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من خالل ممارسات  Covid-19ردود فعل شركات النفط الليبية تجاه جائحة 
 المحاسبين وأراء تصورات -عنها  واإلفصاح المسؤولية االجتماعية للشركات

  صر علي القميتالمنعم المن أ.عبد
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 الملخص:
وتصورات المحاسبين لردود فعل الشركات النفطية  أراءاستكشاف  ىتهدف الدراسة ال   

ومدي االلتزام  بممارسات بالمسؤولية  ،COVID- 19الليبية على انتشار جائحة 
 ،من انتشار الجائحة عنها المتعلقة بالحد اإلفصاحاالجتماعية للشركات والمعلومات التي تم 

مختلفة من المهتمين بمهنة  مجموعات ثالثة وأراءمعرفة وجهات النظر وذلك من خالل 
التدريس وطلبة الدراسات العليا بقسم المحاسبة كلية االقتصاد  هيئةالمحاسبة وهم )أعضاء 

(.وتم ة الواقعة في نطاق بلدية الزاويةجامعة الزاوية، والمحاسبين العاملين بمكاتب المحاسب
نتائج الدراسة  االستبيان. ع البيانات من المحاسبين عن طريقمتقييم التصورات من خالل ج

لشركات النفطية  التزام من اهناك  إنوتصورات المحاسبين كشفت علي أراء  إن اطهرت
، من خالل زيادة تنفيذ Covid-19في مواجهة جائحة  بمسؤوليتها االجتماعية الليبية بالوفاء

 أثارشركات التي ساعدت علي التخفيف من المسؤولية االجتماعية  لل  وأنشطةبرامج 
 ، حيث قامت الشركات خالل فترة الجائحة البشرية بالشركات والمجتمعالجائحة علي الموارد 

بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين من خالل توفير ما يلزم من معدات الحماية التي 
 صحي عن العاملين وأسرهملتامين الا ىال باإلضافة، يحتاجها العمال في مواقع اإلنتاج

تقديم إرشادات صحية و وضمان توفير  الخدمات الصحية لهم، واقامت الدورات تدريبية 
خدمة المجتمع قامت  إطاروفي ، إتباعهااالحترازية  الواجب  باإلجراءات للتوعية للموظفين

جتمع سسات المؤ التبرع ودعم موذلك من خالل  الشركات بتقديم مساهمات إيجابية للمجتمع
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د السلع التطوعي، وضمان استمرار توري العمل دعم في المساهمةالمدني واألنشطة الخيرية و 
تصورات المعنيين بمهنة المحاسبة يرون  إنكما أظهرت النتائج  .وتقديم الخدمات األساسية

خصوصا اإلفصاح عن  اإلفصاح أنواعالشركات النفطية الليبية قد اهتمت ببعض  إن
لقة بالموارد البشرية خالل فترة الجائحة، وان هناك تدني في افصاحات المعلومات المتع

 المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بخدمة المجتمع .
 عناإلفصاح  ،COVID – 19جائحة  للشركات، االجتماعية المسؤولية: الكلمات الدالة

 كورونا. للشركات، فيروس االجتماعية المسؤولية
 

Abstract: 

The study aims to examine the views and perceptions of accountants 

for the reactions of Libyan oil companies to the spread of the COVID-

19 pandemic, and the extent of commitment to corporate social 

responsibility practices and the information that has been disclosed, 

by knowing the views and opinions of three different groups of people 

interested in the accounting profession, who are faculty members and 

students Postgraduate studies in the Accounting Department, Faculty 

of Economics, Zawia University, and accountants working in 

accounting offices located within the Zawia municipality. Perceptions 

were assessed by collecting data from accountants by means of a 

questionnaire. The results of the study showed that the opinions and 

perceptions of accountants revealed that there is a commitment from 

Libyan oil companies to fulfill their social responsibility in the face of 

the Covid-19 pandemic, by increasing the implementation of 

corporate social responsibility programs and activities that helped 

mitigate the effects of the pandemic on human resources in companies 

and society. During the pandemic period, companies provided a 

healthy and safe working environment for employees by providing the 

necessary protective equipment needed by workers at production sites, 

in addition to health insurance for workers and their families and 

ensuring the provision of health services to them, and holding training 

courses and providing health instructions to employees to raise 

awareness of precautionary measures To be followed, and in the 

context of community service, companies have made positive 
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contributions to the community by donating and supporting civil 

society institutions and charitable activities and contributing to 

supporting volunteer work, ensuring the continuity of the supply of 

goods and providing basic services. The results also showed that the 

perceptions of those concerned with the accounting profession see that 

the Libyan oil companies have been interested in some types of 

disclosure, especially the disclosure of information related to human 

resources during the pandemic period, and that there is a decline in the 

disclosures of corporate social responsibility related to community 

service 

 
 :المقدمـــــــــــة

 معظم الدولمن أكبر المشكالت التي تواجه  91-تفشي كوفيد مشكلة  أصبحت 
إلى ظهور  أزمة صحية عامة غير مسبوقة، كان لها آثار اقتصادية  أدتحيث ، في العالم

واجتماعية وسياسية في جميع المجتمعات، حيث اجبر هذا الفيروس العديد من الحكومات 
الحجر الصحي  للحد من انتشاره السريع مما اثر على التام و على تنفيذ سياسات اإلغالق 

  COVID -19التي سببتها جائحة اآلثار ى، وللتغلب علمعحياة جميع شرائح المجت
تعاون ومساهمة جميع القطاعات في المجتمع  أصبحفقد  علي القطاعات كافة وانعكاساتها

حتميا، و في ظل هذه الظروف الصعبة   أمرا   في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجائحة
 COVID-19ذولة للتغلب على جائحة دور ا فعال في الجهود المبلعبت العديد من الشركات 

من خالل السياسات التي تقع ضمن االضطالع ببرامج وأنشطة المسؤولية  تأثيرهاوتخفيف 
، حيث وضع نها  في المجتمعات التي تعمل بهاع واإلفصاحاالجتماعية للشركات 

COVID-19 مدي فعاليتها في كيفية ممارسة  الشركات بشكل أكبر في اختبار حول
ذلك من  يأتي، و He and Harris, 2020ية االجتماعية للشركات أثناء األزمة المسؤول

خالل الدور المحوري الذي تقوم به المحاسبة االجتماعية في خدمة المجتمع، وانطالقا من 
الشركات على نحو متزايد أن النجاح واألرباح التجارية ليست هي الهدف الرئيسي  إدراك

المسؤولية  ويعز يبرر يتطلب السلوك الذيللشركات، ولكن بدال من ذلك 
ردود الفعل للشركات  ، وفي هذا السياق ، فان  (Mohamed,et al, 2014)االجتماعية

من منطلق مسؤولياتها االجتماعية سيساعد في ضمان  تجنب اآلثار السلبية النتشار 
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 COVID-19خطوات استباقية للتصدي لمخاطر الجائحة ومعالجتها عن طريق اتخاذ 
والموردين والمجتمع بصفة عامة. لذلك   الموظفينبطريقة تخفف من اآلثار السلبية على 

عنها مع  واإلفصاحتتناول هذه الورقة موضوع ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات 
المسؤولية االجتماعية للشركات النفطية الليبية المتعلقة  أنشطةاإلشارة بشكل خاص إلى 

 . COVID-19بـمكافحة جائحة 

 مشكلة الدراسة :
، والذي  يزداد  COVID-19جائحة تعاني جميع المجتمعات من تفشي في الوقت الحاضر 

وأصبحت  االجتماعية،العديد من المشاكل االقتصادية و  إلى أدىالذي  األمر ،انتشاره بسرعة
جميع أفراد ، األمر الذي يدعو لتضافر جهود ةالمشاكل االقتصادية  التي يسببها أكثر خطور 

المجتمـع ومنظماته للمساهمة في حل هذه المشكالت ومواجهة المخاطر التي تحـيط بهـم، 
لمـسؤولية االجتماعيـة وذلـك عبـر الوسائل واألساليب المتاحة، ويبرز هنا دور المحاسبة عـن ا

ها عنها كإحدى هذه األدوات التي تساعد المنظمات على الوفاء بواجبات للشركات واإلفصاح
 إلى باإلضافة ،هذه المشكلة والتغلب عليها آثاراتجاه المجتمع والبيئة، وتعمـل على مكافحة 

 واإلفصاحدور المحاسبين في منشآت ومؤسسات المجتمع، الذين يقع علـى عـاتقهم تسجيل 
 المصلحة أصحاب، والتقرير عنها إلـى جميع ت المسؤولية االجتماعية للشركاتعن ممارسا

