Ecidiko.elmergib.edu.ly
2017  ديسمبر27-25

ECIDIKO2017-008
المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

مدى التزام الشركات الليبية العامة باإلفصاح عن بنود محاسبة المسؤولية االجتماعية
دراسة ميدانية علي الشركة العامة للكهرباء – الخمس
 الصديق سالم اقنيبر.د

 جامعة المرقب/ كلية االقتصاد والتجارة/قسم المحاسبة
Sa1976.00@gmail.com
 امحمد عمر أبوسيف.د

 كلية االقتصاد والتجارة – جامعة المرقب/قسم المحاسبة
Emabusef2000@yahoo.com
 أبوبكر جمعة عويطيل.د

 كلية االقتصاد والتجارة – جامعة المرقب/قسم المحاسبة
Awaitil1966@yahoo.com

Abstract:
This study aims to identify the extent of The Commitment of the Libyan companies to
disclosure social responsibility accounting. To a chive this objective, a questionnaire
was designed, and distributed to the study population, how are working in financial
department , electricity company (Al-koms) 34 valid questionnaires out of the
distributed 40 copies. Were returned, analyses Using SPSS.
The study concludes that the degree of commitment of the electricity company is very
low with respect to the disclosure of environmental protection laws and Regulations on
the environment, as well as with regard to their commitment to the local community.
The study recommends that, the need for the commitment of the Libyan companies to
disclosure social responsibility, and commitment to its role to word the environment.
Key words: social Responsibility, environmental disclosure.

ECIDIKO 2017

1

Ecidiko.elmergib.edu.ly
مدى التزام الشركات الليبية العامة باإلفصاح عن بنود محاسبة المسؤولية االجتماعية د .الصديق اقنيبر ؛ د .امحمد أبو سيف ود .أبو بكر عويطيل

 – 1المقدمـــة:
تواجه المنظمات االقتصادية اليوم تحدياً كبي اًر حيث تماار مملااا اي ةيماة معوادة وسارتعة التتيار اقتصاادياً وسياساياً

واجتمامياً وتونياً ،ومع زتادة الومي لدى المجتمع أصبح من غير الموبول الوقوف مند األهداف االقتصادية للمنظماة
دون تحويق األهداف االجتمامية.
وقااد أصاابحر مبااادرات المساامولية االجتمامي ااة للمنظمااات وات اهتمااام م ااالمي ،وأص اابح هن ااا منظم ااات ار اادة ملا ا

مستوى العالم بمبادراتاا المسؤولة اجتمامياً ،ولتشجيع هاه المباادرات الااد اة ،أقلوار منظماة األمام المتحادة االمي اا

ااي

العااالمي Global compactا ااي العااام 1999م ،وقاماار ةتشااجيع منظمااات قعااا األممااال ملا تبنااي مباااد

مجااال حوااو ان سااان وتج ارااات العمالااة والبيمااة ،كمااا تاام اقاات ماادد ماان المبااادرات العالميااة األ اارى الااد ااة ال ا

تشجيع المنظمات ومعالبتاا للويام بمسؤوليتاا االجتمامية.

()Panapanaan, Simmons, and Becker, 2003, p:4
ااي التعاارف مل ا األداا االجتمااامي لمنظمااات األممااال ،ماان ااتل الويااام بعمليااة قيااا

وتوياايم األداا االجتمااامي

لمنظمااات األممااال وتوااديم التوااارتر الماليااة ماان تا جااه ،بان ااا ة ال ا كو اااا ج ا ااً أساسااياً ماان مسااؤولية المحاسااب

والم ارجااع ،ه اااا أيو ااً واجااب ملياااا تجااا ال ا أر العااام لمجتمااع منظمااات األممااالGray, Navwal, and ( .
)Mahabir, 1999, p:82
اا الم رو ااة ملياااا بااالت ام
وبالتااالي ااهن مل ا الشااركات الليبيااة العامااة أن توبااال مسااؤولياتاا االجتماميااة والبيميااة س او ً
ق ااا و ي م اان قب ااال الايم ااة العام ااة للبيم ااة ،أو تل اات الت ااي تا ارتب بمص االحتاا الهاتي ااة ملا ا أس ااا أن م اادم مواةل ااة ه ااه
المسااؤوليات قااد ااادد بوااهااا واسااتمرارها ،وباااها مل ا الشااركات أن توااوم بان صاااا ماان المسااؤولية االجتماميااة وماان

أدا اا االجتمامي بامتبارها تؤثر وتتأثر بالمجتمع اله تعيش به ،لهلت هن هه الدراسة تتناول مدى الت ام الشاركات
الليبية العامة بان صاا من ةنود محاسبته المسؤولية االجتمامية ،وولت من تل د ارساة ميدا ياة اي الشاركة العاماة
للكارباا /الخمس.
 – 2الدراسات السابقة:
ظارت ي اآلو اة األ يارة العد اد مان الد ارساات التاي تناولار مو او محاسابة المساؤولية االجتمامياة واألداا البيماي،
و يما لي مرض لبعض من هه الدراسات حسب تارتخ امدادها:
دراسة (أبو خشبة )2001 ،والمودمة بعنوان :امراجعة األداا البيمي واالجتمامي للمنشآت الصنامية :دراسة ميدا ية
آلراا مينة من المراجعين ي جماورتة مصر العربيةا.

هد ر هه الدراسة ال مراجعة األداا البيمي واالجتمامي للمنشآت الصنامية ،وولت من تل دراسة ميدا ية.
وتوصلر الدراسة ال أن اهتمام ةرامج المراجعة التي يعدها مراجعو الحسابات نصب مل األثر المالي وليس ملا

األثر االجتمامي ،كما أن المراجعة البيمية تكاد تكاون ماملاة مان قباال الماراجعين ،كماا أن المنشاآت االقتصاادية ااد اًر

ما ت صح من شاقاتاا البيمية.

كمااا توصاالر الد ارسااة ال ا أن المعااا ير المحاساابية لب صاااا المحاساابي البيمااي أصاابحر حويوااة ااي مجااال ان صاااا

الخاااو والم ارتب بااللت امااات البيميااة ،كمااا أن االلت امااات المسااتحدثة لمانااة المحاساابة و اصااة المحاساابين اندارتااين
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رورة اهتمام الوحدات االقتصادية باألمور البيمية ،وباأل ص ما ؤثر ي الووا م المالياة ،ومان تام تصابح

المعلومااات التااي ااتم ان صاااا مناااا دمااة ألصااحاع المصااالح المتعار ااة أم ا اًر ااي غايااة األهميااة لتااأثير الو ا اررات
االست مارتة بما ت صح منه تلت الوحدات االقتصادية.
دراســة (عبــد البــر )2001 ،المودمااة بعن اوان :االمعااا ير المحاساابية ااي ان صاااا البيمااي ةااين النظرتااة والتعبيااق ااي
الشركات الصنامية المصرتةا.

هد ر هه الدراسة ال التحوق من ر ية وجود معا ير محاسابية متعلواة بان صااا ومادى امةا ياة تعبيوااا ،اصاة
وأن ان صاا البيمي وش ا ية المعلومات المتوا رة من الشركات الصنامية المصرتة المؤثرة ي البيمة وات تاأثير ملا
العد د من أصحاع المصالح المتعار ة ي المجتمع.
ومن أهم تا ج الدراسة أ اا أكدت حويواة وواقعياة وجاود المعاا ير المحاسابية الخاصاة بان صااا البيماي والتاي لام تكان

متو رة للشركات الصنامية ي مينة الدراسة ،وامتمدت اي مجملااا ملا قاا ون ( )4لسانة  1994واالجتااادات التاي
تبرز رغبة تلت المنشآت الصنامية ي كو اا صديوة للبيمة.
وأوصر الدراسة بمجمومة توصيات تتمش مع المتتيرات االقتصادية ي جماورتة مصر العربية ،وما نبتي أن تم
مراماته و واً للمنا سة العالمية و توط الح اظ مل البيمة وجودتاا.
دراسة (الخويطر )2003 ،المودمة بعنوان :اان صاا المحاسبي والش ا ية يما تعلق بالمحاسابة االجتمامياة ودورهاا
ي دمم الرقابة والمسا لة ي الشركات السعوديةا.

