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 ص:لخستالم
  ها تطبيقمدى بمسئولياتها البيئية و  المملكة العربية السعودية صانعمفي  العليا اإلدارة التزاممدى  الدراسة إلى اختبارتهدف 

  البيئية  اإلدارة العليا بمسئولياتها البيئية وتطبيق نظام  اإلدارة التزامأثر  إلى اختبار كما تهدف أيًضا البيئية. اإلدارةنظام ل
غير  حيث تم أخذ عينة  ات فقد استخدمت الباحثة أسلوب العينا لكبر مجتمع الدراسة ونظرً  صنع. لمل المالي داءاألعلى 

في المملكة العربية   الصناعيةينبع  مدينة  بمصانع المنطقة الشرقية و   اإلدارية والمالية  ( من القيادات 82عشوائية مكونة من )
  التزام على  جًداأفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية  % من80 أن لنتائج التي توصلت إليها الدراسةومن ا .السعودية
بالكامل بشكل  البيئية اإلدارةنظام يطبق % من إجمالي أفراد عينة الدراسة 86أن كما  بمسئولياتها البيئية،العليا  اإلدارة
اإلدارة العليا له تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية على أداء المصنع وأن   التزام. وتوصلت الدراسة أيًضا إلى أن رسمي
لنظام  المصنع  تطبيق ، أمابمسئولياته البيئية اإلدارة العليا  التزام% من التغيرات الحادثة في أداء المصنع ُيعزى إلى 53

ضرورة حث    توصيات التي توصلت إليها الدراسةومن ال. المالي فال يؤثر على أداء المصنع  تطبيقه عدم  أو   البيئية  اإلدارة
  تهدف إلى تحسين األداء البيئي داخل المصنعأبحاث    إجراءالقيادات بالمصانع العاملة في المملكة العربية السعودية على  

   . أبحاث متعلقة بالقضايا البيئية خارج المصنععلى إجراء أيًضا و   للبيئيةتسويقية عن أهمية وجود منتجات صديقة  ث ابحوأ
 

  المصانع في السعودية. األداء المالي، ،ISO14001، نظام اإلدارة البيئية البيئي اإلدارة العليا التزام الكلمات االفتتاحية:
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 اإلطار العام للدراسة -1
 مقدمة:ال 1/1

أصابها من سوء تصرف اإلنسان وتعديه المتزايد عليها، فارتفعت معدالت التلوث البيئي  أصبحت البيئة تنوء بما  
، والتي تسببت بكثرة األوبئة واألمراض التي قد يعاني منها  والحروب  الناتجة عن التوسع الصناعي والتقدم التكنولوجي

هذا األمر إلى تزايد االهتمام والرعاية الكافية   فقاد   ،ار واألضرار الواضحة على الطبيعةأفراد المجتمع، باإلضافة الى الدم
وبما أن المنشآت الصناعية    ،من خالل إصدار القوانين وايجاد األنظمة التي تعمل على حماية البيئة من كافة أنواع التلوث 

يعد أحد واجباتها   ة اهتماًما كبيًرا والذيالبيئب المنظمات المهتمة لى الصحة البيئية فقد أولت هي أكثر األطراف تأثيًرا ع
المنشأة وأنشطتها ويعتبر وجودها إحدى صور   ةال يتجزأ من إدار  اتجاه المجتمع وبالتالي أصبحت اإلدارة البيئية جزءً 

 . ة االجتماعية للمنشآت تجاه الوطنالمسؤولي
وتزايد ضغوط المنظمات الهادفة إلى حماية  المستدامة التنمية مفهوم وظهور البيئي الوعي تنامي من اوانطالقً 

أكثر األطراف  باعتبارها  والبيئية االجتماعية تتحمل المسؤولية نشآت  االقتصادية وخاصة الصناعية, أصبحت المالبيئة
دارة ًرا على البيئة، ولتحقيق التميز والريادة وضمان المكانة في السوق تسعى اإلدارة العليا في المنشآت إلى تبني اإلضر 

لى الحصول على شهادة باعتبارها أحد   ISO14001 البيئية  األيزو  البيئية كمنهج إداري يتعامل مع المشاكل البيئية وا 
 . المداخل المهمة لتحقيق ميزة تنافسية

ولتقييم أداء المنشآت االقتصادية بشكل فعال أصبح البد من األخذ في االعتبار المسؤولية البيئية إلى جانب 
 .(223ص  ،2002 )الفضل وآخرون، مسؤوليتها في تحقيق األرباح والذي كان يستخدم كمعيار شامل لتقييم األداء

زالة األضرار واآلثار السلبية جراء    وتتمثل المسؤولية البيئية في حماية البيئة والسيطرة على التلوث أو الحد منه وا 
 مما ،وكمية  طبيعة مالية ذات  بأنها  ةالبيئيالمسئولية   وتتميز معلومات   ،(7ص   ،2005  مزاولة المنشأة لنشاطها )العاني،

 ات االلتزام تعكس أن يجب  المالية أن القوائم  حيث   ،نشاطها ونتيجة للمنشآت  المالي المركز في  امباشرً  اتأثيرً  تؤثر يجعلها
بإصدار  ولهذه األسباب قامت العديد من الدول ،البيئة بقوانين حماية المنشأة  التزام عدم  عن تنتج التي والمحتملة الفعلية

القوانين والتشريعات  لتلك للمخالفين العقوبات الرادعة  كما قامت بوضع البيئة بقضايا يتعلق كل ما في القوانين والتشريعات 
 .(92ص  ،2008 ،مزاحم)با

 التغيرات البيئية، مواكبةعلى  باستمرار ويعمل عنها منفصل البيئة وغير مع وبما أن النظام المحاسبي يتفاعل
المنشآت  التزام يقوم هذا البحث بدراسة أثر بها, عليها وتتأثر تؤثر البيئة من جزءأن المنشأة  منظور من اوانطالقً 

   ئها المالي.أدا بمسئولياتها البيئية وتطبيقها لنظام اإلدارة البيئية على 
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 مشكلة الدراسة: 1/2
عام   منذ في ظل انفتاح اقتصاد المملكة العربية السعودية على االقتصاديات الدولية، وتطبيقها للمعايير الدولية 

تغيرات التي تؤثر على المنشآت االقتصادية في الدول األخرى، منشآت مطالبة باالستجابة لنفس ال، أصبحت ال2017
ق المنشأة يتمكِّنه من اقتحام األسواق العالمية، وبالتالي تحقوذلك من أجل أن يكتسب المنتج المحلي المواصفات التي 

 على سمعة طيبة محلًيا وعالمًيا. حصولهاتنافسية و  ات ميز 
والتي بات على اإلدارة العليا للمنشآت   األخيرة ولهذه األسباب حظيت القضايا البيئية باهتمام كبير في السنوات 

وأن تسعى إلى تطبيق نظام اإلدارة البيئية من خالل الحصول على   البيئة من التلوث، حماية بمسؤولياتها تجاهأن تلتزم 
 .ISO14001 شهادة األيزو البيئية

 

 وبناء على ما سبق يمكن تحديد المشكلة في إثارة التساؤالت التالية: 
 ؟ بمسئولياتها البيئيةمحل الدراسة  لمصانع ل العليا دارةاإل تلتزمهل  -1
 ؟ISO14001نظام اإلدارة البيئية  محل الدراسةلمصانع ل العليا دارةاإلق تطبهل  -2
على األداء  نظام اإلدارة البيئيةل وتطبيقها بمسئولياتها البيئية لمصانع محل الدراسةل العليا  دارةاإل التزاميؤثر هل  -3

 ؟ لها المالي
 

 : الدراسةأهمية  1/3
 

 - في:  تهاأهمي  تستمد الدراسة
الناتج عن ارتفاع نسبة الوعي   صحاب المصلحةأل الضغوطات من األطراف المختلفةتزايد أنه من المالحظ   -1

ألهدافها في المنشآت  اإلدارة العلياالحكم على مدى تحقيق  تساعد في ، يستدعي الحصول على معلومات البيئي لديهم
 . البيئية واالجتماعية المطلوبة منها

على  تجاه البيئة  ابمسئولياته اإلدارة العليا التزاممن نتائج وتوصيات حول أثر  هإثراء المكتبة العربية بما تقدم -2
 لمصنع. المالي ل داءاأل
 . مستوى التنمية البشرية بالمجتمع تحسين مستوى البيئة في المجتمع بما يرفع من -3
 ا على األداء البيئي للمنظمات.دارة المنظمات في التعرف على المعوقات التي تؤثر سلبً إمساعدة القائمين على  -4
 .وأثره على األداء المالي لها وضع الحلول والسبل التي تعزز من تفعيل األداء البيئي للمنظمات  -5
 
 
 
 أهداف الدراسة: 1/4
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 - الدراسة إلى:تهدف 
 .  أداء المصنع وأثر ذلك على اإلدارة العليا بمسئولياتها البيئية التزاممعرفة مدى  -1
 .أداء المصنع وأثر ذلك على ISO14001 معرفة مدى تطبيق نظام اإلدارة البيئية -2

 على أداء المصنع. ISO14001 اإلدارة العليا بمسئولياتها البيئية وتطبيق نظام اإلدارة البيئية التزامأثر كل من  -3

 
 الدراسة: فروض 1/5

 .على أداء المصنعبالمسئوليات البيئية  ااإلدارة العلي لتزاميوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية ال -1
 على أداء المصنع. لتطبيق المصنع نظام اإلدارة البيئيةيوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية  -2
على أداء   ISO 14001 على الشاهادة البيئية  وحصاولها العليااإلدارة   لتزاميوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصاائية ال -3

  المصنع.
 