بالتالي وضعت هذه الجائحة و  ،بصفة عامةساهمين او الدائنون والمجتمع سوء من الم
المتمثل باالهتمام رها االجتماعي في فترة الجائحة و تحدي كبير بخصوص دو  أمامالشركات 

دور ا رئيسي ا في حل  تلعب الشركات، حيث ا والمجتمع المحلي الذي تعمل بهبالعاملين به
تتمثل مساهمة الشركات في مكافحة  و، االجتماعية اليتهو لمسؤ وفقا المشكالت المجتمعية  

السلبية من خالل برامج  أثارهاالتخفيف من والحد من انتشارها و   COVID - 19جائحة 
وبالتالي   ،األنشطةوالقيام باإلفصاح عن تلك و ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات، 

ية بأنشطة المسؤولية االجتماعية على درا المصلحة المستهدفين أصحابتجعل الشركات 
، ونظرا عن ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات اإلفصاحللشركات من خالل 

المسؤولية االجتماعية للشركة  تحاول  الدراسة معرفة  ببرامجلالهتمام المتزايد للشركات 
 COVID 19عن انتشار جائحة  نفطية الليبية مع األزمة الناتجةكيفية تعاملت الشركات ال
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عن  اإلفصاحمن خالل معرفة ردود وممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات و 
 أراءو  الليبية من خالل استكشاف وجهة نظر المعلومات المحاسبية االجتماعية للشركات

يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل طرح  قما سبوبناء علي وتصورات المحاسبين.
 السؤال التالي:

 النفطية الليبيةمحاسبين لممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات ماهي تصورات ال
 ؟COVID -19عنها المتعلقة بمكافحة جائحة  واإلفصاح

 -الفرعية التالية : السؤال األسئلةويتفرع من هذا 
ماهي تصورات المحاسبين لممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات التي قامت  -9

 ؟COVID -19ة المتعلقة بمكافحة جائحة بها الشركات النفطية الليبي
االجتماعية للشركات  وليةمعلومات المسؤ عن  لإلفصاحماهي تصورات المحاسبين  -2

 -COVIDعنها و المتعلقة بمكافحة جائحة  باإلفصاحالتي قامت الشركات النفطية الليبية 
 ؟19

 الدراسة: أهداف
  -تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

عنها والدوافع  اإلفصاحللشركات و رف علي مفهوم المسؤولية االجتماعية التع -9
 للشركات. االجتماعية المسؤولية عن اإلفصاح الكامنة وراء

ممارسات المسؤولية للشركات النفطية  المحاسبين حول وأراءالتعرف علي تصورات  -2
 COVID 19الليبية االجتماعية للشركات خالل جائحة 

المسؤولية  عن معلومات اإلفصاححول  وأراء المحاسبين التعرف علي تصورات -3
 .COVID 19االجتماعية للشركات النفطية الليبية خالل جائحة 

 
 الدراسة:  أهمية

 للشركات االجتماعيـة المـسؤولية ممارسات أهم توضح أنها في الدراسة هذه أهمية تنبع
 االجتماعية المـسؤولية علوماتالم وتوضح ،91- كوفيد جائحة من والحد بمكافحة المتعلقة

 وطلبة التدريس، هيئة أعضاء هي فئات ثالثة نظـر وجهة من وذلك عنها اإلفصاح متي التي
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 في المحاسبة بمكاتب العاملين والمحاسبين الزاوية، بجامعة المحاسبة بقسم العليا الدراسات
 الزاوية. بلدية نطاق
 :ةالدراسحدود 

ة تصورات المهتمين بمهنة المحاسبة للبعد االجتماعي دراس اقتصرت هذه الدراسة علي
عن ممارسات المسؤولية  الليبية واإلفصاحللمسؤولية االجتماعية للشركات النفطية 

البشرية  الموارد ىعل، مع التركيز COVID 19 جائحة أثاراالجتماعية المتعلقة بتخفيف 
صادي  للمسؤولية االجتماعية دون التطرق للبعد البيئي و البعد االقت وخدمة المجتمع

 للشركات.

 :الجانب النظري 
 -الدراسات السابقة:

تحليل تطور مفهوم المسؤولية  ىالالدراسة  هدفت ((Navickas,et al.,2021دراسة    
، وهما ألزمات التي هزت المجتمع العالمياالجتماعية للشركات بين فترتين من أشد فترات ا

تشير النتائج إلى أن أنشطة المسؤولية االجتماعية  .COVID-19الكساد الكبير ووباء 
، COVID-19للشركات يتم تنفيذها من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم كاستجابة لـ 

حيث شاركت الشركات المسؤولة اجتماعي ا بنشاط في األنشطة للمساهمة في سالمة ورفاهية 
تعمل الشركات التي  الدولة، حيثأصحاب المصلحة.  بغض النظر عن مستوى التنمية في 

تتمتع بخبرة في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات بمسؤولية تجاه مجتمعاتها. كما تظهر 
النتائج أن تحليل تقارير المسؤولية االجتماعية للشركات ووثائق الشركة والمعلومات العامة 

مسؤولية االجتماعية أن الشركات التي تم تحليلها لديها خبرة طويلة األمد في مجال ال
للشركات، لذلك فهي تساهم في تنفيذ أهداف المسؤولية االجتماعية للشركات من خالل 

 أنشطة مسؤولة اجتماعي ا حتى في فترة األزمة.
-COVIDتداعيات  بهدف تحديد (Zhang & Morse, 2021)في حين جاءت دراسة 

رات الثالث )قبل وأثناء وبعد( على المسؤولية االجتماعية للشركات في الصين في الفت 19
COVID-19  من مالكي ومديري  9919في الصين. تم إجراء استبيان عبر اإلنترنت على

وُطلب من المستجيبين تسجيل أولويات شركتهم خالل فترات ما قبل  الصينية،الشركات 
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يتعلق أن هناك تغيير ا ذا أولوية فيما  ى. نتائج الدراسة تشير الCOVID-19وأثناء وبعد 
إعطاء  انه تمبثالثة عشر جانب ا من جوانب المسؤولية االجتماعية للشركات. و اتضح 

، كان البعد البيئي هو الوحيد الذي تم COVID-19وبعد  االجتماعي أثناءاألولوية للبعد 
اعتباره أقل أهمية وأقل أولوية على المدى الطويل بعد الوباء. كانت األولويات الثالث األولى 

عنها هي وضع خطة للصحة والسالمة  اإلفصاحتم  للشركات التيمسؤولية االجتماعية لل
والمشاركة في األنشطة الخيرية وحماية التنوع البيولوجي. لم يتم اإلفصاح  العمل،في مكان 

 عن حماية البيئة واستخدام الطاقة النظيفة كأولوية في المسؤولية االجتماعية للشركات. 
( إلى قياس مستوى اإلفصاح عن  (Albitar,et al ,2021ة هذا وهدفت دراس

COVID-19  في تقارير المسؤولية االجتماعية للشركات لعينة من الشركات البريطانية
والتحقيق فيما إذا كان مستوى اإلفصاح محسن ا للشركات التي ُتخضع تقارير المسؤولية 

نتائج إلى أن وجود ضمان خارجي االجتماعية للشركات الخاصة بها لعملية ضمان. تشير ال
في تقارير  COVID-19عن معلومات  باإلفصاحمستقل يرتبط بشكل كبير وإيجابي 

ا أنه عندما يتم تقديم ضمان من قبل شركات  المسؤولية االجتماعية للشركات. وجد أيض 
 ، تشير النتائج إلى أنCOVID-19يتم تعزيز الكشف عن المعلومات المتعلقة بـ المحاسبة،

التأكيد على تقارير المسؤولية االجتماعية للشركات يوفر حماية "شبيهة بالتأمين" تخفف من 
 المخاطر وتشير إلى السلوك األخالقي لإلدارة أثناء الوباء.

