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مياه  ـات الـركـشل التسويقية واالنتاجية ةيـيجـتراتـسالين اـحسـت
 مسؤولية االجتماعيةـل الـي ظـصر فـي مـي فـحـصـصرف الـوال

 ةـارنـقـة مــدراس
               [21] 

 (2)براهيم القصاصهشام إ -(1)نادر البير فانوس -(2)حمدى محمد ابراهيم شطا
 (2)الشحات محمد فتحى نهال -(3)عبد القوى احمد مختار

جامعة عين كلية التجارة، ( 9 جامعة عين شمس ،معهد الدراسات والبحوث البيئيةباحث ( 0
 جامعة عين شمسكلية الهندسة، ( 3 شمس

 

 الـمـسـتخـلـص
ي ـي فـحـصـصرف الـمياه والـات الـركـات شـيـيجـتراتـين اسـحسـت إستهدفت الدراسة قياس أثر

بشركات مياه الشرب والصرف وتطبقها على العاملين  مسؤولية االجتماعيةـل الـي ظـصر فـم
، باإلضافة إلى إجراء اإلستراتيجياتليات تطبيق هذة آوذلك بعد التعرف على أهمية و ، الصحى
مكانيات ومتطلبات تطبيقها على  ميدانيةدراسة  شركات المياه للتعرف على مدى مالئمة وا 

 .لتطبيقا المقترحة لهذا والصرف الصحى
تضمنت مجموعة  ،إستمارة إستبيان جمعت بالمقابلة ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم

في هذه الدراسة  ثونعتمد الباحأو  .هات العينة تجاه متغيرات الدراسةمن العبارات تقيس إتجا
على المزج بين المنهج اإلستقرائى والمنهج االستنباطي وذلك من خالل أسلوب الدراسة النظرية 

تحليل البيانات باستخدام أختبار كروسكال والس لكل ون الباحث ىوقد أجر  .والدراسة الميدانية
راسة المكونة من سؤال من أسئلة قائمة االستقصاء الختبار فروض الدراسة باستخدام عينة الد

 ."وهى عدد األستمارات الصحيحة التى تم استردادها"مفردة  091
الي مجموعة من النتائج التي يمكن تطبيقها على المنشأة محل  الباحثونوقد توصل 

االهتمام بتطوير أساليب التحسين : وهي( كات المياه والصرف الصحي في مصرشر )الدراسة 
األستفادة من أفكار ووجهات و  .ركات لمياه والصرف الصحياالستراتيجي في مختلف إدارات ش

عادة و  .نظر العاملين بالشركات في وضع الخطط التي تساعد على تحسين االستراتيجية ا 
النظر في رؤية ورسالة شركات المياه والصرف الصحي بما يواكب التطور في أساليب 

  .التخطيط والتحسين الحديثة
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الموظفين  يتم الحفاظ على كل المسؤوليات اإلجتماعية إتجاهضرورة أن ب وتوصى الدراسة
يجب على الشركات أن تهتم  .الشركاتوتطويرها وتطبيقها بما يحقق المصلحة بين العاملين و 

 .بالمسؤولية اإلجتماعية ى الموظفينهناك أنشطة تدريبية لزيادة وع بأن يكون
 

 مقدمة
بل طويل األجل وهو يتعامل مع المستقيعد التخطيط اإلستراتيجى نوعَا من التخطيط 

بعد تحديد أهدافها  ويغطى كافة األعمال فى المنظمة ويوضع ،بطريقة منظمة ومرتبة ومتتابعة
ومهامها الرئيسية ودراسة نواحى القوى والضعف لديها وتقييم الفرص المتاحة أمامها والقيود 

ولذلك يعتبر التخطيط اإلستراتيجى  ،والتى تظهرها البيئة المحيطة بهاالتى تحد من نشاطها 
 (9102 :زنيزن) .عمال شامال ومستمرَا يعد من أجل جعل المنظمة ناجحة وقوية

ويتم وضع الخطة اإلستراتيجية الرئيسية للمنظمة من خالل إعداد اإلستراتيجيات الفرعية 
والمحافظه ( التخطيط التسويقى والتمويلى واإلنتاجى)لكل وظيفة رئيسية داخل المنظمة مثل 

 .ستخدام األمثل للموارد الطبيعيةعلى البيئة عن طريق اإل
ويقوم التخطيط اإلستراتيجى على عدة ركائز أساسية متمثلة فى صياغة رسالة المنظمة 

وتحليل البيئة الخارجية لتحديد الفرص المتاحة  ،ألهداف االستراتيجية المحققة لها،ووضع ا
المصلحة داخل المنظمة وتوليد البدائل اإلستراتيجية  والتهديدات المحتمله وتوقعات ذوى

 .وعناصر النجاح الحرجة وأسس وأولويات المنافسة للمنظمة
وظهر مفهوم المسئوولية اإلجتماعية كنتيجة طبيعية للعديد من المظاهر التى ميزت 

وأهتمام  ،ةوارث البيئية فى السنوات األخير الساحة اقتصادية الدولية والتى من أهمها تفاقم الك
المنظمات بالجانب الربحى بشكل أساسى وتزايد قضايا الفساد والرشوة فى منظمات األعمال 

كما  ،ها وتأثيرها على المجتمع والبيئةالكبرى مما يهدد من بفقدها بأداء الشركات وطبيهة أعمال
حقوق تزايد الضغط من قبل المنظمات غير الحكومية ومنظمات حماية حقوق اإلنسان وحماية 

