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  :دراسةممخص ال

 المستتتتؤوليةالمحاستتتتبة عتتتتن  متتتتدر إدرام أهميتتتتة استتتتتخدام أستتتتاليب هتتتتذد الدراستتتتة ناقشتتتتت
 معرفتة التدور التذق تقتوم بت حيتث هتدفت إلت   البيئتة الميبيتة  يم فتالمستتلم حمايتةفي  االجتماعية

 حماية المستلمم.حاسبة عن المسؤولية االجتماعية في الم

وقتد استتخدم الباحنتان أستموب االستتبانة كتئداة رئيستة لجمتع البيانتات  حيتث تتم استتتط ع 
الزاويتتتة   رأق عينتتتة عشتتتوائية متتتن امتتتوظقي مراقبتتتة االقتصتتتاد  ومتتتوظقي بعتتتض الشتتتركات  ببمديتتتة

وقتد تتم استتخدام  باإلضافة إل  عينة من أعضاء هيئة التدريس بكمية االقتصاد/ جامعتة صتبراتة 
 كئسموب لمتحميل اإلحصائي. لعينة واحدة  T.testا اختبار

يوجتد إدرام ألهميتة استتخدام المحاستبة عتن : وقد توصمت الدراسة إلت  عتدة نتتائه أهملتا
ُيستاهم إصتدار قتوانين وتشتريعات فتي   و البيئتة الميبيتة ستلمم فيالمسؤولية االجتماعية لحماية الم

تطتتوير المنتتته بالشتتكل التتذق ُيمبتتي   و المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي حمايتتة المستتتلمم
 .حاجات المستلمكين

المحاستتبة عتتن المستتؤولية ب تتعمتت إصتتدار قتتوانين وتشتتريعات بوعميتت  فقتتد أوصتتت الدراستتة 
قامتة ة  و ركداختل الشت االجتماعيتة تقاعتل بتين الشتركات التابعتة لتوزارة االقتصتاد متع البيئتة الميبيتتة ا 

 .حماية المستلممممساهمة في ل

 . مراقبة االقتصاد  حماية المستلمم  المحاسبة عن المسؤولية االجتماعيةالكممات المقتاحية: 
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 الدراسات السابقة: مناقشة اإلطار العام لمدراسة و 

  _ مقدمة الدراسة:1
ة يرتبط بالعموم األخترر لتحقيت  مصتالئ فئتات جتماعيالا مو عممن ال المحاسبة عممتبر يع

دارة المشتتروع  والجلتتات األختترر ذات الع قتتة  ومتتن هنتتا ظلتتر  متعتددة كتتالم م  والمستتتنمرين  وا 
مقلتتوم المستتؤولية االجتماعيتتة ختت ل العقتتد األخيتتر متتن القتترن العشتترين  حيتتث حظيتتت المستتؤولية 

تجتتاد الشتتركات باهتمتتام متزايتتد فتتي األونتتة األخيتترة  فقتتد باتتتت أستتاس ومعيتتار لمعمتتل االجتماعيتتة ا
 األخ قي.

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

جمعيات والليئتات الدوليتة المحاستبية  باعتبارهتا مصتدًرا لممعمومتات ال زمتة لمحقتاظ المنظمات وال
 عم  المنتجات وحماية المستلمكين.

المحاستتتبة عتتتن  أهميتتتة استتتخدام متتتدر إدرام وعميتت  ظلتتترت فكتترة الدراستتتة الحاليتتتة لمعرفتتة
راستتتة إلتتت  أربعتتتة البيئتتتة الميبيتتتة  وقتتتد ُقس تتتمت الد م فتتتيالمستتتتلم حمايتتتة فتتتي االجتماعيتتتة المستتتؤولية

متتن حيتتث: مقلوملتتا   المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتةمحتتاور  حيتتث تنتتاول المحتتور األول 
وأهتتدافلا  مجاالتلتتا  واألنشتتطة الخاصتتة بلتتا  ومؤشتترات قياستتلا  فتتي حتتين اهتتتم المحتتور النتتاني 

ن دور المحاستتبة عتتلتت متتن حيتتث: المقلتتوم  واألهتتداف  وتطتتر  المحتتور النالتتث حمايتتة المستتتلممل
تحميتتتتل نتتتتتائه الدراستتتتة   والمحتتتتور األخيتتتتر تنتتتتاول المستتتتتلمم حمايتتتتةفتتتتي  االجتماعيتتتتة المستتتتؤولية
 الميدانية.

 الدراسات السابقة:_ مناقشة 2
هدفت هذد الدراسة إل  إبراز أهمية تطبي  محاسبة المسؤولية  (1) (2015شابون، ) دراسة 1-2

 ع ومبتتررات تحمتتل الشتتركات لمستتؤوليتلا  ودوافتتاالجتماعيتتة ودورهتتا فتتي تحقيتت  الرفتتاد االجتمتتاعي
االجتماعيتتتة  والتعتتترف عمتتت  متتتدر إدرام واهتمتتتام المستتتؤولين بشتتتركة الحديتتتد والصتتتمب فتتتي ليبيتتتا 

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

وقد توصمت الدراسة إل  أن إدارة الشركة الميبيتة لمحديتد والصتمب تُتدرم مقلتوم المحاستبة 
 ال تقوم باالفصاح االجتماعي في تقارير مالية منقصمة.عن المسؤولية االجتماعية  وأن الشركة 
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 متدر تعترف إلت  ستةاالدر  هتذد هتدفت (2) (2015 ،درغام، وآخررون موسى ماىر)دراسة 2-2 
 المستؤولية لمقلتوم المالية  الألور  بورصة فمسطين في المدرجة العامة المساهمة الشركات رامإد

 حيث  لديلا االجتماعية المسؤولية المحاسبة عن تطبي  مقومات توفر مدر سةاودر  االجتماعية 
 الشركات من المكون سةار الد مجتمع وزعت عم  استبان  خ ل من الوصقي المنله تم استخدام
 الشتركات أن إلت  ستةاالدر  توصتمت وقتد  الماليتة  التألور  فمستطين بورصة في المدرجة المساهمة

 مجاالتلتا يعيترون ال أنلتم إال الواستع  بمعناهتا االجتماعيتة المستؤولية محاستبة تتدرم مقلتوم
 اً وأخيتر   البيئتة يميلا  ريةالبش الموارد نم  باألولوية يحظون االهتمام  فالمستلمكون نقس المختمقة
 عن المحاسبة نظام تطبي  مقومات لديلا الشركات يتوفر أن سةاالدر  ينتب   كما  المحمي المجتمع
 حيث  كاف   غير لديلا االجتماعي أن اإلفصاح االعتبار بعين األخذ مع االجتماعية  المسؤولية

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

 فتتي ودورهتتا االجتماعيتتة المستتؤوليةتتنتتاول هتتذد الورقتتة البحنيتتة  (3) (اليرراس، زىرررا ) دراسررة 3-2
 بعتتتض متتتوظقي متتتن عينتتتة عمتتت  بتوزيتتتع استتتتبانة القيتتتامحيتتتث تتتتم فتتتي الجزائتتتر   المستتتتلمم حمايتتتة

 وحمايتتة االجتماعيتتة المستتؤولية بتتين تتتربط عبتتارة  12ا تضتتمنت بشتتار لواليتتة الجزائريتتة الشتتركات
 االجتماعيتتتة المستتؤولية مبتتادئ بتتين واضتتحة ع قتتة دو وجتت  وقتتد توصتتمت الدراستتة إلتت  المستتتلمم
شتتكل الركيتتزة األساستتية التتتي   وأن دور جمعيتتات حمايتتة المستتتلمم يُ المستتتلمم حمايتتة فتتي ودورهتتا

الشتتركات  ترتكتتز عميلتتا مبتتادئ المستتؤولية االجتماعيتتة  وأن المستتؤولية االجتماعيتتة غيتترت نظتترت
نمتا أصتبحت تطمتئ  رضتاء لاتجاد المستلمم حيث لم تعد الشركات مصدر لجني األمتوال فقتط  وا 

 المستلمم.

