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ة بغرض الحف اظ  مداخل التنمية المستدامة وعالق اتها بآليات الحوكم
 دراسة تطبيقية -على بيئة التصنيع  

          [21] 
 (2)عمرو حسين عبد البر -(1)محمد عبد الفتاح حسنين درويش

 (2)كريم مصطفى جوهر
 جامعة عين شمس ، كلية التجارة( 2 الهيئة العامة لألرصاد الجوية( 1
 

 المستخلص
مداخل التنمية المستدامة وعالقتها بآليات الحوكمة، من  التعرف على إلى تهدف الدراسة

خالل التعريف بمفهوم التنمية المستدامة فى أطاره العام، حيث أنه يشكل منهجا متكامال لما 
يتميز به من ربط متكامل، فهو يجمع بين األقتصاد والبيئة والمجتمع، وأيضاً من خالل 

ات الحوكمة فى كونها تعتبر نظام يحدد العناصر التى تعمل معًا فى إطار التعريف بآلي
متماسك وفعال لحماية وتحقيق مصالح األطراف المرتبطة بالمنشأة، وبيان مدى تأثير تلك 

 10وأوضح الجانب العملى للدراسة على عينة مكونة من  .ة التصنيع المصريةالعالقة على بيئ
م( 2018م:2012) ر البورصة المصرية للفترة بين عامىشركات صناعية مدرجة ضمن مؤش

عن طريق دراسة تطبيقية من خالل تحليل محتوى التقارير والقوائم المالية للشركات التى تم 
األفصاح عنها)عينة الدراسة( بإستخدام المقاييس اإلحصائية الوصفية. والطرق اإلحصائية 

"التنمية  راسة. وتتمثل فى المتغير التابع وهواألستداللية ألختبار العالقة بين متغيرات الد
المستدامة" والمتغير المستقل وهو"آليات الحوكمة والذى أشتمل على سبعة متغيرات فرعية وهى 
"الملكية اإلدارية، حجم مجلس اإلدارة، عدد مرات أجتماع مجلس اإلدارة، إستقالل مجلس 

 .ة المراجعة، إستقالل لجنة المراجعة"اإلدارة، حجم لجنة المراجعة، عدد مرات أجتماع لجن
إلى  وقد أوضحت نتائج الدراسة من خالل التحليل اإلحصائى عند إختبار الفروض،

إنخفاض مستوى اإلفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة فى الشركات محل الدراسة، ويرجع 
ـال عن عدم وجــود ذلك لكون اإلفصاح عن ممارسات التنمية المســتدامة إفصـاحا إختياريا، فض

 معــايير محاســبية تنظـم طريقـــــــة قياسـها وأساليب اإلفصاح عنها. 
، الشركات الصناعية، ممارسات التنمية المستدامة، آليات حوكمة الشركات :مفتاحية كلمات

 .البورصة المصرية
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 مقدمةال
األقتصادية واألزمات تزايد األهتمام بممارسات التنمية المستدامة فى أعقاب االنهيارات 

المالية والتغيرات المناخية التى شهدها العالم، فلم تعد العديد من الشركات تعتمد فى بناء 
على فلسفة تعظيم الربح األقتصادى فقط، بل أتجهت لألفصاح عن المعلومات مالية  سمعتها

ألقتصادى وغير المالية، بهدف أعالم أصحاب المصالح بالمعلومات الالزمة عن األداء )ا
واألجتماعى والبيئى والحوكمى للشركة( لتقييم أدائها على الوجه الصحيح وتحديد القيمة العادلة 
لألستثمار فى األسهم وقدرتها على التعامل مع المخاطر، مما ينعكس على تحسين سمعة 

 ،)مليجىوصورة الشركة فى المجتمع ويضمن إستدامة ربحيتها وتحقيق ميزة تنافسية لها 
2015). 

وقد لوحظ زيادة األهتمام من قبل الشركات بتقييم اآلثار المترتبة لنشاطها على العاملين 
بها بمستوى رفاهيتهم، وعلى المجتمع المحلى والبيئة المحيطة بها، ثم على المجتمع ككل، 
 واإللتزام بالقوانين والمعايير المحاسبية، وزيادة األفصاح والشفافية عن مختلف أنشطتها التى
ستثماراتها وأرباحها ونموها  تمارسها، أقتناعا منها بأهمية ذلك ومردوده على نشاطها وا 
ستدامتها، ومع زيادة درجة الوعى باألثر السلبى للنشاط األقتصادى على البيئة، والدور الهام  وا 
الذى تلعبه وسائل األتصال الحديثة فى توعية المستهلكين، وأيضا فى ضوء األهتمام بالتنمية 
البشرية لرفع مستويات األنتاجية بالشركات الصناعية، سعت العديد من هذه الشركات إلى تبنى 
رساء قواعد الحوكمة بما يضمن زيادة ثقة المستثمرين  برامج فعالة للتنمية المستدامة وا 

 (.2016 وأصحاب المصلحة األخرين )رميلى،
 

 البحث  مشكلة
داء البيئى غفالها األا  قتصادى فقط، و االنظرًا ألهتمام المنشآت الصناعية باألداء 

واألجتماعى، مما أدى لوجود مشكالت بيئية وأجتماعية، وللتخلص من تلك المشكالت ظهر 
التنمية المستدامة، ومفهوم حوكمة الشركات، واللذان تطلبا من المنشآت الصناعية  مفهوم

دية. ولهذا فقد سعت العديد من األهتمام بالجوانب األجتماعية والبيئية وكذلك الجوانب األقتصا
المنشآت لألهتمام بأبعاد التنمية المستدامة وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات، بما ينعكس بصورة 
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(، وعليه تم عمل هذه الدراسة التطبيقية والتى 2016 أيجابية على أدائها وسمعتها )مشابط،
 .أعتمدت على بيانات فعلية لشركات مدرج بالبورصة المصرية

 
 بحثاللة  أسئ

يمكن عرض مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي والذي يمثل 
"هل تؤدى العالقة بين مداخل التنمية المستدامة وآليات الحوكمة إلى  جوهر المشكلة وهو:

 الحفاظ على بيئة التصنيع؟"
 وُيستمد من هذا السؤال عدة اسئلة، منها:

  ؟مةأبعاد التنمية المستداما 
  ؟آليات الحوكمةما 
 ؟ت الصناعيةآتحقق اإلستدامة للمنشكيف ت 

 
 بحثال  أهداف

من خالل ما تم عرضه من مشكله الدراسة يمكن تحديد الهدف الرئيسي من الدراسة، 
"تناول مداخل التنمية المستدامة وعالقاتها بآليات الحوكمة بغرض الحفاظ على بيئة  وهو:

 التصنيع".
 ن خالل مجموعه من األهداف الفرعية التالية:ويتحقق هذا الهدف م

 .دراسة مداخل التنمية المستدامة 
 .دراسة آليات الحوكمة 
 .دراسة كيفية تحقيق اإلستدامة للمنشأت الصناعية 



 وآخرونمحمد عبد الفتاح درويش 
 

 524 2019مبر بتس، ثالثربعون، الجزء الألوا بعلساا المجلد

 بحثلأهمية ا
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول بالدراسة والتحليل أحد المواضيع الهامة والحديثة 

 لقرن العشرين، ويتضح ذلك من خالل األهمية العلمية والعملية.خصوصا منذ أواخر ا
فالمنشآت الصناعية بأعتبارها المصدر الرئيسى للثروة واإلداء الفاعلة فى  :األهمية العلمية

أقتصاد أى دولة معنية بتطبيق أبعاد التنمية المستدامة حيث أن ذلك يتيح لها خدمة األقتصاد 
 ن طريق األهتمام بالبيئة والمجتمع.وخدمة التنمية فى آن واحد ع

حيث تتناول دور آليات الحوكمة فى إرساء وتحقيق التنمية المستدامة فى  :األهمية العملية
المنشآت الصناعية، األمر الذى يشير الى أهمية هذا الموضوع لجميع األطراف ذوى العالقة 

 زيز الربحية والميزة التنافسية.والمصلحة مع هذه المنشآت بما يحقق اإلستمرارية لها وكذلك تع
 

 لبحثافروض  
 كالتالي: ،سباب محتملة للمشكلة محل الدراسةتم صياغة الفروض التالية كأ

توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائية بين الملكية اإلدارية وممارسات ال  :الفرض األول
 التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.

توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائية بين أستقالل لجنة المراجعة ال : الفرض الثاني
 وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.

توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائية بين حجم لجنة المراجعة ال : الفرض الثالث
 ى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.وممارسات التنمية المستدامة ف

توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائية بين عدد مرات أجتماع لجنة ال : الفرض الرابع
 المراجعة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.

ة بين حجم مجلس اإلدارة توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائيال : الفرض الخامس
 وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.
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توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائية بين عدد مرات أجتماع مجلس ال : الفرض السادس
 اإلدارة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.

توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائية بين أستقاللية مجلس اإلدارة ال : لفرض السابعا
 وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية. 

 
 الدراسات السابقة

 بالنسبة للدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة:
دى افصاح الشركات عن التنمية ألكتشاف متعرضت  :(2015) دراسة عاطف محمد

المستدامة من خالل تحليل محتوى التقارير والقوائم المالية لعينة من الشركات المدرجة 
المصرية، حيث تم أستخدام بيانات جاهزة عبارة عن التقارير المالية السنوية كمصدر بالبورصة 

بالبورصة المصرية تفصح وكان من أهم نتائجها أن الشركات المدرجة . بيانات الجانب العملى
عن التنمية المستدامة النشطتها فى تقاريرها السنوية وليس فى تقارير مستقلة كما أكدت 
الدراسة أن االفصاح عن التنمية المستدامة لم يستوفى متطلبات المبادرة العالمية ألعداد 

منها كمية كما أوضحت أن معلومات االفصاح لهذه التقارير وصفية أكثر  ،(GRI) التقارير
،واوضحت الدراسة ايضا وجود عالقة ارتباط ذات داللة أحصائية بين كل من نسبة الربحية 

 ونسبة الرافعة المالية وبين االفصاح عن التنمية المستدامة.
 Maria J. Charlo,& Ismael Moya & Ana M. Muñozدراسة 

المالى للشركات االسبانية  العالقة بين ممارسات التنمية المستدامة واالداء قدمت :(2015)
أنه تم  وكان أهم نتائجها .،حيث تم أستخدام بيانات جاهزة كمصدر بيانات الجانب العملى

تحقيق عوائد أعلى فى السوق للشركات المدرجة فى مؤشر التنمية المستدامة االسبانى عن 
الوراق المالية ال غيرها من الشركات غير المدرجة، كما أن الشركات االكثر استقرارا فى سوق ا

تدعم ممارسات التنمية المستدامة، كما أوضحت وجود عالقة ايجابية بين ممارسات التنمية 
المستدامة والرافعة المالية لهذه الشركات، وأيضا أوضحت الدراسة أن الشركات الكبيرة التى 
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الجمهور تعتمد على ممارسات التنمية المستدامة هى اكثر سمعة من الشركات الصغيرة الن 
 على وعى بممارسات التنمية المستدامة.

مدى فحص محتوى ومستوى األفصاح  أوضحت :(2015) مجدى مليجىدراسة 
وأثره على جودة االرباح  ،مستدامة والعوامل المؤثرة فيهالمحاسبى عن ممارسات التنمية ال

جاهزة كمصدر حيث تم أستخدام بيانات  ،كات المسجلة فى البورصة السعوديةالمحاسبية للشر 
وكان اهم نتائجها هو وجود داللة عن انخفاض مستوى االفصاح . بيانات الجانب العملى

المحاسبى عن ممارسات التنمية المستدامة للشركات السعودية محل الدراسة ،كما اكدت وجود 
عالقة موجبة وجوهرية بين مستوى االفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة وحجم الشركة 

ستقالية أعضاؤه وأرتباطة بعالقة سلبية وجوهرية مع الملكية وربحيت ها وحجم مجلس اإلدارة وا 
العائلية ،كما أن هناك تأثير أيجابى لإلفصاح المحاسبى عن التنمية المستدامة على جودة 

 االرباح المحاسبية.
 بالنسبة للدراسات المتعلقة بحوكمة الشركات:

قتصادات لحوكمة الشركات فى األ تطرقت :Otuo Serebour (2015) دراسة
. حظة كمصدر بيانات للجانب العملىحيث تم أستخدام بيانات جاهزة ومقابالت والمال ،الناشئة

وكان من أهم نتائجها أن هناك سيطرة على الشركات من قبل المساهمين ذوى المساهمات 
 الكبيرة.
مة الشركات تأثير القانون الماليزى لحوك وضحت :Padmanabha (2017) دراسة

كمصدر بيانات حيث تم أستخدام بيانات جاهزة  م،2012-2007 على الشركات الماليزية من
وكان من أهم نتائجها وجود عالقة ايجابية بين االلتزام بقواعد حوكمة . للجانب العملى

 الشركات وأداء الشركات الماليزية.
ة الشركات العالقة بين حوكم قدمت :Olabode A.Oyewunmi (2017) دراسة

كمصدر بيانات حيث تم أستخدام أستمارة أستبيان  ،طاع النفط بنيجيرياوادارة الموارد البشرية بق
وكان من أهم نتائجها أن وضوح ألتزام الموظفين وأستخدام نظام التظلم . للجانب العملى

 الوظيفى والهيكل التأديبى للشركة مرتبط أرتباطا وثيقا بممارسات حوكمة الشركات.
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 بالنسبة للدراسات المتعلقة بالعالقة بين التنمية المستدامة وآليات الحوكمة:
 Marie Dočekalová &Alena Kocmanová & Jiříدراسة

Hřebíček  (2011): أن التركيز على حوكمة الشركات والقضايا البيئية  أوضحت
ائم لتلك الشركات، واألجتماعية المتعلقة بقياس أداء الشركات يمكن أن يؤدى الى النجاح الد

وكان من اهم نتائجها . كمصدر بيانات للجانب العملىحيث تم أستخدام أستمارة أستقصاء 
التأكيد على وجوب أتخاذ عدد من التدابير واالجراءات التى من شانها الحد من االثار السلبية 

خدام حوكمة وتعزيز االثار االيجابية من أجل تحقيق أهداف المؤسسة المستدامة من خالل أست
 الشركات لتعزيز ثقة المستثمرين بما يؤدى إلى تحقيق األداء االقتصادى.

حيث تم دراسة أختبار العالقة التأثيرية بين آليات  :(2016) دراسة سماح طارق
نعكاسها على قيمة المنشأة بالتطبيق على  الحوكمة واألفصاح عن المسؤلية األجتماعية وا 

 .علية كمصدر أستخدم للجانب العملىحيث تم أستخدام بيانات فالشركات المقيدة بالبورصة، 
وكانت من أهم النتائج هو التأكيد على وجود تأثير معنوي آلليات الحوكمة )األستقاللية، هيكل 
المليكة العامة والخاصة(، كذلك وجود تأثير مباشر آلليات الحوكمة متمثلة فى األستقاللية 

صة على قيمة المنشأة، وذات هذا التأثير بتوسيط االفصاح عن والملكية العامة والملكية الخا
المسؤلية االجتماعية، كذلك وجود تأثير مباشر لحجم المنشأة، وعند توسيط األفصاح عن 

 المسؤلية األجتماعية ال يوجد تأثير معنوى لحجم الشركة ونوع القطاع على قيمة المنشأة.
المستدام ن آليات الحوكمة واإلداء إلى العالقة بي تطرقت :Bart (2017)دراسة 

وكان من نتائجها أن الشركات التى تتعرض  .2017حتى  2012ركات الهولندية من للش
لضغوط سياسية وأجتماعية عالية من المرحج أن تنتج تقارير إستدامة عالية الجودة، آليات 

دور هام فى الحوكمة )قوة المجلس، أشتراك اصحاب المصالح، والتغطية االعالمية( لهم 
 تفسير التباين فى تقارير اإلستدامة. 