بالجوانب اإلنسانية  العمال، ومنظمات حقوق البيئة وغيرها من المنظمات األخرى التى تهتم
وهذه الضغوط أثرت بشكل كبير على ممارسات وأنشطة منظمات  ،ألخالقيةوالبيئية وا
 (9109 :سالم) .األعمال
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 حركات وضغوط والتعليمي الثقافي للوعي نتيجة المؤسسات لدى االجتماعي االلتزام وزاد
 ألعمالها المؤسسات إدارة كيفية على المجتمع من الضغوط وزيادة. اإلنسان حقوق وجمعيات

 الشركات تحميل االجتماعية المؤسسات من الكثير واستطاعت واإلنساني، البيئي الوعي نتيجة
 (Samy:2011 ) .إتجاه البيئة والمجتمع حاضرا ومستقبال تصرفاتها مسؤولية

مشكالت كثيرة ارتبطت بإهمال الشركات لمسؤولياتها االجتماعية وما نجم ونظرا لوجود 
عن ذلك من فساد اقتصادي واجتماعي ظهرت مبادرة دولية لرعاية هذا المفهوم، فوضعت 

إرشادات  وهي مواصفة تقدم ISO 26000 أطلق عليها مواصفة إرشادية المنظمة الدولية
 لدى دوافع شكلت العناصر هذه ، كلسساتوتوضيحات حول المسؤولية االجتماعية للمؤ 

 (9100 :عارف. )اإلجتماعية المسؤولية توجه لحفز المستهلكين
 

 مــشـكـلـة الدراسة
من تتمثل مشكلة الدراسة فى أن الضغوط الممارسة على المؤسسات الخدمية والصناعية 

وأن التحسين  اإلجتماعية،من أجل ضرورة اإللتزام بمسئولياتهم  ،ناحية األطراف ذو العالقة بها
اإلستراتيجى يعتبر هى الحل المناسب لمواكبة تطورات وتغيرات المستقبل، وبالرغم من إدراك 
العديد من المؤسسات الخدمية واإلقتصادية بأهمية التحسين اإلستراتيجى إإل أنهم يغفلون عن 

 .مسئوليتهم إتجاه المجتمعاإلستراتيجية المناسبة التى تحقيق األهداف المرجوه بما يتناسب مع 
 (9109 :سالم)

 

 أسئلة الدراسة
ل ـي ظـصر فـي مـي فـحـصـصرف الـمياه والـات الـركـات شـيـيجـتراتـين اسـحسـت أثرما 

 ؟مسؤولية االجتماعيةـال
 :ل الرئيسى التساؤالت الفرعية التاليةاؤ وينبثق من هذا التس

 شركات المياه والصرف الصحى فى مصر؟ما أهم الخطوات لتحسين اإلستراتيجية فى  .0
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ما أهم اإلستراتيجيات المستخدمة لتحسين اإلستراتيجية الحالية فى ضوء المسؤولية  .9
 اإلجتماعية؟

ما أثر اإلستراتيجية التى تحقق أكبر مكاسب مادية وغير مادية لشركات المياه والصرف  .3
 مصر؟ يالصحى ف

 

 أهداف الدراسة
إستراتيجيه مقترحه لشركات المياه  للدراسة فى وضع إطار يوضحيتمثل الهدف الرئيسى 

والصرف الصحي في مصر تعمل علي تصحيح المسار وتحسين األداء ليصبح أداء شامل 
ومتوافق مع متطلبات المسؤولية االجتماعية ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل مجموعة من 

 :األهداف الفرعية التالية
استنتاج مدى إدراج المسؤولية االجتماعية في دراسة مدى تأثير اإلستراتيجية المقترحة  .0

 .ركات المياه والصرف الصحي في مصراستراتيجيات والمخطط العام لش
بالقوانين المنظمة ألبعاد المسؤولية االجتماعية وتأثير تلك الشركات التزام مدى التوصل ل .9

 .ركاتعلى المردود المالي لتلك الشذلك 
 تلك الشركاتلتحقيق رضى أصحاب المصالح ل مدى تأثير هذه األستراتيجية التعرف على .3

 .ظمة ألبعاد المسؤولية االجتماعيةبالقوانين المن فى ضوء األلتزام
تأثير بالبعد األخالقي واإلنساني للمسؤوليه االجتماعيه و تلك الشركات التزام مدى التوصل ل .0

 .ذلك الميزانيات العامه لها
 .معرفة تأثير اإللتزام بالبعد األخالقى واإلنسانى على معدالت رضى أصحاب المصالح .5
واإلنساني للمسؤوليه  مع البعد األخالقيتلك الشركات توافق العمليات الداخليه لمدى  تحديد .6

 .اإلجتماعيه
المردود بالبعد االقتصادي للمسؤوليه االجتماعيه على تلك الشركات التزام  تأثير مدى إدراك .2

 .المالي لها
بالبعد األقتصادي للمسؤوليه االجتماعيه وتأثيره على رضى تلك الشركات التزام مدى  تحديد .8

 .أصحاب المصالح لتلك الشركات
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الشخصية دراسة االختالف بين أراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة تعزى للمتغيرات  .2
 .(المستوى الوظيفى - السن  - النوع)المتمثلة فى 

 

 أهـمـيـة الدراسة
في القيام بتقييم الوضع الراهن لجودة أداء شركات المياه والصرف  الدراسةتكمن أهميه 

