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على ف اعلية اإلدارة   قياس أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات
 دراسة تطبيقية على شركة النساجون الشرقيون بالشرقية - البيئية
               [01] 

 (2)محمود احمد أمين -(2)طارق عبد العال حماد -(0)أسماء سيد محمد كريم

 جامعة عين شمس، كلية التجارة( 9 شركة النسيج الكورية( 0
 

 المستخلص
قياس مدى التأثير الذي تحدثه آليات الحوكمة الداخلية والخارجية تهدف الدراسة الى 

على االلتزام البيئي للشركات وفاعلية اإلدارة البيئية بغرض تحقيق التنمية المستدامة في 
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج االستقرائي في الدراسة  المجتمع المصري

 002نظرية واعداد الجانب الميداني على قائمة االستبيان الموجهة لمفردات العينة والتي تبلغ ال
 .ك للتأكد من صحة الفروض الدراسةمفردة وتم واستخدام التحليل االحصائي وذل

 :اسة الى النتائج اآلتيةوقد توصلت الدر 
أنه يوجد عالقة  توجد داللة إحصائية كافية تؤكد عدم صحة الفرض الفرعي األول، أي (1

 .معنوية بين المراجعة الخارجية وفاعلية اإلدارة البيئية
توجد داللة إحصائية كافية تؤكد عدم صحة الفرض الفرعي الثاني، أي أنه يوجد عالقة  (9

 .معنوية بين حقوق أصحاب المصالح األخرى وفاعلية اإلدارة البيئية
رعي الثالث، أي أنه يوجد عالقة توجد داللة إحصائية كافية تؤكد عدم صحة الفرض الف (3

 .معنوية بين فعالية المساهمين وفاعلية اإلدارة البيئية
 :ات التي يقدمها الباحثون ما يليومن أهم التوصي

االهتمام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات بشكل عام داخل المنشآت وخاصة لها تأثيرها  (0
 .على فعالية أنشطة إدارة الشركات

تقالل أعضاء لجنة المراجعة، وكذلك أن تقوم لجنة المراجعة برقابة االهتمام بمتابعة اس (9
 ومراجعة إدارة المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية

االهتمام بحضور مدير إدارة المراجعة الداخلية كل اجتماعات لجنة المراجعة لما في ذلك  (3
 .من أهمية لفعالية إدارة أعمال الشركات
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 مقدمة الدراسة
دارية عديدة، وذلك نتيجة شهد  العالم خالل العقود الثالثة الماضية انهيارات مالية وا 

القصور الذي تخلل القوانين والتشريعات التي تحكم ممارسة األعمال واألنشطة التجارية والتي 
أدت إلى حدوث الكثير من حاالت اإلفالس والتعسر والعسر المالي للعديد من الشركات الرائدة 

في العديد من دول العالم كالواليات المتحدة األمريكية ودول شرق آسيا وروسيا  والعمالقة
وكشركة أنرون وشركة ورد كم، مما أدى إلى تأثر اقتصاديات الدول التي تنتمى إليها، وتكبد 

 .(001، 9101، أمين السيد احمد. )المساهمين فيها خسائر فادحة
ن الدور الحيوي للجان المراجعة كما دفعت هذه االنهيارات أيضا إلى البحث ع

والمراجعين الداخليين والخارجيين في عمليات حوكمة الشركات، حيث تعتبر كل هذه األطراف 
وسيلة إشرافيه على جودة التقارير المالية، حيث تحتاج حوكمة المؤسسات إلى العديد من 

مجلس اإلدارة، لجنة اآلليات والوسائل واألدوات للتطبيق الجيد لها، سواء داخل المؤسسة ك
المراجعة، المراجعة الداخلية، أو خارجها كالمراجعة الخارجية واألنظمة والقوانين التي تنظم 

 ( 33، 9102 ،احمد محمد سيد. )المؤسسات بما يضمن تطبيق مبادئهاعمل 
قياس مدى التأثير الذي تحدثه آليات الحوكمة الداخلية من هنا يهدف البحث الى 

االلتزام البيئي للشركات وفاعلية اإلدارة البيئية بغرض تحقيق التنمية المستدامة  والخارجية على
 .في المجتمع المصري

 

 مشكلة الدراسة
لقد أثبتت االنهيارات والفضائح المالية، التي طالت كبريات الشركات في العالم والمدرجة 

ريكية، روسيا واليابان في أسواق رأس المال بشكل خاص، في دول مثل الواليات المتحدة األم
ودول شرق آسيا، فشل األساليب التقليدية في منع مسببات تلك االنهيارات والفضائح، والتي 
كان لحدوثها آثار مدوية ونتائج مدمرة، األمر الذي دفع الجهات المعنية على المستوى المحلى 

التي كانت وراء حدوث واإلقليمي والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد األسباب الرئيسية 
تلك األزمات واالنهيارات، والتي كانت ترتبط بشكل كبير بالجوانب المحاسبية وكانت الحوكمة 
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محمد .)وآلياتها ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث مثل هذه األزمات أو الحد منها على أقل تقدير
 .( 03، 9112، مصطفى سليمان

(  9112، فهد)دراسة لوحظ أن ، سابقةع الباحثون على الدراسات الومن خالل اطال
حالي هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس ( الحوكمة)بنظام إدارة ومراقبة المنشآت اهتمت 

على فقد اهتمت بالتعرف (  9102، عبداللطيف)دراسة أما ، ."التعاون لدول الخليج العربية 
مراقبي حسابات الشركات المقيدة  معرفة أهم اآلثار اإليجابية الحوكمية لترشيد قرارات اختيار

محاولة تطوير التقرير المالي (  9102، عقل)دراسة أما . بالبورصة وتغييرهم وتحديد أتعابهم
وقد اعتمدت . شفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركاتومعياره المصري لتفعيل مبدأ اإلفصاح وال

الدراسة التحليلية تحليل الدراسة على كل من المنهج االستنباطي واالستقرائي وقد تضمنت 
التقارير المالية لعينة مختارة من الشركات والبنوك المقيدة بسوق األوراق المالية المصرية 

 .شرك 31وعددها 
 

 أسئلة الدراسة
ما مدى وجود أثر جوهري آللية حوكمة الشركات على مجلس إدارة الشركات على فاعلية  (0

 ؟ ارة البيئيةاإلد
 ؟الشركات على مجلس إدارة الشركات حوكمة ما مدى أثر تطبيق آليات (9
 ؟ ركات على فاعلية اإلدارة البيئيةما مدى تفعيل تطبيق آليات حوكمة الش (3
 ؟فاعلية اإلدارة البيئية للشركات ما مدى التقيد بالقوانين والتشريعات البيئية على (3