ومن الُمالحظ أن معظم الدراسات السابقة لم تتطرق لتأثير التنمية المستدامة على جميع آليات 
 الحوكمة بصورة مستفيضة وبخاصة للشركات الصناعية.
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 اإلطار النظري
من خالل التعرف  حيث تم دراسة مداخل التنمية المستدامة وعالقتها بآليات الحوكمة،

على أهمية التنمية المستدامة وقدرتها على إيجاد التوازن بين متطلبات التنمية لألجيال 
الحاضرة دون أن يكون ذلك على حساب األجيال القادمة، فهى تقوم أساسا على وضع حوافز 

رائب تقلل من التلوث وحجم النفايات والمخلفات واألستهالك الحالى للطاقة، كما أنها تضع ض
تحد من اإلسراف فى إستهالك الماء والهواء والموارد الحيوية األخرى. كما أن سوء إستخدام 
ضعاف قدرتها على تجديد  األنسان للموارد البيئية أدى إلى تقليص نسبتها على األرض وا 
نفسها، وعليه فأن جوهر سياسات التنمية التى أتبعتها الدول النامية يكمن فى السعى للوصول 

نمط الحياة الغربى دون مراعاة لطبيعة الهيكل األقتصادى واألجتماعى فى مجتمعاتها، مما  إلى
خلق نوعا من التنمية المشوهه والتخلخل األجتماعى وعدم العدالة فى توزيع الدخل القومى 

فضيلة بن (ولكى تكون التنمية ناجحة البد أن تكون منسجمة مع شروط وضوابط البيئة 
 (.2017 منصور حميد، حجوبة وكريمة بن

وأيضًا التعرف على مفهوم الحوكمة: نظام يشمل على مجموعة من العناصر واآلليات 
الداخلية والخارجية تعمل معا لضبط أداء إدارة الشركة وجعله يصب فى مصلحة حملة األسهم 
وأصحاب المصالح األخرى، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن غياب حوكمة الشركات أظهر 

ديد من القيود والصعوبات والمظاهر السلبية التى أثرت بالسلب على األداء ومن أهم هذه الع
المظاهر التعثر والفشل والفساد المالى واألدارى، وزيادة المخاطر المالية ومخاطر األعمال 
والسوق واالئتمان، وغياب الرؤية األستراتيجية للشركات، وضعف نظم الرقابة الداخلية، 

لمحاسبى غير الكفء، وبلتالى فالحوكمة تستهدف تأكيد مسئوليات األدارة وتعزيز واإلفصاح ا
مساءلتها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، من خالل ضبط عمليات األدارة 
وأتخاذ القرارات وعلى سلبيات الوكالة فى عمل األدارة، وتفعيل نظم الرقابة، وتحسين أداء 

قتصادية، وكذلك من خالل التركيز على أدارة المخاطر التى تعترض المنشآة وتعظيم قيمتها األ
تحقيق األهداف، وتقلل فرص النجاح، وتحقيق العدالة والشفافية فى جميع تعامالت الشركة 
وعملياتها من خالل تحسين عمليات اإلفصاح والممارسات المحاسبية والمالية واإلدارية )سمير 
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(، ومن خالل تناول الدراسات السابقة لممارسات 2017 ،مفتاح مهلل وعمران عطيه البكورى
 التنمية المستدامة وآليات الحوكمة وأيجاد العالقة بينهما، كالتالى:

  تم تناول أثر ممارسات التنمية المستدامة على أداء الشركة، وتوضيح نوع هذا األثر
أثر  ( وجود2007).Lo´pez et al سلبى، حيث أوضحت بعض الدراسات  أيجابى ام

( Groenewald & Powell 2016 ؛2015 )مليجى، سلبى، وأوضح البعض األخر
وجود أثر إيجابى لممارسات التنمية المستدامة على األداء المالى للشركة ممثال فى العائد 

Ching et al.(2016 ) على األصول والعائد على حقوق الملكية، وبعض من الدراسات )
 ارسات التنمية المستدامة واألداء المالى للشركة.أوضحت عدم وجود أرتباط بين مم

  كما تم تناول أثر تفعيل آليات الحوكمة على األداء المالى للشركة، حيث توصلت بعض
 ACHIM1 الدراسات إلى وجود عالقة إيجابية بين آليات الحوكمة واألداء المالى للشركة 

et al. )2016, Bhatt;2016 وتوصلت أحدى الدراسات ،) Zabria(2016 إلى وجود )
عالقة ضعيفة بين حجم مجلس األدارة والعائد على حقوق الملكية، وكذلك عدم وجود 

 عالقة تذكر مع العائد على االستثمار.
  وأيضا تناولت دراسات أخرى العالقة بين آليات الحوكمة والتنمية المستدامة فى بيئة

فعيل آليات الحوكمة يحقق (، حيث أوضحت ان األلتزام بتManning2017 ,) التصنيع
األداء االقتصادى المستدام ويعزز األفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة، وتعتبر هذه 
الدراسة من الدراسات القليلة )على حد علم الباحث( التى تناقش الموضوع فى بيئة األعمال 

 الصناعية.
 

 منهجية الدراسة
ن الموضوع ومدى ضرورته من خالل تحقيق تستمد هذه الدراسة أهميتها م :أسلوب الدراسة

أهداف الدراسة وأختبار فروض الدراسة، ولهذا سوف يتبع الجانب النظرى والجانب العملى 
 على النحو التالى:
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  المنهج اإلستقرائى: من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة وذلك لألبحاث المنشورة فى
زية وذلك من خالل المسح عبر األنترنت فى المجالت العلمية باللغتين العربية واألنجلي
 أبعاد التنمية المستدامة وآليات الحوكمة.

  المنهج اإلستنباطى: من خالل دراسة الظواهر واألحداث المتعلقة بالجوانب العلمية والعملية
لتحديد محاور الدراسة وكذلك وضع الفروض واألهداف التى بنيت عليها الدراسة وذلك 

 ى الربط بين الجوانب النظرية والتحليلية والعملية.لإلستفادة منها ف
 من خالل دراسة تطبيقية، حيث يتم قياس متغيرات الدراسة كميا ثم ستداللىالمنهج اال :

تحليل نتائج الدراسة التطبيقية لإلستدالل من النتائج األحصائية على مدى قبول أو رفض 
ليات الحوكمة، تم تحليل محتوى القوائم فروض الدراسة، ولقياس أبعاد التنمية المستدامة وآ

والتقارير المالية السنوية وتقارير التنمية المستدامة وتقارير مجلس األدارة وكذلك المعلومات 
األنترنت  -األخرى المنشورة على المواقع األلكترونية على شبكة المعلومات الدولية 

  بإستخدام أسلوب تحليل المحتوى.
 :دود الدراسة فىتتمثل ح :حدود الدراسة
كأساس للدراسة، " م2018 م حتى عام2012 "من عام منية: تم تحديد الفترة الز الحدود الزمنية

 نظرا لتوافر مصادر البيانات والمعلومات عن تلك الفترة.
 /S&P: الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية ضمن مؤشر )الحدود المكانية

EGX ESGتدامة.( المعنى بالتنمية المس 
التركيز على العالقة بين أبعاد التنمية المستدامة وآليات الحوكمة فى تقارير الشركات 

 الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية.
تم أسخدام أسلوب الدراسة التطبيقية والذى أعتمد على بيانات القوائم والتقارير  :خطة الدراسة

شركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية للالمالية وكذلك على تقارير التنمية المستدامة 
 .( المعنى بالتنمية المستدامةS&P/ EGX ESGضمن مؤشر )
 عينة عمدية من تلك الشركات كمجتمع للدراسة، وفقاً وتمثلت عينة الدراسة فى : عينة الدراسة

 للشروط التالية: 
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  ارة البيئة )الموقع أن تكون ضمن مشروعات القائمة السوداء أو الرمادية طبقًا لتصنيف وز
 الرسمى لوزارة البيئة المصرية(.