الصحي في ضوء آليات ومتطلبات المسؤولية االجتماعية ثم إجراء التحليل الرباعي لتحديد 
زالة أو تقليل تأثير نقاط الضعف  نقاط القوه والضعف والعمل علي زيادة تمكين نقاط القوه وا 

رص المتاحة لحسن استغاللها والعمل على تالفى التهديدات لتلك الشركات وكذلك تحديد الف
ا لمتطلبات والتقليل من آثرها وصوال لوضع استراتيجيه للشركات لتحسين منظومة األداء وفق

 .المسؤولية االجتماعية
لتنمية المستدامة، وبعد لالتوجه العالمى  نتكتسب الدراسة أهميتها العلمية م :يةالعلماألهمية 

الشركات فى أمس الحاجة إلى االهتمام بالجوانب االخالقية والمسؤولية االجتماعية ما أصبحت 
ق بما يسهم فى الحد من المشكالت االقتصادية كالفقر والبطالة والتلوث البيئى، وأيضًا بما يحق

شركات المياه والصرف ومن ثم تحاول الدراسة معرفة مدى قيام . الرفاهية للمجتمع ككل
هذا االلتزام  وضوحومدى ، االلتزام بالمسؤولية االجتماعية واالفصاح عنهاب فى مصر الصحى
تلك الشركات من خالل القياس الفعلى لمدى التزام الشركات المصرية  استراتيجياتعلى 

ومعرفة هل تأدية الشركات آلنشطة المسؤولية االجتماعية يكون على ، بالمسؤولية االجتماعية
مما صلحتها أم أن الشركة تراعى كافة أصحاب المصالح متضمنة م ميزانية الشركه حساب

 .يًا على االداء االقتصادى للشركةينعكس إيجاب
المجتمع ككل ، الشركات، تساير الدراسة االهتمام المتزايد من جانب األفراد :يةالعملاألهمية 

زمة بها وللمجتمع بنشر وتفعيل ثقافة المسؤولية االجتماعية بما يحقق النفع للشركات الملت
 . والرقى بقيم المجتمع وأخالقياته، مكافحة الفساد، االلتزام بالقوانين، كحماية حقوق االنسان
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 الــدراسـات الــسـابـقـة
هدفت الدراسة إلى قياس أثر ممارسات المسؤولية (: 1122) عبد الفتاحدراسة 

وجود عالقة إيجابية  ىالدراسة إلتوصلت و  .االجتماعية على األداء المالي للمنشآت في مصر
 .بين المسؤولية االجتماعية واألداء المالي في مصر

هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم المسؤولية اإلجتماعية  (:1122) دراسة عيسى
ومجاالتها وأسباب االهتمام بها ومبادئها وكيفية اإلفصاح عنها، وتجارب بعض الدول في 

إطار مقترح لزيادة وضع  توصلت الدراسة إلىو  .جتماعيةمجال اإلفصاح عن المسؤولية اال
فعالية اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية من خالل تقرير يتضمن المؤشرات البيئية 

 .والمؤشرات االجتماعية والمشاركة اإلجتماعية
لتأثير  هدفت الدراسة إلى توضيح االستكشاف التجريبيWang (1122 :)دراسة 

توصلت و  .اإلجتماعية للشركات على أداء األسهم فى الشركات المقيدة بالبورصةالمسؤولية 
أن التزام الشركات بمسئولياتها اإلجتماعية له تأثير إيجابي على أداء األسهم،  :الدراسة إلى
الوقت تسعى  أنه يمكن للشركة أن تكون بمثابة مواطنة جيدة للشركات، وفى نفس ويعنى هذا

 .ينلنمو ثروة المساهم
هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة بين Samy Bampton: (1123 :)دراسة 

أن هناك عالقة ذات داللة  توصلت الدراسة إلىو  .للشركات وربحيتها ولية اإلجتماعيةالمسؤ 
 .سؤولية اإلجتماعية وربحية الشركةإحصائية إيجابية بين أداء الم

وجود عالقة بين كل من القيادة  توضيحالدراسة إلى هدفت Fischer: (1123 :) دراسة
وجود عالقه جوهرية بين القيادة  توصلت الدراسة إلىو  .والتخطيط اإلستراتيجى وهيكل رأس المال

وهيكل رأس المال، نتيجة لتأثير القيادة على التخطيط اإلستراتيجى فيما يتعلق بكل من الرؤية 
 ىرها تؤثر على النمو وتحدد الهيكل المالوالرسالة والخطة اإلستراتيجية الموضوعة والتى بدو 

 .التمويليةه للمؤسسات التربوية وطبيعة مصادر 
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 اإلطار النظري
تشمل الدراسة على عدد من المفاهيم التي البد من توضيحها وتحديد المقصود منها وهي 

 :على النحو التالي
 من مستمًدا يكون، العليا اإلدارة والتصرف تتخذه للتفكير مرشد عام إطار :ستراتيجيةاال

 للقرارات وموجها األهداف لتحقيق تلك وسيلة تبنيه بعد ليصبح للمنظمة، العليا األهداف
 التنافسي لموقفها المستمر التطوير مواردها صوب تعبئة في اإلدارة تلك تتخذها التي المستقبلية
 أداء إلى وصوال الخارجية البيئة والتكيف مع الموائمة إحداث خالل من قوتها ولمواطن
 (Luxton: 2005). رسالتها