 

 أهمية الدراسة
  :يمكن تحديد األهمية العلمية والتطبيقية على النحو التالي

تنبع األهمية لتناوب عملية الربط بين حوكمة الشركات من ناحية " : من الناحية العلمية -
 .رغراض تحقيق التنمية المستدامةوفاعلية اإلدارة البيئية من ناحية آخري أل

تقديم توصيات وزارة البيئة للشركات في مجال تطبيق آليات : من الناحية التطبيقية -
 .ألرغراض تحقيق التنمية المستدامةلمسئولياتها المجتمعية الحوكمة لضمان قيام الشركات 
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 أهداف الدراسة
قياس مدى التأثير الذي تحدثه آليات الحوكمة الداخلية " الهدف األساسي للدراسة هو 

والخارجية على االلتزام البيئي للشركات وفاعلية اإلدارة البيئية بغرض تحقيق التنمية 
 .المستدامة في المجتمع المصري

 :نستمد منه عدة اهداف فرعية منهاو 
دراسة أثر جوهري آللية حوكمة الشركات على مجلس إدارة الشركات على فاعلية اإلدارة  (0

 .البيئية
 .دراسة تأثير لقياس تطبيق آليات حوكمة الشركات على مجلس إدارة الشركات (9
 .دراسة تفعيل تطبيق آليات حوكمة الشركات على فاعلية اإلدارة البيئية (3
 .اسة مدى التقيد بالقوانين والتشريعات البيئية على فاعلية اإلدارة البيئية للشركاتدر  (3

 

 فروض الدراسة
 :لة للمشكلة محل الدراسة كالتاليكأسباب محتم :تم صيارغة الفروض التالية

 .المراجعة الخارجية وفاعلية اإلدارة البيئيةال يوجد عالقة معنوية بين : الفرض الرئيسي األول
حقوق أصحاب المصالح األخرى وفاعلية ال توجد عالقة معنوية بين : الرئيسي الثاني الفرض

 .اإلدارة البيئية
 .فعالية المساهمين وفاعلية اإلدارة البيئيةال توجد عالقة معنوية بين :الفرض الرئيسي الثالث

 

 الدراسات السابقة
 :دراسات السابقة العربيةال: أوالا 

تطبيق : والوقوف على العالقة بينفت الدراسة الى التعرف وقد هد (2112, فهد)دراسة 
واء كانت مؤسسات أو وتفعيل الحوكمة وما يترتب على ذلك من إدارة ومراقبة المنظمات س

حوكمة الشركات هي نظام شامل يتضمن مقاييس ألداء توصلت الدراسة إلى  .شركات حكومية
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تمنع أي طرف من األطراف ذات العالقة  اإلدارة الجيدة، ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية
بالمنشأة داخليا أو خارجيا من التأثير بصفة سلبية على أنشطة المنشأة وبالتالي ضمان 
االستخدام األمثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع األطراف بطريقة عادلة تحقق الدور 

 .اإليجابي للمنشأة لصالح مالكها أو لصالح المجتمع ككل 
معرفة أهم اآلثار وقد هدفت الدراسة الى التعرف على (  2112, عبداللطيف )اسة در 

اإليجابية الحوكمية لترشيد قرارات اختيار مراقبي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة وتغييرهم 
اقترحت الدراسة مدخال جديدا لترشيد وقد توصلت نتائج الدراسة الى أن .  وتحديد أتعابهم
حيث أن انفراد مجلس اإلدارة بقرارات التعيين والعزل . ومكافأة مراقبي الحسابات  قرارات اختيار

والتغيير وتحديد األتعاب لمراقبي الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية ال يستقيم وكون 
  .مجلس اإلدارة مكلف بالرقابة على هذه األنشطة أيضا 

ى دراسة وتحليل دور لجان المراجعة فى وقد هدفت الدراسة إل(  2112, سامي )دراسة 
زيادة فاعلية حوكمة الشركات وآثارها على جودة القوائم المالية المنشورة فى بيئة األعمال 

، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن لجان المراجعة فى بيئة األعمال المصرية لم المصرية
وهيئة سوء المال، أو من حيث ، سواء من حيث جهد المجامع المهنية تحظ باإلهتمام الكافى
 .المتطلبات التشريعية

وقد هدفت الدراسة إلى أن حوكمة (  2112, مصطفى محمود أبو بكر/ د)دراسة 
الشركات يقصد بها اإلعتماد على مجموعة من اإلجراءات والضوابط والمعايير المحاسبية، وقد 

مقومات حماية أموال توصلت نتائج الدراسة إلى أن حوكمة الشركات تؤدى إلى توفير 
المستثمرين وحصولهم على العوائد المناسبة وضمان عدم إستخدام أموالهم فى مجاالت أو 

ة أو المديرين لتحقيق أرغراض إستثمارات رغير آمنة فضال عن عدم إستخدامها من قبل اإلدار 
، وذلك من خالل الضوابط أو اإلجراءات المحاسبية ويتناول هذا التعريف حوكمة خاصة

لشركات من الناحية المحاسبية ويشير إلى أإن اإلجراءات والمعايير المحاسبية هى األساس ا
من حصولهم على عوائد مناسبة الذى يوفر قدر مالئم من الحماية ألموال المستثمرين ويض

 .ستثماراتهماعلى 
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 :الدراسات السابقة األجنبية: ثانياا 
استخدام أسلوب األداء راسة الى وقد هدفت الد(  Kaplan & David, 2005)دراسة 

المتوازن لتقويم األداء االستراتيجي إلدارة المراجعة الداخلية في مجال تحسين درجة االلتزام 
استخدام أسلوب األداء المتوازن كنظام إداري متكامل يسعى . بمقومات إطار حوكمة الشركات 

ئوليتها وكونه بمثابة نظاما للتغذية نحو ضمان التزام إدارة المراجعة الداخلية بأداء واجبات مس
 . الرقابية للمستقبل 

وقد هدفت الدراسة إلى (  Sarens,Abdolmohammadi,Andlenz, 2012)دراسة 
أكدت الدراسة على أن وظيفة المراجعة الداخلية عادة ما تخدم أطرافا تمارس دورا هاما في ان 

والمراجع الخارجي، فضال عن ذلك فإن عمليات الحوكمة مثل مجلس اإلدارة، ولجنة المراجعة 
وظيفة المراجعة الداخلية تخدم وتضيف قيمة لهؤالء الذين يخضعون للحوكمة مثل اإلدارة 
دارة العمليات،  دارة التكنولوجيا والمعلومات وا  والوحدات التنظيمية الفردية مثل اإلدارة المالية وا 

