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Third International Conference on Technical Sciences (ICST2020), 28 – 30 November 2020, Tripoli - Libya 
 االجتماعية  ةدور منظمات اإلعمال في تطبيق المسؤولي

                     ( دراسة حالة )"لتكرير النفط  الزاوية  شركةدراسة تطبيقية في 
 ميرة  أبوعجيلة عليد. 

Abmera64@yahoo.com 
 مستخلص الدراسة

وتقديم معالم نظرية   شركة الزاوية لتكرير النفطية للتعرف على مدى تطبيق مفهوم المسؤولية االجتماعية في أنشطة تهدف هذه الورقة البحث
الزاوية لتكرير النفط في   ما هو دور شركة وقد صيغت مشكلة الدراسة على هيئة السؤال التالي :   عن مفهوم المسؤولية االجتماعية وأبعادها. 

؟ والختبار    ( لية والمحاسبة )اإلنتاج والعمليات، التسويق واإلعالن، الموارد البشرية، اإلدارة الما  ا وهي تطبيق المسؤولية االجتماعية في أنشطته
والتسويقية    نتاجيةاإل نب الميداني عن األنشطة  تم صياغة عدة فرضيات . ومنها تم تصميم استبانه لجمع البيانات المتعلقة بالجا  لهذا التساؤ 

وتوصلت  ( استبانه ،    30)     وتمت اإلجابة على موظفا وموظفة  (    33الزاوية وتم توزيعها على )    شركة  داخلوالمحاسبية التي تمارس  
 .  التاليةالنتائج إلى مجموعة من  الدراسة

( والذي يدل على تجانس  0.684( ، وقيمة االنحراف المعياري البالغ ) 3.54قيمة الوسط الحسابي البالغة ) أن  دلت نتائج الدراسة    -1
 شركة الزاوية لتكرير النفط .والعمليات ب يوجد تطبيق للمسؤولية االجتماعية في أنشطة اإلنتاج  ، وأنه إجابات العينة 

( والذي يدل على تجانس إجابات العينة  0.984( ، وقيمة االنحراف المعياري البالغ ) 3.66وبالنظر إلى قيمة الوسط الحسابي البالغة )  -2
 شركة الزاوية لتكرير النفط .  يوجد تطبيق للمسؤولية االجتماعية في أنشطة التسويق واإلعالن بإنه ، 

( والذي يدل على تجانس إجابات العينة لكون  0.975( ، وقيمة االنحراف المعياري البالغ ) 4.20قيمة الوسط الحسابي البالغة )   نإ  -3
 يوجد تطبيق للمسؤولية االجتماعية في أنشطة اإلدارة المالية والمحاسبة.قيمة االنحراف المعياري اصغر من الواحد الصحيح ، 

( والذي يدل على تجانس  0.984( ، وقيمة االنحراف المعياري البالغ ) 3.66مة الوسط الحسابي البالغة ) ن قيأنتائج الدراسة    أظهرت  -4
يوجد تطبيق للمسؤولية االجتماعية في  وأنه  (  15.39( لعينة واحدة والبالغة قيمته )   t إجابات العينة ، ومن خالل استخدام اختبار

 أنشطة الموارد البشرية .
أو  بإجراء الصيانة الالزمة لتجنب اإلخفاقات لألجهزة والمعدات لمنع تسرب أي مواد خطرة    أن الشركة عادة ما تقوم أثبتت نتائج الدراسة   -5

وهو ما يدل أن الشركة تقوم بإجراء الصيانة الالزمة لكل األجهزة والمعدات لمنع     ( 4.47) ( والتي بلغ وسطها الحسابي  ارة بالبيئةض
 . شعاعات والمواد الخطرة كلما دعت الحاجة لذلك حدوث تلوث أو تسرب للغازات واإل 

 :اإلطار التمهيدي األولالجزء 
 -المقدمـة: -1

أي مجموعة من    أنسانيالمنظمة هي تجمع    
الناس تربطهم عالقات رسمية لتحقيق األهداف التي من 

نشأ المنظمة هذه    تأجلها  ويطلق مصطلح  المنظمات 
عادة علي أي تنظيم يتميز بطابع االستمرارية ويتضمن 

الوظائف   من  محددة    واألدوار عددًا  أهداف  يسعى  وله 
تجاه    جتماعيةامسؤولية    حقيقها ، وعلى هذه المنظماتلت

لية  ؤو المسبالمجتمع الذي تعمل فيه وهو ما يطلق عليه  
المجتمع  االجتماعية  االجتماعيةلمسؤولية  اإن  ،  اتجاه 

 األعمالفي عالم منظمات    ينكبير  ً واهتماماكتسب زخمًا  ت

كم عدة تطورات جعلت هذا المفهوم يخرج  االناتج عن تر 
ملها افي تع  اختياريةمن كونه يعتبر ممارسات طوعية  

مع كافة األطراف ذات العالقة، إلى ممارسات إجبارية  
وزيادة  أصبحت   والريادة  التميز  لتحقيق  مصدرًا  تمثل 

التنافسية،   وتضمن و القدرة  المنظمة  بقاء  تدعم 
 األخيرة هذه    التزامها، وذلك من خالل ضرورة  ستمرار وا

مل ومضاعفتها تبني  نحو  المسؤولية فهوم  جهودها 
 . االجتماعية

من   مات األعمالمنظ للية االجتماعية  و ؤ المس  دتعو  
، ت وال تزال تثير جداًل كبيراً ر اأثالمواضيع المهمة التي  

شراكة    تعبر  هالكون مؤسسات  عن  على  تحتم  واقعية 
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ب  األعمال مزاولة  لية  ؤو مسالتصرف  أثناء  وأخالق 
تشاطر  في ذلك ل  ساعيةً   يةوالخدم،  النشاطات التجارية

نشر ثقافة المسؤولية  إن    .المجتمع  الفوائد واألعباء مع  
  داخل   موظفحتاج إلي غرسها في كل  التي ناالجتماعية  

بأهمية ممارسة برامج   موظف لن يقتنع الته، وأنه  منظم 
للمنظمة  المسؤولية   له نصيب االجتماعية  إذا كان  إال 

المسؤولية واستشع هذه  حياته بر  كاٍف من  في  أهميتها 
ومن   ولد  مثالمهنية  والبيئة  المجتمع  في    ى أهميتها 

 أصحاب المصلحة ككل. 
 مشكلة الدراسة  -2

اليوم في عالمنا المعاصر    األعمال  تسعى منظمات
لما له من أثر  بني موضوع المسؤولية االجتماعية  إلى ت

المجتمع   هذه  على  فنجاح  نفسها  المنظمات  وعلى 
للمجتمع من خدمات على    يتوقفالمنظمات   ما تقدمه 

اجتماعية   والتزامات  ألعمالها  وسلع  ممارستها  عند 
ما هو دور تي:  اآلتمثلت مشكلة الدراسة في  و   وأنشطتها

النفطشرك لتكرير  الزاوية  تطبيق    ة  المسؤولية في 
اإلنتاج ، الموارد   )التسويقي،  .  هافي أعمال  االجتماعية

 البشرية ،  المالية ( 
 

 أهمية الدراسة  
 تي:لهذه الدراسة أهمية من حيث اآل

تتضح أهمية الدراسة من خالل التفاعالت االيجابية  .1
ج على  تطرأ  المحلي التي  المجتمع  مهور 

في والمستهلكين اإلنتاجية  زيادة  إلى  يؤدي  مما   ،
لألفرا الدخل  مستوى  وتحسين  والخدمات  د  السلع 

 قيد الدراسة.  والعاملين والمجتمع المحلي والشركة
الدراسات التي تناولت   .2 ر منظمات األعمال دو قلة 

المس تطبيق  االجتماعيةؤو في  المجتمع   لية  في 
 الليبي حسب علم الباحث . 

 أهداف الدراسة .3
البحث يمكن صياغة    وأهميةفي ضوء المشكلة البحثية  

 :   ةآلتيالبحثية ا األهداف
المسؤولية  تقديم معالم نظرية عن مفهوم    -1

 . االجتماعية وأبعادها
مفهوم  مدى  استكشاف-2 المسؤولية    تطبيق 

الزاوية    ةشركفي أنشطة وأعمال    االجتماعية
 . لتكرير النفط

توصيات  الو   النتائج  التوصل إلى عدد من  -3
منظم تساعد  أن  يمكن  األعمال    ةالتي 

  فية  المماثل  األخرى والمنظمات    المدروسة 
موضوعات من  المسؤولية   االستفادة 

 . االجتماعية
 فرضيات الدراسة   .4

المطرو  التساؤالت  على  هذه  لإلجابة  في  حة 
 . التالية ةالدراسة سيقوم الباحث بتبني واختبار الفرضي

Ho  -  و داللة إحصائية لتطبيق  يوجد أثر ذ  ال
) التسويق ، المسؤولية االجتماعية في أنشطة منظمات

 المالية (  اإلنتاج ، الموارد البشرية ، 
  ة المسؤوليو داللة إحصائية لتطبيق  يوجد أثر ذ

والعمليات   اإلنتاج  أنشطة  في    شركة في  االجتماعية 
 الزاوية لتكرير النفط .

