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 ةالمجتمعي  ةأثر تحرير سعر الصرف على المسئولي
 على شركات قطاع األعمال في مصر  ةتطبيقي  ةدراس

 
 (2)فوزى  وائل -(2)حماد العال عبد طارق  -(1)القادر عبد البديع عبد سعد أيمن

 شمس عين جامعة التجارة، كلية( 2 لاللومنيوم شركة مصر( 1
 

 المستخلص
 ةعالقه بين تغير سعر الصرف والمسئولي بالرغم ان البعض قد يرى عدم وجود

لذا استخدم  ،كيد وجود عالقه من عدمهأ. لذلك كان هدف البحث الحالي هو تةالمجتمعي
تمارة بيانات التى تم جمعها بناء على اسالالباحثون المنهج الوصفى والتحليلي الكمى لتحليل 

م ومن ثم ت .تفشى مرض كورونااستقصاء تم توزيعها الكترونيا لتفادى التعامل ورقيا نظرا ل
  رد فقط من المستقصى منهم. (200)الحصول على 

يجابي تم قبول الفرض الرئيسي للبحث وهو وجود تأثير ا وبتحليل البيانات للردود الوارده
استقراء  ومن ةشركات االعمال بالقيام بمسئوليتها االجتماعي لتغير سعر الصرف على قدرة

تغيير سعر الصرف له مردود ايحابى لزيادة قدرة وتحليلها فان نواتج الدراسات السابقة 
ا ئوليتهن قيام الشركات بمسأو  .ةالشركات التابعه لقطاع االعمال بالقيام بمسئوليتها المجتمعي

بل له مردود اقتصادى على الشركات حيث ان  ةليس من قبيل االعمال الخيري ةالمجتمعي
د يزيد تفضيل منتجاتها لدى المستهلك مما يعو  ةتمعيارتباط اسم الشركات بالمساهمات المج

  عليها بالنفع بزيادة المبيعات وتحقيق ارباح اكثر.
ات صدور اعفاء ة )مثلالمجتمعب ةتحفيز الشركات على القيام بالمسئوليب نا نوصيلذا فان

من صافى الربح  %2 فى حدود ةان يكون المساهمات المجتمعيعلى  (لهذه الشركات ةضريبي
 لسنوى.ا

شركات  ،ة، الحوكمة، المسئوليه البيئيةالمجتمعي ةوالمسئولي، : سعر الصرفالكلمات المفتاحية
 .قطاع األعمال
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 المقدمة
تتحول إلى سياسة سعر الصرف  مصربالرغم من ان العديد من دول العالم بما فيها 

مود، مح( أمًرا مهًمافانه نتيجة لذلك يصبح تأثير أسعار الصرف على اإلنتاج المحلي ، العائم
. وبشكل خاص حيث تتطلب استراتيجية النمو الخاصة بالشركات الصناعية التي تقوم )2003

خ )ملي بعمليات مالية عبر الحدود دراسة إلزامية لمعرفة أثر سعر الصرف على اإلنتاج واألرباح
على  أيضاقد يؤثر على األرباح  سعر الصرفومن ناحية أخري فان تأثير  .(2015خرون، وآ

 معظم لدى المجتمعية بالمسئولية االهتمامااللتذام بمسؤلياتها المجتمعية. على  قدرة الشركات
 فى شركاء الى الشركات تحويل حيث من األولوية لها وأصبح يوم بعد يوما يتزايد البلدان
 فى لةداالع لتحقيق مناسبه من أكثر فى المصرية الحكومة اليه دعت ما وهذا المستدامة التنمية
 .الجمهورية محافظات مستوى  على والتنمية الدخل توزيع

 سريعة بيئة فى عملها تمارس ألنها كبيرا تحديا تواجه االقتصادية المنظمات أن وحيث
 النظر أصبح الفكر وتطور الوعي زيادة ومع وتقنيا وسياسيا واقتصاديا اجتماعيا التغير

 خالل من األعمال أداء إن حيث معقول غير ةاالجتماعي األهداف دون  االقتصادية لألهداف
 االجتماعية مسئوليتها المنشأة تحمل ضرورة يتطلب للمجتمع االقتصادية الموارد استغالل
 فيذبتن االلتزام الى ذلك تعدى بل االقتصادية، للمنظمات الوحيد الهدف ليس األرباح فتعظيم

لجراف، ظمات. )بالمن لتلك االجتماعي داءاأل لتقييم كأداة  تستخدم والتي االجتماعية مسئوليتها
2018) 

 تمس ودوليه محلية تحديات تواجه مصر فالتزال المحققة اإلنجازات من الرغم وعلى
 مستوى  وانخفاض والبطالة الفقر المحلى المستوى  على ومنها واالجتماعي االقتصادي امنها

 وعدم التعليم ومستوى  يةالتحت البنيه وضعف واالستثمار االدخار معدالت وتدنى المعيشة
 أخرى  مشكالت على عالوة العالمية والمنافسة التنمية لمتطلبات التعليمية المخرجات مواكبة
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 على التنمية عملية على السلبية تأثيراته عن أما والطاقة والمائي الغذائي كاألمن متعددة
 الركود وخطر المالية األسواق واضطراب العالمية المالية األزمة لحجم ونظرا الدولي المستوى 

 لها المناسبة الحلول إليجاد الجهود تضافر الى مصر بينها ومن الدول دعت فقد االقتصادي
 .الخاص والقطاع الدولة شركات بين الجهود تضافر خالل من وذلك أضرارها تفاقم من والحد
 ضرورية الخاص القطاع وشركات العامة للشركات تصبح المجتمعية المسئولية فان ذلك وعلى

 وتعليم صحي وتأمين تشغيل فى استثمار من المحلى المجتمع احتياجات توفير فى وتكميليه
 (2018 ،)بلجراف. االجتماعي البعد متطلبات من وغيرها نظيفة بيئة وخلق وتثقيف وتدريب

 األخير العقد في للشركات االجتماعية بالمسئولية مضطرد بشكل االهتمام تزايد ولقد
 على التجاري  األعمال مجتمع لتركيز نظرا مضى وقت أي من وضوحا أكثر وأصبحت
 فى كبرى  ومسئولية اجتماعي بدور الشركات هذه قيام وضرورة واالجتماعية البيئية القضايا
 طةاألنش أحد تمثل للشركات المجتمعية المسئولية أصبحت وبالتالي المجتمعية التنمية تحقيق

 لخال من وذلك لها مميزه صورة إلبراز للشركات مالئمه صهفر  تمثل والتي بالشركات الرئيسية
 خالل من المجتمع فى وسمعتها مكانتها وتعزيز لتأكيد والمجتمع المصالح بأصحاب عالقتها

 (2011)خضر،  .المنشأة قيمة على باإليجاب ينعكس والذى المتميز أدائها
 

 مشكلة البحث
 من كل جانب من كافية دراية موعد غموض هناك الزال إنه( 2014اقترح االسرج )

 تطورها ومدى وأبعادها للشركات االجتماعية المسئولية بمفهوم ككل والمجتمع والشركات األفراد
 أصحاب ان (2014خرون )آو  فالحووجد  .منه واإلفادة بلورته وكيفية فعاليته بمدى وكذلك
 حيث المحلي المجتمعب ةالعناي في الرغبة ليس لهم في االردن الخاص والقطاع االموال رؤوس

. وعلي الخاص القطاع وليس الدولة عاتق على يقع االجتماعية المسؤولية جوانب من كثير ان
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 اإلجتماعية المسؤولية تحمل في اتالشرك مساهمةان  (2018) بلجرافالنقيض فقد أوضحت 
 لىإ تؤدي الشاملة التنمية في مساهمة ربحية غير نشاطات في أرباحها من جزء تخصيصو 

 أرباحا شك دون  يحقق مما تنافسيتها زيادةو  مصداقيتهاو  المجتمع في الشركة مقبولية زيادة
 س المال.يالقي مقاومة من المساهمين في رأ المدي الطويل لكن ن المكن انعلى  للشركات

 تسعى مؤسسات بل خيرية، مؤسسات ليس األعمال قطاع بالتأكيد( انه 2011خضر ) ويرى 
لمسئولية االجتماعية. ا حساب على يكون  ال أن يجب العائد هذالكن و  ،دعائ أكبر لتحقيق

 االمر الذي اثبت عدم نجاحة خاللة االزمة المالية في العقد الماضي.
في خطوة لتمكين البنك المركزي المصري من االلتزام بتوفير الدوالر لسد الفجوات و 

ر سعر الصرف تزامنا مع رفع الفائدة االستيرادية في السلع األساسية واالستراتيجية تم تحري
حيث ارتفعت حصيلة البنوك المصرية في الساعات األولى  على السندات والشهادات الدوالرية
 أضعاف، وفقًا لما أعلنه رؤساء أكبر بنوك في مصر 8من صدور قرارات التعويم بنحو 

اال ان اسعار العديد من السلع والمنتجات قد تضاعفت  (2018 ،العربى الديمقراطى المركز(
. وكذلك السوق المصرية مستوردة من الخارجبشكل خطير خصوصا وان غالبية المنتجات في 

 زيادة تكاليف األنتاج.الى  فان معظم مستلزمات االنتاج يتم استيرادها مما ادي
ال دور سياسات سعر الصرف للتنمية االقتصادية موضع نقاش إلى حد كبير. وال يز 

فهناك قضيتان مركزيتان فيما يتعلق بسياسات سعر الصرف في أدبيات االقتصاد الكلي في 
ر ستقرااالقتصادات الناشئة في العقود األخيرة التي تتعلق بالصالت بين ميزان المدفوعات واال