عن الحوكمة  تخدم سيدين أولهم المسئولونتيجة لذلك فإن وظيفة المراجعة الداخلية عادة ما 
 .والثاني الخاضع لها

 

 االطار النظرى والمف اهيمى للدراسة
البيئة من وجهة النظر ، البيئة) لمفاهيم بالتوضيح أهمها تناولت الدراسة مجموعة من ا

 (.اإلفصاح والشفافية، حوكمة الشركات، اجعةلجنة المر ، االقتصادية
 :ظر االقتصاديةلبيئة من وجهة النمفهوم ا (0

هناك عدة تعريفات لعلم االقتصاد وأكثر التعريفات انتشارًا هو ذلك الذى ذكره االقتصادي 
ويقول إن علم االقتصاد يعنى بدراسة النشاط اإلنساني في سعيه إلشباع " ليونيل روبنز " 

االقتصاد  ومن هذا التعريف نجد أن علم .حاجاته الكثيرة المتزايدة بواسطة موارده المحدودة 
أصبح ال يقتصر على النواحي االقتصادية أو دراسة العرض والطلب فقط إنما أصبح يأخذ في 
االعتبار كل النواحي اإلنسانية واالجتماعية وكل ما يحيط باإلنسان وقدرته على إشباع حاجاته 

 .( 02، 0223: عبدالمنعم راضي.)بيئة المحيطة بهمن ال
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بأنها لجنة تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة رغير  Spireحيث عرفها  :لجنة المراجعة (2
 .التنفيذيين، يقومون باإلشراف على كيفية الرقابة والتقرير عن أداء النشاط

أنها لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة، تتمثل مسئولياتهم في فحص  Bratiottaوعرفها 
لمراجع الخارجي ومراجعة التقارير المالية السنوية، وتعمل بصفة عامة كحلقة وصل بين ا
، ياسر السيد .) ومحاسبي اإلدارة، وقد تتضمن أنشطتها التأكد من عملية تعيين المراجعين

9102  ،992 ) 
اإلطار التي تمارس فيه المنشآت وجودها " يقصد بحوكمة الشركات  :حوكمة الشركات (3

أصحاب وتركز الحوكمة على العالقات بين الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين و 
المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية، وكيفية التعامل مع كل هذه األطراف في اإلشراف 

 ( 912،  9113، رغرفة التجارة األمريكية  ".)على عمليات المنشأة
اإلفصاح هو وسيلة لحماية : تعريف اإلفصاح والشفافية :اإلفصاح والشفافية (4

استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب المستثمرين والمساهمين ضد التعامل الذاتي في 
، هو أول دفاع ضد مخالفات "مسار التدقيق"، أو إنشاء "موالتتبع األ"القدرة على . شخصية

لذلك، يعمل اإلفصاح كآلية وقائية . النظام ويمكن أن يكون لها تأثير على الحكم الرشيد
 .(032،  9102 ، العابدي.) ويبني الثقة في جميع أصحاب المصلحة

 

 جراءات الدراسةإ 
إلى شهر يوليو  9102ر أرغسطس من شه) اقتصرت الدراسة على الفترة الزمنية من  (0

ويرجع سبب اختيار هذه الفترة نظرًا لتوافر مصادر البيانات والمعلومات . 9131
 .ة والتي سوف يعتمد عليها الباحثاإلحصائية عن هذه الفتر 

 .ي الشرقيةنة العاشر من رمضان فمدي :الحدود المكانية  (9
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 منهجية الدراسة
 Analytical تعتمد الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي: أسلوب الدراسة: أوالا 

Descriptive Approach  لموضوع الدراسة، وهذا المنهج معمول به في كثير من البحوث
م والدراسات الخاصة تلك التي تتناول ظواهر اجتماعية تتعلق بالممارسات اليومية حيث ت

وريات والمجالت العلمية االطالع على عدد من البحوث والدراسات المنشورة في الد
وكذلك المنشورة على شبكة اإلنترنت باإلضافة إلى االطالع على آليات وقواعد . المتخصصة

 .الحوكمة الصادرة عن المنظمات والهيئات العالمية المحلية
من التقارير والنشرات واألدلة  حيث اعتمد الباحث على مجموعة :الدراسة النظرية (0

وقد تم تجميع البيانات ، االقتصادية والمالية عند جمع البيانات الثانوية الالزمة للدراسة 
 .ذات الصلة بحوكمة الشركات في مصر

حيث اعتمد الباحث عند جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة على  :الدراسة الميدانية (2
وذلك لقياس أثر حيث تم سؤال مفردات مجتمع البحث عن أسلوب المالحظة واالستقصاء 

تطبيق على شركة النساجون التطبيق آليات حوكمة الشركات على فاعلية اإلدارة البيئية ب
مفردة وتم انشاء استمارة االستقصاء وتم  002والذين كانوا يبلغون  .الشرقيون بالشرقية

بهدف معرفة مدى  (Reliability and Validity tests)إجراء اختباري الثبات والصدق 
 .صدق وصحة وصالحية قائمة االستقصاء إلجراء التحليالت اإلحصائية الالحقة

يوضح نتائج تطبيق كاًل من اختباري الثبات والصدق على مستوى متغيرات ( 0)والجدول 
 .الدراسة
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 نتائج تطبيق معاملي الثبات والصدق: (0)جدول
عدد  (ت الفرعيةالمتغيرا)األبعاد  المتغيرات

 العبارات
معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

آليات 
الحوكمة 
 الداخلية

 17221 17223 2 مجلس اإلدارة
 17222 17222 2 لجنة المراجعة

 17292 17220 2 المراجعة الداخلية
 17222 17212 2 اإلفصاح والشفافية
 17222 17212 2 مكافآت التنفيذيين

 17212 17292 31 االجمالي
آليات 
الحوكمة 
 الخارجية

 17232 17202 2 المراجعة الخارجية
 17292 17221 2 حقوق أصحاب المصالح األخرى

 17221 17299 2 فعالية المساهمين
 17212 17293 02 االجمالي
 17230 17222 02 فاعلية اإلدارة البيئية

 :أن( 0)تبين من الجدول 
تزيد عن أو تقترب ( األبعاد)لجميع المتغيرات  Cornbrash's Alphaقيمة معامل الثبات  (0

 .، مما ُيشير إلى أن هناك استقرار في العبارات التي تتكون منها تلك المتغيرات172من 
، مما يشير إلى أن قائمة 172تزيد عن ( األبعاد)قيمة معامل الصدق لجميع المتغيرات  (9

