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 الممخص:

استيدفت الدراسة تحميل مدى التزام المنشآت بالمسئولية االجتماعية والبيئية 
واستنتاج أثر عدم االلتزام بالمسئولية االجتماعية  الصناعي في مصر،في القطاع 

والبيئية عمى الموارد االقتصادية غير الممموسة، وانعكاسات ذلك عمى قيمة المنشأة في 
 القطاع الصناعي في مصر .

استخدمت الدراسة األسموب الوصفي، واألسموب التحميمي  ، ويقوم منيج      
ز االلتزام البيئي ، ووضع مؤشرات لتحديد مدى االلتزام البيئي الدراسة عمى أن تعزي

لممنشآت ، وقياس تأثير مدى االلتزام بالمسئولية االجتماعية والبيئية عمى الموارد 
االقتصادية غير الممموسة ، وقيمة المنشأة قد يؤدي دورا ىاما ليس فقط في عالج 

لحد من تأثير عدم االلتزام  البيئي مشكمة عدم االلتزام البيئي، بل يتعدى ذلك إلى ا
عمى الموارد ، ويسيم ذلك في الحفاظ عمى البيئة ، و بالتالي  يقمل من التأثير السمبى 
المباشر وغير المباشر لتأثير عدم االلتزام  البيئي عمى االنسان  . وخمصت الدراسة 

س النظرية إلى صياغة ىذا الدور في شكل إطار نظري يضم مجموعة من األس
والمعايير لتعزيز االلتزام البيئي ، وربط االلتزام  البيئي  بالحفاظ عمى الموارد 

 االقتصادية غير الممموسة واستدامتيا ، وتعظيم قيمة المنشأة .   

استمارة تم الحصول عمي بياناتيا من  609واشتممت عينة الدراسة عمى      
ق المقابالت الشخصية، الشركات الموجودة بمدينة العاشر من رمضان عن طري

والمكالمات التميفونية، والبريد اإللكتروني، وقوائم االستقصاء ... إلخ، وتم اجراء 
التحميل اإلحصائي ليذه البيانات، وانتيت الدراسة الى ضرورة عالج مشكمو تأثير عدم 

 االلتزام البيئي حفاظا عمى الموارد، وتعظيما لقيمة المنشأة.  

ا لموارد  –استراتيجية االلتزام  البيئي  –االلتزام  البيئي  -:الكممات المفتاحية 
 قيمة المنشأة  -االقتصادية غير الممموسة 



 4244يوليو  –العدد السابع والسبعون         واألربعون     الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 586 

Abstract 

     The study aimed to analyze the extent to which enterprises 

are committed to social and environmental responsibility in the 

industrial sector in Egypt, and to conclude the impact of non-

compliance with social and environmental responsibility on intangible 

economic resources and its repercussions on the value of the facility in 

the industrial sector in Egypt. 

     The study used the descriptive method, and the analytical 

method. The study’s approach is based on the fact that enhancing 

environmental commitment and setting indicators to determine the 

extent of environmental commitment for facilities and measuring the 

impact of the extent of commitment to social and environmental 

responsibility on intangible economic resources and the value of the 

facility may play an important role not only in treating the problem of 

environmental non-compliance, but also goes beyond This is to reduce 

the impact of environmental non-compliance on resources, and this 

contributes to preserving the environment and thus reduces the direct 

and indirect negative impact of the impact of environmental non-

compliance on humans. 
     The study sample included 306 forms, the data of which 

were obtained from companies located in the Tenth of Ramadan City 

through personal interviews, phone calls, e-mails, survey lists ... etc., 

and statistical analysis of these data was conducted, and the study 

concluded that the problem of the impact of non-compliance should be 

addressed. Environmental protection to preserve resources and 

maximize the value of the enterprise. 

 

 

 
Keywords: environmental commitment - environmental commitment 

strategy - intangible economic resources - enterprise value 
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 المقدمة :
أدت الزيادة فى القوانين والتشريعات البيئية الدولية، وزيادة مستوى وعى 

لى ضغط كبير عمى الوحدات االقتصادية فى العالم، ونتيجة المستيمكين بالقضايا البيئية إ
لذلك لم تعد منظمات األعمال قادرة عمى تجاىل أمر البيئة أثناء ممارستيا ألنشطتيا 
اليومية، وتحتم عمييا تبنى المسئولية االجتماعية والبيئية كخيار استراتيجي ينتج عنو 

 استراتيجيات عمل وعمميات يتصفان باالستدامة .
وحتى تستطيع تمك المنظمات أن تكون مسئولة اجتماعيا وبيئيا، وتسعى لتحقيق 
ىدف االستدامة، فإن عمييا االستثمار فى تطوير رأس ماليا الفكري األخضر المتعمق 
بحماية البيئة، ويعد رأس المال الفكري األخضر مفيوما حديثا يعبر عن رأس المال 

معب دورا أساسيا في المنظمات التي تركز عمى الفكري المتعمق بحماية البيئة، وىو ي
االستدامة عن طريق مدىا بالمعرفة والممارسات الالزمة لتحقيق ىدف االستدامة التىي 

  تسعى منظمات األعمال إليو .
إلى أن منظمات األعمال في سعييا لموفاء بالتوقعات  changوقد أشار 