 ( إلى2) لعبه سعر الصرف في تيسير أو إعاقة النمو االقتصادي.( الدور الذي ي1والنمو: )
أي مدى يساعد نظام سعر الصرف وإدارة حساب رأس المال على إدارة التقلبات الدورية في 

ة والتوسع أو الحد من المساحة المتاح التمويل الخارجي وتقلبات معدالت التبادل التجاري 
 رة االقتصادية.االقتصاد الكلي المعاكسة للدو  لسياسات

https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2


 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  يمن سعد عبد البديع عبد القادرأ
 

 2022 يونيو السادس، الجزء الثالث، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

49 

 أسئلة البحث
 ؟داء المسئولية المجتمعية للشركاتاعلى  ثير تعويم سعر الصرفأما ت: سؤال رئيسى

 :من هذا السؤال الرئيسي تنبثق االسئلة الفرعية التالية
 مدى وجود عالقة مباشرة بن سعر الصرف وارباح الشركات؟ ما -1
 ؟حكات باالرباثر المسئولية المجتمعية للشر أما مدى ت -2
 تها؟مقارنة بمثيال ىيمنح منتاجاتها قدرة تنافسية أعلما للمسئولية المجتمعية للشركات  -3
 ؟ارسة سياسات المسئولية المجتمعيةمم ىيمكن تشجيع الشركات عل ى مدىأالى  -4

 

 البحث  أهداف
ارباح الشركات ومن ثم على على  ثير تحرير اسعار الصرفأمعرفة ت" إلى البحث يهدف

 ."المسئوليه المجتمعيه لشركات قطاع االعمال المصري ء قدرتها على ادا
 :هداف الفرعية التاليةل االالويتحقق هذا الهدف من خ

زمة والسياسات الال المسئوليه المجتمعيهرفع وعي العاملين بشركات قطاع االعمال بمفهوم  .1
 لخدمة المجتمع.

داء مسئولياتها اعلى  االرباح ومن ثم قدرة الشركات أثير سعر الصرف علىقياس ت .2
 المجتمعية.

 .بشركات قطاع االعمال المسئوليه المجتمعيهسياسات  وتحليل دراسة .3
 

 البحث  أهمية
فاع في ظل االذمات العالمية وارتخصوصا  المجتمعيه اهاتمسئوليالقيام بعلى  تشجيع الشركات

 .معدالت الفقر
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 حدود البحث
  (2020 حتى 2010) :الزمنيةالحدود. 
  التى الشركات وبعض استفادت التى األعمال قطاع شركات بعض :ةالمكانيالحدود 

 .مصر في الصرف سعر تغير من اضيرت
 

 البحث  فروض
 .المجتمعيه المسئوليه على الصرف اسعار لتغير معنوى  تأثير يوجد: الرئيسى الفرض

 هالمسئولي على الصرف اسعار لتغير ذات داللة معنوي  ثيرأت يوجد: االول الفرعى الفرض .1
 .االبيئيه

 المسئوليه على الصرف اسعار لتغير ذات داللة معنوي  ثيرتأ يوجد: الثانى الفرض  .2
 .جتماعيهاال

 .الحوكمه على الصرف اسعار لتغير ذات داللة معنوي  ثيرتأ يوجد: الثالث الفرض. 3
 

 بحثلا  تامصطلح
 جميـع ، هيتالشركا بمسؤولية أيضا والمعروفة( CSR) :المسئوليه المجتمعيه للشركات

. لها هدفاً  المجتمع ورفاهية تطور تعتبر التي التدبيرية والطرق  واألفعال والفلسفات القـرارات
 أطـراف بـين التوازن  بتحقيـق االلتـزام والشـامل الواسـع بمفهومها المجتمعية المسؤولية وتشمل
 فيهـا والعـاملين االنتاجيـة المنظمـات مـن كـل وحاجـات بمصـالح تتمثـل مترابطـة لكنهـا متعـددة
 نشاطات إلى تصنف النوعية حيـث مـن المنظمـة نشـاطات أن كمـا والمجتمـع الخارجيـة والبيئـة
 بالعـاملين المتعلقـة والنشـاطات المسـتهلك وحمايـة المحلـي المجتمع مع والتفاعل البيئة حماية

 :الى المسئوليه المجتمعيهوتنقسم 
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ير عن طريق تركيب فالتر لتقليل العادم المتصاعد فى الجو كذلك تشج :المسئوليه البيئيه
عمير المنطقه المحيطه بالشركه كذلك اقامة الشركات فى المناطق الصحراويه كلما أمكن ذلك لت

 ة.راء واقامة مجتمعات عمرانيه جديدالصح
مبتكره  خلق فرص عمل جديده مباشره وغير مباشره وتنفبذ حلول :المسئوليه االجتماعيه

ية زيادة دخل العامل وتعزيز شبكة االمان االجتماعى لحما -للمساهمه فى حل مشكلة البطاله
ساسيه انشاء الطرق والموانى والمرافق وماتتطلبه مشروعات البينيه اال -الفرد ورعاية االسره

 ى.خر ل خدمه للمشروع والمشروعات األلدفع عجلة التنميه وتنشيط حركة النقل واالنتقا
للرقابه على االداء واختيار  معايير لالداره وضوابط صارمه عن طريق وضع :لحوكمها

االشخاص المؤهلين والمدربين لالداره لتحقيق الرقابه الفعاله وهناك مؤشر يقيس ترتيب 
 (.(EGS30الشركات من حيث هذه الجوانب الثالث 

 ادق بمعنىو  معينة لةعم تبادل اساسه على يجري  الذى المعدل عن عبارة هو :الصرف سعر
 لةالعم من واحدة وحدة على الحصول مقابل عنها التنازل يمكن التى المحلية العملة كمية هو

 فأحد عملتين، مبادلة نسبة وهو أخرى  بعملة عملة سعر بأنه الصرف سعر يعرف (2) االجنبيه
 سعر بأنه ككذل الصرف سعر ويعرف لها، ثمنا تعتبر األخرى  والعملة سلعة تعتبر العملتين
 المحلية العملة من الوحدات عدد أي المحلية، العملة من بوحدات مقوما جنبيةألا العملة
 الجنيه صرف سعر عن التعبير يتم فمثال األجنبية، العملة من وحدة على للحصول االلزمة

 .الصرف بسعر الدوالر إزاء المصرى 
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 دراسات سابقة
نظام سعر الصرف الثابت له تأثير سلبي ان  (2003ستورزينجر )و  ياياتي-ليفيوجد 

على النمو حيث ينظر إلى التقلب في أسعار الصرف بشكل عام على أنه يؤثر سلبًا على 
 .نظرية والنتائج التجريبية مختلطةالتجارة الدولية. في حين تبدو التوقعات ال

استكشاف العالقة بين السياسة المالية وسعر و  بدراسة (2009) لوتس روسوقام 
-1996مسئولية الشركات واصولها على  الصرف في البرازيل وتاثير سعر الصرف العائم

ان اعتماد نظام سعر الصرف العائم يزيد من التناغم بين أصول الشركات  ووجد 2006
وة لذلك تؤكد النتائج أن نظام سعر الصرف يلعب دورًا هامًا في تحديد مدي ق ومسئولياتها.

 ت خارجية.الشركات التي لها تعامال
أن التصنيفات المختلفة ألنظمة سعر الصرف له  (2009كريتشمان )و  هارمزوقد وجد 

ار نتائج مماثلة للبلدان الصناعية. وعادة ما يكون لهذه االقتصادات معدل نمو أعلى في إط
 . سياسة سعر الصرف المرن 

اضر ان التجارة الخارجية في الوقت الح (2011خرون )آو سوكولوف اوضحت دراسة 
 ة مافعاد، أكثر تعقيدا وتأثيرا حيث ان سياسة سعر الصرف المرن لها آثار إيجابية على النمو

د ذا فقيكون للعملة غير المستقرة تأثيرات كبيرة على التجارة الخارجية واالقتصاد المحلي. ول
لنمو واتزايد اهتمام الباحثين بسعر صرف العمالت األجنبية وتاثيره والروابط بين سعر الصرف 

ا االقتصادي في العقدين الماضيين. فقد قدمت الدراسات السابقة أنظمة سعر صرف مختلفة له
 تأثيرات مختلفة على النمو االقتصادي.

