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  ملخص الدراسة

على كفاءة االداء غير المالي )دراسة ميدانيه في االجتماعية طبيق محاسبة المسؤولية دور ت
 شركات الصناعات اإلسمنتية االردنية(

 اعداد الطالب
 نايف عطا نايف السعيدان 

 

 رأشراف الدكتو 
 سليمان البشتاوي

 
 الشركات يفاالجتماعية  المسؤولية محاسبة تطبيق واقع على الضوء هدفت الدراسة الى القاء

 المسؤولية محاسبة استخدام أثر بيان الهاشمية، كما هدفت الى المملكة األردنية في الصناعية
 . اإلسمنتية الشركات الصناعات لقطاع االداء غير المالي على

م االستبيان ااستخدألغراض تحقيق الفرضيات تم ت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، و اعتمد
حسب موقع  شركات االسمنت المدرجة كافة الدراسة مجتمعيانات، حيث شمل كأداة أولية لجمع الب

تم وقد  شركة 12 اعدده والبالغالهاشمية(  األردنية المملكة وزارة الصناعة وتجارة وتموين )في
، المناصير، الراجحي، الشمالية، العربية، إلفراج) ياختيار ستة شركات لتطبيق الدراسة وه

 .فرد من العاملين في تلك الشركات 100عينة الدراسة القطرانة(، وقد شملت 

المتوسطات )أخرى اختبارات  ( باإلضافة إلىSPSSوقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي )
دور  وجودأهمها نتائج توصلت الدراسة إلى  .(االنحدار اختبار – االنحرافات المعيارية - الحسابية

تطبيق هام لدور على كفاءة االداء الغير مالي، ووجود  عيةتطبيق محاسبة المسؤولية االجتماهام ل
زيادة الرفاهية لدى ل شركات الصناعات اإلسمنتية األردنية محاسبة المسؤولية االجتماعية في

ثر أشارت النتائج إلى وجود أ ، كمافي المحافظة على البيئةو  ،في التنمية المستدامةو الموظفين، 
وزيادة داء التشغيلي وزيادة كفاءة األ المسؤولية االجتماعيةبة ذو داللة إحصائية بين تطبيق محاس

ائج على ضوء النتالرفاهية لدى الموظفين والتنمية المستدامة في الشركات الصناعات اإلسمنتية، و 
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ة تعزيز مبدأ المسؤولية االجتماعية من خالل تبنيها في رسال بعدة توصيات أهمهاالدراسة  أوصت
 ه مجتمعها.المنظمة ورؤيتها اتجا

 األداء المالي –محاسبة المسؤولية االجتماعية  الكلمات المفتاحية:
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 الملخص باللغة اإلنجليزية

Abstract 
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companies) 
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The study aimed to shed light on the application of accounting responsibility in the 

industrial companies in the Hashemite Kingdom of Jordan. It also aimed to explain 

the effect of the use of accounting responsibility on the non-financial performance of 

the cement sector. The study adopted the descriptive analytical method, and a 

questionnaire was prepared in order to achieve the hypothesis of the study. The study 

population included all cement companies listed by the Ministry of Industry and 

Trade and Supply site (in the Hashemite Kingdom of Jordan) and their number is (12) 

companies; six companies selected for the application of the study, (La frage, 

Manaseer, Al Rajhi, Northern, Arabic, and Qatraneh). The study sample consisted of 

100 employees of these companies. Statistical Program (SPSS) was used and other 

tests (arithmetic averages, standard deviations, t-test), the study resulted that 

application of social responsibility accounting has important rule on the efficiency of 

non-financial performance. Social responsibility plays important role in the 

application of accounting in the Jordanian cement companies to increase the welfare 

of the staff, and in sustainable development, and in the preservation of the 

environment. The results indicated that there is a statistically significant effect of the 

application of accounting responsibility and increase the efficiency of operational 

performance and increase the welfare of the staff and sustainable development. In the 
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light of the results the study recommended a number of recommendations to 

strengthen the principle of social responsibility by adopting the organization's mission 

and vision of toward of society. 

Key words: social responsibility accounting - non-financial performance.