عمييا التركيز أكثر عمى استراتيجيتيا البيئية،  القانونية واألخالقية والبيئية والمجتمعية فإن
وبالتالي فإن المسئولية االجتماعية لمنظمات األعمال تعتبر بمثابة المحرك األساسي 
لموعى البيئي في تمك المنظمات؛ لتبنى استراتيجيات عمل تراعى الحفاظ عمى البيئة 

 ( 5008وسالمتيا . ) طو الحافظ ، 
رجي عمى منظمات األعمال والمتمثل في شكل قوانين كما أن الضغط البيئي الخا

وتشريعات بيئية صارمة ووعى بيئيي متزايد من قبل العمالء يحتم عمييا أن تغير من 
استراتيجيتيا وعممياتيا، وأن تطور من قدراتيا حتى تستطيع إنتاج سمع وخدمات تتماشى 

 مع ىذا التوجو البيئي .
عمال بمسئوليتيا االجتماعية والبيئية ينتج خالصة القول: إن اىتمام منظمات األ

عنو رغبة قوية فىي تقميل األثر السمبي لعممياتيا عمى المجتمع، األمر الذى يعمل عمى زيادة 
وعييا بأىمية الحفاظ عمى البيئة وسالمتيا، مما يجعميا تعمل عمى تعزيز رأس ماليا الفكري 

 ة، وتحسين أدائيا البيئي.األخضر لكى تستطيع االضطالع بمسئوليتيا البيئي
وتعد الدراسة الحالية مساىمة في ىذا االتجاه الحديث نحو االىتمام بالمسئولية 
االجتماعية والبيئية من قبل منظمات األعمال ، وما ينتج عنو من تعظيم قيمة المنشأة 

 كري .نتيجة الوعى البيئي بأثر عممياتيا عمى البيئة ، وأثر ذلك عمى رأس مال المنشأة الف
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 :ييمكن تمخيص أىم الدراسات السابقة في الجدول التالالدراسات السابقة :  3/3  
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 -تعميق عام عمى الدراسات السابقة : 

 :  يى الجدول السابق لمدراسات السابقة يمكن مالحظة مايمإلبالنظر 

وقد ىمية الموضوع ، أتمت مراجعتيا عمى  يدلت الدراسات السابقة الت -0
سبق  يتحديد الجوانب الت ياستفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسات ف

لم تبحث من قبل بشكل كاف ،  يموضوع الدراسة ، والجوانب الت يبحثيا ف
 ليو الدراسات السابقة .إليتسنى لمدراسة الحالية البدء من حيث انتيت 

التعرف عمى  يف استفادت الدراسة الحالية من خالل مراجعة الدراسات السابقة -5
 والمفاىيم المرتبطة بيا . ، جوانب مشكمة الدراسة 

 يطار النظر بناء اإل يدبيات العممية السابقة فاستفادت الدراسة الحالية من األ -6
جابة عمى تساؤالتيا ، وفى اختيار المنيج المالئم ليا ، واختيار لمدراسة واإل
الدراسة  يتوصل الييا ف يتتالئم مع الفروض التي حصائية التىاالساليب اإل
 النظرية .

االلتزام بالمسئولية االجتماعية  رأثوبالرغم من ىذا االىتمام الكبير بموضوع  -7
ن أ ، إالوالبيئية عمى الموارد االقتصادية وعالقتو بتعظيم قيمة المنشأة 

وترجع ، خاصة العربية منيا مازالت محدودة إلى حد ما بالدراسات الميدانية و 
 -سباب منيا :أالباحثة ذلك لعدة 

ما يزال  خضراأل يس المال الفكر أن ر إذ إحداثة الموضوع نسبيا ،  -أ 
، وما تزال ىناك  ;500ول مره عام ، حيث تم تناولو أل احديث اموضوع
 تناولتو بالبحث والتحميل. يالدراسات الت يندرة ف

خضر األ يالفكر  س المالأدراسة العالقة بين المسئولية االجتماعية ور  -ب 
 مؤخرا من قبل قمة من الدراسات االجنبية إالليو إمر لم يتم التطرق أ

 والعربية .
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ركزت عمى رأس المال  يتناولت رأس المال الفكر  يالت ةالدراسات العربي -ج 
 البشرى فقط .

تتناول المسئولية  يجنبية سواء التبعد استعراض الدراسات السابقة العربية واأل -8
و الموارد االقتصادية ، تبين مستوى االىتمام بااللتزام ألبيئية االجتماعية وا

وأثر ىذا ، إدارة المنظمات  يبالمسئولية االجتماعية والبيئية كمنيج حديث ف
الخدمية  أونتاجية لممنظمات اإل ئيوالبي يالمنيج عمى تحسين االداء المال

رباح أى تحقيق زيادة قدرة المنشأة عم يوبالتال، و خاصة أسواء كانت عامة 
 غير عادية  .   

تزداد األىمية النسبية لألصول غير الممموسة مقارنة باألصول المادية  -9
 الممموسة .

كد عدد من الدراسات السابقة عمى أن ىناك عالقة طردية بين االلتزام يؤ  -:
 بالمسئولية االجتماعية و البيئية وتعظيم قيمة المنشأة  .