فهدفت الدراسة  إلى الكشف عن ممارسات ( Faisal, et al  ,2021(اما دراسة 
السهم والتداول كمتغير معزز  عرس ذلك علي  وتأثيرالمسؤولية االجتماعية للشركات 

 وحجم التداول خالل وباء األسهم أسعار إفصاح المسؤولية االجتماعية للشركات عن بين
 19-COVID أن إدارة  أظهرت. نتائج الدراسة  ةاندونيسيشركة  33، و شملت الدراسة

وف الظر  المسؤولية االجتماعية للشركات على الرغم من ممارسة برامجالشركة تواصل 
عن المسؤولية  اإلفصاحوان  ، COVID-19غير المستقرة بسبب وباء االقتصادية

  . السهم سعر االجتماعية للشركات كان إيجابيا  ولكن لم يؤثرا  بشكل كبير على
ل التزام الشركات السريالنكية تحلي  ىهدفت ال ( (Mahroolet al . ,2020في حين قام 

مواجهة المخاطر الصحية واالقتصادية واالجتماعية على المسؤولية االجتماعية ل جراءاتبإ
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، وعالوة على ذلك تحدد هذه الدراسة إجراءات المسؤولية Covid-19جائحة خالل المجتمع 
طريق تحليل المحتوي  البيانات عناالجتماعية للشركات التي طورتها الشركات. تم جمع 

أن العديد من الشركات أظهرت التزام ا  شركة. تظهر النتائج 911للمواقع االلكترونية لعدد 
، عالوة COVID-19تخفف من تأثير  االجتماعية التيكبير ا بتطوير ممارسات المسؤولية 

مصالح ، وهي حماية بثالثة أهداف أساسيةالتزام الشركات ، أظهرت الدراسة على ذلك
 صلحة التجارية.، والرفاهية للمجتمع السريالنكي واألعمال الخيرية ذات المالمساهمين

بتأثير  تقديم نتائج تجريبية تتعلق ىفهدفت ال Abid,2021)&(Jahanدراسة  أما
ظيفي للموظفين خالل إفصاحات المسؤولية االجتماعية للشركات على مستوى الرضا الو 

سيما فيما يتعلق بحالة الشركات متعددة الجنسيات العاملة داخل حدود دولة أوقات الوباء، ال
 251ع البيانات من إجمالي لعربية المتحدة. استخدم االستبيان كوسيلة لجماإلمارات ا

؛ التركيبة السكانية والمسؤولية أقسام بما في ذلك 5ي على إجمالي ، والذي كان يحتو موظف ا
الخيرية والمسؤولية البيئية ورفاهية الجمهور العام ورضا الموظفين. ووجدت نتائج الدراسة أن 

القة خطية إيجابية مع متغيرات المسؤوليات الخيرية والمسؤوليات رضا الموظفين له ع
كان له  Covid-19البيئية. كما أوضحت الدراسة أن العمل الخيري التنظيمي في عصر 

 تأثير إيجابي كبير على مستويات رضا الموظفين.
زيادة تقوم ب وبئةألاوانتشار  األزمات أوقاتأن جميع الشركات في  تظهر الدراسات السابقة
ذلك من خالل ردود  للشركات، ويتضحات المسؤولية االجتماعية االفصاحات عن ممارس

لمسؤولية االجتماعية في بالزيادة في حجم اإلفصاح عن ا طريق التغيراتفعل الشركات عن 
البيئية كات أنظمة المحاسبة االجتماعية و ، طورت العديد من الشر تقاريرها، واستجابة لذلك

من وجود العديد من الدراسات  موالبيئي. وبالرغات اإلفصاح االجتماعي وزادت ممارس
توجد  التعراض العديد الدراسات اتضح انه انه من خالل اس إال الموضوع،السابقة في هذا 

صاح عنها تتعلق بالشركات دراسات تتعلق بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات واالف
لتبحث في تصورات العديد من المهتمين بالمحاسبة في  ، لذلك جاءت هذه الدراسةالليبية

ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا 
(COVID 19). 
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 (:(CSRمفهوم المسؤولية االجتماعية للشركة 
المسؤولية االجتماعية للشركات هي مفهوم يتوجب على الشركة بموجبه أن تتصرف 

في قرارات األعمال اليومية وإنشاء إستراتيجية للموظفين والموردين والعمالء  بمسؤولية
هو الهدف  األرباحيكون تحقيق  ، و يتطلب ذلك االلمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرينوا

االجتماعية أنشاء نظام أوسع للعالقات  ىيتعدي ذلك ال وإنماالوحيد للشركات 
, et al. ,2015)Moravcikovaذلك تشمل المسؤولية االجتماعية لألعمال (. و ب

القانونية واألخالقية التي لدى المجتمع من المنظمات في توقعات االقتصادية واالجتماعية و ال
وقت معين،  وتهدف المسؤولية االجتماعية للشركات  إلى وصف العالقة بين األعمال 

الشركات داخل ذلك المجتمع  ، وتوضيح دور والتزاماتارية والمجتمع األكبر المحيط بهاالتج
ne,2011)şFilizöz andFi عرف مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة (  و

: التزام الشركات بالتصرف بشكل أخالقي إنهاالمسؤولية االجتماعية للشركات علي 
والمساهمة في التنمية االقتصادية مع تحسين نوعية الحياة للقوى العاملة وأسرهم ، وكذلك 

 .et alعرف ).  كما (ne,2011)şFilizöz and  Fiتمع المحلي والمجتمع ككل للمج
,2012Mordi المسؤولية االجتماعية للشركات ببساطة بأنها "التزام أخالقي لتعزيز القيم )

المجتمعية قابلة للحياة لتوليد مناخ سلمي داخل مجتمع معين من قبل شركات تنفذ عملياتها 
 ع".المشروعة في هذا المجتم

 عن المسؤولية االجتماعية للشركات: اإلفصاحمفهوم 
هذه  اإلفصاح عنيجب على الشركة التي تؤدي أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات 

وذلك من خالل استخدام إفصاحات المسؤولية االجتماعية  المستهدفة،األنشطة إلى الفئات 
جتماعي والبيئي ألصحاب المصلحة،  للشركات لتوصيل سياساتها وممارساتها وأدائها اال

ويعكس اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات مواقف الشركة تجاه مصالح مختلف 
جتماعية أصحاب المصلحة والتزامها بالتنمية المستدامة. إن التواصل مع المسؤولية اال

الحد من ، و تجاريةء والتعرف على العالمة ال، مثل تحسين والء العمالللشركات له فوائد كبيرة
، و and Yang ,2021). (Zhangالتنافسية، وزيادة الميزة مخاطر العقوبات الحكومية

عملية توصيل اآلثار االجتماعية والبيئية  بأنهعن  المسؤولية االجتماعية  اإلفصاحيعرف 
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لإلجراءات االقتصادية المنظمات على جماعات المصالح معينة داخل المجتمع والمجتمع 
 ( .Rodrigues,2006) andrancoBككل

في محاولة لفهم دوافع  عن المسؤولية االجتماعية للشركات احاإلفصالدوافع الكامنة وراء 
عن المسؤولية االجتماعية تم استخدام العديد من النظريات المفسرة  الشركات لإلفصاح

 -:أهمها لإلفصاح
 -نظرية االقتصاد السياسي:

ية هي أنه ال يمكن إدارة األنشطة السياسية واالجتماعية الفكرة الرئيسية لهذه النظر 
ته في ، يجب أن يأخذ أي عمل يجب مراعاة في غياب أحد هذه العناصر. لذلكواالقتصادي

العديد من أصحاب  . يمارس الضغط على الشركات مناالعتبار المجتمع والسياسة
ير المعلومات لمختلف لتوف جتماعييتم استخدام اإلفصاح المالي واال المصلحة. لذلك

أي أن الشركات تنشر طواعية معلومات معينة إما لطلب  ،لمتلقين من أجل تلبية اهتماماتهما
الدعم من أصحاب مصلحة معينين )مثل الحكومة أو العمالء أو المنظمات البيئية( أو 

 لتخفيف الضغط الذي تمارسه عليهم من أصحاب المصلحة.
 :نظرية الشرعية

، تستند يم المجتمع وتلك الخاصة بالمنظمةة بأنها التطابق بين نظام قتم وصف الشرعي
، وأن هذا الحق يستحق من ية أن الشركة لها الحق في الوجودنظرية الشرعية على فرض

ا لديها الحق في الوجود م الشركة ليس إنوهذا يعني  ،ل التصرف وفق ا لتوقعات المجتمعخال
، لذلك تسعى الشركات باستمرار للتأكد من المجتمع ككلة مع قمتطاب أنشطتها إلىلم ينظر 

، وضمان أن أنشطتها ينظر إليها د وقواعد المجتمع الذي تعمل فيهاأنها تعمل ضمن حدو 
"مشروعة . و تعتمد هذه النظرية على مفهوم "العقد االجتماعي" بين  المجتمع بأنهامن قبل 

تعمل  آن. لذلك من المتوقع  Ismail,et al)(2014, .المنظمة والمجتمع الذي تعمل فيه
 راستثماالمنظمات بطريقة مقبولة اجتماعيا وذلك للوصول إلى الموارد، وضمان 

