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ممخص الدراسة:
ناقشت تتت هت تتذد الد ارست تتة مت تتدر إدرام أهميت تتة است تتتخدام أست تتاليب المحاست تتبة عت تتن المست تتؤولية
االجتماعية في حمايتة المستتلمم فتي البيئتة الميبيتة حيتث هتدفت إلت معرفتة التدور التذق تقتوم بت

المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في حماية المستلمم.

وقتد استتخدم الباحنتان أستموب االستتبانة كتئداة رئيستة لجمتع البيانتات حيتث تتم استتتط ع

رأق عينتتة عش توائية متتن امتتوظقي مراقبتتة االقتصتتاد ومتتوظقي بعتتض الشتتركات ببمديتتة الزاويتتة

باإلضافة إل عينة من أعضاء هيئة التدريس بكمية االقتصاد /جامعتة صتبراتة وقتد تتم استتخدام

اختبار ا T.testلعينة واحدة كئسموب لمتحميل اإلحصائي.

وقد توصمت الدراسة إلت عتدة نتتائه أهملتا :يوجتد إدرام ألهميتة استتخدام المحاستبة عتن

المسؤولية االجتماعية لحماية المستلمم في البيئتة الميبيتة وُيستاهم إصتدار قتوانين وتشتريعات فتي
المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي حمايتتة المستتتلمم وتطتتوير المنتتته بالشتتكل التتذق ُيمبتتي

حاجات المستلمكين.

وعميت فقتتد أوصتتت الد ارستتة بإصتتدار قتوانين وتشتريعات تتعمت بالمحاستتبة عتتن المستتؤولية

االجتماعيتة داختل الشتركة واقامتة تقاعتل بتين الشتركات التابعتة لتو ازرة االقتصتاد متع البيئتة الميبيتتة

لممساهمة في حماية المستلمم.

الكممات المقتاحية :المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية حماية المستلمم مراقبة االقتصاد.
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مدر إدرام أهمية استخدام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في حماية المستلمم في ليبيا
د .محمد الشريف د .خالد البشير كمية االقتصاد والعموم السياسية جامعة صبرات

اإلطار العام لمدراسة ومناقشة الدراسات السابقة:
 _1مقدمة الدراسة:
يعتبر عمم المحاسبة من العموم االجتماعية يرتبط بالعموم األخترر لتحقيت مصتالئ فئتات

متعتددة كتتالم م والمستتتنمرين وادارة المشتتروع والجلتتات األختترر ذات الع قتتة ومتتن هنتتا ظلتتر
مقلتتوم المستتؤولية االجتماعيتتة خ ت ل العقتتد األخيتتر متتن القتترن العش ترين حيتتث حظيتتت المستتؤولية

االجتماعيتتة اتجتتاد الشتتركات باهتمتتام مت ازيتتد فتتي األونتتة األخي ترة فقتتد باتتتت أستتاس ومعيتتار لمعمتتل

األخ قي.

اما عم الشركات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في قوائملا الماليتة
وقد أصبئ إلز ً
ومتتن هنتتا ظلتتر مقلتتوم المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة حيتتث حظيتتت باهتمتتام العديتتد متتن

تدر لممعمومتات ال زمتة لمحقتاظ
المنظمات والجمعيات والليئتات الدوليتة المحاستبية باعتبارهتا مص ًا
عم المنتجات وحماية المستلمكين.

وعمي ت ظلتترت فك ترة الد ارستتة الحاليتتة لمعرفتتة متتدر إدرام أهميتتة استتتخدام المحاستتبة عتتن

المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي حمايتتة المستتتلمم فتتي البيئتتة الميبيتتة وقتتد قُستتمت الد ارستتة إل ت أربعتتة
محتتاور حيتتث تنتتاول المحتتور األول المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة متتن حيتتث :مقلوملتتا

وأهتتدافلا مجاالتلتتا واألنشتتطة الخاصتتة بلتتا ومؤش ترات قياستتلا فتتي حتتين اهتتتم المحتتور النتتاني

لحمايتتة المستتتلمم متتن حيتتث :المقلتتوم واألهتتداف وتطتتر المحتتور النالتتث ل تدور المحاستتبة ع تن

المست تتؤولية االجتماعيت تتة فت تتي حمايت تتة المست تتتلمم والمحت تتور األخيت تتر تنت تتاول تحميت تتل نتت تتائه الد ارست تتة
الميدانية.
 _2مناقشة الدراسات السابقة:
 1-2دراسة (شابون)2015 ،

()1

هدفت هذد الدراسة إل إبراز أهمية تطبي محاسبة المسؤولية

االجتماعيتتة ودورهتتا فتتي تحقي ت الرفتتاد االجتمتتاعي ودواف تع ومبتتررات تحمتتل الشتتركات لمستتؤوليتلا
االجتماعي تتة والتع تترف عمت ت م تتدر إدرام واهتم تتام المس تتؤولين بش تتركة الحدي تتد والص تتمب ف تتي ليبي تتا

لممحاسبة عن المسؤولية االجتماعية وقد تتم استتخدام المتنله االستتنباطي االستتقرائي فتي تحميتل
واختبار البيانات والمعمومات المجمعة كما تم استخدام أسموب االستبانة كئداة رئيسة لمدراسة.

وقد توصمت الدراسة إل أن إدارة الشركة الميبيتة لمحديتد والصتمب تُتدرم مقلتوم المحاستبة
عن المسؤولية االجتماعية وأن الشركة ال تقوم باالفصاح االجتماعي في تقارير مالية منقصمة.
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 2-2دراسة (ماىر موسى درغام ،وآخررون)2015 ،

()2

AISC2020

الدرستة إلت تعترف متدر
هتدفت هتذد ا

لألور المالية لمقلتوم المستؤولية
ا
إدرام الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين

ودرسة مدر توفر مقومات تطبي المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية لديلا حيث
ا
االجتماعية
تم استخدام المنله الوصقي من خ ل استبان وزعت عم مجتمع الدارسة المكون من الشركات

الدرستة إلت أن الشتركات
تألور الماليتة وقتد توصتمت ا
المساهمة المدرجة في بورصة فمستطين ل ا
تتدرم مقلتوم محاستبة المستؤولية االجتماعيتة بمعناهتا الواستع إال أنلتم ال يعيترون مجاالتلتا

تر
المختمقة نقس االهتمام فالمستلمكون يحظون باألولوية نم الموارد البشرية يميلا البيئتة وأخي اً

الدرسة أن الشركات يتوفر لديلا مقومات تطبي نظام المحاسبة عن
المجتمع المحمي كما بينت ا
المسؤولية االجتماعية مع األخذ بعين االعتبار أن اإلفصاح االجتماعي لديلا غير كاف حيث

إن بعتض الشتركات تقصتئ بصتورة وصتقية والبتاقي يكتاد يكتون اإلفصتاح االجتمتاعي لتديلا
معدوم.

 3-2دراسررة (زى ر ار  ،اليرراس)

()3

تتنتتاول هتتذد الورقتتة البحنيتتة المستتؤولية االجتماعيتتة ودورهتتا فتتي

حمايتتة المستتتلمم فتتي الج ازئتتر حيتتث تتتم القيتتام بتوزيتتع استتتبانة عم ت عينتتة متتن متتوظقي بعتتض

الشتتركات الجزائريتتة لواليتتة بشتتار تتضتتمن ا 12عبتتارة ت تربط بتتين المستتؤولية االجتماعيتتة وحمايتتة
المستتتلمم وقتتد توصتتمت الد ارستتة إل ت وج تود ع قتتة واضتتحة بتتين مبتتادئ المستتؤولية االجتماعيتتة
ودورهتتا فتتي حمايتتة المستتتلمم وأن دور جمعيتتات حمايتتة المستتتلمم ُيشتتكل الركيتزة األساستتية التتتي
ترتكتتز عميلتتا مبتتادئ المستتؤولية االجتماعيتتة وأن المستتؤولية االجتماعيتتة غيتترت نظتترت الشتتركات

اتجاد المستلمم حيث لم تعد الشركات مصدر لجني األمتوال فقتط وانمتا أصتبحت تطمتئ لرضتاء

المستلمم.