 التتزام متدر بحتث إلت  الدراستة هتدفت (4) (2015، نرور الردين، صراح الردين)دراسرة  4-2
 قتةوع   المقمتدة المنتجتات متن المستتلمم حمايتة فتي ودورهتا االجتماعيتة بالمستؤولية المؤسستات
 تقيتيمتتم  حيتث رضتاد  وتحقيت  حقوقت  عمت  والحقتاظ المستتلمم بحمايتة االجتماعيتة المستؤولية

 ولتحقيت   والكلرومنزليتة االلكترونيتة لمصناعات condor لمؤسسة المسؤولية االجتماعية نشاط
 ةلمعرف وذلم  البويرة بوالية المستلمكين من عينة عم  استبيان توزيع استمارة تم الدراسة أهداف
 اتجتاهلم  وتوصتمت الدراستة إلت  أن هنتام االجتماعيتة مؤسستة بمستؤوليتلاال التتزام حتول آرائلتم
 المؤسستات واجتب فمتن المستتلمكين  اتجتاد االجتماعيتة بالمستؤولية الخاصتة األبعتاد متن العديتد
 وفتي بالمؤسستة  واهتماملم والئلم من وتزيد المستلمكين رضا تحق  ألنلا بعين االعتبار أخذها

 .البيئة وتحديات المنافسة ظل المؤسسة في أهداف تحق  فلي الوقت قسن
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

ودورهتا فتي تحقيت  الرفتاد  محاسبة المسؤولية االجتماعيتة الدراسات السابقة بعض تناولت
المستتؤولية تناولتتت دراستتات أختترر و   فتتي فمستتطين لتتامتتدر إمكانيتتة تطبيقاالجتمتتاعي فتتي ليبيتتا  و 

 ر.في الجزائ ودورها في حماية المستلمم جتماعيةاال

وقتتد تشتتابلت الدراستتات الستتابقة متتع الدراستتة الحاليتتة فتتي استتتخدام االستتتبانة كتتئداة رئيستتة 
لجمتتتع البيانتتتات  وتشتتتابلت متتتع الدراستتتات التتتتي تمتتتت فتتتي البيئتتتة الجزائريتتتة فتتتي االهتمتتتام بحمايتتتة 

 لسابقة في النقاط التالية:المستلمم  واختمقت الدراسة الحالية عن الدراسات ا

_ تتتم التركيتتز فتتي الدراستتة الحاليتتة عمتت  دور المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي حمايتتة 1
 المستلمم في ليبيا.

  .محاسبة المسؤولية االجتماعية في تحقي  الرفاد االجتماعيدور شابون ركزت عم  _ دراسة 2

زائريتتتة ركتتتزت عمتتت  المستتتؤولية االجتماعيتتتة أن الدراستتتات التتتتي تمتتتت فتتتي البيئتتتة الج _ فتتتي حتتتين3
 ليس محاسبي.و   وحماية المستلمم من جانب اقتصادق إدارق

أمتا الدراستتة التتتي تمتتت فتي فمستتطين فقتتد ركتتزت عمتت  متدر وجتتود مقومتتات لتطبيتت  المحاستتبة _ 4
        .االجتماعية في الشركات القمسطنية

تمتت  التتي البحنيتة الجلتود الستتكمال إليلا والحاجة الحالية الدراسة فكرة جاءت ومن هنا
الدراستتتة بمعرفتتتة دور المحاستتتبة عتتتن المستتتؤولية االجتماعيتتتة فتتتي  هتتتذد وتميتتتزتفتتتي هتتتذا المجتتتال  

حمايتتة المستتتلمم فتتي البيئتتة الميبيتتة  وفتتي الختتتام فقتتد استتتقاد البتتاحنين متتن الدراستتات الستتابقة فتتي 
 يم والتعريقات  وفي إعداد االستبانة.مدراسة الحالية في بعض المقاهل اإلطار النظرق مجال إنراء

 منيجية الدراسة:_ 3

 : لدراسةمشكمة ا1-3 

لقتتتتد حظتتتت  موضتتتتوع المحاستتتتبة عتتتتن المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة باهتمتتتتام كبيتتتتر متتتتن جانتتتتب 
الباحنين واألكاديميين  وُن حظ ذلم من خ ل الدراسات السابقة التتي تناولتت هتذا الموضتوع متن 

ام المحاستتبة عتتن المستتتؤلية االجتماعيتتة فتتي تقتتويم أداء الشتتتركات جوانتتب متعتتددة  فقتتد تتتتم استتتخد
  أمتتا فتتي البيئتتة (6)  وأنرهتتا عمتت  فعاليتتة وجتتودة التقتتارير الماليتتة فتتي الستتودان(5)المستتاهمة العراقيتتة
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المحميتة فقتتد تناولتتت عتتدة دراستتات المحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة متتن عتتدة جوانتتب  فلنتتام 
  ومتتدر إدرام أهميتلتتا فتتي (7)فتتي قيتتاس مجتتاالت التنميتتة المستتتدامةمتتن تناوللتتا متتن حيتتث دورهتتا 

  واالفصتتاح عتتن بنتتود محاستتبة المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي الشتتركة العامتتة (8)المصتتارف التجاريتتة
  ومن خ ل الدراستات الستابقة ُن حتظ أنلتا تناولتت الموضتوع متن عتدة جوانتب ولكنلتا (9)لمكلرباء

مستؤولية االجتماعيتة فتي حمايتة المستتلمم حستب عمتم البتاحنين  لم تتطر  لدور المحاسبة عن ال
 إلت  تد  تعت بتل فقتط اهمين ممستمتوال لاأل توليتد مت ع توقتفت لتم تُعتد ة الشتركاتؤوليستمحيث أن 

نتاجشية لمعاممين والمجتمع وحماية البيئة  و يسين نوعية الظروف المعتح في ةهمامسال  منتجات ا 
  . المستلمم وحمايةع مقيدة لممجتم

مرردور لمررا مرردى إدراك  التتتالي: ستتؤالفتتي اإلجابتتة عمتت  ال دراستتةتتمنتتل المشتتكمة الرئيستتية لموعميتت  
  ؟حاسبة عن المسؤولية االجتماعية لحماية المستيمك في البيئة الميبيةالذي تقوم بو الم

 :دراسةف الاىدأ 2-3

بة عتتن المستتؤولية حاستتالم التتدور التتذق تقتتوم بتت  أهميتتة اللتتدف التترئيس لمدراستتة فتتي معرفتتة منتتليت
 .االجتماعية في حماية المستلمم في البيئة الميبية

 أىمية الدراسة: 3-3

تطبيتتت  المحاستتتبة عتتتن المستتتؤولية االجتماعيتتتة فتتتي أهميتتتة  متتتن دراستتتةال دهتتتذ تتتتئت  أهميتتتة
  فلتتي تترتبط بع قتتات ومت يتترات الوحتدات االقتصتتادية الميبيتتة ودورهتا الملتتم فتتي حمايتة المستتتلمم

هتتتدافلا االقتصتتتتادية أتحقيتتتت  التتتتوازن بتتتتين ل خارجلتتتا وأ وحتتتدة االقتصتتتتاديةال اختتتتلمتعتتتددة ستتتواء د
 بقاءها عم  المدر الطويل.ا في نموها و ساسيً أ عام ً  ذلم منليُ    حيثاالجتماعيةو 

 وائتتل الدراستتات التتتي قامتتت بتستتميط الضتتوء عمتت أهميتتة هتتذد الدراستتة كونلتتا متتن أكمتتا تتتئتي   
وحماية المستلمم في البيئتة الميبيتة  حستب عمتم  ولية االجتماعيةالمسؤ  عن محاسبةال الع قة بين
 الباحنان.