األسواق و  أن اختيار نظام سعر الصرف في البلدان النامية (2011فيتا وكيو )وجد 
ثار آا االقتصاد ولكن ليس له الناشئة ان ربط العملة بالدوالر األمريكي فقط قد يعيق تطوره

 . مباشرة على النمو طويل األجل في البلدان النامية
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ان نظام سعر الصرف الوسيط يرتبط بشكل إيجابي مع  (2011) ماك كوليوقد اوضح 
سعار أال ُتظِهر أنظمة ، لكنه يعاني من المرونة. وبالمقارنة، النمو في االقتصادات الناشئة

 .كبير على االقتصادات المتقدمة يرالصرف العائمة أي تأث
االقتصاد على  ثير تخفيض قيمة العملةأستكشاف تبا (2012خرون )آكورتاريس و قام 

تركيا  – 2003مصر ) خصوصا هشاشة األسواق المالية وعوائد األسهم من دول مختلفة
ووجد دليال واضحا على تقلبات غير طبيعية وعوائد غير طبيعية ( 2001المغرب  – 2001

على التوالي. في  2001و 2003سبب تعويم أسعار الصرف المصرية والتركية في عامي ب
ى أدى إل 2001ال تظهر نتائج الدراسة أن انخفاض قيمة العملة المغربية في عام ، المقابل

تؤكد النتائج أن تاثير سعر الصرف . تقلبات غير طبيعية أو عوائد غير طبيعية. لالسهم
 .خرآلمتباين من مكان 

باستكشاف تأثير التغيرات في سعر الصرف الحقيقي على أداء  (2013داسمانا )قام 
شركات التصنيع الهندية ووجد تحركات أسعار الصرف الحقيقية لها تأثير كبير على أداء 

تمد يث يعالشركات الهندية نتيجة لتكلفة االستيراد ولكن ليس على القدرة التنافسية التصديرية ح
تؤثر ، ة قوة السوق كما تنعكس في مؤشر الخاص الصناعة. عالوة على ذلكالتأثير على درج

تحركات أسعار الصرف على أداء الشركات بشكل مختلف. حيث تشير نتائجه إلى الحاجة 
 إلى سياسة إدارة احتياطي فعالة للتعامل مع التحركات المفاجئة في سعر الصرف في المدى

 على المدى الطويل.  القصير مع الحفاظ على سعر صرف تنافسي
االقتصاد الصيني في على  استكشاف تاثير تخفيض قيمة العملة (2015بوتانج )قام 

وجدت الدراسة أن االقتصاد الصيني لم ، وعلى النقيض من االفتراضات السائدة 2008عام 
يستفد من انخفاض سعر صرف اليوان الصيني، وال توجد روابط مباشرة بين سعر الصرف 

ى المدى الطويل. حيث تؤكد النتائج أن االقتصاد الصيني يحفزه توسع الصادرات والنمو عل
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وتدفق رؤوس األموال األجنبية وليس سعر الصرف فلذا ينبغي شمول عدة متغيرات سوقية عند 
 .تقويم تاثير سعر الصرف

 2012-2002بدراسة ديناميكيات سعر الصرف في روسيا  (2015خرون )آمليخ و قام 
عر ستراتيجيات تطوير شركات التصنيع وتحليل المقاربات النظرية لتقييم تأثير سوعالقته با

الف الصرف الحقيقي على ناتج شركات التصنيع واوضح ان النتائج تختلف اختالفًا كبيرًا باخت
ت الصناعات. ليس فقط شدة التأثير ولكن أيًضا عن مدة الفترات الفاصلة بين صدمات العمال

 -تم تطوير آلية للتوحيد من خالل تحليل ثالث قنوات رئيسية للتأثير  .وتناقضات اإلنتاج
 مساعدةب. المستوى العام للطلب الفعال وتكلفة الموارد المادية المستوردة، إعادة توزيع الطلب

ذا هتم تقييم تأثير سعر الصرف الحقيقي على اإلنتاج في روسيا. تم تنفيذ ، تقنية المؤلفين
للمؤسسات العاملة في مجال الهندسة الميكانيكية والتعدين وصناعة التحليل بشكل منفصل 

ئج السلع االستهالكية وتجهيز األغذية والصناعات الكيماوية. أسفرت الحسابات عن ان النتا
 فتراتتختلف اختالفًا كبيرًا باختالف الصناعات. ليس فقط شدة التأثير ولكن أيًضا عن مدة ال

م وتناقضات اإلنتاج. أوصت الدراسة باستخدام النتائج التي تالفاصلة بين صدمات العمالت 
لك وكذ، الحصول عليها الستخدامها في أنظمة اإلدارة االستراتيجية لشركات التصنيع الروسية

 .في تطوير وتنفيذ السياسة االقتصادية للدولة
ئج تاتؤكد نالتجارة و على  ثير تخفيض قيمة العملةأباستكشاف ت (2017سينديا وذيابا )

 ان التقلب في أسعار الصرف بشكل عام يؤثر سلبًا على التجارة الدولية في جنوب افريقيا
 .2014 - 1993خالل الفتره 
ان تطبيق مقياس تقدير المجموعات المجمعة للتقنيات  (2017خرون )آسينادزا و وجد 

جنوب الصحراء الديناميكية غير المتجانسة على البيانات الخاصة بأحد عشر اقتصادا أفريقيا 
إنه ما من آثار كبيرة لتقلبات أسعار الصرف على  2014إلى  1993خالل الفترة من 
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بما يتفق مع ، المدى القصيرعلى  أما في حالة الصادرات فهناك تأثيرا سلبيا للتقلبات. الواردات
 ولكن هناك تأثير إيجابي على المدى الطويل.، وجهة النظر السائدة

 

 طار االنظريإلا
 على النحو التالى:  محاور (4)تناول االطار النظرى للدراسة من خالل تم 

  :نظم سعر الصرف
: تقل فعالية السياسة النقدية في ظل تطبيق نظام سعر الصرف نظام سعر الصرف الثابت

فانتهاج , ثبات سعر الصرفعلى  حيث يكون الهدف الرئيسي للبنك المركزي الحفاظ, الثابت
, ئدةزيادة عرض النقود وانخفاض أسعار الفاالى  يؤدي, اسة نقدية توسعيةالسلطة النقدية لسي

بية االجن ومع بقاء أسعار السلع, مما يترتب عليه زيادة االنفاق الكلي وارتفاع االسعار المحلية
 تزداد مشتريات االفراد من السلعً  عن أسعار الفائدة واالصول االجنبية )سامى،, ثابتة

ى ال ياض أسعار الفائدة المحلية نسبيا السائدة في االسواق الخارجية يؤد(. كما أن انخف2014
خاصة قصيرة االجل, وتكون محصلة ذلك تدهور وضع ميزان , تدفق رؤوس االموال للخارج

ملة المدفوعات, وفي ظل هذا النظام لسعر الصرف تتدخل السلطة النقدية لمنع تدهور قيمة الع
 وذلك عن طريق زيادة عرض العمالت, ز في ميزان المدفوعاتالوطنية الناتج عن تزايد العج

لطة م الساالجنبية باستخدام ما لديها من أرصدة من النقد االجنبي وتكون النتيجة النهائية لقيا
ا في ظل نظام سعر الصرف الثابت مم –النقدية بزيادة المعروض النقدي من العملة الوطنية 

العرض الكلي على  طيات الدولي وصعوبة سيطرتهايؤدى الى تآكل أرصدتها من االحتيا
  (2014 محمود،) .للنقود

يندرج تحت هذا النظام أنواع متعددة منها نظم أسعار الصرف شديدة الثبات من خالل 
وجود مجلس لإلشراف على العملة أو الدولرة باإلضافة إلى نظم أسعار الـصرف الوسـيطة وهي 
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ديل أما مربوطة بعملة أو بـسلة مـن العمـالت وبالنظر إلى نظم أسعار صرف مربوطة قابلة للتع
الدول التي تطبق نظام ربط عمالتها المحلية بعمالت أخرى نجد أن هذه الـدول وهذه الـسمات 

استعداد الدوله للتخلى عن استقالل و  تتمثـل فى ان يكون حجم اقتصاد تلك الدول صغير نسبيا
سة شريكها مع االعتماد الكلى للنظام المالى للدولة على اعتمادها على سياو  سياستها النقدية

إن أعظم فوائد تطبيق سياسة سعر الصرف الثابت في بداية بـرامج . عملة شريكها الرئيسى
اإلصالح االقتصادي هي إزالة التضخم ووضع حدود ألسعار السلع القابلة للتداول والتحكم في 

صة في الدول التي تتأثر فيها تلك المتغيـرات مثـل نمو المتغيرات االسمية فـي االقتـصاد وخا
تضييق الفجوة بين األسعار المحلية ، األسـعار واألجور تأثرًا شديدًا بتغيرات سعر الصرف

ومثيالتها العالمية ومن ثم زيادة تنافسية الصادراتوتثبيت سعر الصرف يعطي مصداقية أكبر 
 (2006)العربى،  .لتطبيـق سياسـة تقليـل التضخم وااللتزام بها

تنوع إذ ت, : تزداد فعالية السياسة النقدية في ظل تطبيق هذا النظامنظام سعر الصرف المرن 
الى  سعر الصرف ومنهاالى  االساليب التي ينتقل من خاللها أثر التغيرات في عرض النقود

 يث يؤديح, المتغيرات االقتصادية الكلية خاصة الناتج وميزان المدفوعات ومستوى االسعار
ذلك ما يلي تعديل على  ويترتب, خفض أسعار الفائدة المحليةالى  التوسع في عرض النقود

حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة , أصول أجنبية ومحليةعلى  التي تحتوي , محفظة الثروة
 (2006)العربى،  .العمالت االجنبية كأصلعلى  زيادة الطلبالى  المحلية

 وظائف سعر الصرف:
سعر الصرف لغرض قياس ومقارنة على  : حيث يعتمد المنتجون المحليينة القياسيةالوظيف

 .مع أسعار السوق العالمية() االسعار المحلية لسلعة معينة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  يمن سعد عبد البديع عبد القادرأ
 

 2022 يونيو السادس، الجزء الثالث، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

57 

 وهو استخدام سعر الصرف فى تطوير صادرات معينة الى مناطق معينة :لوظيفة التطويريةا
لسلعى الجغرافى التركيب ا يؤثر سعر الصرف علىو  من خالل دورة فى تشجيع الصادرات

 .للتجارة الخارجية
ن ذلك الرتباط سعر الصرف بالتجارة الخارجية حيث انها المسؤلة عو  :الوظيفة التوزيعية

 (1999)عابد،  .الثروات الوطنية بين االقطارو  توزيع الدخل القومى العالمى
 :لى سعر الصرفالعوامل المؤثرة ع

عارو المستوى العام لالسو  ة بين كمية النقود المتداولةتالحظ وجود عالقة قائم عرض النقد:
لعام اقد اكدت المدرسة النقدية على اهمية النقود فى التأثير على المستوى و  هى عالقة طردية