 4-2دراسرة (نرور الردين ،صراح الردين)2015 ،

()4

هتدفت الد ارستة إلت

بحتث متدر التتزام

المؤسستات بالمستؤولية االجتماعيتة ودورهتا فتي حمايتة المستتلمم متن المنتجتات المقمتدة وع قتة
المستؤولية االجتماعيتة بحمايتة المستتلمم والحقتاظ عمت حقوقت وتحقيت رضتاد حيتث تتم تقيتيم
نشاط المسؤولية االجتماعية لمؤسسة  condorلمصناعات االلكترونيتة والكلرومنزليتة ولتحقيت

أهداف الدراسة تم توزيع استمارة استبيان عم عينة من المستلمكين بوالية البويرة وذلم لمعرفة
آرائلتم حتول التتزام المؤسستة بمستؤوليتلا االجتماعيتة اتجتاهلم وتوصتمت الد ارستة إلت أن هنتام

العديتد متن األبعتاد الخاصتة بالمستؤولية االجتماعيتة اتجتاد المستتلمكين فمتن واجتب المؤسستات
أخذها بعين االعتبار ألنلا تحق رضا المستلمكين وتزيد من والئلم واهتماملم بالمؤسستة وفتي
نقس الوقت فلي تحق أهداف المؤسسة في ظل المنافسة وتحديات البيئة.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تناولت بعض الدراسات السابقة محاسبة المسؤولية االجتماعيتة ودورهتا فتي تحقيت الرفتاد

االجتمتتاعي فتتي ليبيتتا ومتتدر إمكانيتتة تطبيقلتتا فتتي فمستتطين وتناولتتت د ارستتات أختترر المستتؤولية
االجتماعية ودورها في حماية المستلمم في الجزائر.
وقتتد تشتتابلت الد ارستتات الستتابقة متتع الد ارستتة الحاليتتة فتتي استتتخدام االستتتبانة كتتئداة رئيستتة
لجمتتع البيان تتات وتشتتابلت م تتع الد ارستتات الت تتي تمتتت ف تتي البيئتتة الجزائري تتة فتتي االهتم تتام بحماي تتة

المستلمم واختمقت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في النقاط التالية:

 _1تتتم التركيتتز فتتي الد ارستتة الحاليتتة عم ت دور المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي حمايتتة

المستلمم في ليبيا.

 _2دراسة شابون ركزت عم دور محاسبة المسؤولية االجتماعية في تحقي الرفاد االجتماعي.
 _3فتتي حتتين أن الد ارستتات التتتي تمتتت فتتي البيئتتة الجزائريتتة ركتتزت عم ت المستتؤولية االجتماعيتتة
وحماية المستلمم من جانب اقتصادق إدارق وليس محاسبي.

 _4أمتا الد ارستتة التتتي تمتتت فتي فمستتطين فقتتد ركتتزت عمت متدر وجتتود مقومتتات لتطبيت المحاستتبة
االجتماعية في الشركات القمسطنية.

ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية والحاجة إليلا الستتكمال الجلتود البحنيتة التتي تمتت

فتتي هتتذا المجتتال وتميتتزت هتتذد الد ارستتة بمعرفتتة دور المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي
حمايتتة المستتتلمم فتتي البيئتتة الميبيتتة وفتتي الختتتام فقتتد استتتقاد البتتاحنين متتن الد ارستتات الستتابقة فتتي

مجال إنراء اإلطار النظرق لمدراسة الحالية في بعض المقاهيم والتعريقات وفي إعداد االستبانة.
 _3منيجية الدراسة:
 1-3مشكمة الدراسة:

لق تتد حظت ت موض تتوع المحاستتتبة ع تتن المس تتؤولية االجتماعي تتة باهتم تتام كبي تتر م تتن جانتتتب

ون حظ ذلم من خ ل الدراسات السابقة التتي تناولتت هتذا الموضتوع متن
الباحنين واألكاديميين ُ
جوانتتب متعتتددة فقتتد تتتم استتتخدام المحاستتبة عتتن المستتؤلية االجتماعيتتة فتتي تقتتويم أداء الشتتركات
المستتاهمة العراقيتتة

()5
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أمتتا فتتي البيئتتة
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المحميتة فقتتد تناولتتت عتتدة د ارستتات المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة متتن عتتدة جوانتتب فلنتتام

متتن تناوللتتا متتن حيتتث دورهتتا فتتي قيتتاس مجتتاالت التنميتتة المستتتدامة

()7

المصتتارف التجاريتتة

()8

ومتتدر إدرام أهميتلتتا فتتي

واالفصتتاح عتتن بنتتود محاستتبة المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي الشتتركة العامتتة

لمكلرباء( )9ومن خ ل الد ارستات الستابقة ُن حتظ أنلتا تناولتت الموضتوع متن عتدة جوانتب ولكنلتا
لم تتطر لدور المحاسبة عن المستؤولية االجتماعيتة فتي حمايتة المستتلمم حستب عمتم البتاحنين
تعتد تتوقتف عمت توليتد األمتوال لممستاهمين فقتط بتل تعتدت إلت
حيث أن مستؤولية الشتركات لتم ُ
المساهمة في تحسين نوعية الظروف المعيشية لمعاممين والمجتمع وحماية البيئة وانتاج منتجات
مقيدة لممجتمع وحماية المستلمم.
وعمي ت تتمنتتل المشتتكمة الرئيستتية لمد ارستتة فتتي اإلجابتتة عم ت الس تؤال التتتالي :مررا مرردى إدراك لمرردور
الذي تقوم بو المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية لحماية المستيمك في البيئة الميبية؟
 2-3أىداف الدراسة:
يتمنتتل اللتتدف ال ترئيس لمد ارستتة فتتي معرفتتة أهميتتة التتدور التتذق تقتتوم ب ت المحاس تبة عتتن المستتؤولية
االجتماعية في حماية المستلمم في البيئة الميبية.

 3-3أىمية الدراسة:
تتتئت أهميتتة هتتذد الد ارستتة متتن أهميتتة تطبي ت المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي
الوحتدات االقتصتتادية الميبيتتة ودورهتا الملتتم فتتي حمايتة المستتتلمم فلتتي تترتبط بع قتتات ومت يترات

متع تتددة ست تواء داخ تتل الوح تتدة االقتص تتادية أو خارجل تتا لتحقيت ت التت توازن ب تتين أه تتدافلا االقتص تتادية
ساسيا في نموها وبقاءها عم المدر الطويل.
واالجتماعية حيث ُيمنل ذلم عام ً أ ً
كمتتا تتتئتي أهميتتة هتتذد الد ارستتة كونلتتا متتن أوائتتل الد ارستتات التتتي قامتتت بتستتميط الضتتوء عم ت
الع قة بين المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية وحماية المستلمم في البيئتة الميبيتة حستب عمتم
الباحنان.
 4_3فرضية الدراسة:
ال يوجد إدرام ألهمية استخدام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعيتة لحمايتة المستتلمم فتي البيئتة
الميبية.
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 5-3مجتمع وعينة الدراسة:
يتمنتتل مجتمتتع الد ارستتة فتتي متتوظقي مراقبتتة االقتصتتاد ومتتوظقي بعتتض الشتتركات بمدينتتة

الزاوية والبالغ عددهم ا 37موظف باإلضافة إل آراء أعضاء هيئة التدريس بكمية االقتصتاد/
جامعة صبراتة والبالغ عددهم ا 34وتتمنل عينة الدراسة في اختيار عينة عشوائية من موظقي

الليئات المذكورة سابقًا بمغ عددهم ا 27موظف بنسبة ا %73تقر ًيبا وعينة من أعضاء هيئتة
التدريس بمغ عددهم ا 23عضو هيئة التدريس بنسبة ا %68تقر ًيبا.
 6-3أساليب جمع البيانات:
تتمنتتل فتتي االستتتبانة كئستتموب أساستتي لجمتتع بيانتتات الد ارستتة وقتتد تتتم استتتخدام اختبتتار اT.test
لعينة واحدة كئسموب لمتحميل اإلحصائي.
بناء عم ماسب يمكن تقسيم الدراسة عم النحو التالي:
 7-3خطة الدراسةً :
 1-7-3المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية.
 2-7-3حماية المستلمم.
 3-7-3دور المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في حماية المستلمم.
 4-7-3تحميل نتائه الدراسة الميدانية.
 5-7-3النتائه والتوصيات.

 1-7-3المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية:
 1-1-7-3مفيوم المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية:
لقتد تعتددت المقتاهيم الخاصتة بالمحاستبة عتن المستؤولية االجتماعيتة إال أن التعريتف

التتالي هتو الشتامل ي هتي مجموعتة األنشتطة التتي تختتص بقيتاس وتحميتل األداء االجتمتاعي

لمنظمتات األعمتال وتوصتيل تمتم المعمومتات لمقئتات والطوائتف المختصتة وذلتم ب ترض
مساعدتلم في اتخاذ الق اررات وتقييم األداء االجتماعي لتمم المنظماتي

(.)10

أما تعريف االشتيرازق فقتد قستملا إلت تكتاليف اجتماعيتة مباشترة تتمنتل فتي التضتحيات

االقتصادية التي تتحمملا الوحدة نتيجة قياملا إجبارًيا أو اختيارًيا بتنقيذ بعض البرامه واألنشطة
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االجتماعية والتي ال يتطمبلا نشاطلا الخاص فلي أعباء ال تعود بمنقعتة أو عائتد مباشتر عمت

الوحدة المحاسبية أما التكاليف االجتماعية غير المباشرة فتتمنل بقيمة متا يتحممت المجتمتع متن
أضترار أو تضتحيات نتيجتة ممارستة الوحتدة لنشتاطلا الختاص فتمتوث اللتواء والميتاد والعتوادم
عبئا وتكمقة اجتماعية(.)11
والنقايات التي تترتب عم النشاط الخاص لموحدة يعد ً

من التعريقين السابقين ُيمكن استخ ص:
أ_ أن المحاستبة عتن المستؤولية االجتماعيتة تتمحتور حتول حصتر جميتع أنشتطة المشتروع ذات
تر
المضتمون االجتمتاعي ومتن نتم قيتاس أدائلتا االجتمتاعي عمت مستتور المشتروع ككتل وأخي اً

األطرف ذات الع قة
ا
اإلفصاح والتقرير عن نتائه القياس بصورة تتناسب وتت ءم مع احتياجات
بنشاط المشروع.

