي االحتياجات الخاصة.

 4.12 3.91 4.013 000. 81 74.484 ة على تدريب طالب الجامعات.توافق الشرك

بأهمية شركات صناعة االسمنت الليبية  مدى ادراك إدارات 
 المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع المحلي.

138.741 81 .000 4.05757 3.9686 4.1745 
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ها ذات أن أما فيما يتعلق بباقي الفقرات فلقد دلت نتائج التحليل اإلحصائي علىإحصائية؛ وفيما يتعلق 
ادراك شركات صناعة االسمنت تجاه وجميعها مؤثرة في  0.05أقل من  Sigداللة إحصائية معنوية 

جميع الفقرات كمحور واحد فان نتائج إلى  وبالنظر ،مجتمع الدراسةهة نظر أفراد من وج المجتمع
بأهمية المسؤولية االجتماعية شركات صناعة االسمنت الليبية  مدى ادراك إدارات  أن التحليل دلت على

مجتمع وأن متوسط الحسابي إلجابات أفراد  0.000ذو داللة إحصائية معنوية وهي  المجتمعتجاه 
بأهمية المسؤولية شركات صناعة االسمنت الليبية  إدراك  أن مما سبق يمكن القول ،4.057كان  اسةالدر 

الفرضية البديلة والتي قبول رفض الفرضية العدمية و وبالتالي ، عالي االجتماعية تجاه المجتمع المحلي
ولية االجتماعية بأهمية المسؤ شركات صناعة االسمنت الليبية  يوجد إدراك كافي لدى إدارات  :تنص
  .المجتمعتجاه 

 :الرابعةالفرعية الفرضية 

4H0:  المسؤولية االجتماعية  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت يوجد إدراك كافي لدى إدارات ال
 تجاه البيئة.

: μ > 3.39  4H0  

ي مجتمع هو المتوسط االفتراضي لرأ (3.39) والمقدارالدراسة،  مجتمعهي متوسط رأي  ((μ أن حيث
إدارات  إدراكبمدى والختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة الدراســـــــــــــــة. 

          . تم استخدام اختبارالبيئةالمسؤولية االجتماعية تجاه  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت 

one Sample T-Test (9)في الجدول رقم فكانت النتائج كما  (3.39) حول متوسط المقياس. 

بأهمية شـــــركات صـــــناعة االســـــمنت الليبية  مدى ادراك إدارات  بدراســـــةالرابعة الفرعية  الفرضـــــية تهتم
إلى  الموجهة األســــئلة فقرات من 8تتضــــمن االســــتبيان عدد  ، حيثالبيئةالمســــؤولية االجتماعية تجاه 

 البيئةية المسؤولية االجتماعية تجاه بأهمشركات صناعة االسمنت الليبية  ادراك إدارات  عينة الدراسة
 لجميع المتوســط الحســابي يقع في منطقة قرار القبول )موافق( أن نالحظ (9) رقم ومن خالل الجدول

أكبر من   Tوكانت نتيجة اختبار 4.13و 4.00حيث تراوح المتوســـط الحســـابي بين  هذا المحور فقرات
 الفقرات وهو لكل Sigالداللة اإلحصــــــــــــــائية  توى وهذا ما أكده مســــــــــــــ  ،الفقراتلجميع  1.964المعيار 

(0.000.) 
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 بدراســــة وهو هذا المحور فقرات لجميع المتوســــط الحســــابي أن نالحظ (9) رقم الجدول خاللمن 
 تتراوح البيئةالمســؤولية االجتماعية تجاه  بأهمية الليبيةشــركات صــناعة االســمنت إدارات  إدراكمدى 
 مجتمعأفراد  أنإلى  وهذا يشـــــــــير 3.39وهو أكبر من متوســـــــــط القبول المحدد  4.234إلى  4.026من 

، كافي بأهمية المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة إدراكشركات صناعة االسمنت لها  أن الدراسة يرون 
وهــذا مــا أكــده  1.964ي كــانــت لجميع الفقرات وللمحور أكبر من والت Tكمــا يؤكــد ذلــك نتيجــة اختبــار

إلى  ويمكن تقســـــــــيم فقرات هذا المحور (.0.000)الفقرات وهو  لكل Sigالداللة اإلحصـــــــــائية  مســـــــــتوى 
م المجموعة األولي فقرات أراء إفراد ضــــــمجموعتين حســــــب المتوســــــط الحســــــابي إلجابات أفراد العينة ت