هد ر هه الدراسة ال التعرف مل الممارسات الحالية من قبال المنشآت العاملة ي المملكاة العربياة الساعودية يماا
تعلق بالمحاسبة االجتمامية وولت مان اتل انجاباة مان مادد مان األساملة ،وكا ار وسايلة جماع البيا اات األساساية
هي االستبيان اله تم توزتعه مل المد رتن الماليين ألكبر ما ة منشأة ساعودية وكاان مان أهام النتاا ج التاي توصالر
الياا هه الدراسة:
 -1أن هنا ا خ ا اً ي مستوى م اولة المحاسبة االجتمامية من قبال المنشآت الصنامية ي المملكاة بالموار اة ماع
المنشآت الصنامية ي الدول المتودمة ،وتع ى هها اال خ اض ال تد ي مستوى الومي بأمور المحاسبة االجتمامية.
 -2ماادم وجااود الاادمم الكااا ي ماان قبااال الجاااات الحةوميااة وات العتقااة بالمسااؤولية االجتماميااة والجاااات التش ارتعية
المحاسبية.
 -3ماادم اهتمااام ادارات المنشااآت بأ ااه زمااام المبااادرة ةتبنااي سياسااات وتج ارااات اجتماميااة تااؤد ال ا قيااا
ومرض آثار م اولة تلت المنشآت أل شعتاا مل البيمة.

وتحليااال

دراسة (وهيبة )2009 ،المودماة بعناوان :ادور المساؤولية االجتمامياة لمنشاآت األمماال اي دمام ظام اندارة البيمياة
لتحويق التنمية المستدامةا.

هااد ر هااه الد ارسااة ال ا تأصاايال الم اااهيم األساسااية المتعلوااة بالمسااؤولية االجتماميااة وبيااان أهميااة ممارسااة المؤسسااة
لاادورها االجتمااامي وكي يااة دمااج المسااؤولية االجتماميااة ااي المؤسسااة بشااةال يجعلاااا تحوااق األهااداف البيميااة المرجااوة
مناا ،و لصر الدراسة ال مدة تا ج أهماا:
 -1أن االهتماما ااات البيميا ااة وتحويا ااق التنميا ااة المسا ااتدامة ها ااي ج ا ا اا ال تج ا ا أ ما اان ممارسا ااات وتعبيوا ااات المسا ااؤولية
االجتمامية ي الشركات.
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 -2دماج االهتماماات البيميااة مان اتل المسااؤولية االجتمامياة يةاون ماان قرتاق و اع مجمومااة مان األ شاعة البيميااة
التي يةون لاا وجود من تل ظم للمحا ظة مل البيمة.

دراســة (اقنيبــر ونخــرو  )2016 ،المودمااة بعن اوان :امااد الت ا ام الشااركات الصاانامية الليبيااة بان صاااا البيمااي ااي
الووا م المالية – دراسة تعبيوية ملي الشركة األهلية لبسمنر المساهمة ا.

هد ر هد الدراسة الي التعرف ملي مد الت ام الشركات الليبية الصنامية بان صاا البيمي ي الووا م المالياة ودلات
من تل دراسة ميدا ية ملي الشركة األهلياة لبسامنر ،وكا ار وسايلة جماع البيا اات األساساية هاي االساتبيان الاه
تم توزتعه ملي الموظ ين العاملين باألقسام المالية بالشركة وتوصلر الدراسة الي النتا ج التالية :
 -1مدم وجود الت ام من ادارة الشركة تجا البيمة ,أال أن ولت لم يمنع من وجود ومي لد موظ ي الشركة بمخاقر
التلوث البيمي.

 -2مدم وجود الت ام من ادارة الشركة بان صاا البيمي ي الووا م المالية  ,بالرغم من وجود اد ار من قبال ادارة
الشركة بان المحاسبة البيمية تعمال ملي تحسين صورتاا.
 -3الشركة ال تووم به تاج منتجات صديوة للبيمة.
وقد أوصر الدراسة ملي

رورة زتادة الت ام ادارة الشركة تجا البيمة وان تعمال اندارة ملي

بان صاا البيمي ي الووا م المالية.

رورة االلت ام

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تعتباار هااد الد ارسااة امتااداد للد ارسااة سااابوة قااام ةاااا الباااح ون والتااي تناولاار مو ااو التا ام الشااركات الصاانامية الليبيااة
بان صاااا البيمااي ااي الو اوا م الماليااة ،د ارسااة ميدا يااة ملااي الشااركة األهليااة لبساامنر وماان ااتل دلاات تاام متحظااة
رورة معر ة مد الت ام الشركات الليبية بان صاا من ةنود محاسبة المسؤولية االجتمامية ،ودلت من تل اجراا
دراسة ميدا ية ملي الشركة العامة للكارباا – ر الخمس ،كعينة من مجتمع الدراسة.
 – 3مشكلة الدراســة:
تختل اال الش ااركات ااي درج ااة الت اماا اا ةتحوي ااق المس ااؤولية االجتمامي ااة ااي ةيم ااة أممالا ااا منا ااا الش ااركات المعار ااة
والمترددة ومناا ما ؤتد تحويق المسؤولية االجتمامية.

لهلت هن الترض من هه الدراسة هو التعرف مل مدى الت ام الشركات الليبية العامة بان صاا من ةناود
محاسبة المسؤولية االجتمامية من تل التساؤالت اآلتية:
 -1هال تلت م الشركات الليبية العامة بان صاا من محاسبة المسؤولية االجتمامية يما تعلق بحماية البيمة؟
 -2هال تلت م الشركات الليبية العامة بمسؤولياتاا االجتمامية تجا أ ظمة وقوا ين حماية البيمة ي ليبيا.
 -3هال تلت م الشركات الليبية العامة بمسؤولياتاا يما تعلق ةنو األ شعة الخاصة بالمجتمع المحلي؟
 – 4أهداف الدراســة:
تسع هه الدراسة ال تحويق األهداف التالية:
 -1الواا الووا مل م اوم وقبيعة المحاسبة من المسؤولية االجتمامية ي الشركات الليبية العامة.
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 -2التعرف مل مدى الت ام الشركات الليبية العامة بان صاا من المسؤولية االجتمامية.
 -3محاولاة الوصااول الا
الدراسة.