ب_ اهتمتام المحاستبة االجتماعيتة بتوظيقتي قيتاس األداء االجتمتاعي لممنظمتات والتقريتر عتن
نتائه القياس بما يكقل إجراء تقييم لألداء االجتماعي ألق منظمة من قبل المجتمع.
ج _ أن المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية تتضمن تكاليف اجتماعية مباشرة وغير مباشرة.
 2-1-7-3أىداف المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية:
تتمنل أهداف المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية بشكل عام في النقاط التالية:
 _1تحديتد وقيتاس صتافي المستاهمة االجتماعيتة لممنظمتة التتي ال تشتتمل فقتط عمت عناصتر
التكاليف والمنافع الخاصة بالمنظمة بل تتضمن عناصر التك تاليف والمنتافع الخارجيتة االجتماعيتة
والتي للا تئنير عم فئات المجتمع اوالتي من ضمنلا المستلمكين (.)12

 _2تقيتيم األداء االجتمتاعي لممنظمتة وذلتم متن خت ل تحديتد متا إذا كانتت استتراتيجية المنظمتة

وأهتدافلا تتمشت متع األولويتات االجتماعيتة متن جلتة ومتع طمتوح المنظمتة لألفتراد بتحقيت نستبة

معقولة من األرباح من جلة أخرر وتُمنل الع قة بين أداء منظمات األعمال االقتصادية والرفاهية
االجتماعية العنصر الجوهرق للذا اللدف ويرتبط هذا اللدف أيضاً بوظيقة القياس المحاسبي(.)13
 _3اإلفصاح عن األنشطة التي تقوم بلا المنظمة والتي للا آنار اجتماعية كئنر قت اررات المنظمتة

ويظلر هذا اللدف ضرورة توفير
عم التعميم وصحة العاممين وتموث البيئة واستل م الموارد ُ

البيانتات الم ئمتة عتتن األداء االجتمتاعي لممنظمتتة ومتتدر مستتاهمتلا فتتي تحقيت

األهتتداف

وخارجيتا عمت حتد ستواء متن أجتل
داخميتا
االجتماعيتة وايصتال هتذد البيانتات لألطتراف المستتقيدة
ً
ً
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مدر إدرام أهمية استخدام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في حماية المستلمم في ليبيا
د .محمد الشريف د .خالد البشير كمية االقتصاد والعموم السياسية جامعة صبرات
ترشتيد القت اررات الخاصتة والعامتة المتعمقتة بتوجيت األنشتطة االجتماعيتة وتحديتد النطتا األمنتل للتا

ستواء متن وجلتة نظتر المستتلمم أو متن وجلتة نظتر المجتمتع ويترتبط هتذا اللتدف بوظيقتة االتصتال

المحاسبي(.)14

 3-1-7-3مجاالت المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية:
حتتددت الجمعيتتات والليئتتات المحاستتبية األمريكيتتة مجتتاالت لممحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة
يمكن إجماللا في النقاط التالية(:)15
أ_ لقد حددت لجنة المحاسبة عن األداء االجتماعي من قبل الجمعية القومية لممحاسبين بئمريكا

) (N.A.Aأربعتة مجتاالت لتألداء االجتمتاعي يمكتن تمخيصتلا فيمتا يمتي :تقاعتل المنظمتات متع

المجتمتع المستاهمة فتي تنميتة المتوارد البشترية المستاهمة فتي تنميتة المتوارد الطبيعيتة والبيئيتة
واالرتقاء بمستور جودة السمع والخدمات.
ب_ كمتا حتدد المعلتد األمريكتي لممحاستبين القتانونيين ) (AICPAنستبة مجتاالت لتألداء
االجتماعي في ستة مجاالت :البيئة الموارد غير المتجددة الموارد البشرية الموردين العمت ء
والمجتمع.

ج _ أمتا جمعيتة المحاستبة األمريكيتة ) (AAAفقتد قامتت بتإجراء د ارستة ميدانيتة عمت بعتض

الشتركات التتي تعتد قتوائم وتقتارير اجتماعيتة وذلتم متن اجتل التعترف عمت

أستاس القيتاس

واإلفصتاح فقتد أصتدر تقريت ار بخمتس مجتاالت لتألداء االجتمتاعي وهتي :الرقابتة عمت
توظيف األقميات العاممون تحسين المنته وخدمة المجتمع.

البيئتة

وممتتا ستتب نستتتنته أنت توجتتد عتتدة آراء حتتول مجتتاالت المحاستتبة عتتن المستتؤولية

االجتماعية فيقسملا البعض ال ن نة مجتاالت ويصتنقلا آخترون إلت خمستة مجتاالت إال أن
الباحنتان يتققتان متع متا ذهتب إليت أغمتب البتاحنين إذ اتققتوا عمت تحديتد مجتاالت المحاستبة عتن
المسؤولية االجتماعية في أربعة نقاط أساسية وهي(:)16

 _1مجرال المروارد البشررية العاممرة :تشتمل المتوارد البشترية العاممتة جميتع العتاممين فتي الوحتدة
ب ض النظر عتن طبيعتة أعمتاللم ومتواقعلم فتي الليكتل التنظيمتي والمستؤولين عتن أداء الملتام
والواجبتات المؤديتة الت تحقيت أهتداف الوحتدة ومتن بتين االنشتطة ضتمن هتذا المجتال :تقتديم

المستاعدات الماليتة ومتنئ المكافتتت ذات الطتابع االجتمتاعي لممتوارد البشترية العاممتة صترف

رواتب وحوافز العاممين وتوظيف المتوارد البشترية المقروضتة عمت الوحتدة ألستباب اقتصتادية او
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اجتماعيتة تتئمين مستتمزمات الصتحة والست مة الملنيتة لممتوارد البشترية العاممتة متن مختاطر

العمل و األنشطة االجتماعية األخرر كالطعام والنقل والسكن وغير ذلم.

 _2مجال التفاعرل مرع المجتمرع المحمري :إن اللتدف متن القيتام باألنشتطة االجتماعيتة فتي هتذا
المجال هو تحقي رفاهية المجتمع واإلرتقاء بمستواد االقتصادق واالجتماعي والعممي بما يؤدق

الت خمت إنطبتاع جيتد عتن الوحتدة لتدر المجتمتع المحتيط بلتا وبالتتالي تصتبئ الوحتدة مقبولتة

فرد
ومرغوبة من قبل المجتمع وتتجسد األنشطة االجتماعية الخاصة بلذا المجال في :تدريب أ ا

ترف عديتدة فتي المجتمتع
المجتمع المحمي داخل الوحدة وتقديم المساعدات المالية المقدمة ألط ا

فضت ً عتن التبرعتات لممؤسستات الصتحية والتعميميتة وغيرهتا والمستاهمة فتي ختدمات اإلستكان
والتعمير والمساهمة في النقل العام لمتخقيف من مشاكل النقل في المدن.

 _3مجال حماية البيئة والمحافظة عمييا :إن القيام باألنشطة االجتماعية في مجال المحافظتة
عم البيئة من اآلنار الناجمة عن نشاط الوحدة االقتصادية ل عائتد كبيتر يتنعكس عمت التنميتة

االقتصادية وصحة اإلنسان ورفاهيت

التزملتا االجتمتاعي تجتاد البيئتة
وان الوحدات التتي تلمتل ا

قد تتعرض إل إنليار نشاطلا االقتصادق مما يجعتل البيئتة أكنتر ضترر بالنستبة لإنستان لتذا
تزم االجتمتاعي فتي هتذا المجتال يتبمتور متن خت ل القيتام بمجموعتة متن األنشتطة التتي
فتإن االلت ا
تلتدف إلت منتع أو تخقتيض التمتوث ومنلتا :تتوفير المعتدات ال زمتة لمحمايتة متن التمتوث وعتدم

الدرستات
ا
وزرعتة األارضتي المحيطتة بالوحتدة
السماح بتجتاوز النستبة المستموح بلتا استصت ح ا
والبحتوث الخاصتة بتخقتيض التمتوث تركيتب أجلتزة معالجتة الميتاد النقيمتة والتتخمص متن بعتض

الرواسب في المياد.