 الدراسة: فرضية 4_3

البيئتة  يوجد إدرام ألهمية استخدام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعيتة لحمايتة المستتلمم فتيال 
 .الميبية
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 مجتمع وعينة الدراسة: 5-3

ومتتتوظقي بعتتتض الشتتتركات بمدينتتتة  متتتوظقي مراقبتتتة االقتصتتتاد فتتتي دراستتتةيتمنتتتل مجتمتتتع ال
  موظف  باإلضافة إل  آراء أعضاء هيئة التدريس بكمية االقتصتاد/ 37والبالغ عددهم ا  الزاوية

موظقي  مناختيار عينة عشوائية  في دراسةوتتمنل عينة ال  34جامعة صبراتة  والبالغ عددهم ا
قريًبا  وعينة من أعضاء هيئتة %  ت73  موظف بنسبة ا27بمغ عددهم ا الليئات المذكورة سابًقا
 .%  تقريًبا68  عضو هيئة التدريس بنسبة ا23التدريس بمغ عددهم ا

 أساليب جمع البيانات: 6-3

  T.testا اختبتتاركئستتموب أساستتي لجمتتع بيانتتات الدراستتة  وقتتد تتتم استتتخدام  تتمنتتل فتتي االستتتبانة
 كئسموب لمتحميل اإلحصائي. لعينة واحدة

 :دراسة عم  النحو التاليعم  ماسب  يمكن تقسيم ال بناءً : دراسةخطة ال 7-3

 .المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية1-7-3 

 . حماية المستلمم2-7-3 

 .المستلمم حمايةفي  االجتماعية المسؤوليةدور المحاسبة عن  3-7-3 

 تحميل نتائه الدراسة الميدانية. 4-7-3

  النتائه والتوصيات.5-7-3 

 المسؤولية االجتماعية: المحاسبة عن 1-7-3 

 :المحاسبة عن المسؤولية االجتماعيةمفيوم 1-1-7-3 

  إال أن التعريتف االجتماعيتة المستؤولية عتن بالمحاستبة الخاصتة المقتاهيم تعتددت لقتد
 االجتمتاعي األداء وتحميتل بقيتاس تختتص التتي مجموعتة األنشتطةالتتالي هتو الشتامل ي هتي 

ب ترض  وذلتم  المختصتة والطوائتف لمقئتات ومتاتالمعم تمتم وتوصتيل األعمتال لمنظمتات
  .(10)يالمنظمات لتمم االجتماعي األداء وتقييم القرارات اتخاذ في مساعدتلم

 التضتحيات فتي منتلتت مباشترة اجتماعيتة تكتاليف إلت  قستملافقتد   الشتيرازقا تعريف أما
 واألنشطة البرامه بعض نقيذا بتاختياريً  أو اإجباريً  قياملا نتيجة الوحدة تتحمملا التي االقتصادية
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 عمت  مباشتر عائتد أو بمنقعتة تعود ال أعباء فلي  الخاص نشاطلا يتطمبلا ال والتي االجتماعية
 متن المجتمتع يتحممت  متا بقيمة فتتمنل المباشرة غير االجتماعية التكاليف المحاسبية  أما الوحدة
 والعتوادم والميتاد اللتواء الختاص  فتمتوث لنشتاطلا الوحتدة ممارستة نتيجتة تضتحيات أو أضترار

 .(11)اجتماعية وتكمقة اعبئً  يعد لموحدة الخاص النشاط عم  تترتب التي والنقايات

 :استخ ص من التعريقين السابقين ُيمكن

 ذات المشتروع أنشتطة جميتع حصتر حتول تتمحتور االجتماعيتة المستؤولية عتن المحاستبة أن _أ
 اً وأخيتر  ككتل  المشتروع عمت  مستتور جتمتاعياال أدائلتا قيتاس نتم ومتن  االجتمتاعي المضتمون
 الع قة ذات فااألطر  مع احتياجات وتت ءم تتناسب بصورة القياس نتائه عن والتقرير اإلفصاح
 .المشروع بنشاط

 عتن والتقريتر لممنظمتات االجتمتاعي األداء قيتاس بتوظيقتي االجتماعيتة المحاستبة اهتمتام ب_ 
  .المجتمع قبل من منظمة ألق االجتماعي ألداءل تقييم إجراء يكقل بما القياس نتائه

 أن المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية تتضمن تكاليف اجتماعية مباشرة وغير مباشرة. _ ج 

 : االجتماعية عن المسؤولية المحاسبة أىداف 2-1-7-3

 : التالية في النقاط بشكل عام المسؤولية االجتماعية عن محاسبةالأهداف تتمنل 

 عناصتر عمت  فقتط تشتتمل ال التتي لممنظمتة االجتماعيتة المستاهمة صتافي وقيتاس يتدتحد _ 1
 االجتماعيتة الخارجيتة والمنتافع اليفتالتكت عناصر تتضمن بل منظمة بال الخاصة والمنافع التكاليف

 .(12)اوالتي من ضمنلا المستلمكين  المجتمع فئات عم  تئنير للا والتي

 المنظمتة استتراتيجية كانتت إذا متا تحديتد خت ل متن وذلتم ظمتةلممن االجتمتاعي األداء تقيتيم _ 2

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

 والرفاهية االقتصادية األعمال منظمات أداء بين الع قة منلوتُ  أخرر  جلة من األرباح من معقولة

  .(13)المحاسبي القياس بوظيقة اً أيض اللدف هذا ويرتبط  اللدف لذال الجوهرق العنصر االجتماعية

 المنظمتة قترارات ئنرك  اجتماعية آنار للا والتي المنظمة بلا تقوم التي األنشطة عن اإلفصاح_ 3

 توفير ضرورة اللدف هذا ظلرويُ   الموارد استل مو   البيئة موثتو   العاممين وصحة  تعميمال عم 

 األهتتداف تحقيتت  فتتي مستتاهمتلا ومتتدر لممنظمتتة االجتمتاعي األداء عتتن متةالم ئ البيانتات

يصتالو  االجتماعيتة   أجتل متن ستواء  حتد   عمت  اوخارجًيت اداخمًيت المستتقيدة لألطتراف البيانتات هتذد ا 
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 للتا األمنتل النطتا  وتحديتد االجتماعيتة األنشتطة بتوجيت  المتعمقتة والعامتة الخاصتة القترارات ترشتيد

 االتصتال بوظيقتة اللتدف هتذا ويترتبط المجتمتع  نظتر وجلتة متن أولمم المستت نظتر وجلتة متن ستواء

 .(14)المحاسبي

 : االجتماعية عن المسؤولية المحاسبة مجاالت 3-1-7-3

حتتددت الجمعيتتات والليئتتات المحاستتبية األمريكيتتة مجتتاالت لممحاستتبة عتتن المستتؤولية االجتماعيتتة 
 :(15)يمكن إجماللا في النقاط التالية

 بئمريكا لممحاسبين القومية الجمعية قبل من االجتماعي األداء عن المحاسبة لجنة حددت لقد أ_
(N.A.A) متع المنظمتات تقاعتل يمتي: فيمتالا صتاالجتمتاعي يمكتن تمخي لتألداء مجتاالت أربعتة 
  والبيئيتة الطبيعيتة المتوارد تنميتة فتي المستاهمة  البشترية المتوارد تنميتة فتي المستاهمة  المجتمتع

 .والخدمات السمع جودة بمستور ءاالرتقاو 

 لتألداء مجتاالت نستبة (AICPA)القتانونيين  لممحاستبين األمريكتي المعلتد حتدد كمتا _ب
  العمت ء  الموردين  البشرية الموارد  المتجددة غير الموارد  البيئة :في ستة مجاالتاالجتماعي 

 المجتمع.و 

 بعتض عمت  ميدانيتة دراستة جراءبتإ قامتت فقتد (AAA)األمريكيتة  المحاستبة جمعيتة أمتا _ ج
 القيتاس أستاس عمت  التعترف متن اجتل وذلتم  اجتماعيتة وتقتارير قتوائم تعتد التتي الشتركات

  البيئتة عمت  الرقابتة :هتيو  االجتمتاعي لتألداء مجتاالت بخمتس تقريترا أصتدر فقتد واإلفصتاح 
 .المجتمع خدمة  و المنته تحسين  العاممون  األقميات توظيف

المستتؤولية  عتتن المحاستتبة حتتول مجتتاالت آراء عتتدة توجتتد  وممتتا ستتب  نستتتنته أنتت
ن أ إال خمستة مجتاالت  لت إ آخترون ويصتنقلا  مجتاالت ن نة ال  البعض فيقسملا االجتماعية 
عتن  المحاستبة مجتاالت تحديتد عمت  اتققتوا إذ البتاحنين أغمتب إليت  ذهتب متا متع انتققتالباحنتان ي