تربط بين االلتزام  يأمكن االطالع عمييا، والت يجريت الدراسات السابقة التأ
بيئات غير  يبالمسئولية االجتماعية والبيئية و الموارد االقتصادية غير الممموسة  ف

مؤسسات مصرية ، وىى بذلك تشكل  يحين تم تطبيق ىذه الدراسة ف يمحمية ، ف
ارد االقتصادية بداية تناول أثر االلتزام بالمسئولية االجتماعية والبيئية عمى المو 

، وما يميز ىذه الدراسة عن  يالقطاع الصناع يوانعكاسات ذلك عمى قيمة المنشأة ف
وىام ، وىو دراسة  يجانب حيو  ينيا تبحث فأ وبحاث ىسابقاتيا من الدراسات واأل
يقوم عمييا االلتزام بالمسئولية االجتماعية التي ساسية مدى استعداد العناصر األ

ومدى قدرة  ،مات ، وتتمثل فى الموارد االقتصادية غير الممموسةوالبيئية فى المنظ
واألثر  ،المنظمة عمى دمج المعايير البيئية باألنشطة والعمميات اإلدارية المختمفة 

المحتمل ليذا المنيج عمى قيمة المنشأة ، لذلك جاءت ىذه الدراسة مكممة لمنقص فى 
 الدراسات السابقة .



 4244يوليو  –العدد السابع والسبعون         واألربعون     الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 5:4 

 -مشكمة البحث :  3/4

بالبيئة خاصة فى ي نسانىمع تزايد حجم المشكالت البيئية تطور اىتمام الفكر اإل     
ن أحين  يف، الدول المتقدمة بوضع عدد من السياسات والمواصفات لحماية البيئة 

ولم تتفاعل بشكل ، الدول النامية لم تعط االىتمام والمبادرة الكافية لحماية البيئة 
ى تفاقم إل يدى ذلك التراخأاعتبرتيا قضايا ثانوية ، وقد  يلتمع قضايا البيئة ا ييجابإ

، بصورة كبيرة باتت تعوق مسيرة التنمية االقتصادية  ئيثار السمبية لمضغط البياآل
ساليب لتحقيق االستدامة البيئية أيات و آلى إلوىكذا حالت تمك التحديات دون الوصول 

والعمل عمى دمج ، ى نمط حياة صديق لمبيئة إلتتطمب تحول نمط الحياة  يالت
شتى المجاالت ،  يعمميات صنع القرارات الخاصة بالتنمية ف ياالعتبارات البيئية ف

دارة دراك اإلإومن خالل استطالع قام بو الباحث لمقطاع محل الدراسة لتحديد مدى 
االجتماعية  لتطبيق معايير االلتزام بالمسئولية يالمصر  يالقطاع الصناع يالعميا ف

بجانب  ،نو ليس ىناك وعى بالمسئولية االجتماعية والبيئيةأوالبيئية الحظ الباحث 
، ونظرا  جيوانخفاض ميارات التخطيط االستراتي ،داريةنقص الكفاءات البيئية اإل

من مكانة بالغة  ئيصبح لمبعد البيأونتيجة لما ، لدى المواطنين  ئيلزيادة الوعى البي
ايير عت بمآن تيتم المنشأصبح من المحتم ي أعجمة النمو االقتصاد دفع يىمية فاأل

باح غير عادية ناجمة عن أر محاولة لتحقيق  يااللتزام بالمسئولية االجتماعية والبيئية ف
 التزاميا بالمعايير البيئية  .

 -: يالتال يجابة عمى التساؤل الرئيسمحاولة اإل يوتكمن مشكمة الدراسة ف     

 الموارد االقتصادية استدامة عدم االلتزام بالمسئولية االجتماعية عمىلتأثير  ىل ىناك
 وما انعكاسيا عمى قيمة المنشأة ؟ ؟ غير الممموسة

ولتوضيح المشكمة محور الدراسة يمكن عرض مجموعة من االستفسارات      
 -:يتىكاآل
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مة الموارد ىل ىناك تأثير لعدم االلتزام بالمسئولية االجتماعية عمى استدا  -
 ؟ يالقطاع الصناع ياالقتصادية غير الممموسة ف

 ىل ىناك تأثير لاللتزام بالمسئولية االجتماعية عمى تعظيم قيمة المنشأة ؟ -

لممسئولية االجتماعية عمى تحقيق  يىل ىناك تأثير لاللتزام بالمؤشر المصر  -
 التنمية المستدامة ؟

وسة عمى تعظيم قيمة المنشأة ىل ىناك تأثير لمموارد االقتصادية غير الممم -
 ؟ يالقطاع الصناع يف

 -أهمية البحث : 3/5

 -تتضح أىمية البحث فيما يمى :     
 -األهمية العممية  :

 -: تأتى األىمية العممية من خالل     

عدم االلتزام  تناولت موضوع تأثير يندرة الكتابات والبحوث العممية الت  -0
عمى الموارد االقتصادية غير الممموسة بالمسئولية االجتماعية والبيئية 

، وبصفة خاصة  يالقطاع الصناع يوانعكاسات ذلك عمى قيمة المنشأة ف
لقاء الضوء عمى الجوانب إ يالمكتبات العربية والمصرية ، ولذا يسيم البحث ف

