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داء البيئى  المصرى لمسئولية الشركات على األ  أثر المؤشر قياس
دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة   - والقيمة السوقية للسهم

 المدرجة فى البورصة المصرية
               [41] 

 (2)حمد محمود أمينأمحمود  -(2)طارق عبد العال حماد -(4)عصام محمود محمد منصور
جامعة عين  ،تجارةالكلية ( 9جامعة عين شمس  ،راسات والبحوث البيئيةمعهد الدباحث ب( 0

 شمس
 

 المستخلص
هدف الباحثين الى تحديد طبيعة العالقة بين التوجه نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية 
على األداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة المصرية، وكذلك تحديد 

التوجه نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية والقيمة السوقية للشركات  طبيعة العالقة بين
فقد استخدم الباحثين المنهج الوصفي  .المساهمة العامة المدرجة في البورصة المصرية

التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا 
ًا، كما ال يكتفي هذا المنهج بجمع المعلومات من أجل استقصاء ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكمي

مظاهرها وعالقاتها المختلفة بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات 
وقد تم االعتماد على  .بحيث يزيد رصد المعرفة الموضوعيةيبنى عليها التصور المقترح 

عن طريق كشف العالقة بين التوجه  ة لتحقيق أهداف الدراسةالدراسة النظرية والدراسة الميداني
عمال نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية والقطاع االقتصادي الذي تنتمي اليه منشات األ

وقد تم اختيار العينة من العمالء األفراد بطريقة عشوائية  .المدرجة في البورصة المصرية
ة، وتمثل عينة الدراسة فى مجموعة الشركات بحيث تكون ممثلة لمجتمع الدراسة ألقصى درج

التى دخلت المؤشر المصرى لمسئولية الشركات منذ نشاته وحتى اخر اصدار له فى عام 
شركة وقد اعتماد الباحثون على أسلوب قوائم االستبيان لجمع البيانات  92والتى بلغ  9102

تمام الدراسة باإلضافة إلى مراجعة البيانات الثانوية لشركات المؤشر  األولية الالزمة إلجراء وا 
 .(9102-9101)المصرى للمسئولية االجتماعية فى البورصة المصرية لالوراق المالية من 

وقد توصل الباحثون الى إن اداء شركات المؤشر المصرى والتزامها بتحقيق ابعاد 
ر المصرى وتبين ان هناك أثر البعاد المؤش .المؤشر المصرى يمكن تصنيفها بأنها مرتفعة

للمسئولية االجتماعية على األداء المالي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية مقاسًا بمعدل 
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البعاد المؤشر المصرى للمسئولية االجتماعية  إيجابي كأثر ، هنا(ROA)العائد على األصول 
 على حقوق العائد بمعدل مقاساً  على األداء المالي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية

ت كان له األثر األكبر في وتبين من خالل الدراسة أن بعد حوكمة الشركا ،(ROE)الملكية 
زيادة معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق الملكية تليها المسئولية االجتماعية 

ضرورة اهتمام الشركات الباحثون  وقد اوصى. والعمالء والمسئولية البيئة وأخيرا حقوق العاملين
المصرية باالستجابة السريعة، وتلبية مطالب العمالء كعوامل تؤثر في جودة المنتج، مع 

، مراعاة توقعات المجتمع وذلك من خالل ادراك الشركة لتوقعات راعاة االلتزام باللوائح البيئيةم
ومراعاة اصحاب  المجتمع الذى تعمل فيه والعمل على المساهمة فى تحقيق هذه التوقعات،

بحيث تكون الشركة على دراية بتأثير قراراتها وانشطتها على اصحاب المصالح وذلك  المصالح
بعد االخذ فى االعتبار انهم يمثلون جزءا فقط من المجتمع االوسع الذى تمارس فيه الشركة 

تكامل المسئولية االجتماعية للشركات بحيث تكون انشطة المسئولية االجتماعية  نشاطها،
ستراتيجية الشركة مع تحديد المسئوليات والمساءلة لكل مستوى داخل للشركات جزءا من ا

 .ة اتخاذ القرارات وتنفيذ االنشطةالشركة بالشكل الذى ينعكس على عملي
 

 مقدمة البحث
 تواجهها التي التحديات من عنها المترتبة والمنافع والتكاليف بالبيئة العناية قضايا تعتبر
 برزت اإلطار هذا وفي العالم، حول األهمية وبالغة بارزة مكانة لها أصبحت حيث المؤسسة،
 األسس ومعرفة آثارها، ومعرفة ونوعيتها طبيعتها على والتعرف البيئية التكاليف لقياس الحاجة
 تحديد يمكن حتى للمنتجات البيئية التكاليف إضافة في الصناعية المؤسسات تستخدمها التي

القرارات  صانعي لمساعدة مناسبة معلومات توفير على تساعد وسليمة دقيقة بطريقة تكلفتها
 المحاسبية بالمعلومات المستفيدين تمد أداة البيئية المحاسبة تعتبر إذ ،(9112، جوكرن)

 والمعلومات البيانات جانب إلى البيئية بالنواحي المتعلقة التكاليف بمعلومات القرارات ومتخذي
 المتعلقة األمور يخص فيما المؤسسة أداء عن كاملة ةصور  إلعطاء المالية، بالنواحي المتعلقة

حيث يمثل  .(Davis, K. 2012)المستدامة التنمية وتجسيد الخضراء البيئة على بالمحافظة
القطاع الخاص الجزء األكبر واألساسي في النظام االقتصادي ألغلب الدول ومنها مصر، 

الموضوعات الهامة وذلك للحد من  وعليه فقد أصبح االهتمام بالمسؤولية االجتماعية من
والبطالة من خالل التزام شركات القطاع الخاص  كل االقتصادية وفي مقدمتها الفقرالمشا

للقيام بدورها في المسؤولية  اسبة وعدم تبديد الموارد، ويعتمد نجاح الشركاتبتوفير البيئة المن
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ئولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع االحترام والمس :على التزامها بأربعة معايير هياالجتماعية 
وحماية البيئة من حيث المبادرة بتقديم ما يخـدم البيئـة، ويحسن من  ودعم المجتمع ومساندته

باإلضافة الى التركيز على  ،ويعالج المشاكل البيئية المختلفةالظروف البيئية في المجتمع 
وترتبط المسؤولية  ،لمجتمعمخرجات األساسية المقدمة لتحسين المنتج والذي يمثل ال

وتقوم هذه  (Gray, 2002)االجتماعية للقطاع الخاص ارتباطا وثيقا بمفهوم التنمية المستدامة 
ية على المنشات الدراسة بالتركيز على بيان أثر االلتزام بمحاسبة المسؤولية االجتماع

الضوء على واقع  لى تسليطإراسة ن من خالل هذه الدو االقتصادية نفسها، حيث يسعى الباحث
توجه الشركات ومنشات األعمال في مصر نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية ومن ثم بيان 

 .تآمالي والقيمة السوقية لتلك المنشأثر ذلك على األداء ال
 

 مشكلة البحث
المنظمات مطالبة بتقديم المعلومات حول اسهامها ودورها في خدمة المجتمع،  أصبحت

جتماعي للمنظمة ال يقل عن اهميته عن ادءها االقتصادي فهي تنجز لذا بات االداء اال
رد من خالل اعمالها باستخدام الموارد االقتصادية للمجتمع لذا عليها تعوضه عن هذه الموا

شاملة كجزء من تفاعلها مع البيئة االجتماعية، وان عدم تحمل  توفير خدمات اجتماعية
نعكاسات سلبية على المجتمع والمنظمة على حد سواء المنظمة لمسؤولياتها االجتماعية له ا

ألن نجاح المنظمة اقتصاديا دون تحقيق النجاح االجتماعي سيكون ثمنه باهظا على المدى 
 (9100 ،المركز المصرى لمسئولية الشركات) الطويل وسيؤثر على صورتها في االذهان

 
 أسئلة البحث

سؤولية االجتماعية على األداء المالي  مقاسًا ما أثر التوجه نحو أنشطة الم :السؤال األول
همة للشركات المسا (العائد على األصول، العائد على حقوق الملكية)اء التقليدية بمؤشرات األد

 ؟العامة المدرجة في بورصة مصر
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أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية على القيمة  ما مدى وجود: السؤال الثاني
المدرجة في بورصة مصر مقاسًا حسب المؤشر المصرى للمسئولية السوقية للشركات 

 ؟االجتماعية
ما مدى اختالف أثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية على األداء : السؤال الثالث
همة العامة المدرجة في بورصة المسا القطاع الذي تنتمي اليه الشركات المالي باختالف

 ؟مصر
 

 هداف البحثأ
عة العالقة بين التوجه نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية على األداء المالي تحديد طبي .0