تااا ج وات داللااة يمةان ماان تلاااا توااديم توصاايات تحواق التاارض والااادف ماان اجاراا هااه

 – 5أهمية الدراسة:
تظااار أهميااة هااه الد ارسااة ااي مواكبتاااا للجاااود التااي توااوم ةاااا الجاااات المسااؤولة ماان الدولااة الليبيااة ااي مجااال زتااادة
االهتمام بمدى االلت ام بان صاا من ةنود المسؤولية االجتمامية.
 – 6فرضيات الدراسة:
تعتمد الدراسة مل ال ر يات التالية:
الفرضية األولى:
 : Ho1ال تلت م الشركات الليبية العامة بان صاا من تكاليل المسؤولية االجتمامية ( يما تعلق بحماية البيمة).
الفرضية الثانية:
 :Ho2ال تلتاا م الش ااركات الليبي ااة العام ااة بان ص اااا م اان ةنااود محاس اابة المس ااؤولية االجتمامي ااة ( يم ااا تعل ااق بأ ظم ااة
وقوا ين حماية البيمة الليبية).
الفرضية الثالثة:
 :Ho3ال تلت م الشركات الليبية العامة بان صاا من ةنود محاسبة المسؤولية االجتمامياة ( يماا تعلاق ةناو األ شاعة
الخاصة بخدمة المجتمع المحلي).
 – 7منهجية الدراسة:
اسااتخدام الباااح ون المااناج الوص ا ي التحليلااي ااي اج اراا الد ارسااة وولاات لكو ااه المااناج المناسااب لم ااال هااها النااو ماان
الدراسات ،حيث أن هها المناج من أك ار المنااهج المساتخدمة اي د ارساة الظاواهر االجتمامياة وان ساا ية ،ومان أجاال

تحويق أهداف الدراسة وا تبار ر ياتاا تم االمتماد مل المصادر التالية:

 -1المصـــادر الثانويـــة :وهااي مص ااادر المعلومااات المةتوبااة م ااال :الكتااب وال اادورتات والمجاااالت العلميااة والد ارس ااات
السابوة وات الصلة بالمو و  ،حيث غعر الجا ب األدةي للدراسة.

 -2المصادر األولية :تم تصميم استبا ه احتوت مل مجمومة من األسملة وزمر مل مينة الدراسة.
 – 8حدود الدراسة:
تم لر حدود الدراسة يما لي:
 -1الحدود المكانية :اقتصرت هه الدراسة مل الشركة العامة للكارباا – ر الخمس.

 -2الحدود الزمنية :كا ر هه الدراسة تل ال ترة الواقعة ما ةين شار أغسعس وحت شار أكتوبر 2017م.

 -3الحدود البشرية :اقتصرت هه الدراسة مل آراا الموظ ين الماليين ي الشركة العامة للكارباا – ر الخمس.
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 – 9اإلطار النظري للدراسـة:
 1/9تعريف محاسبة المسؤولية االجتماعية:
المعلومااات لل مااات والعوا اال المختصااة وولاات بتاارض مسااامدتام ااي اتخاااو الو ا اررات وتوياايم األداا االجتمااامي لتلاات
المنظمات (لع ي ،2006 ،و.)24
ومر اار لجنااة المجلااس الوااومي للمحاساابين المحاساابة االجتماميااة مل ا أ اااا :اتحد ااد وقيااا

ومتابعااة والتورتاار ماان

التأثيرات االجتمامية واالقتصادية ألحد التنظيمات مل المجتمع( .لع ي ،2006 ،و)5
كمااا مر اار المحاساابة االجتماميااة مل ا أ اااا :االمحاساابة االجتماميااة تعتباار رم ااً جد ااداً ماان اارو المحاساابة وهنااا
معالب مل مانة المحاسبة الويام ةاا من أجال قيا

التكاليل والمنا ع االجتمامية لألممال المختل ة.

(دهمش ،2005 ،و)2
ومر تاااا الجمعيااة األمرتةيااة للمحاساابين الوااا و يين مل ا أ اااا :االمحاساابة االجتماميااة اار ماان اارو المحاساابة ااادف
ال تحد د أممال المؤسسة ومرك هاا الماالي مان ماد ال االجتماامي وولات بامتبارهاا مواو اامتً اي المجتماع تارتب

ل ماات األ اارى ياه

اامن متقااة تعاقدياة مسااتمدة ماان قواماد العوااد االجتمااامي الاه يجمااع ةااين مصاالح تلاات ال ماااتا

(محسن ،2006 ،و.)52
وتعاارف الباااح ون المحاساابة االجتماميااة بأ اااا االو ا اررات والواوا ين التااي تحاادد مصااالح ومتعلبااات المنظمااات بمختلاال
أ واما ااا

اامن المجتم ااع الواح ااد م اان ااتل م اادى ت املا ااا وقياما ااا بمس ااؤولياتاا االجتمامي ااة الا ا جا ااب مس ااؤولياتاا

االقتصادية.

 2/9مبادئ المسؤولية االجتماعية:
ورد ااي دليااال المسااؤولية االجتماميااة للمنظمااات مجمومااة ماان المب اااد وات العتقااة بالمساامولية االجتماميااة وه ااي:
()Heslin and Ochoa, 2008, p:130
 -1المسؤولية.
 -2الش ا ية.

 -3السلوكيات األ تقية.
 -4احترام رغبات وو العتقة.
 -5احترام الووا ين واأل ظمة.
 -6احترام السلوكيات واألمراف العلمية.
 -7احترام حوو ان سان.
وأشار كال من  Heslin and Ochoa, 2008, p:130ال وجود سبعة مباد اساتراتيجية لمباادرات قياام المنظماة
بمسااؤولياتاا االجتماميااة ،وأن هااه المباااد ال نبتااي ت ساايرها ملا ا أ اااا قا مااة أل وااال المحاساابات ،ولكاان كنوعااة
ا عاات لمبااادرات تقااة للمنظمااة وهااي تااادف ال ا تحد ااد وتعااوتر اارو اسااتراتيجية قاةلااة لتسااتم اررتة ووات قيمااة

موااا ة وتحوااق االكت اااا الااهاتي ،كمااا ة اين الباااح ون أن هااه المباااد االسااتراتيجية وات العبيعااة المسااتدامة ،ليساار
بالورورة أن تتواجد ةن س الدرجة ي المنظمات ،حيث أظارت بعض الدراسات أن هنا منظمات لد اا بعاض هاه
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المباااد ةدرجااة مختل ااة وبحي ااث تختلاال ماان منظمااة أل اارى وماان قعااا آل اار ،وه ااه المباااد انسااتراتيجية ه ااي:
()Heslin and Ochoa, 2008, p:132
 -1لق وصوال الماارات التزمة من تل تو ير رو وظي ياة اسات نا ية ومميا ة ،ورماياة المواهاب التزماة وتوسايع
عا الحصول مل منتجات المنظمة.
 -2لااق أس اوا جد اادة والويااام ةتصاانيع المنتجااات ماان ااتل اسااتخدام الم اوارد بة ااااة و لااق وتيجاااد مسااتالكين للم ارة
األول والتخصص به تاج منتجات محددة.

 -3حمايااة ر ااا العااامين والعمااال ملا اسااتبدال االسااتتتل بااالتعليم والتأكيااد ملا المنتجااات األ تقيااة وتع تا ا تاجيااة
العاملين ور اهم.
 -4الحد من اآلثار البيمية و لق قيمة أكبر بأقال األشياا وت تاج الحياة من تل امادة استخدام العوادم وتجد د المواد
الخام.
 -5االساات ادة ماان المنتج ااات ال ا وتااة م اان ااتل ام ااادة تصااميم المنتج ااات ماان أج ااال الااتعلم والمن ع ااة وتم ااادة تص اانيع
المنتجات المعادة أو المعيبة من تل تج تاا لمةو اتاا األصلية ،وتحوتال الن ايات ال قاقة وغهاا.