العممية لاللتزام بالمسئولية االجتماعية والبيئية وانعكاسات ذلك عمى قيمة 
 مصر. يف يع الصناعالقطا يالمنشأة ف

س المال أوىو ر ، بموضوع جديد  ي س المال الفكر أمكتبة ر في المساىمة  -5
 خضر .األ يالفكر 

حيث  التقميدية لممسئولية االجتماعية والبيئية، من  ةالنظر  تطوير يالمساىمة ف -6
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فضل من خالل تحسين عالقة المنظمة أ يداء اجتماعكونيا تؤدى أل
داء ى تحسين األإلكونيا تؤدى  ومن حيث بأصحاب المصالح المختمفين ،

 وراق المالية . سوق األ يوتعظيم قيمتيا ف، عمال لمنظمات األ ئيالبي
  -األهمية العممية  :

المحافظة  يتيقنت الباحثة بأىمية االلتزام بالمسئولية االجتماعية والبيئية ف -0
العاممة ت آعمى الموارد االقتصادية غير الممموسة بيدف تعظيم قيمة المنش

مصر ، وما يسيم بو من تنشيط القتصاد الدولة  يف يالقطاع الصناع يف
، حيث يتطبيق ىذا الموضوع عمى القطاع الصناع يلذا يرغب الباحث ف

تواجيو اليوم عن طريق  يلممنافسة الت ييمكن بذلك مواجية القطاع الصناع
جودة لضمان  ئيوذلك من خالل االلتزام البي ئي ،داء البيتحسين األ
 وتحقيق التنمية المستدامة .، المنتجات 

ي يجابإعمال عمى النظر لمسئوليتيا االجتماعية بشكل مساعدة منظمات األ -5
س أنيا تمثل فرصة لتحقيق ميزه تنافسية مستدامة لممنظمة من خالل ر أل ،

 خضر .األ يماليا الفكر 

عمال يعد ن تبنى المسئولية االجتماعية من قبل منظمات األأالتأكيد عمى  -6
مر الذى خضر لدييا ، األاأل يس المال الفكر أخطوة ىامة نحو تعزيز ر 

والقدرات الالزمة لتحمل مسئوليتيا ،  يعمل عمى مدىا بالمعرفة والميارات 
 حماية البيئة وسالمتيا . يالمساىمة ف يالبيئية ، وبالتال

 -: بحثهداف الأ 3/6

لية االجتماعية عمى ئو لمسباتحديد مدى تأثير عدم االلتزام   -: يالهدف الرئيس
 . استدامة الموارد االقتصادية غير الممموسة ؟ وما انعکاسيا عمى قيمة المنشأة 
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 -هداف الفرعية  :األ

لية االجتماعية عمى استدامة الموارد ئو بيان مدى تأثير عدم االلتزام بالمس -3
 .  يالقطاع الصناع ياالقتصادية غير الممموسة ف

 . لية االجتماعية عمى تعظيم قيمة المنشأةئو دراسة تأثير االلتزام بالمس -5

لية االجتماعية عمى تحقيق ئو لممس يتحديد تأثير االلتزام بالمؤشر المصر  -6
 التنمية المستدامة 

 يبيان تأثير الموارد االقتصادية غير الممموسة عمى تعظيم قيمة المنشأة ف.  -7
 .يعالقطاع الصنا

  -: بحثمتغيرات ال3/7

 المتغيرات المستقمة : -أ

 المسئولية االجتماعية  والبيئية . -  

 الموارد االقتصادية غير الممموسة الخضراء . -  

 المتغير التابع : -ب

 قيمة المنشأة . -

وسوف يتم قياس ىذه المتغيرات من خالالل تصالميم مجموعالة مالن األسالئمة لتوضاليح أثالر 
بالمسالالالالالئولية االجتماعيالالالالالة والبيئيالالالالالة عمالالالالالى المالالالالالوارد االقتصالالالالالادية غيالالالالالر الممموسالالالالالة االلتالالالالالزام 

 تعظيم قيمة المنشأة . يالخضراء ف
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 لمبحث ي( النموذج االفتراض0رقم ) يويبين الشكل التال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: بحثفروض ال  8/ 3 

 يو عدم صحة الفرض الرئيسأيحاول الباحث من خالل تمك الدراسة اختبار صحة 
 -تي :اآل
 -: يالفرض الرئيس  3/8/3

الموارد استدامة اللتزام بالمسئولية االجتماعية عمى لعدم ا يجوىر ال يوجد تأثير 
 . المنشأة قيمة  وعمى،  غير الممموسة االقتصادية

 -تية :وحتى يسيل اختبار ذلك الفرض يمكن تجزئتو لمفروض الفرعية اآل
 -الفروض الفرعية :  3/8/4

لعدم االلتزام بالمسئولية االجتماعية عمى استدامة  يال يوجد تأثير جوىر  -
 . يالقطاع الصناع يالموارد االقتصادية غير الممموسة ف

 المتغير الوسيط 

استدامة الموارد ) 

االقتصادية غير 

 المتغير المستقل 

االلتزام ) 

بالمسئولية 

 المتغير التابع

(تعظيم قيمة المنشأة )   
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لاللتزام بالمسئولية االجتماعية عمى تعظيم قيمة المنشأة   يال يوجد تأثير جوىر  -
. 