 حدود الدراسة:  1/6

مدينة  تقع في المنطقة الشرقية و والتي   لبيئةبا األكثر ضرًرا على الصناعات   التطبيقية الدراسة يقتصر البحث في
 .ادنستيك والمعوالبالواالسمنت  ات بتروكيماويال :الصناعات أمثلة هذه ومن  ،بالمملكة العربية السعودية ينبع الصناعية

 . مصانعهذه العلى القيادات اإلدارية والمالية ب  الحالية ق الدراسةيتطبيتم سوف أما الحدود البشرية ف
 
 : دراسةال خطة 1/7

يوضح القسم  ، تم تقسيم ما تبقى من البحث على النحو التالي: تحقيًقا ألهدافهاالدراسة و  وأهمية في ضوء مشكلة
اإلدارة العليا بمسئولياتها تجاه البيئة وعن   التزامعن  والتي ستتناول أهم الدراسات السابقةعرض أدبيات الدراسة الثاني 

تناول دور اإلدارة العليا في حماية البيئة وتطبيق نظام  ي  الذي اإلطار الفكريمناقشة  وكذلك، البيئية ةتطبيق نظام اإلدار 
يقية، أما القسم اإلدارة البيئية وأثر ذلك على األداء المالي للمصنع، في حين يتناول القسم الثالث منهجية الدراسة التطب

     يتناول النتائج والتوصيات ومجاالت الدراسات المستقبلية.   فهو  األخير 
 
 أدبيات الدراسة  -2
 الدراسات السابقة: 2/1

 يمكن تقسيم الدراسات السابقة في مجال المسئولية البيئية إلى قسمين وهما:  
 

 :  ها البيئية:اإلدارة العليا للمنشأة بمسئوليات التزام حولدراسات أوالا
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 1995a و 1991  في األعوام Porter & Lindeدراسات  دور اإلدارة العليا البيئي هي من أهم الدراسات التي تناولت 

أن ال تنظر إلى دورها    اإلدارة العليا  ه يجب علىأن  (:Porter’s hypothesisفرضية بورتر )  تنص ، حيث  1999و  1995bو
واقتصادية،   ميزة تنافسيةفي حماية البيئة على أنه عبء اقتصادي عليها، بل يجب عليها أن تنظر إلى هذا الدور بأنه 

على االبتكار    هاتحفيز   إلى  االلتزامحيث يؤدي هذا    ،ةلوائح والقوانين البيئيبال  االلتزاممن خالل  إال  لن يتحقق لها  ذلك    أنو 
  أيًضا  وتطوير تكنولوجيا حديثة تعمل على تعويض التكاليف المرتبطة بالنفايات غير الضرورية، كما أن االبتكار يعمل

داء البيئي  عني أن التحسين المستمر في األوالتي تعتبر المحدد الرئيسي للقدرة التنافسية، وهذا ي  د نتاجية الموار إ على تعزيز  
    يتوافق مع العوائد المالية.

 
 :Spencer, S. Y. & Adams, C., (2013دراسة ) .1

 أيًضاو   مباشرة  على األداء البيئي   العليا تجاه االستدامة البيئية  ةاإلدار   التزامكان الهدف من هذه الدراسة هو اختبار أثر  
  والتي تم توزيعها   الدراسة  استبانات   حليلت بعد    .بيئي داخلي متطور  نظام معلومات   توفرمن خالل  ولكن  األثر  هذا  اختبار  

  ،مدرجة في بورصة استراليا صناعية شركة 200في أكبر  كبار المحاسبين اإلداريين على كبار المسئولين الماليين أو
لى أنالعليا باالستدامة البيئية هي قوة دافعة بشدة نحو تحسين األداء البيئي ةاإلدار  التزامأن  توصلت الدراسة إلى   ، وا 

ن المنظمات أ، وهذا يعني  اإلدارة العليا باالستدامة البيئية يرتبط ارتباًطا وثيًقا باعتماد نظام المعلومات البيئية المتطور  التزام
 ية تجميعبتوفير معلومات ا يتميز طورً القوي باالستدامة البيئية تميل إلى تبني نظام معلومات بيئية أكثر ت االلتزامذات 
            في الوقت المناسب.سع و او نطاق على ة تكاملوم
 

 :Latan et al., (2018دراسة ) .2
على األداء البيئي للشركات   اإلدارة العليا  التزامو   البيئياالستراتيجية البيئية وعدم االستقرار  قامت الدراسة باختبار تأثير  

مع األخذ في االعتبار دور محاسبة اإلدارة البيئية.    14001المدرجة في بورصة أندونيسيا والحاصلة على شهادة األيزو  
، إلى أن   PLS-PM    باستخدام أسلوب  من االستبانات المنشورة أون الين 107 عدد  توصلت الدراسة، بعد تحليلوقد 

محاسبة اإلدارة  على ، وكذلك تأثير إيجابي وهام اإلدارة العليا على األداء البيئي لتزام المباشر هام هناك تأثير إيجابي و 
نظام  وقد أوصت الدراسة أن يتم األخذ في الدراسات المستقبلية بدور    .والذي بدوره يعمل على تحسين األداء البيئي  البيئية

    مراقبة اإلدارة البيئية.
 

 :Appiah et al., (2020) دراسة .3
اإلدارة العليا على األداء البيئي للمصانع    التزامو   االستراتيجية البيئية وعدم االستقرار البيئي  تأثير  الدراسة  هذهاختبرت  

والذي أوصت  نظام مراقبة اإلدارة البيئيةإلى جانب دور ة عتبار دور محاسبة اإلدارة البيئيفي الصين مع األخذ في اال 
في منشآت القطاع الصناعي، مثل   أعلى مستوى موظفي على ولقد تم تطبيق الدراسة  .(Latan et al., 2018به دراسة )
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لعدة أسباب هي: أن   ، وقد تم اختيار القطاع الصناعيالمدراء الماليين ومدراء التكلفة، ومدراء الحسابات، ومدراء العموم
% من إجمالي إيرادات 20يساهم بنسبة  وأنه ناعية في العالم،الصين تحتل المرتبة الثالثين في قائمة أكبر الدول الص

 (AMOSاموس ) برنامج استخدام استبانة ب 317تحليل ب  قامت الدراسةأنه أكثر القطاعات ضرًرا على البيئة. ، و الصين
اإلدارة العليا  التزامه كل ما زاد أن إليها، توصلت الدراسة التي ج ، ومن النتائ (SEMمن خالل نموذج المعادلة البنائية )

  أفضل. بيئيتحصل المنشأة على أداء 
إلى تدهور   سيؤدي ، اإلدارة العليا التزامغياب عدم تطبيق المنشآت للقوانين البيئية في ظل  هذه الدراسة بأن  صرحت 

 لمنشأة عند العمالءيشوه الصورة العامة ل، األمر الذي دخولها إلى األسواق صعًبا األداء البيئي والذي من شأنه يجعل
ما  منشآت دولة   عدم اتباع تلوث البيئة بسبب  في حالأنه  وبعبارة أخرى يمكن القول .هالمنتجات والءهميخسر وبالتالي 

 .  األعمال، والتشهير بها في عالم في قائمة الدول األكثر تلوثًا إدراج هذه الدوليتم ، س للقوانين البيئية
 

    :البيئية ةتطبيق نظام اإلدار حول دراسات ثانياا: 
 (: 2011)بروش والدهيمي، دراسة  .1

( في مدينة عين الكبيرة التابعة للقطاع العام بالجزائر، SCAEKن بدراسة تطبيقية على شركة االسمنت )قام الباحثا
نما في تخفيض تكاليف اإلنتاج  وذلك بهدف اختبار دور تطبيقها لنظام اإلدارة البيئية ليس فقط   في تحسين األداء البيئي وا 

مع متابعة مراحل حصولها  وتحسين صورتها ودعم مركزها التنافسي. كما قام الباحثين بتشخيص الوضع البيئي للشركة
  منتج أنظف من خالل اقتنائهاا  ت وضعتوصلت الدراسة أن الشركة عندما . 2008في عام  ISO 14001على شهادة 

الطاقاة مان فارن طهاي الكلنكار، وبالتاالي قللات مان تكلفاة    ات الغاز   انبعاث سااهمت في تقليال  ،  از فوهاة اللهاب الدورانياة لجها
  الشركة من العوائد المحققة نتيجة بيعها للنفاياات الصاناعية ةاستفاد إباراز مادى  ن أيًضاالباحثا المساتهلكة، كماا حاول

استطاعت أن حيث  والاذي سااهم في تحقياق عائادين أحادهما ماالي واآلخار بيئي، (طاريات والخطرة )شحوم، زيوت، ب
 .ألف دينار جزائري سنوًيا 200 بمبلغ رةقد  من خالل تحقيقها للعوائد المالية المبالغ المدفوعة كضريبة بيئية والمُ  تعوض 

 
  Mariotti et al., (2013) :  دراسة .2

تم  ،  ولتحقيق الهدففي المملكة العربية السعودية.    ISO14001تقييم العوامل المؤثرة على تطبيق  ب  هذه الدراسة  قامت 
شركة سعودية مطبقة لنظام اإلدارة  66من عينة مختارة عددها  توزيع استبيان على المدراء في اإلدارة العليا والوسطى

  ، والسبب في ذلك هو تحسين األداء البيئي  لم يؤِد إلى  ISO 14001  يقأن تطب   النتائج إلى  أشارت   في منطقة جدة.  البيئية
نب الضغط اإلى ج ز الشركات على تطبيق األيزويتحف ل  أن الدولة لم تفرض اللوائح البيئيةاالفتقار إلى الدعم الحكومي و 

وهذا يفسر  ،األبرزهي كانت  ISO 14001 الحصول على تكاليف أن باإلضافة إلى ،المحدود من أصحاب المصلحة
انخفاض عدد الشركات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. بشكل عام ، تكشف الدراسة أنه من غير المحتمل أن  

صالحتفكر الشركات بشكل طوعي في اعتماد المعيار وأنه يجب على الحك السياسات وخطط   ومة تطوير االستراتيجيات وا 
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وأوصت الدراسة بتوسيع نطاقها لتشمل عدة مناطق في  .ISO 14001 طبيقل دون تالحوافز للحد من العوائق التي تحو 
 ةللحصول على شهاد   يردع الشركات السعودية عن السعي   عن ما الذيأفضل    لى فهم  وصول إلل  المملكة العربية السعودية

ISO 14001 . 
 

 (: 2013) دراسة شنوف، .3
إلى  2000إلجراء دراسة تطبيقية عليها خالل الفترة الممتدة  اآلبارالمؤسسة الوطنية لألشغال في  الدراسة اختارت 

  يةوذلك كمحاولة لدراسة وضع ،على األداء الماليوأثر تطبيقه تطبيق نظام اإلدارة البيئية مدى  أجل دراسة من  2009
ن خالل دراسة م ل هذه الفترة ومقارنتها بأدائها المالي قب 2005عام في مايو  نظام اإلدارة البيئيةل  هابعاد تبني المؤسسة

مدى تطبيق المؤسسة لمتطلبات نظام   لمعرفةاستخدم الباحث االستبيان  .فالس، السيولة، المردوديةالتوازن المالي، اإل
تحليل االستبانات  وب ،استمارة صالحة للدراسة 51وتم اعتماد   على عمال المؤسسةاستمارة  60، وتم توزيع  اإلدارة البيئية
كما تم دراسة تأثير  .  يع متطلبات نظام اإلدارة البيئيةجم   طبقتمثلت النتائج في أن المؤسسة ت  SPSS.16برنامج  من خالل  

نظام اإلدارة البيئية على األداء المالي للمؤسسة فكانت النتائج عكس التوقعات إذ كان هناك تأثير سلبي للوضعية المالية  
القصير بالنسبة لجميع المؤشرات المستخدمة باستثناء رأس المال العامل الدائم الذي كان موجب وهذا يدل على المدى 

على سالمة المركز المالي للمؤسسة على المدى القصير أي أن المؤسسة باستطاعتها تغطية جميع أصولها الثابتة  
 بواسطة أموالها الدائمة مع وجود هامش أمان. 