علمًا بأنه تم استبعاد العبارة . راتاالستقصاء تقيس ما وضعت لقياسه فيما يتعلق بتلك المتغي
الرابعة من ُبعد مجلس اإلدارة، والعبارة السادسة من ُبعد لجنة المراجعة، والعبارتين السادسة 
والسابعة من ُبعد المراجعة الداخلية، والعبارة السابعة من ُبعد اإلفصاح والشفافية، والعبارة 

السابعة من ُبعد  حقوق أصحاب المصالح  السادسة من ُبعد المراجعة الخارجية، والعبارة
األخرى، والعبارة السابعة من ُبعد فعالية المساهمين، وذلك لالرتباط العكسي لتلك العبارات 

 .بهذه األبعاد مما كان سيكون له أثرًا سلبيًا وبالتالي ينتج عنه ضعف قائمة االستقصاء
س ما وضعت لقياسه وبالتالي فإنها وكمحصلة نهائية يمكن القول أن قائمة االستقصاء تقي   

ُتمثل مجتمع الدراسة بشكل جيد، لذلك يمكن االعتماد على بيانات تلك القائمة في عمل 
ومن هنا تم االنتقال إلى المرحلة الثالثة من عملية . التحليالت واالختبارات اإلحصائية الالحقة

 .اعداد وتجهيز البيانات وهي تكوين متغيرات الدراسة
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 :مجتمع وعينة الدراسة: اا ثاني
  شركة النساجون الشرقيون بالشرقيةيتمثل مجتمع الدراسة في العاملين بقطاع  :مجتمع الدراسة
العاملين بالشركة من اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى واإلدارة تم أخذ العينة من  :عينة الدراسة

ارات االستقصاء على هذه العينة والتي وقد تم توزيع استم (.األقسام اإلدارية بالشركة ) ا الدني
 .9131إلى شهر يوليو  9102مفردة في شهر أرغسطس  002يبلغ عددها 

عرض الباحث النتائج ومناقشتها  :األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة: ثالثاا 
على فاعلية  قياس أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات )وذلك في ، في ضوء فروض الدراسة

 ( ة البيئيةاإلدار 
برنامج الحزم " تم تفريغ البيانات عن طريق البرنامج االحصائي المعروف  :التحليل االحصائي

وتم التحليل "  Statistical package for Social Sciencesاالحصائية للعلوم االجتماعية 
 Microsoft Excel 2016 برنامجباستخدام كاًل من االحصائي باستخدام الحاسب اآللي 

وقد قام الباحث بإجراء مجموعة من التحليالت اإلحصائية الختبار  .SPSS 25 برنامجو 
 .فروض الدراسة ، ومن هنا سوف يتم التحقق من مدى صحة أو عدم صحة فروض الدراسة

 

 نتائج الدراسة
 :نتائج الدراسة التطبيقية: أوالا 
الدراسة التطبيقية لدراسة  يستعرض الباحث فيما يلي أهم النتائج التي توصل اليها من خالل 

ويمكن تقسيم هذه ، على فاعلية اإلدارة البيئية قياس أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات
 :النتائج الى البنود اآلتية

بعد دراستنا لمختلف الجوانب المتعلقة بكل من حوكمة الشركات والمراجعة، وكذا محاولة تبيان 
م بعد قيامنا بالدراسة الميدانية تمكنا إلى التوصل دور المراجعة في تطبيق حوكمة الشركات، ث

 : إلى النتائج التالية
تمثل حوكمة الشركات الكيفية التي تدار بها الشركات وتراقب من طرف جميع األطراف  (0

ذات العالقة بالشركة، وبالتالي فهي تعتبر بمثابة األداة التي تضمن كفاءة إدارة الشركة في 
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ستها للمخاطر، وهو ما يعتبر كمؤشر عن تحقيق الشركة ألهدافها استغاللها لمواردها ودرا
 . بالدرجة األولى وأهداف األطراف ذات العالقة بها

جراءات تنظيمية وقانونية  (9 إن أسلوب حوكمة الشركات بما يتضمنه من مبادئ وقواعد وا 
المراجعة  إلخ، سيسمح بتفعيل تبني واستخدام معايير..ومحاسبية مالية واقتصادية وأخالقية 

الدولية ومن ثم تحقيق درجة أكبر من الشفافية والوضوح في البيانات وبالكم وبالجودة 
 . المطلوبة في ظل الموازنة لتلبية مصالح مختلف األطراف

أوضحت الدراسة من خالل التجارب أن اآلليات والمعايير الموضوعة لحوكمة الشركات  (3
جتماعية والثقافية والسياسية لذلك البلد، وهذا في كل بلد تتأثر بالظروف االقتصادية واال

يؤكد عدم وجود نموذج للحوكمة يمكن أن يطبق في جميع البلدان، مما حدى بالمنظمات 
رشادات عامة لحوكمة الشركة بحيث يمكن لكل بلد  الدولية المعنية إلى وضع مبادئ وا 

 . تكييفها بما ينسجم مع الظروف الخاصة
كمة توافر التنظيم اإلداري والمهني المتكامل الذي يشتمل على يتطلب تنفيذ أعمال الحو  (4

دارة مراجعة داخلية ومراجع خارجي مستقل   .وجود مجلس إدارة فعال ولجنة مراجعة وا 
إن تفعيل آليات المراجعة سيؤدي بدوره إلى تفعيل أسلوب حوكمة الشركات من خالل القيام  (2

داخلي ومختلف لجان المراجعة بما يسمح بعملية الربط بين مجلس اإلدارة والمراجع ال
  .بتحقيق االستقاللية وكفاءة األداء المهني

جودة الحوكمة تعتمد بشكل كبير على فعالية اآلليات المتبناة والمعبر عنها بالمراجعة  (2
الداخلية والخارجية باإلضافة إلى التدقيق بنوعيه واللجان ومجلس اإلدارة، تعتبر أحد الروافد 

ضرورية المؤدية للحوكمة الفعالة من خالل ترشيد القواعد واإلجراءات إلنتاج الهامة وال
معلومات مالية ومحاسبية جيدة تتوافق مع البيئة التي تطبق فيها، ولكن يجب إحداث نوع 
من االنسجام بينها وهذا ما يزيد من الشفافية واإلفصاح ونزاهة التقارير المقدمة وخدمة كل 

فنجاح الحوكمة في تحقيق أهدافها يتوقف على تكامل اآلليات األطراف ذات المصلحة 
الداخلية والخارجية ألنها تعتبر العناصر األكثر احتكاكا بالشركة لتحقيق التطبيق األمثل 