ولهذه الغاية، تسعى المنظمات إلى تحقيق التوافق بين  .(Wangombe,2015)وجودها
جتماعي "القيم االجتماعية التي تنطوي عليها أنشطتها وقواعد السلوك المقبول في النظام اال

.  وتقوم الشركات إلضفاء الشرعية على  (Van ,2009 )األكبر التي هي جزء منه 
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استخدام االفصاحات االجتماعية  إلىالمجتمع الذي تعمل فيه  أنشطتها داخل
 .(Mohamed,et al  ,2014)للشركات

 نظرية أصحاب المصلحة
نظام اجتماعي أوسع ،  ، ُينظر إلى المنظمة على أنها جزء منفي نظرية أصحاب المصلحة

يتكون من مجموعات أوسع من أصحاب المصلحة في شركة بخالف المساهمين 
ا على أن نجاح المنظمة يعتمد على كيفية إدارتها  والمستثمرين اآلخرين. تنص النظرية أيض 
لعالقاتها مع مختلف أصحاب المصلحة. لذلك ، تحتاج المنظمة إلى إدارة مختلف أصحاب 

ن يتأثرون بالمنظمة أو يؤثرون على القرارات التي تتخذها. و بالتالي فان المصلحة الذي
الدوافع الرئيسية للمسؤولية االجتماعية للشركات مرتبطة بأصحاب المصلحة، وُتستخدم 

عن األداء االجتماعي للشركة ألصحاب المصلحة الداخليين  اإلفصاحالشركات 
 (Wachira,2017)والخارجيين

 :نظرية الوكالة
تضمن نظرية الوكالة وجود عالقات تعاقدية بين المديرين والمساهمين، ونتيجة لتضارب في ت

المصالح بين المساهمين والمديرين، وبالتالي عدم تناسق المعلومات بين المتعاقدين ، حيث 
، هذا (.(Mohamed, et al ,2014تمتلك اإلدارة معلومات عن الشركة أكثر من المالكين 

عن  اإلفصاحق التعامل مع مشكلة عدم تناسق المعلومات في ممارسات وتتمثل إحدى طر 
 ((Wachira,2017اعية للشركات.ممزيد من المعلومات المتعلقة بالمسؤولية االجت

 -فرضيات البحث:
 بناء علي مشكلة البحث يمكن صياغة الفرضيات التالية:

مارسات المسؤولية االجتماعية تقوم الشركات النفطية الليبية  بم :األولى  ةالرئيسيالفرضية 
 . COVID - 19للشركات المتعلقة بالحد من جائحة

 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية :

 المسؤولية النفطية الليبية بممارسات الشركات تقوم: األولىالفرضية الفرعية  -1
 . COVID - 19 ئحةجا من بالحد في مجال الموارد البشرية المتعلقة للشركات االجتماعية
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 االجتماعية المسؤولية النفطية الليبية ممارسات الشركات تقوم:  الثانيةالفرضية الفرعية 
 .   COVID - 19من جائحة  بالحد المتعلقة خدمة المجتمع مجال في للشركات

عن معلومات  باإلفصاحتقوم الشركات النفطية  الليبية  الفرضية الرئيسية الثانية: -2
 .COVID 19الجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من جائحة المسؤولية ا

 الفرعية التالية : الفرضيات الفرضية هذه من ويتفرع
 المسؤولية عن معلومات باإلفصاح الشركات النفطية الليبية تقوم: األولىالفرضية الفرعية 

 .91 كوفيد فيروس من بالحد المتعلقة الموارد البشرية مجال في للشركات االجتماعية

عن معلومات المسؤولية  باإلفصاحتقوم الشركات النفطية الليبية الفرضية الفرعية الثانية: 
 .COVID 19المتعلقة بالحد من جائحة  االجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتمع

 
 الدراسة الميدانية

 :أداة جمع البيانات -أوال
 تصميم استمارة االستبيان :  -1

داد الصورة المبدئية لعبارات االستبيان بعد االطالع على عديد من لقد قام الباحث بإع    
المراجع العلمية ، والدراسات السابقة في مجال البحث الحالي ومن خالل ما تم استخالصه 
من الجانب النظري لهده الدراسة ، وقد راع الباحث في إعداد االستبيان وضوح الفقرات 

( أمام اإلجابة التي يراها لمستجيب وضع عالمة )وسهولة اإلجابة عليها، حيث طلب من ا
 .مناسبة

 :اختبارات الصدق " الصالحية -2
 اآلتية : باالختباراتللتأكد من صدق وصالحية استمارة االستبيان قام الباحث 

 : Content validityصدق المحتوى )أو صدق المضمون(  -أ
التأكد من أن جميع ، من خالل ث جانب صدق المحتوي في االستمارةلقد راع الباح 

تغطي جميع  الدراسة، كمااألسئلة التي تحتويها االستمارة تغطي جميع أبعاد المشكلة قيد 
 جوانب وأبعاد الفرضيات الرئيسية والفرعية المنتقاة من اإلطار النظري للدراسة .
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 Face validity    الصدق الظاهري : -ب
ت من أجله وهو هدف الدراسة، تم لتأكد من أن أسئلة االستبيان تحقق الغرض الذي أعد

عرض االستبيان مرفقا بخطة البحث على عدد من المحكمين وذلك للتأكد من مدى مالئمة 
عبارات االستبيان لمجتمع البحث ،وأن العبارات تقيس ما وضعت لقياسه ، وتجيب عن 

لواردة في أسئلة المحاور ، باإلضافة إلى مدى مالئمة معيار اإلجابات المستخدمة لألسئلة ا
االستبيان ، وقد أشار األساتذة المحكمون إلى عديد المالحظات واالقتراحات التي تم أخذها 

خمس  تضم  وهوبعين االعتبار ، ومن تم التوصل إلى الصورة النهائية لالستبيان 
 -: كاالتيوهي مجموعات رئيسية من األسئلة 

، المؤهل العلمي وسنوات  أسئلة شخصية وتشمل الجنس 3وتشمل  -المجموعة األولى:
 الخبرة .

الشركات بممارسات المسؤولية  عبارات حول مدى قيام 5وتشمل  -المجموعة الثانية:
 .91 ة المتعلقة بالحد من فيروس كوفيداالجتماعية للشركات في مجال الموارد البشري

ة الشركات بممارسات المسؤولي عبارات حول مدى قيام 5وتشمل  -المجموعة الثالثة:
 .91 ع المتعلقة بالحد من فيروس كوفيداالجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتم

الشركات باإلفصاح عن معلومات  عبارات حول مدى قيام 5وتشمل  -المجموعة الرابعة:
 ة المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدالمسؤولية االجتماعية للشركات في مجال الموارد البشري

91. 
الشركات باإلفصاح عن معلومات  عبارات حول مدى قيام 5وتشمل  -المجموعة الخامسة:

المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من جائحة 
COVID 19. 

( استمارة استبيان على الذين تم اختيارهم  31وبعد عملية التحكيم قام الباحث بتوزيع عدد )
دراسات عليا بقسم المحاسبة بكلية االقتصاد والعلوم  من أعضاء هيأة التدريس وطلبة من

فترة  . وبعدالمحاسبين العاملين بمكاتب المحاسبة ببلدية الزاوية –جامعة الزاوية  –السياسية 
( استمارة استبيان من االستمارات الموزعة. والجدول رقم 33زمنية تم الحصول على عدد )

 ة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها .( يبين عدد استمارات االستبيان الموزع9)
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 ( االستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها 1جدول رقم )
نسبة المسترجع  المسترجع الموزع الجهة م

% 
 35.11 93 21 أعضاء هيأة التدريس بقسم المحاسبة 9
 12.21 33 35 طلبة دراسات العليا بقسم المحاسبة 2
 12.11 23 25 ين بمكاتب المحاسبةالعامل المحاسبين  3
 19.25 33 31 المجموع 2

من جميع استمارات  %19.25( نالحظ أن نسبة المسترجع الكلية 9من خالل الجدول رقم )
 االستبيان الموزعة وهي نسبة كبيرة .