 ( 2003)محمود،  .لالسعاراال انه ليس بالضرورة التى تصورها الكالسيك
 رف ففىرا فى التأثير على سعر الصتلعب الموازنة العامة للدولة دورا كبي :الموازنة العامة

 حالة سياسة االنكماش من خالل تقليل حجم االنفاق العام للحد من حجم الطلب الكلى
 )محمود،. انخغاض مستوى النشاط االقتصادى يؤدى الى ارتفاع سعر صرف العملة المحليةو 

2003) 
 د عجزجى ففى حالة وجو : حلقة الوصل التى تعكس عالقة البلد بالعالم الخار ميزان المدفوعات

ت فى نفس الوقو  فى ميزان المدفوعات يؤدى الى زيادة طلب العمالت االجنبية لسد ذلك العجز
العكس و  ينخفض طلب االجانب على العملة المحلية مما يؤدى الى تدهور سعر الصرف

 ( 2003)محمود،  .صحيح فى حالة وجود فائض فى ميزان المدفوعات
ة لفائد: حركة االستثمارات قصيرة االجل حساسة للتغيرات فى سعر ادةالتغيرات فى سعر الفائ

وون التدفق الى المناطق التى يكو  الن االرصدة المتاحة لالقراض الدولى تميل الى االنسياب
ال أس المفالزيادة فى اسعار الفائدة الحقيقية سوف تجذب ر . العائد المتوقع لديها اكبر ما يمكن

 ( 2008)القريشي، . تفاع قيمة عملة الدولة فى سوق الصرف االجنبىاالجنبى مؤدية الى ار 
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من  عند انخفاض اسعار االسهم يتخوف المستثمرون االجانب :تعامالت سوق االوراق الماليه
ا ميقومون بتحويل و  قد يخرجون من السوق اذا استمر التدهورو  تحقيق خسائر فى استثماراتهم

 ةهنا يرتفع الطلب على العمالت االجنبيو  ابلة للتحويللديهم من عملة محلية الى عمالت ق
يزيد المعروض من العمالت المحليه مما يؤدى الى انخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل و 

 . مطرد ينتهى الى مزيد من التدهور
أبعاد  محاولة تحديدالى  لقد سعي العديد من الباحثين: أبعاد المسؤولية االجتماعية

ووضعوا لها مسميات متباينة حيث تتضمن ، اعية من وجهة نظر مختلفةالمسؤولية االجتم
ي ألخالقا، اإلنساني، البيئي، القانوني، المسؤولية االجتماعية عدة أبعاد منها البعد االقتصادي

، التنمية البشرية، مكافحة الفساد، وتتركز فى بعض المجاالت خاصة العمل االجتماعي
نظرية أصحاب الى  وتستند المسؤولية االجتماعية للشركات البيئةعلى  التشغيل والمحافظة
ل أن الهدف األساسي لراس المال يتمثل فى توليد وتعظيم القيمة لكعلى  المصالح التي تنص
 خضر،)انظر : ويمكن تناول أبعاد المسؤولية االجتماعية فيما يلي، أصحاب المصالح

2011:) 
جا ون منتأن قطاع األعمال عليه االلتزام بأن يكلى ا يشير البعد االقتصادي البعد االقتصادي:

هة ومربحا ويلبى الحاجات االستهالكية للمجتمع، ويعتمد نمط المسؤولية االقتصادية على وج
عدو النظر التي تركز فيها المنظمات على هدف تعظيم الربح، وأن المساهمات االجتماعية ال ت

 فالح) .الخصم الوعاء الضريبي للمؤسسةعن كونها نواتج عرضية للبعد االقتصادي وهي 
 (2014خرون، آو 

المسؤولية االجتماعية ببعدها االقتصادي تتمثل أوال فى تحقيق الربح الذى  البعد االجتماعي:
يمكن المنظمة من تغطية التكاليف المستقبلية، فإن لم تتمكن من تغطية التكاليف من خالل 

أي مسؤلية اجتماعية أخرى، ويعبر البعد االجتماعي تحقيق األرباح فإنها لن تتمكن من تلبية 
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للمسؤلية عن مجموعة المعايير األخالقية والقيم االجتماعية السائدة فى المجتمع عن طريق 
لهذا يتم التركيز على . احترام العادات والتقاليد ومراعاة الجوانب األخالقية فى االستهالك

نوعية الحياة في المجتمع، كما يتم التركيز على المنتجات والخدمات المقدمة بما يتوافق مع 
 (2014خرون، آو  )فالح تقديم الحاجات األساسية فى المجتمع

ة ها الدولي تسن: يعبر البعد القانوني عن التزام المؤسسات بالقوانين، واألنظمة التالبعد القانوني
ول فى أنشطتها، التي تعد بمثابة تشجيع والتزام المنظمات بأن تنتهج سلوك مسؤول ومقب

د ومخرجاتها المقدمة للمجتمع، وان ال ينتج عنها أي ضرر، وال ينعكس هذا السلوك على حدو 
عالقة المنظمة مع المجتمع فقط، بل يعمل على حماية المنظمات بعضها من بعض من جراء 
أساليب المنافسة غير العادلة التي قد تحدث. وتتضمن المسؤولية االجتماعية عدة عناصر 

ل كبعدها القانونى، منها قوانين حماية المستهلك من الغش، وتشمل أيضا حماية البيئة من ب
ن، خرو آو  فالح) .أنواع التلوث، ومنع االستخدام غير المنظم للموارد، والتخلص من النفايات

2014) 
لتي يمثل البعد البيئي ضرورة ملحة يجب أن تقوم بها المؤسسات خاصة تلك ا لبعد البيئي:ا
 رك أضرار على البيئة المحيطة بها مثل مصانع األسمنت ومصانع البتروكيماويات وخالفهتت

عي قد تؤثر على البيئة تأثير مباشر أو غير مباشر فالبد للمؤسسة أن ترا الى  من المؤسسات
حقيق ات وتاألثار البيئية المترتبة على عملياتها ومنتجاتها والقضاء على األثار السامة والنفاي

لبا سقدر من الكفاءة واإلنتاجية من الموارد المتاحة وتقليل الممارسات التى قد تؤثر  اقصى
 (2014واخرون،  فالح) .على األجيال الحالية واألجيال القادمة
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 اجراءات البحث
ة في اعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة مهم اإلطار المنهجي للدراسة:: البحث منهجية

وع نية المتمثلة في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بموضتحقيق أهدافها الميدا
اسع الدراسة، وألنها األداة التي يستخدمها العاملون في مجال البحوث اإلدارية على نطاق و 

للحصول على الحقائق الموجودة، تم تصميم االستبيان استناًدا إلى دراسات سابقة وخضعت 
 ى قياس عالقات هذه الدراسة، أيضا تتطلب مشكلة الدراسةلعدة اختبارات لضمان قدرتها عل

أن نصفها بدقة من أجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات الالزمة لتفسيرها علميًا، 
ة حليليوالنظر في أكثر الطرق العلمية المتبعة في دراسة مثل هذه المشاكل نجد أن الطريقة الت

 الوصفي. للمنهجهي األنسب 
أثر تحرير سعر  وصف وتحليل يحاول والذي التحليلي الوصفي منهجال تم استخدام

وهذا المنهج من أكثـر المنـاهج استخداما في دراسة  الصرف على المسئولية المجتمعية،
 مصدرين استخدام الظواهر االجتماعية واإلدارية ويناسب الظاهرة موضـوع الدراسـة، وسيتم

 :للمعلومات أساسيين
 الثانوية البيانات ومصادر للبحث النظري  اإلطار معالجة تم حيثالثانوية:  المصادر -أ

والمقاالت  والدوريات العالقة، ذات واألجنبية العربية الكتب والمراجع في التي تتمثل
والبحث  الدراسة، موضوع تناولت التي السابقة األبحاث والدراسات وكذلك والتقارير،

 قة.المختلفة ذات العال اإلنترنت مواقع وزيارة
 والتي ث،للبح رئيسية كأداة  خالل االستبانة األولية من البيانات البيانات األولية: تم جمع -ب

تم عرض االستبانة على المشرفين على الدراسة،  وقد الغرض، لهذا صممت خصيصاً 
 نةتم توزيع االستبا ثم وتم إجراء التعديالت الالزمة عليها حسب آراء المشرفين، ومن

  .الدراسة عينة على
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 يوضح متغيرات الدراسة :(1شكل )

 مجتمع وعينة الدراسة (:1جدول )

االستبيانات  مجتمع الدراسة
 الموزعة

االستبيانات 
 المرتدة

االستبيان 
 القابلة للتحليل

نسبة االستبيان 
 الصالحة للتحليل

 %90,9 200 218 220 العاملين بشركات قطاع األعمال
لمصادر ال تحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على من أج الدراسة )االستبانة(: أداة

ات لبياناألولية في جمع البيانات من خالل االستبانة والتي سيتم إعدادها لتوفير المعلومات وا
يث الدراسة من مجتمع الدراسة الستكمال الجانب الميداني للدراسة من ح بموضوع تتعلق التي

حل ى مراات الدراسة، علمًا بأنه تم إعداد االستبيان علمعالجتها ألسئلة الدراسة واختبار فرضي
 متتالية ليصل إلى شكله النهائي.