 . والفعال للحوكمة 
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وفيما يلي التحليالت اإلحصائية التي تمت : لنتائج الخاصة باختبارات الفروضا: ثانياا 
أو عدم صحة فروض الدراسة الرئيسية وما يندرج تحتها من فروض الختبار مدى صحة 

 .فرعية
في هذا القسم قام الباحث بإجراء بعض : التحليالت االحصائية الختبار الفرض الرئيسي األول

ال "التحليالت اإلحصائية الختبار مدى صحة أو عدم صحة الفرض الرئيسي األول القائل 
، ويتفرع الفرض "حوكمة الداخلية وفاعلية اإلدارة البيئيةيوجد عالقة معنوية بين آليات ال

 :الرئيسي األول إلى عدة فروض فرعية كما يلي
 .ال يوجد عالقة معنوية بين مجلس اإلدارة وفاعلية اإلدارة البيئية -0
 .ال يوجد عالقة معنوية بين لجنة المراجعة وفاعلية اإلدارة البيئية -9
 .الداخلية وفاعلية اإلدارة البيئية ال يوجد عالقة معنوية بين المراجعة -3
 .ال يوجد عالقة معنوية بين اإلفصاح والشفافية وفاعلية اإلدارة البيئية -3
 .ال يوجد عالقة معنوية بين مكافآت التنفيذيين وفاعلية اإلدارة البيئية -2

وقد اعتمد الباحث في اختبار هذا الفرض على تطبيق تحليل االنحدار الخطي المتعدد 
المتغير )على فاعلية اإلدارة البيئية ( المتغيرات المستقلة)ثير آليات الحوكمة الداخلية لدراسة تأ

وسوف يتم ذلك باستخدام طريقة االنحدار المتدرج لتحديد المتغيرات المستقلة األكثر أهمية  (.التابع
ًا على فاعلية وتأثيرًا في نموذج االنحدار، أي تحديد آليات الحوكمة الداخلية األكثر أهمية وتأثير 

 Multiple)نتيجة كاًل من معامل االرتباط المتعدد ( 2)وفيما يلي يوضح الجدول . اإلدارة البيئية

Coefficient of Correlation (R)) ومعامل التحديد المتعدد ،(Coefficient of 

Determination (R2)) ومعامل التحديد المعدل ،(Coefficient of Determination 

Adjusted (Adjusted R2)) والخطأ المعياري للتقدير ،(Standard Error of the 

Estimate (S.E.)) باإلضافة إلى نتيجة اختبار ،F  بجدول تحليل التباينANOVA table 
قيم معامالت االنحدار ( 01)كما يوضح الجدول . للتأكد من معنوية وأهمية نموذج االنحدار ككل

 Standardized)والمعيارية ( Unstandardized Coefficients)رغير المعيارية 
Coefficients) ونتيجة اختبار ،t-test  للتأكد من معنوية المتغيرات المستقلة المكونة للنموذج

باستخدام معامل ( Collinearity)كاًل على حده، باإلضافة إلى ونتيجة اختبار االزدواج الخطي 



 وآخرون أسماء سيد محمد كريم
 

 252 9102يونيه ، الثانيربعون، الجزء واأل السادس المجلد

. ، وأخيرًا ترتيب المتغيرات حسب األهميةVariance Inflation Factor (VIF)تضخم التباين 
 .المتغيرات رغير المعنوية احصائياً ( 00)كما يوضح الجدول 

 بين آليات الحوكمة الداخلية وفاعلية اإلدارة البيئيةملخص نموذج االنحدار : (2)جدول 
 معامل
 االرتباط
 (r) 

 معامل
 التحديد
 (r

2
) 

 التحديد معامل
 المعدل

 (r
2
 Adjusted) 

 خطأال
 المعياري
 للتقدير

 ANOVA جدول تحليل التباين

F(4, 114) 
 القيمة االحتمالية

p-value 

17229 17233 17232 1792323 297222 17111 
 

بين آليات الحوكمة الداخلية وفاعلية اإلدارة ومعامالت نموذج االنحدار  tاختبار  :(3)جدول 
 البيئية

المتغيرا

 ت

 معامالت نموذج االنحدار
لمعامالت ا

 المعيارية

 اختبار

t-test 

 االزدواج الخطي

Collinearity 

ترتيب 

المتغيرا

ت حسب 

األهمية 

طبقاً 

لمعامل 

Beta 

قيمة 

 المعامل

الخطأ 

 المعياري

 معامل

Beta 

قيمة 

 اختبار

t 

القيمة 

 االحتمالية

p-value 

VIF 

(a)

 الثابت
045.1 142.0 ---- 545.2 14111 ---- ---- 

مجلس 

 اإلدارة

X1.1 

 األول 04150 14111 ..0.40 .14.2 141.2 14620

مكافآت 

 التنفيذيين

X1.5 

 الثاني .402. 14111 64201 145.0 .1410 ..145

اإلفصاح 

 والشفافية

X1.4 

 الثالث ..40. 14111 4025. 0..14 .1410 .14.5

المراجعة 

 الداخلية

X1.3 

 الرابع ..041 .1411 .24.5- ..140- 141.6 14.5-
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بين آليات الحوكمة الداخلية وفاعلية المتغيرات رغير المعنوية في نموذج االنحدار : (4)جدول 
 اإلدارة البيئية

 المتغيرات
 اختبار المعامالت المعيارية

t-test 
 االزدواج الخطي
Collinearity 

 معامل
Beta 

 قيمة اختبار
t 

 القيمة االحتمالية
p-value 

VIF 

 X1.2 -17122 -07392 17022 07922لجنة المراجعة 
 :يتضح أن( 3)و( 3)من الجدولين 

 

، (X1.4)، واإلفصاح والشفافية (X1.5)، ومكافآت التنفيذيين (X1.1)مجلس اإلدارة  :األبعاد -0
ُتعتبر من أهم أبعاد آليات الحوكمة الداخلية وأكثرهم تأثيرًا في ( X1.3)والمراجعة الداخلية 

. رًا الحتوائهما بنموذج االنحدار وفقًا لطرية االنحدار المتدرج، نظ(Y)فاعلية اإلدارة البيئية 
يعتبر هو الُبعد األعلى تأثيرًا على فاعلية اإلدارة البيئية واألكثر مجلس اإلدارة كما أن 

أعلى من كل ( 17293)له  Betaأهمية في بناء نموذج االنحدار حيث أن قيمة معامل 
والمراجعة الداخلية ( 17322)اح والشفافية واإلفص( 17222)من مكافآت التنفيذيين 

(17033.) 
ترتبط  مجلس اإلدارة، ومكافآت التنفيذيين، واإلفصاح والشفافية، والمراجعة الداخلية :األبعاد -9