 تقوم ،التلوثتقوم الشــركة بالمشــاركة في برامج حماية البيئة والحد من ) الموافقين بشــدة وهى:المجتمع 
 المجتمع.( حيث كان متوســـط إجابات أفراد الشـــركة على تجميل وتشـــجير المناطق الطبيعية والشـــوارع

أهميتها من وجهة نظر على  على التوالي وهما أعلي قيم في هذا المحور مما يدل (4.208و  4.234)
وهذا ما أكدته  نتيجة التحليل اإلحصــــــــائي والتي كانت ذات داللة إحصــــــــائية حيث  مجتمعالأراء أفراد 

أما المجموعة الثانية فتشـــمل أربع فقرات تمثل  ،67.597و   69.379التوالي على  Tبلغت قيمة اختبار
الخماســـــــــي وهي باقي جميع فقرات المحور فلقد كان  ليكرثأراء أفراد العينة الموافقين حســـــــــب مقياس 

 One-Sample Test   (9جدول رقم )

 Test Value = 0 
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 4.36 4.11 4.234 000. 81 69.379 ية البيئة والحد من التلوث.تقوم الشركة بالمشاركة في برامج حما
 4.33 4.08 4.208 000. 81 67.597 تقوم الشركة على تجميل وتشجير المناطق الطبيعية والشوارع.

تقوم الشركة بتقديم مساعدات للمنظمات االجتماعية التي تهدف 
 إلى تحسين البيئة التي تعمل بها الشركة.

82.464 81 .000 4.026 3.93 4.12 

 4.15 3.98 4.065 000. 81 95.173 تقوم الشركة باالستثمار في مشاريع تنتج منتجات صديقة للبيئة.
 4.29 4.05 4.169 000. 81 69.917 ال تمول الشركة المشاريع التي تضر بالبيئة.

 4.21 4.00 4.104 000. 76 75.767 لدى الشركة خطة للطوارئ في حال حدوت كوارث طبيعية
بأهمية شركات صناعة االسمنت الليبية إدارات  إدراكمدى 

 المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة.
157.001 81 .000 4.1342 4.081 4.186 
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 أن كما ،وهي تقع في مدي الموافق 4.169و 4.026بين  المجتمعأفراد  آلراءالمتوســــــــــــــط الحســـــــــــــــابي 
 .1.964 كان ذو دالله إحصــــــــــــــائية حيث كانت قيمته لجميع الفقرات اكبر من الحد المطلوب Tاختبار

صـــائية ه ذو داللة إحأن أما فيما يتعلق بالمحور كوحدة واحدة فلقد دلت نتائج التحليل اإلحصـــائي على
وهو  4.134هو المجتمع  وكان المتوســــــــــط الحســــــــــابي آلراء أفراد  ،P-value 0.000حيث كانت قيمة 

صناعة االسمنت تدرك أهمية المسؤولية  شركات أن مما سبق يمكن القولو  ضمن منطقة قرار القبول.
يوجد : ي تنصالفرضـــــــــية البديلة والتقبول رفض الفرضـــــــــية العدمية و وبالتالي ، االجتماعية تجاه البيئة

   .المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت إدراك كافي لدى إدارات 

كافي لدى شـــــركات صـــــناعة االســـــمنت  إدراكه هناك أن يســـــتنتجالعرض والتحليل الســـــابق  ومن خالل
الفرضـــــية البديلة والتي  قبلنرفض الفرضـــــية العدمية ونوبالتالي  ،الليبية بأهمية المســـــؤولية االجتماعية

 ،المســــؤولية االجتماعية الليبية بأهميةشــــركات صــــناعة االســــمنت إدراك كافي لدى  على: يوجدتنص 
  :أن حيث

 المســـــــــــؤولية االجتماعية تجاه  الليبية بأهميةشـــــــــــركات صـــــــــــناعة االســـــــــــمنت وجد إدراك كافي لدى ي
  الموظفين.