 .للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة المصرية
تحديد طبيعة العالقة بين التوجه نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية والقيمة السوقية  .9

 .للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة المصرية
العالقة بين التوجه نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية والقطاع االقتصادي الذي  كشف .3

 . تنتمي اليه منشات األعمال المدرجة في البورصة المصرية
 

 فروض البحث
  البعاد المؤشر ( 1010)يوجد مستوى مرتفع ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية

ية لالوراق المالية من وجهة نظر المصرى للمسئولية االجتماعية في البورصة المصر 
 .العمالء

  ال تختلف األهمية النسبية التي يوليها المركز المصرى لمسئولية الشركات(ECRC)  عند
 .تقييمه لمستوى ابعاد المؤشر المصرى للمسئولية االجتماعية للشركات

 سؤولية للتوجه نحو أنشطة الم( 1010) داللة احصائية عند مستوى معنوية ال يوجد أثر ذو
العائد على األصول، العائد )االجتماعية على األداء المالي مقاسًا بمؤشرات األداء التقليدية 

 .همة العامة المدرجة في بورصة مصرلدى الشركات المسا( على حقوق الملكية
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 حدود الدراسة
 الياختبرت هذه الدراسة التوجه نحو أنشطة المسؤولية االجتماعية وأثرها على األداء الم . 
 طبقت هذه الدراسة على الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة المصرية. 
  تقوم الدراسة على البحث في المؤشرات المالية للشركات، وبالتالي فإنها استخدمت البيانات

وحتى  9101المالية المستخرجة من التقارير المالية المنشورة في الفترة الممتدة من عام 
9102. 

 

 الدراسة  منهج
 ثير المؤشر المصرى لمسئولية الشركات علىأتحقيقا لهدف البحث ووصوال لمعرفة ت

 :يلى فسوف يعتمد منهج البحث على ما، ضبط األداء المالى لهذه الشركات
، وذلك لكتابات واالدبيات في مجال البحثوالتي يعتمد فيها البحث على ا: الدراسة النظرية

 .ياغة الجوانب النظرية لهذا البحثنها في صبغرض تحليلها واالستفادة م
سوف تعتمد الدراسة الميدانية على تصميم قائمة استقصاء لبيانات فعلية : الدراسة الميدانية

 المسئولية االجتماعية، المؤشر المصرى قواعد الحوكمة عن مدى تطبيق الشركات لمكونات
لى الشركات التي تشمل عينة عها عن باعدادها وتوزيو سوف يقوم الباحث ،ةيالبيئ المسئولية
ن منهجية و وإلختبار فرضيات الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث ،البحث

 . لحقيقية المنشورة من قبل الشركاتمتعارف تقوم على الوصف ومن ثم اختبار البيانات ا
اقع سجالت ن بجمع البيانات الالزمة للدراسة من و و قام الباحث: وسائل جمع البيانات

وبمراجعة البيانات المالية الخاصة بالشركات ضمن عينة  البورصة المصرية لألوراق المالية
الدراسة، ومن واقع التقارير المالية المدققة والمنشورة من قبل هذه الشركات خالل الفترة من 

 .م 9102م وحتى 9101
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 أهمية البحث
نحو أنشطة المسؤولية  اقع التوجهتنبع أهمية هذه الدراسة كونها تركز على كشف و 

، ومن ثم بيان أثر للتوجه نحو هذه الشركات المساهمة العامة المصريةمن قبل  االجتماعية
األنشطة على األداء المالي والقيمة السوقية لمنشات األعمال، وبيان العالقة بين التوجه نحو 

كما يمكن  .ت األعمالآاليه منشع االقتصادي الذي تنتمي أنشطة المسؤولية االجتماعية والقطا
القرارات المالية من قبل أن تقدم هذه الدراسة نتائج ذات عالقة يستفاد منها في عملية اتخاذ 

هذه الدراسة اإلدارة في التنبؤ باألثار المتفاوتة ألنشطة  اإلدارة، وكذلك قد تساعد نتائج
دة في وضع استراتيجيات للمسؤولية المسؤولية االجتماعية على األداء المالي، وبالتالي المساع
 .االجتماعية أكثر مالءمة من ناحية تطبيقها في الشركات

 

 مصطلحات البحث
 :كمفهوم لها ثالثة أوجه :المسؤولية االجتماعية للشركات

الذي أّكد على أّن كافة منظمات األعمال تسعى  يعود للعالم آدم سميث: المفهوم الكالسيكي
عموم المجتمع وتحقيق أعلى مستوى ممكن من األرباح وبما ينسجم مع لتقديم أفضل الخدمات ل

فالربح هنا أصبح هدفًا أحاديًا تسعى إليه . األحكام القانونية والقواعد األخالقية السائدة
 (World Bank, 2005) .المنظمة

دف ، حيث تّم التحّول من الهدف األحادي إلى ه0231الذي تّم إدراكه سنة : المفهوم اإلداري
آخر يتمثل في تعظيم رضا المديرين أنفسهم وبحثهم عن القوة واألمان والموقع المتمّيز في ّظل 

، إلى كون المسؤولية 0202نمو وِاتساع المنظمة، وأشار فرنسيس سيتون في بحثه سنة 
االجتماعية تظهر وتبرز في الشركات الكبيرة من خالل موازنة إدارة المنظمة ما بين عدد من 

والتي يكون ( حملة األسهم، المقرضين، الموردين، الزبائن والحكومة)ر المتفاعلة معها العناص
 .لها تأثير كبير في مساعدة المديرين على تقديم المزيد من المنافع العامة نحو المجتمع

الذي ِاختلفت تسمياته من نموذج البيئة االجتماعية والنموذج النوعي لحياة : المفهوم البيئي
 ,WILLIAMS)إلى نموذج وجهة النظر العامة لـ( HAY-GRAY, 1998)عند  المديرين

بتَحسُّْس المديرين في كون مسؤوليتهم االجتماعية  0221بدأت مالمحه تظهر سنة  ،(1992
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متعّددة ال تنحصر داخل المنظمة فحسب وال ترتبط بالسوق حصًرا، بل تمتد إلى أطراف وفئات 
 .تتمثل في عموم المجتمع

أما  يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح ، :لحوكمةتعريف ا
أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها فهي  الترجمة العلمية

وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة . الرشيدة
 IFCفتعرف مؤسسة التمويل الدولية  (.9100، وهيبة)عريف النظر التي يتبناها مقدم هذا الت

كما تعرفها . "هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها"الحوكمة بأنها 
مجموعة من العالقات فيما بين القائمين "بأنها  OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 ".ملة األسهم وغيرهم من المساهمينحعلى إدارة الشركة ومجلس اإلدارة و 

خاصة د لمفهوم اإلدارة بمعناه العام و يعتبر مفهوم اإلدارة البيئية امتدا: مفهوم اإلدارة البيئية
عند التنفيذ فهو يعتمد على الخ، و ...اإلنتاج، المال، البشر عند تطبيقه في مجاالت معينة مثل

من خالل آليات مختلفة األنواع  التوجيه، وذلكالتخطيط، التنظيم، : أساليب اإلدارة التقليدية
 (9109 هاشم،) .األشكال لتحقيق أهداف محددة و تقييم األداء ثم تصحيح المسارو 

هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات  :مفهوم التنمية المستدامة
تمتلك التي تتصف باالستقرار و  التنمية األجيال القادمة عن تلبية احتياجاتها، أو هي تعبير عن

أو هي التنمية قابلة لالستمرار وهي عملية التفاعل بين ثالث  .عوامل االستمرار والتواصل
واالستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس  .أنظمة نظام حيوي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي

استخدام ل االقتصاد و االستدامة تركز على قياس الترابط بين مجموعة العالقات والتي تشم
 (9100 ،عوض) .العوامل البيئية واالجتماعية في هيكل استداميالطاقة و 

ويتعلق بالحفاظ على الموارد المادية والبيولوجية مثل االستخدام األمثل : البعد البيئي
لألراضي الزراعية والموارد المائية، التنوع البيولوجي، المناخ في العالم وذلك من خالل األسس 

 :التي تقوم عليها التنمية المستدامة من حيث االعتبارات البيئية وهي
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وهي مراعاة تكوين مخلفات ال تتعدى قدرة استيعاب األرض لهذه المخلفات : قاعدة المخرجات
 .أو تضر بقدرتها على االستيعاب مستقبال

دة مثل مصادر متجددة مثل التربة والمياه والهواء، مصادر غير متجد: قاعدة المدخالت
 (9109 ابراهيم،)المحروقات 

يتم اعداد هذا المؤشر من قبل المركز المصرى  :المؤشر المصرى لمسئولية الشركات
لمسئولية الشركات وباالتعون مع مركز المديرين المصرى والبورصة المصرية وشركة مصر 