مرقبتة جتودة
 _4مجال حماية المستيمكين لممنتوج النيائي :األنشطة ضمن هذا المجال هتي :ا
المنتجات الدعاية واإلع ن عن المنتتوج بتين متدة وأخترر العنايتة بتالت ميف والتعريتف بتالمنتوج
متن خت ل وضتع الع متة ال زمتة عميت

إعطتاء الضتمانات لممستتلمكين بخصتوص استتخدام

المنتتوج خت ل المتدة المحتددة ستواء كتان عتن طريت استتبدال أو تصتميح

الدرستات
البحتوث و ا

المتعمقة بتطوير المنتوج بالشكل الذق ُيمكن من تمبية حاجتات المستتلمكين والتقميتل متن شتكواهم
ترت متوقعتة فتي كميتات وأستعار المنتجتات
واعت م المستتلمكين فتي الوقتت المناستب بئيتة ت ي ا

المقدمة.
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مدر إدرام أهمية استخدام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في حماية المستلمم في ليبيا
د .محمد الشريف د .خالد البشير كمية االقتصاد والعموم السياسية جامعة صبرات
سبل لتطوير المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية:
ُ 4-1-7-3
حددت لجنة المحاسبة عن األداء االجتماعي من قبل الجمعية العامة لممحاسبين بئمريكا

أربعة مجاالت أساسية لألداء االجتماعي األول يتمنل في الموارد البشرية )العاممين ( ويتضمن
األنشطة المختمقة لممؤسسة والتي تؤنر بصورة مباشرة عم العتاممين وهتي تشتمل األنشتطة التتي
تعمل عم تحسين ظروف العمل توفير األمن والست مة تقتديم الرعايتة الصتحية واالجتماعيتة

تحسين نوعية حياة العمل والناني يتمنل في البيئة ويشمل مجموع األنشطة االجتماعية اللادفة

إل الحد من اآلنار السمبية الناتجة عن ممارسات المؤسسة نشاطاتلا المؤنرة عم البيئة وذلتم
بلدف المحافظة عم الموارد الطبيعية وبالتالي الحقاظ عم الس مة البيئية أما النالث في طي

مجال حماية المستلمم ويتضمن األنشطة اللادفة إل تحقي رضا المستلمم والتي تشمل أنشطة

زيادة أمن المنتجات عدم خداع المستلمكين الصد في اإلع ن.
 5-1-7-3األنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولية االجتماعية:

تنقسم أنشطة المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية إل أربعتة أنشتطة اجتماعيتة أساستية

حيتتث يمكتتن متتن خ للتتا أن تمتتارس الشتتركات مستتؤوليتلا االجتماعيتتة وفيمتتا يمتتي ستتيتم ذكتتر تمتتم
األنشطة فقط مع شرح لألنشطة الخاصة بحماية المستلمم(:)17
 _1األنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية.
 _2األنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية.
 _3األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع.
 _4األنشتتطة الخاصتتة باإلرتقتتاء بالمنتجتتات وحمايتتة المستتتلمم :وهتتي إحتتدر األنشتتطة الخاصتتة

بالمحاسبة عن المسؤولية االجتماعية والتي من خ للا يتم قياس مستور اإلفصاح عن مسؤولية

الشركات اتجاد اإلرتقتاء بالمنتجتات فلتي تشتمل جميتع األنشتطة االجتماعيتة المرتبطتة بالع قتات

ضتتا
متتع الزبتتائن متتن حيتتث تحقي ت رضتتاهم عتتن المنتتته أوالختتدمات التتتي تقتتدم للتتم وتضتتمن أي ً
المظاهر النوعية لممنتجات منل ص حيتلا ل ستخدام وتقديم المنافع المرجوة منلا وكذلم أنرها
عمت ت التم تتوث البيئ تتي إض تتافة لتحقيقل تتا لرض تتي المس تتتلمم وم تتدر ست ت مة وأم تتان المن تتته وتق تتديم

خدمات ما بعد البيع.
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 6-1-7-3الفروض األساسية لنظام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية:
يمكتن تمختيص القتروض األساستية لنظتام المحاستبة عتن المستؤولية االجتماعيتة فتي النقتاط

التالية(:)18

التزمتات ومستئوليات تجتاد المجتمتع التذق يعمتل فيت
 _1يقتع عمت عتات المشتروع ا

االلتزمات والمسؤوليات.
ا
تحمل هذد

وهتو يقبتل

 _2تتصف الموارد اإلقتصادية لممجتمع بالندرة ويتوجب استتق للا بقاعميتة قصتور بشتكل يتؤدق

إل تعظيم العائد االجتماعي المحق من االستنمار االجتماعي.

 _3ال تعد الموارد االقتصادية العامة التي يستنقذها المشروع في نشاط التش يمي كالماء واللواء

ستمعا مجانيتة ا Free Goodsوانمتا تعتبتر متوارد اقتصتادية اجتماعيتة يتوجتب عمت المشتروع
تعويض المجتمع عن ما يستنذف منلا.
 _4لممجتمتع الحت فتي اإلطت ع عمت متدر تنقيتذ المشتروع لمستؤوليات تجاهت

وذلتم ضتمن

األسس والمبادئ المتعارف عميلا لإفصاح المحاسبي.

 7-1-7-3مؤشرات قياس األدا االجتماعي:

مؤشرت قياس األداء االجتماعي في النقاط التالية(:)19
ا
تتمنل

 _1مؤشرات قياس األدا االجتماعي لحمايرة البيئرة  :ويشتتمل عمت قيتاس كافتة تكتاليف األداء
االجتمتاعي لحمايتة أفتراد المجتمتع متن البيئتة المحيطتة التتي تعمتل فيلتا المنشتئة داختل نطاقلتا

الج رافي حيث تحاول تقميل األضرار الناتجة عن أنشطتلا الصناعية وهذد تشتمل عم تكاليف

حماية تموث اللواء والتربة والمياد واألعشاب الطبيعية.

 _2مؤشررات قيراس األدا االجتمراعي لخدمرة المجتمرع  :يتضتمن قيتاس كافتة التكتاليف التتي
تلتدف إلت استلامات المنشتئة فتي خدمتة المجتمتع مشتتممة بتذلم عمت التبرعتات والمستاهمات

ترمه التعمتيم والتتدريب االجتمتاعي
لممؤسستات التعميميتة والنقافيتة والخيريتة واستلاماتلا فتي ب ا
ومشاريع التوعية االجتماعية ألبناء المنطقة.

 _3مؤشررات قيراس األدا االجتمراعي لتطروير المنرت ::يتضتمن هتذا المجتال المظتاهر النوعيتة
لممنتجات منل منقعتلا طوال حياتلا أو قابميتلا لتقديم الخدمة أو الوظيقة المرجوة وكذلم أنرها
عم تموث البيئة إضافة إل تمبيتلا رضاء المستلمم الصد في اإلع ن االكتمتال والوضتوح
عن طري االستخدام.
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 2-7-3حماية المستيمك:
 1-2-7-3مفاىيم عامة حول حماية المستيمك:
ظلترت فكترة حمايتة المستتلمم منتذ وقتت طويتل فيعتبتر عتام  1962هتو البدايتة الرستمية
لنشئة الحركة االستل كية والذق تمنل بالرسالة التي تقدم بلا الرئيس األمريكي آنذام جون كندق

والتي ُعرفت بت ''قائمة حقروق المسرتيمك''
الشت ل الشتاغل لمشتركات لمحقتاظ عميت وعمت

()20

واالحتكار.

ومنتذ ذلتم الوقتت فتإن االهتمتام بالمستتلمم يعتبتر
ست مة صتحت ولحمايتت متن أنتواع الت عتب

وقتتد أُجري تت د ارستتة فتتي عتتام  1974متتن قبتتل مجمتتة  H.B.Rحتتول الملتتام الرئيستتية التتتي

تضتتطمع بلتتا الدولتتة فتتي تحقي ت مستتؤوليتلا االجتماعيتتة تبتتين أن حمايتتة المستتتلمم متتن عمميتتات
الختتداع والتحايتتل التتتي يتعتترض للتتا متتن قبتتل الباعتتة قتتد احتمتتت األولويتتة متتن بتتين واجباتلتتا تجتتاد
تحقي المسؤولية االجتماعية(.)21

وقد تم تعريف حماية المستلمم بئنلا يحقظ حقو المستلمم وضمان حصول عميلاي(.)22
كما تم تعريقلا بئنلا يعبارة عن خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني لحماية المستلمم من
ال تش التجتارق أو استت ل أو ستوء تقتديم خدمتة متا عتن طريت االحتكتار أو الخضتوع لظتروف
معينةي(.)23

من خ ل التعرفين السابقين يمكن استنتاج:
 _1أن حمايتة المستتلمم تتضتمن اإلقترار بوجتود حقتو

المجلودات لتئمين االستقادة منلا.