  المسؤولية االجتماعية تجاه العمالء يبية بأهميةاللشركات صناعة االسمنت يوجد إدراك كافي لدى.  
  المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع  الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت يوجد إدراك كافي لدى

 .المحلي
  المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة. الليبية بأهميةشركات صناعة االسمنت يوجد إدراك كافي لدى 

 ع الدراسات السابقةمناقشة نتائج الدراسة م .10
 ،المســــــؤولية االجتماعية الليبية بأهميةشــــــركات صــــــناعة االســــــمنت  إدراكمدى من خالل دراســــــة 

 :كما يلي مع الدراسات السابقة النتائج مناقشة يمكن .ةواعتمادًا على نتائج التحليالت االحصائي

  شركات قطاع ادراك ب الدراسة تفيدمجتمع إلى وجود اتفاق عام بين اراء توصلت نتائج الدراسة
 ،وآخرون  درغامو  .%81.06وبنسبة  عاليبشكل  االجتماعيةبأهمية المسؤولية  االسمنت الليبية

في نتائجها  ويخالف .2020 ،وآخرون أحمد و ،2018حساني وشربي و  ،2020 ،عزالدين ،2015
 .2014 ،األسرجو  2021 ،نقموش
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  داللة  الليبية ذاات صــــــــناعة االســــــــمنت شــــــــركووعي كافي لدى  إدراكوجود  أظهرتنتائج الدراســــــــة
وبشكل . P-value 0.000حيث كانت قيمة  المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفينإحصائية بأهمية 
همية بأ شـــــــــــركات صـــــــــــناعة االســـــــــــمنت الليبيةوذلك لوجود فهم كافي لدى  ،%79.8عالي وبنســـــــــــبة 

شــــــــــــــركـة بتقـديم برامج اجتمـاعية ال مع قيـامفكـانـت معنويـة  ،المســــــــــــــؤوليـة االجتمـاعيـة تجـاه الموظفين
 ,.Zelazna et al) نظام تأمين صــــــــــــــحي للموظفين وقيامها بتوفير ،للموظفين خارج نطاق العمل

 .(2021 ،الرزاق مليكة وعبد: 2021
 داللة إحصــــــائية  الليبية ذاشــــــركات صــــــناعة االســــــمنت كافي لدى  إدراكوجود  بينت نتائج الدراســــــة

وبشــــــــــــكل عالي .  P-value 0.000حيث كانت قيمة  العمالء المســــــــــــؤولية االجتماعية تجاهبأهمية 
داللة  الليبية ذاشــركات صــناعة االســمنت كافي لدى وهذا يشــير إلى وجود أدراك  ،%80.99وبنســبة 

التزام الشــــركات محل الدراســــة بالتطوير ب وذلك ،المســــؤولية االجتماعية تجاه العمالءإحصــــائية بأهمية 
 بشــــــكاوى واهتمامها  ،تكاليف المســــــؤولية االجتماعية تجاه عمالءدارة باهتمام االو  ،المســــــتمر للمنتجات

 .((Paukstys, 2021 عمالئهاومقترحات 
  داللة إحصـائية  الليبية ذاشـركات صـناعة االسـمنت كافي لدى  إدراكوجود على دلت نتائج الدراسـة

وبصــــورة .  P-value 0.000حيث كانت قيمة  المجتمع المحليالمســــؤولية االجتماعية تجاه بأهمية 
كافية  الليبية وبصـــــــورةشـــــــركات صـــــــناعة االســـــــمنت  إدراكوهذا يدل على  ،%81.15وبنســـــــبة  عالية

منح تعليمية  الشـركات بتقديم قياموذلك من خالل المحلي بأهمية المسـؤولية االجتماعية تجاه المجتمع 
في التخفيف من متهم ومســـــــــــــــاه ،عينية للبيئة المحيطة تقديم مســـــــــــــــاعدات مالية اوو  ،ألفراد المجتمع

 .تدريب طالب الجامعاتو  ،البطالة
   ذا داللة إحصـــــائية كافي  إدراكشـــــركات صـــــناعة االســـــمنت الليبية لدى  أن أظهرتنتائج الدراســـــة

 ةعالي بصــــــــــــــورةو .  P-value 0.000حيث كانت قيمة  البيئةالمســــــــــــــؤولية االجتماعية تجاه بأهمية 
لمســـــــؤولية الشـــــــركات مجتمع الدراســـــــة بأهمية ا اكإدر وهذه داللة واضـــــــحة على  ،%82.68وبنســـــــبة 

بالمشـــاركة في برامج حماية البيئة والحد من تقوم الشـــركات محل الدراســـة  كون  االجتماعية تجاه البيئة
وال تدخل في تمويل مشــاريع تضـر  ،وقيامها على تجميل وتشــجير المناطق الطبيعية والشــوارع ،التلوث
 بالبيئة.
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 النتائج والتوصيات .11