عند بناء  Standard & Poorsاالستعانة بمؤسسة  ، كما تمللمقاصة وااليداع والقيد المركزى
 (9100 ،المركز المصرى لمسئولية الشركات)مكونات هذا المؤشر 

  EGX100ويقوم المؤشر المصرى لمسئولية الشركات بتقييم الشركات المقيدة فى مؤشر
من حيث حجم المعلومات التى تتيحها هذه الشركات بشكل اختيارى عن ممارستها فى مجال 

ويتم اختيار ، عية للشركات وكذلك حجم السوق والسيولةالحوكمة والبيئة والمسئولية االجتما
شركة من بين هذه الشركات لتمثل المؤشر المصرى لمسئولية الشركات ويتم هذا  31افضل 

؛ مرحلة التقييم الكمى: المرحلة االولى :التقييم للشركات من خالل ثالث مراحل اساسية هى
 .مرحلة احتساب النقاط المجمعة: ة الثالثةالمرحل؛ مرحلة التقييم النوعى: المرحلة الثانية

االداء المالي عبارة مجموعة من األساليب المالية التي يمكن من : مفهوم األداء المالي
خاللها تحديد نقاط القوة ودعمها وتالفي نقاط الضعف ومعالجتها، أي أن األداء المالي سيبقى 

هذه المؤسسات لألداء المالي الجيد العنصر الرئيسي لمدى نجاح المؤسسات، وأن عدم تحقيق 
 (9100 حماد،) .وبالمستوى المطلوب سوف يعرض وجودها واستمرارها للخطر

 

 الدراسات السابقة
ن بتصنيف الدراسات السابقة لدراسات  تناولت الكشف عن واقع المسؤولية و قام الباحث

، في التقارير الماليةاالجتماعية  االجتماعية، وأخرى تناولت اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية
 .ودراسات هدفت لبيان أثر المسؤولية االجتماعية على األداء المالي

بتحليل مستوى اإلفصاح عن محاسبة المسؤولية االجتماعية في ( 9112 حسام،)قد قام 
الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية، وقد تم استخدام أسلوب مؤشر اإلفصاح عن 
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لقياس مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية، وتوصلت الدراسة التقارير السنوية 
اإلفصاح لدى كافة  الى انخفاض مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية حيث بلغ متوسط

، وأن خصائص الشركة المتعلقة بحجم األصول تؤثر في مستوى اإلفصاح %0902الشركات 
ين أن نسبة المديونة وحصة السهم من األرباح فال عن عناصر المسؤولية االجتماعية، في ح

بدراسة ( 9112عبد الرحمن، وقنديل، ) قام كل من ،وجد لها تأثير على مستوى اإلفصاحي
اختبرت العالقة بين رؤية العمالء لبرامج المسؤولية االجتماعية ودرجة الوالء للعالمة التجارية، 

مالء لبرامج المسؤولية االجتماعية للشركات وقد توصلت الدراسة وجود عالقة بين رؤية الع
ودرجة والئهم للعالمة التجارية، هذا باإلضافة لوجود عالقة بين خصائص المسؤولية 

بمحاولة ( Karagiorgos, 2010)وقد قام  االجتماعية ووالء العميل للعالمة التجارية،
لي للشركات اليونانية استكشاف العالقة بين المسؤولية االجتماعية للشركات واألداء الما

باالعتماد على نظرية الملكية، وهل تحسين أنشطة المسؤولية يؤدي الى زيادة عوائد األسهم، 
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين ممارسة األنشطة االجتماعية من قبل 

قة بين بفحص العال( Ghoula et al, 2011El) في المقابل قام . الشركات وعوائد األسهم
ممارسة أنشطة المسؤولية االجتماعية من قبل عينة من الشركات األمريكية وتكلفة الملكية، 
وتوصلت الدراسة بأن الشركات التي كانت درجة ممارستها ألنشطة المسؤولية االجتماعية 

 .كانت تكلفة الملكية لديها منخفضةمرتفعة 
شركات االتصاالت الخلوية  على عمالء( 9101الرازم وآخرون، )وقد طبقت دراسة 

، حيث تم اختيار (، وشركة أمنيةشركة زين األردن، وشركة أورنج موبايل)املة في األردن الع
من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية في إقليم الشمال والبالغ عددهم % 01

حصائية عضو كعينة من العمالء، وتوصلت الدراسة الى أنه توجد فروق ذات داللة إ 9900
والتوزيع للخدمات من قبل  لدرجة مراعاة المسؤولية االجتماعية في مجال التسعير، والترويج،

شركات االتصال، في حين ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة مراعاة المسؤولية 
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 االجتماعية في مجال جودة الخدمة، وأن الشركات ال تعطي المسؤولية االجتماعية في مجال
 .نفس المقدار من األهمية التسويق

بهدف تحديد مستوى ممارسة البنوك المصرية لبنود االتفاق ( 9100فارس، )وقد قام 
العالمي لألمم المتحدة للمسؤولية االجتماعية من وجهة نظر اإلدارة العليا، وتوصلت الدراسة 

مي من حيث الى ارتفاع مستوى ممارسات المسؤولية االجتماعية كما وردت في االتفاق العال
مستوى ممارسة المسؤولية االجتماعية تجاه حقوق االنسان، ومعايير العمل، وتجاه البيئة، 

شكل الملكية، وحجم رأس المال، )ومكافحة الفساد، كما تبين وجود أثر للمتغيرات التنظيمية 
 ,Dmour & Askar)وقد قام كل من  .على ممارسة المسؤولية االجتماعية( وعمر المنظمة

2011Al- ) بدراسة ببيان أثر ممارسة المسؤولية االجتماعية على األداء من قبل الشركات في
األردن وذلك بالتطبيق على عينتين األولى شركات محلية والثانية شركات أجنبية، وقد توصلت 
الدراسة الى اختالف مستوى أنشطة المسؤولية االجتماعية بين الشركات المحلية والشركات 

يث تبين أن الشركات األجنبية تطبق أنشطة البيئة بشكل أكبر من الشركات األجنبية، ح
المحلية، في حين لم تظهر الدراسة أي اختالف بين الشركات األجنبية والمحلية، من حيث 

وحول أثر تبني المسؤولية االجتماعية . ية االجتماعية على أداء األعمالتأثير تطبيق المسؤول
، حسنالحنيطي و )وكذلك قامت كل من  ،العمالء للعالمة التجارية ى والءمن قبل الشركات عل

بدراسة تهدف الى تحديد مدى تطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية في البنوك ( 9109
، وتوصلت من المدراء ومساعديهم( 29)دراسة اإلسالمية األردنية، حيث شملت عينة ال

ردن تطبق محاسبة المسؤولية االجتماعية الدراسة الى أن إدارات البنوك اإلسالمية في األ
، في حين أن مجال خدمة ء درجة مرتفعةبدرجات متفاوتة، وقد احتل مجال العالقة بالعمال

 .المجتمع والعاملين كان بدرجة متوسطة، أما في مجال حماية البيئة فكان التطبيق ضعيفاً 
م تطبيقها على توالتي ( (Ibrahim, & Bushara, 2012 وبشكل معاكس توصلت دراسة

فرد من األكاديميين ومدققي الحسابات ومن المديرين الماليين يمثلون  (911)عينة قوامها 
الشركات الصناعية والزراعية والخدمية المدرجة في بورصة األوراق المالية السعودية، 
 وتوصلت الدراسة أن الشركات السعودية تقوم بالخدمات االجتماعية من محافظة على البيئة

وفي نفس السياق .ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم الخدمات الصحية وتقوم باالفصاح عنها
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شركة من الشركات  011والتي طبقت على ( Raman et al, 2012)توصلت دراسة 
كات تؤدي الى زيادة والء الماليزية الى أن زيادة أنشطة المسؤولية االجتماعية من قبل الشر 

التنافسية للشركة باإلضافة وجود عالقة إيجابية بين ممارسة المسؤولية ، وزيادة الميزة العمالء
االجتماعية واألداء المالي لتلك الشركات، وحول أثر اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأنشطة 

، وقد (9103 عنيزة وعلي،)المسؤولية االجتماعية قرارات مستخدمي القوائم المالية قام كل من 
ان مستخدمي القوائم المالية يهتمون باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية توصلت الدارسة الى 

وأن هذا اإلفصاح يؤثر في قرارتهم، وتم التوصل الى اختالف االهمية النسبية لمجاالت 
المسؤولية االجتماعية لمستخدمي القوائم المالية حيث حظي مجال حماية المستهلك للمنتوج 

، فالق)لمسؤوليتها االجتماعية قام ول مدى تطبيق الشركات فح. النهائي باالهتمام االكبر
بدراسة مدى التزام الشركات النفطية العربية لمفهوم المسؤولية االجتماعية، وتوصلت ( 9103