 -6أن المنتجات وسلسلة الت وتد صديوة للبيمة لهلت الةد من تحسين وسا ال النوال والحد من التعبمة من تل سلسلة
الت وتد والتعرتف بالمنتجات البد لة التي تعد صديوة للبيمة ومةا أة مستخدمياا.
 3/9أبعاد المسؤولية االجتماعية:
تم ااار منظم ااات األمم ااال م اادداً م اان المس ااؤوليات االجتماميا ااة الت ااي تنحصااار

ااامن تص ااني ين هماااا( :األ تقيا ااة

وان س ااا ية) ،تج ااا المجتما ااع المحل ااي ،والم ااوظ ين ،وال با ااا ن ،والم ااورد ن ،والبيم ااة ،والمسا اااهمين ،وتعتب اار المسا ااؤولية
األ تقية مسؤولية ال امية وتتعدى ي كو اا اني اا بااللت امات الوا و ية واالقتصادية وهه األبعاد هي:

 1/3/9المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع المحلي:
يعد المجتمع المحلي بالنسبة لمنظمات األممال شارتحة ماماة او تتعلاع الا تجسايد العتقاات المتيناة معاه وتع ت هاا،
األمر اله

تعلب مناا موام ة شاقاتاا تجاهه ،مان اتل ةاهل الم تاد مان الر اهياة العاماة وهاي تشامال مجموماة

األ شااعة التااي تااادف ال ا تحويااق ا اادة للجماااور بشااةال مااام ،م ااال ا ساااا المجااال أمااام قلبااة الجامعااات للتاادرتب،
المساهمة ي الرماية الصحية ،المساهمة ي دمم البنية التحتية ،وت شاا الجسور والحدا ق ،والمساهمة ي الحاد مان
مشااةلة البعالااة ،واحت ارام العااادات والتواليااد ودماام مؤسسااات المجتمااع المااد ي ،وكااال هااها ااادف ال ا تنميااة وتحويااق

الر اهية االقتصادية للمجتمع.

()Anselmsson and Johansson,2007
 2/3/9المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة:
يشاامال مجمومااة ماان األ ظمااة االجتماميااة التااي تااادف ال ا الحااد ماان اآلثااار الساالبية الناجمااة ماان ممارسااة المنظمااة
لنشاااقاا ،التااي تااؤثر مل ا البيمااة ،وولاات ةااادف المحا ظااة مل ا سااتمة البيم اة المحيعااة بالمنظمااة ،والمحا ظااة مل ا
الماوارد العبيعيااة ،وتعااد هااها المجااال ماان أهاام مجاااالت المحاساابة المسااؤولية االجتماميااة ،ظا اًر لمااا تسااببه ماان أ ارار
مل البيمة ،م ال تلوث الميا والاواا والتربة والتلوث الوو ا ي ،وقد أميد التركي

ي أدةيات المسؤولية االجتمامية

يماا يخاص الجوا اب البيمياة ،المساؤولية االجتمامياة توام أ ظماة البيماة الم رو اة واتيااً أ

امن لسا ة المنظماة،
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والتواارتر البيميااة للمنظماة وتشاامال كا ااة تكااليل األداا االجتمااامي الموااحي ةااا لحمايااة أ اراد المجتماع المحااي الااه
تعمااال المؤسسااة دا ااال عاقااه الجت ار ااي ،او تحاااول جاهاادة رد األ ارار ماان البيمااة المحيعااة والمتولاادة ماان أ شااعتاا
الصاانامية ،وهااه تشاامال مل ا تكاااليل حمايااة تلااوث الا اواا والبيمااة البحرتااة والم رومااات واألمشاااع العبيعيااة وتلااوث

الميا وما ال ولت (وهيبة ،2009 ،و.)18
 – 10اإلطار العملي للدراسـة:
ي هها الج ا من الدراسة سوف تم التعر ال العر واألساليب انحصا ية التي تم استخداماا ي الدراسة لتحليال
البيا ات المجمعة ةواسعة االستبيا ات الموزمة مل مينة الدراسة ،كما سوف تم مرض تا ج الدراسة.
 – 11التحليل اإلحصائي لالستبيا واختبار فرضيات الدراسة:
تومن االستبيان قسمين هما:
 القسم األول :تعلق بالمعلومات الشخصية لعينة الدراسة  :المؤهال العلمي – سنوات الخبرة
 القســـم الثـــاني :تعلااق باسااتجابات مينااة الد ارسااة حااول الت ا ام الشااركات الليبيااة العامااة بان صاااا ماان محاساابة
المسؤولية االجتمامية .وتم توسيمه ال ثتثة محاور هي:

المحور األول :مدى الت ام الشركات الليبية العامة بان صاا مان محاسابة المساؤولية االجتمامياة يماا تعلاق بحماياة

البيمية.

المحور الثاني :مدى الت ام الشركات الليبية العامة بان صاا من محاسبة المسؤولية االجتمامياة يماا تعلاق بأ ظماة
وقوا ين حماية البيمة ي ليبيا.

المحـور الثالـ  :مادى التا ام الشاركات الليبياة العاماة بان صااا مان محاسابة المساؤولية االجتمامياة يماا تعلاق ةناو
األ شعة الخاصة بخدمة المجتمع المحلي.

ولوااد تاام صااياغة الوساام ال ااا ي ماان االسااتبيان باالمتماااد مل ا مويااا

ليةاارت الخماسااي ،والجاادول رقاام ( )1و ااح

الدرجات والمتوسعات المرجحة واألوزان النسبية ودرجة االلت ام.
جدول رقم ()1
الدرجات والمتوسطات المرجحة واألو از النسبية ودرجات االلتزام إلجابات مقياس ليكارت الخماسي
الــرأي

الدرجة

المتوسط المرجح

الوز النسبي %

درجة االلتزام

غير ملت م جداً

1

()1.79 – 1

()35.8 –20

2

()2.59 – 1.8

()51.8 – 36

ال تلت م معلواً
ال تلت م

ملت م ال حد ما

3

()3.39 – 2.6

()67.8 -52

تلت م ال حد ما

ملت م

4

()4.19 – 3.4

()83.8 -68

تلت م

ملت م جداً

5

()5 – 4.20

()100 -84

تلت م بشدة

غير ملت م

والجدول رقم ( )2و ح مدد االستبيا ات التي تم توزتعاا والتي تم استتماا من مينة الدراسة.
ECIDIKO 2017

8

Ecidiko.elmergib.edu.ly
 27-25ديسمبر 2017

ECIDIKO2017-008
المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

جدول رقم ()2

عدد االستبيانات التي تم توزيعها والتي تم استالمها من عينة الدراسة
القياس

االستبيانات

االستبيانات

االستبيانات

االستبيانات الغير

االستبيانات

العدد

40

4

36

4

32

النسبة

%100

%10

%90

%10

% 80

الموزعة

المفقودة

المستلمة

الصالحة للتحليل

الصالحة للتحليل

من الجدول رقم ( )2توح أن سبة االستبيا ات الصالحة للتحليال هي  %80من العدد الكلي لتستبيا ات.
 1/11أساليب التحليل اإلحصائي:
لتحوياق أهاداف الد ارساة وال تباار ر اياتاا تام اساتخدام ةر اامج ( )IBM SPSS Statistics 20لتعبياق األسااليب
انحصا ية التالية:
أوالً :اإلحصاء الوصفي لإلجابة على أسئلة الدراسة تم القيام بما يلي:
 -1حساع التك اررات والنسب المموتة وولت لخصا ص ةيا ات مينة الدراسة.
 -2الرسم البيا ي لتو يح النسب المموتة لخصا ص ةيا ات مينة الدراسة.
 -3حساع المتوس المرجح واال حراف المعيار والوزن النسبي ،ودرجة االلت ام لكال مبارة من مبارات االستبيان.
ثانياً :اإلحصاء االستداللي :الختبار فرضيات الدراسة تم تطبيق:
 حساع معامال أل ا كرو باخ ( )Cranach's Alphaلحساع معاملي ال بات والصد الدا ليين.
 ا تبار ( )One – Sample statistics( )T – Testال تبار صحة ر يات الدراسة.
 2/11تحليل إجابات االستبيا واختبار الفرضيات:
باالمتماد مل أهداف الدراسة و ر يتاا تم تحليال البيا ات المتحصال ملياا من االستبيان والتوصال ال ما لي:
 1/2/11اختباري الثبات والصدق Reliability and Validity
تاام اجاراا ا تبااار ال بااات والصااد لبيا ااات االسااتبيان للتأكااد ماان امةا يااة االمتماااد مل ا