 أهداف اختيار أنه عملية ستراتيجى علىيعرف التخطيط اال: ستراتيجياال التخطيط
 األساليب وتحديد األهداف لتحقيق الالزمة السياسات واإلستراتيجيات وتحديد المنظمة

 اإلستراتيجي التخطيط ويمثل. الموضوعة السياسات واإلستراتيجيات تنفيذ لضمان الضرورية
 أهداف وتحقيق لتحديد رسمية بصورة إعدادها يتم التي المدى طويلة التخطيطية العملية

 (.Szymanska:2011 )المنظمة 
فى المستقبل في  تخطيط طويل األجل مرتبط بتحديد اتجاه المنظمة: "ابأنه وعرفها أخر

البيئة المحيطة والقدرات الذاتية بقصد ضوء تحليل األوضاع الحالية والمستقبلية لكل من 
تحقيق مسار رئيسى واضح على مستوى المنظمة ككل من ناحية الوحدات الوظيفية أو 

 (9101 :الهوارى". )التشغيلية من ناحية أخرى
طريقة نجاح المنظمة من : "التخطيط اإلستراتيجى بأنه( Kenneth: 0225) وأضاف

 ".تراتيجى والرؤية المستقبلية لترشيد قرارات المنظمةخالل إطار عملى يتضمن التفكير اإلس
أنه العملية التي تتضمن أتخاذ القرارات التي تربط بين األهداف "ويعرف التخطيط االستراتيجي 

الرئيسية للمنشأة واالستراتيجيات التي تمكن من تحقيقها وذلك عن طريق تقييم الفرص المتاحة، 
  (9118 :مهني". )سبة لالستفادة منهاوأختيار أنسبها ووضع الخطط المنا
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أول جزء من اإلدارة اإلستراتيجية وهو ما يتعلق : "التخطيط اإلستراتيجي بأنه وعرف أخر
بتحديد اتجاهات المنظمة فى المستقبل الذى ينطوى بدوره على تحديد كل من رسالة المنظمة 

. يئة المحيطة والقدرات الذاتيةوأهدافها بناء على تحليل الوضع الحالى والمستقبلى لكل من الب
ويتم ترجمة تلك األهداف إلى برامج وخطط على المستويات اإلستراتيجية طويلة األجل على 
مستوى المنظمة ككل وعلى المستويات الوظيفية، وبرامج وخطط متوسطة األجل على مستوى 

امج وخطط قصيرة كل من وظائف التسويق واألفراد والتمويل وعلى المستويات التشغيلية، وبر 
 (9112 :المغربي) ".األجل على مستوى التشغيل اليومي

المسؤولية االجتماعية هى مجموعة الواجبات أو : لية اإلجتماعيةتعريف المسئو 
ة بمصالحة بزيادة رفاهية المجتمع والعناي االتصرفات التي تقوم بها المنظمة من خالل قراراته

 (9112 :صفوت) .إضافة لمصالحها الخاصة
 هيللشركات ليست نوعَا من اإلحسان، بل اإلجتماعية أن المسؤولية  :وأضاف أخر

ويجب أن تمتد لتشمل أنشطة كمحاربة البطالة وكاستثمار  التطوعيثقافة مغايرة لمفهوم العمل 
 :يونس) .المجتمع وأن يكون لها عالقة باألهداف التنموية فيجيد لتحسين صورة الشركات 

9103) 
قيام منظمات األعمال بتنفيذ األنشطة : بأنهااإلجتماعية أن المسؤولية  :أخروأشار 

 االجتماعية اختياريا أو بنص القانون لخدمة أصحاب المصالح سواء كانت داخل المنظمة أو
 التيخارجها، وكذلك البيئة المحيطة بالمنظمة وذلك بغض النظر عن العوائد االقتصادية 

 (9101 :ممدوح) .القصيرجل الطويل أو األ فيسوف تتحقق للمنظمة 
 

 منهج الدراسة
فى ضوء طبيعة المشكلة وهدف وأهمية الدراسة أعتمد الباحث على منهجين أساسيين فى 

 : عداد الدراسة هماإ
ستقراءون حيث قام الباحث :المنهج الوصفي التحليلي الدراسات العلمية التى  باإلطالع وا 

إتباع أسلوب الدراسة المكتبية واإلطالع على المراجع تناولت موضوع الدراسة من خالل 
المتخصصة العربية واألجنبية من كتب علمية ومقاالت منشورة بالمجالت العلمية  العلمية
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المحكمة والدوريات المختلفة وما صدر من المؤتمرات العلمية ورسائل علمية والدراسات السابقة 
 .بالمشكلة موضوع الدراسةوأبحاث مرتبطة بموضوع الدراسة والمتعلقة 

أستخدم الباحث هذا المنهج بهدف الكشف عن النتائج المنطقية المترتبة : المنهج التطبيقى
وذلك من خالل القيام بدراسة ميدانية تهدف إلى  ،إختبار الفروض األساسية للدراسة على

إختبار فروض البحث السابقة، وذلك من خالل بيانات مستمدة من قائمة إستقصاء إلستطالع 
 .لمياه والصرف الصحىبشركات االرأى تم توزيعها على المديرين 

 

 فـــــروض الدراسة
حة يمكن صياغة المطرو  من أجل تفسير إشكالية الدراسة ومحاولة اإلجابة عن األسئلة

 :الفرضيات التالية
ال يوجد أثر جوهري للبعد القانونى كأحد أبعاد المسئولية االجتماعية على  :األولالفرض 