الدراسة الى أن الشركات النفطية العربية تساهم في تنمية مجتمعاتها المحلية عن طريق دعم 
حًا في األداء ، وأن هناك تباينًا واضاضية بدرجة متوسطةالثقافية والرياألنشطة االجتماعية و 
 . االجتماعي للشركات

أن قيام المنشأة بمسؤوليتها االجتماعية ترتبط ( Servaes, 2013)وقد توصلت دراسة 
بعالقة إيجابية بقيمة المنشأة في الحالة التي يتسم فيها عمالء المنشأة بالوعي الكافي، في حين 

الى سلبية في الحالة التي يتسم بها عمالء المنشأة بمستوى منخفض من أن العالقة تتحول 
الوعي، وبالتالي فان ممارسة األنشطة االجتماعية تؤثر ايجابًا على قيمة المنشأة ولكن ضمن 

 .ظروف محددة
دراسة على الشركات المدرجة في سوق ( Mwangi & Jerotich, 2013)وقد أجرى 

، 9100-9112ع الخدمات خالل الفترة القطاع الصناعي وقطانيروبي لألوراق المالية ضمن 
وقد تم تطبيق أسلوب تحليل المضمون من خالل تطوير مقياس لقياس المسؤولية االجتماعية 
من قبل الشركات وقد توصلت الدراسة بوجود عالقة ارتباط قوية بين المسؤولية االجتماعية 

الشركات المساهمة  بدراسة طبقت على( 9109 القرني،)وقد قام  .ومؤشر العائد على األصول
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العامة السعودية لتحديد مدى اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية التي تعكس األداء 
االجتماعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومدى تأثير حجم رأس مال الشركة على مستوى 

ة على جميع الشركات المدرجة ، وقد طبقت الدراسح عن برامج المسؤولية االجتماعيةاإلفصا
قطاعًا، وقد توصلت الدراسة  00شركة موزعة على  001بسوق األسهم السعودية بعينة قوامها 

أن المسؤولية االجتماعية مازالت غائبة لدى كثير من الشركات المساهمة العامة السعودية 
من % 09سبة شركة بن 10حيث بلغ عدد الشركات التي ال تفصح عن برامجها االجتماعية 

اح عن ، أظهرت الدراسة عدم وجود تأثير لحجم رأس المال على مستوى اإلفصعينة الدراسة
وبهدف التعرف على أهم معوقات اإلفصاح عن المسؤولية . البرامج المجتمعية للشركات

بإجراء دراسة ( 9109 القرني،)االجتماعية لمنظمات األعمال في المملكة العربية السعودية قام 
من مراجعي الحسابات وبعض مسئولي المسؤولية ( 011)انية على عينة قوامها ميد

االجتماعية في القطاع الخاص، وتوصلت الدراسة الى وجود عدد من المعوقات التنظيمية 
وحول تأثير ممارسة . والتشريعية، العلمية والمهنية، والثقافية واالجتماعية، والمالية واإلدارية

باختبار أثر اإلفصاح ( 9109 عمر وآخرون،) جتماعية على األداء قامأنشطة المسؤولية اال
عن محاسبة المسؤولية االجتماعية على األداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة 
االردنية من خالل دراسة أثر كل نشاط من األنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولية االجتماعية 

ارد البيئية، األنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية، األنشطة األنشطة الخاصة بتنمية المو )
وقد تم .على األداء المالي( الخاصة بخدمة لمجتمع، األنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات

، من خالل تطبيق مؤشر معد خصيصًا وقد (المضمون)استخدام أسلوب تحليل المحتوى 
، ومن  9112-9110الفترة الواقعة ما بين  شركة خالل 01طبقت الدراسة على عينة قوامها 

اإلستثمار في األنشطة الخاصة  الدراسة الى أنخالل نتائج تحليل االنحدار المتعدد توصلت 
باإلرتقاء بالمنتجات يؤدي إلى تحسين األداء المالي، ولم يؤثر في باقي األنشطة الخاصة 

نفس السياق توصلت دراسة وفي . بمحاسبة المسؤولية االجتماعية على األداء المالي
(Chetty, et al, 2015 ) من خالل دراسة طبقت على مجموعة من الشركات المدرجة في

توصلت الدراسة أن االلتزام  9103-9119بورصة جوهانزبرق بجنوب أفريقيا خالل الفترة 
فقد قام في المقابل  .جوهري في األداء المالي للشركات بالمسؤولية االجتماعية ال يقود الى أثر
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(  Rehm, 2015&Hirigoyen ) الموارد ) بدراسة العالقة بين المسؤولية االجتماعية ممثلة بـ
واألداء ( البشرية، حقوق االنسان، المسؤولية تجاه المجتمع، والمسؤولية تجاه البيئة، والحوكمة

تطبيق  ، وقد تم(، نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفتريةROA ،ROE)المالي مقاسا بــ
ريكية، واالتحاد من الشركات موزعة بين الواليات المتحدة األم 392الدراسة على عينة قوامها 

وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة  9101-9112خالل الفترة ما بين  األوروبي، وأسيا
 .عكسية بين أنشطة المسؤولية االجتماعية واألداء المالي

 

 اجراءات البحث
جراءاتها محورًا رئيسًا يتم من خاللها إنجاز الجانب التطبيقي من  تعتبر منهجية الدراسة وا 

الدراسة، فعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل 
وبالتالي  إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة،

حيث يتناول هذا الفصل أسلوب الدراسة ومجتمع وعينة  .عى لتحقيقهاتحقيق األهداف التي تس
الدراسة، وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها، ومدى 
الصدق وثباتها، كما يتضمن وصفًا لإلجراءات التي قام بها الباحثين في تصميم أداة الدراسة 

لجمع بيانات الدراسة، ينتهي هذا الفصل بالمعالجات اإلحصائية واإلجراءات التي تستخدم معًا 
 .التي استخدمت في التحليل واستخالص النتائج وفيما يلي وصف هذه اإلجراءات

بناًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فقد استخدم  :أسلوب الدراسة
لى دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد ع

بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا، كما ال يكتفي هذا المنهج بجمع المعلومات 
من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول 

مقترح بحيث يزيد رصد المعرفة الموضوعية، وقد تم إلى استنتاجات يبنى عليها التصور ال
االعتماد على الدراسة النظرية والدراسة الميدانية لتحقيق أهداف الدراسة كما يتضح على النحو 

 :التالي
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ن في تكوين اإلطار النظري للدراسة على الدوريات واألبحاث و اعتمد الباحث: الدراسة النظرية
ة والكتب العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث وأي العلمية المنشورة وغير المنشور 

 .جانب من جوانبه
تم االعتماد هنا على أسلوب قوائم االستبيان لجمع البيانات األولية الالزمة  :الدراسة الميدانية

تمام الدراسة باإلضافة إلى مراجعة البيانات الثانوية لشركات المؤشر المصرى  إلجراء وا 
كما يتضح ( 9102-9101)من  البورصة المصرية لالوراق الماليةجتماعية فى للمسئولية اال

 :على النحو التالي
تعتبر استمارة االستبيان أداة مالئمة بشكل كبير في تقصي اآلراء ووجهات  :قوائم االستبيان

النظر حول مسألة أو قضية ما، وقد تم استخدام استمارة االستبيان كأداة رئيسة للحصول على 
بيانات األولية من مجتمع الدراسة، وتم تصميم استمارة االستبيان في ضوء أهداف البحث ال

الى المختصين بالمركز المصرى لمسئولية الشركات ومركز المديرين المصرى وهيئة الرقابة 
العامة على سوق االوراق المالية فى مصر وكذلك شركات المؤشر المصرى للمسؤلية 

 .االجتماعية
ن على المقابالت الشخصية عند توزيع االستبيان وذلك و اعتمد الباحث :الشخصيةالمقابالت 

لإلجابة على جملة من االستفسارات التي قد ترد من المستقصي منهم وذلك إليضاح وشرح 
أهداف الدراسة والتأكيد على أهمية للحصول على البيانات المطلوبة من المستقصي منهم، 

 .ومالحظاتهمليبدي المستقصى منهم آراءهم 
مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحثين،  :مجتمع الدراسة

بذلك فإن مجتمع الدراسة جميع األفراد واألشياء الذين يكونون موضوع المشكلة الدراسية، فإن 
اسة مجتمع الدراسة المستهدف جميع الشركات المصرىة المقيدة بالبورصة المصرىة محل الدر 

وتم اختيار عدد من شركات المؤشر المصرى للمسئولية االجتماعية بناء على اداء المؤشر فى 
 .البورصة المصرية