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحليل البيانات. -ثانيا:
 :دق والثباتللص( )اختبار كرونباخ ألفا  -1

( واحد من االختبارات اإلحصائية المهمة لتحليل البيانات يعتبر اختبار كرونباخ ألفا )
األستبانة ولذلك نحتاج قبل القيام بعمل تحليل للبيانات اإلحصائية عمل اختبار كرونباخ ألفا 

(وهو اختبار إحصائي يحدد فيما إذا كانت أسئلة األستبانة صحيحة على أثر أجوب ) ة
( فيدل  1.11مفردات العينة ، حيث كلما كانت قيم معامل كرونباخ ألفا كبيرة أكبر من )

يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في اإلجابات مما يمكننا من االعتماد علي 
هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها. ومما يزيد من الثقة في النتائج التي 

 ( 21، 2115. ) البياتي: صل عليهاسوف نح
 :Wilcox on – test)اختبار ولكوكسون حول المتوسط ) -2

يستخدم اختبار ولكوكسون الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط مجتمع 
وصفية قابلة للترتيب وكذلك إذا كانت البيانات  عينة الدراسة( إذا كانت بيانات الدراسة)

لذلك يتم استخدام هذا غير والمجتمع ال يتبع التوزيع الطبيعي . كمية و وحجم العينة ص
) عاشور  االختبار الختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من عبارات االستبيان.

 ( 21، 9115وأبو الفتوح: 
 :حول المتوسط Zاختبار  -3
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المجتمع  حول المتوسط الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط  Zيستخدم اختبار
لذلك يتم استخدام هذا االختبار الختبار  إذا كانت بيانات العينة كمية وحجم العينة كبير .

 (332، 9113)البلداوي :الفرضيات الفرعية للدراسة. 
 :ترميز البيانات  -ثالثا:

االستبيان استخدم الباحث الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث تم  بعد تجميع استمارات 
 ( 2بالجدول التالي رقم )ز اإلجابات كما ترمي

 اإلجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي( توزيع الدرجات على 2جدول رقم)
 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة اإلجابة
 5 2 3 2 9 الدرجة

 
( . فإذا كان متوسط درجة 3درجة الموافقة ) ( يكون متوسط2من خالل الجدول رقم ) 

. أما إذا كان ارتفاع درجة الموافقة( فيدل على 3بات مفردات العينة يزيد معنويا عن)إجا
, انخفاض درجة الموافقة( فيدل على 3مفردات العينة يقل معنويا عن) متوسط درجة إجابات

( فيدل على 3في حين إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة ال تختلف معنويا عن )
وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط درجة الموافقة  ،توسطةدرجة الموافقة م أن

( أم ال. وبعد االنتهاء من ترميز اإلجابات و إدخال البيانات األولية 3تختلف معنويا عن )
 Statistical Package for Social( SPSSباستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة )

Science)) البيانات األولية كما يلي: تم استخدام هذه الحزمة في تحليل 
 Reliability and Validateاختبار الثبات والصدق: -رابعا :

باحث بحساب معامل كرونباخ ألفا " قام الأداة الدراسةللتأكد من ثبات وصدق " 
(AlphaCornbachومعامل الصدق الذاتي عن طريق إيجاد الجذر ) لمعامل  التربيعي

لكل محور من محاور استمارة االستبيان ولجميع (  AlphaCornbachكرونباخ ألفا )
 (.3المحاور. فكانت النتائج كما بالجدول رقم )
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 ( نتائج اختبار الثبات والصدق3جدول رقم )
عدد  المحور م

 العبارات
معامل 

 ألفاء الثبات
 معامل
 الصدق

تقوم الشركات بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات في  9
 .91 ة المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدمجال الموارد البشري

5 1.151 1.133 

تقوم الشركات بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات في  2
 .91 ع المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدمجال خدمة المجتم

5 1.152 1.133 

تقوم الشركات بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات  
 .91 دالمتعلقة بالحد من فيروس كوفي

91 1.153 1.133 

تقوم الشركات باإلفصاح عن معلومات المسؤولية  9
ة المتعلقة االجتماعية للشركات في مجال الموارد البشري

 .91 بالحد من فيروس كوفيد

5 1.132 1.119 

تقوم الشركات باإلفصاح عن معلومات المسؤولية  2
االجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتمع المتعلقة 

 .COVID 19من جائحة  بالحد

5 1.111 1.132 

تقوم الشركات الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية  
 COVIDاالجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من جائحة 

19. 

91 1.135 1.112 

 1.113 1.131 21 جميع العبارات 
من محاور ( لكل محور )( يالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا 3من خالل الجدول رقم )

( وهي قيم كبيرة أكبر 1.131إلى  1.152تتراوح بين )استمارة االستبيان ولجميع المحاور 
فإن  وهذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في اإلجابات .وكذلك 1.11من 

( وهي قيم كبيرة وهذا يدل على توفر 1.113إلى  1.133معامالت الصدق تتراوح بين )
الصدق مما يمكننا من االعتماد علي إجابات مفردات العينة في تحقيق  درجة عالية من

 أهداف الدراسة وتحليل نتائجها. 
 :خصائص مفردات عينة الدراسة  -خامسا :

 :المؤهل العلميحسب  عينة الدراسةتوزيع مفردات  -1
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 لعلميحسب المؤهل ا توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسةال( 4جدول رقم )

 النسبة % العدد المؤهل العلمي
 5.5 4 دكتوراه 

 13.7 10 ماجستير
 80.8 59 بكالوريوس
 100.0 73 المجموع

 مؤهالتهم العلمية( يالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن 2من خالل الجدول )
تهم مؤهال ( من جميع مفردات عينة الدراسة ، يليهم ممن %31.3بكالوريوس ويمثلون نسبة )

 ( من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي هم ممن%93.3ماجستير ويمثلون نسبة ) العلمية
(  من جميع مفردات عينة الدراسة . %5.5ويمثلون نسبة ) دكتوراه  مؤهالتهم العلمية

وبصورة عامة نالحظ أن معظم مفردات العينة مؤهالتهم العلمية جامعي فما فوق مما يدل 
ينة مؤهلة بشكل كافي للتفاعل مع موضوع الدراسة مما يجعل أرائهم على أن مفردات الع

 الناتج من مؤهالتهم العلمية وإدراكهمقابلة لالعتماد عليها لكونها نابعة من وعيهم 
 :توزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة -2

 ب عدد سنوات الخبرةحسالدراسة  ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة5جدول رقم )

 النسبة % العدد سنوات الخبرة
 15.1 11 سنوات 5أقل من 

 27.4 20 سنوات 91سنوات إلى أقل من  5من 
 32.9 24 سنة 95سنوات إلى أقل من  91من

 24.7 18 سنة فأكثر 95من 
 100.0 73 المجموع

 
 91خبرتهم من( يالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة سنوات 5من خالل الجدول رقم)

، تم ( من جميع مفردات عينة الدراسة%32.1سنة ويمثلون نسبة ) 95سنوات إلى أقل من 
( %23.2سنوات ويمثلون نسبة ) 91سنوات إلى أقل من  5يليه ممن سنوات خبرتهم من 
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سنة فأكثر ويمثلون  95، تم يليه ممن سنوات خبرتهم من من جميع مفردات عينة الدراسة
 5ن جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن سنوات خبرتهم أقل من ( م%22.3نسبة ) 

من جميع مفردات عينة الدراسة. وبصورة عامة نالحظ أن  (%95.9سنوات ويمثلون نسبة )
شكل صحيح معظم مفردات العينة لهم خبرة كبيرة مما يجعلهم يدركون استمارة االستبيان ب

 واإلسهام بشكل فعال في اإلجابة على أسئلة االستبيان.  
الشركات النفطية الليبية بممارسات اختبار الفرضيات المتعلقة بمدى قيام   -سادسا:

 .COVID - 19المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من جائحة  
ة االجتماعية للشركات الشركات النفطية الليبية بممارسات المسؤولي مدى قيام -1

 .COVID - 19جائحة في مجال الموارد البشرية المتعلقة بالحد من 
بمدى قيام الشركات  العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من والختبار معنوية درجة الموافقة 

بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال الموارد البشرية المتعلقة بالحد من 
( فكانت 3تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس ) .11فيروس كوفيدا 

 ( 1النتائج كما في الجدول رقم )
( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 6جدول رقم )

ت العبارات المتعلقة بمدى قيام الشركات النفطية الليبية بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركا
 .COVID - 19في مجال الموارد البشرية المتعلقة بالحد من جائحة 