  أن تكون الشركة قد أصدرت تقرير إستدامة أو أفصحت عن ممارسات التنمية المستدامة
 م(.2018م حتى 2012ضمن تقاريرها السنوية خالل الفترة )من 

 تغيرات نتظام، مع توافر البيانات الكافية لحساب مافر التقارير المالية عن الشركة بتوا
 الدراسة.

شركة مدرجة ضمن  30 ( شركات من أصل10ولقد بلغ حجم عينة الدراسة عدد )
 م(، حيث تمثل فى مجموعها2018م :2012المؤشر، تم الحصول علي بياناتها خالل الفترة )

 مشاهدة. 70
ية تتمثل متغيرات الدراسة التطبيقية فى متغير تابع وهو التنم :متغيرات الدراسة وطرق قياسها

 المستدامة، ومتغيرات مستقلة تمثل آليات الحوكمة. 
 "Y يرمز له بالرمز" : التنمية المستدامةأوالً 

 المتغير التابع:  التنمية المستدامة.
 "X : آليات الحوكمة "يرمز له بالرمزثانياً 

بعد إستقراء الدراسات السابقة والتى تناولت آليات وأبعاد الحوكمة، تم قياسها بعدد من 
 وهى: ،يرات( متغ7)العوامل المؤثرة علي التنمية المستدامة(، من خالل ) ةمتغيرات المستقلال
 ،ملك اإلدارة لجزء من أسهم الشركة: تشير الملكية اإلدارية إلي ت(X1)الملكية اإلدارية  .1

 وتقاس بنسبة األسهم المملوكة بواسطة اإلدارة العليا أو اإلدارة التنفيذية داخل الشركة.
: وتقاس بنسبة تمثيل األعضاء المستقلين بلجنة المراجعة (X2)ل لجنة المراجعة إستقال .2

 )عدد األعضاء المستقلين إلي إجمإلي عدد األعضاء(.
 : وتقاس بإجمإلي عدد أعضاء لجنة المراجعة.(X3)حجم لجنة المراجعة  .3
جعة : وتقاس بعدد مرات أجتماعات لجنة المرا(X4)عدد مرات أجتماع لجنة المراجعة  .4

 خالل العام.
 : يقاس هذا المتغير بعدد أعضاء مجلس اإلدارة. X5)حجم مجلس اإلدارة )  .5
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 : عدد مرات أجتماعات المجلس.(X6)عدد مرات أجتماع مجلس اإلدارة  .6
تقاس اإلستقإللية بنسبة عدد األعضاء المستقلين فى : (X7) إستقالل مجلس اإلدارة  .7

ء مجلس اإلدارة ،وهذا المتغير متغير أسمى، المجلس من الخارج إلي إجمإلي عدد أعضا
مجلس اإلدارة مستقلين ومن يأخذ القيمة )واحد صحيح( فى حالة إذا كأنت غالبية أعضاء 

 ويأخذ القيمة )صفر( بخالف ذلك. ،الخارج
 24SPSSحيث تم تحليل بيانات الدراسة بواسطة برنامج : إجراءات الدراسة التطبيقية

ver.  وكذلك  اإلحصائية المتقدمة لتحليل البيانات والتعامل مع المتغيرات.كأحد حزم البرامج
تم إستخدام المقاييس اإلحصائية الوصفية، مثل: الوسط الحسابي ــــــــــ المدى ـــــــ األنحراف 

كما تم أيضًا تم إستخدام الطرق األحصائية  المعيارى ــــــــ نسبة التغير، وأيضا الرسوم البيانية.
اللية، مثل: طريقة المربعات الصغرى واألنحدار المعيارى، واألنحدار التدريجى، وأختبار اإلستد

ماهاالنوبس، وحساب معامل التضخم وأختبار فترة السماح، وأختبار كولموجروف سميرنوف، 
 ومعامل األرتباط لبيرسون.

 
 بحثنتائج ال

 : نتائج التحليل األحصائى
لقياس تأثير المتغيرات المرتبطة بإليات  ألنحدار:أختبار فروض النموذج وتحليل ا( 1)

الحوكمة بالشركات علي ممارسات التنمية المستدامة استخدم الباحث طريقة المربعات 
سات المحاسبية لتقدير معامالت امن أكثر الطرق إستخدامًا في الدر الصغرى، والتي تعتبر 

لتمثيل العالقة بين المتغير  نموذج األنحدار، حيث تعطى أفضل معادلة )بأقل خطأ ممكن(
التابع والمتغيرات المستقلة، وهناك مجموعة من الفروض يجب تحقيقها قبل أن نحصل علي 

 (Coakes & Steed, 2001)معادلة األنحدار وهي كاآلتي: 
  نسبة الحاالت إلي المتغيرات المستقلة: يجب أن تكون عدد المشاهدات أكثر من )عشرون

 stepwiseمقدرة(، وتكون أكثر من ذلك في حالة األنحدار التدريجي مثل عدد المتغيرات ال

regressionيتحقق  ، والحد األدنى هو )خمسة أمثال عدد المتغيرات المستقلة(، وهو ما
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في البيانات المستخدمة فى الدراسة، حيث يبلغ عدد المتغيرات المستقلة سبعة متغيرات، 
 ( حالة.70في حين يبلغ عدد الحاالت )

 تم استخدام أختبار ماهاالنوبس للتحقق من وجود القيم المتطرفه  لشاذة:قيم المتطرفه واال
 =αالحرجة عند  2قيمة كا قيم بالبيانات اكبر من أو تساوي والشاذة. حيث تبين عدم وجود

 (.24.32) وهي   0.001
 المتغيرات  رتباط الذاتي والتفرد: حيث تشير التعددية الخطية إلي وجود أرتباط قوي بيناال

في حالة وجود أرتباط تام بين المتغيرات المستقلة،  singularityالمستقلة، بينما تحدث 
حيث تم  (Collinearity Statistics)ولقد تم فحص األرتباط الذاتي من خالل أختبار 

، وأختبار فترة Variance Inflation Factor (VIF)حساب معامل تضخم التباين 
وجود أرتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة  ىحيث أكدت النتائج عل، Toleranceالسماح 

(Tolerance > 0.05& VIF>10 ) واتسن -، كما أن قيمة ديربن (Durbin-

Watson )1،293  أكبر من الصفر وأقل من(قيمة 1،46 "dl مما يدل عل )"ىالجدولية 
 وجود أرتباط ذاتي موجب.

 ر فترة السماحوأختبا التباين تضخم معامل :(1جدول )
Coefficientsa,b 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

 6.038 166. اإلدارية الملكية
 3.910 256. المراجعة لجنة إستقالل
 20.577 049. المراجعة لجنة حجم

لجنةأجتماع  مرات عدد  6.436 155. المراجعة 
 14.416 069. اإلدارة مجلس حجم

راتم عدد  11.517 087. اإلدارة مجلس أجتماع 
 1.693 591. اإلدارة مجلس إستقالل

a. Dependent Variable:  المستدامة التنمية  

b. Linear Regression through the Origin 



 وآخرونمحمد عبد الفتاح درويش 
 

 534 2019مبر بتس، ثالثربعون، الجزء الألوا بعلساا المجلد

 والتفرد الذاتي األرتباط :(2جدول )

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .480a .231 .144 4.41017 1.293 

a. Predictors (Constant):  استقالل مجلس اإلدارة، حجم عدد مرات أجتماع مجلس االدارة ،
،الملكية األداريةاستقالل مجلس اإلدارة، ، عدد مرات أجتماع لجنة المراجعةلجنة المراجعة،   

حجم مجلس االدارة.   
b. Dependent Variable: التنمية المستدامة 

 ستقالل البواقى تم التحقق من الطبيعية النسبة للطبيعية : ب الطبيعية والخطية والتجانس، وا 
، حيث Kolmogorov-Smirnovسميرنوف  -حصائية كولموجروف أمن خالل أختبار 