تم اختيار العينة من العمالء األفراد بطريقة عشوائية بحيث تكون ممثلة  :عينة الدراسة
لت المؤشر لمجتمع الدراسة ألقصى درجة، وتمثل عينة الدراسة فى مجموعة الشركات التى دخ

 92والتى بلغ  9102ه فى عام المصرى لمسئولية الشركات منذ نشاته وحتى اخر اصدار ل



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 9102يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا لدالمج
 

309 

، ونظرا الن هذه القائمة تتضمن شركات من غالبية القطاعات فقد تم استبعاد شركات شركة
من هذا الشركات نظرا ( قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك)القطاع المالى 

بيعة المختلفة لهذه الشركات من حيث المعالجة المحاسبية وكذلك اختالف االنشطة التى للط
ح كما استبعدت الشركات التى شطبت من البورصة وطبقا لذلك تصب .تقوم عليها هذه الشركات
 .شركة 30شركات العينة عبارة عن 

 شركات المؤشر المصرى للمسئولية االجتماعية: (4) جدول
 الوزن النسبى  المصرى للمسئولية االجتماعية شركات المؤشر ت
 102 3 الموارد االساسية 0
 102 3 الكيماويات 9
 002 9 التشييد ومواد البناء 3
 002 9 االغذية والمشروبات 9
 0200 2 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 0
 902 0 الغاز والبترول 2
 002 9 المنتجات المنزلية والشخصية 2
 9102 01 تالعقارا 1
 902 0 الموزعون وتجارة التجزئة 2
 902 0 تكنولوجيا المعلومات 01
 102 3 االتصاالت 00
 902 0 المرافق 09
 011 30 االجمالى 

 من إعداد الباحثين باالعتماد على التقارير السنوية المنشورة لشركات: المصدر
الشركات ومنه يتضح ان يظهر الجدول السابق توزيع مشاهدات الدراسة على حسب عدد 

يليه قطاع خدمات ومنتجات %( 9102)اكثر القطاعات تمثيال فى العينة هو قطاع العقارات 
يليه قطاع الموارد االساسية وقطاع الكيمياويات وقطاع %( 0200)صناعية وسيارات 

 ، اما اقل القطاعات تمثيال فكان قطاع الغاز والبترول وقطاع الموزعون%(102)االتصاالت 
 001وقد تم ارسال  %(902) وتجارة التجزئة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع المرافق

من االستبيانات المرسلة ويوضح الجدول % 11استبانة بنسبة  910استبانة وتم استالم عدد 
 .مجتمع البحث وعينته، واالستبانات الموزعة، واالستبانات المستلمة
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 نته، واالستبانات الموزعة، واالستبانات المستلمةيوضح مجتمع البحث وعي :(2) جدول
االستبانات  اسم الشركة ت

 وزعةالم
االستبانات 

 النسبة المستلمة
 %12 091 030 الموارد االساسية 0
 %29 21 22 الكيماويات 9
 %29 01 29 التشييد ومواد البناء 3
 %13 91 01 االغذية والمشروبات 9
 %21 90 01 راتخدمات ومنتجات صناعية وسيا 0
 %10 31 32 الغاز والبترول 2
 %20 91 99 المنتجات المنزلية والشخصية 2
 %12 01 90 العقارات 1
 %19 2 00 االتصاالت 00
 %11 1 01 المرافق 09
 %12 1 2 الصناعات الثقيلة 03
 %11 910 001 المجموع 

 .من إعداد الباحثين: المصدر
 :تكونت استمارة االستبيان من التالي :أداة الدراسة

 فقرة( 2)بعد حوكمة الشركات، يتكون من : المحور األول. 
 فقرة( 2)بعد المسئولية البيئة للشركات، يتكون من : المحور الثاني. 
 فقرة( 2)بعد المسئولية االجتماعية، يتكون من : المحور الثالث. 
 ةفقر ( 2)بعد العاملين، يتكون من : المحور الرابع. 
 فقرة( 2)بعد العمالء والمنتج، يتكون من : المحور الخامس. 

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة حسب 
 .الجدول التالى

 درجات مقياس ليكرت الخماسي :(3)جدول 
الممارسات 

غير  محايد موافق موافق تماما   المتعلقة بالبيئة
 موافق

ق غير مواف
 تماما  

 0 9 3 9 0 الدرجة
يتناسب مع هذه %( 91) لكل درجة استجابة في هذه الحالة وبذلك يكون الوزن النسبي
 .الممارسات المتعلقة بالبيئة
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 :وتم حساب مدى المقياس الخماسي المستخدم في الدراسة كما يلي
  يمثل غير موافق تماماً  000أقل من. 
  فقيمثل غير موا 900ألقل من  000من . 
  يمثل محايد 300ألقل من  900من. 
  يمثل موافق 900ألقل من  300من. 
 900  ًفأكثر يمثل موافق تماما. 

يما وضعت لقياسه، وقد يقصد بصدق االستبيان أن تقيس أسئلة االستبيان ف :صدق االستبانة
 :ن بالتأكد من صدق االستبيان وكما يليو قام الباحث

األداة الصادقة هي األداة التي تقيس ما صممت  :(هريالصدق الظا)ار صدق المقاييس اختب
من أجل قياسه والمقصود بصدق األداة هو صدق النتائج التي يتم جمعها، أو التوصل اليها 
باستخدام تلك األداة، من اجل اختبار صدق استمارة االستبانة فقد تم عرض استمارة االستبيان 

تصين لمعرفة آرائهم بمدى وضوح وترابط فقرات المخصصة للبحث على األساتذة والخبراء المخ
 .االستمارة ونوعية األسئلة وتوافقها مع موضوع الدراسة

 :فبعد إعداد االستمارة في صورتها المبدئية تم عرضها على السادة المحكمين وذلك للتحقق من
 مناسبة األداة للهدف الذي صممت من أجله. 
 سالمة صياغة المفردات ووضوحها. 

يقصد بالثبات أن تعطي استمارة االستبيان نفس النتيجة لو تم  :ت استمارة االستبيانقياس ثبا
إعادة توزيعها أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى إن ثبات استمارة 
االستبيان يعني االستقرار في النتائج وعدم تغييرها بشكل كبير، فيما لو تم إعادة توزيعها على 

عينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة، وقد تم قياس ثبات اتجاه عينة الدراسة نحو أفراد ال
المقاييس المستخدمة وذلك لالطمئنان على سالمة قائمة االستبانة في قياسها لمتغيرات البحث 

 :كما مبين في الجدول التالي" ألفا كرو نباخ"باستخدام معامل 
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 "الفا كرونباخ"لدراسة باستخدام معامل معامل الثبات لمتغيرات ا: (1)جدول 
 معمل الثبات عدد العبارات المتغير

 %29 31 حوكمة الشركات
 %20 31 حماية البيئة

 %11 31 المسئولية االجتماعية
 %12 31 حقوق العاملين
 %11 31 العمالء والمنتج
 %22  األداء كلل

 .من إعداد الباحثين: المصدر
ن قيم معامالت الثبات لمجاالت الدراسة تراوحت ما بين أ( 9)يالحظ من جدول رقم 

ويعكس ذلك ثبات كبير ألداة القياس ويطمئن إلى ثبات آراء واتجاهات عينة %( 29-% 11)
 .البحث تجاه قائمة االستبانة وبدرجة عالية

 :األساليب اإلحصائية
 اداء شركات  وذلك من خالل إيجاد الوسط الحسابي بهدف معرفة تقييم: اإلحصاء الوصفي

يجاد االنحراف المعياري  المؤشر المصرى للمسئولية االجتماعية فى البورصة المصرية، وا 
 .ومعامل االختالف

  اختبار الثبات حيث تم من خالل هذا االختبار حساب معامل ألفا كرونباخ بهدف التحقق
 .من االتساق الداخلي لفقرات االستبانة

 تحديد العالقة بين متغيرات الدراسةاستخدام معامل االرتباط بيرسون، ل. 
  استخدام اختبار(One Sample T-test ) للتعرف على الداللة اإلحصائية ألداة الدراسة

 .ككل، ولكل مجال من مجاالتها
  استخدام تحليل التباين(ANOVA ) وذلك لمعرفة الفروقات في آراء أفراد عينة الدراسة

 .جتماعية تبعًا لمتغير الشركةحول  ابعاد المؤشر المصرى للمسئولية اال
 سلوب االنحدار الخطي المتعدد والذي يستخدم في اختبار أثر المتغيرات المستقلة على ا

 .المتغير التابع
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لدراسة يتضمن هذا المبحث عرض وتحليل نتائج ا :اإلحصاء الوصفي لنتائج الدراسة الميدانية
لمسئولية االجتماعية وأثرها على األداء بعاد المؤشر المصرى لأ التي تهدف إلى التعرف على