 النتائج 1.11
وجود اتفاق عام بين اراء مجتمع الدراسة تفيد بادراك شركات قطاع االسمنت الليبية بأهمية المسؤولية  -1

 .االجتماعية
داللة إحصائية بأهمية المسؤولية  الليبية ذاشركات صناعة االسمنت ووعي كافي لدى  إدراكوجود  -2

 .االجتماعية تجاه الموظفين
داللة إحصائية بأهمية المسؤولية  الليبية ذات صناعة االسمنت شركاووعي كافي لدى  إدراكوجود  -3

 العمالء.االجتماعية تجاه 
داللة إحصائية بأهمية المسؤولية  الليبية ذاشركات صناعة االسمنت ووعي كافي لدى  إدراكوجود  -4

 .المجتمع المحلياالجتماعية تجاه 
داللة إحصائية بأهمية المسؤولية  االليبية ذشركات صناعة االسمنت ووعي كافي لدى  إدراكوجود  -5

 .البيئةاالجتماعية تجاه 

 التوصيات 10-2

 لتوصــــياتمجموعة من ا تقترح الدراســــةفإن  ،بناء على ما تم التوصــــل إليه من نتائج في هذه الدراســــة
 :تيتتمثل في اآل

بين كافة  ثقافة المســــــــــــــؤولية االجتماعيةتنظيم ورش عمل وحلقات نقاش حول نشــــــــــــــر على العمل  -1
وتهدف الى توضــيح  ،المســؤولية االجتماعية والبيئيةلتنمية الوعي تجاه  شــركات صــناعة االســمنت

وذلك بالتعاون مع  ،على ارباح الشــــــــــــــركةوالبيئية  االجتماعيةاالثر االيجابي لتطبيق المحاســــــــــــــبة 
 البيئية.االجتماعية و المؤسسات التعليمية والمنظمات 

وجه خاص اهتمامًا كبيرًا لمفهوم المســـــــــــؤولية تولي شـــــــــــركات صـــــــــــناعة االســـــــــــمنت ب أن ضـــــــــــرورة -2
 االقتصادية. استراتيجياتهاوأن تدخلها ضمن  ،االجتماعية

نشــاء هيئة أو ادارة خاصــة تعنى بالمســؤولية االجتماعية يشــترك إعلى كل شــركة عمل ت أن ضــرورة -3
 فيها عدد من الموظفين والعمالء واطياف من المجتمع.

بها الشــركات الصــناعية الملوثة للبيئة  وإلزامقوانين والتشــريعات على اصــدار الالدولة ضــرورة عمل  -4
 .جميع دوي العالقة بهالإليفاء بمسؤوليتها االجتماعية تجاه 
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وأهدافها تجاه  ،ورســـالتها ،ضـــرورة عمل الشـــركات على اســـتصـــدار دليل يوضـــح فيه رؤية الشـــركة -5
 المسؤولية االجتماعية. 

 .المسؤولية االجتماعية والبيئية لالستفادة منهامجال االطالع على تجارب الدول االخرى في  -6
 المسؤولية االجتماعية والبيئة بشكل أوسع. اجراء دراسات مقارنة لتوضيح اهمية  -7

 المراجع

 .15 ،سورة الملك ،القران الكريم

دراســــة   -ليةالما التقارير في البيئية المعلومات عن المحاســــبي (. "اإلفصــــاح2019أبوســــتالة، ابوالقاســــم، واخرون. )
الليبية". المؤتمر االكاديمي لدراســـــات االقتصـــــاد واالعمال، جامعة  اإلســـــمنت لصـــــناعة األهلية بالشـــــركة حالة

 مصراتة، ليبيا.

(. واقع تطبيق المســــــــؤولية االجتماعية للشــــــــركات البترولية الجزائرية في ظل معيار 2020احمد، صــــــــخر. وأخرون. )
(، 04ة حالة. مجلة األصــيل للبحوث االقتصــادية واالدارية، المجلد )دراســ –ISO 26000المواصــفات الدولية 

 .230-211(، ص ص: 01العدد )

(. المســـــؤولية االجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المســـــتدامة للملكة 2014األســـــرج، حســـــين عبدالمطلب. )
 MPRAالواقع واســـتشـــراق المســـتقبل. العربية الســـعودية. المؤتمر الدولي العلمي االول للمســـؤولية المجتمعية: 

Paper No. 54977، posted 02 Apr 2014 09:17 UTC . 