( مما يعني أن المتغيرات المستقلة ال تتبع التوزيع 0.05جاءت المعنوية )أقل من 
( فلن تؤثر مشكلة عدم توزيع 30 >مشاهدة  70يعي، وبما أن حجم العينة كبير )الطب
 نات علي صحة النموذج المستخدم في الدراسة.االبي
 Regression  إزالتها أو إدخالها تم التي المتغيرات :(3) جدول

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

 مرات عدد ,االدارة مجلس استقالل
 ,االدارية الملكية ,االدارة مجلس اجتماع
 لجنة مرات عدد ,المراجعة لجنة استقالل

 حجم ,المراجعة لجنة حجم ,المراجعة
 bاالدارة مجلس

. Enter 

a. Dependent Variable: التنمية المستدامة 
b. All requested variables entered. 
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 باط المعدلرتمعامل اال :(4جدول )
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .480a .231 .144 4.41017 

a. Predictors (Constant):  استقالل مجلس اإلدارة، حجم عدد مرات أجتماع مجلس االدارة ،
، الملكية األداريةاإلدارة، استقالل مجلس ، عدد مرات أجتماع لجنة المراجعةلجنة المراجعة، 
 حجم مجلس االدارة

b. Dependent Variable: التنمية المستدامة 
،  )R-2  =0.144( 0،144قد بلغ ( أن معامل اإلرتباط المعدل 4يوضح الجدول رقم )

من التغير في المتغير التابع )التنمية  %14،4أي أن المتغيرات المستقلة معا تفسر نحو 
 يرجع الي عوامل أخري غير متضمنة في النموذج. المستدامة(، والباقي

 تحليل التباين :(5جدول )

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 361.394 7 51.628 2.654 .018b 

Residual 1205.878 62 19.450   

Total 1567.271 69    

a. Dependent Variable: التنمية المستدامة 
b. Predictors (Constant):  استقالل مجلس اإلدارة، حجم عدد مرات أجتماع مجلس االدارة ،

، الملكية األداريةاستقالل مجلس اإلدارة، ، عدد مرات أجتماع لجنة المراجعةلجنة المراجعة، 
 حجم مجلس االدارة

 عند معنوية وجاءت ،2.654 بلغت قد "F" قيمة أن يتضح( 5) رقم الجدول نتائج ومن
 عالقة هناك أن ىعل ويؤكد معنوي، األنحدار أن يعني مما ،0،05 من أقل معنوية مستوي
  التابع. والمتغير المستقلة المتغيرات بين



 وآخرونمحمد عبد الفتاح درويش 
 

 536 2019مبر بتس، ثالثربعون، الجزء الألوا بعلساا المجلد

 معامالت النموذج :(6) جدول
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 40.898 2.894  14.133 .000 

 632. 481. 087. 024. 012. اإلدارية الملكية

 584. -551.- -073.- 608. -335.- المراجعة لجنة إستقالل

 530. -631.- -099.- 612. -386.- المراجعة لجنة حجم

 006. 2.870 388. 187. 535. المراجعة أجتماع لجنة مرات عدد

 104. -1.649- -294.- 259. -427.- اإلدارة مجلس حجم

 587. -547.- -089.- 149. -082.- اإلدارة مجلس أجتماع مرات عدد

 487. -699.- -092.- 1.661 -1.161- اإلدارة مجلس إستقالل

a. Dependent Variable:التنمية المستدامة 
 :ليةتاال الصورة علي موذجالن معادلة جاءت حيث المقدرة النموذج معامالت( 6) جدول يوضح

Ŷ= 40.898  + 0.012 x1 - 0.335 x2 - 0.386 x3 + 0.535 x4 - 0.427 x5 - 0.082 x6 - 1.161 x7   

     (14.133)*    (0.481)      (0.551)   (0.631)     (2.870)*     (1.649)     (0.547)    (0.699) 

 المتوقعة المستدامة التنمية=     Ŷ      :حيث

x1 = الملكية اإلدارية 
x2 = إستقالل لجنة المراجعة 
x3 =  حجم لجنة المراجعة 

x4 =  عدد مرات لجنة المراجعة 
x5 =  حجم مجلس اإلدارة 
x6=  عدد مرات أجتماع مجلس اإلدارة 
x7=  إستقالل مجلس اإلدارة   
"قيم "ت = (  )  

0.05من المعنوية عند مستوي معنوية أقل  = *   
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 واجهت التي المشكالت علي التغلب تم ألنحدار التدريجي، المعالجة اإلحصائية:نموذج ا( 2)
 : التالية المعالجات خالل من الدراسة نموذج فروض تحقيق

 بأخذ المشكلة تلك علي التغلب أمكن: الطبيعي التوزيع تتبع ال المستقلة المتغيرات مشكلة 
 قترب من التوزيع الطبيعي.لمتغيرات المستقلة بحيث ت )ln( الطبيعي اللوغاريتم

 عن المشكلة تلك علي التغلب أمكن: المستقلة المتغيرات بين الخطي االزدواج مشكلة 
 .الدراسة نموذج معامالت لتقدير التدريجي األنحدار أسلوب إستخدام طريق

 الحاالت علي اشتملت التي المتغيرات استبعاد تم حيث المستقلة، المتغيرات عدد تقليل تم 
 متغير من كل استبعاد تم حيث لها، الطبيعي اللوغاريتم حساب اليمكن والتي ،"يةالصفر "
قتصر(. اإلدارة مجلس إستقالل المراجعة، لجنة إستقالل اإلدارة، مجلس)  ىعل التحليل وا 

 . فقط مستقلة متغيرات أربع
 التدريجي األنحدار نموذج :(7) جدول

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .352a .124 .111 4.49413 

2 .446b .199 .175 4.32841 

a. Predictors: (Constant), lnx4 

b. Predictors: (Constant), lnx4, lnx5 

 المعدل األرتباط معامل قيمة بلغت حيث نموذجان هناك أن( 7) جدول نتائج توضح
1 =0.111 األول للنموذج

2-R، المستدامة التنمية في التغير من %11.1 أن إلي يشير مما 
 من يتضمنه وما (Lnx4) المراجعة لجنة مرات لعدد الطبيعي اللوغاريتم متغير إلي يرجع أنما

 معامل قيمة بلغت بينما. الدالة في مقيسة غير عوامل إلي يرجع والباقي أخري، عوامل
 في التغير من %17،5 أن إلي يشير مما, R-22= 0.175 الثأني للنموذج المعدل األرتباط
 المراجعة، لجنة مرات لعدد الطبيعي اللوغاريتم متغير من كل إلي يرجع أنما المستدامة التنمية
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 من منهما كل يتضمنه وما (Lnx4 & Lnx5) اإلدارة مجلس لحجم الطبيعي واللوغاريتم
 .ةالدال في قيسةم غير عوامل إلي يرجع أنما والباقي أخري، عوامل

 تحليل التباين  :(8جدول )
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 193.860 1 193.860 9.598 ,003b 

Residual 1373.412 68 20.197   

Total 1567.271 69    

2 

Regression 312.020 2 156.010 8.327 ,001c 

Residual 1255.251 67 18.735   

Total 1567.271 69    

a. Dependent Variable: التنمية المستدامة 
b. b. Predictors: (Constant), lnx4 

c. c. Predictors: (Constant), lnx4, lnx5 

 مستوي عند معنوية جاءت للنموذجين  "F"قيمة أن التباين تحليل جدول من يتضح
 بين عالقة هناك أن ىعل ويؤكد معنوي، األنحدار  أن يعني مما ،0،05 من أقل معنوية

 قد األول النموذج في "F" قيمة أن إال النموذجين، كال في التابع والمتغير المستقلة المتغيرات
 .(F1= 9.598, F2= 8.327) بلغت حيث الثأني، النموذج في "F" قيمة من أعلى جاءت
  المعامالت :(9) جدول