جوع : تم إعداد االستبيان في هذه المرحلة في شكله األولي بالر مرحلة البدء واالستشارة
ري، للدراسات السابقة المتعلقة بمجال الدراسة، وباإلضافة إلى ما تم عرضه في اإلطار النظ

 شرفين من أجل التحقق من دقة مالءمته في جمع المعلومات.وقدم للم
: بعد اعتماد المالحظات واآلراء التي أبداها المشرفين على الدراسة فيما يتعلق مرحلة االنتهاء

بإعادة الضبط، وتعديل ما يلزم تعديله، تم االنتهاء من االستبيان، حيث تمت مراعاة المبادئ 
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الخاصة دور التحالفات االستراتيجية في تحسين األداء التسويقي: التالية عند إعداد االستبانة 
صياغة بنود االستبانة في شكل إجرائي سلوكي، وعلى شكل سياق علمي لكي يسهل 
مالحظاتها وقياسها، سهولة صياغة محاور االستبانة وأبعادها في فقرات ووضوحها بشكل 

تي ال غني عنها لكل مسئول أو مهتم بدور واقعي، تحديد محاور وأبعاد االستبانة في فقرات، ال
 التحالفات االستراتيجية في تحسين األداء التسويقي بشركة مصر لتأمينات الحياة. 

ن م: تم توزيع االستبيان على عينة عشوائية مكونة مرحلة التحقق من ثبات وصدق األداة
قق من صحة ثبات ( من أفراد مجتمع الدراسة )العاملين بشركات قطاع االعمال( للتح30)

 وصدق االستبيان وبالتالي تصبح جاهزة للتوزيع النهائي.
الزمة ات ال: تم توزيع االستبيان على جميع أفراد عينة الدراسة لجمع البيانمرحلة جمع البيانات

 للدراسة، وتم تقسيم االستبيان إلى قسمين على النحو التالي:
 ية الديمغرافية والوظيف وتشمل البيانات بيانات أولية عن المستقصي منهماألول:  القسم

، سنوات الخبرة العلمي، في )النوع، العمر، المؤهل تمثلت ألفراد عينة الدراسة، والتي
 الوظيفة(.

 اسة ( فقرة المتعلقة بمتغير الدر 54من ) الثاني: تمثل في فقرات الدراسة المكونة القسم
 . ولية المجتمعية(ة التابع )المسئالمستقل )سعر الصرف( ومتغير الدراس

م استخد للتحقق من ثبات االستبيان إلمكانية االعتماد على نتائج االستبيان ثبات االستبيان:
ت (، ويوضح الجدول التالي معامالت الثباCronbach Alphaالباحث معادلة ألفا كرونباخ )
 الناتجة باستخدام هذه المعادلة.
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 ثبات العبارات ألبعاد االستبيان(: 2جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد االستبيان
 0,718 7 سعر الصرف

 0,955 11 المسئولية البيئية
 0,922 15 المسئولية االجتماعية

 0,957 21 الحوكمة
 0,972 54 إجمالي االستبيان

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مرتفعة حيث بلغت قيم 
( ألبعاد االستبيان )سعر الصرف، 0,957، 0,922، 0,955، 0,718معامل الثبات )

ي جمالالمسئولية البيئية، المسئولية االجتماعية، الحوكمة( على التوالي، وكانت قيمة ألفا إل
( وهي قيمة مرتفعة، وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية 0,972االستبيان )

 جها والوثوق بها.العبارات وإمكانية االعتماد على نتائ
يان تم حساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستب صدق اإلتساق الداخلي لالستبيان:

احث بالدرجة الكلية لالستبيان والتي نتجت عن تطبيق االستبيان على عينة مبدئية، وقام الب
 .حساب صدق اإلتساق الداخلي كاآلتيب

 تبيانصدق االتساق الداخلي ألبعاد االس(: 3جدول )
 إجمالي االستبيان األبعاد

 )**( 0,672 سعر الصرف
 )**(0,913 المسئولية البيئية

 )**(0,888 المسئولية االجتماعية
 )**( 0,851 الحوكمة

 (0,01** دال عند مستوى معنوية )
من جدول صدق االتساق الداخلي السابق ألبعاد استبيان نجد أن معامل االرتباط بين 

(، مما يؤكد على 0,05ن وإجمالي االستبيان دالة معنويًا عند مستوى معنوية )أبعاد االستبيا
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، 0,913، 0,672صدق االتساق الداخلي ألبعاد االستبيان وبلغت قيم معامل إرتباط بيرسون )
( لكل من )سعر الصرف، المسئولية البيئية، المسئولية االجتماعية، 0,851، 0,888

 تؤكد على صدق أبعاد االستبيان.الحوكمة( على التوالي وهي قيم 
 Likertواستعمل الباحث مقياس ليكرت الخماسي ) الدراسة )االستبانة(: أداة تصحيح

Scale لتحديد درجة لكل فقرة، ولقد تم استخدام صيغة واحدة من اإلجابات بما يتالءم مع ،)
 خمس فقرة كل ومقابل على المبحوثين تعرض فقرات االستبانة صيغة فقرات االستبيان، حيث

 اإلجابة درجة تمثل رقمية فيه اإلجابات أوزانا عليها، وُتعطى موافقتهم مستوى  تحدد إجابات
 الفقرة. على

(، 5ة )بموافق كليًا تأخذ الدرج عليها الموافقة يتم التي الفقرة ( أن4ويوضح جدول رقم )
باقي  حوتتراو  (،1لدرجة )ا بغير موافق كليًا تعطى عليها الموافقة عدم يتم بينما الفقرة التي

 يتراوح بين درجة واحدة وخمس درجات. الذي المدى في هذا اإلجابات
 يوضح أوزان الفقرات(: 4جدول )
 ال تنطبق اطالقا تنطبق نادرا تنطبق احيانا تنطبق غالبا ينطبق تماما اإلجابة
 1 2 3 4 5 الوزن 

 وتم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية:
 0,80= 5( ÷ 1-5= ) عدد بدائل المقياس÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة 

 أفراد موافقة مستوى  لتحديد أساسي بشكل النسبي لنحصل على قيمة الوسط المرجح والوزن 
 محاور االستبيان. فقرات و على  الدراسة عينة

عليها  يمكن االعتماد النسبية واألوزان الحسابية المتوسطات ويوضح الجدول السابق أن
 ى تدل على مستو  (1,8عن ) تقل التي المتوسطات أن على واضحة ترجيحية داللة إلعطاء

ض ما جاء بالفقرات أو محاور االستبيان منخفعلى  الموافقة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
 على وجود تدل ( فهي2,6أقل من الى  1,8المتوسطات الحسابية التي تتراوح بين ) أما جدًا،
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( في 3,4أقل من الى  2,6الموافقة، بينما المتوسطات التي تتراوح ما بين ) من منخفضة درجة
أقل من الى  3,4مستوي موافقة متوسط، بينما المتوسطات التي تتراوح ما بين )على  تدل
أقل الى  4,2مستوي موافقة مرتفع، بينما المتوسطات التي تتراوح ما بين )على  تدل( في 4,2
 الخماسي ليكرت مقياس وفق تصنيفه تم التقسيم وهذا مستوي مرتفع جدًا،على  ( في تدل5من 
 .الدراسة في أداة  اعتماده تم الذي

 الخماسي ليكرت تدرج مقياس وفق النسبية واألوزان المتوسطات(: 5جدول )
 قيمة الوسط المرجح الوصف

 5إلى  4,2من  ينطبق تماما
 4,2إلى أقل من  3,4من  تنطبق غالبا
 3,4إلى أقل من  2,6من  تنطبق احيانا
 2,6إلى أقل من  1,8من  تنطبق نادرا

 1,8إلى أقل من  1من  ال تنطبق اطالقا
 المصدر: )تحليل الباحث(

من  نوعين اإلحصائيون  يستخدم Normal Distribution اختبار خاصية التوزيع الطبيعي
 Parametricاالختبارات المعلمية ) :األول النوع االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات،

Tests) ( والنوع الثاني: االختبارات الالمعلميةNon Parametric Tests) ويشترط ،
إلجراء االختبارات المعلمية، الستخدام االختبارات المعلمية، شرط التوزيع الطبيعي للبيانات 

بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحقق شرط 
( مفردة، بينما 30التوزيع الطبيعي للبيانات، وهو أن تكون العينات صغيرة ويقل حجمها عن )

ع الطبيعي وذلك وفقًا ( مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزي30العينات التي يزيد حجمها عن )
( إلى Norman, 2010(، وكما توصل نورمان )2007لما تقره نظرية النهاية المركزية )ربيع، 

 عن النظر أنه يمكن استخدام االختبارات المعلمية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض
بيعي أم ال فسيتم حجم العينة كبيرًا أو صغيرًا وبغض النظر عن البيانات كونها تتبع التوزيع الط
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استخدام االختبارات المعلمية وفقًا للسببين السابقين دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع 
 الطبيعي للبيانات.