ارتباطًا ضعيفًا بُبعد االنهاك العاطفي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد 
ع مجتمعة أن تُفسر ما يقرب من أيضًا يالحظ أن تلك المتغيرات تستطي(. 17229)

، في حين أن الجزء المتبقي فاعلية اإلدارة البيئيةمن التغيرات التي تطرأ على % 2373
فاعلية اإلدارة قد يرجع إلى عوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على %(  9272)

حديد المتعدد المعدل قيمة معامل التوبالنظر إلى . ولم يتم تناولها بالدراسة الحالية البيئية
، مما (17233)يتبين أنها ال تختلف كثيرًا عن قيمة معامل التحديد المتعدد ( 17232)

 في بناء نموذج االنحدار، أي أن لها تأثيرًا على فاعليةتلك المتغيرات ُيشير إلى أهمية 
غيرات ، أي أن قيمة معامل التحديد الحالية لم تنتج من زيادة عدد المتاإلدارة البيئية

نما نتيجة أهمية كل متغير منها في التأثير على   .فاعلية اإلدارة البيئيةالمستقلة وا 
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ومن الممكن االعتماد ( نموذج جيد)يعتبر نموذج معنوي نموذج االنحدار الذي تم بناءه  -3
بجدول تحليل التباين  F، حيث أن القيمة االحتمالية الختبار %2عليه بمستوى معنوية 

 = α (F (4, 114) = 82.776, p–value = 0.000 < αستوى المعنوية تقل عن قيمة م
مجلس اإلدارة، ومكافآت التنفيذيين، واإلفصاح  :عالوة على ذلك تبين أن األبعاد(. 0.05

تعتبر متغيرات ذات داللة إحصائية معنوية في تكوين نموذج والشفافية، والمراجعة الداخلية 
أن حيث  ،فاعلية اإلدارة البيئيةن لها تأثيرًا هامًا على ، أي أ%2االنحدار بمستوى معنوية 
–α (pلكــل منهم تقـل عن قيمة مستــوى المعنوية المعياري  tالقيمة االحتماليــة الختبار 
value < α = 0.05 .) تلك إضافة إلى ذلك تبين أنه ال يوجد ازدواج خطي بين

، وهذا يعني 01كل منهما تقل عن ل VIF، حيث أن قيمة معامل تضخم التباين المتغيرات
ال تؤثر بالسلب على نموذج االنحدار تلك المتغيرات المستقلة أن عالقة االرتباط بين 

 .وبالتالي نموذج االنحدار الذي تم بناءه يعتبر نموذج جيد
، واختبار t-testواختبار  Fوكمحصلة نهائية وُبعدما اجتاز النموذج كاًل من اختبار 

، كما أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي فإنه يمكن االعتماد على نموذج االزدواج الخطي
مجلس اإلدارة : ، باستخدام األبعاد(01)المستخرجة من الجدول ( 3)االنحدار الممثل بالمعادلة 

(X1.1) ومكافآت التنفيذيين ،(X1.5) واإلفصاح والشفافية ،(X1.4) والمراجعة الداخلية ،
(X1.3 )ة، وفاعلية اإلدارة البيئية كمتغيرات مستقل(Y )كمتغير تابع. 

Y = 1.540 + 0.628 X1.1 + 0.537 X1.5 + 0.357 X1.4 – 0.135 X1.3     
، (X1.5)، ومكافآت التنفيذيين (X1.1)مجلس اإلدارة : وحيث أن إشارة المتغيرات المستقلة

عني أن هناك ارتباط طردي فهذا ي( 3)موجبة من واقع المعادلة ( X1.4)واإلفصاح والشفافية 
بين تلك المتغيرات ومتغير فاعلية اإلدارة البيئية، أي أن زيادة االهتمام بمجلس ( ايجابي)

اإلدارة ومكافآت التنفيذيين واإلفصاح والشفافية ينتج عنه زيادة فاعلية اإلدارة البيئية والعكس 
سالبة من واقع المعادلة ( X1.3)المراجعة الداخلية : وحيث أن إشارة المتغير المستقل. صحيح

بين هذا المتغير ومتغير فاعلية اإلدارة البيئية، ( سلبي)فهذا يعني أن هناك ارتباط عكسي ( 3)
أي أن زيادة االهتمام بالمراجعة الداخلية ينتج عنه انخفاض فاعلية اإلدارة البيئية والعكس 

 :مما سبق يخلص الباحث إلى أنه. صحيح
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كافية تؤكد عدم صحة الفرض الفرعي األول، أي أنه يوجد عالقة  توجد داللة إحصائية .0
 .معنوية بين مجلس اإلدارة وفاعلية اإلدارة البيئية

توجد داللة إحصائية كافية تؤكد صحة الفرض الفرعي الثاني، أي أنه ال يوجد عالقة  .2
 .معنوية بين لجنة المراجعة وفاعلية اإلدارة البيئية

ة تؤكد عدم صحة الفرض الفرعي الثالث، أي أنه يوجد عالقة توجد داللة إحصائية كافي .3
 .معنوية بين المراجعة الداخلية وفاعلية اإلدارة البيئية

توجد داللة إحصائية كافية تؤكد عدم صحة الفرض الفرعي الرابع، أي أنه يوجد عالقة  .4
 .معنوية بين اإلفصاح والشفافية وفاعلية اإلدارة البيئية

ة كافية تؤكد عدم صحة الفرض الفرعي الخامس، أي أنه يوجد عالقة توجد داللة إحصائي .2
 .معنوية بين مكافآت التنفيذيين وفاعلية اإلدارة البيئية
في هذا القسم قام الباحث بإجراء بعض  :التحليالت االحصائية الختبار الفرض الرئيسي الثاني

ال "رئيسي الثاني القائل التحليالت اإلحصائية الختبار مدى صحة أو عدم صحة الفرض ال
، ويتفرع الفرض "يوجد عالقة معنوية بين آليات الحوكمة الخارجية وفاعلية اإلدارة البيئية

 :الرئيسي األول إلى عدة فروض فرعية كما يلي
 .ال يوجد عالقة معنوية بين المراجعة الخارجية وفاعلية اإلدارة البيئية -0
 .مصالح األخرى وفاعلية اإلدارة البيئيةال يوجد عالقة معنوية بين حقوق أصحاب ال -9
 .ال يوجد عالقة معنوية بين فعالية المساهمين وفاعلية اإلدارة البيئية -3

وقد اعتمد الباحث في اختبار هذا الفرض على تطبيق تحليل االنحدار الخطي المتعدد 
المتغير )البيئية  على فاعلية اإلدارة( المتغيرات المستقلة)لدراسة تأثير آليات الحوكمة الخارجية 