 :(16)وهي المسؤولية االجتماعية في أربعة نقاط أساسية

 الوحتدة فتي العتاممين جميتع العاممتة البشترية المتوارد تشتمل العاممرة: البشررية المروارد _ مجرال1
 الملتام داءأ عتن والمستؤولين التنظيمتي  الليكتل فتي ومتواقعلم عمتاللمأ طبيعتة عتن ب ض النظر

 متقتدي :المجتال هتذا ضتمن االنشتطة بتين ومتن الوحتدة  أهتداف تحقيت  الت  والواجبتات المؤديتة
 العاممتة  صترف البشترية لممتوارد االجتمتاعي الطتابع ذات المكافتتت ومتنئ الماليتة المستاعدات

 او اقتصتادية ستبابأل الوحتدة عمت  المقروضتة البشترية المتوارد توظيفو  ن العاممي وحوافز رواتب
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 مختاطر متن العاممتة البشترية لممتوارد الملنيتة والست مة الصتحة مستتمزمات اجتماعيتة  تتئمين
 .ذلم وغير والسكن والنقل كالطعام خرراأل االجتماعية نشطةاأل والعمل 

 هتذا فتي االجتماعيتة نشتطةباأل القيتام متن اللتدف نإ: المحمري المجتمرع مرع التفاعرل مجال_ 2
 يؤدق بما والعممي  واالجتماعي االقتصادق بمستواد رتقاءواإل المجتمع رفاهية تحقي  المجال هو

 مقبولتة الوحتدة تصتبئ وبالتتالي بلتا  المحتيط المجتمتع لتدر ةالوحتد عتن جيتد نطبتاعإخمت   الت 
 دافر أ تدريب :في المجال بلذا الخاصة االجتماعية نشطةاأل وتتجسد قبل المجتمع  من ومرغوبة
 المجتمتع  فتي عديتدة فاطتر أل المقدمة المالية المساعدات وتقديم الوحدة  داخل المحمي المجتمع
 ستكاناإل ختدمات فتي المستاهمة  و وغيرهتا ية والتعميميتةالصتح لممؤسستات التبرعتات عتن فضت ً 

 المدن. في النقل مشاكل من لمتخقيف العام النقل في المساهمةو  والتعمير 

 المحافظتة مجال في االجتماعية نشطةباأل القيام نإ :عمييا والمحافظة البيئة حماية _ مجال3
 التنميتة عمت  يتنعكس كبيتر عائتدل   االقتصادية الوحدة نشاط عن الناجمة ناراآل من عم  البيئة
 البيئتة تجتاد االجتمتاعي ملتااالتز  التتي تلمتل الوحدات نا  و  ورفاهيت   نساناإل وصحة االقتصادية

 نستان  لتذابالنستبة لإ رر ضت كنترأ البيئتة يجعتل مما  االقتصادق نشاطلا نليارإ ل إ تتعرض قد
التتي  نشتطةاأل متن بمجموعتة القيتام خت ل متن يتبمتور المجتال هتذا فتي االجتمتاعي ماااللتتز  فتإن  

 وعتدم التمتوث متن لمحمايتة ال زمتة المعتدات تتوفير :منلتاو  التمتوث تخقتيض أو منتع لت إ تلتدف
 ستاتابالوحتدة  الدر  المحيطتة ضتيار األ عتةاوزر  استصت ح بلتا  المستموح النستبة بتجتاوز السماح

 بعتض متن والتتخمص متةالنقي الميتاد معالجتة جلتزةأ ركيتبتالتمتوث   بتخقتيض الخاصتة والبحتوث
 .المياد في الرواسب

 جتودة قبتةامر : هتي المجال هذا ضمن نشطةاأل :النيائي لممنتوج المستيمكين حماية مجال _4
 بتالمنتوج والتعريتف بتالت ميف خترر  العنايتةأو  متدة بتين المنتتوج عن ع نواإل المنتجات  الدعاية

 استتخدام بخصتوص ممستتلمكينل الضتمانات طتاءإع عميت   ال زمتة الع متة وضتع خت ل متن
 ستاتاوالدر  البحتوثتصتميح    أو استتبدال  عتن طريت  كتان ستواء المحتددة المتدة خت ل المنتتوج
واهم  شتك متن المستتلمكين والتقميتل حاجتات تمبية من نمك  يُ  الذق بالشكل المنتوج بتطوير المتعمقة

 المنتجتات ستعارأو  كميتات فتي متوقعتة تات يتر  بئيتة المناستب الوقتت فتي المستتلمكين عت موا  
 .المقدمة
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 :ة عن المسؤولية االجتماعيةالمحاسب تطويرلُسبل  4-1-7-3

 لممحاسبين بئمريكا العامة الجمعية قبل من االجتماعي األداء عن المحاسبة لجنة حددت
 ويتضمن ) العاممين( البشرية الموارد في يتمنل األول االجتماعي  لألداء أساسية مجاالت أربعة

 التتي األنشتطة تشتمل وهتي العتاممين عم  مباشرة بصورة تؤنر والتي لمختمقة لممؤسسةا األنشطة
 واالجتماعيتة  الصتحية الرعايتة تقتديم األمن والست مة  توفير العمل  ظروف تحسين عم  تعمل

 اللادفة االجتماعية مجموع األنشطة ويشمل  البيئة في يتمنل والناني العمل  حياة نوعية تحسين
 وذلتم البيئة  عم  المؤنرة نشاطاتلا المؤسسة ممارسات عن الناتجة السمبية اآلنار نم الحد إل 

 في طي النالث أما  البيئية الس مة عم  الحقاظ وبالتالي الطبيعية الموارد عم  بلدف المحافظة
 أنشطة تشمل والتي المستلمم رضا تحقي  إل  األنشطة اللادفة ويتضمن المستلمم حماية مجال
   .في اإلع ن الصد  المستلمكين  خداع عدم المنتجات  أمن زيادة

  األنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولية االجتماعية:  5-1-7-3

تنقسم أنشطة المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية إل  أربعتة أنشتطة اجتماعيتة أساستية   
ستتيتم ذكتتر تمتتم  حيتتث يمكتتن متتن خ للتتا أن تمتتارس الشتتركات مستتؤوليتلا االجتماعيتتة  وفيمتتا يمتتي

 : (17)األنشطة فقط  مع شرح لألنشطة الخاصة بحماية المستلمم

 _ األنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية.1

 األنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية. _ 2

 _ األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع.3

نشتتتطة الخاصتتتة : وهتتتي إحتتتدر األوحمايتتتة المستتتتلمم _ األنشتتتطة الخاصتتتة باإلرتقتتتاء بالمنتجتتتات4
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 

ًضتتتا متتتع الزبتتتائن متتتن حيتتتث تحقيتتت  رضتتتاهم عتتتن المنتتتته أوالختتتدمات التتتتي تقتتتدم للتتتم  وتضتتتمن أي
المظاهر النوعية لممنتجات منل ص حيتلا ل ستخدام  وتقديم المنافع المرجوة منلا  وكذلم أنرها 
عمتتت  التمتتتوث البيئتتتي  إضتتتافة لتحقيقلتتتا لرضتتتي المستتتتلمم ومتتتدر ستتت مة وأمتتتان المنتتتته  وتقتتتديم 

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

 :(18)التالية
 يقبتل وهتو  فيت  يعمتل التذق المجتمتع تجتاد ومستئوليات متاتاالتز  المشتروع _ يقتع عمت  عتات 1

  .ولياتؤ والمس ماتاااللتز  هذد تحمل

 يتؤدق بشتكل قصتور بقاعميتة ستتق للاا ويتوجب بالندرة لممجتمع اإلقتصادية الموارد تتصف_ 2
  .االجتماعي االستنمار من المحق  االجتماعي العائد تعظيم إل 

 واللواء كالماء التش يمي نشاط  في المشروع يستنقذها التي العامة قتصاديةاال الموارد تعد ال_ 3
 شتروعالم عمت  يتوجتب اجتماعيتة قتصتاديةا متواردتعتبتر  نمتاا    و Free Goodsا مجانيتة ستمعا

 .منلا يستنذف  ما عن المجتمع تعويض

 ضتمن وذلتم تجاهت   وليات ؤ لمست المشتروع تنقيتذ متدر عمت  اإلطت ع فتي الحت  لممجتمتع _4
 .المحاسبي لإفصاح عميلا المتعارف األسس والمبادئ