 منهجية الدراسة   .5
سيتم االعتماد على المنهج الوصفي في تقييم  

المسؤولية االجتماعية في علومات المتعلقة بالبيانات والم
بهدف الوصول إلى نتائج  النفط .  الزاوية لتكرير    شركة

المسؤولية العالقة بين مدى تطبيق    يستفاد منها في تحديد
المترتبة   اء أكانت إيجابية سو عليها  االجتماعية واآلثار 

ة اإلنتاجية والمالية  غير ذلك عن طريق أنشطة الشرك  أم
وتوجيه    ، البشرية  الموارد  سياسات  وأيضا  والتسويقية 
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أفضل   وتقديم  المنافسة  أجل  من  األعمال  منظمات 
 . الخدمات 

   حدود الدراسة   .6
: .أ المكانية  الدراسة  الزاوية  شرك  حدود  ة 

 لتكرير النفط .
: .ب الزمنية  الدراسة  إجراء    حدود  هذه  تم 

عام  خالل  تحديد    2016  الدراسة  وتم 
هذه الفترة لجمع كل المعلومات المطلوبة 

 والالزمة لمشكلة الدراسة . 
الوصفي   المنهج  على  االعتماد  تم  وقد 
والتحليلي ، حيث أن المنهج الوصفي للدراسة  
الدراسة   قيد  الظاهرة  وصف  على  ركز  قد 

م  بمعرفةوالمتعلقة   في  دور  األعمال  نظمات 
االجتماعيةتطبيق   ما  المسؤولية  لكل  ، وسرد 

في وكتب    كتب  مقاالت  من  الموضوع 
الباحث وعلمه  ودوريات ، في حدود إمكانيات 

التحليلي المنهج  قد ركز  بينما  على دراسة    ، 
 الدراسة. غيرات متوتحليل العالقة بين 

 الدراسات السابقة .7
  . العطوي   ، الحدراوي   ( دور    (  2015دراسة 

دراسة   الزبون  والء  تعزيز  في  االجتماعية  المسؤولية 
فرع   ألراءتحليلية   الرافدين  مصرف  زبائن  من  عينة 

 .  فاألشراالنجف  –الغري 
ممارسة   مستوى  على  للتعرف  الدراسة  هدفت 
على   والتعرف  االجتماعية  للمسؤولية  الرافدين  مصرف 

أي  تأثير المسؤولية االجتماعية في والء الزبون وتحديد  
وأيهما   به  يتميز  االجتماعية  المسؤولية  أبعاد  من  بعد 

مأخفق في  الدراسة  مشكلة  تركزت  وقد  مستوى    ةعرف. 
الدراسة    إدراك لعينة  المسؤولية    ألبعادالمصرف 

االجتماعية وما تأثيره على والء الزبون. ولتحقيق ذلك تم 

الممارسات   ة كأدا   االستبانهاستخدام   الختبار  رئيسة 
الزبون  والء  ومستوى  االجتماعية  للمسؤولية  الفعلية 

( زبون  300)زبون وعينة قدرها    (6800)بمجتمع قدره  
عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت  اهتمام    .  أهمها  نتائج 

وتقديمه  المجتمع  وتقاليد  عادات  باحترام  المصرف 
الذي   األمر  األخالقيةللخدمات بطريقة تتوافق مع القيم  

عدم تحمل  زبائن ووالئهم له، وتبين أيضا  يعزز من ثقة ال
لمسؤوليته   في    اإلنسانيةالمصرف  باعتباره ركيزة هامة 

 تعزيز والء الزبون. 
 
 

)االسرج،   االجتماعية    2014دراسة  المسؤولية   )
للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة للملكة  

 العربية السعودية 
للبحث   الدراسة  المسؤولية    عنهدفت  دراسة 

االجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة 
الشركات   اهتمام  فقد تزايد  السعودية ،  العربية  بالمملكة 
وأصبحت تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية في مسيرة  

وتفاعلها مع المجتمع سعيًا    اوتحمل مسؤولياته  ،عملها
لتحقيق أهدافها االقتصادية أواًل . وتتمثل مشكلة البحث 
وكذلك   االجتماعية  المسؤولية  مفهوم  على  التعرف  في 
التحديات التي تواجهها وأيضا التطور التاريخي لها وما  
هي أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية للمسؤولية  

الخاص. للقطاع  الدراسة إلى    االجتماعية  وقد توصلت 
ال    تائج والتوصيات كان من أهمها أنهمجموعة من الن

يوجد تعريف واحد متفق عليه للمسؤولية االجتماعية في  
بالمسؤولية  االهتمام  تزايد  وأيضا   ، الخاص  القطاع 
االجتماعية للقطاع الخاص بالمملكة وأصبح له األولية  

التن في  شركاء  إلى  الشركات  تحويل  حيث  ،  من  مية 
وأيضا إن تحمل الشركات لمسؤولياتها االجتماعية يحقق  
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للمجتمع والشركات معاً  الفوائد  تتمثل في    ؛  العديد من 
 تقديم منتجات وسلع صحية للمجتمع .

مجموعة من التوصيات   إلىوتوصلت الدراسة  
ية  من أهمها اهتمام وسائل اإلعالم بنشر ثقافة المسؤول

الصحيحة التي  و   ،االجتماعية ومبادئها  التشريعات  سن 
الشفافية   عنصري  توفير  قبل    واإلفصاحتكفل  من 

 الشركات المنفذة للمسؤولية االجتماعية .
 اإلفصاح(  2013قطاطي، زوبيك، المشاط )

التقارير  في  االجتماعية  المسؤولية  معلومات  عن 
   السنوية للمصارف التجارية العاملة في ليبيا

على مدى للتعرف  الدراسة  هذه  التزام   هدفت 
ليبيا   في  العاملة  التجارية  عن   باإلفصاحالمصارف 

معلومات المسؤولية االجتماعية من واقع دراسة تقاريرها 
تحليل    أسلوبالسنوية ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام  

( عدد  احتوته  ما  لتحليل  تقرير صادر  33المضمون   )
متتالية، عن مصارف تجارية عاملة بليبيا لست سنوات  

ركز هذا التقرير عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولية    دوق
الدراسة أن  التقارير  هاالجتماعية بهذ . وأوضحت نتائج 

المعلومات  أفصحت عن  قد  التجارية  المصارف  جميع 
المسؤولية  مجاالت  معظم  وتناولت  االجتماعية 

حسب   علاالجتماعية  مجال    ىأهميتها  التالي:  النحو 
التفاعل م ، مجال  المجتمع  العاملين  ، مجال خدمة ع 

محدودا  في مجال البيئة كان    اإلفصاحأن    إالالعمالء ،  
االجتماعي إال  اإلفصاحفي ذلك جميع طرق  مستخدمة

أن أغلب المعلومات جاءت في شكل وصفي وتبين عن  
 مطبق داخل المصارف.   واإلفصاحوجود نظام للمحاسبة  

الرفع عن   لتوصيات منها:  الدراسة  وتوصلت 
االجتماعية   فصاحاإلمستوى   المسؤولية  معلومات  عن 

المؤتمرات   وعقد  االجتماعية،  الرفاهية  لتحقيق  وصواًل 
المجال،   بهذا  المتخصصة  القوانين    وإصداروالندوات 

الملزمة   المسؤولية    باإلفصاحوالتشريعات  عن 
 االجتماعية .

المسئولية  (    2013)  ، راشي مقاربة  تبني  دور 
ادة وتنافسية منظمات االجتماعية في خلق وتدعيم ري 

هذه الورقة البحثية إلى تبيان الفوائد التي    تهدف:  األعمال
المسؤولية  لمفهوم  تبنيها  جراء  األعمال  منظمة  تجنيها 

، والتي من شأنها أن تساعد على دعم ريادتها االجتماعية
إشكـالية    يمكن القول أنو   بشكل جيد وفعال.  هاوتنافسين

هذا البحث تتضح من خالل الغموض الذي يكتنف كيفية 
في تحقيق    االجتماعيةمساهمة تبني مقاربة المسؤولية  

وت لمنظمات    دعيمالريادة  وبالتالي  األعمالالتنافسية   .
البحثية في الورقة  التساؤل    يمكن صياغة إشكالية هذه 

المسؤولية   تي:اآل مفهوم  تبني  مساهمة  مدى  ما 
منظمات    االجتماعية تنافسية  وتدعيم  ريادة  تحقيق  في 

ائد وتثبيتها تطبيقيًا و الف  أهم  استنباطمحاولة  لو   ؟األعمال
  الباحث قام بها    الدراسات التي  أهممن خالل التطرق إلى  

المتخصصة في هذا المجال، باإلضافة إلى    والمنظمات
 لنتائجوتوصلت الدراسة ألهم ا. ج التيالنتائ أهم استقراء
إن تعاظم تأثير اإلعالم وازدياد تدفق المعلومات  :اآلتية

الحاضر،    وسهولة الوقت  في  عليها  إن  و الحصول 
ذات   األعمالالمستهلكين باتوا أقدر على تمييز منظمات  

كذلك  و .  لية االجتماعيةؤو السمعة الجيدة في مجال المس
ت  تبن ما  إذا األعمالأثبتت معظم الدراسات أن منظمات  

في تحقيق رفاهية   ستساهم  ،االجتماعيةالمسؤولية   مقـاربة
  ، المجتمع

( المسؤولية االجتماعية للشركات 2013دراسة فالق)  
الجزائرية، ارامكو    كسونا طراالنفطية العربية " شركتي  

  أنموذجاالسعودية " 
الدراسة   الشركات   ةعرفملهدفت  تبني  مدى 

بشركة   ممثلة  العربية  و  كطرا  سوناالنفطية   الجزائرية 
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ارامكو السعودية لمفهوم المسؤولية االجتماعية والتعرف 
الشركتين   لهاتين  االجتماعية  المسؤولية  تأثيرات  على 

مجتمعاته التحليلي    إتباعم  وتا  معلى  الوصفي  المنهج 
تحليل   على  يعتمد  خالل    األرقام والذي  من  والبيانات 

توصلنا إلى   والتي  تقارير المسؤولية االجتماعية للشركتين
أن الشركتين تساهمان في تنمية مجتمعاتهما المحلية عن  

دعم   والرياضية    األنشطةطريق  والثقافية  االجتماعية 
وأمتوسطةبدرجة   تباين  هناك  وأن  في،    األداء   ضح 

بعض  الدراسة  قدمت  وقد  للشركتين،  االجتماعي 
التوصيات منها ضرورة توعية إدارتي الشركتين بدورهما 

   .في تحمل مسؤوليتهما نحو مجتمعهما
 

ناجي،    ( العراقي    إدراك(  2011دراسة  المستهلك 
 للمسؤولية االجتماعية للشركات .