وسوف يتم ذلك باستخدام طريقة االنحدار المتدرج لتحديد المتغيرات المستقلة األكثر (. التابع
أهمية وتأثيرًا في نموذج االنحدار، أي تحديد آليات الحوكمة الخارجية األكثر أهمية وتأثيرًا 

من معامل االرتباط  نتيجة كالً ( 2)وفيما يلي يوضح الجدول . على فاعلية اإلدارة البيئية
المتعدد، ومعامل التحديد المتعدد، ومعامل التحديد المعدل، والخطأ المعياري للتقدير، باإلضافة 

كما . بجدول تحليل التباين للتأكد من معنوية وأهمية نموذج االنحدار ككل Fإلى نتيجة اختبار 
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 t-testرية، ونتيجة اختبار قيم معامالت االنحدار رغير المعيارية والمعيا( 03)يوضح الجدول 
للتأكد من معنوية المتغيرات المستقلة المكونة للنموذج كاًل على حده، باإلضافة إلى ونتيجة 
اختبار االزدواج الخطي باستخدام معامل تضخم التباين، وأخيرًا ترتيب المتغيرات حسب 

 .األهمية
 وفاعلية اإلدارة البيئيةبين آليات الحوكمة الخارجية ملخص نموذج االنحدار : (2)جدول 
 معامل

 االرتباط

 (r) 

 معامل

 التحديد

 (r
2
) 

 التحديد معامل

 المعدل

 (r
2
 

Adjusted) 

 الخطأ

 المعياري

 للتقدير

 ANOVA جدول تحليل التباين

F(3, 115) 
 القيمة االحتمالية

p-value 

17222 17222 17222 1701213 2327232 17111 
بين آليات الحوكمة الخارجية وفاعلية اإلدارة ت نموذج االنحدار ومعامال tاختبار : (6)جدول 

 البيئية

 المتغيرات

معامالت نموذج 
 االنحدار

المعامالت 
 المعيارية

 اختبار
t-test 

 االزدواج الخطي
Collinearity 

ترتيب 
 لمتغيراتا

حسب 
األهمية 
طبقاا 

لمعامل 
Beta 

قيمة 
 المعامل

الخطأ 
 المعياري

 معامل
 Beta 

قيمة 
 ختبارا

t 
 القيمة االحتمالية

p-value 
VIF 

(a)152.4 15234 ---- 15012 15122 الثابت ---- ---- 
فعالية 
 المساهمين

X1.4 
 األول 35961 15111 0956.1 15003 15130 156.0

حقوق 
أصحاب 
المصالح 
 األخرى
X1.3 

 الثاني 35990 15111 05023 152.2 15130 .1523

المراجعة 
 الخارجية
X1.1 

 الثالث 05104 15110 25034 15123 15109 15149
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 :يتضح أن( 2)و( 2)من الجدولين 
، والمراجعة (X2.2)، وحقوق أصحاب المصالح األخرى (X2.3)فعالية المساهمين  :األبعاد -0

فاعلية اإلدارة ُتعتبر من أهم آليات الحوكمة الخارجية وأكثرهم تأثيرًا في ، (X2.1)الخارجية 
فعالية كما أن . رًا الحتوائهما بنموذج االنحدار وفقًا لطرية االنحدار المتدرج، نظ(Y)البيئية 

يعتبر هو الُبعد األعلى تأثيرًا على فاعلية اإلدارة البيئية واألكثر أهمية في بناء المساهمين 
أعلى من كل من حقوق ( 17203)له  Betaنموذج االنحدار حيث أن قيمة معامل 

 (.17123)والمراجعة الخارجية ( 17922)أصحاب المصالح األخرى 
ترتبط  فعالية المساهمين، وحقوق أصحاب المصالح األخرى، والمراجعة الخارجية :األبعاد -9

ارتباطًا ضعيفًا بُبعد االنهاك العاطفي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد 
يقرب من أيضًا يالحظ أن تلك المتغيرات تستطيع مجتمعة أن تُفسر ما (. 17222)

، في حين أن الجزء المتبقي فاعلية اإلدارة البيئيةمن التغيرات التي تطرأ على % 2272
فاعلية اإلدارة قد يرجع إلى عوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على %(  373)

قيمة معامل التحديد المتعدد المعدل وبالنظر إلى . ولم يتم تناولها بالدراسة الحالية البيئية
، مما (17222)يتبين أنها ال تختلف كثيرًا عن قيمة معامل التحديد المتعدد ( 17222)

 في بناء نموذج االنحدار، أي أن لها تأثيرًا على فاعليةتلك المتغيرات ُيشير إلى أهمية 
، أي أن قيمة معامل التحديد الحالية لم تنتج من زيادة عدد المتغيرات اإلدارة البيئية

نما ن  .فاعلية اإلدارة البيئيةتيجة أهمية كل متغير منها في التأثير على المستقلة وا 
ومن الممكن االعتماد ( نموذج جيد)الذي تم بناءه يعتبر نموذج معنوي نموذج االنحدار  -3

بجدول تحليل التباين  F، حيث أن القيمة االحتمالية الختبار %2عليه بمستوى معنوية 
 α (F (3, 115) = 845.939, p–value = 0.000 < αتقل عن قيمة مستوى المعنوية 

فعالية المساهمين، وحقوق أصحاب المصالح  :عالوة على ذلك تبين أن األبعاد(. 0.05 =
تعتبر متغيرات ذات داللة إحصائية معنوية في تكوين نموذج األخرى، والمراجعة الخارجية 

أن حيث ، اإلدارة البيئية ةفاعلي، أي أن لها تأثيرًا هامًا على %2االنحدار بمستوى معنوية 
–α (pلكــل منهم تقـل عن قيمة مستــوى المعنوية المعياري  tالقيمة االحتماليــة الختبار 
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value < α = 0.05 .) تلك إضافة إلى ذلك تبين أنه ال يوجد ازدواج خطي بين
 ، وهذا يعني01لكل منهما تقل عن  VIF، حيث أن قيمة معامل تضخم التباين المتغيرات

ال تؤثر بالسلب على نموذج االنحدار تلك المتغيرات المستقلة أن عالقة االرتباط بين 
 .وبالتالي نموذج االنحدار الذي تم بناءه يعتبر نموذج جيد

، واختبار t-testواختبار  Fوكمحصلة نهائية وُبعدما اجتاز النموذج كاًل من اختبار 
الطبيعي فإنه يمكن االعتماد على نموذج  االزدواج الخطي، كما أن البواقي تتبع التوزيع