(. مســـــتوى االفصـــــاح عن عناصـــــر المســـــؤولية االجتماعية للشـــــركات الصـــــناعية المدرجة في 2020برودي، مفروم. )
صــــــاد الدولي دراســــــة تحليلية للتقارير الســــــنوية لشــــــركات الصــــــناعة الصــــــيدالنية، مجلة االقت -بورصــــــة الجزائر

 . 105-81(، ص ص: 03(، العدد )03والعولمة، المجلد )

دراســة -(. مســتوى تطبيق االفصــاح عن المســؤولية االجتماعية للمؤســســات2020بن العايش، فاطمة. وهوم، جمعة. )
. مجلة البحوث االقتصـــــادية 2016-2014تحليلية لعينة من المؤســـــســـــات الفرنســـــية المدرجة بالبورصـــــة للفترة 

 .57-33(، ص ص: 02(، العدد )05مة، المجلد )المتقد

. دار 1. طSPSS(. تحليل البيانات اإلحصــــــــــائية باســــــــــتخدام البرنامج اإلحصــــــــــائي 2005البياتي، محمود مهدي. )
 الحامد. عمان. 

 المحروقات قطاع في النفطية للشركات االجتماعية (. المسؤولية2018حساني، عبد القادر. شربي، محمد االمين. ) 
الجزائري. مجلة الباحث، جامعة  ورقلة، مســـــعود، بحاســـــي الســـــبع بئر النفطي المجمع دراســـــة حالة-زائري الج

 .319-307(، ص ص: 01(، العدد )18ورقلة، المجلد )

(. " أبعاد ومعوقات محاســــبة المســــؤولية االجتماعية واالســــاليب المحاســــبة لإلفصــــاح عنها". 2021حوة، عبد القادر. )
(، ص ص: 01(، العدد )07ل والدراســــــــــات االقتصــــــــــادية، جامعة الجلفة، الجزائر. المجلد )مجلة إدارة االعما

339-360. 



 

       (2021)ديسمبر  2العدد  8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

212  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

(. مدى إمكانية تطبيق محاســــــــبة المســــــــؤولية االجتماعية من قبل الشــــــــركات 2015درغام، ماهر موســــــــى. وآخرون. )
أ(، -02(، العدد )17)ســـلســـلة العلوم االنســـانية، المجلد  –المدرجة في بورصـــة فلســـطين، مجلة جامعة االزهر

 .246-215ص ص: 

 –(. إدراك المســـــتهلك الجزائري اللتزام المؤســـــســـــات بممارســـــة المســـــؤولية االجتماعية 2021زغبة، طالل، وآخرون. )
 .280 -264(، ص ص: 01(، العدد )11دراسة حالة مؤسسة مطاحن الحضنة. مجلة االبداع، المجلد )

المؤســـســـة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز بأهمية البعد القانوني والبيئي  (. مدى إدراك موظفي2020صـــديقي، أمينة. )
(، ص 01(، العدد )08دراســة ميدانية. المجلة العلمية المســتقبل االقتصــادي، المجلد ) -للمســؤولية االجتماعية

  https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/583. 72-61ص: 

(. آليات تفعيل المســــــــــؤولية االجتماعية في المؤســــــــــســــــــــة االقتصــــــــــادية، المجلة العلمية 2019عبد الحفيظي، أحمد. )
-181(، ص ص: 07المســــتقبل االقتصــــادي. مختبر مســــتقبل االقتصــــاد الجزائري خارج المحروقات، العدد )

190. 

ســـــــــــؤولية (. مدى تبني المؤســـــــــــســـــــــــات االقتصـــــــــــادية الجزائرية ألبعاد الم2017عبد القادر، مســـــــــــعد. ورابح، أوكيل. )
دراســــــة حالة شــــــركة االســــــمنت بســــــور الغزالن. مجلة معارف مجلة علمية دولية محكمة، جامعة  -االجتماعية

 .52-38(، ص ص: 23البويرة، العدد )

 -(. " المحاســـــــبة عن المســـــــؤولية االجتماعية واالفصـــــــاح عنها في القوائم المالية2020عبد الالوي، يحي. وآخرون. )
(، ص ص: 01(، العدد )03. مجلة االقتصـــــــــــــاد والتنمية المســـــــــــــتدامة، المجلد )عرض لمجموعة من النماذج"
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