لممسئولية االجتماعية عمى  يلاللتزام بالمؤشر المصر  يال يوجد تأثير جوىر  -
 نمية المستدامة .تحقيق الت

لمموارد االقتصادية غير الممموسة عمى تعظيم قيمة  يال يوجد تأثير جوىر  -
 . يالقطاع الصناع يالمنشأة ف

 -منهج البحث: 3/9 

، ومعالجتو من مختمف أبعاده وجوانبو ، من أجل دراسة موضوع الدراسة      
من خالل استقراء  - ييستخدم الباحث المنيج االستقرائ، وتوضيح اليدف منو 

، و النشرات ، و الدوريات ، و المراجع  ،والكتب، ومراجعة الدراسات السابقة 
و ذلك بيدف تكوين ، و المؤتمرات والندوات العممية ، والمقاالت العربية واالجنبية 

بعاد أتحديد  ييساعد ف ين استخدام المنيج االستقرائإحيث ،لمبحث  يطار النظر اإل
و تحديد ، ساسية بيا و تأصيل المفاىيم األ، ترتكز عمييا ىذه الدراسة  يالمشكمة الت

من خالل جمع البيانات  يو المنيج التحميم -االعتبارات و العوامل الداخمية فييا 
و معالجتيا بطريقة عممية موضوعية لموصول إلى ،والمعمومات المتوفرة من مصادرىا 

 النتائج المتوقعة لمبحث.
  -: بحثحدود ال :/3

 -الحدود الزمنية : 3/:/3

 -وذلك : 5050 -;500بين عامى 

 سيتم الحصول عمييا من عينة الدراسة . يلحداثة البيانات الت

 -الحدود المكانية : 4/:/3
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ىمية خاصة أوذلك لما لو من ، مدينة العاشر من رمضان  يف يالقطاع الصناع
 بموضوع الدراسة .

 -الحدود البشرية : 5/:/3

تتمثل الحدود البشرية لمدراسة فى العاممين بجياز شئون البيئة ، والعاممين     
شرافية بالمصانع المصرية بمدينة العاشر من دارية العميا والوسطى واإلبالمستويات اإل

دارية العميا ىم المسئولون عن وضع المستويات اإلي ن المديرين فإرمضان ، حيث 
المديرين  يبيئية لممنشأة ، ومن ثم يقع عمى عاتق باقاالستراتيجيات االجتماعية وال

س أخرى  تنفيذ تمك االستراتيجيات ، والعمل عمى تعزيز ر األدارية بالمستويات اإل
وتعزيز االلتزام بالمسئولية االجتماعية والبيئية لدى ، المنشأة ي خضر فالمال األ
  العاممين .

 -التعريفات اإلجرائية : ;/3

 : ثار االحتماعية والبيئية المرتبطة عممية توصيل اآل -المحاسبة البيئية
 يلى فئات معينة من المجتمع ، وبيذا فيإبالممارسات االقتصادية لممنظمة 

، لممحاسبة  يتتطمب توسيع نطاق مسئولية المنظمة لتتعدى الدور التقميد
 توفير معمومات مالية . يوالمتمثل ف

 مسئولية المنظمات تجاه تأثر قرارات الشركة  -: المسئولية االجتماعية 
 يالتنمية المستدامة الت يبالمجتمع والبيئة ، وذلك لممشاركة فوأنشطتيا 

صحاب المصالح أاالعتبار توقعات  يخذ فتضمن رفاىية المجتمع ، مع األ
 عراف الدولية .بما يتفق مع القوانين واأل

  زيادة قدرة المنشأة عمى  يتسيم فصول غير ممموسة أ -: يس المال الفكر أر
والتزاماتيا  صول المنشأة الفرق بين القيمة الدفترية أل يداء وظائفيا وتتمثل فأ
 عادلة ليا .موالقيمة السوقية ال، 
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  صول نواع األأىو المخزون الكمى لجميع  -خضر :األ يس المال الفكر أر
، حماية البيئة بتعمق والعالقات فيما ي، غير الممموسة ، والمعرفة ، والقدرات 

 .  داخل المنظمة يوالتنظيم ي و االبتكار عمى المستويين الفردأ

 أداة جمع بيانات الدراسة الميدانية 3

 ةمقسم سؤاال ;8تضمنت  ياستخدمت الباحثة أسموب قائمة االستقصاء ، الت
، محاور ،  قامت بإعدادىا وتصميميا بطريقة تتفق مع أىداف البحث  8عمى 

وتساعد عمى اختبار فروضو، وقد قامت بأخذ رأي المختصين فييا والموافقة عمى 
كد من وضوح األسئمة، وقد تم ألمتتوزيعيا، كما قامت بتوزيعيا عمى عينة استطالعية 

م المقابمة الشخصية في تمك المرحمة، وبعد أخذ مالحظات المستقصى منيم ااستخد
في االعتبار قامت بصياغتيا في الصورة النيائية، وتوزيعيا عمى عينة البحث، وبعد 
إعطائيم الوقت الكافي قامت بجمع تمك القوائم وتحميميا، وقد أكدت الباحثة 

يا في أغراض البحث العممي فقط البيانات سرية، واستخدامأن لممستقصى منيم عمى 
 ، وعمى المستوى التجميعي، وذلك لمحصول عمى استجابات موضوعية .
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 التحميل اإلحصائي واختبار الفروض
 وفيما يمي تطبيق ىذه األسالبب اإلحصائية عمى متغيرات الدراسة:

  Reliabilityمقياس االعتمادية أوالثبات 

يوضح مقياس االعتمادية مدى االعتماد عمى نتائج قائمة االستقصاء، ومدى إمكانية 
 . Alpha Cronbatchتعميم نتائجيا عمى مجتمع الدراسة، وذلك من خالل مقياس )ألفا( 

 مقاييس االعتمادية كما جاءت من تحميل قائمة االستقصاء (0جدول )

 )*(معامل الصدق ألفا  عدد العبارات محور الدراسة

 99;25 77;25 63 المسئولية االجتماعية والبيئة

 معامل الصدق عن طريق جذر معامل الثبات  )*( تم حساب

عمى مستوى قائمة االستقصاء Cronbatch Alfa يتضح من الجدول أن قيمة ألفا 
مما يدل عمى ارتفاع مستوى الثبات، وبمعامل صدق )الجذر ، % ;.9>ككل قد بمغ 

%، وباختبار كل محور من محاور قائمة االستقصاء 7.;>التربيعي لمعامل الثبات( 
%،  كما تراوح معامل الصدق بين ;.8>%، 0.0>عمى حدة تراوحت قيمة ألفا بين  

ية معقولة %، مما يدل عمي أن بيانات عينة الدراسة تتمتع بصالح>.:>%، 8.7>
Reliability  ، عمى كافة األقسام، كما يدل عمى االتساق 90نيا تجاوزت إحيث %

ىذه العبارات، األمر الذى  ييامل عمتالداخمي بين عبارات الدراسة والمحاور التي تش
 يمكن معو االعتماد عمى النتائج وتعميم ىذه النتائج عمى مجتمع الدراسة. 

 مجتمع الدراسة

خالل عام  مصرية بمدينة العاشر من رمضانشركات الدراسة يشمل مجتمع ال
5050 . 

 عينة الدراسة
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قائمة استقصاء من مجتمع الدراسة خالل عام  609بجمع  ةقامت الباحث
 وخدمية ( .، وصناعية ، ، شممت العاممين بالقطاعات المختمفة ) تجارية  5050

 نتائج الدراسة

لعدم االلتزام بالمسئولية االجتماعية  يجوهر ال يوجد تأثير اختبار الفرض األول: 
 . يالقطاع الصناع يعمى استدامة الموارد االقتصادية غير الممموسة ف

 X2 ةالبيئيااللتزام بالمسئولية االجتماعية و والختبار ىذا الفرض تم اختبار العالقة بين 
 ، وجاءت النتائج كما يمي:Y ئيداء البيوتحسين األ

 Correlation & Simple Regressionتحميل االرتباط واالنحدار البسيط 

االلتزام بالمسئولية  " X2بدراسة عالقات االرتباط واالنحدار بين المتغير 
 "، جاءت النتائج كما يمي:ئي"تحسين األداء البي Y"، والمتغير االجتماعية والبيئية 

 التخطيط البيئي وتحسين األداء البيئينتائج االرتباط واالنحدار بين  (5جدول )

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R
2 

F 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 المعامالت
قيمة 

 المعامل
 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

 :α 253;9 35;:6 2526ثابت االنحدار 
 β 25;92 6754:: 25222معامل االنحدار  25222 8;42725 25:98 )*( 53;25

 .0.00)*( معنوي عند مستوى معنوية 

 يتضح من الجدول ما يمي:

االلتزام أظيرت نتائج االرتباط الخطي وجود عالقة موجبة ذات داللة معنوية بين  
وتحسين األداء البيئي، حيث بمغت قيمة معامل بالمسئولية االجتماعية والبيئية 

مما يعني معنوية العالقة عند ،  0.000بمستوى معنوية  60>.0االرتباط 
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يؤثر إيجابيًا االلتزام بالمسئولية االجتماعية والبيئية ن إ، أي 0.00مستوى معنوية 
 عمى تحسين األداء البيئي.

 نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي: ملبعد تقدير معا  

Y =0.197+0.970*X2 + е 

 البيئيتحسين األداء  Y    حيث:

         X2 االلتزام بالمسئولية االجتماعية والبيئية 

           e  الخطأ العشوائي 

 اختبار جودة توفيق النموذج

F  (5080.<9 )من النموذج يتضح معنوية العالقة حيث بمغت قيمة 
، أي  (0.00مما يعني معنويتيا عند مستوى معنوية )، ( 0.000بمستوى معنوية )

عمى تحسين لاللتزام بالمسئولية االجتماعية والبيئية داللة معنوية  ووجود تأثير ذ
 األداء البيئي.