الدراسة   المستهلك هدفت  إدراك  قياس  إلى 
 واألهمية لمفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات    العراقي

التي يوليها لكل جانب من جوانبها االقتصادية والقانونية  
استطالع والخيرية  واألخالقية إلى  الدراسة  وهدفت   ،

المستهلك تلتزم   استعداد  التي  الشركات  لدعم  العراقي 
بتفضيلها   المجتمع وذلك  اتجاه  في قرار  له  بمسؤوليتها 

ستهلك لدى الم  اإلدراك. وقد أظهرت النتائج توفر  الشراء
عية للشركات مع ميل أكبر العراقي بالمسؤولية االجتما

القانونية   بالجوانب  أقل    واألخالقيةلالهتمام  وبدرجة 
الدراسة وجود    وأظهرتالخيرية ،  بالجوانب االقتصادية و 

بالمسؤولية   الشركات  التزام  بين  معنوية  ارتباط  عالقة 
وبين استعداد المستهلك لالستجابة ،   واألخالقيةالقانونية  

أ  أوصتومن  التي  التوصيات  الدراسة   هم  ضرورة    بها 
لتعزيز المعرفة على بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية  العمل  

  بأهميتها يادة وعي المستهلك  بالمسؤولية االجتماعية وز 
من خالل تعزيز استجابته ودفعه نحو الشراء المسؤول  

واستدامة   تنمية  اتجاه  بمسؤوليتها  الملتزمة  للشركات 
 . تماعيةالمجتمع ، االج

وهدان،دراسة لية  ؤو المس  ممارسة  أثر(    2011) 
على   المؤسسات  أداء  فاعلية  تعزيز  االجتماعية 

 العامة في دولة قطر الصحية
سة ممار   أثرهدفت الدراسة الحالية إلى تبيان  

  فاعلية أداء   تعزيز  علىالمسئولية االجتماعية    عناصر
الصحية منطلقات   ،المؤسسات  تحديد  خالل  من 

في    المناطوالممارسات    االجتماعيةالمسئولية   بها 
  .الصحية  منظومة األعمالالبيئتين الداخلية والخارجية ل
على الفاعلية المتولدة من    ثرفي هذه الدراسة تم تقييم األ

عناصرممارس االجتماعية  ؤ المس  ة  البيئة ولية  على 
بيئتها    على و   ،الداخلية المتمثلة في المرضى والموظفين

المجهزين في  المتمثلة  الطبيع،  الخارجية  ية والبيئة 
من خمس مستشفيات   مجتمع الدراسة  تكون و   والمجتمع.

نة ياوحدة المعو ،   في دولة قطر  اً صحي  اً وعشرين مركز 
لمسميات اإلدارية ) إدارة عليا، وإدارة  ا  منهم المديرون  

استبيان    (161)تم استرجاع  و   وإدارة إشرافية(.   وسيطة،
وألغراض جمع البيانات قام الباحث ،    (210  )صلأمن  

العديد من األساليب   ،األستبانةباستخدام   وتم استخدام 
منها. بمتغيراته   اإلحصائية  الدراسة  أنموذج  بناء  وتم 

أنواع   حول  الكتاب  أورده  ما  إلى  لية  ؤو المسباالستناد 
والمستهدفين بممارستها وقد توصلت الدراسة  االجتماعية  

النتائج   من  العديد  المقترحة إلى  الفرضيات  ضوء  في 
أبرزها: إحصائية  يذ  أثروجود    وكان  لممارسة    داللة 

على    ليةؤو مسلا الداخلية  بعناصرها  تعزيز االجتماعية 
  ي ذ  أثروجود وأيضا    .المؤسسات الصحية أداء    فاعلية 

إحصائية   اداللة  االجتماعية   مسئوليةل لممارسة 
سسات المؤ   أداء  فاعليةتعزيز  على  الخارجية  بعناصرها  

 .الصحية
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يوجد   ارتباطوأيضا  بين   عالقة  إحصائية  داللة  ذي 
ا بعناصرها  ليةؤو مسلممارسة  الداخلية    االجتماعية 
  المؤسسات الصحية   أداء  فاعليةتعزيز  على    والخارجية

ا بمنطلقات  ،    االقتصادية  االجتماعية  ليةؤو مسلمرتبطة 

 . ةالتطوعيالخيرية  ، واألخالقيةو  ،القانونية التشريعيةو

 الجزء الثاني : اإلطار النظري 
االجتماعيةؤو المس مفهوم     Social  لية 

Responsibility Concept 
المفهوم   المشتغلينظهر هذا  في    بين أوساط 

واالقتصاد   اإلدارة  القرن في  مجال  من  األخير  الربع 
عشر,  التي    التاسع  االقتصادية  التطورات  دعت  حينما 

حدثت في الواليات المتحدة األمريكية إلى إظهار الحاجة  
التزام بمس  إلى  االجتماعيةؤو المنشآت  تجاه   لياتها 

 هي  االجتماعية للشركات ليةمسؤو ال  وتعتبر  .المجتمع
 انتمائها، عن الشركات التي تعبر بها األدوات إحدى
الشركات    ميالئ  وبما  ممارستها وطريقة وسلوكهاقيم 

 الجمهور قطاعات واحتياجات توقعات مع لألعمال
 ،والموظفين ،والمستثمرين ،كالزبائن المستهدفة
   ، وأصحاب المصالح . والمجتمع ،والموردين

 ( والعامري:    ألغالبيوعرف   ،2010 )  
التزام من جانب منظمات    :المسؤولية االجتماعية بأنها

المختلفة    األعمال بشرائحه  المجتمع  بعين    أخذةتجاه 
ومجسدة   الشرائح  لهذه  المدى  بعيدة  التوقعات  االعتبار 

بصور عديدة يغلب عليها طابع االهتمام بالعاملين    إياها
ومتجاوزًا  طوعًا  التوجه  هذا  يكون  أن  شرط  وبالبيئة 

  التجارية   الغرفة  ماأ  نًا .ليها قانو االلتزامات المنصوص ع
 االجتماعية   المسؤولية  عرفت(  2011) كردي ،    العالمية

 تطوع  في  تساهم  التي  المحاوالت  جميع  أنها  على
  و   أخالقية  اعتبارات  بسبب   تنمية  لتحقيق  الشركات
 تعتمد   االجتماعية  المسؤولية  فإن  بالتالي  و.  اجتماعية

 إجراءات  وجود  دون   الشركات  من  الحسنة  المبادرات  على
 . اقانون ملزمة

سور جوزف ماغواير مفاده أن  للبروفي  أخروفي تعريف  
بؤو المس تفترض  االجتماعية  األعمال أ لية  مؤسسات  ن 

أهدافاً  لها  قانونية فحسب بل   ليس  اقتصادية والتزامات 
بعد  أما هو    إلىوأن عليها مسئوليات تجاه المجتمع تمتد  

ا تلك  المسمن  فكرة  أصبحت  وقد  لية ؤو اللتزامات, 
األعمال  منشآت  بين  عقد  بأنها  توصف  االجتماعية 
في   التغيرات  في  تتمثل  فيها  تعمل  التي  والمجتمعات 

انجازات تجاه  المجتمعات  تلك  المشروعات    توقعات 
 االجتماعية ولفترة طويلة من الزمن. 

( بأنها   ( Drucker, 1977, p584وعرفها  
  كما تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.    األعمالالتزام منظمة  

)    للشركات  االجتماعية  المسؤولية   الدولي   البنك  عرف
  ،   النشاطات  أصحاب   التزام  أنها  على (  2011كردي 
 خالل  من  المستدامة  التنمية  في  بالمساهمة  التجارية

 لتحسين   ككل  والمجتمع  وعائالتهم  موظفيهم  مع  العمل
 التنمية   ويخدم  التجارة  يخدم  بأسلوب  الناس  معيشة  مستوى 

 . واحد   آن في
للمنظمة  الباحث  وعرف    االجتماعية    بأنها المسؤولية 

من خالله   ىأخالقي بين المنظمة والمجتمع تسعالتزام  
تق إلي  المجتمعالمنظمة  وبين  بينها  الروابط  الذي    وية 

 يستند  مستقل  كمجال  االجتماعيةولية  ؤ المسف  فيه .  تعمل
 األعمال  ياتأخالق  أدبيات  بحسب  أساسيين  نأيمبد  إلى

 نأيلمبدا  وهذين  ،بالمجتمع  األعمال  قطاع  بدور  المتصلة
 :هما
 الشركة  بين  الضمني  االجتماعي  التعاقد  المبدأ األول: •
المصالحو  األعمال  داخل   أصحاب    موظفين )  منظومة 

  ، (والموردين  ،المستهلكين  ،العمالء  ، األسهم  حمله
  الحقوق   يحدد   الذي  محيطوال  ،والحكومة  ،والمجتمع
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  بتنفيذ   الشركة   تقوم  عندما  . األطراف  لجميع  والواجبات
  اإلذن   على  تحصل  بذلك  فإنها  الضمني  التعاقد  هذا  بنود

 .محيطال هذا في بالعمل

  أنها   على  الشركة  اعتبار  في  فيتمثل  :الثاني  المبدأ  أما  •
  مسألة   هو  الشركة  دور  فإن  وطبيعي؛  أخالقي  وكيل

 لخدمه  موجودة  اعتبارها  بين  ما  فهمها  يتراوح  أخالقيه
  نشاطاتها   تمارس  أنها  على  اعتبارها  بين  وما  ،المجتمع

مفهوم    .تشاء  ما  وتعمل  مطلقه  بحريه ظهر  ولقد 
من  للعديد  طبيعية  كنتيجة  االجتماعية  المسؤولية 

 . (22: 2007الصيرفي) :المظاهر والتي من أهمها 

 وإهمال ازدياد الكوارث البيئية في السنوات األخيرة   .1
السلبية   األعمالمنظمات   اآلثار  هذه  لعالج 

البيئة   علي  اهتمامها    واإلنسانلنشاطاتها  بسبب 
 بالجانب الربحي بشكل أساسي.