المالي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، لذا تم إجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات، وتم 
للحصول على نتائج الدراسة، والتي سوف يتم ( SPSS)استخدام برامج الحزم اإلحصائية 

 .عرضها وتحليلها
 :تحليل الوصفي لبعد حوكمة الشركاتال

 التحليل االحصائي آلراء افراد عينة الدراسة حول حوكمة الشركات  :(5)ل جدو
الوسط  العبارة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الرتبة %األختالف

يعمل مجلس االدارة على التوجية واالرشاد طبقا  0
 0 9201 0000 9001 لقواعد الحوكمة بما يحقق مصالح المساهمين

ية ومصدقية عن مخاطر يتم االفصاح بشاف 9
 3 9202 0000 9010 االستثمار التى تتعرض لها الشركة

3 
يقوم مجلس االدارة بتشكيل لجان مجلس االدارة 
لكى يتمكن المجلس من تادية مهامه بشكل 

 .فعال
9019 0003 9100 3 

9 
يقوم مجلس االدارة بوضع نظام قوى للمراجعة 

عة الداخلية وذلك بالتعاون مع لجنة المراج
 الموجوة بالشركة

3022 0001 3000 0 

تلتزم الشركة بالمعايير المحاسبية العداد التقارير  0
 9 9202 0003 9010 المالية

يتم االفصاح عن دليل الممارسات الجيدة  2
 9 9202 0000 3019 .لحوكمة الشركة

المجموع العام للمتوسط الحسابي واالنحراف  
 0009 3022 المعياري

تراوحت  الحسابية لعبارات حوكمة الشركات أن المتوسطات( 0)جدول رقم يالحظ من 
واالرشاد  هيعمل مجلس االدارة على التوجي( "0)حيث كان أعالها لعبارة ( 3022-9001)بين 

( 9)م مرتفعة، وأدناها للعبارة بدرجة تقي" لحوكمة بما يحقق مصالح المساهمينطبقا لقواعد ا
ع لجنة المراجعة ظام قوى للمراجعة الداخلية وذلك بالتعاون ميقوم مجلس االدارة بوضع ن"

التي كان تقييمها  يم مرتفعة، وأن عدد عوامل تقيييم حقوق العاملينبدرجة تقي" الموجوة بالشركة
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ككل كانت مرتفعة  ة الموافقة لعوامل حوكمة الشركات، أي أن درج(2)من أصل ( 2)مرتفعًا 
(3022.) 

إلى أن هناك سعى للشركات المؤشر المصرى للمسئولية : قويخلص الباحثين مما سب
االجتماعية لتفعيل اليات الحوكمة من خالل سعى االدارة لالفصاح عن سياسات واجراءات 
تطبيق مبادئ الحوكمة وذلك من خالل االفصاح عن دليل الممارسات الجيدة لحوكمة 

 .الشركات
 :يئةبالتحليل الوصفي لبُعد الممارسات المتعلقة بال

 الممارسات المتعلقة بالبيئة حول الدراسة عينة آلراء أفراد اإلحصائي التحليل: (6)جدول 
الوسط  العبارة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الرتبة %االختالف

بعاثات الضارة تسعى الشركة الى تقليل االن 0
 0 3001 0090 3021 فى عملية التصنيع

المثل لمصادر تسعى الشركة لالستغالل ا 9
 0 3103 0001 3012 الطاقة لديها

لتزام بنظم وبرامج حماية تقوم الشركة باال 3
 9 3901 0000 3002 البيئة

تقوم الشركة بالتخلص من النافايات  9
 9 3003 0002 3022 بالطرق السليمة

0 
تقوم الشركة باالفصاح عن االعباء 
المحتملة الناجمة عن مخالفة قوانيين 

 بيئةحماية ال
3099 0002 3202 0 

تقوم الشركة باالفصاح عن الدعاوى  2
 3 3009 0002 3021 قضائية الخاصة باالنشطة البيئيةال

المجموع العام للمتوسط الحسابي  
 0002 3022 واالنحراف المعياري

أن المتوسطات الحسابية لعبارات الممارسات المتعلقة بالبيئة ( 2)يالحظ من جدول رقم 
تسعى الشركة الى تقليل ( "0)حيث كان أعالها للعبارة ( 3099-3021)ين تراوحت ب

تقوم الشركة ( "0)بدرجة تقييم مرتفعة، وأدناها للعبارة " بعاثات الضارة فى عملية التصنيعاالن
بدرجة تقييم " عن مخالفة قوانيين حماية البيئة باالفصاح عن االعباء المحتملة الناجمة

من أصل ( 0)الممارسات المتعلقة بالبيئة التي كان تقييمها مرتفعًا  منخفضة، وأن عدد عوامل
 (.3022)، مع بقاء عوامل الممارسات المتعلقة بالبيئة ككل بدرجة مرتفعة (2)
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إلى أن هناك درجة عالية من استجابة شركات المؤشر : ن مما سبقو ويخلص الباحث
ى فى االنتاج من خالل العمل تقلليل المصرى للمسئولية االجتماعية الى مراعاة البعد البيئ

 .ام بقوانين وبرامج حماية البيئةاالنبعاثات الضارة فى عملية التصنيع وكذلك االلتز 
 :التحليل الوصفي لبعد المسئولية االجتماعية للشركات

 المسئولية االجتماعية للشركات حول الدراسة عينة آلراء أفراد اإلحصائي التحليل: (7)جدول 
الوسط  اتالعبار  ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الرتبة %االختالف

 تقوم الشركة باالفصاح عن مدى التزامها 0
 9 9201 0093 9009 باللوائح والتشريعات االجتماعية

9 
تقوم الشركة باالفصاح عن مدى التزامها 
بالسياسات االجتماعية ونظم وبرامج 

 االحماية االجتماعية الخاصة به
3022 0099 3101 3 

تقوم الشركة بتقديم خدمات مجتمعية مادية  3
 3 9203 0002 3021 وملموسة

9 
تساهم الشركة فى تنمية المجتمع المحلى 

العام من خالل دعم مبادرات القطاعين 
 والخاص للتنمية االجتماعية

3011 0091 3102 9 

لدى الشركة سياسات واضحة فيما يتعلق  0
 0 3102 0002 3010 فى المجتمع باالستثمارات

ير المسئولية تقوم الشركة بنشر تقار  2
 0 9202 0099 9001 االجتماعية للشركات

المجموع العام للمتوسط الحسابي  
 0090 3022 واالنحراف المعياري

أن المتوسطات الحسابية لعبارات المسئولية االجتماعية ( 2)يالحظ من جدول رقم 
ير تقوم الشركة بنشر تقار ( "2)حيث كان أعالها للعبارة  (3010-9001) للشركات تراوحت بين

لدى الشركة سياسات ( "0)بدرجة تقييم مرتفعة، وأدناها للعبارة " المسئولية االجتماعية للشركات
بدرجة تقييم مرتفعة، وأن عدد عوامل المسئولية " ا يتعلق باالستثمارات فى المجتمعواضحة فيم

، أي أن درجة الموافقة (2)من أصل ( 2)تقييمها مرتفعًا بلغ االجتماعية للشركات التي كان 
 (.3022)لعوامل المسئولية االجتماعية للشركات ككل كانت مرتفعة 
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إلى أن هناك درجة عالية من محافظة شركات المؤشر : ن مما سبقو ويخلص الباحث
لتزامها المصرى للمسئولية االجتماعية على تحقيق مؤشرات االداء المجتمعى من خالل ا

 .بالسياسات االجتماعية ونظم وبرامج الحماية االجتماعية الخاصة بها
 :التحليل الوصفي لبعد العمالء والمنتج

 العمالء والمنتج حول الدراسة عينة أفراد آلراء اإلحصائي التحليل: (8)جدول 
المتوسط  العبارات ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الرتبة %االختالف

 9 9103 0002 9091 الشركة بسمعة قوية لدى العمالء تمتع 0
تقصائية تقوم الشركة باجراء الدارسات االس 9

 0 9201 0093 9093 لتقييم درجة رضا العمالء
 أدت الشركة العمالء وبين نيب ثقة هناك 3

 3 9201 0090 9002 للشركة العمالء دعم إلى
على العميل  تسعى الشركة للحصول 9

 0 9202 0090 9011 حتفاظ بهورضائه واال
تج تسعى الشركة للحفاظ على جودة المن 0

 9 9209 0002 9099 بالمواصفات التى يتطلب العميل

2 
تسعى الشركة الى اشباع رغبات العمالء 
من حيث الجودة والسعر وتوقيت الحصول 

 على المنتج
9000 0002 9109 9 

المجموع العام للمتوسط الحسابي  
 0002 9002 معياريواالنحراف ال
أن المتوسطات الحسابية لعبارات العمالء والمنتج تراوحت بين ( 1)يالحظ من جدول رقم 