لممستتلمم ويجتب أن تبتذل كتل

 _2إن المقلتومين الستابقين ُيجستدان عمميتة تقعيتل حمايتة المستتلمم ممتا يقتدم لت متن ستمع

وخدمات قد تمح ب أض ار ار صحية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وفي كل األحوال فإن موضوع حماية المستلمم اكتسب أهمية كبيرة في السنوات األخيرة
برز مع وجتود الضتعف اإلدارق وانتشتار ظتاهرة القستاد فتي معظتم دول العتالم األمتر التذق أدر

إل خداع المستلمكين وتجليزهم بسمع غير مطابقة لممواصقات أو ذات أسعار غير متناسبة في
ظل استخدام وسائل اإلع م المتطورة في عممية الخداع والتضميل عبر الدعاية واإلع ن خاصة
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وأن المستلمم يمنل الطرف الضعيف في العمميتة التعاقديتة باإلضتافة إلت أن الرغبتة فتي التربئ

الستريع دفعتت العديتد متن التجتار والمنتجتين ومقتدمي الختدمات إلتبتاع أستاليب غيتر مشتروعة
لإنراء السريع باستخدام وسائل ال ش والخداع المختمقة.
 2-2-7-3أىداف حماية المستيمك :
مت تتن أهت تتم أهت تتداف حمايت تتة المست تتتلمم هت تتي الت تتدفاع عت تتن المست تتتلمم حيت تتث تعتمت تتد عم ت ت
المعالجات الوقائية والحد من تئنيرها المباشر عمي

وذلم من خ ل حمايت من عمميتات الختداع

وال ش والتضميل التي تمارس في مختمف العمميات واألنشطة اإلنتاجية والتسويقية في الشتركات

وكشتتف المختتاطر الناجمتتة عتتن استتتخدام المنتجتتات المختمقتتة وعميت فتإن حركتتة حمايتتة المستتتلمم

كانتتت دائم تتا ت ترتبط م تتع المشتتاكل الحاص تتمة فتتي الس تتو وانعكاستتلا عمت ت المستتتلمم و المجتم تتع
ويمكن اختصار أهداف حركة حماية المستلمم في األتي(:)24

 _1حماية المستلمم تجاد أساليب الختداع والتضتميل والزيتف التذق يصتيب جتراء الطتر المختمقتة
والمعتمدة في مجال البيع وسواء كان ذلم من قبل المنتجين أو الوسطاء.
 _2التعلد بااللتزام بحقو المستلمم وحمايت من الت عب الحاصل في السمع التي يحتاجلا.
 _3تقتتديم المستتاعدة لتتذوق التتدخل المتتنخقض والمعتتوزين بشتتكل ختتاص متتن عوائتتل المجتمتتع فتتي

الحصول عم السمع األساسية التي يحتاجونلا.

 _4التعتتاون متتع منظمتتات األعمتتال فتتي تقتتديم المعمومتتات المتعمقتتة بالمستتتلمم والتتتي يتعتتذر عم ت

تمم المنظمات من الحصول عميلا بسبب محدودية قد ارتلا في االتصال الواسع مع المستلمكين.

 _5مساعدة المستلمم في الحصول عم ما يحتاج في ظل التعقيد الكبير الذق تشلدد األسوا
من جراء تعدد وتنوع السمع الموجودة في السو .

 3-2-7-3األطراف المسؤولة عن حماية المستيمك:

توجد مجموعة من األطراف مسؤولة عن حماية المستلمم يمكن اختصارها فيما يمي(:)25

 _1الحكومات :منتذ أن ظلترت فكترة حمايتة المستتلمم والتدفاع عتن مصتالح زاد دور الحكومتات
فتتي التتدول المختمقتتة فتتي لعتتب أدوار هامتتة لضتتمان حقتتو المستتتلمم فتتي الحصتتول عمت البيانتتات
والمعمومتتات دون تضتتميل وضتتمان حقت فتتي االستتتماع إلت إنتقاداتت

وغيرهتتا ويتتم التكقتتل بلتتذد

القضتتايا وغيرهتتا التتتي تصتتب فتتي حمايتتة المستتتلمم متتن خت ل تقعيتتل عمتتل ااألجلتزة القانونيتتة فتتي
الو ازرات واألجلزة اإلشرافية والرقابية واألجلزة القضائية .
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 _2األفرررراد :يمعتتب األفت تراد دو ار هام تتا فتتي تقعي تتل الحماي تتة م تتن منطم ت أنل تتم أص تتحاب المص تتمحة
األول

ويمكن لعتب هتذا التدور القعتال فتي الحمايتة متن خت ل التنظيمتات المختمقتة التتي يعممتون

ضمنلا مما يتيئ كشف الممارسات التسويقية التي تقود إل اإلخ ل بحماية المستلمم.

 _3جمعيرررات حمايرررة المسرررتيمك :إذا أردن تتا أن نحم تتل دور جمعي تتات حماي تتة المس تتتلمم ف تتي ه تتذا
هام تا فتتي حمايتتة المستتتلمم وهتتذا متتن خ ت ل
المجتتال فتتيمكن القتتول أن هتتذد الجمعيتتات تمعتتب ًا
دور ً
القيام بمجموعة من الملام منل ربتط قضتايا المستتلمم بظتروف المجتمتع لمتعترف عمت الطاقتات
حث ودفع المؤسستات الرستمية والليئتات المتخصصتة إلت ستن قتوانين تحمتي المستتلمم التوعيتة

ونشتتر نقافتتة االستتتل م والتركيتتز عمت القضتتايا التتتي تحظت بتتئكبر اهتمتتام لتتدر المجتمتتع وهتتي:
ال ذاء تموث اللواء االتصاالت التدخين....إلخ.

 _4أجيزة اإلعام :تؤدق أجلزة اإلع م بمختمتف أنواعلتا دو ار فتي حمايتة المستتلمم متن خت ل
توعية المجتمع فيمتا يختص حقوقت ومصتالح

إضتافة إلت دفاعلتا عتن هتذد الحقتو متن منطمت

أنلا تدخل ضمن القضايا االجتماعية حيث نجد أن البرامه اإلع مية تلدف إل المستاهمة فتي

معالجة منل هذد القضايا الحساسة بالنسبة لممجتمع ككل عن طري توعية المستلمكين بما يتيئ

للم إدرام حقوقلم وواجباتلم.

 3-7-3دور المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في حماية المستيمك:
تُعتبتر المحاستتبة عتتن المستؤولية االجتماعيتتة أحتتدث م ارحتتل التطتور المحاستتبي ولقتتد نشتتئ
هتتذا التطتتور الحتتديث نتيجتتة ل زديتتاد المنقتترد فتتي حجتتم وقت اررات الشتتركات التتتي للتتا تتتئنيرات ماليتتة
واقتصادية واجتماعية واسعة النطتا

ممتا أدر إلت االهتمتام بلتا متن قبتل المنظمتات والجمعيتات

المحاسبية والملنية والجلات األكاديمية وبذلم أصبحت المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية ذو
أهميتتة أخ قي تة وستتموكية تتتؤنر عم ت الشتتركات وتمنعلتتا عتتن ممارستتة أق نشتتاط يتتؤنر ستتمباً عم ت

مصتتمحة المستتتلمم وال يتتؤدق إل ت حمايتتة حقوق ت
التكمقة والعائد االجتماعي.

حيتتث تقصتتئ فتتي قوائملتتا الماليتتة عتتن قيتتاس

والشكل رقتم ا 1يوضتئ التقتارب والتقاعتل بتين المجتمتع وتنميتة المتوارد البشترية وتنميتة المتوارد

الطبيعيتتة والبيئتتة وتحستتين نوعيتتة المنتتته وحمايتتة المستتتلمم فتتي ظتتل المحاستتبة عتتن المستتؤولية

االجتماعية لحماية المستلمم.
الشررركل رقرررم ( )1يوضررر إطرررار التقرررارب والتفاعرررل فررري ظرررل المحاسررربة عرررن المسرررؤولية االجتماعيرررة لحمايرررة

المستيمك.
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المحاسبة عن
المسؤولية
االجتماعية
وحماية المستيمك

االنشطة ذات

االنشطة ذات

العاقة بتنمية

العاقة بالمجتمع

الموارد البشرية

مجاالت المحاسبة
عن المسؤولية
االجتماعية

االنشطة ذات

االنشطة ذات

العاقة بالموارد

العاقة بحماية

البيئية

المستيمك

المصدر :من إعداد الباحثين
متتن خ ت ل الشتتكل رقتتم ا 1يمكتتن القتتول أن بمتتورت فك ترة الع قتتة بتتين المحاستتبة عتتن المستتؤولية
االجتماعية وحماية المستلمم مرهون بتحقي مجموعة من األنشطة التي تحق رفاهية المجتمتع
وتحتتافظ عم ت البيئ تة وتلتتتم بتنميتتة الم توارد البش ترية المتمنمتتة فتتي العتتاممين وأخي ت ار العمتتل عم ت

تحقي صالئ المستلمم لحمايت .
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 4-7-3تحميل نتائ :الدراسة الميدانية:

 1_4_7_3مني :الدراسة المتبع:

 _1استخدم الباحنان في هذد الدراسة المنله الوصقي حيث تم االعتماد عم البيانات النانوية التي
تم الحصول عميلا من اإلصدارات الحدينة من المؤتمرات والمج ت العممية وذلم لبناء اإلطار

النظرق والمقاهيمي بلدف بمورة مشكمة الدراسة وصياغة فرضياتلا وأهدافلا.