 .اإلستراتيجية المالية
ال يوجد أثر جوهري للبعد االخالقى كأحد أبعاد المسئولية االجتماعية على  :الثانى الفرض

 .اإلستراتيجية التسويقية البيئية
ال يوجد أثر جوهري للبعد االقتصادى كأحد أبعاد المسئولية االجتماعية على  :الثالث الفرض

 .اإلستراتيجية االنتاجية البيئية
 

 إجراءات الدراسة
مد الباحثون في إجراء الدراسة الميدانية على تعا (:المنهج التحليلي) الدراسة الميدانية

بشركات المياه والصرف قائمة االستقصاء والتي تم توزيعها على عينة من المديرين والعاملين 
حيث تم التعرف  5/00/9108الي  5/01/9108، وذلك في الفترة من الصحى فى مصر

واجههم وانطباعاتهم على أراءهم ورغباتهم واتجاهاتهم والعناصر الغير مرضية التى ت
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واقتراحاتهم، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات والمعطيات التي تم 
 .جمعها

وقد توصلت الدراسة إلى وجود فجوة بحثية لم تغطيها العديد من الدراسات السابقة، ومن 
استعراض نتائج الدراسة ثم تم ، ثم أهتمت الدراسة بإجراء دراسة إستكشافية في المجال التطبيقي

أسس : الدراسة قد تناولت ذك في موضوعين أساسيين هما ومن ثم فإن، الميدانية وتحليلها
الدراسة الميدانية، ونتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها، حيث أستخدم الباحثون األسلوب 

جاءت  اإلحصائي األنسب للتحليل، وهو أختبار كروسكال والس، ولما كانت البيانات قد
 منظمة فى شكل جداول تكرارات من خمسة أعمدة وصفين، تمثل الصفوف عينة الدراسة

وتمثل األعمدة استجابات األفراد على أسئلة ( بشركات المياه والصرف الصحىالمديرين )
 .االستقصاء والتى تم ترتيبها تنازليًا من موافق تمامًا إلى ال أوافق مطلقاً 

 

 أسلوب وأدوات الدراسة
 :ن توضيح كاًل من مجتمع وعينة الدراسة كما يلييمك

 .بشركات المياه والصرف الصحى يتمثل مجتمع الدراسة من المديرين :مجتمع الدراسة
وهى عدد فردًا يمثلون عينة الدراسة  091كانت عينة الدراسة المكونة من  :عينة الدراسة

 .(بشركات المياه والصرف الصحى المديرين)من  مارات الصحيحة التى تم استردادهااالست
ونظرًا لطبيعة البيانات التى تتسم بندرة االستجابة على بعض فئات االستجابة خاصة فئة 

 Statxact ال أوافق مطلقًا، فقد قام الباحثون بحساب قيمة كروسكال والس بإستخدام برنامج

 .1015وتم اختبار معنوية قيم كروسكال والس لكل سؤال عند مستوى  4.0
 Sample Sizeتم اختيار عينة عشوائية بسيطة، وتم تحديد حجم العينة باستخدام برنامج

Calculator  25مفردة، وعند مستوى ثقة  901وذلك بمعلومية حجم المجتمع الذى يبلغ %
 .مفردة  901، وبعد ادخال البيانات للبرنامج تم حساب حجم العينة وبلغ %5± وحدود خطأ 

 :األساليب التالية علىالباحثون  اعتمد
وذلك لبحث مدى إمكانية ، ستخدم لحساب معامل الثباتيو  :كرونباخ ألفامعامل الثبات 

نت قيمة الفا البعاد المقياس ا وقد كا االعتماد على نتائج الدراسة الميدانية فى تعميم النتائج
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مة الفا وقي لكل ابعاد المقياس الثالثة على التوالى( 10282، 10256، 10592، 10690)
 **(.10522)بمعامل صدق بلغ ( 10826) جمالى المقياسإل

في ضوء الدراسات السابقة التي إطلع عليها الباحثون، فقد اعتمد  :قياس متغيرات الدراسة
المسؤولية )والمتغير التابع ( تحسين اإلستراتيجيات)الباحثون فى قياس المتغير المستقل 

 .(اإلجتماعية
قام الباحثون بتصميم قائمة استقصاء لتجميع البيانات  :الدراسة الميدانيةأداة تجميع بيانات  

 :من مفردات البحث، حيث مر إعدادها وتصميمها بالخطوتين التاليتين
 :إعداد قائمة االستقصاء فى صورتها األولية: الخطوة األولى

االستقصاء  شركة تابعه حيث تم إجراء 95تم إجراء الدراسة علي عدد : وصف عينة الدراسة
نهم هم المنوط لهم بوضع ديري العموم بهذه الشركات نظرا ألعلي رؤساء القطاعات وم

االستراتيجية المستهدفة والحكم علي تطبيق البنود الواردة بها وتاثير هذه االستراتيجية علي 
رئيس قطاع  092مستوي تقدم الشركات حيث بلغ عدد رؤساء القطاعات بهذا االستقصاء 

 : مدير عام بهذه الشركات كما هو موضح باالتي 582لغ عدد مديري العموم بينما ب
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 :وصف عينة الدراسة

 
 :مقسمة على النحو التالي (316)وعينة الدراسة ( 0012)اجمالى مجتمع الدراسة 

  

قطاعات قطاعاتمديرى العمومرؤساء ال قطاعاتمديرى العمومرؤساء ال مديرى العمومرؤساء ال