 االجتماعي: األدا  قياس مؤشرات 7-1-7-3
 :(19)نقاط التاليةال في االجتماعي األداء قياس تامؤشر  تتمنل

األداء  تكتاليف كافتة قيتاس عمت  ويشتتمل : البيئرة لحمايرة االجتماعي األدا  قياس مؤشرات _1
 نطاقلتا داختل المنشتئة فيلتا تعمتل التتي المحيطتة البيئتة متن المجتمتع أفتراد لحمايتة االجتمتاعي

 تكاليف تشتمل عم  الصناعية  وهذد أنشطتلا عن األضرار الناتجة تقميل تحاول الج رافي حيث
 .الطبيعية واألعشاب والمياد  والتربة  اللواء  تموث ايةحم

 التتي التكتاليف كافتة قيتاس يتضتمن : المجتمرع لخدمرة االجتمراعي األدا  قيراس مؤشررات_ 2
 والمستاهمات التبرعتات عمت  بتذلم مشتتممة المجتمتع خدمتة فتي المنشتئة إلت  استلامات تلتدف

 االجتمتاعي والتتدريب التعمتيم مهابتر  فتي اواستلاماتل والخيريتة التعميميتة والنقافيتة لممؤسستات
 .المنطقة االجتماعية ألبناء التوعية ومشاريع

النوعيتة  المظتاهر المجتال هتذا يتضتمن المنرت:: لتطروير االجتمراعي األدا  قيراس _ مؤشررات3
 أنرها وكذلم المرجوة  الوظيقة أو الخدمة لتقديم قابميتلا أو حياتلا  طوال منقعتلا منل لممنتجات

 والوضتوح االكتمتال اإلع ن  في الصد  المستلمم  رضاء تمبيتلا إل  إضافة البيئة تموث عم 
 .االستخدام عن طري 
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 حماية المستيمك:2-7-3 

 اىيم عامة حول حماية المستيمك:مف 1-2-7-3

 الرستمية البدايتة هتو 1962 عتامفيعتبتر  طويتل وقتت منتذ المستتلمم حمايتة فكترة ظلترت
 كندق جون آنذام األمريكي الرئيس بلا تقدم التي بالرسالة تمنل والذق كيةاالستل  الحركة لنشئة
 يعتبتر بالمستتلمم االهتمتام فتإن ومنتذ ذلتم الوقتت (20)''المسرتيمك حقروق قائمة'' بت رفتعُ  والتي

 الت عتب أنتواع متن ولحمايتت  صتحت  ست مة وعمت  عميت  لمحقتاظشتركات لم الشت ل الشتاغل
 .واالحتكار

 التتتي الرئيستتية الملتتام حتتول H.B.R مجمتتة قبتتل متتن1974 فتتي عتتام  دراستتة توقتتد ُأجريتت     
 عمميتتتات متتتن المستتتتلمم حمايتتتة أن تبتتتين االجتماعيتتتة مستتتؤوليتلا تحقيتتت  فتتتي الدولتتتة بلتتتا تضتتتطمع
 تجتتاد واجباتلتتا بتتين متتن األولويتتة احتمتتت قتتد الباعتتة قبتتل متتن للتتا يتعتترض التتتي والتحايتتل الختتداع
 .(21)االجتماعية المسؤولية تحقي 

 .(22)عميلاي حصول  وضمان المستلمم حقو  وقد تم تعريف حماية المستلمم بئنلا يحقظ

 من لحماية المستلمم المدني المجتمع أو الحكومة توفرها خدمة عن كما تم تعريقلا بئنلا يعبارة
 لظتروف الخضتوع أو االحتكتار طريت  عتن متا خدمتة تقتديم ستوء أو استت  ل  أو التجتارق ال تش
 .(23)معينةي

 من خ ل التعرفين السابقين يمكن استنتاج:

 كتل تبتذل أن ويجتب لممستتلمم  حقتو  بوجتود اإلقترار تتضتمن حمايتة المستتلمم أن_ 1
 .منلا االستقادة لتئمين المجلودات

 ستمع متن لت  يقتدم ممتا المستتلمم حمايتة تقعيتل عمميتة إن المقلتومين الستابقين ُيجستدان _2
 . اجتماعية أو اقتصادية أو صحية أضرارا تمح  ب  قد وخدمات

 األخيرة السنوات في كبيرة أهمية اكتسب المستلمم حماية موضوع فإن األحوال كل وفي
 أدر التذق   األمترالعتالم دول معظتم فتي القستاد ظتاهرة وانتشتار الضتعف اإلدارق وجتود مع برز
 في متناسبة رغي أسعار ذات أو مطابقة لممواصقات غير بسمع وتجليزهم المستلمكين خداع إل 
 خاصة الدعاية واإلع ن عبر والتضميل الخداع عممية في المتطورة اإلع م وسائل استخدام ظل
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 التربئ فتي الرغبتة أن إلت  باإلضتافة التعاقديتة  العمميتة في الضعيف الطرف يمنل المستلمم وأن
 مشتروعة غيتر أستاليب إلتبتاع الختدمات ومقتدمي والمنتجتين التجتار متن دفعتت العديتد الستريع
 .المختمقة ال ش والخداع وسائل باستخدام السريع لإنراء

 : أىداف حماية المستيمك 2-2-7-3
 عمتتتتت  تعتمتتتتتد حيتتتتتث  المستتتتتلمم عتتتتتن التتتتتدفاع هتتتتتي المستتتتتلمم حمايتتتتتة متتتتن أهتتتتتم أهتتتتتداف

 الختداع عمميتات من حمايت  خ ل من وذلم عمي   المباشر تئنيرها من والحد الوقائية المعالجات
 الشتركات  في والتسويقية اإلنتاجية واألنشطة العمميات مختمف في تمارس التي لوالتضمي وال ش
 المستتتلمم حمايتتة حركتتة نإفتت وعميتت   المختمقتتة المنتجتتات استتتخدام عتتن الناجمتتة المختتاطر وكشتتف
  المجتمتتتع و المستتتتلمم عمتتت  وانعكاستتتلا الستتتو  فتتتي الحاصتتتمة المشتتتاكل متتتع تتتترتبط دائمتتتا كانتتتت

 :(24)في األتي المستلمم حماية حركة أهدافويمكن اختصار 
 المختمقتة الطتر  جتراء يصتيب  التذق يتفز وال والتضتميل الختداع أساليب تجاد المستلمم_ حماية 1

 .الوسطاء أو المنتجين قبل من ذلم كان وسواء البيع  مجال في والمعتمدة

 .يحتاجلا التي السمع في الحاصل الت عب من وحمايت  المستلمم بحقو  بااللتزام التعلد_ 2
 فتتتي المجتمتتتع عوائتتتل متتتن ختتتاص بشتتتكل والمعتتتوزين المتتتنخقض التتتدخل لتتتذوق المستتتاعدة تقتتديم_ 3

 .يحتاجونلا التي األساسية السمع عم  الحصول
 عمتت  يتعتتذر والتتتي بالمستتتلمم المتعمقتتة المعمومتتات تقتتديم فتتي األعمتتال منظمتتات متتع التعتتاون_ 4

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

 األسوا  تشلدد الذق الكبير التعقيد ظل في يحتاج  ما عم  الحصول في المستلمم مساعدة_ 5
 .السو  في الموجودة السمع وتنوع تعدد جراء من

 :المستيمك حماية عن المسؤولة األطراف 3-2-7-3
 :(25)يمكن اختصارها فيما يميتوجد مجموعة من األطراف مسؤولة عن حماية المستلمم 

منتذ أن ظلترت فكترة حمايتة المستتلمم والتدفاع عتن مصتالح  زاد دور الحكومتات _ الحكومات: 1
فتتي التتدول المختمقتتة فتتي لعتتب أدوار هامتتة لضتتمان حقتتو  المستتتلمم فتتي الحصتتول عمتت  البيانتتات 

تم التكقتتل بلتتذد نتقاداتتت   وغيرهتتا  ويتتإوالمعمومتتات دون تضتتميل  وضتتمان حقتت  فتتي االستتتماع إلتت  
القضتتايا وغيرهتتا التتتي تصتتب فتتي حمايتتة المستتتلمم متتن ختت ل تقعيتتل عمتتل ااألجلتتزة القانونيتتة فتتي 