 _2استخدم الباحنان المنله التحميمي من خ ل االعتماد عم البيانات األولية التي تم الحصول
عميلا من أداة الدراسة والمتمنمة في استمارة إستبيان كئداة رئيسية لجمع البيانات تم توزيعلا عم كل
من اموظقي مراقبة االقتصاد والشركات  /الزاوية وأعضاء هيئة التدريس بكمية االقتصاد  /جامعة

بناء عم الدراسات السابقة.
صبراتة والتي تم إعدادها وتطويرها ً
 2_4_7_3مجتمع وعينة الدراسة:
الجدول رقم ( )1مجتمع وعينة الدراسة
مجتمع الدراسة

مراقبة

جامعة

االقتصاد

صبراتة

إطار مجتمع الدراسة

العدد

عينة

نسبة

الدراسة

العينة

الموظفين بمراقبة االقتصاد والشركات  /الزاوية

37

27

%51

أعضا ىيئة التدريس بكمية االقتصاد  /جامعة صبراتة

34

23

%46

اإلجمالي

71

50

%70

م تتن خت ت ل الج تتدول رق تتم اُ 1ن ح تتظ أن مجتم تتع الد ارس تتة يتك تتون م تتن م تتوظقي مراقب تتة االقتص تتاد
والشتتركات بالزاويتتة البتتالغ عتتددهم ا 37وأعضتتاء هيئتتة التتتدريس بجامعتتة صتتبراتة البتتالغ عتتددهم
ا 34بإجمتتالي ا 71مقتتردة خت ل فتترة إعتتداد الد ارستتة وقتتد تتتم أختتذ عينتتة عشتوائية بمتتغ عتتددها
ا 50مقتتردة وبنستتبة ا %70تقريب تاً متتن إطتتار المجتمتتع وهتتي نستتبة جيتتدة إلج تراء االختبتتارات
اإلحصائية.

 3-4-7-3صدق األداة:
اختبتتر الباحن تان صتتد أداة الد ارستتة إذ تتتم اس تتتخدام أستتموب الصتتد

وذلتتم متتن خت ت ل

عرض االستبانة عم مجموعتة متن المحكمتين متن أصتحاب الخبترة فتي مجتال الد ارستة وقتد أختذ

الباحنان ب البية م حظات المحكمين لوضعلا في صي تلا النلائية.
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 4-4-7-3ثبات األداة:
متتن أجتتل اختبتتار نبتتات أداة الد ارستتة تتتم استتتخدام اختبتتار كرونبتتاخ ألقتتا الختبتتار االتستتا
الداخمي لألداة حيث تشير النتائه الواردة فتي الجتدول ا 1إلت درجتة نبتات فتي استتجابات عينتة

الدراسة كانت ا %89.3وهي نسبة مقبولة ألن قيمة ألقا المعيارية أكنر من ا %60وبالتالي
يمك تتن الق تتول أن ه تتذا المقي تتاس ناب تتت بمعنت ت أن المبح تتونين يقلم تتون بن تتودد ب تتنقس الطريق تتة وكم تتا

يقصدها الباحنان وعمي يمكن اعتمادد في هذد الدراسة الميدانية لكون نسبة تحقي نقس النتتائه

لو أعيد تطبيق مرة أخرر تقدر ا. %89.3

جدول رقم ( )2نتائ :اختبار ثبات أداة الدراسة (كرونباخ ألفا)
المحور

عدد الفقرات

قيمة ألفا

االستبيان

13

0.893

 5-4-7-3اختبار مقياس االستبانة:
لقتد تتم اعتمتاد مقيتاس ليكترت الن نتي ا Likert Scale of three pointsلتحديتد

درجة األهمية النسبية لكل بند من بنود اإلستبانة كما هو موضئ في الجدول التالي:
جدول رقم ( )3قيم ومعايير كل وزن من أوزان المقياس الثاثي المعتمد في الدراسة
المقياس

موافق

محايد

غير موافق

الدرجة

3

2

1

 6-4-7-3مقياس األىمية النسبية لممتوسط الحسابي:
تتتم وضتتع مقيتتاس ترتيبتتي لممتوستتط الحستتابي وفقتتا لمستتتور أهميت ت وذلتتم الستتتخدام فتتي تحميتتل

النتائه كما يمي:

جدول رقم ( )4مقياس ترتيبي لممتوسط الحسابي
المقياس

موافق

محايد

غير موافق

الدرجة

3-2.34

2.33-1.67

1.66-1

جدول رقم ( )5مقياس األىمية النسبية لممتوسط الحسابي

615

المتوسط الحسابي

األىمية النسبية

1.66-1

منخفضة

2.33-1.67

متوسطة

3-2.34

مرتفعة
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 7-4-7-3توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي:
جدول رقم ( )6توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي
التخصص العممي

العدد

النسبة

محاسبة

24

%48

اقتصاد

13

%26

تمويل ومصارف

5

%10

دبموم تجاري

8

%16

المجموع

50

%100

يشير الجدول رقم ا 6إل أن ما نسبت ا %48من عينة الد ارستة هتم متن تخصتص المحاستبة

ا %26تخصصلم اقتصاد ا %16تخصصلم دبموم تجارق وأن ا %10تخصصلم تمويل

مصارف وبالتالي ن حظ أن النسبة األعم لعينة الدراسة كانت من ضمن تخصصي المحاسبة
واالقتصتاد وهتتم القئتة التتتي للتتا ع قتة مباشترة بموضتتوع الد ارستة الحاليتتة ولتتديلم القتدرة أكنتتر متتن
غيرهم عم تقلم فقرات اإلستبانة واإلجابة عميلا.

 8-4-7-3توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية:
جدول رقم ( )7توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية
الدرجة الوظيفية

العدد

النسبة

مدير إدارة

3

%6

رئيس قسم

9

%18

مراجع داخمي

5

%10

موظف

19

%38

عضو ىيئة تدريس

14

%28

المجموع

50

%100

متتن الجتتدول رقتتم اُ 7ن حتتظ أن متتا نستتبت ا %38متتن عينتتة الد ارستتة هتتم متتن متتوظقي مراقبتتة
االقتصتاد والشتتركات ببمديتة الزاويتتة وأن متا نستتبت ا %28هتم متن أعضتتاء هيئتة التتتدريس بكميتتة
االقتصت تتاد  /جامعت تتة صت تتبراتة ا %18درجت تتتلم الوظيقيت تتة رئت تتيس قست تتم فت تتي حت تتين أن ا%10

مراجعين داخمين ا %6مديرق إدارة وبالتالي فتإن النستبة األعمت لعينتة الد ارستة كانتت تتضتمن

متتوظقي مراقبتتة االقتص تتاد والشتتركات ببمديتتة الزاوي تتة وأعضتتاء هيئتتة الت تتدريس بكميتتة االقتص تتاد /
جامعتتة صتتبراتة وهتتذا يتق ت متتع موضتتوع الد ارستتة باعتبتتار أن المتتوظقين وأعضتتاء هيئتتة التتتدريس
الجامعي هم في حد ذاتلم مستلمكين لمسمع حيث أن للم دراية وعمم حستب مواقتع عمملتم وهتذا

يزيد من النقة في إجاباتلم عم فقرات االستبيان.
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 9-4-7-3توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:
جدول رقم ( )8توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة

دبموم عالي

7

%14

معيد

8

%16

بكالوريوس

16

%32

ماجستير

10

%20

دكتوراه

9

%18

المجموع

50

%100

الجدول رقم ا 8يشير إلت أن متا نستبت ا %32متن عينتة الد ارستة هتم متن حممتة البكتالوريوس

فتتي حتتين حظيتتت حممتتت الماجستتتير متتا نستتبت ا %20ا %18متتن حممتتة التتدكتوراد والمعتتدين
تحصموا عم نسبة ا %16ا %14مؤهملم العممي دبمتوم عتالي وبالتتالي فتإن النستبة األعمت

لعينة الدراسة كانت درجة البكالوريوس وهذا يتواف مع الجدول رقم ا 6حيث كانت أعم نستبة

حس تتب الدرج تتة الوظيقي تتة لم تتوظقي مراقب تتة االقتص تتاد والش تتركات ببمدي تتة الزاوي تتة مم تتا ُيعط تتي نق تتة
ومصداقية في اإلجابة عم فقرات اإلستبيان.