13707355228327شركة مياه القاهرة01

6343172124014شركة الغربية02

9445223165319شركة قنا03

11676343207823شركة الشرقية04

8474243175520شركة القليوبية05

168584363310139شركة الدقهلية06

13587294207124شركة سوهاج07

11486244165920شركة كفر الشيخ08

625313293111شركة البحر االحمر09

9435224145218شركة مياه االسكندرية10

9415213135016شركة مدن القناه11

7494252135615شركة صرف القاهرة12

10325163114214شركة أسوان13

18729366119017شركة الجيزة14

7304152103712شركة االقصر15

9395203124815شركة مطروح16

6323162103812شركة المنوفية17

8354183124315شركة الفيوم18

13357185124817شركة البحيرة19

12516264176321شركة دمياط20

9355183124415شركة المنيا21

7484243165519شركة أسيوط22

7334172114013شركة بنى سويف23

10725364248228شركة صرف االسكندرية24

9395203134816شركة شمال وجنوب سيناء25

2431164129589843761407460

اسم الشركة العينةالمجتمعم

واردالعدد المطلوب عمل استقصاء لهالعدد االجمالى العدد ال
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 يوضح إجمالي مجتمع الدراسة وعينة الدراسة (:2)جدول 
 % النسبة التكرار توزيع العينة

 النوع
 2000 992 ذكر
 9502 22 انثى
 011 316 إجمالي

 الوظيفي المسمي
 9109 69 رؤساء القطاعات
 2208 901 مديرو العموم

 011 316 إجمالي
كمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق وصــف عينــة الدراســة وتوزيعهــا مــن حيــث النــوع حيــث تكونــت 

%( 9109) والمســمي الــوظيفي، مــن اإلنــاث%( 9502)مــن الــذكور و%( 2000)عينــة الدراســة مــن 
 .من مديرو العموم %(2208)رؤساء القطاعات و

عودادها للتحليول الحصوائي: ثانيةالخطوة ال قـام البـاحثون  :استيفاء بيانات قووائم االستقصواء واد
فى هذه المرحلة باستيفاء بيانات قـوائم االستقصـاء مـن مفـردات الدراسـة بعـد أن تـم إعـدادها فـى 

اسـتبعاد بعـض العبـارات التـي لـم يثبـت صـدقها وثباتهـا، حيـث قـام الباحـث  صورتها النهائيـة بعـد
بالتوجــه إلــى بعــض الشــركات قيــد الدراســة لعــرض قــوائم االستقصــاء علــى بعــض المــديرين عــن 

 .طريق المقابالت الشخصية التى أجرتها معهم
ون بإدخـال هذا كما تم مراجعة قوائم االستقصاء بعد أن تمت اإلجابة عليها، ثم قام البـاحث

برنــامج الحــزم  هــذه البيانــات للحاســب اآللــى بعــد تفريغهــا فــى جــداول خاصــة، واســتخدم الباحــث
وذلــك  ،فـى إجـراء التحليـل اإلحصـائى لبيانـات الدراسـة الميدانيـة (SPSS . V25)اإلحصـائية 

 . باالستعانة بمكتب متخصص بالدراسات والتحليل اإلحصائي
 :أساليب التحليل اإلحصائي

ويسـتخدم لحســاب معــامالت االنحـدار المتعــدد المتغيــر المســتقل مــع : االنحدار المتعددأسلوب 
 . المتغير التابع

أحــد االختبــارات الالمعلميــة التــي  :"Kruskal Walias Testاختبووار كروسووكال و والس 
 .تستخدم الختبار الفرق بين متوسطين
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إن أنسـب االختبـارات اإلحصـائية لهـذا الشـكل مـن البيانـات هــو اختبـار كروسـكال ـ والس 
Kruskal Walias Test"  وهــذا االختبــار يناســب البيانــات التكراريــة الختبــار صــحة الفــرض

فـــى اســـتجاباتهم علـــى أســـئلة ( عينـــة الدراســـة)القائـــل بعـــدم وجـــود فـــروق بـــين الصـــفوف الثالثـــة 
ختبــار أن الصــفوف تمثــل مجتمعــين مختلفــين، ويختبــر فــرض تســاوى االستقصــاء، ويفتــرض اال

توزيـــع اســـتجابات عينـــة الدراســـة فـــى كـــل ســـؤال مـــن أســـئلة االستقصـــاء علـــى حـــده، وقـــد أجـــر 
البـــــاحثون تحليـــــل البيانـــــات باســـــتخدام اختبـــــار كروســـــكال والس لكـــــل ســـــؤال مـــــن أســـــئلة قائمـــــة 

 .االستقصاء الختبار فروض الدراسة
 يوجد أثر جوهري للبعد القانونى كأحد أبعاد المسئولية االجتماعية ال :الفرضية األولي

 .على اإلستراتيجية المالية
ال يوجد أثر جوهري للبعد االخالقى كأحد أبعاد المسئولية :الفرضية الفرعية الثانية

 .االجتماعية على اإلستراتيجية التسويقية البيئية
للبعد االقتصادى كأحد أبعاد المسئولية  ال يوجد أثر جوهري:الفرضية الفرعية الثالثة

 .االجتماعية على اإلستراتيجية االنتاجية البيئية
ال يوجد اثر جوهري للبعد القانونى كأحد أبعاد المسئولية االجتماعية على :الفرضية األولي