 م
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

تقوم الشركات بتوفير بيئة عمل صحية  9
وآمنة للموظفين من خالل تعزيز تدابير 

الصحية وتوفير ما يلزم من معدات الوقاية 
 العاملين في مواقع اإلنتاج التي يحتاجها

 COVIDخالل فترة جائحة

4.63 .825 -
7.469 .000 

تقوم الشركة بالتامين الصحي عن العاملين  2
وأسرهم  وضمان توفير  الخدمات الصحية 

 -COVIDخالل فترة جائحةلهم 
4.55 .943 -

6.970 .000 
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

توصيات وزارة الصحة   بإتباعتقوم الشركات  3
ص طبية منتظمة من خالل إجراء فحو 

وتنفيذ برامج و خطط  التلقيح لجميع 
 COVID-19جائحةالموظفين خالل فترة  

4.79 .600 -
7.815 .000 

تقديم و دورات تدريبية  بإعدادتقوم الشركات  2
للتوعية   إرشادات صحية للموظفين

التي  إتباعهااالحترازية  الواجب  باإلجراءات
 COVID-19 تقلل من تعرض العمال لـ

4.15 1.163 -
5.935 .000 

برامج لحماية العاملين  بإتباعتقوم الشركات  5
العمل عن بعد   تيجيةاإستر مثل   تبني 

وتركيب أجهزة كشف   األعماللبعض 
الصحة والسالمة للوقاية من جائحة 

COVID-19 

4.12 1.066 -
6.027 .000 

( 1.15مستوي المعنوية ) من ( يالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل1من خالل الجدول رقم )
( لجميع العبارات 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )

بمدى قيام الشركات بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال الموارد  المتعلقة
عبارات لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه ال.91 ة المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدالبشري

ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه 
وجود ارتفاع معنوي في درجات ( ، وهذا يدل على 3العبارات تزيد عن متوسط المقياس )

 الموافقة على هذه العبارات
المسؤولية بمدى قيام الشركات بممارسات  والختبار الفرضية الفرعية األولى المتعلقة

تم .91 ة المتعلقة بالحد من فيروس كوفيداالجتماعية للشركات في مجال الموارد البشري
، المتعلقة بهذه الفرضية متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العباراتإيجاد 

 ( .3( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )3(حول متوسط المقياس )  Zواستخدام اختبار )
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( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع  Z( نتائج اختبار) 7ل رقم )الجدو
بمدى قيام الشركات النفطية الليبية بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات العبارات المتعلقة 

 .11 ة المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدفي مجال الموارد البشري

المتوسط  البيان
 العام

حراف االن
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

مدى قيام الشركات النفطية الليبية 
بممارسات المسؤولية االجتماعية 
ة للشركات في مجال الموارد البشري

 .11 المتعلقة بالحد من فيروس كوفيد

4.4493 .86717 14.280 .000 

 
( بداللة محسوبة  14.280ر )( يالحظ أن قيمة إحصائي االختبا3من خالل الجدول رقم )

ة الصفرية ونقبل ( لذلك نرفض الفرضي 1.15( وهي أقل من مستوى المعنوية )   1.111) 
( وهو  2.2213، وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة ) الفرضية البديلة

كات مستوى قيام الشر  ، وهذا يشير إلى وجود ارتفاع في(3يزيد عن متوسط المقياس )
ة النفطية الليبية بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال الموارد البشري

 -حيث أن: .11 المتعلقة بالحد من فيروس كوفيد
تقوم الشركات بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين من خالل توفير ما يلزم  .9

 COVID-19ائحةخالل ج من معدات الحماية التي يحتاجها العمال في مواقع اإلنتاج
تقوم الشركة بالتامين الصحي عن العاملين وأسرهم  وضمان توفير  الخدمات  .2

 COVID-19الصحية لهم خالل جائحة
توصيات وزارة الصحة  من خالل إجراء فحوص طبية  بإتباعتقوم الشركات  .3

 COVID-19جائحةمنتظمة وتنفيذ برامج و خطط  التلقيح لجميع الموظفين خالل 
للتوعية   تقديم إرشادات صحية للموظفينو دورات تدريبية  بإعداد تقوم الشركات .2

 COVID-19 التي تقلل من تعرض العمال لـ إتباعهااالحترازية  الواجب  باإلجراءات
العمل عن   تيجيةاإستر برامج لحماية العاملين مثل   تبني  بإتباعتقوم الشركات  .5

-COVIDمة للوقاية من جائحة وتركيب أجهزة كشف الصحة والسال  األعمالبعد لبعض 
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19 
طية الليبية بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات فالشركات الن مدى قيام -2

 11في مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدا 
الشركات  بمدى قيام العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من والختبار معنوية درجة الموافقة 

االجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من  بممارسات المسؤولية
( فكانت النتائج 3تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس ) 11فيروس كوفيدا 

 ( ، 3كما في الجدول رقم )
( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 8جدول رقم )

الشركات النفطية الليبية بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات  بمدى قيام قةالعبارات المتعل
 11 ع المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدفي مجال خدمة المجتم

االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

سسات ؤ تقوم الشركات  بالتبرع ودعم م 9
شطة الخيرية خالل المجتمع المدني  واألن

 COVID-19جائحة
3.68 1.257 -4.037 .000 

تقوم الشركات  بالتبرع لدعم الموئسات  2
الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية) 

مثل مراكز العزل ( خالل 
 COVID-19جائحة

3.12 1.545 -.750 .453 

تقوم الشركات بالمساهمة في دعم العمل  3
 هزةاألجالتطوعي عن طريق توفير 

 COVID-19والمعدات خالل جائحة
3.38 1.478 -1.958 .050 

تقوم الشركات بعرض االستخدام المجاني  2
التبرع لمرافق و أصول الشركة و 

خالل  بالمنتجات المختلفة
 .COVID-19جائحة

2.81 1.533 -1.238 .216 
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

ضمان استمرار توريد السلع وتقديم  5
الخدمات األساسية خالل 

 COVID-19جائحة
3.89 1.297 -4.929 .000 

 :( يالحظ أن8من خالل الجدول رقم )

( ومتوسطات إجابات مفردات  5...الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية )  -أ
 ( للعبارات التالية :3عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )

الل سسات المجتمع المدني  واألنشطة الخيرية خؤ تقوم الشركات  بالتبرع ودعم م .9
 COVID-19جائحة

والمعدات  األجهزةتقوم الشركات بالمساهمة في دعم العمل التطوعي عن طريق توفير  .2
 COVID-19خالل جائحة

 COVID-19ضمان استمرار توريد السلع وتقديم الخدمات األساسية خالل جائحة .3
لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن 

( ، 3متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )
 وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة على هذه العباراتوهذا يدل على 

 ( للعبارات التالية : 5...الدالالت المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية )  -ب
الرعاية الصحية) مثل ة التي تقدم خدمات تقوم الشركات  بالتبرع لدعم الموئسات الطبي .1

 COVID-19( خالل جائحةمراكز العزل
التبرع بالمنتجات تقوم الشركات بعرض االستخدام المجاني لمرافق و أصول الشركة و  .2

 .COVID-19خالل جائحة المختلفة
أن درجات الموافقة على لذلك ال نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات وهذا يدل على 

 ه العبارات متوسطةهذ
الشركات النفطية الليبية بممارسات  والختبار الفرضية الفرعية الثانية المتعلقة بمدى قيام

المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من فيروس 
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 المتعلقة متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العباراتتم إيجاد 11كوفيدا 
( فكانت النتائج كما 3(حول متوسط المقياس )  Zواستخدام اختبار )،  بهذه الفرضية
 ( .1بالجدول رقم )

 
( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع  Z( نتائج اختبار) 1الجدول رقم )

جتماعية للشركات الشركات النطية الليبية بممارسات المسؤولية اال العبارات المتعلقة بمدى قيام
 11 ع المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدفي مجال خدمة المجتم

 البيان
المتوسط 

 العام
االنحراف 
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

الشركات بممارسات المسؤولية  مدى قيام
االجتماعية للشركات في مجال خدمة 

 روس كوفيدالمجتمع المتعلقة بالحد من في
11 

3.378
1 1.31257 2.461 .016 

 
( بداللة محسوبة )  2.461( يالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )1من خالل الجدول رقم )

ة الصفرية ونقبل ( لذلك نرفض الفرضي 1.15( وهي أقل من مستوى المعنوية ) 1.191
و ( وه 3.3781، وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة )الفرضية البديلة

الشركات  مستوى قيام ، وهذا يشير إلى وجود ارتفاع في(3يزيد عن متوسط المقياس )
ع الليبية النفطية بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتم

 -حيث أن:  11 المتعلقة بالحد من فيروس كوفيد
 
يرية خالل الخ المدني واألنشطةسسات المجتمع ؤ تقوم الشركة بالتبرع ودعم م .1

 COVID-19جائحة
 األجهزة توفير طريق عن التطوعي العمل دعم في بالمساهمة الشركة تقوم .2