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 31.319 2.048  15.289 .000 

lnx4 3.455 1.115 .352 3.098 .003 

2 
(Constant) 40.787 4.255  9.585 .000 

lnx4 3.078 1.084 .313 2.838 .006 

 lnx5 -3.890- 1.549 -.277- -2.511- .014 

a. Dependent Variable: التنمية المستدامة 
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 التدريجي األنحدار لنموذجي المقدرة المعادلة معامالت( 9) جدول نتائج توضح
 :األول للنموذج المقدرة المعادلة (1

Ŷ= 31.319 + 3.455 Ln x4        

   (15.289)*     (3.098)*     

 :حيث
Ŷ = المتوقعة المستدامة التنمية  
Ln x4 =  اللوغلريتم الطبيعي لعدد مرات لجنة المراجعة 
 قيم "ت" = (  ) 
0،05المعنوية عند مستوي معنوية أقل من  = *   

 :ىنالثا للنموذج المقدرة المعادلة (2
Ŷ= 40.787 + 0.012 Ln x4 - 3.890 Lnx5  

      (9.585)*     (2.838)*           (2.511)*      

 :حيث
Ŷ = المتوقعة المستدامة التنمية  
Ln x4 =  اللوغاريتم الطبيعي لعدد مرات لجنة المراجعة 
Ln x5 =  للوغاريتم الطبيعي حجم مجلس اإلدارة 
x7=  إستقالل مجلس اإلدارة   
 قيم "ت" = (  )
0،05المعنوية عند مستوي معنوية أقل من  = *   

 :أن وحيث
 للنموذج المعدل األرتباط معامل من أكبر جاء الثانى للنموذج المعدل األرتباط معامل .1

 األول
 (R-22= 0.175> R-21= 0.111)  
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 األول للنموذج التقدير خطأ من اقل الثانى للنموذج التقدير خطأ .2
(Std. Error of the Estimate for Model1= 4.32841< Std. Error of the 

Estimate for Model 2= 4.49413)   
 ىلذلك يفضل النموذج الثان

 قيمة معادلة النموذج النموذج
"F" 

2-R 
Sig. 

 للنموذج

 Ŷ= 31.319 + 3.455 Ln x4 األول

(15.289)*    (3.098)* 
9.598 0.111 0.003 

 Ŷ= 40.787 + 0.012 Ln x4 - 3.890 Lnx5 الثانى

(9.585)*      (2.838)       (2.511)* 
8.327 0.175 0.001 

المتغيرات المستخدمة  ههذلية الخاصة بانات المالي للبياوقد قام الباحث بتفريغ التحليل الم
 صحة الفروض. ختبارنات العشر شركات المذكورة ألابي ىلاجمأل

ض و لية للشركات محل الدراسة ألختبار الفر انات المابيلفى ضوء التحليل األحصائى لو 
 :لية اتم التوصل إلي النتائج التالفرعية 

التى تنعكس على  يحقق األفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة العديد من المزايا (1
الشركة من خالل ما يوفره من معلومات شاملة لمتخذى القرارات، والحد من عدم تماثل 
المعلومات، وأعطاء صورة جيدة للمتعاملين مع الشركة، وجذب المستثمرين الذين يفضلون 

 األستثمار األخالقى، وتعزيز مركز الشركة التنافسى.
نمية المستدامة فى الشركات الصناعية أنخفاض مستوى األفصاح عن ممارسات الت (2

 ،%37.4المدرجة بالبورصة المصرية خالل فترة الدراسة حيث بلغ متوسط حجم األفصاح 
وقد يرجع ذلك لكون األفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة أفصاحا إختياريا، فضال 

 ليب األفصاح عنها.ر محاسبية تنظم طريقة قياسها وأساعن عدم وجود معايي
( لتقدير معامالت نموذج اإلنحدار، تم التحقق OLSأستخدام طريقة المربعات الصغرى )ب (3

 من مجموعة من الفروض األحصائية التالية:
  حالة(. 70نسبة الحاالت إلى المتغيرات المستقلة: وهو ما تم التحقق منه )عدد 
 .القيم المتطرفة والشاذة: تبين عدم وجودها 
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 يث أكدت النتائج على وجود أرتباط ذاتى بين المتغيرات األرتباط الذاتى والتفرد: ح
 المستقلة، كما دلت على وجود أرتباط ذاتى موجب.

وجود عالقة ذات  بإستخدام نموذج تحليل األنحدار المعيارى تم التوصل للنتائج التالية: (4
 مستدامة(.داللة معنوية المتغيرات المستقلة )آليات الحوكمة( وبين المتغير التابع )التنمية ال

بإستخدام نموذج تحليل األنحدار المتدرج وذلك لتحديد المتغيرات المستقلة ذات التأثير على  (5
 المتغير التابع تم التوصل للنتائج التالية:

  التغلب على بعض المشكالت التى واجهت تحقيق فروض نموذج الدراسة، وذلك بإستخدام
 المعالجة األحصائية.

  لألنحدار التدريجى، وبإستخدام تحليل التباين ومعامالت أمكن التوصل إلى نموذجان
 المعادلة المقدرة للنموذجان، تم أختيار النموذج الثانى نظرا لألتى:

 معامل األرتباط المعدل للنموذج الثانى أكبر من معامل األرتباط المعدل للنموذج األول. -
 ول.خطأ التقدير للنموذج الثانى أقل من خطأ التقدير للنموذج األ -
 ستخدام مصفوفة األرتباط لمعامل االرتباط بيرسون، أوضحت النتائج التالى:با (6
  وجود عالقة أرتباط عكسية وذات داللة معنوية بين كل من المتغير التابع )التنمية

 حجم مجلس األدارة(.–المستدامة( وكال من المتغيرات المستقلة )الملكية اإلدارية 
  داللة معنوية بين كل من المتغير التابع )التنمية وجود عالقة أرتباط طردية وذات

 المستدامة( والمتغير المستقل )عدد مرات أجتماع لجنة المراجعة(.
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 :الدراسةختبارات فروض ا
 ألرتباط لمعامل األرتباط بيرسونالدراسة تم حساب مصفوفة ا وضألختبار فر  :(10جدول )

Correlations 

 الملكية 
 اإلدارية

 إستقالل
 لجنة

 المراجعة

 حجم
 لجنة

 المراجعة

 مرات عدد
 لجنة

 المراجعة

 حجم
 مجلس
 اإلدارة

 عدد
 مرات

 جتماعأ
 مجلس
 اإلدارة

 اللقإست
 مجلس
 اإلدارة

 التنمية
 المستدامة

 الملكية
 اإلدارية

Pearson 

Correlation 
1        

 إستقالل
 لجنة

 المراجعة
Pearson 

Correlation 
.243* 1       

 لجنة حجم
 ةالمراجع

Pearson 

Correlation 
.277* .048 1      

 مرات عدد
 لجنة

 المراجعة
Pearson 

Correlation 
-.201- .033 .327** 1     

 مجلس حجم
 اإلدارة

Pearson 

Correlation 
.718** .005 .213 -.209- 1    

 مرات عدد
 أجتماع
 مجلس
 اإلدارة

Pearson 

Correlation 
.100 -.097- .597** .420** .267* 1   

 إستقالل
 مجلس
 اإلدارة

Pearson 

Correlation 
-.181- -.432-** .165 .114 -.101- -.004- 1  

 التنمية
 المستدامة

Pearson 

Correlation 
-.239-* .003 -.083- .349** -.348-** -.048- -.019- 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 حيث أوضحت نتائج مصفوفة معامل األرتباط لبيرسون اآلتي:  
بين كل من متغير الملكية  0،05عكسية ومعنوية عند مستوي معنوية  توجد عالقة إرتباط (1

ما ، م0،239  -اإلدارية ومتغير التنمية المستدامة، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون *
توجد عالقة أرتباط ذات ال يؤكد عدم صحة الفرض األول للدراسة والذى ينص على )"

داللة إحصائية بين الملكية اإلدارية وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية 
 المدرجة بالبورصة المصرية"(، وهذا يتفق جزئيا مع الدراسة السابقة )سماح طارق،

عالقة ذات تأثير معنوى بين الملكية اإلدارية والتنمية  (، التى أظهرت وجود2016
 المستدامة.