الفضائح   .2 الفساد    األخالقيةتزايد  والقانونية وقضايا 
 . األعمالوالرشوة في منظمات 

للمستهلكين  .3 العمالء  جمهور  لدي  الوعي  تزايد 
وحرص هذا الجمهور علي معرفة ما يتعلق بأداء 
المنظمة وطبيعة عملها ومدي تأثيرها علي المجتمع 

 والبيئة.

المنظمات   .4 قبل  من  الضغط    ، حكوميةالغير  تزايد 
حقوق  و  العمال    اإلنسانمنظمات  حقوق  وحماية 

ومنظمات حماية البيئة وغيرها من المنظمات التي 
 . األخالقيةو  اإلنسانيةتهتم بالجوانب 

االجتماعية   المسؤولية  مفاهيم  تطورت  ولقد 
بشكل كبير كما امتد نطاق هذه المسؤولية ليشمل أطراف  

  األطرافلية وخارجية وتعتبر الموارد البشرية من أهم  داخ
تؤدي  أن  المنظمة  علي  يتوجب  والتي  المستفيدة 

تجاه  المسئول، وااللتزام  ااههمسؤولياتها االجتماعية تج

األداء   تحسين  أجل  من  ضرورة  يعتبر  البشري  المورد 
 الكلي بشكل عام . 

 مسؤولية االجتماعية  أبعاد ال
إن دراسة موضوع المسؤولية االجتماعية يتطلب منا  

وهي    األربعةالتعرف على أبعاد المسؤولية االجتماعية  
: - 

انوتع  األخالقيةالمسؤولية   .1 التزام  منظمات  لي 
حول ما ينبغي فعله من أجل العاملين بعضهم 

و  أساس  على  قادرًا  البعض  تكون  وأن  أجبهم 
بصنعهم  العاملين  بتمكين  االعتراف  على 

 Dubbink and)للقرارات  
Smith,2011:232 ) . 

االقتصادية .2 مسؤوليات  المسؤولية  وهي   :
أساسية على المنظمة االطالع بها من حيث  

السلع والخدمات للمجتمع بقيمة معقولة،   إنتاج
طريق   عن  الربح  تصنع  سوف  المنظمة  وأن 

يلبي  إنتاج قيمة  ذو  الحاجات   منتج 
  ألفراد   (  2011،173) موسى ،    االستهالكية

  المجتمع.
  مبادرات أو الطوعية وهي    اإلنسانية  المسؤولية .3

 إنسانيطوعية غير ملزمة تتم المبادرة بشكل  
قبل  أ من  تطوعي  تدريبيةو    ترتبط   ال  برامج 

مباشر بشكل  تتعهد بالعمل  المنظمة  وأن   ،
الحياة نوعية  واالتفاق   بتطوير  المجتمع  في 

 االجتماعية   األنشطة على  
 .  ( 2011:174)موسى،

من مصادر    المسؤولية القانونية: وهي مصدر  .4
عن   بالتخلي  الجميع  تلزم  والتي  المنظمة  قوة 

والتي    األمور المشروعة  غير  القانونية  غير 
 عادة ما تكون ذات كلفة عالية  . 
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في    المصلحة  أصحاب  تجاه  االجتماعية  المسؤولية 
 :منظمات األعمال

بممارسة   األعمال  منظمات  تلتزم  أن  يجب 
االجتماعية  اً عدد المسؤوليات  أصحاب    من  كل  تجاه 

، خصوصا    (270:  2008،العامري )الغالبي  المصلحة 
و  ويؤثرون  مباشرة  مصالح  بها  تربطهم  يتأثرون  الذين 

عض األبعاد التي يجب أن  بنشاطاتها، فيما يلي نذكر ب
 ة لمنظمات األعمال.يولالمسؤ  تممارساتشملها 

المحلي: المجتمع  تجاه  االجتماعية  المسؤولية   أواًل: 
المجتم األعمال  يعتبر  لمنظمات  بالنسبة  المحلي  ع 

شريحة مهمة إذ تتطلع إلى تجسيد متانة العالقات معه  
و تعزيزها، األمر الذي يتطلب منها مضاعفة نشاطاتها 
و   العامة،  الرفاهية  من  المزيد  بذل  من خالل  تجاهه، 

التحتية،   البنية  في دعم  المساهمة  وإنشاء التي تشمل: 
و  مشكلة  المساهمة  و الحدائق،  الجسور  من  الحد  في 

الرياضية و   البطالة، دعم بعض األنشطة مثل األندية 
مؤسسات  دعم  التقاليد،  و  العادات  احترام  الترفيهية، 

 المجتمع المدني، تقديم العون لذوي االحتياجات  
و لخاصة،   الصحية  للمراكز  المتواصل  العلمية،  والدعم 

 رعاية األعمال الخيرية.و 

تمثل في : ت المسؤولية االجتماعية تجاه الزبائنثانيًا:  
و  بأسعار  المنتجات  اإلعالن نتقديم  مناسبة،  وعيات 

الصادق، وتقديم منتجات صديقة وآمنة، تقديم إرشادات  
و   ضحةوا المنتج  المنظمات و استخداماته،  بشان  التزام 

و   بمعالجة البيع،  بعد  تحدث  التي  االلتزام  األضرار 
اعد  و االلتزام بعدم خرق قجات، و التطوير المستمر للمنتب

 العمل مثل االحتكار.

: حماية البيئة ثالثًا: المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة
لمساهمة في  من األضرار الناتجة عن نشاط المنظمة، ا

و  البيئة  حماية  الطبيعية، حمالت  الموارد  على  الحفاظ 
 تبني سياسة بيئية رشيدة. و 

: تعظيم تجاه المساهمينرابعًا: المسؤولية االجتماعية  
السهم و  أقصى ربح ممكن، حماية أصول  قيمة  تحقيق 

الكافية  المعلومات  على  الحصول  في  الحق  المنظمة، 
المساهمين من   العادل مع  التعامل  المنظمة،  أداء  عن 

إشراك المساهمين في القرارات الهامة و دون أي تمييز،  
 للمنظمة.

المسؤولية   العاملينخامسًا:  تجاه  :  االجتماعية 
وتتضمن احترام قوانين العمل، وضمان حق العامل في  
التدريب والتكوين المستمر، وحقوقه النقابية، وإشراكه في  

و  الوظيفي  األمن  وتحقيق  القرارات،  من  اتخاذ  األمن 
 حوادث العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مؤسسات   

 التعليم 

 

 المنافسون 

 
 العاملون 
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 (1الشكل)
 المستفيدون من وجود منظمات األعمال أصحاب المصالح أو 

دار وائل للنشر , عمـان    و صالح مهدي محسن العامري ، اإلدارة و األعمال،   ألغالبيطاهر محسن منصور    المصدر:
 .95، ص:8200 ة،الطبعـة الثانيـ

 
منظمات  في  االجتماعية  المسؤولية  نجاح  أسس 

 األعمال 
منظمات   لمسؤوليتها   األعماللنجاح  أدائها  في 

بد من أخذها أل  األسساالجتماعية هناك مجموعة من  
 وهي :  ( 2008:18)حسن ، بعين االعتبار

فمن  .1 أدائها  بداية  في  المنظمة  كانت  أذا 
التي من   األفضل الصغيرة  بالمسائل  تبدأ  أن 

والرعاية   كالتدريب  بها  هي  تقوم  أن  الممكن 
 الصحية أو التفاعل مع أنشطة حماية البيئة.

المسؤولية   .2 لقضايا  أولويات  وضع  من  البد 
دفعة   بها  القيام  ضرورة  دون  االجتماعية 

 . واحدة

منظمات   .3 قيام  بالمسؤولية   األعمال عند 
وسيلة من وسائل تتخذها كاالجتماعية أن ال  

 الدعاية والمظهر الخارجي.  

المنظمات   .4 مع  العالقة    ذات  األخرى التعاون 
 تخدم المجتمع. للقيام بمشاريع مشتركة 

االستمرار بتنفيذ مشاريع المسؤولية االجتماعية  .5
وفقا لقدرات المنشاة مع العمل على تنمية هذه  
كيانات   الطويل  المدى  في  لتصبح  المشاريع 

 كبرى. 