 . COVID-19جائحة خالل والمعدات
 COVID-19ضمان استمرار توريد السلع وتقديم الخدمات األساسية خالل جائحة .3
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ت المتعلقة االشركات  النفطية الليبية بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركمدى قيام 
 .11 بالحد من فيروس كوفيد

الشركات بممارسات المسؤولية الختبار الفرضية الرئيسية األولى المتعلقة بمدى قيام 
متوسطات إجابات تم إيجاد  COVIDجائحة  االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من
مدى قيام ة في )المتعلقة بهذه الفرضية والمتمثل مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات

الشركات بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال الموارد البشرية المتعلقة بالحد 
الشركات بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات في  مدى قيامو  COVID جائحةمن 

حول  (Zواستخدام اختبار ) (COVID جائحةمجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من 
 .( 91( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )3قياس )متوسط الم

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  Z( نتائج اختبار) .1الجدول رقم )
الشركات النفطية الليبية بممارسات المسؤولية االجتماعية جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام 

 .COVID 19للشركات المتعلقة بالحد من جائحة 

المتوسط  البيان
 العام

االنحراف 
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

الشركات النفطية الليبية  بمدى قيام 
بممارسات المسؤولية االجتماعية 
للشركات المتعلقة بالحد من جائحة 

COVID- 

3.9137 1.02650 7.605 .000 

 
( بداللة محسوبة 7.605ختبار )( يالحظ أن قيمة إحصائي اال91من خالل الجدول رقم )

ة الصفرية ونقبل ( لذلك نرفض الفرضي1.15هي أقل من مستوى المعنوية )( و 1.111)
( وهو  3.9137، وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة )الفرضية البديلة

 الشركاتمستوى قيام  ، وهذا يشير إلى وجود ارتفاع في(3يزيد عن متوسط المقياس )
جائحة  النفطية الليبية  بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من

COVID ،:حيث أن- 
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يوجد ارتفاع في مستوى قيام الشركات بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات في  .9
 .COVID  جائحة  بالحد منمجال الموارد البشرية المتعلقة 

ات بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات في يوجد ارتفاع في مستوى قيام الشرك .2
 .COVIDجائحة  دمة المجتمع المتعلقة بالحد منمجال خ
الشركات النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية مدى قيام  -سابعا :

 .COVID 19االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من جائحة 
لمسؤولية االجتماعية للشركات في مجال مدى قيام الشركات باإلفصاح عن معلومات ا

 .COVID   الموارد البشرية المتعلقة بالحد من جائحة 
بمدى قيام الشركات  العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من والختبار معنوية درجة الموافقة 

ة باإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال الموارد البشري
تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس .11 من فيروس كوفيدالمتعلقة بالحد 

 .( 99( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )3) 

( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 11جدول رقم )
تماعية للشركات في العبارات المتعلقة بمدى قيام الشركات باإلفصاح عن معلومات المسؤولية االج

 .COVID مجال الموارد البشرية المتعلقة بالحد من جائحة 
االنحراف  المتوسط العبارة م

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 االمتثال لمعايير وأنظمة معلومات حول 9
الصحة وسالمة لوقاية الموظفين من جائحة 

COVID-19 
4.15 1.151 -5.938 .000 

مات عن مدى تبنيها سياسات وخطط معلو  2
و برامج لوقاية  الموظفين من جائحة 

COVID-19 
3.66 1.455 -3.539 .000 

التكاليف الصحية التي  معلومات حول 3
 000. 3.844- 1.351 3.70تنفقها لوقاية وحماية  للموظفين وأسرهم 
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 COVID-19خالل جائحة 

معلومات حول برامج التوعية الصحية   2
 COVID-19 4.08 1.090 -5.794 .000ين للوقاية من جائحةللموظف

أستخدم جميع و  معلومات حول توفير 5
معدات السالمة الالزمة للوقاية من 

 COVID-19جائحة
3.86 1.347 -4.247 .000 

 
( يالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية 99من خالل الجدول رقم )

( لجميع 3فردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )ومتوسطات إجابات م (1.15)
الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية  لشركات النفطيةابمدى قيام  العبارات المتعلقة

 .91االجتماعية للشركات في مجال الموارد البشرية المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدا 
بل الفرضيات البديلة لها وحيث أن لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونق

 (،3متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )
والختبار الفرضية  وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة على هذه العباراتوهذا يدل على 

المسؤولية االجتماعية  بمدى قيام الشركات باإلفصاح عن معلومات الفرعية األولى المتعلقة
تم إيجاد  .91 ة المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدللشركات في مجال الموارد البشري

 الفرضية،المتعلقة بهذه  متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات
 (92نت النتائج كما بالجدول رقم )( فكا3حول متوسط المقياس ) (  Zواستخدام اختبار )
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( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة  Zاختبار)( نتائج 12دول رقم )الج
بمدى قيام الشركات باإلفصاح عن معلومات المسؤولية  على جميع العبارات المتعلقة

 .11 ة المتعلقة بالحد من فيروس كوفيداالجتماعية للشركات في مجال الموارد البشري

 البيان
المتوسط 

 العام
اف االنحر 

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

مدى قيام الشركات  النفطية الليبية باإلفصاح 
عن معلومات المسؤولية االجتماعية 
للشركات في مجال الموارد البشرية المتعلقة 

 .11بالحد من فيروس كوفيد 

3.8904 1.24278 6.122 .000 

 
( بداللة محسوبة 6.122ائي االختبار )( يالحظ أن قيمة إحص92من خالل الجدول رقم )

( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل 1.15هي أقل من مستوى المعنوية )( و 1.111)
( وهو  3.8904وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة ) البديلة،الفرضية 

الشركات  مستوى قيام ، وهذا يشير إلى وجود ارتفاع في(3يزيد عن متوسط المقياس )
طية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال الموارد فالن

 -حيث أن: .11 ة المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدالبشري
الصحة وسالمة لوقاية الموظفين من جائحة  االمتثال لمعايير وأنظمة معلومات حول .9

COVID- 
من جائحة  لوقاية الموظفينبرامج  وخطط ومعلومات عن مدى تبنيها سياسات  .2

COVID-19 
التكاليف التي تنفقها الشركات للوقاية وحماية  للموظفين وأسرهم خالل  معلومات حول .3

 COVID-19جائحة 
 .COVID للوقاية من جائحة الصحية للموظفينمعلومات حول برامج التوعية  .2
 جائحة من للوقاية الالزمة السالمة معدات جميع وأستخدم توفير حول معلومات .5

COVID 
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الشركات النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية مدى قيام  -1
 .COVID 19للشركات في مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من جائحة 

الشركات بمدى قيام  العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من والختبار معنوية درجة الموافقة 
ية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال خدمة النفطية الليب

تم استخدام اختبار ولكوكسون حول .COVID 19المجتمع المتعلقة بالحد من جائحة 
 ( .93( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )3متوسط المقياس ) 

عينة الدراسة على  ( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات13جدول رقم )
الشركات النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية بمدى قيام  العبارات المتعلقة

 .COVID 19االجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من جائحة 
 م

 العبارة
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

سسات المجتمع ؤ ل التبرع و دعم ممعلومات حو  9
المدني  واألنشطة الخيرية التي تقدم المساعدة 

 COVIDللفقراء وللمحتاجين خالل جائحة 
3.11 1.477 -.826 .409 

معلومات حول المساهمة في دعم العمل التطوعي  2
و تقديم الدعم والتشجيع للعاملين في البرامج 

 COVIDخالل فترة جائحة الصحية
3.26 1.434 -

1.423 .155 

معلومات حول عرض االستخدام المجاني لمرافق  3
الشركات في العمل التطوعي خالل  أصولو 

 .COVIDجائحة
2.75 1.479 -

1.130 .258 

معلومات حول ضمان استمرار توريد السلع وتقديم  2
- COVID-19 3.56 1.481الخدمات األساسية خالل جائحة

2.921 .003 

ع ودعم المساهمة  في التبر مدى  معلومات حول 5
( خالل البرامج والمراكز الصحية)مثل مراكز العزل

 -COVIDجائحة
3.44 1.344 -

2.417 .016 
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 ( يالحظ أن13من خالل الجدول رقم )
( ومتوسطات إجابات مفردات  5...الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية )  -أ

 ارات التالية :( للعب3عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )
معلومات حول ضمان استمرار توريد السلع وتقديم الخدمات األساسية خالل  .9

 COVID-19جائحة
معلومات حول  مدى المساهمة في التبرع ودعم البرامج والمراكز الصحية) مثل مراكز  .2