" تحتفظ الشركة بأنظمة التسجيل والتوثيق( "9)حيث كان أعالها للعبارة ( 9093-9011)
تسعى الشركة للحصول على العميل ورضائه ( "9)بدرجة تقييم مرتفعة، وأدناها للعبارة 

بدرجة تقييم مرتفعة، وأن تسعى الشركة الى اشباع رغبات العمالء من حيث " بهحتفاظ واال
، أي (2)من أصل ( 2)الجودة والسعر وتوقيت الحصول على المنتج ذات التقييم المرتفعة بلغ 

 (.9002)أنه يوجد درجة موافقة مرتفعة لعوامل العمالء والمنتج جميعًا 
شعور العمالء للتعامل مع  ن هناك درجة عالية منإلى أ: ن مما سبقو ويخلص الباحث

ابعاد المؤشر المصرى للمسئولية  ه يؤدي إلى زيادة رضا العمالء عنوهذا بدور  ،الشركة
االجتماعية المقدمة فعاًل من قبل الشركة ،وكذلك يؤدي إلى زيادة والء العمالء للشركة وجذب 

 .عمالء جدد
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 :التحليل الوصفي لبعد حقوق العاملين
 الدراسةحول حقوق العاملين عينة أفراد آلراء اإلحصائي التحليل :(9)جدول 

الوسط  العبارات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الرتبة %االختالف

 0 9201 0090 9031 يشارك العاملين فى نسبة االرباح 0
يشعر العامل فى الشركة بالوالء التام  9

 3 9101 0000 9001 للشركة
الشركة بالنواحى االجتماعية والترفية  تهتم 3

 9 9202 0002 9000 للعاملين
تسعى الشركة الى زيادة المبالغ المنفقة  9

 0 9002 0099 9023 على تدريب وتطوير العاملين
تهتم الشركة بالتامين الصحى المناسب  0

 9 3009 0099 3020 على العاملين
توفر الشركة للعاملين وسائل النقل  2

 9 9101 0000 3010 اصالت االمنةوالمو 
المجموع العام للمتوسط الحسابي  

 0002 3012 واالنحراف المعياري
-9031)تراوحت بين  ل أن المتوسطات الحسابية لعبارات حقوق العاملينالحظ من جدو 

" فى نسبة االرباح المحققة للشركة يشارك العاملين( "0)حيث كان أعالها للعبارة  ،)9023
نفقة على تدريب تسعى الشركة الى زيادة المبالغ الم( "9)ييم مرتفعة، وأدناها للعبارة بدرجة تق

يمها بدرجة تقييم منخفضة، وأن عدد عوامل حوكمة الشركات التي كان تقي" وتطوير العاملين
ككل مرتفعة  ة الموافقة لعوامل حقوق العاملينأي أن درج ،(2)من أصل ( 0)مرتفعًا بلغ 

(3012.) 
إلى أن هناك درجة عالية من الموافقة حول عبارات حقوق : ن مما سبقو الباحث ويخلص

العاملين ومدى رضهم عن اوضعهم المالية والصحية واالجتماعية والتي تشير إلى المظهر 
 .العام للعاملين
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 النتائج
 :نتائج اختبار الفروض

 النتيجة الفرض
المؤشر المصرى يوجد مستوى مرتفع البعاد  :الفرض الرئيس األول

للمسئولية االجتماعية على األداء للشركات المسجلة بالبورصة المصرية 
 .من وجهة نظر العمالء

 ثبت صحة الفرض

ال تختلف األهمية النسبية التي يوليها المركز  :الفرض الرئيس الثاني
المصرى للمسئولية  الشركات لألبعاد التي يستخدمونها عند تقييمه 

 ماعية للشركات المصرية المدرجة بالبورصة المصرية للمسئولية االجت
 ثبت عدم صحة الفرض

يوجد أثر ذو داللة إحصائية البعاد المؤشر  :الفرض الرئيسي الثالث
المصرى للمسئولية االجتماعية على األداء المالي للشركات المسجلة 

 .بالبورصة المصرية
 ثبت صحة الفرض

داللة إحصائية البعاد المؤشر يوجد أثر ذو  :الفرض الفرعي األول
المصرى للمسئولية االجتماعية على األداء المالي للشركات المسجلة 

 (ROA)مقاسًا بمعدل العائد على األصول .بالبورصة المصرية
 ثبت صحة الفرض

يوجد أثر ذو داللة إحصائية البعاد المؤشر  :الفرض الفرعي الثاني
اء المالي للشركات المسجلة المصرى للمسئولية االجتماعية على األد

 (ROE)مقاسًا بمعدل العائد على حقوق الملكية .بالبورصة المصرية
 ثبت صحة الفرض

 

 تفسير النتائج ومناقشتها
 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة، نوجزها على النحو التالي

يمكن تصنيفها  صرىبعاد المؤشر المأالمؤشر المصرى والتزامها بتحقيق داء شركات إإن  -0
فإذا نظرنا إلى كل مجال على حده نجد أن  0من ( 3023)بأنها مرتفعة، ولكنها لم تتجاوز 

مجال االستجابة لم يكن بالمستوى الذي يرضي عمالء عينة الدراسة، فالجوانب المتعلقة 
لشركات بالمسئولية البيئية لهذه الشركات تعتبر أبعادًا هامة جدًا، ويجب أن تهتم إدارات ا

بتحسينها ومعالجتها، وتبين كذلك وجود مستوى منخفض في جوانب حقوق العاملين والتي 
 .كذلك تعتبر أبعادًا هامة يجب على إدارات شركات المؤشر االهتمام بتحسينها وتطويرها

تختلف األبعاد التي يستخدمها المركز المصرى لمسئولية الشركات  في أهميتها النسبية  -9
ركات المدرجة بالبورصة، فقد جاءت المعايير المتعلقة بالمسئولية االجتماعية عند تقييم الش

، في حين مالء والمنتج، والمسئولية البيئةالع، و رتبة األولى تليها حوكمة الشركاتبالم
 .حصلت حقوق العاملين على المركز األخير
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د المؤشر المصرى بعاأل( 1010)صائية عند مستوى معنوية هناك أثر إيجابي ذو داللة إح -3
للمسئولية االجتماعية على األداء المالي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية مقاسًا 

 (.ROA)بمعدل العائد على األصول 
بعاد المؤشر المصرى أل( 1010)معنوية  مستوى عند إحصائية ةذودالل إيجابي أثر هناك -9

 مقاساً  رصة المصريةللمسئولية االجتماعية على األداء المالي للشركات المدرجة بالبو 
 (ROE)العائدعلى حقوق الملكية  بمعدل

بعاد المؤشر المصرى للشركات المدرجة بالبورصة أسة وجود عالقة موجبة بين ت الدراأثبت -0
المصرية ورضا العمالء، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في مجاالت أخرى 

ودة المنتج يؤدي الى الرضا متعددة من الخدمات، في حين أن إحساس العميل القوي بج
 .واالحتفاظ به، وتحقيق حصة سوقية أكبر

تبين من خالل الدراسة أن بعد حوكمة الشركات كان له األثر األكبر في زيادة معدل العائد  -2
على األصول ومعدل العائد على حقوق الملكية تليها المسئولية االجتماعية والعمالء 

 .امينوالمسئولية البيئة وأخيرا حقوق الع
 :النتائج المتعلقة بمدى تحقيق أهداف الدراسة -د

 النتائج المتعلقة بمدى تحقيق أهداف الدراسة (41)جدول رقم
 النتيجة كيفية تحقيقه الهدف

التعرف على مستوى اداء شركات المؤشر المصرى 
 للمسئولية فى الشركات المصرية المدرجة بالبورصة

نتائج اختبار الفرض 
 الرئيسي األول

 تم تحقيقه
تحديد األهمية النسبية لألبعادالمؤشر المصرى 
للمسئولية التي يستخدمها في تقييم اداء الشركات 

 .المدرجة بالبورصة المصرية
نتائج اختبار الفرض 

 الرئيسي الثاني
 تمتحقيقه

التعرف على أثر المؤشر المصرى للمسئولية 
االجتماعية على األداء المالي للشركات المسجلة 

 مقاسُا بالربحية. لبورصة المصريةبا
نتائج اختبار الفرض 

 الفرعي األول والثاني
 تمتحقيقه

التوصل إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تسهم 
في معرفة مستوى جودة ابعاد المؤشر المصرى 
للمسئولية االجتماعية على األداء المالي للشركات 

 .المسجلة بالبورصة المصرية

 حقيقهتمت النتائج وتوصيات
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 التوصيات
قيام إدارة الشركات المصرية بضرورة تصميم استراتيجيات وسياسات خاصة لاللتزام 

 :بمعايير المؤشر المصرى لمسئولية الشركات، وذلك من خالل ما يلي
  ضرورة اهتمام الشركات المصرية باالستجابة السريعة، وتلبية مطالب العمالء كعوامل تؤثر