تااا ج الد ارسااة الميدا يااة ااي

تعميم النتا ج من تل حساع مل معامال ال بات أل ا كرو باخ.
كما تم اجراا ا تبار الصد للتأكد من أن أداة الدراسة والمتم لة ي االستبيان تويس ما أمدت من أجله وتام حساابه
من قرتق ايجاد الجهر التربيعي لمعامال ال بات ،وكا ر جميعاا قيم موبولة ،وبالتالي يمةن االمتمااد ملا االساتبيان

واالقممنان لصدقه.
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جدول رقم ()3
معامتت ال بات والصد لبيا ات االستبيان
معامل الثبات الداخلي
Cronbach's Alpha

االستبيان
المحور
األول
المحور
الثةني
المحور
الثةلث
ايسمةمةن
يكل

دددة ددد
مدددال المدددشاك الادددبية الامةمدددف ال ةمدددف ة
محةسدددةف الملددداولمف ايةممة مدددف ممدددة م اددد حمة دددف
الةمئمف.
دددة ددد
مدددال المدددشاك الادددبية الامةمدددف ال ةمدددف ة
محةسدددةف الملددداولمف ايةممة مدددف ممدددة م اددد ن مدددف
وقوانم حمة ف الةمئمف ي لمةمة.
دددة ددد
مدددال المدددشاك الادددبية الامةمدددف ال ةمدددف ة
محةسددددةف الملدددداولمف ايةممة مددددف ممددددة م ادددد ددددو
األناطف الخةصف خامف المجممع المحاي.
دددة ددد
مدددال المدددشاك الادددبية الامةمدددف ال ةمدددف ة
محةسةف الملاولمف ايةممة مف.

معامل
الصدق

0.885

0.940

0.941

0.970

0.894

0.945

0.815

0.902

من الجدول (رقم  )3توح أن أداة الدراسة المتم لة ي االستبيان تتمتع بما لي:
 .1بص ا ة ال بااات الاادا لي كو ااه حصااال مل ا معااامتت ثبااات قاادرها ( )0.815 ،0.894 ،0.941 ،0.885وهااها

يعني أن تا جاا ثاةتة ان أميد استخداماا مرات أ رى مل

س العينة و ي س الظروف.

 .2بص ة الصد الدا لي كو اا حصلر مل معامتت صد قدرها ( )0.902 ،0.945 ،0.970 ،0.940اي
ما صممر علياً لوياسه.

ةهلت صالحة لويا

 2/2/11البيانات الشخصية لعينة الدراسة:
للتعارف ملا

صاا ص المعلومااات الشخصااية لعيناة الد ارسااة والتاي تاام الحصااول مليااا ماان اساتجابات مينااة الد ارسااة

مل الج ا األول من االستبيان ،تم حساع التك اررات والنسب المموتة والتي يمةن تلخيصاا يما لي:
 .1المؤهل العلمي:
تو ااح م اان الج اادول رق اام ( )4والش ااةال رق اام ( )1أن وو المؤه ااال العلم ااي بة ااالورتو

ه اام األملا ا

س اابة و ااد ةلت اار

( )%68.75لاايام وو المؤهااال العلمااي ماجسااتير حيااث ةلتاار ساابتام ( ،)%25لاايام وو المؤهااال العلمااي دةلااوم
متوس حيث ةلتر سبتام ( ،)%6.25أ أن ما سبته ( )%93.75من مينة الدراسة هم من وو المؤهتت.
جدول رقم ()4

التك اررات والنسب المئوية للمؤهالت العلمية لعينة الدراسة
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية

دكتو ار

0

%0

ماجستير

8

%25

بةالورتو

22

%68.75

دةلوم متوس

2

%6.25

المجمو

32

%100
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الشكل رقم ()1
النسب المئوية للمؤهالت العلمية لعينة الدراسة
العلمية من مستوى البةالورتو

والماجستير .مما يععي ا عبا بال وة واألهلية ي أراا ميناة الد ارساة باالساتناد ملا

مؤهتتام العلمية
 .2سنوات الخبرة:
توح من الجدول رقم ( )5والشةال رقم ( )2أن مة وو الخبرة (أك ر من  10سنوات) هم األمل

سبة ي مينة

الدراسة ود وصلر سبتام ال ( ،)%59.38ثم تليام مة (من  5ال أقال من  10سنوات) ،ود وصلر سبام ال

( ،)%28.12ثم تليام مة (أقال من  5سنوات) ،ود وصلر سبام ال ( ،)%12.50أ أن ( )%87.5من مينة
الدراسة هم من وو

برة (من  5سنوات أك ر).

وهها ؤهلام لبجابة مل أسملة االستبيان بمو ومية وثوة ،باالمتماد مل

برتام المانية.

جدول رقم ()5
التك اررات والنسب المئوية لفئات خبرة عينة الدراسة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

أقال من  5سنوات

4

%12.50

من  5ال  10سنوات

9

% 28.12

أك ر من  10سنوات

19

%59.38

المجمو

32

%100
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الشكل رقم ()2

النسب المئوية لفئات خبرة عينة الدراسة
 3/2/11اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى:
الفرضية األولى الصفرية:
 :H01ال تلت م الشركات الليبية العامة بان صاا من تكاليل المسؤولية االجتمامية ( يما تعلق بحماية البيمة).
u0 ≤ 3: H01
الفرضية األولى البديلة
 :Ha1تلت م الشركات الليبية العامة بان صاا من تكاليل المسؤولية االجتمامية ( يما تعلق بحماية البيمة).
u0 > 3: Ha1
تاام اج اراا بعااض ممليااات انحصاااا الوص ا ي السااتجابات مينااة الد ارسااة مل ا مبااارات المحااور األول ماان االسااتبيان
والتااي تتناااول مبااارات تحاادد ماادى الت ا ام الشااركات الليبيااة العامااة بان صاااا ماان محاساابة المسااؤولية االجتماميااة يمااا
تعلااق بحمايااة البيمااة ،والجاادول ( )6و ااح أن أر مين اة الد ارسااة يشااير ال ا أن درجااة االلت ا ام

ااعي ة ااي جميااع

العب ااارات ،حي ااث حص االر تل اات العب ااارات ملا ا متوس ااعات مرجح ااة تتا اراوا ة ااين ( )2.78- 1.97وه ااي أص ااتر م اان
المتوس اال ت ار ي لمجتمع الدراسة واله تبلغ قيمته ( )3كماا حصالر تلات العباارات ملا وزن سابي تتاراوا قيمتاه

ةين ( )%49.4-%39.4وهي قيم أصتر من الوزن النسبي الحرج واله تبلغ قيمته (.)%60

مدا العبارة التاي تانص ملا ماا لاي :وجاد وماي لادى ماوظ ي الشاركة بمخااقر التلاوث البيماي .واد كاان أر ميناة

الد ارسااة هااو أن درجااة االلتاا ام هااي متوسااعة ،حيااث حصاالر مل ا متوس ا م اارجح قاادر ( )2.78ووزن ساابي قاادر

( )%55.6كما أن مبارات المحاور األول كاان اال حاراف المعياار لااا تاراوا ةاين ( ،)1.211-0.081وهاها يشاير
ال تجا س ومدم تبا ن استجابات مينة الدراسة.
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جدول رقم ()6

إحصاءات نراء عينة الدراسة بخصوص التزام الشركات الليبية العامة باإلفصاح عن محاسبة المسؤولية
االجتماعية فيما يتعلق بحماية البيئية
مسلسل

المقياس

تلتزم بشدة

تلتزم

تلتزم إلى حد ما

ال تلتزم

ال تلزم مطلقا

المتوسط

2

االنحراف
المعياري

1

تف ددا الاددبيف د
المةددةلا المددي تددا
لم ةلجدددف المخافدددة
وال وادك ومدة م اد
حمة ف الةمئف.