 COVID-19العزل ( خالل جائحة
بديلة لها وحيث أن لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات ال

( ، 3متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )
 وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة على هذه العباراتوهذا يدل على 

 ( للعبارات التالية : 5...الدالالت المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية )  -ب
سسات المجتمع المدني  واألنشطة الخيرية التي تقدم ؤ م ممعلومات حول التبرع و دع .9

 COVID-19المساعدة للفقراء وللمحتاجين خالل جائحة 
معلومات حول المساهمة في دعم العمل التطوعي و تقديم الدعم والتشجيع للعاملين في  .2

 COVID-19البرامج الصحية خالل فترة جائحة
الشركات في العمل التطوعي  أصولو  عرض االستخدام المجاني لمرافق معلومات حول .3

 .COVID-19خالل جائحة
لذلك ال نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات وهذا يدل على أن درجات الموافقة على 

الشركات والختبار الفرضية الفرعية الثانية المتعلقة بمدى قيام  هذه العبارات متوسطة
االجتماعية للشركات في مجال خدمة  النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية

متوسطات إجابات مفردات تم إيجاد .COVID 19المجتمع المتعلقة بالحد من جائحة 
(حول   Zواستخدام اختبار )،  المتعلقة بهذه الفرضية عينة الدراسة على جميع العبارات

 ( .92( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )3متوسط المقياس )
 
 

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  Zنتائج اختبار) ( 14الجدول رقم )
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الشركات النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام 
 .COVID 19االجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من جائحة 

 البيان
المتوسط 

 العام
اف االنحر 

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

الشركات النفطية الليبية باإلفصاح عن مدى قيام 
معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات في 

مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من جائحة 
COVID 19. 

3.2247 1.36094 1.410 .163 

 
( بداللة محسوبة 1.410االختبار )( يالحظ أن قيمة إحصائي 92من خالل الجدول رقم )

( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية . وهذا 1.15ي أكبر من مستوى المعنوية )( وه1.913)
الشركات النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات مستوى قيام  يشير إلى وجود تدني في

ئحة المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من جا
COVID 19. :حيث أن- 

سسات المجتمع المدني  واألنشطة الخيرية التي ؤ معلومات حول التبرع و دعم م .9
 COVID-19تقدم المساعدة للفقراء وللمحتاجين خالل جائحة 

معلومات حول المساهمة في دعم العمل التطوعي و تقديم الدعم والتشجيع  .2
   COVID-19 للعاملين في البرامج الصحية خالل فترة جائحة

الشركات في العمل  أصولمعلومات حول عرض االستخدام المجاني لمرافق و  .3
 . COVID-19 التطوعي خالل جائحة

الشركات النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية مدى قيام  -2
 .COVID 19االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من جائحة 

الشركات النفطية الليبية باإلفصاح تعلقة بمدى قيام الختبار الفرضية الرئيسية الثانية الم
 .COVID 19عن معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من جائحة 

المتعلقة بهذه  متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العباراتتم إيجاد 
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لليبية  باإلفصاح عن النفطية ا مدى قيام الشركات والمتمثلة في )مدى قيام الفرضية
ة المتعلقة بالحد من معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال الموارد البشري

الشركات باإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية ومدى قيام  .11 فيروس كوفيد
واستخدام (،  .COVID 19للشركات في مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من جائحة 

، حيث كانت (95نت النتائج كما بالجدول رقم )( فكا3(حول متوسط المقياس )  Z)اختبار 
 لها على النحو التالي : الفرضية الصفرية والبديلة

الشركات بمدى قيام  المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالفرضية الصفرية:
ماعية للشركات المتعلقة بالحد النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجت

 (3) متوسط المقياس  ال يختلف معنويا عن .COVID 19من جائحة 
الشركات بمدى قيام  المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالفرضية البديلة:

النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد 
 ( 3) متوسط المقياس  يختلف معنويا عن.COVID 19ئحة من جا

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  Z( نتائج اختبار) 15الجدول رقم )
الشركات النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام 

 .COVID 19جائحة  االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من

المتوسط  البيان
 العام

االنحراف 
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

الشركات النفطية الليبية مدى قيام 
باإلفصاح عن معلومات المسؤولية 

االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من 
 .COVID 19جائحة 

3.5575 1.28181 3.716 .000 

 
( بداللة محسوبة  3.716( يالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )95من خالل الجدول رقم )

( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل  1.15( وهي أقل من مستوى المعنوية ) 1.111)
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( وهو  3.5575الفرضية البديلة ، وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة )
الشركات د ارتفاع في مستوى قيام وهذا يشير إلى وجو  ،(3يزيد عن متوسط المقياس )

النفطية الليبية باإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من 
 -حيث أن:  .COVID 19جائحة 

مدى قيام الشركات النفطية الليبية باإلفصاح عن يوجد ارتفاع في مستوى  .9
رد البشرية المتعلقة بالحد من معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال الموا

 .11فيروس كوفيد 
الشركات النفطية الليبية باإلفصاح عن يوجد تدني في مستوى مدي قيام  .2

معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال خدمة المجتمع المتعلقة بالحد من 
 .COVID 19جائحة 
 النتائج والتوصيات: -ثامنا :

 النتائج:
عنها   واإلفصاحمحاسبين لممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات تم دراسة تصورات ال

ومن خالل ،  COVID 19للشركات النفطية ،  من خالل ردود فعل  الشركات على جائحة 
النتائج النتائج التي توصل إليها الباحث ووفقا الستجابة مفردات عينة البحث يمكننا عرض 

 :التالية
 االجتماعية بالمسؤولية بااللتزام ا  ملموس ا  التزام المحاسبين أراء وتصورات تكشف .9

 زيادة ناحية من والعاملين المجتمع دعم للشركات من قبل الشركات النفطية الليبية بهدف
 .  COVID -19جائحة خالل للشركات االجتماعية المسؤولية بأنشطة المتزايد االهتمام

 إجراءات عتتب لليبيةالشركات النفطية ا إن المحاسبين وأراء تصورات أظهرت .2
 الجائحة. فترة خالل العاملةى للقو  والوقاية الحماية لتوفير ممتازة صحية وبرامج

الشركات النفطية المحاسبين عن مستوى قيام  وأراءيوجد ارتفاع في تصورات  .3
في  COVIDالليبية  بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من جائحة 

 البشرية . مجال الموارد
مستوى قيام الشركات النفطية  عن المحاسبين وأراء يوجد ارتفاع في تصورات .2
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في  COVIDالليبية بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من جائحة 
 مجال خدمة المجتمع .

الشركات النفطية مستوى قيام  المحاسبين عن وأراءيوجد ارتفاع في تصورات  .5
إلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من جائحة الليبية با

COVID  . في مجال الموارد البشرية 
الشركات النفطية الليبية مستوى قيام  المحاسبين عن وأراءيوجد تدني في تصورات  .1

 باإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية للشركات المتعلقة بالحد من جائحة 
COVIDالتي  عدم وجود التشريعات و المعايير إلىل خدمة المجتمع، وهذا قد يرجع في مجا

 تلزم الشركات بممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات.
 

 التوصيات:
عن  الالزمة لإلفصاحيجب على الهيئات المحاسبية وضع المعايير المحاسبية  -9

 للشركات.المسؤولية االجتماعية  أنشطة
لجميع  اجتماعية شاملةركات صياغة سياسات وممارسات محاسبية الش يجب على -2

 المسؤولية االجتماعية للشركات. أنشطة
الدورات التدريبية لتدريب المحاسبين على المحاسبة  إقامةالشركات  ىيجب عل -3

 .كفأتهمالمسؤولية االجتماعية للشركات من اجل رفع  االجتماعية وإعداد تقارير
نية المهتمة بمهنة المحاسبة ضرورة وضع التشريعات المه الهيئات ىعليجب  -2

 الشركات بتطبيقها. عنها وإلزام واإلفصاحواللوائح الخاصة بالمسؤولية االجتماعية للشركات 
المؤتمرات العلمية لزياد الوعي ولتوضيح  إقامة األكاديميةسسات ؤ الم علىيجب  -5

 للشركات. االجتماعية المسؤولية أنشطة أهمية
 خالل تشكيللشركات االهتمام بالمسؤولية االجتماعية للشركات من ا علىيجب  -1

سواء كانت  األزمات أوقات، وخاصة في المسؤولية االجتماعية بأنشطةفريق عمل يختص 
 بيئية. أواجتماعية  أواقتصادية 
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