 .تج، مع مراعاة االلتزام باللوائح البيئية في جودة المن
   مراعاة توقعات المجتمع وذلك من خالل ادراك الشركة لتوقعات المجتمع الذى تعمل فيه

 .والعمل على المساهمة فى تحقيق هذه التوقعات
  مراعاة اصحاب المصالح بحيث تكون الشركة على دراية بتأثير قراراتها وانشطتها على

ذلك بعد االخذ فى االعتبار انهم يمثلون جزءا فقط من المجتمع اصحاب المصالح و 
 .االوسع الذى تمارس فيه الشركة نشاطها

  تكامل المسئولية االجتماعية للشركات بحيث تكون انشطة المسئولية االجتماعية للشركات
جزءا من استراتيجية الشركة مع تحديد المسئوليات والمساءلة لكل مستوى داخل الشركة 

 .شكل الذى ينعكس على عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ االنشطة بال
  مراعاة العالقة بين المسئولية االجتماعية للشركات والتنمية المستدامة حيث يجب على

الشركة اثناء قيامها بانشطة المسئولية االجتماعية للشركات مراعاة ان يكون الهدف وراء 
دامة والتى تتعلق بتحقيق االهداف االقتصادية ذلك هو المساهمة فى تحقيق التنمية المست

 واالجتماعية والبيئة للمجتمع فى ظل محدوية موارده
 احترام حقوق االنسان والمجتمع واالعتراف باهميتها عند االهتمام بالمسئولية االجتماعية. 
  ضرورة التزام الشركات بتنمية وتطوير مهارات العاملين والعمل على تحقيق معدالت امان

 .همل
 ضرورة التزام الشركات باالداء البيئى وفقا للمعايير والقوانين المعمول بها فى مصر. 

 

 المراجع  
اطار محاسبي مقترح لدور المسئولية االجتماعية في : (9112) محمد عبد الفتاح ،العشماوي

اق تقييم األداء االستراتيجي للشركات المساهمة المقيدة في بورصة األور 
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مدخل التوازن بين العائد االجتماعي واالقتصادي، مجلة آفاق جديدة  -المالية
 . 10-92.، مصر ، ص ص (9)، العدد(90)للدراسات التجارية، المجلد 

المعهد العربي  ،93التقييم البيئي للمشاريع، مجلة جسر التنمية، العدد  :صالح العصفور،
 للتخطيط، الكويت

مدى تطبيق ممارسات : (9101): حوري، سليمان؛ الجوازنة، بهجت، هديل جمال؛ الالرازم
مجلة المنارة . المسؤولية االجتماعية في شركات االتصاالت الخلوية في األردن

-903. ص ص. ، األردن(0)العدد)، العدد(02)سات، المجلدللبحوث والدرا
901 

ن بيانات تعكس أداءها مدى إفصاح الشركات السعودية ع :(9109.)القرني، أحمد عبد القادر
يج والجزيرة اإلجتماعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، مجلة دراسات الخل

 . 912-002.، الكويت، ص ص(009) ، العدد(91)العربية، المجلد
معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية لمنظمات  :(9109)رالقرني، أحمد بن عبد القاد

، المجلة األردنية (راجعين الخارجيين والشركاتآراء الم)األعمال في السعودية 
  929 -903.، ص ص (3)، العدد( 01)في إدارة األعمال، المجلد 

التسويق المعاصر، الدار  :(9110)ن محمد؛ ادريس، ثابت عبد الرحمانجمال الدي ،المرسي
 .الجامعية، اإلسكندرية

مشاكل المحاسبية المعاصرة، ال :(9119) لناصر نور، وعلي الدوغجيالفضل، مؤيد وعبد ا
 . دار المسير للنشر والتوزيع: عمان

مدى تطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية : هالل؛ حسن، أنعام محسن هناء محمدالحنيطي، 
، (02)المحاسبي، المجلدفي البنوك االسالمية العاملة في األردن، مجلة الفكر 

 23-99.مصر، ص ص، 9109،(9)العدد
بحث مقدم في " ، لألسواق الناشئة(ESG)مؤشر البيئة والمجتمع والحوكمة : ) جوكرن، سوبير

االستثمار وممارسات "المؤتمر الثاني بعنوان المسؤولية االجتماعية للشركات 
 .9112أذار  93العمل المسئول، القاهرة، 

ظمات األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمن: (9113) فؤاد محمد حسين الحمدي،
 .وانعكاساتها على رضا المستهلك، جامعة بغداد ،رسالة دكتوراه غير منشورة 

 .دار وائل للنشر: بدائل القياس المحاسبي المعاصر، عمان :(9113) حنان، رضوان حلوة
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تحليل مستوى اإلفصاح عن محاسبية المسؤولية االجتماعية : (9112) خشارمة، حسين علي
دراسة تحليلية، المجلة  -مة العامة األردنيةفي الشركات الصناعية المساه

-22.، مصر، ص ص(9)، العدد(30)المصرية للدراسات التجارية، المجلد
001 

تبني فلسفة المسؤولية االجتماعية  : ؛ قنديل، نهلة أحمد محمدشرف جمال الدينأ ،عبد الرحمن
راسة تطبيقية د. داخل الشركات وأثرها على والء العمالء للعالمات التجارية

التوجهات  -المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر .على شركات المحمول
المشكالت االقتصادية االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص تجاه 

 .903-022.ص ص  ، 9112، واالجتماعية
أثر اإلفصاح عن محاسبة : شعار، اسحق محمود، زلوم،نضال عمربالل فايز، ال عمر،

ؤولية االجتماعية على األداء المالي للشركات الصناعية المساهمة العامة المس
، 9109،(9)، العدد(90)اإلدارية، المجلداألردنية، مجلة دراسات العلوم 

 .901-991ص ص،. األردن
تأثير اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية بالقوائم : ماهر ناجي ، علي،عنيزة، حسين هادي

، مجلة لقوائم دراسة تطبيقية واستطالعيةستخدمي هذه االمالية في قرارات م
، (92)، كلية اإلدارة واالقتصاد، العددغري للعلوم االقتصادية واإلداريةال

 .جامعة الكوفة ، العراق، 9103
مستوى ممارسة البنوك التجارية المصرية لبنود اإلتفاق العالمي لألمم : فارس، حسن إسماعيل

، كلية التجارة، علياعية من وجهة نظر اإلدارة الجتماالمتحدة للمسؤولية اال
 .010-009.ص ص. مصر، 9100،(0)، العدد(90)معة سوهاج، المجلدجا

سوناطراك الجزائرية، "شركتي . المسؤولية االجتماعية للشركات النفطية العربية :محمد فالق،
ص .زائرالج، 9103، (09) ، العددأنموذجًا، مجلة الباحثين" عودية أرامكو الس

 31-92.ص
برامج المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في منظمات سياسات و  : مقدم ،وهيبة

، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي (دراسة حالة ثالثة شركات عربية) األعمال
الخامس حول رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل 

علوم التجارية و ادية و نظمته كلية العلوم االقتص ذياالقتصاديات الحديثة، ال
 .9100ديسمبر  09-03التسيير جامعة شلف
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ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the nature of the relationship 

between the orientation towards social responsibility activities on the 

financial performance of the public shareholding companies listed on 

the Egyptian Stock Exchange, as well as determining the nature of the 

relationship between the trend towards social responsibility activities 
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and the market value of public shareholding companies listed on the 

Egyptian Stock Exchange. The activities of the social responsibility and 

the economic sector of the Egyptian listed companies. The researchers 

found that the performance of the Egyptian index companies and their 

commitment to achieve the dimensions of the Egyptian index can be 

classified as high. He pointed out that there is an impact on the 

Egyptian index of social responsibility on financial performance 

(ROA), there is a positive impact on the Egyptian index of social 

responsibility on the financial performance of companies listed on the 

Egyptian Stock Exchange as measured by the return on equity (ROE). 

The study showed that after the corporate governance had the greatest 

impact In increasing the rate of return on assets and the rate of return on 

equity, followed by social responsibility, customers, environmental 

responsibility and finally workers' rights, the researchers recommended 

The importance of Egyptian companies to respond quickly, and meet 

the demands of customers as factors affecting the quality of the product, 

taking into account compliance with environmental regulations, taking 

into account the expectations of the community through the company's 

understanding of the expectations of the community in which it works 

and to contribute to achieve these expectations, and taking into account 

stakeholders so that the company Is aware of the impact of its decisions 

and activities on stakeholders after taking into account that they 

represent only part of the broader society in which the company 

operates 

Social responsibility is part of the company's strategy with 

responsibility and accountability for each level within the company, in a 

way that is reflected in the decision-making process and the 

implementation of 

 