المكبار

-

2

10

12

8

الوزن النسبي %

عبارات المحور
األول

درجة االلتزام

ة
2.19
ال لةف %

-

6.3

تقددددددددددوك الاددددددددددبيف المكبار
ددددددددة دددددددد
ة
مكة دددددو وحدددددوا ش
ال دددةمام الممممدددش ال لةف %
ةألناطف الةمئمف.

-

4

المكبار

3

تحص الابيف اد
تقامدددددددل المخدددددددة ب
الةمئمدددف دددي المحدددم
ال لةف %
الذي ت مل ه.

4

تقددددددددددوك الاددددددددددبيف المكبار
ددددددددة دددددددد
ة
مةةدرت ة ي م ةلجف
الماوث الةمئمف ال ةةم
دددددددددد ممةرسددددددددددف ال لةف %
أ مةل ة.
المكبار

5

ت مددل الاددبيف ا د
إ جةد حادول م ةسدةف
لامقامدددل مددد مادددكاف
ال لةف %
الماوث الةمئي.

6

وةددددا و ددددي لددددال المكبار
مددددددوشفي الاددددددبيف
مخددددددة ب الماددددددوث
ال لةف %
الةمئي.

7

ت مل الابيف ادكل المكبار
ملددممب ا د الو ددة
كة ددددددف المشامةت ددددددة
ال لةف %
اتجةه الةمئف.

8

تقددددددددددوك الاددددددددددبيف المكبار
ددددداورا و دددددبام
ددددددددف
تو مدددددددددف مممةلمد
ال لةف %
لموشفم دددددددة ل ادددددددب

37.5 31.3
9

12

25
7
2.31

-

5

7

9

11

-

4

-

12.5

25

1

6

7

13

7
2.28

11

7

-

1.135

49.4

ض مفف

21.9 34.4 21.9 18.8
6

9

9

5
2.78

9.4

0.958

45.6

ض مفف

21.9 40.6

2.47

3

1.091

43.8

ض مفف

34.4 28.1 21.9 15.6
8

3.1

0.965

46.2

ض مفف

21.9 37.5 28.1 12.5

2.19
-

0.896

43.8

ض مفف

1.211

55.6

مموسطف

15.6 28.1 28.1 18.8
5

8

13

6
2.38

-

15.6

25

0.976

47.6

ض مفف

18.8 40.6

-

1

8

15

8

-

3.1

25

46.9

25

2.06

0.801

41.2

ض مفف
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الدددددددددو ي الةمئدددددددددي
وتحلدددددم صددددددور
الاددددددددددبيف أمددددددددددةك
الج ة المخمافف.
تقددوك الاددبيف ددا م المكبار
األ حددةث ال ددد ة مف
المددي تم ادد حمة ددف
ال لةف %
الةمئف.

9

تحدددددبر الادددددبيف المكبار
دة اد
ا ا
المةددةلا المددي تلددة م
ددددددة ددددددي تجممددددددل
10
وتادددددجمب الم طقدددددف ال لةف %
المحمطدددددف لاحفدددددةش
ا الةمئمف.

1

13

7

-

11
1.97

3.1

40.6 21.9
7

-

2

-

6.3

-

34.4

11

12
1.97

0.933

0.933

39.4

39.4

ض مفف

ض مفف

37.5 34.4 21.9

وال تبار صحة ال ر ية تم تعبيق ا تبار( (One sample T-testبمستوى داللة  0.05   ومن
قرف واحد ،والجدول رقم ( )7و ح تا ج هها اال تبار والورار انحصا ي الخاو بال ر ية.
الجدول رقم ()7

نتاج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي الخاص بها
T

قيمة احتمال

 dfدرجات

المحسوبة

المعنوية Sig

الحرية

5.996

0.000

31

المتوسط
2.259

االنحراف

الداللة

المعياري

اإلحصائية

0.698

دالة

القرار اإلحصائي
توبال ال ر ية
الص رتة األول

من الجدول رقم ( )7توح أن متوس استجابة مينة الد ارساة يسااو ( )2.259وهاو اقاال مان المتوسا اال ت ار اي
لمجتمع الدراسة والد يساو ( ,)3وملية توبال ال ر ية الص رتة األولي.
والتي تنص علي :
 :H01ال تلت م الشركات الليبية العامة بان صاا من تكاليل المسؤولية االجتمامية ( يما تعلق بحماية البيمة).
u0 ≤ 3 : H01
الفرضية الثانية الصفرية
 :H02ال تلتا ا م الش ااركات الليبي ااة العام ااة بان ص اااا م اان ةن ااود محاس اابة المس ااؤولية االجتمامي ااة ( يم ااا تعل ااق بأ ظم ااة
وقوا ين حماية البيمة الليبية).

u0 ≤ 3 : H02
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الفرضية الثانية البديلة
 :Ha2تلت م الشركات الليبياة العاماة بان صااا مان ةناود محاسابة المساؤولية االجتمامياة ( يماا تعلاق بأ ظماة وقاوا ين
حماية البيمة الليبية).

u0 > 3: Ha2
تاام اج اراا بعااض ممليااات انحصاااا الوص ا ي السااتجابات مينااة الد ارسااة مل ا مبااارات المحااور ال ااا ي ماان االسااتبيان
والتي تتناول مبارات تحدد مدى الت ام الشركات الليبية العاماة بان صااا مان محاسابة المساؤولية االجتمامياة بأ ظماة
وقاوا ين حمايااة البيمااة ااي ليبيااا ،والجاادول ( )8و ااح أن أر مينااة الد ارسااة يشااير الا أن درجااة االلتا ام

ااعي ة ااي

جميع العبارات ،حياث حصالر تلات العباارات ملا متوساعات مرجحاة تتاراوا ةاين ( )2.63-2.22وهاي أصاتر مان
المتوس اال ت ار ي لمجتمع الدراسة واله تبلغ قيمته ( )3كماا حصالر تلات العباارات ملا وزن سابي تتاراوا قيمتاه

ةين ( )%49.4-%44.4وهي قيم أصتر من الوزن النسبي الحرج واله تبلغ قيمته (.)%60

مدا العبارة التي تنص مل ما لاي :توجاد بالشاركة لاوا ح وقاوا ين اصاة بحماياة البيماة .واد كاان أر ميناة الد ارساة

هااو أن درجااة االلتا ام هااي متوسااعة ،حيااث حصاالر ملا متوسا ماارجح قاادر ( )2.63ووزن ساابي قاادر ()%52.6
كما أن مباارات المحاور األول كاان اال حاراف المعياار لااا تاراوا ةاين ( ،)1.07 -1.099وهاها يشاير الا تجاا س
ومدم تبا ن استجابات مينة الدراسة.

جدول رقم ()8

إحصاءات نراء عينة الدراسة بخصوص التزام الشركات الليبية العامة باإلفصاح عن محاسبة المسؤولية
االجتماعية فيما يتعلق بأنظمة وقوانين حماية البيئة في ليبيا
مسلسل

المقياس

تلتزم بشدة

تلتزم

تلتزم إلى حد ما

ال تلتزم

ال تلزم مطلقا

المكبار

-

6

8

13

5

ال لةف
%

-

18.8

25

المكبار

-

6

5

ال لةف
%

-

18.8

15.6

15.6 40.6
11

المتوسط

3

ال لةف
%

6.3

3.1

28.1

56.3

6.3

2.47

2.47

االنحراف
المعياري

2

ال ةك المحةسةي المطة
ي الابيف لما قمةس
ت ثمب أناطم ة ا الةمئمف
المحمطف.
تمف مامة الابيف مع
القوانم واألن مف
الخةصف ةلملاولمف
ايةممة مف.
تامشك الابيف ةلقوانم
المي تفمبض ام ة
المشامة ةلم و ض ا
الماوث الةمئي ال ةشئ م
ناة ة.