فعالية  :، باستخدام األبعاد(03)المستخرجة من الجدول ( 2)االنحدار الممثل بالمعادلة 
( X2.1)، والمراجعة الخارجية (X2.2)، وحقوق أصحاب المصالح األخرى (X2.3)المساهمين 

 .كمتغير تابع( Y)وفاعلية اإلدارة البيئية كمتغيرات مستقلة، 
 

Y = 0.055 + 0.691 X2.3 + 0.239 X2.2 + 0.048 X2.1                                   

، وحقوق أصحاب (X2.3)فعالية المساهمين : وحيث أن إشارة المتغيرات المستقلة
فهذا يعني أن ( 2)من واقع المعادلة  ، والمراجعة الخارجية موجبة(X2.2)المصالح األخرى 

بين تلك المتغيرات ومتغير فاعلية اإلدارة البيئية، أي أن زيادة ( يجابيا)هناك ارتباط طردي 
ينتج عنه  االهتمام بفعالية المساهمين وحقوق أصحاب المصالح األخرى والمراجعة الخارجية

 :مما سبق يخلص الباحث إلى أنه. زيادة فاعلية اإلدارة البيئية والعكس صحيح
حة الفرض الفرعي األول، أي أنه يوجد عالقة توجد داللة إحصائية كافية تؤكد عدم ص .0

 .معنوية بين المراجعة الخارجية وفاعلية اإلدارة البيئية
توجد داللة إحصائية كافية تؤكد عدم صحة الفرض الفرعي الثاني، أي أنه يوجد عالقة  .2

 .معنوية بين حقوق أصحاب المصالح األخرى وفاعلية اإلدارة البيئية
ية تؤكد عدم صحة الفرض الفرعي الثالث، أي أنه يوجد عالقة توجد داللة إحصائية كاف .3

 .معنوية بين فعالية المساهمين وفاعلية اإلدارة البيئية
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 التوصيات
من واقع النتائج السابقة ولتحقيق أهداف الدراسة يستعرض الباحث مجموعة من 

ت على فاعلية قياس أثر تطبيق آليات حوكمة الشركاالتوصيات التي يمكن أن تساعد في 
 .اإلدارة البيئية 

االهتمام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات بشكل عام داخل المنشآت وخاصة لها تأثيرها  .0
 . على فعالية أنشطة إدارة الشركات

 . االهتمام بوضع مجلس اإلدارة الستراتيجية تحديد المخاطر التي تواجه الشركات .9

عة، وكذلك أن تقوم لجنة المراجعة برقابة االهتمام بمتابعة استقالل أعضاء لجنة المراج .3
ومراجعة إدارة المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية، وأخيرا أن تقوم لجنة المراجعة 
بدراسة السياسات المحاسبية المستخدمة، والتسويات الخاصة بالتقارير المالية، وأن تقوم 

 . ة ونظام الرقابة الداخليةلجنة المراجعة برقابة مراجعة إدارة المراجعة الداخلي

االهتمام بحضور مدير إدارة المراجعة الداخلية كل اجتماعات لجنة المراجعة لما في ذلك  .3
 .ية لفعالية إدارة أعمال الشركاتمن أهم

 . االهتمام بأال يقوم المراجع الخارجي بأعمال رغير المراجعة إال بموافقة لجنة المراجعة .2

حقة األنظمة الحديثة وخاصة في مجاالت تدقيق الحسابات ضرورة مواكبة التطورات ومال .2
 . وأنظمة الرقابة الداخلية وتدريب القائمين والعاملين عليها

 

 بحوث مقترحة
لقاء الضوء على إاجراء عدد من البحوث الهدف منها استكمااًل للمسيرة العلمية اقترح الباحث 

 :دارة البيئيةقياس أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على فاعلية اإل
 . عداد دراسة عن قيم رضاء أصحاب المصالحإيقترح الباحث  .0
يقترح الباحث دراسات في إدارة اإليراد استراتيجيا وهو أحد الموضوعات الهامة ألي منشأة  .9

، حيث أن جذب رأس (Shareholders Value)تسعى إلى خلق قيمة لحملة األسهم 
 . زم اإلدارة االستراتيجية لإليراداتالمال والعمالة والعمالء ألي شركة تستل
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يقترح الباحث ضرورة توافر نظام التخاذ القرارات يجعل هدف خلق لقيمة هو أساس  .3
 . القرارات التي يتم اتخاذها مع مراعاة مسئولية المنشأة نحو المجتمع

 

 المراجع
في الحد من الفساد المالي في دور آليات حوكمة الشركات " ،(9102)أحمد محمد سيد

، رسالة ماجستير في المحاسبة، (دراسة تطبيقية )الوحدات الحكومية المصرية
 .م9102كلية تجارة قسم محاسبة  جامعة بنى سويف، السنة الجامعية 

 اإلسكندرية  -المراجعة وحوكمة الشركات، الدار الجامعية :( 9101)أمين السيد أحمد لطفي
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ABSTRACT 

The Study aims to measure the impact of the internal and external 

governance mechanisms makes on environmental obligation of 

companies and on environmental management effectiveness for the 

purpose of sustainable development in the Egyptian commitment. For 

achieve the study goals the extrapolation method was used in the 

conceptual study and prepare the field aspect on the questionnaire list 

that directed to the items sampled which amount to 119 item sample 

and the statistical analysis is used in ascertain the veracity of the study 

assumptions. 

The study reached the following results: 

1) There are enough statistical evidences ascertain the invalidity of the 

first subsidiary assumption, it means that there is an intangible 

relationship between the external audit and environmental 

management effectiveness. 

2) There are enough statistical evidences ascertain the invalidity of the 

second subsidiary assumption, it means that there is an intangible 

relationship between rights of other stakeholders and environmental 

management effectiveness. 
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3) There are enough statistical evidences ascertain the invalidity of the 

third subsidiary assumption, it means that there is an intangible 

relationship between shareholder effectiveness and environmental 

management effectiveness. 

The most important recommendations of the researcher include the 

following: 

1) Attention to apply the company's governance rules generally in 

establishments specially it has its impact on the effectiveness of the 

company management activities. 

2)  Attention to board of director position for the risk identification 

strategy. 

3) Attention to monitor the Independence of the members of the Audit 

Committee, and also the Audit committee is monitoring and auditing 

the internal audit management and the Internal Control System. 

4) Attention to attendance of the manager of internal audit management 

all the audit committee meetings because of the importance of the 

effectiveness of the company's business administration. 

5) Attention that the External Auditor does not perform the un-audited 

work except with the approval of the Audit Committee.  
 

 