 القدرة التفسيرية لمنموذج
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Rوذلك من خالل قيمة ، %( 9.;:بمغت القدرة التفسيرية لمنموذج ) 
، أي  2

%( من التغيرات التي تحدث في تحسين األداء البيئي يشرحيا 9.;:ن نسبة )إ
 .ية االجتماعية والبيئية االلتزام بالمسئول

 اختبار معنوية المتغير المستقل

( بمستوى 78.6لممتغير المستقل بمغت ) Tأن قيمة  Tيتضح من اختبار   
، كما يتضح من قيمة 0.00مما يؤكد معنويتيا عند مستوى معنوية  0.000معنوية 

β  (0.<:0 التي تشير إلى قوة أو درجة التأثير، أي )االلتزام بالمسئولية ن إ
 %(.0:>.0%( يتبعيا تحسن في األداء البيئي بنسبة )0بنسبة )االجتماعية والبيئية 

الذى ينص عمى أنو   البديلوقبول الفرض ،  العدم فرضرفض نخمص من ذلك إلى 
حصائية ومعنوية بين عدم االلتزام بالمسئولية االجتماعية إال يوجد تأثير ذو داللة  "

وانعكاسات ذلك عمى  ئي، داء البيعمى الموارد االقتصادية و تحسين األوالبيئية 
 مصر 5 يف يالقطاع الصناع يت فآقيمة المنش

لاللتزام بالمسئولية االجتماعية  يال يوجد تأثير جوهر اختبار الفرض الثاني:  -
 عمى تعظيم قيمة المنشأة  5

 وذلك لما يمي: ةتم قبول الفرض الثاني لمباحث

أظيرت نتائج االرتباط واالنحدار الخطي وجود عالقة موجبة ذات داللة معنوية  
"  االلتزام بالمسئولية االجتماعية والذي يتمثل في " X1بين المتغير المستقل 

االقتصادية غير الممموسة  الموارد والذي يتمثل في "  Y والمتغير التابع
 R، حيث بمغت قيمة معامل التحديد  " مصر يف يالقطاع الصناع يت فآلممنش

square  =0.;5:  ،:كما أخذت معادلة االنحدار الصورة التالية 

Y =0.039+0.990*X1 + е 
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 Tمعنوية النموذج وجودة التوفيق، كما تبين من اختبار  Fوقد ثبت من اختبار 
معنوية المتغير المستقل، وقد بمغت القدرة التفسيرية لممتغير المستقل في التغيرات 

 %(.:.5;التي تحدث في المتغير التابع )
 يلاللتزام بالمؤشر المصر  يال يوجد تأثير جوهر  : ختبار الفرض الثالثا  -

 لممسئولية االجتماعية عمى تحقيق التنمية المستدامة 5

 " وذلك لما يمي: ثةلمباحتم قبول الفرض الثالث  -

وتخفيض  X2وجدت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التخطيط البيئي  
R)، حيث بمغ معامل التحديد Y6األضرار البيئية 

2
كما أخذت ،  (0.469=

 معادلة االنحدار الشكل التالي:

Y6 = 0.910+0.858 *X2 + е 
وتخفيض   X2البيئيوجدت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التخطيط   

R)، حيث بمغ معامل التحديد Y7استيالك الموارد 
2
كما أخذت ،  (0.627=

 معادلة االنحدار الشكل التالي:

Y7 = -0.325+1.118 *X2 + е 

 

ووقف استنزاف   X2وجدت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التخطيط البيئي 
R)امل التحديد ، حيث بمغ معY9الموارد الطبيعية وترشيد استخداميا 

2
=0.608) 

 كما أخذت معادلة االنحدار الشكل التالي:، 

Y9 = 0.260+0.997 *X2 + е 

وصيانة البيئة   X2وجدت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التخطيط البيئي 
R)، حيث بمغ معامل التحديد Y15وتوازن عناصر نظاميا الشامل 

2
=0.593)   ،

 الشكل التالي:كما أخذت معادلة االنحدار 
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- Y15 =0.337 +0.976 *X2 + е 

لمموارد االقتصادية غير  يال يوجد تأثير جوهر : الفرض الرابع رختباا -
 5 يالقطاع الصناع يالممموسة عمى تعظيم قيمة المنشأة ف

 ذلك لما يمي: ثةتم قبول الفرض الرابع لمباح -

لممسئولية  يالمصر االلتزام بالمؤشر بين وجدت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية  
، حيث بمغ معامل Y8تحقيق وفورات اقتصادية و  X2 االجتماعية لمشركات

R)التحديد 
2
 كما أخذت معادلة االنحدار الشكل التالي:،  (0.661=

- Y8 = 0.981+0.841 *X2 + е 

لممسئولية  يااللتزام بالمؤشر المصر وجدت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  
، Y11حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث البيئية  الحد منو  X2 االجتماعية لمشركات

R)حيث بمغ معامل التحديد 
2
 كما أخذت معادلة االنحدار الشكل التالي:،   (0.334=

Y11 =2.555 +0.510 *X2 + е 

لممسئولية  يااللتزام بالمؤشر المصر وجدت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  
وتحقيق أرباح اقتصادية مثل مشروعات إعادة تدوير  X2 االجتماعية لمشركات

R)، حيث بمغ معامل التحديد Y12المخمفات 
2
كما أخذت معادلة ،  (0.607=

 االنحدار الشكل التالي
Y12 = 0.576+0.927 *X2 + е 
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 التوصيات
دارتيا  عداد خطط لترشيد الموارد البيئية إ -0 بما يسمح بصيانتيا وتجددىا فى سبيل وا 

 تحقيق استدامة البيئة. 