المكبار

2

1

9

18

2
0.915

0.983

الوزن النسبي
%

1

عبارات المحور
الثاني

49.4

49.4

درجة
االلتزام

ض مفف

ض مفف

10

31.3 34.4

2.22

1.099

44.4

ض مفف
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4

5

6

7

8

9

10

تحبض الابيف ا
تكةلمف
ة
ا
تطةم المقة مس المي
ص ام ة الم مةر
الاولي الخةر ةيسمفةد
م مل الخةبا ةألمور
الةمئمف.
تف ا الابيف
األن مف والقوانم
المم اقف ةلبقة ف ا
الماوث أو تخفمضه أو
ة
المخاص م ه وا
تكافم ة.
تامشك الابيف موةب
القوانم ا ع ثم ا ف
أضبار اةممة مف
لام ةدر الطةم مف أو
لآلخب .
ة
تقوك الابيف ة
أدائ ة
المحةسةي
الةمئي م خالل إش ةر
الةمةنة الكممف ق
المم اقف ذلك األدا
ضم المقةر ب المةلمف
الل و ف.

المكبار

-

4

7

ال لةف
%

-

12.5

21.9

المكبار

-

4

7

ال لةف
%

-

12.5

21.9

المكبار

1

-

11

ال لةف
%

3.1

-

34.4

المكبار

1

1

11

ال لةف
%

3.1

3.1

34.4

1

1

8

ت مل الابيف ا إ ااد المكبار
تقةر ب دور ف خةصف ال لةف
3.1 3.1
ة الةمئي.
ة
%
6
توةا ةلابيف لوائا المكبار 1
وقوانم خةصف حمة ف ال لةف
18.8 3.1
الةمئف.
%
تف ا الابيف
3
المكبار 1
ا ةبا ا المي وض م ة
لاحا م أثةر الماوث
ال لةف
9.4 3.1
ة
الةمئي ومال المشام
%
م ة مب حمة ف الةمئف.

25

15

18.8 46.9

17

13

9
28.1

ض مفف

2.28

0.851

45.6

2.63

1.070

 52.6مموسطف

5

15.6 31.3
12

2.34

0.902

46.8

ض مفف

4

12.5 56.3
10

2.22

0.906

44.4

ض مفف

5

15.6 43.8

18

2.34

0.865

46.8

ض مفف

7

21.9 40.6
14

2.28

0.924

45.6

ض مفف

4

12.5 53.1

10
31.3

6

7

21.9 37.5

2.34

1.035

46.8

ض مفف

وال تبار صحة ال ر ية تم تعبيق ا تبار ( (One sample T-testبمستوى داللة  0.05   ومن قرف
واحد ،والجدول رقم ( )9و ح تا ج هها اال تبار والورار انحصا ي الخاو بال ر ية.
الجدول رقم ()9

نتاج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي الخاص بها
 Tالمحسوبة

4.674

قيمة احتمال

 dfدرجات

المعنوية Sig

الحرية

0.000

31

المتوسط

2.359

االنحراف

الداللة

0.775

دالة

المعياري

اإلحصائية

القرار اإلحصائي
توبال ال ر ية
الص رتة ال ا ي
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ومن الجدول رقم ( )9توح أن متوس استجابة مينة الدراسة يساو ( )2.359وهو اقال من المتوس اال ت ار ي
لمجتمع الدراسة والد يساو ( ,)3وملية توبال ال ر ية الص رتة ال ا ية.
والتي تنص ملي:
 H02ال تلتا ا م الش ااركات الليبي ااة العام ااة بان ص اااا م اان ةن ااود محاس اابة المس ااؤولية االجتمامي ااة ( يم ااا تعل ااق بأ ظم ااة
وقوا ين حماية البيمة الليبية).

u0 ≤ 3 : H02
اختبار الفرضية الثالثة:
الفرضية الثالثة الصفرية:
 :H03ال تلت م الشركات الليبية العامة بان صاا من ةنود محاسبة المساؤولية االجتمامياة ( يماا تعلاق ةناو األ شاعة
الخاصة بخدمة المجتمع المحلي).

u0 ≤ 3 : H03
الفرضية الثالثة البديلة:
 :Ha3تلتا م الشااركات الليبيااة العامااة بان صاااا ماان ةنااود محاساابة المسااؤولية االجتماميااة ( يمااا تعلااق ةنااو األ شااعة
الخاصة بخدمة المجتمع المحلي).

u0 > 3: Ha3
تم اجراا بعض ممليات انحصاا الوص ي الستجابات مينة الدراسة مل

مبارات المحور ال ا ي من االستبيان

والتي تتناول مبارات تحدد مدى الت ام الشركات الليبية العامة بان صاا من محاسبة المسؤولية االجتمامية ةنو

األ شعة الخاصة بخدمة المجتمع المحلي ،والجدول ( )10و ح أن أر مينة الدراسة يشير ال أن درجة االلت ام
عي ة ي جميع العبارات ،حيث حصلر تلت العبارات مل متوسعات مرجحة تتراوا ةين ( )2.5-1.81وهي
أصتر من المتوس اال ت ار ي لمجتمع الدراسة واله

تبلغ قيمته ( )3كما حصلر تلت العبارات مل وزن سبي

تتراوا قيمته ةين ( )%50-%36.2وهي قيم أصتر من الوزن النسبي الحرج واله تبلغ قيمته (.)%60

مدا العبارة التي تنص مل ما لي :تلت م الشركة بان صاا من الدورات التدرتبية المجا ية المودماة ألةنااا المجتماع
المحلي ..ود كان أر مينة الدراسة هو أن درجة االلت ام هي

عي ة جداً ،حياث حصالر ملا متوسا مارجح قادر

( )1.68ووزن س اابي قا اادر ( )%33.6كم ااا أن مبا ااارات المحا ااور األول كاااان اال ح ا اراف المعيا ااار لااااا ت ا اراوا ةا ااين
( ،)0.95 -0.827وهها يشير ال تجا س ومدم تبا ن استجابات مينة الدراسة.
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جدول رقم ()10

إحصاءات نراء عينة الدراسة بخصوص التزام الشركات الليبية العامة باإلفصاح عن محاسبة المسؤولية
االجتماعية فيما يتعلق بنوع األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع المحلي

مسلسل

المقياس

9

تلتزم بشدة

8

تلتزم

7

تلتزم إلى حد ما

6

ال تلتزم

5

ال تلزم مطلقا

4

قممف
تف ا الابيف
ملة مةت ة ي د م األناطف
ايةممة مف والمبايش ال اممف
وماسلة الم امم.
المةةلا
تف ا الابيف
ال ةتجف م ملة مم ة إناة
مبايش صحمف أل ة
المجممع المحاي.
تحبر الابيف ا
المةةلا المي
ة
ا
تا ة لا م الة مف المحممف ي
المجممع المحاي.
تف ا الابيف ا األموال
ف لاحةي
المخ
ا نلةنمف ي المجممع
المحامف.
تف ا الابيف
ملة مةت ة ي م ةر ف
ال الج أل ة المجممع
الممضبر م الماوث
الةمئي.
ة
تامشك الابيف ة
الاورا المار ةمف المجةنمف
المقامف أل ة المجممع
المحاي.