 10-4-7-3توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:
جدول رقم ( )9توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

النسبة

أقل من  5سنوات

3

%6

من  5إلى أقل من  10سنوات

21

%42

من  10إلى أقل من  15سنة

16

%32

 15سنة فأكثر

10

%20

المجموع

50

%100

تُشير النتائه في الجدول رقم ا 9إلت أن متا نستبت ا %42متن عينتة الد ارستة خبترتلم متن ا5
إل أقل من ا 10سنوات وما نستبت ا %32خبترتلم متن ا 10إلت أقتل متن ا 15ستنة فتي
حتتين أن ا %20خبترتلم ا 15ستتنة فتتئكنر فتتي حتتين أن ا %6خبترتلم أقتتل متتن ا 5ستتنوات

وبالتالي فإن النسبة األعم لعينة الدراسة كانت من ذوق الخبرة من ا 5سنوات إل ا 15سنة
حيث حظيت بنسبة ا %74وهذا يتدل عمت أن عينتة الد ارستة كانتت متن ذوق الخبترة فتي مجتال

عمملم مما ُيساعد عم إجابتلم بشكل دقي عم أسئمة اإلستبانة.
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 11-4-7-3عرض نتائ :اتفاق أفراد العينة عمى فقرات االستبيان:
جدول رقم ( )10إجابات أفراد العينة عمى فقرات االستبيان
ت
1

2

الفقرات
يوجد تفاعل بين الشركات التابعة لوزارة االقتصاد مع
البيئة الميبية لحماية المستيمك.

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط
1.94

.890

%64.67

االفصاح عن مسؤولية الشركة تجاه المجتمع كتقديم

من لمتعميم ،ودعم القطاع الصحي ،وغيرىا مما يحقق
الرفاىية االقتصادية.

2.40

.857

المئوي

%80.00

االفصاح عن مسؤولية الشركة تجاه البيئة المحيطة

3

بيا كاالفصاح عن تكاليف التموث في القوائم المالية
لمشركة أثنا عممية تصنيع المنت :أو عند البيع مما
يؤذي لحماية المستيمك.

المستوى
متوسطة

مرتفعة

مرتفعة
2.36

.875

%78.67

تقوم الشركة باالفصاح عن مسؤوليتيا اتجاه موظفييا
4

من جميع النواحي المادية والمعنوية والتعميمية لتنمية
الموارد البشرية.

2.32

.844

%77.33

متوسطة

االفصاح عن مسؤولية الشركة تجاه االرتقا بالمنتجات
5

لتحقيق رضا المستيمكين عن المنت :ومدى سامة
وآمان المنت :لحماية المستيمك.

6
7

8

9
10
11
12
13

وجود نظام سميم يوض أنشطة المحاسبة عن

2.34

المسؤولية االجتماعية لقياسيا في القوائم المالية.

2.08

ُيساىم إصدار قوانين وتشريعات في المحاسبة عن
المسؤولية االجتماعية في حماية المستيمك.

2.48

تُساىم مجاالت المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية
في تحقيق الرقابة عمى الموردين والعما لحماية
المستيمك.

يتم االرتقا بمستوى مراقبة جودة السمع والمنتجات
داخل الشركة لحماية المستيمك.
استخدام الدعاية واإلعان عن المنت :بين الحين
واآلخر.
العناية بالتعريف بالمنت :من خال وضع العامة
الازمة عميو.

تطوير المنت :بالشكل الذي ُيمبي حاجات المستيمكين.
إعام المستيمكين بأية تغيرات متوقعة في كميات
وأسعار المنتجات.
الفقرات ككل

.848

.877
.839

%78.00

%69.33
%82.67

مرتفعة

متوسطة
مرتفعة

مرتفعة

2.36

.851

%78.67

2.32

.819

%77.33

متوسطة

2.54

.706

%84.67

مرتفعة

2.60

.670

%86.67

مرتفعة

2.48

.789

%82.67

مرتفعة

2.36

.827

578.67

مرتفعة

2.35

0.546

مرتفعة

متتن خت ل الجتتدول رقتتم ا 10يتضتتئ أن جميتتع المتوستتطات الحستتابية لمققترات التتتي تقتتيس متتدر
إدرام أهمية استخدام المحاستبة عتن المستؤولية االجتماعيتة فتي حمايتة المستتلمم فتي ليبيتا تتتراوح
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ب تتين ا – 1.94ا 2.60وجميعل تتا تش تتير إلت ت أن م تتدر اإلدرام ه تتو بدرج تتة إم تتا متوس تتطة أو

مرتقعة فمقد حصمت الققرة رقم ا 11القائمة االعناية بالتعريف بالمنته متن خت ل وضتع الع متة
ال زمة عميت

عمت المرتبتة األولت إذ بم تت قيمتة المتوستط الحستابي للتا ا 2.60وبمتغ إنحرافلتا

المعيارق ا 0.670وتعد قيمة المتوسط الحسابي للا مرتقعة بينما حصمت الققرة رقم ا 1التي
تت تتنص عم ت ت ايوجت تتد تقاعت تتل بت تتين الشت تتركات التابعت تتة لت تتو ازرة االقتصت تتاد مت تتع البيئت تتة الميبيت تتة لحمايت تتة

المستلمم عم المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ا 1.94وانحراف معيارق ا 0.890وتعد قيمة
المتوستتط الحستتابي للتتا متوستتطة كمتتا تشتتير النتتتائه إل ت أن المتوستتط العتتام لقق ترات متتدر إدرام
أهمي تتة اس تتتخدام المحاس تتبة ع تتن المس تتؤولية االجتماعي تتة ف تتي حماي تتة المس تتتلمم ف تتي ليبي تتا يس تتاوق

ا 2.35بإنحراف معيارق ا 0.178وتعتد قيمتة المتوستط الحستابي للتا مرتقعتة ممتا يتدل عمت

أنت هنتتام اتقتتا بتتين أفتراد العينتتة عمت أن متتدر إدرام أهميتتة استتتخدام المحاستتبة عتتن المستتؤولية
االجتماعية في حماية المستلمم في ليبيا بشكل عام هو بدرجة مرتقعة.

 12-4-7-3اختبار فرضية الدراسة:

الفرضية الرئيسية :ال يوجد إدرام ألهمية استتخدام المحاستبة عتن المستؤولية االجتماعيتة لحمايتة

المستلمم في البيئة الميبية.

لدراسة هذد القرضية تم صياغة القرضية التالية:
الفرضيييال الييييفرال

ال يوجتتد إدرام ألهميتتة استتتخدام المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة لحمايتتة

المستلمم في البيئة الميبية امتوسط اإلجابات أقل من أو يساوق . 2

الفرضرررية البديمرررة :يوج تتد إدرام ألهمي تتة اس تتتخدام المحاس تتبة ع تتن المس تتؤولية االجتماعي تتة لحمايت تة

المستلمم في البيئة الميبية امتوسط اإلجابات أكبر من . 2

والختبار هذد القرضية تم استخدام اختبار ا T.testلعينة واحدة

جدول رقم ( :)11نتائ :اختبار ( )tلعينة واحدة

المجال
يوجد إد ارك ألىمية استخدام المحاسبة عن المسؤولية
االجتماعية لحماية المستيمك في البيئة الميبية.

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

2.35

0.546

قيمة

مستوى المعنوية

اختبار ()t

المشاىدة

4.565

0.000

يتب تتين م تتن خت ت ل ج تتدول رق تتم ا 11أن :قيم تتة اختب تتار ا tتس تتاوق ا 4.565بمس تتتور معنوي تتة

مشتتاهدة ا 0.000وهتتي أقتتل متتن ا 0.05ممتتا يعنتتي رفتتض القرضتتية الصتتقرية وتقبتتل القرضتتية
البديمت تتة أق أن ت ت يوجت تتد إدرام ألهميت تتة است تتتخدام المحاست تتبة عت تتن المست تتؤولية االجتماعيت تتة لحمايت تتة

المستلمم في البيئة الميبية.
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 5-7-3نتائ :وتوصيات الدراسة:
 1-5-7-3نتائ :الدراسة:
 _1توجد ع قة واضحة بين المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية ودورها في حماية المستلمم.
 _2العناية بالتعريف بالمنته من خ ل وضع الع مة ال زمة عمي .
 _3استخدام الدعاية واإلع ن عن المنته بين الحين واآلخر.
ُ _6يست تتاهم إصت تتدار ق ت توانين وتش ت تريعات فت تتي المحاست تتبة عت تتن المست تتؤولية االجتماعيت تتة فت تتي حمايت تتة
المستلمم.
 _5تطوير المنته بالشكل الذق ُيمبي حاجات المستلمكين.
 _6يوجد إدرام ألهمية استخدام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية لحماية المستلمم في البيئة

الميبية.