 الوزارات  واألجلزة اإلشرافية والرقابية  واألجلزة القضائية .
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يمعتتتب األفتتتراد دورا هامتتتا فتتتي تقعيتتتل الحمايتتتة متتتن منطمتتت  أنلتتتم أصتتتحاب المصتتتمحة األفرررراد:  _2
ذا التدور القعتال فتي الحمايتة متن خت ل التنظيمتات المختمقتة التتي يعممتون األول   ويمكن لعتب هت

 ضمنلا  مما يتيئ كشف الممارسات التسويقية التي تقود إل  اإلخ ل بحماية المستلمم.
إذا أردنتتتا أن نحمتتتل دور جمعيتتتات حمايتتتة المستتتتلمم فتتتي هتتتذا جمعيرررات حمايرررة المسرررتيمك:  _3

ا فتتي حمايتتة المستتتلمم وهتتذا متتن ختت ل ا هاًمتتتمعتتب دورً  المجتتال فتتيمكن القتتول أن هتتذد الجمعيتتات
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 

تتتي تحظتت  بتتئكبر اهتمتتام لتتدر المجتمتتع وهتتي: ونشتتر نقافتتة االستتتل م  والتركيتتز عمتت  القضتتايا ال
 لخ.إال ذاء  تموث اللواء  االتصاالت  التدخين....

تؤدق أجلزة اإلع م بمختمتف أنواعلتا دورا فتي حمايتة المستتلمم  متن خت ل _ أجيزة اإلعام: 4
توعية المجتمع فيمتا يختص حقوقت  ومصتالح   إضتافة إلت  دفاعلتا عتن هتذد الحقتو  متن منطمت  

ل ضمن القضايا االجتماعية  حيث نجد أن البرامه اإلع مية تلدف إل  المستاهمة فتي أنلا تدخ
معالجة منل هذد القضايا الحساسة بالنسبة لممجتمع  ككل عن طري  توعية المستلمكين بما يتيئ 

 للم إدرام حقوقلم وواجباتلم.
 :المستيمك حمايةفي  االجتماعية المسؤوليةدور المحاسبة عن  3-7-3 

ولقتتد نشتتئ   تبتر المحاستتبة عتتن المستؤولية االجتماعيتتة أحتتدث مراحتتل التطتور المحاستتبيعتُ 
الشتتركات التتتي للتتا تتتئنيرات ماليتتة  وقتتراراتهتتذا التطتتور الحتتديث نتيجتتة ل زديتتاد المنقتترد فتتي حجتتم 

االهتمتام بلتا متن قبتل المنظمتات والجمعيتات  إلت  أدرواقتصادية واجتماعية واسعة النطتا   ممتا 
ذو  االجتماعية المسؤولية وبذلم أصبحت المحاسبة عناألكاديمية  والملنية والجلات المحاسبية 

 عمتت  ستتمباً  يتتؤنر نشتتاط أق ممارستتةتتتؤنر عمتت  الشتتركات وتمنعلتتا عتتن  ةوستتموكي ةأخ قيتت أهميتتة
قيتتتاس  وال يتتتؤدق إلتتت  حمايتتتة حقوقتتت   حيتتتث تقصتتتئ فتتتي قوائملتتتا الماليتتتة عتتتن المستتتتلمم مصتتتمحة

 .اعيالتكمقة والعائد االجتم

المجتمتع  وتنميتة المتوارد البشترية  وتنميتة المتوارد  بتين والتقاعتل التقتارب يوضتئ  1رقتم ا والشكل
 المستتؤولية المحاستتبة عتتن ظتتل فتتيالطبيعيتتة والبيئتتة  وتحستتين نوعيتتة المنتتته وحمايتتة المستتتلمم  

  .المستلمم لحماية االجتماعية

 لحمايرررة االجتماعيرررة المسرررؤولية حاسررربة عرررنالم ظرررل فررري والتفاعرررل التقرررارب إطرررار يوضررر ( 1الشررركل رقرررم )
 .المستيمك
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 الباحثين إعداد من :المصدر

 المستتتؤولية الع قتتتة بتتين المحاستتتبة عتتن فكتترة تبمتتتور  نأ القتتول يمكتتتن  1رقتتم امتتن ختت ل الشتتتكل 
بتحقي  مجموعة من األنشطة التي تحق  رفاهية المجتمتع   مرهون المستلمم حمايةو  االجتماعية

ة  وتلتتتتم بتنميتتتة المتتتوارد البشتتترية المتمنمتتتة فتتتي العتتتاممين  وأخيتتترا العمتتتل عمتتت  وتحتتتافظ عمتتت  البيئتتت
 لحمايت . المستلمم صالئ تحقي 

  

االنشطة ذات 
العاقة بتنمية 
 الموارد البشرية

االنشطة ذات 
العاقة بحماية 
 المستيمك

االنشطة ذات 
العاقة بالموارد 

 البيئية

االنشطة ذات 
 العاقة بالمجتمع

مجاالت المحاسبة 
عن المسؤولية 
 االجتماعية

ة عن المحاسب
المسؤولية 
االجتماعية 

 وحماية المستيمك
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 :تحميل نتائ: الدراسة الميدانية 4-7-3
 مني: الدراسة المتبع: 1_4_7_3
ي الت النانوية  حيث تم االعتماد عم  البيانات في هذد الدراسة المنله الوصقي انستخدم الباحن_ ا1

اإلطار تم الحصول عميلا من اإلصدارات الحدينة من المؤتمرات والمج ت العممية  وذلم لبناء 
 .النظرق والمقاهيمي بلدف بمورة مشكمة الدراسة وصياغة فرضياتلا وأهدافلا

لية التي تم الحصول و البيانات األعم   _ استخدم الباحنان المنله التحميمي  من خ ل االعتماد2
تم توزيعلا عم  كل   كئداة رئيسية لجمع البيانات ستبيانإة الدراسة والمتمنمة في استمارة داأ عميلا من

من اموظقي مراقبة االقتصاد والشركات / الزاوية  وأعضاء هيئة التدريس بكمية االقتصاد / جامعة 
  بناًء عم  الدراسات السابقة. تم إعدادها وتطويرها والتي صبراتة  

 :ينة الدراسةمجتمع وع 2_4_7_3
 ( مجتمع وعينة الدراسة1الجدول رقم )

عينة   العدد إطار مجتمع الدراسة مجتمع الدراسة
 الدراسة

نسبة 
 العينة

مراقبة 
 االقتصاد

جامعة 
 صبراتة

 %51 27 37 الموظفين بمراقبة االقتصاد والشركات / الزاوية

 %46 23 34  بكمية االقتصاد / جامعة صبراتة أعضا  ىيئة التدريس

 %70 50 71 اإلجمالي

متتتوظقي مراقبتتتة االقتصتتتاد  متتتن يتكتتتون مجتمتتتع الدراستتتة   ُن حتتتظ أن1متتتن ختتت ل الجتتتدول رقتتتم ا
بجامعتتة صتتبراتة البتتالغ عتتددهم  أعضتتاء هيئتتة التتتدريس   و 37والشتتركات بالزاويتتة البتتالغ عتتددهم ا

عشتتوائية بمتتغ عتتددها قتتد تتتم أختتذ عينتتة و   ختت ل فتتترة إعتتداد الدراستتة   مقتتردة71   بإجمتتالي ا34ا
إلجتتراء االختبتتارات  جيتتدة نستتبة وهتتي تقريبتتًا متتن إطتتار المجتمتتع %  70ا وبنستتبة  مقتتردة  50ا

 .اإلحصائية

 صدق األداة: 4-7-3-3
وذلتتتم متتتن ختتت ل   صتتتد  أداة الدراستتتة إذ تتتتم استتتتخدام أستتتموب الصتتتد  اناختبتتتر الباحنتتت

أختذ  وقتد  فتي مجتال الدراستةعرض االستبانة عم  مجموعتة متن المحكمتين متن أصتحاب الخبترة 
 ب البية م حظات المحكمين لوضعلا في صي تلا النلائية. انالباحن
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 ثبات األداة: 4-7-3-4