-

-

-

-

-

-

8

-

-

25

-

1

5

ال لةف
%

-

3.1

المكبار

-

2

ال لةف
%

-

6.3

المكبار

-

-

ال لةف
%

-

-

المكبار

-

-

ال لةف
%

-

-

المكبار

-

-

ال لةف
%

-

-

المكبار

-

1

ال لةف
%

-

3.1

المكبار
ال لةف
%
المكبار

4

19

6

6

6

56.3 18.8
6

18

56.3 18.8
4

11

34.4 12.5

0.913 1.93

38.6

ض مفف

12

37.5 43.8 18.8
18

0.694 2.03

40.6

ض مفف

12

37.5 37.5 18.8
14

0.739 1.96

39.2

ض مفف

6

18.8 62.5 15.6
12

0.627 1.84

36.8

ض مفف

9

28.1 46.9
20

50

ض مفف

9

28.1 59.4 12.5
15

المتوسط

3

أي
تف ا الابيف
ملة مة أو تةب ة
ل ةلا المجممع المحاي.

-

15.6 34.4 34.4 15.6

االنحراف
المعياري

2

مةةدرت ة المكبار
تف ا الابيف
مع
القف
ال
ش
المم اقف م ش
ال لةف
المحاي.
المجممع
%
المكبار
تف ا الابيف
م ةر ف د م ماسلة
ال لةف
المجممع الماني.
%

-

5

11

11

5
0.950 2.50

الوزن النسبي
%

1

عبارات المحور الثالث

درجة
االلتزام

0.737 1.81

36.2

ض مفف

8
25

0.669 1.93

38.6

ض مفف

8
25

0.669 1.93

38.6

ض مفف

16
50

0.820 1.68

33.6

ض مفف
ةاا

وال تباار صاحة ال ر اية ال ال اة تام تعبياق ا تباار ( )One sample T-testبمساتوى داللاة  0.05   وماان
قرف واحد ،والجدول رقم ( )11و ح تا ج هها اال تبار والورار انحصا ي الخاو بال ر ية.
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الجدول رقم ()11

نتاج اختبار صحة الفرضية الثالثة والقرار اإلحصائي الخاص بها
 dfدرجات

المتوسط

االنحراف

الداللة

 Tالمحسوبة

قيمة احتمال

المعنوية Sig

الحرية

1.961

0.563

دالة

10.423

0.000

31

المعياري

اإلحصائية

القرار اإلحصائي
توبال ال ر ية
الص رتة ال ال ة

من الجدول رقم ( )11توح أن متوس استجابة مينة الدراسة يساو ( )1.961وهو اقاال مان المتوسا اال ت ار اي
لمجتمع الدراسة والد يساو ( ,)3وملية توبال ال ر ية الص رتة ال ال ة.
التي تنص ملي:
 :H03ال تلت م الشركات الليبية العامة بان صاا من ةنود محاسبة المساؤولية االجتمامياة ( يماا تعلاق ةناو األ شاعة
الخاصة بخدمة المجتمع المحلي).

u0 ≤ 3 : H03
 – 12ملخص النتائـج:
من تل التحليال انحصا ي الستجابات مينة الد ارساة ملا أساملة االساتبيان ،ومان اتل ا تباار ر ايات الد ارساة
تم التوصال ال ما لي:
 .1ان أر مينة الدراسة يشير ال مدم الت ام الشركات الليبية العامة بان صااا مان محاسابة المساؤولية االجتمامياة
ما تعلق تعلق بحماية البيمية.
 .2ان أر مينة الدراسة يشير ال مدم الت ام الشركات الليبية العامة بان صااا مان محاسابة المساؤولية االجتمامياة
ما تعلق بأ ظمة وقوا ين حماية البيمة ي ليبيا.
 .3ان أر مينة الدراسة يشير ال مدم الت ام الشركات الليبية العامة بان صااا مان محاسابة المساؤولية االجتمامياة
ما تعلق ةنو األ شعة الخاصة بخدمة المجتمع المحلي.
 .4غي اااع أداة قياس ااية للمس ااؤولية االجتمامي ااة ااي المؤسس ااة االقتص ااادية رغ اام مح اااوالت الممارس ااة العملي ااة وال ك اار
المحاسبي ي ولت.
 .5مدم اهتمام ادارة الشركة العامة للكارباا بأ ه زمام المبادرة ةتبني سياساات وتجارااات اجتمامياة تاؤد الاي قياا
وتحليال ومرض أثار م اولتاا أل شعتاا ملي البيمة.
 – 13التوصيـــات.
ي

وا النتا ج التي توصلر الياا الدراسة وصي الباح ون باآلتي:

-1

اارورة ال ا ام الشااركات ااي المجتمااع المحلااي و اصااة الشااركات الكبي ارة (م ااال الشااركة العامااة للكارباااا والشااركة

العربية لبسمنر) المؤثرة مل البيمة ةتحد د موق اا من المسؤولية االجتمامية و ق معا ير ومؤشرات معينة.
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 -2تاو ير المعلومااات المحاساابية الواارورتة المرتبعاة بجا ااب المسااؤولية االجتماميااة مبوباة و ااق األ شااعة االجتماميااة
التي تودماا الشركة لمختلل ال مات والن وات التي تكبدتاا

من هها انقار.

 -3العمال ملا تاو ير معاا ير للموار اة والتويايم يمةان قبولااا وتمةا ياة تعبيوااا ممليااً ،وتعتبار مملياة تعاوتر م اال هاه
المعا ير مسؤولية مشتركة لكال الجاات وات الصلة.

 -4العمااال ملا زتااادة ان ااا ملا تكاااليل الوقايااة ماان األ ارار ةاادالً ماان تكاااليل مااتج األ ارار لمااا ااي ولاات ماان
أهميته ي التخلص من أثار األ شعة التي يسبب ا تشارها تل اً ي صحة األ راد والبيمة والمجتمع بشةال مام.

 -5الحاث ملا تنظاايم اادوات وملتوياات وور ممااال دورتااة تخااص الشااركات الليبياة العامااة وتوميتاااا بأهميااة الجوا ااب
البيمية واالجتمامية واستصدار ق اررات وبنود تتعاد الشركات ةتن يهها وتعبيوااا ممليااً وتشاجيع الجامعاات الليبياة ملا
تنوتع التخصصات ي مجال البيمة واالست مار االجتمامي.

 -6يجب أن ت صح الشركات الليبية العامة من مد مساهمتاا ي تحمال التكاليل البيمية واالجتمامية.
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المستخلص
هااد ر هااه الد ارسااة ال ا التعاارف مل ا ماادى الت ا ام الشااركات الليبيااة العامااة بان صاااا ماان ةنااود محاساابة المسااؤولية
االجتمامية.
ولتحويااق هاادف الد ارسااة تاام تصااميم اسااتبا ه وزماار ملا مجتمااع الد ارسااة المةااون ماان الشااركة العامااة للكارباااا – اار

الخمااس ،حيااث تاام توزتااع ماادد  40اسااتبا ه ملا مينااة الد ارسااة (الموظ ااون الماااليون بالشااركة) ,واسااترجعر مناااا ماادد

 34استبا ه صالحة للتحليال ،وقد تم استخدام ةر امج الح م انحصا ية للعلوم االجتمامية ( )Spssلتحليال البيا ات.
وقااد توصاالر الد ارسااة ال ا مجمومااة ماان النتااا ج أهماااا  :أن درجااة الت ا ام الشااركة العامااة للكارباااا

ااعيل جااداً يمااا

تعلااق بان صاااا ماان حمايااة البيمااة وااللت ا ام بااالووا ين واأل ظمااة الخاصااة بالبيمااة وكااهلت يمااا تعلااق بالت اماااا اتجااا

المجتمااع المحلااي ،كمااا أن هنااا غياااع ألداة قياسااية للمسااؤولية االجتماميااة ااي المؤسس اة االقتصااادية رغاام محاااوالت
الممارسة العملية وال كر المحاسبي ي دلت.
وماان أهاام مااا أوصاار بااه الد ارسااة هااو

اارورة التا ام الشااركات الليبيااة العامااة بان صاااا ماان ةنااود محاساابة المسااؤولية

االجتمامية وااللت ام ةدورها اتجا البيمة المحيعة.
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