المسؤولية نابع   ألداء أن يكون توجه المنظمة   .6
قيم   عليها   أخالقيةمن  تبنى  راسخة 

 استراتيجيات وخطط وأهداف.
 - :عينة الدراسة 

من مجتمع الدراسة وتمثلت في    تم اختيار عينة قصديه
 لمكاتب ، وبعضبعض رؤساء األقسام وبعض مدراء ا

 .الزاوية لتكرير النفط  الموظفين بشركة
 أدوات جمع البيانات :

ت ، وقد االستبيان كأداة لجمع البيانا  استخدم الباحث 
على   االستمارة  بلغ  مجموعة    احتوت   ، األسئلة  من 

استخدم الباحث مقياس ليكرت  (.  هذا وقد  33عددها )  
 الجدول التالي:والمبين في الخماسي 

 المجهزون
 

 الحكومة 
 

منظمة  
 األعمال

جماعات  
 الضغط 

 

األحزاب 

 السياسية 

 

نقابات 
 العمال 

 

المؤسسات  
 المالية 

 
 المساهمون

 

المجتمع 
 المحلي

 

 الزبائن
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  ( 1)  جدول 

 تحديد االتجاهات وفق مقياس ليكرت الخماسي حسب المتوسط المرجح
 الدرجة  مستوى القبول %  المتوسط المرجح  ت

 1.79إلى  1من  1
 غير موافق جدا 

 ضعيف جدا  35.99 - 20

 2.59إلى  1.80من   2
 غير موافق 

36 – 51.99 
 ضعيف

 3.39إلى  2.60من  3
 محايد 

52 – 67.99 
 متوسط 

 4.19إلى  3.40 4
 موافق 

68 - 83.99 
 جيد 

 5إلى  4.20 5
 موافق جدا 

84 – 100 
 ممتاز 

 
 االختبارات اإلحصائية : 

الباحث       االختبارات   استخدم  من  مجموعة 
الدراسة ومن    اإلحصائية وذلك إلثبات صحة فرضيات 

 تي: هذه االختبارات اآل
 االختبارات الخاصة بأداة القياس )االستبيان(:   -

وثبات أداة الدراسة    بالتأكد من مدى صدق  قام الباحث
ها أكبر قدر ممكن من الموثوقية وذلك ئمن أجل إعطا

 كما يلي :
 (Instrument Validityصدق األداة )

القياس، والتأكد       أداة  التأكد من مدى صدق  بهدف 
منها   تتكون  التي  العبارات  أن  أن    االستبانهمن  يمكن 

 الباحث  اختارتؤدي إلى جمع البيانات المطلوبة بدقة،  
مجال   في  المتخصصين  من  مجموعة  على  عرضها 

، من أجل معرفة مدى  واإلحصاء والبحث العلمي   اإلدارة
لمجتمع الدراسة، وتم    نة ااألستمالئمة ووضوح عبارات  

 إجراء التعديالت المناسبة في ضوء مالحظاتهم. 

 ثبات األداة:
التحقق       استخدم  لغرض  األداة  ثبات   الباحث  من 

معامل االتساق الداخلي لفقرات األداة من خالل معادلة 
ألفا التي تم تطبيقها باستخدام برنامج الحزمة  كرونباخ 

(، وتعتبر القيمة  SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )
وقد تم    ( 00.6كرونباخ ألفا )المقبولة إحصائيا لمعامل  

المستجيبين  إجابات  على  المصداقية  اختبار  إجراء 
( ،  0.973لالستبيان فكانت قيمة إلفا لجميع الفقرات )

وهى قريبة من الواحد الصحيح مما يعطينا داللة على  
ج عالية  درجة  توفر  هذا  ويعنى  الدراسة،  من  ثبات  دا 

يمكننا   مما  اإلجابات  في  الداخلي  االعتماد الثبات  من 
الدراسة وتحليل    علي أهداف  في تحقيق  اإلجابات  هذه 

 نتائجها.
كما تم استخدام االختبارات المتعلقة باإلحصاء الوصفي 

الحسابي، االنحراف المعياري ، التكرارات   مثل ) الوسط
 فرضيات الدراسة ، استخدم الباحثوالنسب ، والختبار  
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( ، الختبار zمثل اختبار )  ،أساليب اإلحصاء الالمعلمي
صحة الفروض  متوسطات أجابه عينة الدراسة ، وإلثبات  

 التي تبنتها الدراسة 

 القسم األول : البيانات العامة: 

 (  2جدول رقم ) 
 توزيع عينة الدراسة حسب النوع  

 النسبة %  العدد  النوع 
 %   80 24 ذكور 
 %   20 6 إناث 

% من العينة، بينما بلغت 80ن عينة الدراسة شملت كال من الذكور وكانت نسبتهم  أ (، يتبين  2من الجدول رقم )        
 فيها. اإلناث% فقط ، ويعود ذلك إلى أن حجم الذكور في مجتمع الدراسة اكبر من حجم 20عينة اإلناث 

 
   (   3جدول رقم )  

 توزيع عينة الدراسة حسب فئات العمر 
 النسبة %  العدد  العمر 

 %  13.3 4 سنة  30اقل من 
 %  13.3 4 سنة  40 – 31
 %  40 12 سنة  50 – 41
 %  33.4 10 فأكثر سنة   51

  - 41التي تقابل اكبر تكرار كانت للفئة العمرية)  القيمة المنوالية ) القيمة  أنعينة الدراسة    من(، يتبين  3من الجدول رقم )
 %( ، وهي نسبة مرتفعة. 77.4)فما فوق( بلغت   41التكرار المتجمع الصاعد للفئة العمرية ) أن سنة ( ، كما  50

   ( 4جدول رقم ) 
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 

 النسبة %  العدد  المؤهل العلمي 
 %  6.6 2 ثانوية عامة فاقل 
 %  20.0 6 دبلوم متوسط 
 %  26.7 8 بكالوريوس
 %  26.7 8 دبلوم عال 
 %  20.0 6 ماجستير 

 
كانت للعاملين من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي    واليةالمن، يتبين من عينة الدراسة أن القيمة    ( 4من الجدول رقم )  

التكرار المتجمع الصاعد لفئة العاملين الذي يحملون شهادة الدبلوم   أنكما    .%( على حد سواء26.7بلغت نسبتهم )حيث  
 .%( ، وهي نسبة مرتفعة وتدل على وجود عاملين بمؤهالت  جيدة73.4العالي فما فوق بلغت )

   ( 5جدول رقم ) 
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 توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة 
 النسبة %  العدد  الوظيفة 
 %  13.3 4 مدير 

 %  13.3 4 نائب مدير
 %  13.3 4 رئيس قسم
 %  60.0 18 موظف 

 
وهذه    .%(60يتبين من عينة الدراسة، أن الفئة المنوالية هي فئة الموظفين والذين بلغت نسبتهم )  (5من الجدول رقم )  

 النسبة تتوافق وحجم الموظفين في الهيكل التنظيمي والوظيفي في الشركة. 
 

  ( 6جدول رقم ) 
 سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب 

 النسبة %  العدد  عدد سنوات الخبرة 
 %  13.3 4 سنوات فاقل  5
 %  13.3 4 سنوات  10 – 6
 %  20.0 6 سنوات  15 – 11

 %  53.3 16 سنة فأكثر  17

( ، كما  فأكثرسنة  17يتبين من عينة الدراسة أن القيمة المنوالية لسنوات الخبرة) ( 6من الجدول رقم )
%( ، وهي نسبة مرتفعة وتدل  73.3فما فوق( بلغت ) 11أن التكرار المتجمع الصاعد لسنوات الخبرة )

 على وجود خبرات وظيفية  مناسبة.

 القسم الثاني: تحليل إجابات العينة حول فقرات االستبيان. 

   (  7دول رقم )  ج
 أنشطة المسؤولية االجتماعية   ات تغير م ل 

 االستبيان فقرات 
 غير موافق جدا  غير موافق  محايد  موافق  موافق جدا 

 العدد 
النسبة  

 % 
 العدد 

النسبة  
 % 

 العدد 
النسبة  

 % 
 العدد 

النسبة  
 % 

 النسبة %  العدد 

أوال: أنشطة اإلنتاج  
 والعمليات 

          

تقوم الشركة بتوفير بيئة العمل  
باستخدام   للعاملين  المناسبة 

السالمة   الضرورية  معدات 
14 46.7 14 46.7 2 6.6 0 0 0 0 
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وأحذية   وقفزات  مالبس  من 
 وغيرها.

بإعادة   الشركة  تقوم  ما  عادة 
بعض كلما    تصنيع  المواد 

كالورق، ذلك     أمكن 
 والبالستيك، والمعلبات.

6 20.0 2 6.7 10 33.3 2 6.7 10 33.3 

تصنيعها   عند  الشركة  تهتم 
نوعية   باختيار  للمنتجات 

 الخام المناسبة.المواد 
16 53.3 12 40.0 0 0 2 6.7 0 0 

القيام بإجراء الصيانة الالزمة  
لألجهزة   اإلخفاقات  لتجنب 
والمعدات لمنع تسرب أي مواد  

 خطرة أو ضارة بالبيئة.

14 46.7 16 53.3 0 0 0 0 0 0 

عادة ما نقوم بإنتاج منتجات  
 صديقة للبيئة.

12 40.0 6 20.0 4 13.3 2 6.7 6 20.0 

السعي المستمر لترسيخ ثقافة  
الجودة والتزام العاملين بإنتاج  

 منتجات ذات جودة عالية.
4 13.3 24 80.0 2 6.7 0 0 0 0 

الطبية   الفحوصات  إجراء 
 للعاملين بين الفينة واألخرى.

10 33.3 20 66.7 0 0 0 0 0 0 

الحد من التلوث البيئي للمياه  
 والهواء والتربة.

12 40.0 8 26.7 2 6.7 2 6.7 6 20.0 

تقوم الشركة بسحب أي منتج  
للمواصفات   مطابق  غير 

 المطلوبة في السوق.
10 33.3 6 20.0 6 20.0 2 6.7 6 20.0 

التسويق   أنشطة  ثانيا: 
 واإلعالن 

 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد 

إعطاء   على  نركز  ما  عادة 
وصادقة   صحيحة  معلومات 

 عن منتجاتنا .
16 53.3 12 40.0 2 6.7 0 0 0 0 

القيام بنقل المنتجات لألسواق  
حسب   المناسبة  النقل  بوسيلة 

 طبيعة المنتج.
12 40.0 12 40.0 0 0 0 0 6 20.0 
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القيام بوضع العالمة التجارية  
بشكل واضح مع نشرة إرشادية  

 لها.
16 53.3 12 40.0 0 0 2 6.7 0 0 

للوكالء   الدورية  المتابعة 
قيامهم   عدم  من  والتأكد 
تضر   بممارسات 

 بالمستهلكين.