متتن أجتتل اختبتتار نبتتات أداة الدراستتة تتتم استتتخدام اختبتتار كرونبتتاخ ألقتتا الختبتتار االتستتا  
ي استتجابات عينتة   إلت  درجتة نبتات فت1الداخمي لألداة  حيث تشير النتائه الواردة فتي الجتدول ا

وبالتالي    %60اوهي نسبة مقبولة  ألن قيمة ألقا المعيارية أكنر من   %89.3االدراسة كانت 
يمكتتتن القتتتول أن هتتتذا المقيتتتاس نابتتتت بمعنتتت  أن المبحتتتونين يقلمتتتون بنتتتودد بتتتنقس الطريقتتتة وكمتتتا 

قي  نقس النتتائه   وعمي  يمكن اعتمادد في هذد الدراسة الميدانية لكون نسبة تحانيقصدها الباحن
  .%89.3الو أعيد تطبيق  مرة أخرر تقدر 

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

 قيمة ألفا عدد الفقرات المحور
 0.893 13 االستبيان

 :اختبار مقياس االستبانة 4-7-3-5

   لتحديتد Likert Scale of  three pointsلقتد تتم اعتمتاد مقيتاس ليكترت الن نتي ا
 كما هو موضئ في الجدول التالي: ة ستباندرجة األهمية النسبية لكل بند من بنود اإل

 الدراسة فيوزان المقياس الثاثي المعتمد قيم ومعايير كل وزن من أ (3) رقم جدول

 غير موافق محايد موافق المقياس
 1 2 3 الدرجة

 :يمقياس األىمية النسبية لممتوسط الحساب 4-7-3-6
تتتم وضتتع مقيتتاس ترتيبتتي لممتوستتط الحستتابي وفقتتا لمستتتور أهميتتت  وذلتتم الستتتخدام  فتتي تحميتتل 

 النتائه كما يمي: 
 مقياس ترتيبي لممتوسط الحسابي( 4جدول رقم )

 غير موافق محايد موافق المقياس
 1.66-1 2.33-1.67 3-2.34 الدرجة

 مقياس األىمية النسبية لممتوسط الحسابي (5) رقم جدول

 األىمية النسبية المتوسط الحسابي
 منخفضة 1-1.66

 متوسطة 1.67-2.33
 مرتفعة 2.34-3
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 :توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي 4-7-3-7
 ( توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي6) رقم جدول

 النسبة العدد التخصص العممي
 %48 24 محاسبة
 %26 13 اقتصاد

 %10 5 تمويل ومصارف
 %16 8 دبموم تجاري

 %100 50 المجموع
 من عينة الدراستة هتم متن تخصتص المحاستبة   %48ما نسبت  ا   إل  أن6الجدول رقم ايشير 

تخصصلم تمويل   %10اتخصصلم دبموم تجارق  وأن   %16اتخصصلم اقتصاد    %26ا
 المحاسبة يتخصص ضمن من تن النسبة األعم  لعينة الدراسة كانأ ن حظ وبالتالي  مصارف

واالقتصتاد  وهتتم القئتة التتتي للتتا ع قتة مباشتترة بموضتتوع الدراستة الحاليتتة  ولتتديلم القتدرة أكنتتر متتن 
 .غيرهم عم  تقلم فقرات اإلستبانة واإلجابة عميلا

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

 النسبة العدد يفيةالدرجة الوظ
 %6 3 مدير إدارة
 %18 9 رئيس قسم

 %10 5 مراجع داخمي
 %38 19 موظف

 %28 14 عضو ىيئة تدريس
 %100 50 المجموع

متتتوظقي مراقبتتتة  متتن عينتتتة الدراستتتة هتتم متتتن  %38ا متتتا نستتتبت  أن ُن حتتظ  7الجتتتدول رقتتتم امتتن 
بكميتتة  أعضتتاء هيئتة التتتدريس م متن%  هتت28االقتصتاد والشتتركات ببمديتة الزاويتتة  وأن متا نستتبت  ا

  %10ادرجتتتتتلم الوظيقيتتتتتة رئتتتتيس قستتتتم  فتتتتي حتتتتتين أن   %18ا  االقتصتتتتاد / جامعتتتتة صتتتتبراتة
 ت تتضتمنوبالتالي فتإن النستبة األعمت  لعينتة الدراستة كانت  مديرق إدارة  %6امراجعين داخمين  

بكميتتتة االقتصتتتاد /  أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريسمتتتوظقي مراقبتتتة االقتصتتتاد والشتتتركات ببمديتتتة الزاويتتتة  و 
جامعتتة صتتبراتة  وهتتذا يتقتت  متتع موضتتوع الدراستتة 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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 :سب المؤىل العمميتوزيع عينة الدراسة ح 4-7-3-9

 مؤىل العمميع عينة الدراسة حسب ال( توزي8) رقم جدول
 النسبة العدد المؤىل العممي
 %14 7 دبموم عالي

 %16 8 معيد
 %32 16 بكالوريوس
 %20 10 ماجستير
 %18 9 دكتوراه
 %100 50 المجموع

  البكتالوريوسحممتة متن عينتة الدراستة هتم متن   %32ا متا نستبت    يشير إلت  أن8الجدول رقم ا
والمعتتدين  متتن حممتتة التتدكتوراد   %18ا   %20فتتي حتتين حظيتتت حممتتت الماجستتتير متتا نستتبت  ا

مؤهملم العممي دبمتوم عتالي  وبالتتالي فتإن النستبة األعمت    %14ا %  16تحصموا عم  نسبة ا
  نستبة   حيث كانت أعم6ت درجة البكالوريوس  وهذا يتواف  مع الجدول رقم العينة الدراسة كان

لمتتتوظقي مراقبتتتة االقتصتتتاد والشتتتركات ببمديتتتة الزاويتتتة  ممتتتا ُيعطتتتي نقتتتة  حستتتب الدرجتتتة الوظيقيتتتة
 .ومصداقية في اإلجابة عم  فقرات اإلستبيان

 :توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة 4-7-3-10
 سنوات الخبرةع عينة الدراسة حسب ( توزي9) رقم جدول

 النسبة العدد سنوات الخبرة
 %6 3 سنوات 5من أقل 
 %42 21 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 %32 16 سنة 15إلى أقل من  10من 
 %20 10 سنة فأكثر 15

 %100 50 المجموع
  5امتن عينتة الدراستة خبترتلم متن   %42ا متا نستبت  إلت  أن  9الجدول رقم اُتشير النتائه في 

فتي  ستنة   15اإلت  أقتل متن   10اخبترتلم متن   %32وما نستبت  اسنوات    10اإل  أقل من 
  ستتنوات  5اخبتترتلم أقتتل متتن   %6افتتي حتتين أن ستتنة فتتئكنر    15اخبتترتلم   %20حتتين أن ا

  سنة  15إل  ا سنوات  5ا من من ذوق الخبرة تلنسبة األعم  لعينة الدراسة كانوبالتالي فإن ا
رة فتي مجتال %   وهذا يتدل عمت  أن عينتة الدراستة كانتت متن ذوق الخبت74حيث حظيت بنسبة ا

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

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المستوى المئوي

د تفاعل بين الشركات التابعة لوزارة االقتصاد مع يوج 1
 متوسطة %64.67 890. 1.94 البيئة الميبية لحماية المستيمك.

2 
االفصاح عن مسؤولية الشركة تجاه المجتمع كتقديم 
من  لمتعميم، ودعم القطاع الصحي، وغيرىا مما يحقق 

 الرفاىية االقتصادية.

 
2.40 

 
.857 

 
80.00% 
 

 مرتفعة

3 

فصاح عن مسؤولية الشركة تجاه البيئة المحيطة اال
بيا كاالفصاح عن تكاليف التموث في القوائم المالية 
لمشركة أثنا  عممية تصنيع المنت: أو عند البيع مما 

 يؤذي لحماية المستيمك.

 
2.36 

 
.875 

 
78.67% 

 
 مرتفعة
 
 

4 
تقوم الشركة باالفصاح عن مسؤوليتيا اتجاه موظفييا 

احي المادية والمعنوية والتعميمية لتنمية من جميع النو 
 الموارد البشرية.