ال توجد عالقة أرتباط  معنوية بين كل من متغير أستقالل لجنة المراجعة ومتغير التنمية  (2
)تكاد تقترب من الصفر(، مما يؤكد  0،003 مة، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسونالمستدا

توجد عالقة أرتباط ذات داللة ال ص على )"صحة الفرض الثاني للدراسة والذى ين
إحصائية بين أستقالل لجنة المراجعة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية 

 Marie Dočekalová,المدرجة بالبورصة المصرية"(، وهذا ال يتفق مع الدراسة السابقة )

&Alena Kocmanová & Jiří ,Hřebíček 2011،) نه يجب والتى ركزت على أ
أتخاذ عدد من األجراءات والتدابير التى من شأنها تعزيز االثار األيجابية للمنشأة بما يحقق 

 مزيد من األداء األقتصادى وبالتالى تزايد ثقة المستثمرين.
ال توجد عالقة أرتباط  معنوية بين كل من متغير حجم لجنة المراجعة ومتغير التنمية  (3

)تكاد تقترب من الصفر(، مما  0،083 -تباط بيرسون المستدامة ، حيث بلغ معامل أر 
توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائية بين حجم ال يؤكد صحة الفرض الثالث للدراسة )"

لجنة المراجعة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة 
(، التى أظهرت وجود 2016ق،المصرية"(، وهذا ال يتفق مع الدراسة السابقة )سماح طار 

 عالقة ذات تاثير معنوى بين حجم لجنة المراجعة والتنمية المستدامة.
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بين كل من متغير عدد  0،01توجد عالقة أرتباط طردية ومعنوية عند مستوي معنوية  (4
مرات أجتماع لجنة المراجعة و متغير التنمية المستدامة، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون 

توجد عالقة أرتباط ذات ال ا يؤكد عدم صحة الفرض الرابع للدراسة )"، مم0،349**
داللة إحصائية بين عدد مرات أجتماع لجنة المراجعة وممارسات التنمية المستدامة فى 
الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية"(، وهذا يتفق جزئيا مع الدراسة السابقة 

القة ذات تأثير معنوى بين عدد مرات (، التى أظهرت وجود ع2016)سماح طارق،
 أجتماع لجنة المراجعة والتنمية المستدامة.

بين كل من متغير حجم  0،01توجد عالقة أرتباط عكسية  ومعنوية عند مستوي معنوية  (5
، 0،348** -مجلس اإلدارة ومتغير التنمية المستدامة ، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون 

توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائية ال مس للدراسة )"مما يؤكد عدم صحة الفرض الخا
بين حجم مجلس اإلدارة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة 

(، التى Manning2017,بالبورصة المصرية"(، وهذا ال يتفق جزئيا مع الدراسة السابقة )
دارة والتنمية المستدامة لما له أظهرت وجود عالقة ذات تأثير معنوى بين حجم مجلس اإل

 من دور هام فى تفسير تقارير األستدامة.
ال توجد عالقة أرتباط معنوية بين كل من متغير عدد مرات أجتماع مجلس االدارة ومتغير  (6

)تكاد تقترب من الصفر(،   0،048 -التنمية المستدامة ، حيث بلغ معامل أرتباط بيرسون 
توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائية بين ال لدراسة )"مما يؤكد صحة الفرض السادس ل

عدد مرات أجتماع مجلس اإلدارة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية 
 Marie Dočekalová,المدرجة بالبورصة المصرية"(، وهذا ال يتفق مع الدراسة السابقة )

&Alena Kocmanová & Jiří ,Hřebíček 2011،) زت على أنه يجب والتى رك
أتخاذ عدد من األجراءات لحل القضايا المتعلقة بأداء الشركات والتى من شأنها تعزيز 

 األثار األيجابية للمنشأة بما يحقق النجاح الدائم.
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معنوية بين كل من متغير أستقاللية مجلس اإلدارة ومتغير التنمية  ال توجد عالقة أرتباط (7
)تكاد تقترب من الصفر(، مما  0،019 -ط بيرسون المستدامة، حيث بلغ معامل أرتبا

توجد عالقة أرتباط ذات داللة إحصائية بين ال يؤكد صحة الفرض السابع للدراسة )"
أستقاللية مجلس اإلدارة وممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية المدرجة 

(، التى Manning2017,)بالبورصة المصرية"(، وهذا ال يتفق جزئيا مع الدراسة السابقة 
أظهرت وجود عالقة ذات تأثير معنوى بين أستقاللية مجلس اإلدارة والتنمية المستدامة ولما 

 تقارير أستدامة عالية الجودة.له من دور فى أنتاج  
 ومما سبق يمكن القول أن أهم نتائج الدراسة وتفسيرها هى:

 توجد عالقة أرتباط ذات ال " الفرض األول للدراسة والذى ينص على: ثبوت عدم صحة
التنمية المستدامة فى الشركات وممارسات داللة إحصائية بين ممارسات الملكية اإلدارية 

وجود عالقة إرتباط  وتفسير النتيجة يرجع إلى: ".الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية
تابع "التنمية "الملكية اإلدارية" والمتغير ال عكسية ومعنوية بين كال من المتغير المستقل

 المستدامة".
 توجد عالقة أرتباط ذات داللة ال " الفرض الثانى للدراسة، والذى ينص على: ثبوت صحة

ممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية و إحصائية بين أستقالل لجنة المراجعة 
عنوية بين عدم وجود عالقة إرتباط م وتفسير ذلك يرجع إلى: ".المدرجة بالبورصة المصرية

 كال من المتغير المستقل "إستقالل لجنة المراجعة" والمتغير التابع "التنمية المستدامة".
 توجد عالقة أرتباط ذات ال " الفرض الثالث للدراسة، والذى ينص على: ثبوت عدم صحة

ممارسات التنمية المستدامة فى الشركات و داللة إحصائية بين حجم لجنة المراجعة 
عدم وجود عالقة إرتباط  وتفسير ذلك يرجع إلى: ". درجة بالبورصة المصريةالصناعية الم

 " والمتغير التابع "التنمية المستدامة".جم لجنة المراجعةبين كال من المتغير المستقل "ح
 توجد عالقة أرتباط ذات ال " الفرض الرابع للدراسة، والذى ينص على: ثبوت عدم صحة

ممارسات التنمية المستدامة فى و جتماع لجنة المراجعة داللة إحصائية بين عدد مرات أ
  ".الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية
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عدد وجود عالقة إرتباط طردية ومعنوية بين كال من المتغير المستقل" وتفسير ذلك يرجع إلى:
 " والمتغير التابع "التنمية المستدامة".مرات أجتماع لجنة المراجعة

 توجد عالقة أرتباط ذات ال " الفرض الخامس للدراسة، والذى ينص على: ثبوت عدم صحة
ممارسات التنمية المستدامة فى الشركات و داللة إحصائية بين حجم مجلس اإلدارة 

وجود عالقة إرتباط  وتفسير ذلك يرجع إلى: ".الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية
"التنمية  مجلس اإلدارة" والمتغير التابع "حجم عكسية ومعنوية بين كال من المتغير المستقل

 المستدامة". 
 توجد عالقة أرتباط ذات داللة ال " الفرض السادس للدراسة، والذى ينص على: ثبوت صحة

ممارسات التنمية المستدامة فى الشركات و إحصائية بين عدد مرات أجتماع مجلس اإلدارة 
عدم وجود عالقة إرتباط  يرجع إلى: وتفسير ذلك ".الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية

" عدد مرات أجتماع مجلس اإلدارة" ذات تأثير معنوى بين كال من المتغير المستقل
 "التنمية المستدامة". والمتغير التابع

 توجد عالقة أرتباط ذات داللة ال " الفرض السابع للدراسة، والذى ينص على: ثبوت صحة
ممارسات التنمية المستدامة فى الشركات الصناعية و  إحصائية بين أستقاللية مجلس اإلدارة

عدم وجود عالقة إرتباط ذات تأثير  وتفسير ذلك يرجع إلى: ".المدرجة بالبورصة المصرية
"التنمية  " والمتغير التابعستقاللية مجلس اإلدارة"إ ى بين كال من المتغير المستقلمعنو 

 المستدامة".
 