 
  Onget al., (2016) :  دراسة .4

 األداء المالي  أدى إلى تحسينقد  ISO 14001اإلدارة البيئية  تطبيق نظام إذا كان امإلى استكشاف  دراسةتهدف ال
نتائج تحليل االنحدار الخطي أن الشركات   أظهرت .  الماليزية  ة عامة مدرجة في البورصةشرك  68باستخدام بيانات    ،الأم  

األداء المالي للشركة   تحسن . تشير النتائج أيًضا إلى  ISO 14001ذات األداء فوق المتوسط لديها ميل أكبر لمتابعة شهادة  
بب السيرجع  .  بعد تطبيقها لنظام اإلدارة البيئية  (ROE( والعائد على حقوق الملكية )ROAمن حيث العائد على األصول )

التجارية من  ، مثل زيادة السمعة والوعي بالعالمة يوفر العديد من الفوائد للشركات  ISO 14001هو أن اعتماد معيار 
في تطوير نظام أفضل يؤدي إلى  ISO 14001، وزيادة المبيعات وثقة المستثمرين من ناحية أخرى. تساعد شهادة ناحية

تنصح الدراسة المسئولين عن إعداد معايير البورصة الماليزية   ويل.خفض التكاليف وزيادة اإليرادات على المدى الط
بالمزايا المالية من هذا  بحيث ال تتمتع الشركات فقط لتطبيق نظام اإلدارة البيئية بفرض قواعد إلزامية على الشركات 

 . ، ولكن أيًضا تستفيد الدولة بأكملها من الحفاظ على بيئتهاطبيقالت
 
 

 الدراسات السابقة: التعليق على 
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عند االطالع على الدراسات السابقة نالحظ أن الدراسات العربية التي تناولت دور اإلدارة العليا في حماية البيئة   .1
وأثر ذلك الدور على تحسين األداء المالي للمنشأة قد تكون معدومة، أما الدراسات األجنبية فقد تنوعت في 

عدم وجود دراسات تختبر أثر هذا الدور   سبب فقط، وقد يكون  األداء البيئي    اهتمامها بهذا الدور وأثره في تحسين
 . يعتبر شرًطا ضرورًيا وهاًما لتحسين األداء المالي  البيئي   تحسين األداءب  االلتزامأن    المالي مباشرة هو   ءعلى األدا

اإلدارة العليا بمسئولياتها البيئية له أثر إيجابي على تحسين األداء   التزاماتفقت جميع نتائج الدراسات على أن  .2
 البيئي.

 بمسئولياتها تجاه البيئة  اإلدارة العليا  التزام  عدمبأن    (Appiah et al., 2020)  على الرغم من تصريح أحدث دراسة .3
 وبالتالي تقليل أرباح الشركة،  سيؤدي إلى تدهور األداء البيئي والذي من شأنه يجعل دخولها إلى األسواق صعًبا

 على األداء المالي للمنشأة.      االلتزام المباشر لهذا ثراألإال أنها لم تدرس 
 على األداء البيئي. العليااإلدارة  التزامجميع الدراسات استخدمت االستبانة في جمع البيانات الختبار أثر   .4
واألجنبية تناولت أهمية تطبيق نظام   الدراسات العربية العديد من  عند االطالع على الدراسات السابقة نالحظ أن   .5

، وتنوعت الدراسات في أساليب البحث المستخدمة )دراسة حالة، استبانة، اإلدارة البيئية وأثرها على األداء المالي
 البورصة عن الشركات المدرجة بها(.بيانات توفرها 

أثبتت  التي النتائج على األداء المالي، فهناك من  الدراسات عن أثر تطبيق نظام اإلدارة البيئيةتنوعت نتائج  .6
 (. م2013شنوف،وهناك من رأى أثر سلبي ) (2011بروش والدهيمي، ،  Onget al., 2016أثر إيجابي ) وجود 

نظام اإلدارة البيئية وأثر هذا التطبيق على   العربية السعودية عن االهتمام بتطبيقتوجد دراسات في المملكة  .7
اختبرت أثر هذا التطبيق على األداء  ، ولكن ال توجد دراسات (Mariotti et al., 2013) تحسين األداء البيئي

 .المملكة العربية السعودية في المالي
 

 الدراسات السابقة:ما تتميز به الدراسة الحالية عن 
 :أثر تختبر الدراسة الحالية

 على األداء المالي للمصانع بالسعودية، وبذلك تكون أول دراسة تختبر هذا األثر مباشرة.  اإلدارة العليا التزام .1
وبذلك تكون أول دراسة تختبر هذا األثر    ألداء المالي للمصانع بالسعودية،نظام اإلدارة البيئية على ا  مدى تطبيق .2

 في السعودية.
نظام اإلدارة البيئية على األداء المالي للمصانع بالسعودية، وبذلك تكون   ومدى تطبيق  اإلدارة العليا  التزامكٌل من   .3

 أثرهما مًعا على األداء المالي. الختباربين هذين المتغيرين   تجمعهي أول دراسة 
  
 للدراسة:اإلطار الفكري  2/2

 :  اإلدارة العليا البيئية:  مسئولياتأوالا
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بأنه إذا كان دور اإلدارة العليا في حل المشاكل والقضايا البيئية غير متوافق مع القوانين  إحدى الدراسات  أكدت 
 أشارتكما  .( Gabel & Sinclair-Desgane, 1993) واللوائح البيئية فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور األداء البيئي للمنشأة

في أبحاث اإلدارة البيئية إلى أن تنفيذ اإلدارة العليا لممارسات مبتكرة واتخاذها مواقف  إحدى الدراسات الرائدة أيًضا
 (.Porter & Linde, 1995aيساعد المنشأة على تحسين أدائها البيئي وقدرتها التنافسية في آن  واحد )  حماية البيئةاستباقية ل
تحسين األداء قياس مدى هو مؤشر استراتيجي مهم في  حماية البيئة تجاهبمسئولياتها اإلدارة العليا  التزامأن  وهذا يعني

عوائد  ستجنيمن وجهة نظر استراتيجية على القضايا البيئية إال أنها  الكثير البيئي، فعلى الرغم من إنفاق اإلدارة العليا
 داء بيئي أفضلأل  المنشأة تحقيق عند ، على سبيل المثال (.Coglianese & Nash, 2001) مالية كبيرة في األجل الطويل

هذا ، و توفير التكاليفو   بأن يكون منتج صديق للبيئة  جودة المنتج  تحسينزيادة  وذلك من خالل  حقق ميزة تنافسية،  فإنها ت
. (Klassen & McLaughlin, 1996; Sharma & Vredenburg, 1998ن األداء المالي للمنشأة )يتحس  يؤدي إلى دورهب

اإلدارة العليا مهم جًدا في دعم جهود اإلدارة البيئية، فهو أيًضا يعتبر طرف حاسم ومهم في مجال المحاسبة،    التزاموكما أن  
ربطت إحدى  (، وقد Appiah et al., 2020فالمحاسبة البيئية هو النظام الذي تستخدمه المنشآت لمعالجة القضايا البيئية )

تلعب   العليا والسبب يرجع إلى أن اإلدارة    (. (Shield, 1995ارة العليا البيئي  الدراسات بين نجاح المحاسبة البيئية ودور اإلد 
نما من خاللر الموارد يتوفمن خالل  تحسين األداء البيئي ليس هام في دور استراتيجي قبول األنظمة  لتحفيزهم  فقط وا 

  .(Jun, Cai & Shin, 2006بها )  االلتزاموالقوانين البيئية و 
والتي تعتبر أحد   للموظفين  بيئية  تدريبية تقديم أنشطة (على سبيل المثال ) لموارد البشريةاالهتمام بإدارة ايتطلب 

الطرق الهامة لدمج البيئة الطبيعية في عمليات صنع القرار، وهذا يعني ضمنًيا تحقيق الهدف التقليدي للمنشآت وهو 
وترشيد استهالك الماء  المواد الخامتخفيض استهالك نشطة البيئية  األ من أمثلة (، و تحقيق األرباح)تحسين األداء المالي 

  أن وضع مخططات حوافز نقدية للموظفين   في  وتتفق نتائج بعض الدراسات   .(Wagner, 2011وتقليل االنبعاثات )  والطاقة
 & et al.,  Ytterhus, 1993; Desgane-SinclairGabel) ن األداء البيئيي تحس وبالتالي البيئية األنشطة تزيد من نجاح

1999; and Russo & Harrison, 2005).  بمعنى آخر، أن وضع خطط حوافز الموظفين بشكل جيد تشجع على الوالء
     وموائمة مصالح الموظف مع مصالح العمل، وهذا بالتالي يحفز الموظفين لالمتثال للقوانين واألنظمة البيئية. 

  و Sharma & Vredenburg (1998)  من دراستين وهما دراسة كل من بنًدا 21بجمع  قامت الباحثة 

Wagner(2011  لقياس مدى تطبيق اإلدارة العليا في المنشأة لألنشطة البيئية التي تعمل على تحسين األداء البيئي من )
وتم قياس هذه البنود وفق معيار ليكرت السباعي، وللتعرف على هذه البنود يمكن الرجوع إلى  وجهة نظر استراتيجية، 

      ( في الدراسة الميدانية. 6جدول رقم )
 
 : ISO 14001نظام اإلدارة البيئية  ثانياا:  

  لدوره في ،ISO 14000معروف لسلسلة  معيار  في فضل األهو  (-ISO 14001 EMS) يعتبر نظام اإلدارة البيئية
في عام  ألول مرة   ISO 14001 معيار نشرتم   (.Hikichi et al., 2016) من أي نوع أو حجم  د متطلبات أي منظمة يحد ت

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ytterhus%2C+Bjarne+E
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واألمر األكثر أهمية هو أنه ليس معياًرا للمخرجات البيئية فقط، بل ، 2004و  1999تنقيحه في عامي  ما تم ك ،1996
تستند قيمة الشركة   .ألنظمة إدارة الجودة  ISO 9001هو معيار ألنظمة اإلدارة، وعلى هذا النحو فهو ينبع فكرًيا من معيار  

ما يؤدي إلى الحصول على نتائج أفضل لتلك   دارة لعملية  إلى افتراض أن وجود نظام إ  ISO 14001شهادة    الحاصة على
رفع مثل    ISO 14001حصول على شهادة  الوقد أشارت بعض الدراسات إلى فوائد  .  (82، ص  2020العملية )هيريوت،  