 
2.32 

 
.844 

 
77.33% 

 
 متوسطة

5 
االفصاح عن مسؤولية الشركة تجاه االرتقا  بالمنتجات 
لتحقيق رضا  المستيمكين عن المنت: ومدى سامة 

 وآمان المنت: لحماية المستيمك.

 
2.34 

 
.848 

 
78.00% 

 مرتفعة

يوض  أنشطة المحاسبة عن  وجود نظام سميم 6
 المسؤولية االجتماعية لقياسيا في القوائم المالية.

 
2.08 

 
.877 

 
 متوسطة 69.33%

ُيساىم إصدار قوانين وتشريعات في المحاسبة عن  7
 المسؤولية االجتماعية في حماية المستيمك.

 
2.48 

 
.839 

 
82.67% 

 مرتفعة

8 
جتماعية ُتساىم مجاالت المحاسبة عن المسؤولية اال

في  تحقيق الرقابة عمى الموردين والعما  لحماية 
 المستيمك.

 
2.36 

 
.851 

 
 مرتفعة 78.67%

يتم االرتقا  بمستوى مراقبة جودة السمع والمنتجات  9
 داخل الشركة لحماية المستيمك.

 متوسطة 77.33% 819. 2.32

10 
استخدام الدعاية واإلعان عن المنت: بين الحين 

 مرتفعة %84.67 706. 2.54 واآلخر.

العناية بالتعريف بالمنت: من خال وضع العامة  11
 مرتفعة %86.67 670. 2.60 الازمة عميو.

 مرتفعة %82.67 789. 2.48 .تطوير المنت: بالشكل الذي ُيمبي حاجات المستيمكين 12

عام المستيمكين بأية تغيرات متوقعة في كميات إ 13
 مرتفعة 78.675 827. 2.36 وأسعار المنتجات.

 مرتفعة  0.546 2.35 الفقرات ككل 

   يتضتتئ أن جميتتع المتوستتطات الحستتابية لمققتترات التتتي تقتتيس متتدر 10متتن ختت ل الجتتدول رقتتم ا
تتتراوح  المستؤولية االجتماعيتة فتي حمايتة المستتلمم فتي ليبيتا المحاستبة عتن إدرام أهمية استخدام
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أن متتتتدر اإلدرام هتتتتو بدرجتتتتة إمتتتتا متوستتتتطة أو     وجميعلتتتتا تشتتتتير إلتتتت 2.60ا –  1.94بتتتتين ا
عناية بالتعريف بالمنته متن خت ل وضتع الع متة االالقائمة   11رقم ا فمقد حصمت الققرة  مرتقعة

نحرافلتا إ  وبمتغ 2.60عمت  المرتبتة األولت  إذ بم تت قيمتة المتوستط الحستابي للتا ا  ال زمة عميت 
التي   1رقم ا ي للا مرتقعة  بينما حصمت الققرة   وتعد قيمة المتوسط الحساب0.670المعيارق ا

يوجتتتتد تقاعتتتتل بتتتتين الشتتتتركات التابعتتتتة لتتتتوزارة االقتصتتتتاد متتتتع البيئتتتتة الميبيتتتتة لحمايتتتتة اتتتتتنص عمتتتت  
  وتعد قيمة 0.890نحراف معيارق اا    و 1.94عم  المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ا  المستلمم

  أن المتوستتط العتتام لققتترات متتدر إدرام كمتتا تشتتير النتتتائه إلتت  المتوستتط الحستتابي للتتا متوستتطة
أهميتتتة استتتتخدام المحاستتتبة عتتتن المستتتؤولية االجتماعيتتتة فتتتي حمايتتتة المستتتتلمم فتتتي ليبيتتتا يستتتاوق 

ممتا يتدل عمت   وتعتد قيمتة المتوستط الحستابي للتا مرتقعتة    0.178نحراف معيارق اإ  ب2.35ا
دام المحاستتبة عتتن المستتؤولية متتدر إدرام أهميتتة استتتخ أنتت  هنتتام اتقتتا  بتتين أفتتراد العينتتة عمتت  أن

 االجتماعية في حماية المستلمم في ليبيا بشكل عام هو بدرجة مرتقعة.

 :اختبار فرضية الدراسة 4-7-3-12
يوجد إدرام ألهمية استتخدام المحاستبة عتن المستؤولية االجتماعيتة لحمايتة ال : الفرضية الرئيسية

 .البيئة الميبية المستلمم في
 تم صياغة القرضية التالية:لدراسة هذد القرضية  

يوجتتتد إدرام ألهميتتتة استتتتخدام المحاستتتبة عتتتن المستتتؤولية االجتماعيتتتة لحمايتتتة ال  الفرضيييال الييييفرال 
 . 2امتوسط اإلجابات أقل من أو يساوق  البيئة الميبية المستلمم في

ة يوجتتتد إدرام ألهميتتتة استتتتخدام المحاستتتبة عتتتن المستتتؤولية االجتماعيتتتة لحمايتتت الفرضرررية البديمرررة:
 . 2امتوسط اإلجابات أكبر من  البيئة الميبية المستلمم في

 لعينة واحدة  T.testا والختبار هذد القرضية تم استخدام اختبار  
 لعينة واحدة (t) نتائ: اختبار(: 11جدول رقم )

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (t)اختبار 

مستوى المعنوية 
 المشاىدة

المحاسبة عن المسؤولية  ألىمية استخدام كيوجد إدرا
 البيئة الميبية. االجتماعية لحماية المستيمك في

2.35 0.546 4.565 0.000 

بمستتتتتور معنويتتتتة   4.565اتستتتتاوق   tاقيمتتتتة اختبتتتتار    أن:11يتبتتتتين متتتتن ختتتت ل جتتتتدول رقتتتتم ا
قرضتتية ممتتا يعنتتي رفتتض القرضتتية الصتتقرية  وتقبتتل ال  0.05اوهتتي أقتتل متتن   0.000ا مشتتاهدة

يوجتتتتتد إدرام ألهميتتتتتة استتتتتتخدام المحاستتتتتبة عتتتتتن المستتتتتؤولية االجتماعيتتتتتة لحمايتتتتتة البديمتتتتتة أق أنتتتتت  
  البيئة الميبية. المستلمم في
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   :نتائ: وتوصيات الدراسة5-7-3 

 نتائ: الدراسة:  1-5-7-3

 .المستلمم حماية في ودورها االجتماعية المسؤوليةالمحاسبة عن  بين واضحة ع قة توجد_ 1

 .عناية بالتعريف بالمنته من خ ل وضع الع مة ال زمة عمي ال_ 2

 استخدام الدعاية واإلع ن عن المنته بين الحين واآلخر._ 3

ُيستتتتاهم إصتتتتدار قتتتتوانين وتشتتتتريعات فتتتتي المحاستتتتبة عتتتتن المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة فتتتتي حمايتتتتة _ 6
 المستلمم.

 .تطوير المنته بالشكل الذق ُيمبي حاجات المستلمكين_ 5

البيئة  يوجد إدرام ألهمية استخدام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية لحماية المستلمم في _6
 الميبية.

 توصيات الدراسة: 2-5-7-3

 من خال النتائ: التي توصمت إلييا الدراسة يوصي الباحثان بما يمي:

 ركة.داخل الش المحاسبة عن المسؤولية االجتماعيةب تتعم إصدار قوانين وتشريعات _ 1

حمايتتة ممستتاهمة فتتي تقاعتتل بتتين الشتتركات التابعتتة لتتوزارة االقتصتتاد متتع البيئتتة الميبيتتة ل_ إقامتتة 2
 .المستلمم

_ إلزام الشركات التابعة لمراقبة وزارة االقتصاد عم  االفصاح عن مجاالت محاستبة المستؤولية 3
 االجتماعية في قوائملا المالية.

ات عمميتتتة  وورش عمتتتل حتتتول ُستتتبل تعزيتتتز مقلتتتوم قيتتتام الجامعتتتات بتتتإجراء متتتؤتمرات ونتتتدو  _4
المسؤولية االجتماعية والمحاسبة عنلا باعتبارها وستيمة فع التة فتي مستاعدة الشتركات الميبيتة عمت  

 البقاء وتحقي  ميزة تنافسية في ظل المنافسة المتزايدة. 
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