 2-5-7-3توصيات الدراسة:
من خال النتائ :التي توصمت إلييا الدراسة يوصي الباحثان بما يمي:
 _1إصدار قوانين وتشريعات تتعم بالمحاسبة عن المسؤولية االجتماعية داخل الشركة.
 _2إقامتتة تقاعتتل بتتين الشتتركات التابعتتة لتتو ازرة االقتصتتاد متتع البيئتتة الميبيتتة لممستتاهمة فتتي حمايتتة
المستلمم.
 _ 3إلزام الشركات التابعة لمراقبة و ازرة االقتصاد عم االفصاح عن مجاالت محاستبة المستؤولية
االجتماعية في قوائملا المالية.

 _4قيتتام الجامعتتات بتتإجراء متتؤتمرات ونتتدوات عمميتتة وورش عمتتل حتتول ُستتبل تعزيتتز مقلتتوم
المسؤولية االجتماعية والمحاسبة عنلا باعتبارها وستيمة فعالتة فتي مستاعدة الشتركات الميبيتة عمت
البقاء وتحقي ميزة تنافسية في ظل المنافسة المتزايدة.
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قائمة المراجع حسب ورودىا في الدراسة:
 _1أبتو بكتر مقتتاح شتابون ا 2015محاسربة المسرؤولية االجتماعيرة وتحقيرق الرفراه االجتمراعي ررررر دراسرة

تطبيقية في الشركة الميبيرة لمحديرد والصرمب ليبيرا مجمتة جامعتة ستبلا العمتوم البحنيتة والتطبيقيتة المجمتد ال اربتع
عشر العدد األول.95 -84 :

 _2ماهر موس درغتام محمتد ستالم المولتو بلتاء التدين العرينتي ) (2015مردى إمكانيرة تطبيرق محاسربة
المسؤولية االجتماعية من قبل الشركات المدرجة في بورصة فمسرطين مجمتة جامعتة األزهتر غتزة فمستطين

سمسمة العموم اإلنسانية المجمد ا 17العدد ا2أ .246-215 :
 _3زهتراء صتاد

ستتميماني اليتاس ابتدون ستتنة نشتر المسررؤولية االجتماعيرة لمشررركات ودورىرا فرري حمايررة

المستيمك ،مجمة جامعة بشار الجزائر.5 -4 :
 _4كنتاوق نتور التدين نتذير صت ح التدين ا 2015المسرؤولية االجتماعيرة ودورىرا فري حمايرة

المسرتيمك مرن المنتجرات المقمردة (تقيريم نشراط المسرؤولية االجتماعيرة لمؤسسرة  condorببررج

بوعريري (:رستالة ماجستتير غيتر منشتورة كميتة العمتوم االقتصتادية والتجاريتة وعمتوم التستيير الج ازئتر- 1 :
.130

 _5أمتل عبتد الحستين كحتيط حتوراء احستان خميتل آدار ا 2018إمكانيرة تقرويم األدا

المساىمة العراقية باسرتخدام نظرام محاسربة المسرؤولية مجمتة اإلدارة واالقتصتاد ب تداد العت ار

فري الشرركات
العتدد ا25

المجمد ا. 7
 _6محمد المعتز المجتب إبراهيم راني نور الدين عنمان محمد ا 2016أثرر القيراس واإلفصراح المحاسربي
ألنشررطة المسررؤولية االجتماعيررة عمررى فعاليررة وجررودة التقررارير الماليررة :دراسررة ميدانيررة لمشررركة السررودانية

لإلتصراالت مجمتة أما اربتام األكاديميتة األمريكيتة العربيتة لمعمتوم والتكنولوجيتا المجمتد الستابع العتدد الحتادق
والعشرونwww.amarabac.com .124 -101 :

 _7عمر مصباح المزوغتي مختتار اللتادق الطويتل متارس ا 2017دور المحاسربة االجتماعيرة فري قيراس
مجاالت التنمية المستدامة في الشركات الصرناعية :دراسرة تطبيقيرة بالشرركة الميبيرة لمحديرد والصرمب بحتوث

النتدوة العمميتة األولت لمعمتوم االقتصتادية مجمتة د ارستات االقتصتاد واألعمتال المجمتد ا 5عتدد ختاص-181 :

.202
 _8عمتي محمتد الستويئ ستميمان عمتي النعتاس متارس ا 2017مردى إد ا رك أىميرة محاسربة المسرؤولية

االجتماعيرة فري المصرارف التجاريرة الميبيرة ،بحروث النردوة العمميرة األولرى لمعمروم االقتصرادية مجمتة د ارستات

االقتصاد واألعمال المجمد ا 5عدد خاص.133 -115 :
 _9الصدي سالم اقنيبر وآخرون ا 2017مدى التزام الشركات الميبية العامة باإلفصاح عن بنود محاسبة
المسرؤولية االجتماعيرة :دراسرة ميدانيرة عمري الشرركة العامرة لمكيربرا
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مدر إدرام أهمية استخدام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في حماية المستلمم في ليبيا
د .محمد الشريف د .خالد البشير كمية االقتصاد والعموم السياسية جامعة صبرات
والتنميتة فتي منطقتة الخمتس  27-25ديستمبرEcidiko.elmergib.edu.ly ECIDIKO2017- .22-1 :
008
 _10الصبان محمد عبد الس م ) (1987المحاسبة االجتماعية مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية جامعة
اإلسكندرية العدد األول السنة الخامسة عشرة اإلسكندرية جملورية مصر العربية.33 :

 _11الشتيرازق عبتاس ) (1990نظريرة المحاسربة الطبعتة األولت

دار ذات الس ستل لمنشتر الكويتت:

.351

 _12جربوع يوسف محمود يناير ا 2007مردى تطبيرق القيراس واإلفصراح فري المحاسربة عرن المسرئولية
االجتماعيرة برالقوائم الماليرة فري الشرركات بقطراع غرزة مجمتة الجامعتة اإلست مية سمستمة الد ارستات اإلنستانية
فمسطين المجمد ا 15العددا.239 : 1

13_ Gray, R., & Bebbington, (2000), Environmental Accounting, Managerialism
and Sustainability: Is the planet Safe in the Hands of Business and Accounting?,
Advances in Environmental Accounting and Management, Vol. 1, p. 36 .
Internal 14_ Ball, A., Owen, D., and Gray, R., (2000), External Transparency on
Capture? The Role of Third Party Statements in Adding Value to Corporate
Environmental Reports, Business Strategy and the Environment, Vol. g, No.1,
January / February, p. 42.
 _15بزماوق محمد حسام ا 2002القياس واإلفصاح لرددا االجتماعيرة فري المنشرتت الصرناعية رستالة
ماجستير غير منشورة جامعة حمب الجملورية السورية.68-67 :
16_ Gray, R.,( 2002), The Social Accounting Project and Accounting
Organizations and Society: Accounting Is Applied in the Financial Statements
of Companies in Gaza Strip, Journal of Islamic university: Human studies series, Vol.
15, Issue 1, p. 243.
 _17الشتتعار استتح محمتتود ب ت ل فتتايز نضتتال عمتتر ا 2014أثرررر اإلفصرراح عررن محاسرربة المسرررؤولية
االجتماعية عمى األدا المالي لمشركات الصرناعية المسراىمة العامرة األردنيرة مجمتة العمتوم اإلداريتة الجامعتة

األردنية عدد ا 2المجمد ا.250-240 : 41
 _18مطتر محمتد الستويطي موست
ا2

ا 2008التأصريل النظرري لمممارسرات المينيرة والمحاسربية الطبعتة

دار وائل لمنشر والتوزيع عمان األردن.35 :

 _19نتواف حامتد العميمتان محمتد ا2010

القيراس المحاسربي لتكراليف أنشرطة المسرؤولية االجتماعيرة

واإلفصاح عنيا في القوائم المالية الختامية رستالة دكتتوراد فتي المحاستبة غيتر منشتورة جامعتة دمشت

ستوريا:

.68
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 _20البكتترق نتتامر ا 2001التسررويق والمسررؤولية االجتماعيررة دار وائتتل لمنشتتر عمتتان األردن الطبعتتة
ا.114 : 1

 _21المرجع الساب .115 :
 _22الديسطي عبد الحميد ا 2010حماية المستيمك في ضو القواعد القانونية لمسؤولية المنت :دار
القكر لمنشر والتوزيع المنصورة جملورية مصر العربية.35 :

 _23إدريس عبد الترحمن نابتت المرستي جمتال التدين محمتد ا 2005التسرويق المعاصرر التدار الجامعيتة
لمنشر اإلسكندرية جملورية مصر العربية.483 :

 _24زهراء الصاد

سميماني الياس مرجع سب ذكرد.5-4 :

 _25الداوق الشتيخ تحميل آليات حماية المستيمك فري ظرل الخرداع والغرش التسرويقي "حالرة الجزائرر" رستالة

ماجستير جامعة الجزائر.10-9 :
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