دعم مركزها  الذي يو   المستهلكفي نظر  وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى الشركة مما يساهم في تحسين صورتها وسمعتها  
، مثل الحد طوير اإلجراءات البيئية الوقائيةتباإلضافة إلى ذلك    (. (Hojnik & Ruzzier, 2017, Kadasah, 2013التنافسي

وتقليل الفاقد ، للعاملين نظيفة وآمنة وخالية من الملوثات  وفير بيئةوت، والمياه والغاز والوقود من استهالك النفط والطاقة 
التوافق مع الحصول على شهادة األيزو أيًضا  فوائد ومن ، التحسين المستمر لألداء البيئيبالتالي والحد من التلوث، و 

تحمل التكاليف    العالقة مع الحكومة، األمر الذي يساعدها على تجنب على تحسين    تساعد   التيالقوانين والتشريعات البيئية  
 ,Kadasah, 2013)  تزيد أرباح الشركات   جميع الفوائد السابقة   تحقيق  نجد أنه من خالل   وبالتالي  ،الغرامات من    التي تأتي

Psomas et al., 2011).   
، ومن  عدة تعريفات الختالف وجهات النظر بين الباحثين نظام اإلدارة البيئية تم تعريفهذه الفوائد وفي ضوء 

عملية للمبادرات البيئية التي قد تولد في نهاية المطاف منافع مالية من خالل المنافسة في السوق   هذه التعريفات أنه أداة
  أنهب  أيًضا  تعريفهوممكن  .  (Heras-Saizarbitoria et al., 2011a)  تخفيض التكلفة وزيادة اإليرادات كأو تحسين المنظمات  

جراءات وخطط عمل يتم وضعها موضع التطبيق العملي والمسئوليةنظام رسمي " تجاه   يتمثل في مجموعة سياسات وا 
عداد التقارير الدورية  بهدف  البيئة والمجتمع والمنظمة   ."لمتابعة تحسين األداء البيئي والمالي مًعامنع حدوث التلوث وا 

تطبيقه، منها   يففوائد، هناك أيًضا صعوبات    ISO 14001 لتطبيق  بعض الدراسات كما أن  ومن جهة أخرى أشارت 
، (Simon et al., 2012صعوبة تنفيذه )إلى جانب  عالية  ه  تطبيق  تكاليف  أنإلى    دراسة على الشركات االسبانية  كما أشارت 

  ا هيالذي يجب إنفاقهفأمثلة التكاليف ، السعي إلى الحصول عليه وتطبيقهاألمر الذي يجعل الشركات تتهرب من 
 شركةإلى النظام الجديد بحسب وضع ال اواالنتقال به شركةاإلجراءات والنظام وعلى تحسين نظام الالتكاليف على 

 .(,.Reis et al 2018) تابعة وتجديد الشهادةوتكلفة الم تكلفة التحسين المستمر،و  وجاهزيتها من قبل،
من  نظام اإلدارة البيئية ل الشركة تطبيق مدى قامت الباحثة باختبار (Melnyk et al., 2003باالعتماد على دراسة )

إلى   "غير مطبق"   1  تم قياسه باستخدام ليكرت السباعي والذي يبدأ من الخياروقد  يتكون من بند واحد فقط،    خالل سؤال
تكون  ي " نظام إدارة بيئية رسمي ال يوجد"إلى ثالث فئات وهي:  ا تم تقسيمهالسبعة "ُطبق بنجاح". خيارات البند  7الخيار 

  و"نظام إدارة بيئية   ،(بعين االعتبار مستقبًل   مأخوذ   ، بعين االعتبار  مأخوذ غير    ، غير مطبقمن الخيارات الثالث األولى )
(، و"نظام إدارة بيئية  في مرحلة التخطيط لتطبيقها ، مكانية تطبيقهاإفي مرحلة دراسة خيارين )تكون من ا" ي رسميً  قائم

 (.  طبق بنجاح، في مرحلة التطبيقمن خيارين )  أيًضا متكون رسمًيا" معتمد
    

 الدراسة الميدانية: -3
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ال يتوقف فقط على وصااف الظاهرة  رتباطي والذياال على المنهج الوصاافي  ةالباحث  ت اعتمد  لتحقيق أهداف الدراسااة
متغيرين أو أكثر وهل هذه العالقة طردية عالقة بين   وجود أو عدم وجود   المدروساة بل يتعدى ذلك لمحاولة الكشاف عن

ا بتأثير متغير على متغير آخر  راسااااة ميدانية، حيث تم جمع البيانات د أما طبيعة الدراسااااة فهي  .أو ساااالبية والتنبؤ أيضااااً
 (.SPSSالالزمة من خالل استبانات تم تفريغ بياناتها وتحليل نتائجها باستخدام البرنامج االحصائي )

 الدراسة:وعينة جتمع  م 3/1
غير  تم أخذ عينة ، و العاملة في المملكة العربية السعودية المنشآت يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع 

باختيار هذه  ةالباحث ت حيث قام ألنها تخدم أهداف البحث بصورة أفضل، ونوع هذه العينة قصدية )غرضية( عشوائية
 اإلدارة ة وتطبيقها لنظام حماية البيئب هاالتزامو  العليا اإلدارة دورهي أن و العينة اختياًرا حًرا ألنها تخدم أغراض الدراسة 

اختيار  ب. قام الباحث أكثر في المصانع ذات الحساسية البيئية يظهرُيفترض أن   14001البيئية من خالل شهادة األيزو
  1458يبلغ عددها والتي  المنطقة الشرقيةفي مصانع والمصنع،  19 والبالغ عددها مدينة ينبع الصناعيةالمصانع في 

الصناعات  ب  لتميزها وذلك  عاصمة الصناعة في الشرق األوسط  تعتبر  سبب اختيار المنطقة الشرقية فهو ألنها  أما    .مصنع
 . أما اويةم يالمتعلقة بالبترول من أعمال تنقيب وتكرير وتسويق إلى صناعات تجميع الغاز الطبيعي والصناعات البتروك

  استبانة 100 تم توزيع قد و  لتكون مدينة صناعية. اسً ااختيار مدينة ينبع من المنطقة الغربية فهو ألنها ُبنيت أس سبب 
  ، وقد تم استرجاع وشركة سابكعلى أكبر الشركات الصناعية الملوثة في المملكة العربية السعودية مثل شركة أرامكو 

 صالحة للتحليل. استبانة  82
 أداة الدراسة:وصف   3/2  

 :محاور ةتتكون أداة الدراسة )االستبانة( من ثالث
 . العليا البيئي اإلدارة التزاممدى فقرة تهدف إلى معرفة  21يتكون من  المحور األول: 

البيئية من خالل شهادة األيزو   اإلدارةنظام  ف إلى معرفة مدى تطبيقالثاني: يتكون من فقرة واحدة تهد المحور 
.14001 

  .بالمنافسين لمصنع يحقق األهداف مقارنةً اإلى أي مدى أداء فقرة تهدف إلى معرفة  18المحور الثالث: يتكون من  
 وكانت إجابات كل فقرة من محاور االستبانة وفق معيار ليكرت السباعي. 

 
 

 صدق وثبات االستبيان:اختبار 
: الصدق   :الظاهري ألداة الدراسةأوالا
قام الباحثان بعرض االستبيان على عشرة أعضاء   ،في قياس ما وضعت لقياسهمدى صدق أداة لدراسة    ت إلثبا

من المدراء الماليين في المصانع ومن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز لتحكيم االستبيان وقد استجاب  
 الباحثان آلراء المحكمين. 
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 : لفقرات االستبانةاالتساق الداخلي ق ثانياا: صد
( مفردة، وذلك بحساب معامالت 82االستبيان على عينة الدراسة البالغ حجمها )  فقرات تم حساب االتساق الداخلي ل

وحتى نصف أن معامل االرتباط قوي يجب أن يكون والدرجة الكلية للمحور التابعة له.  فقرة ارتباط بيرسون بين كل 
(. وحتى تكون معنوية االرتباط دالة إحصائًيا، يجب أن تكون مستوى المعنوية أقل 1( وأقل من )0.75أكبر من )

 (.  0.01من )
  :صدق االتساق الداخلي للمحور األول .1

العلياا في  اإلدارةتطبيق االرتبااط بين كال فقرة من فقرات المحور األول )مادى  ( معاامالت 1الجادول رقم )يوضااااااااااااااح 
  .البيئية( والدرجة الكلية لفقرات هذا المحور سئولياتهاالمصنع لم

  
 (1الجدول )

 المحور األول بالدرجة الكلية للمحور  فقرات ل بيرسون معامالت ارتباط
 المحاااور األول

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 
1 **0.873 12 **0.841 
2 **0.885 13 **0.903 
3 **0.816 14 **0.876 
4 **0.845 15 **0.784 
5 **0.917 16 **0.744 
6 **0.874 17 **0.859 
7 **0.918 18 **0.781 
8 **0.911 19 **0.902 
9 **0.923 20 **0.900 
10 **0.913 21 **0.677 
11 **0.898 - - 

 (  0,01معنوية ) مستوى عند اإحصائيً  دالة           ** 
 

المحور األول  وبين   فقرات بين   جًدا وقوية موجبة ارتباط عالقة وجود ( 1رقم )  الساااااااااااابق الجدولمن   يظهر
دالة   معنوية االرتباطات كلها  جميعكما أن ، (1حيث غالبية معامالت االرتباط قريبة من الااااااااااااااااااااااا ) الدرجة الكلية للمحور

يدل على توافر درجة  وهذا  (،0.000حيث بلغت المعنوية لجميع االرتباطات )  (،0.01إحصااائية عند مسااتوى معنوية )
 صادقة لما وضعت لقياسه. األول عالية من صدق االتساق الداخلي للمحور، وبذلك تعتبر فقرات المحور
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 :(ISO14001صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني ) .2

واحااد فقط، فال يتم لااه   يحتوي على بنااد  14001البيئيااة من خالل األيزو  اإلدارةبمااا أن محور تطبيق نظااام      
  اختبار اتساق داخلي، حيث يكون ارتباط البند مع نفسه.