14 46.7 6 20.0 0 0 4 13.3 6 20.0 

تقوم الشركة بتوفير خدمات ما  
تلبي   بطريقة  البيع  بعد 

 احتياجات الزبائن.
18 60.0 0 0 2 6.7 4 13.3 6 20.0 

من  متابعة   والتأكد  الوسطاء 
تضر   بممارسة  قيامهم  عدم 
وبسمعة   بالمستهلكين 

 المنظمة.

14 46.7 4 13.3 2 6.7 4 13.3 6 20.0 

التوزيع   قنوات  استخدام 
القصيرة لتغطية السوق بشكل  

 كامل.
14 46.7 4 13.3 4 13.3 2 6.7 6 20.0 

آليات   بمراعاة  االهتمام 
 المنافسة الشريفة.

14 46.7 4 13.3 4 13.3 2 6.7 6 20.0 

 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  ثالثا: أنشطة الموارد البشرية 
الوظائف   عن  اإلعالن 

 الشاغرة بوقت كافي.
14 46.7 2 6.7 4 13.3 2 6.7 8 26.7 

لجنة   اختيار  يتم  ما  عادة 
المقابلة لغرض التعيين بشكل  

 جيد.
6 20.0 14 46.7 2 6.7 2 6.7 6 20.0 

الشركة   تستخدم  ما  عادة 
الطرق القانونية في الحصول  

 على العاملين.
4 13.3 16 53.3 4 13.3 2 6.7 4 13.3 

عادة ما تتم إجراءات التعيين  
 وفق نتائج المقابلة واالختيار.

12 40.0 10 33.3 4 13.3 0 0 4 13.3 

من   بالعديد  الشركة  تقوم 
الفينة   بين  التدريبية  البرامج 

 واألخرى.
18 60.0 8 26.7 4 13.3 0 0 0 0 

الشامل   بالتامين  الشركة  تقوم 
 لكل العاملين.

14 46.7 6 20.0 0 0 4 13.3 6 20.0 
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دورية   برامج  الشركة  تقدم 
يقدمون   الذين  للمبدعين 

 إنجازات للشركة.
16 53.3 6 20.0 2 6.7 0 0 6 20.0 

بيئة   الشركة  داخل  يوجد 
 المرأة.مناسبة لعمل 

12 40.0 8 26.7 2 6.7 2 6.7 6 20.0 

متساوية    أجور  الشركة  تدفع 
الدرجة   حسب  والمرأة  للرجل 

 الوظيفية.
16 53.3 10 33.3 2 6.7 2 6.7 0 0 

المالية   اإلدارة  أنشطة  رابعا: 
 والمحاسبة 

 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد 

أخالقية   مدونة  الشركة  لدى 
 المحاسبة.في مجال 

12 40.0 12 40.0 2 6.7 0 0 4 13.3 

وجود وحدات خاصة بالتدقيق  
أكمل   على  بواجباتها  تقوم 

 وجه.
10 33.3 12 40.0 2 6.7 0 0 6 20.0 

الشركة   تلتزم  ما  عادة 
بالمعايير والمبادئ المحاسبية  

 المتعارف عليها.
14 46.7 6 20.0 4 13.3 0 0 6 20.0 

الحرية   الشركة  الكاملة  توفر 
تم   إذا  الخارجي  للمدقق 

 االستعانة به.
14 46.7 14 46.7 2 6.7 0 0 0 0 

بتقديم   أخالقيا  الشركة  تلتزم 
 القوائم المالية بشكل سليم .

16 53.3 12 40.0 2 6.7 0 0 0 0 

تخضع الشركة للرقابة المالية  
في أي وقت من قبل األجهزة  
 الرقابية بشكل دوري مستمر.

20 66.7 8 26.6 2 6.7 0 0 0 0 

تحجم الشركة عن الدخول في  
بها   التي  االستثمار  مجاالت 
كالدخان   أخالقية   إشكاليات 

 والمشروبات الكحولية 

18 60.0 12 40.0 0 0 0 0 0 0 

 
 

   (  8جدول رقم )  
 لمتغيرات أنشطة المسؤولية االجتماعية الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية الترتيبية 
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 العبارة 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

األهمية الترتيبية 
 اتجاهات الموافقة  العبارة 

     أوال: أنشطة اإلنتاج والعمليات 
للعاملين  تقوم الشركة بتوفير بيئة العمل المناسبة  

باستخدام معدات السالمة الضرورية من مالبس وقفزات  
 وأحذية وغيرها.

 موافق  9 0.621 4.39

المواد كلما   عادة ما تقوم الشركة بإعادة تصنيع بعض
 والبالستيك، والمعلبات. أمكن ذلك  كالورق، 

 غير موافق  33 1.507 2.73

نوعية  تهتم الشركة عند تصنيعها للمنتجات باختيار  
 المواد الخام المناسبة.

 موافق  7 0.814 4.41

القيام بإجراء الصيانة الالزمة لتجنب اإلخفاقات لألجهزة  
 والمعدات لمنع تسرب أي مواد خطرة أو ضارة بالبيئة.

 موافق  5 0.507 4.47

 موافق  28 1.570 3.51 عادة ما نقوم بإنتاج منتجات صديقة للبيئة.
لترسيخ ثقافة الجودة والتزام العاملين  السعي المستمر 

 بإنتاج منتجات ذات جودة عالية.
 موافق  13 0.450 4.07

 موافق  12 0.479 4.33 إجراء الفحوصات الطبية للعاملين بين الفينة واألخرى.
 موافق  26 1.567 .3.54 الحد من التلوث البيئي للمياه والهواء والتربة.

غير مطابق للمواصفات  تقوم الشركة بسحب أي منتج 
 المطلوبة في السوق.

 موافق  31 1.522 3.40

     ثانيا: أنشطة التسويق واإلعالن 
عادة ما نركز على إعطاء معلومات صحيحة وصادقة  

 عن منتجاتنا .
 موافق  6 0.629 4.45

القيام بنقل المنتجات لألسواق بوسيلة النقل المناسبة  
 حسب طبيعة المنتج.

 موافق  17 1.495 3.80

القيام بوضع العالمة التجارية بشكل واضح مع نشرة  
 إرشادية لها.

 موافق  8 0.814 4.40

المتابعة الدورية للوكالء والتأكد من عدم قيامهم  
 بممارسات تضر بالمستهلكين.

 موافق  25 1.635 3.56

تقوم الشركة بتوفير خدمات ما بعد البيع بطريقة تلبي  
 الزبائن.احتياجات  

 موافق  20 1.729 3.66

متابعة الوسطاء والتأكد من عدم قيامهم بممارسة تضر  
 بالمستهلكين وبسمعة المنظمة.

 موافق  27 1.655 3.53

استخدام قنوات التوزيع القصيرة لتغطية السوق بشكل  
 كامل.

 موافق  24 1.607 3.58

 موافق  22 1.610 3.60 االهتمام بمراعاة آليات المنافسة الشريفة.
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     ثالثا: أنشطة الموارد البشرية 
 موافق  30 1.734 3.42 اإلعالن عن الوظائف الشاغرة بوقت كافي.

عادة ما يتم اختيار لجنة المقابلة لغرض التعيين بشكل  
 جيد.

 موافق  16 1.332 3.87

عادة ما تستخدم الشركة الطرق القانونية في الحصول  
 على العاملين.

 موافق  29 1.224 3.47

عادة ما تتم إجراءات التعيين وفق نتائج المقابلة  
 واالختيار.

 محايد  32 1.429 3.39

تقوم الشركة بالعديد من البرامج التدريبية بين الفينة  
 واألخرى.

 موافق  4 0.730 4.48

 موافق  23 1.653 3.59 تقوم الشركة بالتامين الشامل لكل العاملين. 
برامج دورية للمبدعين الذين يقدمون  تقدم الشركة 

 إنجازات للشركة.
 موافق  15 1.570 3.88

 موافق  21 1.567 3.63 يوجد داخل الشركة بيئة مناسبة لعمل المرأة.
لرجل والمرأة حسب الدرجة    تدفع الشركة أجور متساوية

 الوظيفية.
 موافق  11 0.883 4.36

     والمحاسبة رابعا: أنشطة اإلدارة المالية  
 موافق  14 1.311 3.93 لدى الشركة مدونة أخالقية في مجال المحاسبة.

وجود وحدات خاصة بالتدقيق تقوم بواجباتها على أكمل  
 وجه.

 موافق  19 1.470 3.67

عادة ما تلتزم الشركة بالمعايير والمبادئ المحاسبية  
 المتعارف عليها.

 موافق  18 1.552 3.73

الشركة الحرية الكاملة للمدقق الخارجي إذا تم  توفر 
 االستعانة به.