 .اإلستراتيجية االنتاجية البيئية
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القانونى كأحد أبعاد المسئولية  البعد نموذج االنحدار الخطي لتحديد معنوية تأثير :(1)جدول 
 Model Summary االجتماعية على اإلستراتيجية المالية

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

0 .383a 10002 10005 1008998 
9 .029b 10993 1099 1006163 

ANOVAc 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

0 
Regression 080920 0 080920 28060 .111a 
Residual 0160596 058 10933   

Total 0900802 052    

9 
Regression 920859 9 030296 650633 .111b 
Residual 260265 052 10909   

Total 0900802 052    
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

0 (Constant) 60092 1003  000960 1 
X3 -00632 10085 -10383 -80868 1 

9 
(Constant) 00688 10063  010093 1 

X3 -00003 10022 -10338 -80180 1 
X1 10528 10182 1098 60203 1 

a. Dependent Variable: Y1 

 :من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليهايتضح 
مــن التغيــر %( 9903)يفســر البعــد القــانونى نجــد أن المتغيــر المســتقل  :(R2)معاموول التحديوود 

وبــاقي النســبة يرجــع إلــى الخطــأ العشــوائي فــي (. اإلســتراتيجية الماليــة)الكلــي فــي المتغيــر التــابع 
 .من المفروض إدراجها ضمن النموذج متغيرات مستقلة أخرى كانالمعادلة أو ربما لعدم إدراج 
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لبعــد انجــد أن المتغيــر المســتقل  (t.test)باســتخدام اختيــار : اختبووار معنويووة المتغيوور المسووتقل
وذلك ( 010093" )ت"، حيث بلغت قيمة (اإلستراتيجية المالية)ذو تأثير معنوي على  ،القانونى

 (.1010)عند مستوى معنوية أقل من
تـم ، الختبـار معنويـة جـودة توفيـق النمـوذج ككـل :اختبار معنوية جودة توفيق نمووج  االنحودار

وهـــــي ذات ( 650633)هـــــي  (F-test)، وحيــــث أن قيمـــــة إختبــــار (F-test)اســــتخدام إختبـــــار 
ممـــا يـــدل علـــى جـــودة تـــأثير نمـــوذج االنحـــدار علــــى ، (1010)معنويـــة عنـــد مســـتوى أقـــل مـــن 

 .اإلستراتيجية المالية
 : كما يلى % 9903بقدره تفسيرية  Y1وهذا يعنى أنه يمكن تقدير  :ادلة النموج مع

Y1 = 4.688 - 1.443 X3 + 0.598 X1 

 : Y2يلى مخرجات تشغيل البيانت الخاصة بمحددات  فيما
ال يوجد اثر جوهري للبعد االخالقى كأحد أبعاد المسئولية  :الفرضية الفرعية الثانية

 .اإلستراتيجية التسويقية البيئيةاالجتماعية على 
البعداالخالقى كأحد أبعاد المسئولية  نموذج االنحدار الخطي لتحديد معنوية تأثير :(3)جدول 

 االجتماعية على اإلستراتيجية التسويقية البيئية
Model Summary 

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

2 12331a 12220 12222 1229..3 
1 122.3b 12113 12110 1223323 
3 12020c 12100 12102 12233.9 

ANOVAd 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

2 
Regression 32103 2 32103 .32300 12111a 
Residual 2.2910 203 12139   

Total 1129. 209    

1 
Regression 22.3. 1 12392 0.2092 12111b 
Residual 202233 20. 12130   

Total 1129. 209    

3 
Regression 565.5 3 6685. 536.35 06000c

 

Residual 656303 35. 06033   

Total 506.5 35.    
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البعداالخالقى كأحد أبعاد  نموذج االنحدار الخطي لتحديد معنوية تأثير :(3)جدول تايع 
 المسئولية االجتماعية على اإلستراتيجية التسويقية البيئية

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

2 (Constant) 12903 12103  20220 1 
X1 12332 12133 12331 32301 1 

1 
(Constant) 12119 12239  2220.. 1 

X1 12193 12130 12330 32102 1 
X3 -12019 121.3 -1219 -029.. 1 

3 

(Constant) 12223 12230  222003 1 
X1 12390 12122 12203 92023 1 
X3 -221.0 12233 -12022 -.2310 1 
X2 120. 12239 1222 22312 1 

 :من النتائج التي تم التوصل إليها يتضح من الجدول السابق مجموعة
مــن التغيــر %( 9605)يفســر البعــد االخالقــى نجــد أن المتغيــر المســتقل : (R2)معاموول التحديوود 

ـــابع  ـــر الت ـــة)الكلـــي فـــي المتغي ـــى الخطـــأ (. اإلســـتراتيجية التســـويقية البيئي وبـــاقي النســـبة يرجـــع إل
مــن المفــروض إدراجهــا  أخــرى كــانالعشــوائي فــي المعادلــة أو ربمــا لعــدم إدراج متغيــرات مســتقلة 

 .ضمن النموذج
البعــد نجــد أن المتغيــر المســتقل  (t.test)ار بــباســتخدام اخت :اختبووار معنويووة المتغيوور المسووتقل

" ت"، حيــــث بلغــــت قيمــــة (اإلســــتراتيجية التســــويقية البيئيــــة)ذو تــــأثير معنــــوي علــــى ، االخالقــــى
 (.1010)وذلك عند مستوى معنوية أقل من( 000563)