 :()األداء المالي للمصنع لث صدق االتساق الداخلي للمحور الثا .3
أداء تحقيق ماادى فقرة من فقرات المحور الثااالااث )معااامالت االرتباااط بين كاال ( 2يوضااااااااااااااح الجاادول رقم )

 .والدرجة الكلية لفقرات هذا المحور (لمصنع المالي لألهداف مقارنة بالمنافسينا
 

 (2الجدول ) 
 بالدرجة الكلية للمحور  ثالث المحور ال فقرات ل بيرسون معامالت ارتباط

 المحاااور الثالث
 معامل االرتباط فقرةرقم ال معامل االرتباط فقرةرقم ال
1 **0.853 12 **0.888 
2 **0.828 13 **0.892 
3 **0.848 14 **0.891 
4 **0.843 15 **0.837 
5 **0.799 16 **0.847 
6 **0.826 17 **0.855 
7 **0.752 18 **0.834 
8 **0.861 19 **0.744 
9 **0.914 20 **0.771 

 (  0.01معنوية ) مستوى عند إحصائًيا دالة            **
 

وبين الدرجة   لثالث فقرات المحور ابين   جًدا وقوية موجبة ارتباط عالقة وجود  (2رقم )  السابق الجدولمن   يظهر
دالة إحصائية  معنوية االرتباطات كلها  جميعكما أن ، (1حيث غالبية معامالت االرتباط قريبة من الااااااااااااا )  الكلية للمحور

يدل على توافر درجة عالية من  وهذا  (،0.000حيث بلغت المعنوية لجميع االرتباطات )  (،0.01عند مسااتوى معنوية )
 صادقة لما وضعت لقياسه. الثالث  صدق االتساق الداخلي للمحور، وبذلك تعتبر فقرات المحور

 
  :: صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسةاثالثا 
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حساب معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور الدراسة وبين الدرجة الكلية  (3)رقم يوضح الجدول 
 لفقرات االستبانة. 

 
 (3الجدول )

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل محور من محاور الدراسة
 وبين الدرجة الكلية لفقرات االستبانة 

 االرتباط معامل  محتوى المحور  المحور
 0.949** .بمسئولياتها البيئية العليا اإلدارة التزام األول
 0.915** .حصول الشركة على شهادة األيزو الثاني
 0.820** . األداء المالي للمصنع الثالث

 (  0.01معنوية ) مستوى عند إحصائًيا دالة              **
 

محاور الدراسااااااااة   من محور كل بين درجة جًدا وقوية موجبة ارتباط عالقة وجود  السااااااااابق الجدول من  يظهر
(، وهذا يدل على صااادق االتسااااق 0.01، وجميعها دالة إحصاااائية عند مساااتوى معنوية )والدرجة الكلية لفقرات االساااتبانة

 البنائي لمحاور الدراسة.
 

 ثبات أداة الدراسة:رابعاا: 
ور الدراسة وعلى  معامل ألفا كرونباخ لكل محور من محا الباحثان ماستخد الدراسة  أداة ثبات   لقياس مدى  

 الدراسة مجتمعة. 
 (4الجدول )

 ثبات الدراسة لكل محور من محاور الدراسة وعلى الدراسة مجتمعة 

 ألفا كرونباخ  معامل الثبات  عدد الفقرات  المحور
 0.981 21 .بمسئولياتها البيئية العليا اإلدارة التزاممحور 

 0.975 18 .محور األداء المالي للمصنع
 0.984 40 .معامل الثبات للدراسة ككل

 
قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ للمحاور كبيرة  نجد أن ،(4رقم ) في الجدول السااابق  لنظر إلى نتائج االختباروبا

وقريبة من الواحد  اجدً قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ للدراساااااااااااااة ككل كبيرة  كما أن وقريبة من الواحد الصاااااااااااااحيح.   اجدً 
ها في التطبيق الميداني وهذا يعني أن االسااااااااااااتبانة تتمتع بثبات ومصااااااااااااداقية عالية جًدا يمكن االعتماد علي  الصااااااااااااحيح.



15 
 

يشاااير   إحصاااائًيا دالو  جًداوهو معامل صااادق مرتفع  ،   0.992ككل يكون    الصااادق الذاتي لالساااتبانة وبحسااااب  للدراساااة.
 إلى إمكانية الوثوق في النتائج التي قد تسفر عنها االستبانة.

 
 أساليب المعالجات اإلحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة 
بالرمز ا  والتي يرمز لها اختصارً   Statistical Package for Social Sciencesاالجتماعية حزم اإلحصائية للعلوم  باستخدام ال

(SPSS):ومن هذه األساليب ، 
معامل ارتباط بيرسااااون لمعرفة صاااادق االتساااااق الداخلي لعبارات االسااااتبانة وصاااادق االتساااااق البنائي لمحاور  -1

 الدراسة.
 كرونباخ الختبار ثبات الدراسة.معامل الثبات والمصداقية بمقياس ألفا  -2
الختبار أثر متغير مسااااتقل واحد على   (Simple Linear Regression Analysis)االنحدار الخطي البساااايط   -3

 متغير تابع.
 ( لمعرفة هل يوجد ارتباط خطي متعدد بين المتغيرات المستقلة من عدمه.Multicollinearityاختبار ) -4
 serial correlation ofن وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء العشااااااااوائية )( للتحقق مDurbin-Watsonاختبار ) -5

residuals.من عدمه ) 
 Homoscedasticity)( للتحقق من ثباااات تبااااين حاااد الخطاااأ Breusch-Pagan & Koenker Testاختباااار ) -6

Tests) . 
الختباار أثر أكثر  .(Stepwise)بطريقاة  (Multiple Linear Regression)اختباار االنحادار الخطي المتعادد  -7

 من متغير مستقل على متغير تابع.
سااايتم حسااااب المتوساااطات واالنحرافات المعيارية واألهمية النسااابية لبنود المحاور، وساااوف ترتب هذه ا يضاااً وأ -8

لجدول  وفًقالجدول حدود درجة التطبيق وأيضااااااا  وفًقاحسااااااب متوسااااااط آراء عينة الدراسااااااة   تنازلًيا  ترتيًباالبنود 
)الحدود الدنيا والعليا( المساااااااتخدم   حديد طول خاليا المقياس الساااااااباعيتم ت لتحقيق ذلكو حدود درجة األداء. 
(، ثم تقسايمه على عدد خاليا المقياس للحصاول على طول 3  =4-1) ، تم حسااب المدىفي محاور الدراساة

أو بداية إلى أقل قيمة في المقياس )(  بعد ذلك تم إضااااااااااافة هذه القيمة  0.75=  3/4الخلية الصااااااااااحيح أي) 
يظهر المقياس وهي الواحد الصاحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصابح طول الخاليا كما 

 :(5رقم ) يالتفي الجدول ال
 

 (5الجدول )
 حدود درجة التطبيق 
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 المتوسط الحسابيحدود  درجة األداء  درجة التطبيق 
 1.86 – 1.00 ا أداء ضعيف جدً  غير مطبق على اإلطالق
 2.72 – 1.87 أداء ضعيف إلى حد  ما  مطبق بدرجة قليلة جًدا 
 3.58 – 2.73 أداء ضعيف  مطبق بدرجة قليلة

 4.44 – 3.59 أداء متوسط مطبق بدرجة متوسطة
 5.30 – 4.45 أداء جيد إلى حد  ما مطبق بدرجة عالية

 6.16 – 5.31 أداء جيد  مطبق بدرجة عالية جًدا 
 7.00 – 6.17 أداء جيد جًدا  مطبق تطبيق كامل

 
في المصئئئانع العاملة في المنطقة الشئئئرقية ومدينة ينبع   مسئئئئولياتها البيئيةبالعليا  اإلدارة التزاممدى   المحور األول:

 .الصناعية
سااااابي الح تم حساااااب النسااااب المئوية والمتوسااااط  ،لمساااائولياتها البيئية  لمصااااانعفي االعليا   اإلدارة  التزامف على مدى للتعر 

محور وجاءت النتائج كما يوضااااحها الجدول الوالرتب السااااتجابات أفراد عينة الدراسااااة على عبارات    واالنحراف المعياري
 :(6رقم ) التالي

 
 (6الجدول )

 آراء عينة الدراسة متوسط  حسب  امرتبة تنازليً  األول  محورالاستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 

متوسط  البنود
 اآلراء 

االنحراف  
 المعياري

النسبة 
 المئوية%

ترتيب  درجة التطبيق
 البنود

مطبق بدرجة  87.29 1.030 6.11 االمتثال لألنظمة البيئية داخل المصنع. 1
 جًدا عالية 

1 

2 
 87.14 1.038 6.10 إعطاء القضايا البيئية أولوية عالية.

مطبق بدرجة 
 جًدا عالية 

2 

مطبق بدرجة  86.57 1.081 6.06 وجود لجنة متخصصة بالشئون البيئية. 3
 جًدا عالية 

3 

وجود إدارة متخصااااصااااة بالشاااائون البيئية أو  4
بالبيئة والصحة ما يعادلها كقسام متخصاص 

 (.EHSوالسالمة )
5.96 1.181 85.14 

مطبق بدرجة 
 جًدا عالية 

4 

أخذ األداء البيئي في الحساااااااااابان عند اعداد  5
 الخطة.

5.84 1.170 83.43 
مطبق بدرجة 

 جًدا عالية 
8 
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6 
 79.86 1.196 5.59 السماح للمساهمين باالطالع على الخطة.

مطبق بدرجة 
 جًدا عالية 

13 

7 
 78.86 1.298 5.52 السماح للموظفين باالطالع على الخطة.

مطبق بدرجة 
 جًدا عالية 

14 

نشااااااااااااااار مااعاالااوماااااااات األداء الاابااياائااي عاالااى  8
 الموظفين.

5.71 1.181 81.57 
مطبق بدرجة 

 جًدا عالية 
11 

اعتبار األهداف البيئية جزء من التحساااااااااااين  9
 المستمر للعمليات.

5.84 1.191 83.43 
مطبق بدرجة 

 جًدا عالية 
7 

تقااااديم البيااااانااااات البيئيااااة الالزمااااة لمتخااااذي   10
 القرارات الداخلية.

5.76 1.192 82.29 
مطبق بدرجة 

 جًدا عالية 
10 

تقاااااديم البيااااااناااااات البيئياااااة الالزماااااة إلعاااااداد  11
 التقارير الخارجية.

5.63 1.117 80.43 
مطبق بدرجة 

 جًدا عالية 
12 

12 
 84.29 1.243 5.90 وطوارئ لحوادث التسرب.وجود أجهزة رقابة  

مطبق بدرجة 
 جًدا عالية 

5 

تشااااااااااااكيل مجلس اسااااااااااااتشاااااااااااااري للتعاون مع  13
الجهاااات المختلفاااة )الحكوماااة وأصااااااااااااااحااااب 

 المصالح في المجتمع بحماية البيئة(.
5.50 1.189 78.57 

مطبق بدرجة 
 جًدا عالية 

15 

بحااااث تهااادف إلى تحسااااااااااااااين األداء أ إجراء 14
 داخل المصنع.البيئي 

4.73 1.263 67.57 
مطبق بدرجة 

 عالية 
20 

بحاث متعلقة بالقضااااااايا البيئية خارج أ إجراء 15
 المصنع.

4.50 1.244 64.29 
مطبق بدرجة 

 عالية 
21 

االتفاااق مع مصااااااااااااااااانع أخرى للتخلص من  16
 النفايات.