 موافق  10 0.621 4.38

 موافق  3 0.629 4.49 .تلتزم الشركة أخالقيا بتقديم القوائم المالية بشكل سليم
تخضع الشركة للرقابة المالية في أي وقت من قبل  

 األجهزة الرقابية بشكل دوري مستمر.
 موافق  2 0.621 4.60

تحجم الشركة عن الدخول في مجاالت االستثمار التي  
 كالدخان والمشروبات الكحولية يات أخالقية بها إشكال 

 موافق  1 0.498 4.61

من خالل    ( ، يتبين األتي :  8( و )    7من الجدولين )  
اتجاهات    إعادة وهو    اإلجابة تصنيف  موافق  غير  إلى 

( ،  2.59االتجاه الذي يكون وسطه الحسابي اقل من )
يقع والذي  محايد    –   2.60) الحسابي  وسطه  واتجاه 

بين   الحسابي   ه وسط  ( ، واتجاه موافق والذي يقع3.39
ف5.0  -3.40) ) إ (،  رقم  الجدول  عن  8ن  يكشف   )

على كل عبارة من    اتجاهات اإلجابة لدى عينة الدراسة
الترتيبية  العبارات واألهمية  العبارات  ،  من  عبارة  لكل 
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المستخدمة لقياس مدى تطبيق الشركة لنظم المسؤولية  
 المختلفة .  تهاانشاطاالجتماعية في 

كانت  العينة  أفراد  اتجاهات  أكثر  أن  مالحظة  ويمكن 
بإجراء الصيانة    لشركة عادة ما تقومأن ا  الفقرة ) حول  

الالزمة لتجنب اإلخفاقات لألجهزة والمعدات لمنع تسرب 
بالبيئة ضارة  أو  خطرة  مواد  وسطها أي  بلغ  والتي   )

الشركة تقوم     4.47  الحسابي  بإجراءوهو ما يدل أن 
لكل   الالزمة  حدوث    األجهزةالصيانة  لمنع  والمعدات 
ما والمواد الخطرة كل  واإلشعاعاتتلوث أو تسرب للغازات  

الشركة عند  أن  )  األهميةيليها في    . دعت الحاجة لذلك  
للمنتجات الخام    تقوم  تصنيعها  المواد  نوعية  باختيار 

بينما      ،  4.41  والتي بلغ وسطها الحسابي  (  المناسبة
الفقرة   استجابة  الفقرات  أقل  تقوم   الكة  الشر أن  كانت 

المواد كلما أمكن ذلك  كالورق،  بإعادة تصنيع بعض 
ويعزو .     2.73  بوسط حسابي  والبالستيك، والمعلبات

للتدوير مصانع  إقامة  الن  ذلك    المعلبات  الباحث 
لورق تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وأن الوضع  وا  المنتجاتو 

الحالي ال يسمح  بإقامتها اآلن لكن ممكن ذلك الحقا إذا 
 إلمكانيات الالزمة لذلك . توفرت ا

ولإلجابة على تساؤالت المشكلة البحثية ، من خالل    
باخ الباحثالقيام  قام  الدراسة  فرضيات   بإجراء  تبار 

 :االختبارات التالية
 الفرضية الرئيسة :  

المسؤولية     لتطبيق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال 
والختبار هذه   االجتماعية في أنشطة منظمات األعمال

 بصياغة:  م الباحثالفرضية سيقو 
متوسط درجة الموافقة :  الفرضية الصفرية  -

 )محايد(. 3على العبارات ال يختلف عن 
البديلة  -     الفرضية  درجة  :  مقابل  متوسط 

)محايد(. 3الموافقة على العبارات يختلف عن 
  ( 9جدول رقم ) 

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية يبين  

 العبارة 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 معنوية االختبار tقيمة  اختبار 
القرار  

 اإلحصائي 
المتعلق بتطبيق   جميع فقرات المقياس 

 المسؤولية االجتماعية 
 معنوي  0.000 21.11 1.03 4.15

(  1.03وقيمة االنحراف المعياري البالغ )  ،  ( 4.15البالغ)  قيمة الوسط الحسابي  إلى وبالنظر    (، 9الجدول ) ومن    
،  (21.11)  قيمته  والبالغة( لعينة واحدة    tاستخدام اختبار)العينة ، ومن خالل اختبار    إجاباتوالذي يدل على عدم تجانس  
( ، سيتم قبول الفرضية    0.05  اصغر من  0.000( حيث )  t)( المناظرة لقيمة  p.valueولكون المعنوية المشاهدة )  

 )يوجد تطبيق للمسؤولية االجتماعية في أنشطة منظمات األعمال )لدى شركة الزاوية لتكرير النفط (.  البديلة
 الفرضيات الفرعية :

شركة الزاوية  في  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق المسؤولية االجتماعية في أنشطة اإلنتاج والعمليات   .1
 .لتكرير النفط 

 .3متوسط درجة الموافقة على العبارات ال يختلف عن : الفرضية الصفرية -
 .3متوسط درجة الموافقة على العبارات يختلف عن : مقابل الفرضية البديلة  -    

   (   10جدول رقم ) 
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 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألنشطة اإلنتاج والعمليات 

 أوال: أنشطة اإلنتاج والعمليات 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 القرار اإلحصائي  معنوية االختبار tقيمة  اختبار 

تقوم الشركة بتوفير بيئة العمل  
المناسبة للعاملين باستخدام  

السالمة الضرورية من  معدات 
 مالبس وقفزات وأحذية وغيرها.

 معنوي  0.000 12.33 0.621 4.39

عادة ما تقوم الشركة بإعادة  
ض المواد كلما أمكن  تصنيع بع

والبالستيك،   ذلك كالورق،
 والمعلبات.

 غير معنوي  0.340 -0.969 1.507 2.73

تهتم الشركة عند تصنيعها  
المواد  للمنتجات باختيار نوعية 

 الخام المناسبة.
 معنوي  0.000 9.42 0.814 4.41

القيام بإجراء الصيانة الالزمة  
لتجنب اإلخفاقات لألجهزة  

والمعدات لمنع تسرب أي مواد  
 خطرة أو ضارة بالبيئة.

 معنوي  0.000 15.83 0.507 4.47

عادة ما نقوم بإنتاج منتجات  
 صديقة للبيئة.

 معنوي غير  0.073 1.86 1.570 3.51

السعي المستمر لترسيخ ثقافة  
الجودة والتزام العاملين بإنتاج  

 منتجات ذات جودة عالية.
 معنوي  0.000 12.99 0.450 4.07

إجراء الفحوصات الطبية للعاملين  
 بين الفينة واألخرى.

 معنوي  0.000 15.23 0.479 4.33

الحد من التلوث البيئي للمياه  
 والهواء والتربة.

 معنوي  0.045 2.09 1.567 .3.54

تقوم الشركة بسحب أي منتج  
غير مطابق للمواصفات المطلوبة  

 في السوق.
 غير معنوي  0.161 1.43 1.522 3.40

 معنوي  0.000 22.02 0.684 3.53 فقرات المحورإجمالي 

وقيمة االنحراف المعياري البالغ   ( ، 3.54وبالنظر إلى قيمة الوسط الحسابي البالغة )(،  10من الجدول رقم )
 ( لعينة واحدة والبالغة قيمته   tومن خالل اختبار استخدام اختبار)( والذي يدل على تجانس إجابات العينة ،  0.684)
( ، سيتم قبول   0.05  من اصغر  0.000حيث )( t)( المناظرة لقيمة p.value(، ولكون المعنوية المشاهدة ) 22.02)

 )يوجد تطبيق للمسؤولية االجتماعية في أنشطة اإلنتاج والعمليات )لدى شركة الزاوية لتكرير النفط (. البديلةالفرضية 
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التسويق واإلعالن في    2- أنشطة  المسؤولية االجتماعية في  لتطبيق  أثر ذو داللة إحصائية  شركة  ال يوجد 
 .الزاوية لتكرير النفط

 .3متوسط درجة الموافقة على العبارات ال يختلف عن : الفرضية الصفرية - 
 .3متوسط درجة الموافقة على العبارات يختلف عن : مقابل الفرضية البديلة -  

 
  ( 11جدول رقم )

 لمتغير أنشطة التسويق واإلعالن

 ثانيا: أنشطة التسويق واإلعالن 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 القرار اإلحصائي  معنوية االختبار tقيمة  اختبار 

عادة ما نركز على إعطاء معلومات  
 صحيحة وصادقة عن منتجاتنا .

 معنوي  0.000 12.77 0.629 4.45

القيام بنقل المنتجات لألسواق  
بوسيلة النقل المناسبة حسب طبيعة  

 المنتج.
 معنوي  0.007 2.93 1.495 3.80

العالمة التجارية بشكل  القيام بوضع  
 واضح مع نشرة إرشادية لها.

 معنوي  0.000 9.42 0.814 4.40

المتابعة الدورية للوكالء والتأكد من  
عدم قيامهم بممارسات تضر  

 بالمستهلكين.
 معنوي غير  0.056 1.98 1.635 3.56

تقوم الشركة بتوفير خدمات ما بعد  
البيع بطريقة تلبي احتياجات  

 الزبائن.
 معنوي  0.043 2.11 1.729 3.66

متابعة الوسطاء والتأكد من عدم  
قيامهم بممارسة تضر بالمستهلكين  

 وبسمعة المنظمة.
 معنوي غير  0.088 1.76 1.655 3.53

استخدام قنوات التوزيع القصيرة  
 لتغطية السوق بشكل كامل.

 معنوي  0.050 2.04 1.607 3.58

آليات المنافسة  االهتمام بمراعاة 
 الشريفة.