تشجيع الشركات عمى تطوير عالقتيا مع المجتمع من خالل تدعيم المؤسسات  -5
، التسييالت الخاصة بالعناية الصحية لممجتمع  يوالمساعدة ف، العممية والثقافية 

 ين تسيم فأكن نشطة الخاصة بحماية البيئة والرفاىية المجتمعية يمن األإذ إ
 تعزيز قيمة الشركة .

و تنظيم ة، أى تدىور موارد البيئإلدت وتؤدى أ ينشطة التتحجيم الممارسات واأل -6
ثاره البيئية قدر آوتخفيف ، نشطة بما يكفل معالجة مصادر التموث تمك األ

 .مكاناإل

 تنظم القضايا الضريبية بما يجراء بعض التعديالت التشريعية التإلى إالحاجو  -7
ن تتضمن القوانين الضريبية االعتراف ألى استيعابيا لممساىمات البيئية ، و إيؤدى 

 ت نظيرا لمساىمتيا البيئية واالعتراف بيا .آالمنش كبدىاتت يبالنفقات الت

عالج مشكمة عدم االلتزام  يثبت نجاحيا ف ياالستعانة بخطط الدول المتقدمة الت -8
 . ئيالبي

 لالستدامة البيئية .ترويج مبدأ االستثمار  -9

 
 المقترحات

ول عن المقام األ يوضع حماية البيئة موضع التنفيذ، وىى ميمة العمماء ف -0
 وتحديد االستخدامات المناسبة ليا .، طريق دراسة خصائص الموارد 

، صدار قانون يجعل االنتياكات البيئية جرائم تطبق عمييا العقوبات الجنائية إ -5
 ت فقط .آوليس غرامات وغمق لممنش

 ربط جياز شئون البيئة بييئة االستثمار . -6

 وضع نظام شامل ومتماسك وفعال لتنفيذ التشريعات البيئية -7
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 قائمة المراجـع
 اواًل : المراجع بالمغة العربية :

عمال ، ، مجمة اقتصاديات المال واأل ةلياس بوضياف ، الموارد غير الممموسة والميزة التنافسيإ -
 . :500،  670:688ص.

س أثر ر أكمتغير وسيط الستجالء  07000يزو حمد بن خمفان بن سويد البادى ، " مواصفة األ -
دراسة تطبيقية  " ، رسالة دكتوراه غير  –تحقيق االستدامة البيئية  يخضر فاأل يالمال الفكر 

 . :500منشورة ، كمية التجارة ، جامعة القاىره ، 
لمشركات  ةتحقيق الميزة التنافسي يف يالمال الفكر س أرامز رمضان محمد حسين ، دور ر  -

،  7، ع  75دارة ، مج لإل ةضوء الرؤية المستقبمية لمدولة ، المجمة العربي يالحكومية ف
5050 . 

رباب طو سيد عمى ، تأثير المعالجة المحاسبية لمشيرة عمى القدرة التنبؤية لممعمومات المحاسبية  -
ضوء معايير التقارير المالية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التجارة ، جامعة عين  يف

 .5009شمس ، 
داء أفصاح عن المحاسبة البيئية لتحسين ساليب اإلأرضوى حسين عبدالسالم محمود ، تطوير   -

 . 5007المنشأة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التجارة جامعة عين شمس ،
واقع  –المؤسسة االقتصادية الجزائرية  يالموارد غير الممموسة ف ي، االستثمار ف سارة السديرى -

االقتصادية والتنمية ، ص  ةسطيف ، مجم –وتحديات : دراسة حالة المنطقة الصناعية 
.5;8:608  ،500<. 

وده تقارير تعزيز ج يسمير عماد شعبان ، دور المحاسبة عن المسئولية االجتماعية لمشركات ف -
 . >500دارة واالقتصاد جامعو تكريت ،، رسالو ماجستير ، كمية اإل ةعمال المتكامماأل

خضر األ يس ماليا الفكر أثر المسئولية االجتماعية لمشركات عمى ر أحمد سيدى ، " أطو الحافظ  -
 . 5008دراسة ميدانية " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التجارة ، جامعة القاىرة ، 

طار مقترح لقياس التأثير المتبادل لدرجة ممارسة المسئولية إمنال متولى عبده رمضان ،"  -
داء المالى لمشركات " ، رسالة دكتوراه االجتماعية والمسئولية البيئية وقواعد الحوكمة عمى األ

 . ;500غير منشورة ، كمية التجارة ، جامعة عين شمس ، 
داء لمتنمية المستدامة عمى األ يثر مكونات المؤشر المصر أمحمد بياء الدين محمد بخيت ،  -

" ، رسالة S&P EGX ESG" ر: دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة فى مؤش يالمال
 . 5050سكندرية ،جامعة اإل، كمية التجارة ، دكتوراه غير منشورة 

اسبة عن انخفاض قيمة الشيرة وفقا لممعايير منى شحاتة سيف عمى ، دراسة تحميمية لممح -
المحاسبية بالتطبيق عمى البيئة المصرية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التجارة ، جامعة 

 .5009بنى سويف ، 
اإلفصاح عن أبعاد التنمية المستدامة وأثرىا عمى إدارة األرباح: حمد السيد محمد الجرف، أياسر  -

 . >500جامعو طنطا ،  ة ،، رسالو دكتوراه غير منشورة كميو التجار  دراسة تطبيقية
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