5.79 1.184 82.71 
مطبق بدرجة 

 جًدا عالية 
9 

لاااادى الموظفين حول القيااااام ببرامج توعيااااة  17
 ترشيد االستهالك.

5.41 1.286 77.29 
مطبق بدرجة 

 جًدا عالية 
18 

فرض قيود على الموردين بضاااااااااااارورة األخذ  18
 في الحسبان االعتبارات البيئية. 

5.85 1.167 83.57 
مطبق بدرجة 

 جًدا عالية 
6 

خااصاااااااااااااااة ) EHS عرض البيااناات البيئياة 19
التقارير بالبيئة والصااااااااااااحة والسااااااااااااالمة( في  

  .السنوية
5.46 1.219 78.00 

مطبق بدرجة 
 جًدا عالية 

16 

خاصة بالبيئة والصحة )  EHS  تقديم تقارير 20
 والسالمة( منفصلة. 

5.45 1.198 77.86 
مطبق بدرجة 

 جًدا عالية 
17 
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بحوث تسااااااااااااااويقياااة عن أهمياااة وجود   إجراء 21
 منتجات صديقة للبيئة.

5.09 1.381 72.71 
مطبق بدرجة 

 عالية 
19 

  80.14 1.058 5.610 إجمالي المحور
 

 جميع البنود ب  تلتزمأن عينة الدراسة    اتضح(  5)رقم    بجدول حدود التطبيق  (6رقم )الجدول السابق    نتائجمقارنة  ب  
بحاث  أ  إجراءو"  "إجراء بحوث تسويقية عن أهمية وجود  منتجات صديقة للبيئة":  ثالث بنود وهمباستثناء    بدرجة عالية جًدا

  االلتزام يتم  تيوال" إجراء أبحاث متعلقة بالقضايا البيئية خارج المصنع"" وتهدف إلى تحسين األداء البيئي داخل المصنع
التي تم   البنود ب  يتعلق فيما  أما .اإلدارةمن قبل  ا التزام البنود  أقل أن إجراء األبحاث هي يعتبربالتالي بدرجة عالية، و بها

هذا و ،  (6.11متوسط ) ب  " المركز األولاالمتثال لألنظمة البيئية داخل المصنع"  بند فقد احتل    بدرجة عالية جًدابها    االلتزام
وهذا  (1.030) أن االنحراف المعياري قيمته صغيرة كما ٪. 87.29بنسبة العليا تمتثل لألنظمة البيئية  اإلدارةيعني أن 

إعطاء القضايا البيئية  " بند  ويليها هذا البند.بالعليا  اإلدارة التزاميدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه 
هذه  إلى أن آخربالجدول أعاله إلى أن نصل  واضحسلسل البنود كما هو تت وهكذا، المركز الثانيفي " أولوية عالية

وبصفة عامة نجد أن إجمالي متوسط استجابات   ".دى الموظفين حول ترشيد االستهالكالقيام ببرامج توعية لهو " البنود 
العليا   اإلدارةأن  وهذا يعني(، 5.61)هو في المصنع  اتها البيئيةلتزامالالعليا  اإلدارة التزامأفراد عينة الدراسة حول مدى 

نجد أن االنحراف المعياري  كما    ،٪80.14بنسبة    مسئوليات هذه الب  تلتزمالعليا    اإلدارة. وأن  جًداتطبق البنود بدرجة عالية  
العليا   اإلدارة التزام( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه مستوى 1.058للمحور بشكل عام بلغ )

  ينة ينبع الصناعية د المحور األول بأن المصانع العاملة في المنطقة الشرقية ومنتيجة وتفسر  هذه البنود.ل في المصنع
  متثالها لألنظمة البيئية اذا الجانب مما يعزز من  تحرص على الحفاظ على البيئة من واقع المسئوليات المنوطة بها في ه

عطاء  . البندين األول والثانيتتمثل في هذا المحور وعليه نجد أن أبرز مالمح  ،ةلقضايا البيئيل األولوية وا 
 

 .ISO 14001 يئيةالب اإلدارةنظام ل صنعمالق يطبتمدى المحور الثاني: 
النساااااب تم حسااااااب   14001يزو  خالل شاااااهادة األالبيئية من   اإلدارةلنظام  ق المصاااااانع  يللتعرف على مدى تطب

محور الالسااااااتجابات أفراد عينة الدراسااااااة على عبارات    درجة التطبيقالمئوية والمتوسااااااط الحسااااااابي واالنحراف المعياري و 
 :(7رقم ) وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 
 (7الجدول )

 يئية في المصنع لبا اإلدارةاستجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى تطبيق نظام 
 درجة التطبيق النسبة المئوية % االنحراف المعياري متوسط اآلراء البند

 في مرحلة التطبيق 86.29 1.242 6.04 14001شهادة األيزو  
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( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء 1.242االنحراف المعياري للمحور بلغ ) تبين من الجدول الساابق أن

ويتضاااح  العليا. اإلدارةالبيئية من خالل أيزو البيئة في المصااانع من قبل   اإلدارةعينة الدراساااة تجاه مساااتوى تطبيق نظام  
ا أن البيئية في المصااانع  اإلدارةنظام    إجمالي متوساااط اساااتجابات أفراد عينة الدراساااة حول مدى تطبيق  من الجدول أيضاااً

، وهذا يعني أن العينة تقع في الفئة الثالثة ٪86.29بنسااااااابة    في مرحلة التطبيق  البيئية  اإلدارةأن نظام    بمعنى(،  6.04)
العربية المملكة   مصاااااااانع العليا العاملة في اإلدارةوتفسااااااار هذه النتيجة بأن  وهي "وجود نظام إدارة بيئية معتمد رسااااااامًيا". 

مساائولياتها في تطبيق النظم اإلدارية التي تعزز من الحفاظ على البيئة   به تدرك  السااعودية لديها مسااتوى وعي بيئي عال  
  .البيئية اإلدارةم اجعلها تحرص على تطبيق نظاألمر الذي 

 
 

 مقارنة بالمنافسين. الماضيةاف خالل السنة المالية ألهدل المالي مصنعالأداء  قيحقت المحور الثالث: مدى
 ربحية المصنع -1
سااابي الح تم حساااب النسااب المئوية والمتوسااط  مقارنة بالمنافسااين، لألهدافالمالي   لمصااانعتحقيق أداء اف على مدى للتعر 

وجاءت  وهي الربحية، محورال  الجزء األول من  والرتب الساااااااااتجابات أفراد عينة الدراساااااااااة على عبارات   واالنحراف المعياري
 :(8رقم ) نتائج كما يوضحها الجدول التاليال

 (8الجدول )
   امرتبة تنازليً  ربحية المصنعاستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 

 آراء عينة الدراسة حسب متوسط

 البنود
متوسط 
 اآلراء

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 درجة األداء  المئوية %

ترتيب 
 البنود

 1 أداء جيد  81.14 0.928 5.68 وضع العائد السنوي على االستثمار. 1
 2 أداء جيد  79.86 0.981 5.59 وضع صافي األرباح. 2
 3 أداء جيد  79.14 0.996 5.54 الرضا عن نسبة هامش الربح.  3

  80.00 0.915 5.60 ربحية المصنع إجمالي محور 
 

عينة ل جيًداأداًء   تمثلحية ربالبنود  جميع  أن   يتضااااااح بجدول حدود األداء  الجدول السااااااابقفي ارنة النتائج  مق  نم
وضاااع هو  أول البنود وأكثرها أداًء من قبل المصااانع  مصاااانع المنطقة الشااارقية ومدينة ينبع الصاااناعية، وكان  الدراساااة من  

أن كما ٪.  81.14، أي أن المصاااااانع يؤدي ذلك بنساااااابة  (5.68بلغ متوسااااااطه ) حيث العائد الساااااانوي على االسااااااتثمار،  
دل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه أداء المصنع تصغيرة    ةقيمهي  ( و 0.928االنحراف المعياري بلغ )

وبصاافة عامة .  الرضااا عن نساابة هامش الربح، وآخرها هو  وضااع صااافي األرباح  هوثاني هذه البنود أما  هذا البند.نحو  
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(، أي أن ربحية المصاااانع كان 5.60)  هي  نجد أن إجمالي متوسااااط اسااااتجابات أفراد عينة الدراسااااة حول ربحية المصاااانع
( وهذا يدل على عدم 0.915٪. ونجد أن االنحراف المعياري للمحور بشاااكل عام بلغ )80.00بنسااابة    هقيتحق  ، وتمجيًدا

 وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه مستوى ربحية المصنع.
 
 سيولة المصنع -2

 :(9رقم ) يوضحها الجدول التالي ة،سيولوهي ال محورال من ثانيالجزء ال عبارات  نتائجأما 
 

 (9الجدول )
   امرتبة تنازليً  المصنع سيولةاستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 

 آراء عينة الدراسةحسب متوسط 

متوسط  البنود
 اآلراء 

االنحراف  
 المعياري

النسبة 
 المئوية % 

ترتيب  درجة األداء 
 البنود

 1 أداء جيد  76.14 0.982 5.33 األنشطة التشغيلية. 4
النقدية  صافي التدفقات  5

 75.71 0.977 5.30 من األنشطة التشغيلية.
أداء جيد  
 إلى حد ما

2 

  76.00 0.954 5.32 إجمالي محور سيولة المصنع 
  
 وهو ةالسااايول  يبند أحد أن   يتضاااح (5رقم ) بجدول حدود األداء  (9رقم ) الجدول الساااابقفي ارنة النتائج  مق  نم 

حيث بلغ متوساطه   مصاانع المنطقة الشارقية ومدينة ينبع الصاناعية  عينة الدراساة منل جيًداأداًء   مثلي  "األنشاطة التشاغيلية"
( وهذا يدل 0.982)  صااااغيرةاالنحراف المعياري    ةقيم٪. ونجد أن 76.14، أي أن المصاااانع يؤدي ذلك بنساااابة  (5.33)

صاااااااافي التدفقات   ثاني وهوأما البند العلى عدم وجود تباين في آراء عينة الدراساااااااة تجاه أداء المصااااااانع نحو هذا البند. 
، أي أن المصااااانع يؤدي ذلك بنسااااابة (5.30ما حيث بلغ متوساااااطه ) إلى حد    جيًدا فكان  النقدية من األنشاااااطة التشاااااغيلية

يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراساااااااة   مما(  0.977)  قيمته صاااااااغيرةأن االنحراف المعياري   كما٪.  75.71
وبصااااافة عامة نجد أن إجمالي متوساااااط اساااااتجابات أفراد عينة الدراساااااة حول سااااايولة  تجاه أداء المصااااانع نحو هذا البند.