 التوصيات
 :يلي بما الباحث يوصي الدراسة نتائج على بناءً 
  ،العمل على توعية وتشجيع أصحاب الشركات على نشر ثقافة التنمية المستدامة والحوكمة

 وأعتبارهما إستثمارا تجنى ثماره فى األجل القصير والطويل.
  ،ضرورة المحافظة على إستقإللية لجنة المراجعة وأن يكون غالبية أعضاؤها من الخارج

 نمية المستدامة.لكى تزداد ممارسات الت
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  أن يكون هناك محاسبة ومساءلة لإلدارة من قبل المساهمين حول ممارسات التنمية
 المستدامة.

  ضرورة مراعاة أن يتم تقييم أداء الشركات حول ممارسات التنمية المستدامة، وخاصة من
 قبل أصحاب المصالح االخرين )بخالف المساهمين(.

 في الشركات بتوعية ُتعنى) خاصة كومية،مستقلة )ح مؤسسات أنشاء على العمل 
عمل تقارير لذلك و  ،تنمية البيئية المستدامةال مارساتبم الخاصة باألنشطة ستثماراأل
 .األنشطة بهذه هتماماأل زيادة على والمستثمرين الشركات مما يساعد دوري، بشكلها نشر و 

 مع ممارسات التنمية  تركيز األهتمام على آليات الحوكمة التى لم تسفر عن وجود عالقة
المستدامة: )إستقالل لجنة المراجعة، حجم لجنة المراجعة، عدد مرات أجتماعات مجلس 

 بما يساعد على مزيد من الفهم حول هذا الموضوع. اإلدارة، إستقاللية مجلس اإلدارة(
 ة التنمي ممارساتة تتناول يلاسات على موضوع الرسالة الحابحاث والدر جراء المزيد من األإ

 لقطاعات أخرى: كالبنوك واألتصاالت. المستدامة
 

 المراجع
ية تحقيق التنمية المستدامة عن طريق المسؤولية االجتماع :(2017المغربى، احمد بن محمد )

، ورقة مقدمة الى اعمال المؤتمر العلمى للمؤسسات المالية نحو االوقاف
وتطوير الموارد  الدولى: الوقف االسالمى والتنمية المستدامة،مركز البحث

 .1االردن، ص–رماح -البشرية
التنمية المستدامة فى الجزائر  :(2017)مارس،  كريمة بن منصور فضيلة، ،حميد؛ بن حجوبة

ة.مجلة جيل العلوم بين الواقع والتحديات والمأمول: دراسة نظرية تحليلي
  .(29) جتماعيةنسانية واالاال

ليات الحوكمة واالفصاح عن آالتاثيرية بين العالقة  :(2016) حافظ، سماح طارق احمد
المسئولية االجتماعية وانعكاسها على قيمة المنشآة: بالتطبيق على الشركات 

، 20المجلد ،مصر - المقيدة بالبورصة المصرية، مجلة الفكر المحاسبى
 .48-3، ص ص2العدد
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يق التنمية أنشطة المراجعة الداخلية ودورها فى تحق (:2017حميده، المحجوب )مارس، 
المستدامة بالشركة الليبية للحديد والصلب: دراسة حالة. مجلة دراسات 

 .173األقتصاد واألعمال ، 
أثر مستوى االفصاح عن المسئولية االجتماعية على قيمة  :(2016) سناء محمد رزقرميلى، 

الشركة: دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مجلة الفكر 
 .332، ص4 ، العدد20 مصر، المجلد - اسبىالمح
نحو تطبيق نظام الحوكمة فى المؤسسات  :(2017الحفيظ، دايرة ) روايحية، مريم؛ عبد

 .54، ص25 الجزائر، العدد - العائلية، مجلة التراث
العرض والتحليل األحصائي  :(2002أبو الفتوح ) سامية كامل، ؛سمير كامل عاشور،

، معهد الدراسات والبحوث 1لمدخل واألساسيات، جا – Spsswinبإستخدام  
 .193 -176األحصائية، جامعة القاهرة، ص ص 

أبعاد التنمية المستدامة وعالقاتها باألستثمار األجنبى  :(2015لمياء فاروق مهدى ) عيسى،
 .376ص ،1 مصر، العدد - المباشر، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة

، 664 مصر، العدد - الشركات، مجلة االقتصاد والمحاسبة حوكمة :(2017كامل، امام )
 .26-24ص ص

داء المالى للوحدات ستدامة على األثر درجة االفصاح عن اإلأ :(2016) نعمة حربمشابط، 
قتصادية: دراسة تطبيقية على البنوك العاملة فى مصر، مجلة الفكر األ

 .57، ص2 ، العدد20 المجلد،مصر - المحاسبى
فصاح المحاسبى عن ممارسات التنمية ثر األأ :(2015)الحكيم  عبد ى مليجىمجد ،مليجى

المستدامة على جودة االرباح المحاسبية للشركات المسجلة فى البورصة 
-1 ص ، ص4 ، العدد19 المجلد .مصر -السعودية، مجلة الفكر المحاسبى

60. 
فى الجزائر، لمباشر دور الحوكمة في جذب اإلستثمار األجنبي ا :(2016مهداوى، زينب )

، ص ص  49 الجزائر، العدد - مجلة دراسات لجامعة عمار ثليجى االغواط
233-235. 

التكامل بين مداخل بطاقة األداء  :(2017) سمير مفتاح، عمران عطيه ؛مهلل، البكورى
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ABSTRACT 

The study aims to identify the approaches to sustainable 

development and its relationship to governance mechanisms, through 

the definition of the concept of sustainable development in its general 

framework, as it is an integrated approach because of its integrated 

linkage, it combines economy, environment and society, Also, through 

the definition of governance mechanisms in that it is a system that 

identifies the elements that work together in a coherent and effective 

framework to protect and achieve the interests of the parties associated 

with the facilit.  
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Accordingly, the practical aspect of the study was based on a 

sample of 10 industrial companies listed in the Egyptian Stock 

Exchange Index (S&P EGX ESG) for the period (2012 to 2018) 

through an applied study through analysis of the content of the reports 

and financial statements of the companies that were disclosed. Using 

descriptive statistical measures. Inferential statistical methods to test the 

relationship between study variables. The study variables consist of the 

dependent variable, "sustainable development" and the independent 

variable, "governance mechanisms". The study relied on which 

included seven variables, namely, "administrative ownership". The size 

of the Board of Directors, the number of times of the Board of Directors 

meeting, the independence of the Board of Directors, the size of the 

Audit Committee, the number of times of the Audit Committee, the 

independence of the Audit Committee. For sustainable in the companies 

under study, due to the fact that the disclosure of sustainable 

development practices, disclosure optional, as well as the lack of 

accounting standards governing the method of measurement and 

methods disclosed.  

The study concluded that there was a significant relationship 

between the independent variables and the dependent variable, 

including through the use of a gradual regression analysis model to 

identify the independent variables affecting the dependent variable, and 

through that was reached several results were able to overcome some of 

the problems encountered in achieving The hypotheses of the study 

model using statistical treatment through which two models were 

reached for the gradual regression, and by analyzing the variance and 

the estimated equation coefficients of the two models, the second model 

was chosen because of the large correlation coefficient and the 

estimation error is lower than the first model.  

Key words: Governance Mechanisms, Sustainable Development, 

Industrial Companies, Egyptian Stock Exchange. 