 جرى  ةالعين أفراد إجابات تفريغ بعد الدراسة: في المستخدمة اإلحصائية األساليب
 إحصائيا لبياناتا معالجة ومن خالله تمت الحاسب باستخدام البيانات وإدخال ترميزها

 Statistical Package for Social)االجتماعية  للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج باستخدام

Sciences (SPSS وتحقيقًا ألهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها فقد تم ،)
 االستعانة باألساليب واالختبارات اإلحصائية المناسبة وهي كالتالي:

 ب المئوية لوصف خصائص أفراد العينة.التكرارات والنس 
 المتوسط الحسابي "Meanة " وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراس

 حول فقرات محاور االستبانة.
  تم استخدام االنحراف المعياري "Standard Deviation"  للتعرف على مدى انحراف

حراف ات محاور اإلستبانة، ويالحظ أن االناستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقر 
 المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة حول كل فقرة، فكلما اقتربت

 قيمته من الصفر تركزت االستجابات وأنخفض تشتتها بين المقياس.
  الوزن النسبي المئوي(Weight Percentile) ت للتعرف على نسبة موافقة العينة لفقرا

 ستبيان.اال
 يف الستخدامه معامل ارتباط "بيرسون" لقياس صدق االتساق الداخلي لالستبانة، باإلضافة 

 متغيرات الدراسة. بين عالقة وجود اختبار
 .اختبار اإلنحدار البسيط والمتعدد للتحقق من صحة فروض الدراسة 
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 الدراسة نتائج
 :انالنتائج الوصفية لمتغيرات االستبي :إجابات العينة تحليل

 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس(: 6جدول )
 النسبة العدد الجنس
 %88,0 176 ذكر
 %12,0 24 أنثى

 %100 200 اإلجمالي
يتضح من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس أن غالبية عينة 

 النسبة األعلى، وكانت ( وهي%88,0( مفردة بنسبة )176الدراسة كانت من )الذكور( بعدد )
 (. %12,0( مفردة بنسبة )24عينة الدراسة من )اإلناث( بعدد )

 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر(: 7جدول )
 النسبة العدد العمر

 5 10 سنة 25أقل من 
 46,5 93 سنة 45أقل من  –سنة  25من 
 40 80 سنة 55أقل من  –سنة  45من 

 8,5 17 سنة 55فوق 
 %100 200 جمالياإل

ة لدراسايتضح من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر أن غالبية عينة 
( %46,5( مفردة بنسبة )93( بعدد )سنة 45أقل من  –سنة  25من كانت من الفئة العمرية )

ة ( مفردة بنسب80( بعدد )سنة 55أقل من  –سنة  45من ) وهي أعلى نسبة، يليها الفئة
( سنة 25أقل من (، وأخيرًا )%8,5( مفردة بنسبة )17( بعدد )سنة 55فوق (، ثم )40,0%)

 (.%5,0( مفردات بنسبة )10بعدد )
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 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمى(: 8جدول)
 النسبة العدد المؤهل العلمى
 22,5 45 مؤهل متوسط
 61,0 122 مؤهل عالي
 16,5 33 دراسات عليا
 %100 200 اإلجمالي

نة يتضح من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمى معظم عي
( وهي أعلى %61,0( مفردة بنسبة )122( بعدد )مؤهل عالي) الدراسة كانت تحمل مؤهل

(، وأخيرًا %22,5( مفردة بنسبة )45( بعدد )متوسط) نسبة، وكانت عينة الدراسة من مؤهل
 (.%16,5( مفردة بنسبة )33( بعدد )راسات علياد)

 الخبرة سنوات توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير عدد(: 9جدول )
 النسبة العدد الخبرة سنوات عدد
 5,0 10 أقلفسنوات  5

 14,0 28 سنوات 10 -سنوات  6من 
 25,0 50 سنة 15 -سنة  11من 

 56,0 112 سنة فأكثر 16
 %100 200 اإلجمالي

 تضح من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة معظمي
( وهي أعلى %56,0( مفردة بنسبة )112( بعدد )سنة فأكثر 16عينة الدراسة كانت الخبرة )

وكانت )من (، %25,0( مفردة بنسبة )50بعدد ) سنة( 15 -سنة  11من نسبة، يلي ذلك )
( بعدد أقلفسنوات  5(، وأخيرًا )%14,0( مفردة بنسبة )28) بعدد سنوات( 10 -سنوات  6
 (.%5,0( مفردات بنسبة )10)
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 الوظيفةتوزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير (: 10جدول )
 النسبة العدد الوظيفة
 20,5 41 فنى

 27,5 55 موظف
 28 56 مدير إدارة
 14,5 29 مدير عام

 9,5 19 مدير دائرة رئيسية
 %100 200 اإلجمالي

ة من يتضح من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير الوظيفة كانت أعلى نسب
( وهي أعلى نسبة، %28,0( مفردة بنسبة )56عينة الدراسة من وظيفة )مدير إدارة( بعدد )

( مفردة بنسبة 41(، ثم )فنى( بعدد )%27,5( مفردة بنسبة )55يلي ذلك )موظف( بعدد )
( مدير دائرة رئيسية(، وأخيرًا )%14,5( مفردة بنسبة )29مدير عام( بعدد )(، و)20,5%)

 (.%9,5( مفردة بنسبة )19بعدد )
ية هل انت على علم بمفهوم المسئول" :توزيع إجابة عينة الدراسة على التساؤل(: 11جدول )

 "المجتمعية للشركات؟

 السؤال
المتوسط  ال نعم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
المرجح 
 النسبة العدد النسبة العدد المئوي 

هل انت على علم بمفهوم 
 92,0 0,32 0,92 9,5 19 90,5 181 المسئولية المجتمعية للشركات؟

يشير الجدول السابق لتوزيع إجابة عينة الدراسة على التساؤل هل انت على علم بمفهوم 
( مفردة بنسبة 181)نعم( بعدد )المسئولية المجتمعية للشركات؟ أعلى نسبة لإلجابة 

(، وبلغ المتوسط المرجح المئوي %9,5( مفردة بنسبة )19(، يلي ذلك )ال( بعدد )290,5%)
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( وهي تشير لمعرفة المبحوثين بمفهوم المسئولية المجتمعية %92,0إلجابات العينة )
 للشركات.

 وصف عبارات متغير سعر الصرف: 
 عبارات متغير سعر الصرفنتائج التحليل الوصفي ل(: 12جدول )

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن النسبي 
 الترتيب المئوي 

استفادت الشركة التى اعمل بها من قرار 
 3 73,70 1,13 3,69 تغيير سعر الصرف

زادت ارباح الشركة نتيجة تغيير سعر 
 5 67,50 1,18 3,38 الصرف فقط

ق المحلى زادت مبيعات الشركة فى السو 
 6 65,00 1,17 3,25 بعد تحرير سعر الصرف

زادت عائدات صادرات الشركة نتيجة 
 4 71,50 1,23 3,58 تحرير سعر الصرف

زادت تكلفة واردات الشركة نتيجة تحرير 
 2 75,50 1,11 3,78 سعر الصرف

زادت أسعار السلع والخدمات نتيجة 
 1 81,00 0,99 4,05 تحرير سعر الصرف

همات الشركة المجتمعية التى زادت مسا
 7 62,60 1,19 3,13 اعمل بها نتيجة تغيير سعر الصرف

  70,95 0,70 3,55 سعر الصرف
تبين من الجدول السابق لوصف عبارات متغير سعر الصرف أن المتوسط العام إلجمالي 

( وهي %70,95( ووزن نسبي )0,70( بإنحراف معياري )3,55متغير سعر الصرف بلغ )
 – 3,13، وتراوحت متوسطات العبارات بين )متغيرتشير لموافقة عينة الدراسة على ال نسبة

( تشير تلك النسب إلى موافقة عينة الدراسة على %81,0-%62,6( بوزن نسبي )4,05
 عبارات متغير سعر الصرف.
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 وصف عبارات متغير المسئولية البيئية: 
 المسئولية البيئية نتائج التحليل الوصفي لعبارات متغير(: 13جدول )

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

 الترتيب

نتيجة تغيير سعر الصرف ساهم فى حل المشاكل 
والتخفيف من االضرار البيئية التى تحل بالمجتمع 

 المحلى في الشركة
2,75 1,22 55,00 10 

ساهم تغيير سعر الصرف فى مشاركة الشركة فى 
األنشطة التى تهدف إلى حماية وتحسين جوده بيئة 

 طبيعية
3,02 1,30 60,40 9 

ساهم تغيير سعر الصرف في توفير الشركة دورات 
تدريبية للعاملين وبشكل دوري لتوعيتهم بأهمية سالمة 

 البيئة
3,21 1,28 64,10 6 

ساهم تغيير سعر الصرف في حرص الشركة على 
منتجات الخام ومصادر البيئة واالستخدام االمثل لل

 الطاقة في عملياتها االنتاجية
3,48 1,26 69,60 1 

ساهم تغيير سعر الصرف في مساهمة الشركة في 
 7 61,30 1,26 3,07 تمويل االبحاث والدراسات الخاصة بحماية البيئة

ساهم تغيير سعر الصرف في استخدام الشركة الطرق 
عن  الحديثة للتخفيف من حدة الضوضاء الناتجة

 عمليات التصنيع
3,04 1,29 60,70 8 

ساهم تغيير سعر الصرف في استخدام الشركة تقنيات 
 8 62,80 1,32 3,14 حديثة لتجنب مسببات تلوث االرض والهواء والماء

ساهم تغيير سعر الصرف في التزام الشركة باللوائح 
 2 67,70 1,30 3,39 الصادرة عن مجلس حماية البيئة

ر الصرف اتباع تقنيات حديثة للتخلص ساهم تغيير سع
 4 65,60 1,27 3,28 من النفايات ومخلفات التصنيع

ساهم تغيير سعر الصرف مساهمة الشركة مع الجهات 
 5 64,20 1,23 3,21 ذات العالقة فـي المحافظة على تحسين ونظافة المدن
نتيجة تغيير سعر الصرف وضعت الشركة خطة 

 3 67,00 1,25 3,35 يئيةطوارئ في حال حدوث كوارث ب
  63,56 1,05 3,18 المسئولية البيئية
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تبين من الجدول السابق لوصف عبارات متغير المسئولية البيئية أن المتوسط العام 
( ووزن نسبي 1,05( بإنحراف معياري )3,18إلجمالي متغير المسئولية البيئية بلغ )

ى متغير المسئولية البيئية، وتراوحت ( وهي نسبة تشير لموافقة عينة الدراسة عل63,56%)
( تشير تلك النسب %69,6-%55,0( بوزن نسبي )3,82 – 2,75متوسطات العبارات بين )