اف ٪. ونجد أن االنحر 76.00. وأن ساايولة المصاانع متحقق بنساابة  جيًدا(، أي أن ساايولة المصاانع كان  5.32المصاانع )
( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراساااة تجاه 0.954بشاااكل عام بلغ )سااايولة المصااانع حور  لمالمعياري  

 مستوى سيولة المصنع.
 
 حقوق الملكية -3
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 :(10رقم ) الجدول التالي في حقوق الملكية وهي محورال من ثالث الجزء ال عبارات  جاءت نتائجو 
 

 (10الجدول )
 آراء عينة الدراسة حسب متوسط   امرتبة تنازليً  حقوق الملكية استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 

 البنود
متوسط  

 اآلراء 
االنحراف  
 المعياري

النسبة 
المئوية  

% 
 ترتيب البنود درجة األداء 

 3 أداء جيد  81.57 0.853 5.71 تحسين الصورة العامة للمنتج. 6 
 2 أداء جيد  84.86 0.921 5.94 المنشأة.تحسين صورة  7 
 7 أداء جيد  78.71 1.01 5.51 زيادة الحصة السوقية.  8 
 6 أداء جيد  79.14 0.958 5.54 نمو المبيعات. 9 
 11 أداء جيد  77.57 0.956 5.43 زيادة رضاء حملة األسهم.  10 
 8 أداء جيد  77.86 0.971 5.45 .اإلدارةزيادة رضاء  11 
 12 أداء جيد  76.71 1.00 5.37 زيادة رضاء العاملين.  12 
 5 أداء جيد  79.57 0.982 5.57 زيادة اإلنتاجية. 13 

 73.86 1.063 5.17 زيادة األرباح قصيرة األجل. 14 
أداء جيد  
 13 إلى حد ما

 4 أداء جيد  80.43 0.936 5.63 زيادة األرباح طويلة األجل. 15 
 10 أداء جيد  77.71 0.983 5.44 التكاليف.زيادة توفير  16 
 9 أداء جيد  77.86 1.135 5.45 تسهيالت الحصول على القروض البنكية. 17 
 1 أداء جيد  85.57 1.036 5.99 تحسين شروط التأمين. 18 

إجمالي محور  
 حقوق الملكية

 
5.55 0.837 79.29 

 
 

 تمثل  حقوق الملكيةبنود  جميع  أن   يتضاااااااح (5رقم ) حدود األداءبجدول   الجدول الساااااااابقفي ارنة النتائج  مق  نم 

" زيادة األرباح قصاايرة األجللعينة الدراسااة من مصااانع المنطقة الشاارقية ومدينة ينبع الصااناعية، باسااتثناء بند " جيًداأداًء 
، أي أن المصاااااااانع يؤدي ذلك بنساااااااابة (5.17بلغ متوسااااااااطه )و ما   أداء المصاااااااانع نحو ذلك أداًء جيًدا إلى حد  حيث كان  
متوساااااااطه تحساااااااين شاااااااروط التأمين حيث بلغ  "  هولمصااااااانع  ل الجيد  داءاأل أما البند الذي احتل الصااااااادارة في٪.  73.86

( وقيمته صااغيرة وهذا  1.036٪. ونجد أن االنحراف المعياري بلغ )85.57، أي أن المصاانع يؤدي ذلك بنساابة  (5.99)
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تحساااااااين "هو  ثاني هذه البنود أما  ء عينة الدراساااااااة تجاه أداء المصااااااانع نحو هذا البند.يدل على عدم وجود تباين في آرا
زيادة رضااااء  " وهكذا تتسااالسااال إلى أقل البنود الجيدة أداًء وهو "تحساااين الصاااورة العامة للمنتج"  ومن ثم، "صاااورة المنشاااأة

 ".العاملين
(، أي أن حقوق الملكية 5.55وبصافة عامة نجد أن إجمالي متوساط اساتجابات أفراد عينة الدراساة حول حقوق الملكية )

( 0,837٪. ونجد أن االنحراف المعياري للمحور بشااااكل عام بلغ )79.29. وأن حقوق الملكية متحقق بنساااابة  جيًداكان  
 اه مستوى حقوق الملكية.وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تج

 
 األداء المالي للمصنع بصفة عامة -4
 :(11رقم ) كما يوضحها الجدول التالي األداء المالي جاءت نتائجو 
 

 (11الجدول )
 ا مرتبة تنازليً  األداء المالياستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 

 آراء عينة الدراسة حسب متوسط  

 المحاور الفرعية 
متوسط  
 اآلراء 

االنحراف 
 المعياري 

النسبة  
المئوية  
 % 

 درجة األداء
ترتيب  
 البنود 

 1 أداء جيد 80.00 0.915 5.60 ربحية المصنع.  1
 3 أداء جيد 76.00 0.954 5.32 سيولة المصنع.  2
 2 أداء جيد 79.29 0.837 5.55 حقوق الملكية.  3

  79.00 0.821 5.53 إجمالي محور األداء المالي 
 

جميع مقااييس األداء   أنتبين   (5رقم ) بجادول حادود األداء (11رقم ) من الجادول السااااااااااااااابق  مقاارناة النتاائجمع 
 أن وهاذا يعني، (5.60حياث بلغ متوسااااااااااااااطاه )، "ربحياةال" هيأول المحااور وأكثرهاا أداًء  الماالي كاان أداؤهاا جياد، ولكن
والتي تحققت بنسااااابة  "سااااايولةالوآخرها "  ٪79.29بنسااااابة   "حقوق الملكية، تليها "٪ 80.00ربحية المصااااانع تحقق بنسااااابة  

76.00.٪ 
(، 5.53)هو  وبصاافة عامة نجد أن إجمالي متوسااط اسااتجابات أفراد عينة الدراسااة حول األداء المالي للمصاانع  

٪. ونجد أن 79.00حقق األهداف خالل السااانة المالية الماضاااية بنسااابة  ، و جيًداأي أن األداء المالي للمصااانع كان أداًء 
على عادم وجود تبااين في آراء عيناة الادراسااااااااااااااة تجااه ( وهاذا يادل 0.821االنحراف المعيااري للمحور بشااااااااااااااكال عاام بلغ )

  مستوى األداء المالي للمصنع.
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 اختبار الفروض:

 .على أداء المصئئئئئئنعبالمسئئئئئئئوليات البيئية  االعلي اإلدارة لتزامة إحصئئئئئئائية الالفرض األول: يوجد أثر إيجابي ذو دالل
 Simple Linear). البسااااااايطتم اساااااااتخدام األسااااااالوب اإلحصاااااااائي المتمثل في اختبار االنحدار الخطي   الفرض والختبار  

) Regression Analysis  (12رقم ) كما يوضحها الجدول التالي نتائجالوجاءت: 
 

 (12الجدول )
 على أداء المصنع  بالمسئوليات البيئية  العليا اإلدارة التزامنتائج اختبار أثر 

على أداء المصااااانع. حيث أن قيمة   ذو داللة إحصاااااائية  تأثيرلها العليا  اإلدارة  التزام  أن ""Fاختبار  يتضاااااح من 
ذو معنوية عالية وهي   0.000قيمة معنوية االختبار =   حيث أن  وهي دالة إحصااااااااائًيا  ،( 91.352" تساااااااااوي )Fاختبار "
 العلياا على أداء المصاااااااااااااانع اإلدارة التزام(، مماا يادل على جودة نموذج االنحادار المتعلق بتاأثير   =0.001أقال من )

 كمتغير تابع، وأنه يمكن االعتماد عليه. 
أداء ٪ على 3.53يؤثر بنسااااااااابة   العليا اإلدارة  التزام، وهو يعني أن  533.0( يسااااااااااوي  2Rونجد أن قيمة معامل التحديد )

 . العليا اإلدارة التزامتعزى إلى   أداء المصنع٪ من التغيرات اإليجابية التي تحدث في  53.3. أو أن المصنع
   وهو معنوي حياث أن قيماة 567.0= ( العلياا اإلدارة التزامللمتغير المسااااااااااااااتقال ) 1Bونجاد أن معاامال االنحادار 

"T = "9.558 " من اختباارT = ذو معنوياة عاالياة وهي أقال من مسااااااااااااااتوى المعنوياة  0.000" وقيماة معنوياة االختباار      
(   =0.001.)    لها تأثير إيجابي على  العليا اإلدارة  التزامونجد أن معامل االنحدار إشااااارته موجبة وهذا يشااااير إلى أن

 .أداء المصنع
 

 كاآلتي:  البسيط معادلة االنحدار صبحتمما سبق و 
  العليا اإلدارة التزام 0.567+  2.355أداء المصنع =

Y= 2.355 + 0.567 X 

 معامل االنحدار  المتغير المستقل
T .Test F .Test 

 2R 
T P. value F 

P. 

value 
 1B العليا  اإلدارة التزام

0.567 558.9  0.000 
352.91  000,0  533.0  

 المقدار الثابت
B0 

2.355      6.957 0.000 
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العلياا بمقادار درجاة واحادة، زاد مسااااااااااااااتوى أداء المصاااااااااااااانع بمقادار  اإلدارة  التزاموتعني قيماة معاامال االنحادار أناه كلماا زاد 
  درجة في المتوسط. 0.567

 
 .المالي المصئئئنع ءأداعلى  البيئية اإلدارةلتطبيق المصئئئنع نظام الفرض الثاني: يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصئئئائية  

 Simple Linear). البسااااااايطتم اساااااااتخدام األسااااااالوب اإلحصاااااااائي المتمثل في اختبار االنحدار الخطي   الفرض والختبار  

) Regression Analysis (13رقم ) الجدول التاليكما يوضحها  نتائجالوجاءت: 
 

 (13الجدول )
 على أداء المصنع  البيئية اإلدارةتطبيق نظام نتائج اختبار 

 
 
 
 
 
 
 

 .على أداء المصاانع  ذو داللة إحصااائية  تأثير له  البيئية اإلدارةنظام  ل  المصاانع  تطبيق  أن ""Fاختبار  يتضااح من 
ذو   0.000=  االختبارة معنوية  قيم  حيث أن  إحصااااااااااااااائًيا (، وهي دالة39.203" تساااااااااااااااوي ) Fحيث أن قيمة اختبار " 

 اإلدارةتطبيق نظاام (، مماا يادل على جودة نموذج االنحادار المتعلق بتاأثير   =0.001معنوياة عاالياة وهي أقال من )
 على أداء المصنع كمتغير تابع، وأنه يمكن االعتماد عليه.  (ISO 14001البيئية )

يؤثر بنساااااااااااااابة   البيئية  اإلدارةتطبيق نظام  (، وهو يعني أن 0.329يساااااااااااااااوي )  2Rونجد أن قيمة معامل التحديد 
تعزى إلى حصاول    أداء المصانع٪ من التغيرات اإليجابية التي تحدث في   32.9. أو أن أداء المصانع٪( على  32.9)