تـم ، الختبـار معنويـة جـودة توفيـق النمـوذج ككـل :اختبار معنوية جودة توفيق نمووج  االنحودار
وهـــــي ذات ( 500239)هـــــي  (F-test)، وحيـــــث أن قيمـــــة إختبـــــار (F-test)اســــتخدام إختبـــــار 
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ممـــا يــــدل علـــى جـــودة تـــأثير نمـــوذج االنحـــدار علــــى ، (1010)معنويـــة عنـــد مســـتوى أقـــل مـــن 
 .البيئيةاإلستراتيجية التسويقية 

 : كما يلى% 9605بقدره تفسيرية  Y2وهذا يعنى أنه يمكن تقدير  :معادلة النموج 
Y2 = 2.143 + 0.396 X1 - 1.076 X3 + 0.670 X2 

 :Y3فيما يلى مخرجات تشغيل البيانت الخاصة بمحددات 
ال يوجد أثر جوهري للبعد االقتصادى كأحد أبعاد المسئولية  :الفرضية الفرعية الثالثة

 .االجتماعية على اإلستراتيجية اإلنتاجية البيئية
االقتصادى كأحد أبعاد المسئولية  نموذج االنحدار الخطي لتحديد معنوية تأثير(: 2)جدول 

 على اإلستراتيجية اإلنتاجية البيئيةاالجتماعية 
Model Summary 

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

1 10993a 1015 10108 1092605 
2 10392b 10012 10015 1098206 

ANOVA
c
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 9000 0 9000 900112 10111a 
Residual 010950 058 10188   

Total 090360 052    

2 

Regression 00526 9 90928 920800 10111b 
Residual 320260 052 10183   

Total 090360 052    
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 90623 10960  010028 1 

X3 -10556 10003 -10993 -002 1 

2 

(Constant) 30098 10982  000860 1 
X3 -10650 10000 -10963 -50820 1 
X1 -10315 10156 -10905 -50085 1 
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 :يتضح من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها
من التغير %( 0102)يفسر  البعد االقتصادىنجد أن المتغير المستقل : (R2)معامل التحديد 

وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ (. البيئيةاإلستراتيجية اإلنتاجية )الكلي في المتغير التابع 
من المفروض إدراجها  العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان

 .ضمن النموذج
البعد نجد أن المتغير المستقل  (t.test)باستخدام اختيار : اختبار معنوية المتغير المستقل

" ت"، حيث بلغت قيمة (اإلستراتيجية اإلنتاجية البيئية)ذو تأثير معنوي على ، االقتصادى
 (.1010)وذلك عند مستوى معنوية أقل من( 000860)

تم ، الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل :اختبار معنوية جودة توفيق نموج  االنحدار
وهي ذات ( 920800)هي  (F-test)، وحيث أن قيمة إختبار (F-test)استخدام إختبار 

مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على ، (1010)معنوية عند مستوى أقل من 
 .اإلستراتيجية اإلنتاجية البيئية
 : كما يلى% 0102بقدره تفسيرية  Y3وهذا يعنى أنه يمكن تقدير 

Y3 = 3.428 - 0.654 X3 + 0.305 X1 
 

 توصيات الدراسة
االهتمام بتطوير أساليب التحسين االستراتيجي في مختلف يوصى الباحثون بضرورة  -1

 .إدارات شركات لمياه والصرف الصحي
االستفادة من أفكار ووجهات نظر العاملين بالشركات في وضع الخطط التي تساعد على  -2

 .تحسين االستراتيجية
إعادة النظر في رؤية ورسالة شركات المياه والصرف الصحي بما يواكب التطور في  -3

 .اليب التخطيط والتحسين الحديثةأس
الموظفين وتطويرها وتطبيقها  ضرورة أن يتم الحفاظ على كل المسؤوليات اإلجتماعية تجاه -4

 .ق المصلحة بين العاملين والشركاتبما يحق
ى الموظفين هناك أنشطة تدريبية لزيادة وع يجب على الشركات أن تهتم بأن يكون -5

 .بالمسؤولية اإلجتماعية
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ABSTRACT 

This study drives at measuring impact of improving strategies of 

water and sanitary drainage companies in Egypt in term of the social 

responsibility, to be applied on workers in these companies after 

identifying the importance and mechanisms of implementing such 

strategies. In addition, a field study is recruited for identifying the 
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appropriateness range, potentials, and requirements of implementation 

on the suggestedwater and sanitary drainage companies in Egypt for 

this study. For achieving the study objectives, a questionnaire form is 

designed collected through the interview approach, and has included a 

set of phrases that measures the sample's attitudes towards study 

variables. The researchers have counted in this study on the mixing 

between the inductive method and the deductive method through 

following the theoretical study and the field study.  

The researchers have also analyzed data using Kruskal-Wallis 

Parameter Analysis for analyzing each question in the investigation list 

and for testing the study hypotheses. The study sample consists of (420) 

items which is the number of correct forms have be resumed.  

The researchers come to several results and recommendations that 

can be applied to the examined institution (water and sanitary drainage 

companies in Egypt). The study Recommendations come as follows: 

The necessity to consider the strategic improvement approaches in the 

different administrations of the water and sanitary drainage companies. 

Benefitting from thoughts an points of views of the employees in the 

companies to set plans that will assist improving the strategy. 

Reconsidering the water and sanitary drainage companies' message an 

vision to cope with recent quick advancements in modern approaches 

and methods of planning and improvement.  