 معنوي  0.050 2.04 1.610 3.60

 معنوي  0.000 15.39 0.984 3.66 فقرات المحورإجمالي 

 
( ، وقيمة االنحراف المعياري البالغ 3.66وبالنظر إلى قيمة الوسط الحسابي البالغة )،  (    11من الجدول رقم )

(، 15.39)  ( لعينة واحدة والبالغة قيمته  t)  ومن خالل استخدام اختبار( والذي يدل على تجانس إجابات العينة ،  0.984)
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الفرضية  ( ، سيتم قبول    0.05  اصغر من  00.00حيث )(    t)( المناظرة لقيمة  p.valueولكون المعنوية المشاهدة )  
 )لدى شركة الزاوية لتكرير النفط (.  التسويق واإلعالن)يوجد تطبيق للمسؤولية االجتماعية في أنشطة   البديلة

شركة الزاوية لتكرير في    الموارد البشريةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق المسؤولية االجتماعية في أنشطة    - 3
  .النفط

 . ) محايد(3متوسط درجة الموافقة على العبارات ال يختلف عن : الفرضية الصفرية - 
 .) محايد( 3متوسط درجة الموافقة على العبارات يختلف عن : مقابل الفرضية البديلة -  

   (   12جدول رقم ) 
 أنشطة الموارد البشرية  لمتغير

 ثالثا: أنشطة الموارد البشرية 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 القرار اإلحصائي  معنوية االختبار tاختبار قيمة  

اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  
 بوقت كافي.

 غير معنوي  0.216 1.26 1.734 3.40

عادة ما يتم اختيار لجنة المقابلة  
 لغرض التعيين بشكل جيد.

 معنوي غير  0.163 1.53 1.332 3.40

عادة ما تستخدم الشركة الطرق  
القانونية في الحصول على  

 العاملين.
 معنوي  0.046 2.08 1.224 3.47

عادة ما تتم إجراءات التعيين وفق  
 نتائج المقابلة واالختيار.

 معنوي  0.001 3.56 1.429 3.87

تقوم الشركة بالعديد من البرامج  
 التدريبية بين الفينة واألخرى.

 معنوي  0.000 11.00 0.730 4.47

تقوم الشركة بالتامين الشامل لكل  
 العاملين.

 معنوي  0.056 1.98 1.653 3.87

تقدم الشركة برامج دورية للمبدعين  
 الذين يقدمون إنجازات للشركة.

 معنوي  0.005 3.02 1.570 3.60

يوجد داخل الشركة بيئة مناسبة  
 لعمل المرأة.

 معنوي  0.045 2.09 1.567 3.63

  تدفع الشركة أجور متساوية  للرجل 
 والمرأة حسب الدرجة الوظيفية.

 معنوي  0.000 8.26 0.883 4.36

 غير معنوي  0.000 16.12 1.17 3.77 فقرات المحورإجمالي 

 
(  1.17( ، وقيمة االنحراف المعياري البالغ )3.77وبالنظر إلى قيمة الوسط الحسابي البالغة )   (،12من الجدول رقم )

(، 16.12)( لعينة واحدة والبالغة قيمته  tومن خالل استخدام اختبار )والذي يدل على عدم تجانس إجابات العينة ،  
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الفرضية  ( ، سيتم قبول    0.05  اصغر من  .0000( حيث )  t( المناظرة لقيمة )p.valueولكون المعنوية المشاهدة )  
 )يوجد تطبيق للمسؤولية االجتماعية في أنشطة الموارد البشرية )لدى شركة الزاوية لتكرير النفط (. البديلة

شركة الزاوية  في    اإلدارة المالية والمحاسبةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق المسؤولية االجتماعية في أنشطة    -4
 لتكرير النفط 

 ) محايد(.3موافقة على العبارات ال يختلف عن متوسط درجة ال: الفرضية الصفرية -       
 ) محايد(. 3متوسط درجة الموافقة على العبارات يختلف عن : مقابل الفرضية البديلة -  

   (  13جدول رقم )  
 أنشطة اإلدارة المالية والمحاسبة لمتغير 

رابعا: أنشطة اإلدارة المالية  
 والمحاسبة 

الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 القرار اإلحصائي  معنوية االختبار tقيمة  اختبار 

لدى الشركة مدونة أخالقية في  
 مجال المحاسبة.

 معنوي  0.001 3.89 1.311 3.93

وجود وحدات خاصة بالتدقيق تقوم  
 بواجباتها على أكمل وجه.

 معنوي  0.019 2.48 1.470 3.67

عادة ما تلتزم الشركة بالمعايير  
والمبادئ المحاسبية المتعارف  

 عليها.
 معنوي  0.015 2.58 1.552 3.73

توفر الشركة الحرية الكاملة للمدقق  
 الخارجي إذا تم االستعانة به.

 معنوي  0.000 12.33 0.621 4.38

تلتزم الشركة أخالقيا بتقديم القوائم  
 المالية بشكل سليم .

 معنوي  0.000 12.77 0.629 4.49

الشركة للرقابة المالية في  تخضع 
أي وقت من قبل األجهزة الرقابية  

 بشكل دوري مستمر.
 معنوي  0.000 14.10 0.621 4.60

تحجم الشركة عن الدخول في  
مجاالت االستثمار التي بها  
إشكاليات أخالقية  كالدخان  

 والمشروبات الكحولية 

 معنوي  0.000 17.58 0.498 4.61

 معنوي  0.000 27.009 0.975 4.20 فقرات المحور إجمالي 

 
 ( رقم  الجدول  قيمة    (،13من  إلى  وبالنظر 

 ( البالغة  الحسابي  ، 4.20الوسط  االنحراف   (  وقيمة 
( البالغ  تجانس  0.975المعياري  على  يدل  والذي   )

إجابات العينة لكون قيمة االنحراف المعياري اصغر من  
( لعينة   tومن خالل استخدام اختبار )الواحد الصحيح ،  

قيمته   والبالغة  المعنوية 27.009)واحدة  ولكون   ،)
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  ( )p.valueالمشاهدة  لقيمة  المناظرة   )t    حيث  )
من  .0000) قبول    0.05  اصغر  سيتم   ، الفرضية  ( 

)يوجد تطبيق للمسؤولية االجتماعية في أنشطة    البديلة
اإلدارة المالية والمحاسبة )لدى شركة الزاوية لتكرير النفط  

.) 
 : نتائج الدراسة

قيمة الوسط الحسابي البالغة  أن  دلت نتائج الدراسة   -1
(3.54 ، البالغ   (  المعياري  االنحراف  وقيمة 
( والذي يدل على تجانس إجابات العينة 0.684)

وأنه   في،  االجتماعية  للمسؤولية  تطبيق   يوجد 
ب والعمليات  اإلنتاج  لتكرير  شركأنشطة  الزاوية  ة 

 النفط .
(  3.66وبالنظر إلى قيمة الوسط الحسابي البالغة )  -2

والذي (  0.984، وقيمة االنحراف المعياري البالغ )
يوجد تطبيق إنه يدل على تجانس إجابات العينة ، 

  للمسؤولية االجتماعية في أنشطة التسويق واإلعالن 
 ة الزاوية لتكرير النفط . شركب

وقيمة   ( ،4.20قيمة الوسط الحسابي البالغة )  إن  -3
( البالغ  المعياري  يدل  0.975االنحراف  والذي   )

االنحراف  قيمة  لكون  العينة  إجابات  تجانس  على 
يوجد تطبيق  المعياري اصغر من الواحد الصحيح ،  

المالية   اإلدارة  أنشطة  في  االجتماعية  للمسؤولية 
 والمحاسبة. 

الدراسة    أظهرت -4 الحسابي  أ نتائج  الوسط  قيمة  ن 
مة االنحراف المعياري البالغ  ( ، وقي3.66البالغة ) 

( والذي يدل على تجانس إجابات العينة  0.984)
اختبار استخدام  خالل  ومن   ، t    واحدة لعينة   )

( قيمته  تطبيق  وأنه  (  15.39والبالغة  يوجد 
 للمسؤولية االجتماعية في أنشطة الموارد البشرية . 

بإجراء   أن الشركة عادة ما تقومأثبتت نتائج الدراسة   -5
لألجهزة  اإلخفاقات  لتجنب  الالزمة  الصيانة 

خطرة   مواد  أي  تسرب  لمنع  ارة ضأو  والمعدات 
  وهو    (4.47)( والتي بلغ وسطها الحسابي  بالبيئة

ما يدل أن الشركة تقوم بإجراء الصيانة الالزمة لكل  
تسرب   أو  تلوث  حدوث  لمنع  والمعدات  األجهزة 

دعت   واإلشعاعاتللغازات   كلما  الخطرة  والمواد 
 . الحاجة لذلك

 
 توصيات الدراسة : 

في    على إدارة الشركة دراسة إمكانية الدخول .1
إعادة تصنيع بعض  مشاريع من أجل تصنيع و 

والمعلبات كالورق    المخلفات والبالستيك 
 .  الالزمة للشركة 

بالمحافل    الشركة   دارةإعلى   .2 االهتمام  زيادة 
االجتماعية من خالل المساهمات والمبادرات 

كب والخيرية  نواالتطوعية  رياضيناء  أو    ةدي 
لتعريف    إقامةأو    مدارس التوعوية  البرامج 

الحد بها    العاملين يتم  التلوث حتى  وبمضار 
 التلوث من

الشركة .3 الصحية    مساهمة  المشاكل  حل  في 
من    السكان القاطنين بجوار الشركة   لتي تواجه ا

 . خالل استحداث مراكز صحية بالمنطقة
على   .4 تركز  أن  الشركة  إلدارة  البد  وأخيرًا 

موضوع التلوث البيئي للمياه والهواء والتربة ،  
والتقنيات الوسائل  أفضل  تتبع  الحديثة    وأن 

التلوث واإلنفاق من اجل  در  الستكشاف مصا
على  معالجتها   أثر  من  له  لما  اإلمكان  قدر 

 . البيئة والمواطن وسمعة الشركة
 المراجع العربية 

السيد .1 كردي،  أحمد  الذهنية  طه  الصورة  إدارة 
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 للمعيار تحليلية دراسة   جابر، حنان  حسن،  .2
 المشروعات في  المالي  للتقرير المقترح الدولي 
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