 . ISO 14001 الشركة على الشهادة البيئية
، وهو معنوي حيث 0.379 =(  البيئية اإلدارةتطبيق نظام  ) xللمتغير المساتقل  1Bنجد أن معامل االنحدار  كما 
ذو معنوياة عاالياة وهي أقال من مسااااااااااااااتوى  0.000" وقيماة معنوياة االختباار = Tمن اختباار " T = "6.261أن قيماة "
   البيئية  اإلدارةتطبيق نظام  وهذا يشااااااااااير إلى أن   ،ونجد أن معامل االنحدار إشااااااااااارته موجبة  (.   =0.001المعنوية )

ISO 14001 نتائج الدراسااااات ، وتتفق هذه النتيجة مع لمصاااانعالمالي لداء األتأثير إيجابي على  له (Onget al., 2016  ،
 (. 2011بروش والدهيمي، 

 

 المتغير المستقل
معامل 
 االنحدار 

T .Test F .Test 

 2R 
T 

 قيمة
 المعنوية 

F 
 قيمة

 المعنوية 

حصول الشركة على  
 ISO الشهادة البيئية

14001 

1B 

0.379 
6.261 0.000 

39.203 0.000 
0.32

9 

 المقدار الثابت
B0 

3.244      
8.687 0.000 
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 كاآلتي:  البسيط وتكون معادلة االنحدار
  البيئية اإلدارةتطبيق نظام  0.379 + 3.244 =أداء المصنع

Y=3.244  + 0.379 X 

 

بمقادار درجاة  البيئياة اإلدارةتطبيق نظاام ت محااوالت المصاااااااااااااانع في عاامال االنحادار أناه كلماا زاد وتعني قيماة م
 درجة في المتوسط.  0.379واحدة، زاد مستوى أداء المصنع بمقدار 

 
  داءاألعلى  وتطبيق نظئام اإلدارة البيئيئة العليئا اإلدارة لتزامالفرض الثئالئث: يوجئد أثر إيجئابي ذو داللئة إحصئئئئئئئئئائيئة ال

  .لمصنعل المالي
 االنحدار الخطي المتعدداختبار  استخدام األسلوب اإلحصائي المتمثل في   تم  والختبار هذه الفرضية

(Multiple Linear Regression)  بطريقة (Stepwise).  (14رقم ) كما يوضحها الجدول التالي نتائجالوجاءت: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14الجدول )
 المصنع أداء  المتغير التابع على العاملين المستقليننتائج اختبار أثر 

معامل   المتغير المستقل 
 االنحدار 

T .Test F .Test 

R  2R 

 التعدد الخطي 
Collinearity 

Statistics 
Durbin-

Watson 

T 
 قيمة

 المعنوية 
F 

 قيمةال
 المعنوية 

VIF Toler. 

 1B   اإلدارة العليا التزام

0.566 
9.557 0.000 

91.35 0.000 

0.730 0.527 1.00 1.00 
1.832 

حصول الشركة على 
 الشهادة البيئية
ISO 14001 

B2 

-0.061 
-0.466 0.642   2.962 0.337 

 B0 المقدار الثابت

2.355      
6.957 0.000  
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(  Multicollinearityارتبااط خطي متعادد )عناد إجراء اختباار االنحادار المتعادد ال باد من التحقق باأناه ال يوجاد 

 ,VIF<10حيث أن ) الشاااااااااااارط هذا حقق النموذج السااااااااااااابق اتضااااااااااااح أن  (14) ومن الجدول  المسااااااااااااتقلة بين المتغيرات 

Tolerance > 0.1.اتبين  و   ( بالنساابة لكل المتغيرات المسااتقلة اتي بين ذ الرتباط  ال يعاني من مشااكلة اال أن النموذج   أيضااً
، 2.0تساوي    تقريًبا  1.832  تساوي Durbin-Watson ألن قيمة ،(serial correlation of residuals) األخطاء العشوائية

 .الذي يعني عدم وجود المشكلةو  1.72أكبر من الحد األعلى والذي يساوي Durbin-Watson كما أن قيمة 
. حيث أن قيمة أداء المصانعبين العوامل المساتقلة على    يوجد أثر ذو داللة إحصاائيةأنه   ""Fاختبار  يتضاح من  

ذو معنوية عالية وهي   0.00  تسااويحيث أن قيمة معنوية االختبار    إحصاائًيا (، وهي دالة91,35" تسااوي )"F اختبار  
 أداء المصااااااااااااانع(، مما يدل على جودة نموذج االنحدار المتعلق بتأثير العوامل المساااااااااااااتقلة على     =0.001أقل من )
( ألنه غير  ISO 1400 البيئية  تطبيق نظام اإلدارةمع اساتبعاد العامل المساتقل )،  تابع، وأنه يمكن االعتماد عليه  كمتغير

هما بينأما العالقة ،  0.730يساوي    أداء المصنعالعليا وبين    اإلدارة  التزام( بين  Rمعنوي فنجد أن قيمة معامل االرتباط )
وهي أقال من مسااااااااااااااتوى   0.00حياث أن قيماة معنوياة االختباار =   ذو معنوياة عاالياة  رتبااطواال، عالقاة إيجاابياة قوياة فهي

 . (  =0.001المعنوية )
٪( 52.7العليا يؤثر بنسااابة ) اإلدارة  التزام(، وهو يعني أن  0.527( يسااااوي )2Rونجد أن قيمة معامل التحديد )

 العليا اإلدارة  التزامتعزى إلى   المصاااااانعأداء ٪ من التغيرات اإليجابية التي تحدث في   52.7. أو أن  أداء المصاااااانععلى  
 .بمسئولياتها البيئية

، وهو معنوي حيث أن 0.566=  العليا(   اإلدارة  التزام) X1 لللمتغير المساااااااااااااتق  1Bونجد أن معامل االنحدار 
=  ذو معنويااة عاااليااة وهي أقاال من مسااااااااااااااتوى المعنويااة ) 0.000وقيمااة معنويااة االختبااار =  T = "9.557قيمااة "
 العلياا لهاا تاأثير إيجاابي على أداء اإلدارة التزامإشااااااااااااااارتاه موجباة وهاذا يشااااااااااااااير إلى أن فا معاامال االنحادار  أماا  (.0.001
 .المصنع

-=   ( ISO 14001)حصااااااااول الشااااااااركة على الشااااااااهادة البيئية  X2للمتغير المسااااااااتقل  2Bمعامل االنحدار   أما
أكبر من مسااااااااااااااتوى  0.642وقيمااة معنويااة االختبااار =  T = "-0.466 ، وهو غير معنوي حيااث أن قيمااة "0.061

  (.  =0.05المعنوية )
نستطيع أن نحدد األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة بالنسبة لااااااااااااتأثيرها على المتغير التابع،  Tقيم  وبالنظر إلى 

، وبالنسااااابة 9.557لها =   Tحيث قيمة  أداء المصااااانععلى    اا إيجابيً العليا هي األكثر أهمية وتأثيرً  اإلدارة  التزامفنجد أن  
كما أنه  جًداأي أن تأثيره ضعيف    0.466=   جًدالها صغيرة    Tقيمةف  ISO 1400 لحصول الشركة على الشهادة البيئية

 غير معنوي.
 

 كاآلتي:  المتعدد وتكون معادلة االنحدار
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 البيئية تطبيق نظام اإلدارة 0.061 -العليا  اإلدارة التزام 0.566 + 2.355 =أداء المصنع
  

Y= 2.355+5.66 X1-0.061 X2  

 
العليا بمقدار درجة واحدة، زاد مساااااتوى أداء المصااااانع بمقدار   اإلدارة  التزاموتعني قيمة معامل االنحدار أنه كلما زاد 

فمعامل االنحدار لها غير معنوي  ISO 14001 البيئية  لتطبيق نظام اإلدارةدرجة في المتوسااااااااااط. أما بالنساااااااااابة    0.566
 يكاد يكون معدوم. جًداوصغير 

 
 والتوصيات:النتائج  -4

: النتائج:  أوالا
 :توصلت الدراسة إلى

، وهذا يدل على حرص المصااااااانع في المنطقة ٪80.14بنساااااابة    بمساااااائولياتها البيئية  تلتزماإلدارة العليا  أن  .1
 .على الحفاظ على البيئة من واقع المسئوليات المنوطة بها الصناعية ينبعمدينة الشرقية و 

 وتفسااااااار هذه النتيجة بأن اإلدارة العليا العاملة في،   ٪ 86.29بنسااااااابة  وجود نظام إدارة بيئية معتمد رسااااااامًيا   .2
الحفاظ مواقفها ومبادراتها تجاه  عزز من  ي  المملكة العربية الساااااعودية لديها مساااااتوى وعي بيئي عال    مصاااااانع

  .على البيئة
 ذو داللة إحصائية على األداء المالي للمصنع. تأثير موجب  لها اإلدارة العليا التزام أن .3
 تأثير موجب ذو داللة إحصائية على األداء المالي للمصنع. بيئية لهااإلدارة التطبيق نظام  أن  .4
بأنه له تأثير   بمسااااائولياتها البيئية( من المتغيرين المساااااتقلين  اإلدارة العليا  التزاماختيار متغير مساااااتقل واحد ) .5

اإلدارة   التزاموهذا يعني أن حصااااول المصاااانع على شااااهادة األيزو في حال  ،قوي إيجابًيا على األداء المالي
   ال يؤثر على األداء المالي للمصنع.بمسئولياتها تجاه الحفاظ على البيئة  العليا

 
 توصيات الدراسة: ثانياا:
لعربية الساعودية على إجراء بحوث تساويقية عن أهمية وجود منتجات حث القيادات بالمصاانع العاملة في المملكة ا  .1

 صديقة للبيئية.
، وعلى إجراء تهدف إلى تحسااااااين األداء البيئي داخل المصاااااانع تشااااااجيع اإلدارات في المصااااااانع على إجراء أبحاث   .2

 .متعلقة بالقضايا البيئية خارج المصنعأبحاث 
وتطبيق اإلدارة العليا بمساااائولياتها تجاه البيئة    لتزامضاااارورة ا  الصااااناعية  بمصااااانع المنطقة الشاااارقية ومدينة ينبع قدوةً   .3

 المالي.  تحسين أدائها ألن ذلك يؤدي إلى نظام اإلدارة البيئية في مصانع المملكة
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العربية  الشاااااركات العاملة في المملكةمنافع وصاااااعوبات تطبيق نظام اإلدارة البيئية في   إجراء أبحاث مساااااتقبلية عن  .4
  .باستخدام القوائم المالية وقياس األثر قبل وبعد تطبيق نظام اإلدارة البيئية السعودية وتأثيرها على األداء المالي
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