 إلى موافقة عينة الدراسة على عبارات متغير المسئولية البيئية.
 وصف عبارات متغير المسئولية االجتماعية: 

 لمسئولية االجتماعيةنتائج التحليل الوصفي لعبارات متغير ا(: 14جدول )

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

 الترتيب

نتيجة تغيير سعر الصرف فان الشركة تساهم فى الحمالت 
 14 61.60 1.21 3.08 والمشاريع التى تعزز رفاهية المجتمع

نتيجة تغيير سعر الصرف تشجع الشركة فيها على المشاركة 
 15 61.20 1.21 3.06 شطة التطوعيةفى األن

اعتبر نفسى مخلصا للعالمات التجارية التى تمارس انشطة 
 5 73.70 1.06 3.69 المسئولية المجتمعية

ى هستكون العالمة التجارية ذات المسئولية المجتمعية القوية 
 3 76.00 1.05 3.80 خياري االول

 انة العالمةترفع انشطة المسئولية المجتمعية للشركات من مك
 2 77.50 0.99 3.88 التجارية فى اذهان المستهلك

 لن اشترى عالمات تجاريه اخرى إذا كانت هناك عالمة تجاريه
 4 74.40 1.08 3.72 مماثله مرتبطة بأنشطة المسئولية المجتمعية

يمكننى تمييز العالمات التجارية ذات األنشطة االجتماعية 
 6 71.50 1.12 3.58 المنافسة االخرى للشركات عن العالمات التجارية 

انا على دراية بالعالمات التجارية التى تطبق سياسات 
 10 67.30 1.09 3.37 المسئولية المجتمعية للشركات

تى يمكننى ان اتذكر وبسرعة رمز أو شعار العالمة التجارية ال
 8 69.00 1.14 3.45 تمارس المسئولية االجتماعية للشركات
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المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

 الترتيب

ات سعر الصرف تتبنى الشركة تقنيات ادارة النفاينتيجة تغيير 
در المناسبة للمساعدة فى الحفاظ على البيئة الطبيعية والمصا

 الطبيعية
3.36 1.16 67.20 11 

ء إذا كانت هناك عالمتان تجاريتان متماثلتان من االفضل شرا
 1 78.90 1.03 3.95 العالمة التجارية التى مارست المسئولية االجتماعية

تيجة تغيير سعر الصرف تزيد انشطة المسئولية المجتمعية ن
 7 71.40 1.07 3.57 للشركات من مستوى ثقتك فى العالمة التجارية

 13 63.60 1.24 3.18 نتيجة تغيير سعر الصرف تدعم الشركة رحالت العاملين
ين نتيجة تغيير سعر الصرف توفر الشركة دورات تدريبيه للعامل

 9 68.00 1.21 3.40 كل حسب تخصصه
نتيجة تغيير سعر الصرف تزيد انشطة المسئولية المجتمعية 

 12 66.60 1.19 3.33 للشركات من مستوى ثقتك فى العالمة التجارية
  69.90 0.78 3.50 المسئولية االجتماعية

وسط االجتماعية أن المت تبين من الجدول السابق لوصف عبارات متغير المسئولية البيئية
بي ( ووزن نس0,78( بإنحراف معياري )3,5جمالي متغير المسئولية االجتماعية بلغ )العام إل

( وهي نسبة تشير لموافقة عينة الدراسة على االجتماعية، وتراوحت متوسطات 69,9%)
( تشير تلك النسب إلى موافقة %78,9-%61,6( بوزن نسبي )3,95 – 3,06العبارات بين )

 ر المسئولية االجتماعية.عينة الدراسة على عبارات متغي
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 وصف عبارات متغير الحوكمة: 
 الحوكمةنتائج التحليل الوصفي لعبارات متغير (: 15جدول )

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

 الترتيب

نتيجة تغيير سعر الصرف تساهم الشركة فى توفير 
 19 65.00 1.21 3.25 فرص عمل لذوى االحتياجات الخاصة

نتيجة تغيير سعر الصرف تساهم الشركة فى دعم 
 10 76.80 1.19 3.84 االقتصاد المحلى

نتيجة تغيير سعر الصرف تحرص الشركة على 
 4 81.40 1.02 4.07 تحقيق الربح بأساليب مشروعه

نتيجة تغيير سعر الصرف تسعى الشركة بالتميز عن 
 3 81.50 1.03 4.08 ةالشركات االخرى باألساليب المشروع

نتيجة تغيير سعر الصرف تهدف الشركة إلى الوصول 
 7 79.00 1.13 3.95 إلى مستوى اعلى من الكفاءة فى العمل

نتيجة تغيير سعر الصرف تساهم الشركة فى توفير 
 14 72.40 1.15 3.62 مصادر الحياة الكريمة للمجتمع المحلى
ى نتيجة تغيير سعر الصرف تساهم الشركة ف

المحافظة على البيئة من خالل القوانين واألنظمة 
 التى تطبقها

3.70 1.22 73.90 13 

نتيجة تغيير سعر الصرف تلتزم الشركة بممارسة 
 9 77.30 1.06 3.87 االعمال التى تتوافق مع القوانين المحلية السارية

نتيجة تغيير سعر الصرف تتحمل الشركة مسئوليتها 
ى محلى ككل فال تميز بينهم علتجاه افراد المجتمع ال

 اساس العرق أو الجنس أو الدين
3.75 1.29 75.00 12 

نتيجة تغيير سعر الصرف تتحمل الشركة األضرار 
 15 72.00 1.22 3.60 التى قد يتعرض لها العمالء اثناء تواجدهم بالشركة
نتيجة تغيير سعر الصرف تؤكد الشركة على التزام 

 9 77.30 1.17 3.87 يةءات السالمة والصحة المهنالعاملين بتعليمات وإجرا
نتيجة تغيير سعر الصرف تقوم الشركة بالترويج 

 6 79.30 1.11 3.97 ألعمالها بشكل اخالقى
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المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
 المئوي 

 الترتيب

نتيجة تغيير سعر الصرف تنجز الشركة اعمالها 
 8 77.70 1.14 3.89 بأسلوب يتوافق مع القيم األخالقية للمجتمع المحلى

صرف تؤكد الشركة على السلوك نتيجة تغيير سعر ال
 ظمةوالتعامل األخالقي الذى يتطابق مع القوانين واألن

 السائدة
3.99 1.10 79.70 5 

نتيجة تغيير سعر الصرف توفر الشركة فرص وظيفيه 
 16 70.00 1.20 3.50 متكافئة وعادله للجميع

نتيجة تغيير سعر الصرف تحترم الشركة عادات 
 11 75.80 1.18 3.79 الذى تعمل قيهوتقاليد واخالق المجتمع 

نتيجة تغيير سعر الصرف تقدم الشركة منح وهبات 
 20 64.20 1.33 3.21 لدعم المجتمع المحلى كدعم لطالب الجامعة مثال

نتيجة تغيير سعر الصرف تخصص الشركة جزءا من 
 17 68.60 1.24 3.43 ارباحها لدعم المؤسسات الخيرية واالجتماعية

ر سعر الصرف تساهم الشركة فى دعم نتيجة تغيي
البنى التحتية للمجتمع المحلى )كالطرق والمراكز 

 الصحية والمدارس(
3.42 1.17 68.40 18 

تلتزم الشركة بجميع حقوق المستهلك والمتطلبات 
 2 82.40 0.94 4.12 القانونية

توفر الشركة معلومات كامله ودقيقه عن منتجاتها 
 1 86.30 0.86 4.32 للعمالء
  75.52 0.85 3.78 الحوكمة

تبين من الجدول السابق لوصف عبارات متغير الحوكمة أن المتوسط العام إلجمالي 
( وهي نسبة %75,52( ووزن نسبي )0,85( بإنحراف معياري )3,78متغير الحوكمة بلغ )

 – 3,21تشير لموافقة عينة الدراسة على متغير الحوكمة، وتراوحت متوسطات العبارات بين )
( تشير تلك النسب إلى موافقة عينة الدراسة على %86,3-%64,2( بوزن نسبي )4,32

 عبارات متغير الحوكمة.
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 :نتائج اختبار الفروض
 ."يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على المسئولية المجتمعية" الفرض الرئيسي:

 ية المجتمعيةتغير أسعار الصرف والمسئولالعالقة االرتباطية بين (: 16جدول )
 المسئولية المجتمعية الحوكمة المسئولية االجتماعية  المسئولية البيئية المتغيرات

 **0,497 **0,398 **0,444 **0,499 معامل ارتباط  تغير أسعار الصرف
 0,001 0,001 0,001 0,001 الداللة المعنوية

لصرف والمسئولية للعالقة االرتباطية بين تغير أسعار ايتضح من الجدول السابق 
( بين أسعار 0,01المجتمعية وجود عالقة إرتباطية ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

الصرف وكل من )المسئولية البيئية، المسئولية االجتماعية، الحوكمة، المسئولية المجتمعية( 
 .( على التوالي0,497، 0,398، 0,444، 0,499وبلغت قيم معامل اإلرتباط )

 يةإختبار االنحدار البسيط لتأثير تغير أسعار الصرف على المسئولية المجتمع(: 17جدول )

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 

قيمة ف 
(F) 

قيمة ت 
(t) 

مستوى 
 المعنوية

تأثير تغير أسعار 
الصرف على 

 المسئولية المجتمعية
1,722 0,497 0,247 65,076 8,067 0,001 

االنحدار الخطي البسيط لتأثير تغير أسعار الصرف يتضح من الجدول السابق لتحليل 
تغير أسعار الصرف والمسئولية  وجود عالقة طردية بينأن  المجتمعيةعلى المسئولية 

( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى 0,497)( Rقيمة معامل االرتباط )بلغت المجتمعية 
 (.0,01معنوية )

  من خالل نتائج معاو( 2مل التحديدR )( لالنحدار نجد أن هناك تنبؤ 0,247التي بلغت )
 (.%24,7بنسبة )تغير أسعار الصرف على المسئولية المجتمعية بتأثير معنوي ل
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  وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمةF ( وقيمة 65,076المحسوبة )
يؤكد معنوية  ( مما0,01لة عند مستوي معنوية )دا قيموهي ( 8,067) )ت( والتي بلغت

 النموذج.
  كما بلغت قيمة معامل اإلنحدار(B) (1,722 وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة )

 . (1,722بقيمة )المسئولية المجتمعية تؤدي إلى زيادة في تغير أسعار الصرف بمعلومية 
أسعار الصرف على المسئولية  مما سبق نقبل الفرض الرئيسي: يوجد تأثير معنوي لتغير

 المجتمعية.
 ."يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على المسئولية البيئية" الفرض األول الفرعي:

 إختبار االنحدار البسيط لتأثير تغير أسعار الصرف على المسئولية البيئية(: 18جدول )

معامل  المتغيرات
 (B)اإلنحدار

معامل 
 (R)اإلرتباط

معامل 
2)دالتحدي

R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

تأثير تغير أسعار الصرف 
 0,001 8,108 65,747 0,245 0,499 0,749 على المسئولية البيئية

االنحدار الخطي البسيط لتأثير تغير أسعار الصرف يتضح من الجدول السابق لتحليل 
بلغت ة ار الصرف والمسئولية البيئيتغير أسع وجود عالقة طردية بينأن  البيئيةعلى المسئولية 

 (.0,01( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )0,499)( Rقيمة معامل االرتباط )
 ومن خالل نتائج معا( 2مل التحديدR )( لالنحدار نجد أن هناك تنبؤ0,245التي بلغت ) 

 (.%24,5بنسبة )تغير أسعار الصرف على المسئولية البيئية بتأثير معنوي ل
  وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمةF ( وقيمة 65,747المحسوبة )

يؤكد معنوية  ( مما0,01دالة عند مستوي معنوية ) قيموهي ( 8,108) )ت( والتي بلغت
 النموذج.
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 كما بلغت قيمة معامل اإلنحدار(B) (0,749 وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة )
 (.0,749بقيمة )المسئولية البيئية تؤدي إلى زيادة في الصرف  تغير أسعاربمعلومية 
يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على المسئولية "الفرض األول الفرعي:  مما سبق نقبل

 ."البيئية
 ."يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على المسئولية االجتماعية" الفرض الثاني الفرعي:

 عيةنحدار البسيط لتأثير تغير أسعار الصرف على المسئولية االجتماإختبار اال(: 19جدول )

معامل  المتغيرات
 (B)اإلنحدار

معامل 
 (R)اإلرتباط

معامل 
2)التحديد

R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

تأثير تغير أسعار 
الصرف على المسئولية 

 االجتماعية
0,493 0,444 0,197 48,647 6,975 0,001 

االنحدار الخطي البسيط لتأثير تغير أسعار الصرف ن الجدول السابق لتحليل يتضح م
تغير أسعار الصرف والمسئولية  وجود عالقة طردية بينأن  االجتماعيةعلى المسئولية 

 ( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى 0,444)( Rقيمة معامل االرتباط )بلغت االجتماعية 
 (.0,01معنوية )

 معا ومن خالل نتائج( 2مل التحديدR )( لالنحدار نجد أن هناك تنبؤ 0,197التي بلغت )
 (.%19,7بنسبة )تغير أسعار الصرف على المسئولية االجتماعية بتأثير معنوي ل

  وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمةF ( وقيمة 48,647المحسوبة )
يؤكد معنوية  ( مما0,01معنوية ) دالة عند مستوي  قيموهي ( 6,975) )ت( والتي بلغت

 النموذج.
  كما بلغت قيمة معامل اإلنحدار(B) (0,493 وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة )

 (.0,493بقيمة )المسئولية االجتماعية تؤدي إلى زيادة في تغير أسعار الصرف بمعلومية 
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لية ر الصرف على المسئو يوجد تأثير معنوي لتغير أسعا"الفرض الثاني الفرعي:  مما سبق نقبل
 ."االجتماعية

 ."يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على الحوكمة" الفرض الثالث الفرعي:
 إختبار االنحدار البسيط لتأثير تغير أسعار الصرف على الحوكمة(: 20جدول )

معامل  المتغيرات
 (B)اإلنحدار

معامل 
 (R)اإلرتباط

معامل 
2)التحديد

R) 
قيمة ف 

(F) 
ت قيمة 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

تأثير تغير أسعار الصرف 
 0.001 3.107 37.301 0.159 0.398 0.480 على الحوكمة

االنحدار الخطي البسيط لتأثير تغير أسعار الصرف تضح من الجدول السابق لتحليل ي
قيمة معامل بلغت تغير أسعار الصرف والحوكمة  وجود عالقة طردية بينعلى الحوكمة أن 

 (.0,01( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )0,398)( R) االرتباط
 ومن خالل نتائج معا( 2مل التحديدR )( لالنحدار نجد أن هناك تنبؤ0,159التي بلغت ) 

 (.%15,9بنسبة )تغير أسعار الصرف على الحوكمة بتأثير معنوي ل
  وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمةF ( وقيمة 37,301ة )المحسوب

يؤكد معنوية  ( مما0,01دالة عند مستوي معنوية ) قيموهي ( 3,107) )ت( والتي بلغت
 النموذج.

  كما بلغت قيمة معامل اإلنحدار(B) (0,480 وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة )
 (.0,480بقيمة )الحوكمة تؤدي إلى زيادة في تغير أسعار الصرف بمعلومية 
 .الفرض الثالث الفرعي: يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على الحوكمة مما سبق نقبل
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 بحثخالصة ال
غير أسعار الصرف تبين من نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة إرتباطية بين ت .1

، والمسئولية المجتمعية وكل من )المسئولية البيئية، المسئولية االجتماعية، الحوكمة
 .المسئولية المجتمعية(

ر الصرف على المسئولية يوجد تأثير معنوي لتغير أسعاالفرض الرئيسي:  قبولتم  .2
  .المجتمعية

عار الصرف على المسئولية يوجد تأثير معنوي لتغير أس األول الفرعي:الفرض  قبولتم  .3
  .البيئية

 الثاني الفرعي: يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على المسئوليةالفرض  قبولتم  .4
 .عيةاالجتما

 .الثالث الفرعي: يوجد تأثير معنوي لتغير أسعار الصرف على الحوكمةالفرض  قبولتم  .5
 ليةبالمسؤو  االهتمام زياده علية يترتب مما الشركات ارباح من يزيد الصرف سعر تغيير ان .6

 .المجتمعية
 اتالشرك منتجاتعلى  الطلب زيادة عليه يترتب المجتمعية بالمسئولية االهتمام زيادة ان .7

 . ارباحهم من ويزيد مبيعاتهم من يزيد مما
 ةوالبيئ الصناعية بالبيئة االهتمام منطلق من المجتمعية المسئولية تمارس الشركات ان .8

 . بذلك لها ملزم قانون  وجود دون  المحيطة
 ال يالت الشركات من اكثر المجتمعية المسئولية تمارس التي بالشركات المستهلك ارتباط ان .9

 . ذلكب اهتمام تعيير
 ي المعنو  عائدها ان اال مادي عائد دون  تكلفة فى تتمثل المجتمعية المسئولية كانت ان .10

 .المادي العائد من اكثر
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 التوصيات
%  5 حوالي بنسبة ارباحها صافي او مبيعاتها من جزء بتخصيص الشركات الدولة تلزم .1

 . المجتمعي للنشاط سنويا
 المسئولية بممارسة تقوم التي للشركات ضريبية اعفاءات حزمة بتقديم الحكومة تقوم .2

 . المجتمعية
 المسئولية تمارس التي الشركات بتكريم سنويا التضامن وزارة فى ممثلة الدولة تقوم .3

 . االعالم وسائل جميع فى الشركات هذة اسماء اعالن ويتم المجتمعية
 النواع تماعيةاالج بمسئولياتها تلتزم ال التي الشركاتعلى  غرامات بتوقيع الدولة تقوم .4

 . الشركات بهذة اسماء
 االعمال قطاع شباب لتجديد جديدة دماء ضخ .5
 شكلعلى  عهدة لسابق يعود بحيث االعمال قطاع لشركات التنظيمي الهيكل تقليص .6

 . مثلث
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ABSTRACT 

Although a relationship between exchange rate and social 

responsibility may be unexpected, the aim of the current research is to 

confirm the existence of a relationship or not. Therefore, the researchers 

used the descriptive and quantitative analytical method to analyze the 

data collected based on a survey that was distributed electronically to 

avoid dealing on paper due to the outbreak of Corona disease, where 

200 responses were obtained from the respondents.  

The results indicated that exchange rate has a positive impact on 

the ability of companies affiliated with the business sector to carry out 

their social responsibility. As the association of companies' names with 

societal contributions increases consumer preference for their products, 

which will benefit them by increasing sales and achieving more profits. 

Therefore, we expect to motivate companies to carry out their social 

responsibility, to issue tax exemptions for these companies, and to have 

societal contributions within 2% of the annual net profit. 

Key words: Exchange rate, Social responsibility, Environmental 

responsibility, Governance, Business sector companies. 


