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 الخالصة

( ، GICاهتمام  البااثين  اكاااديمنن  لالمهينان  بممهاام رام المااك المالارر اك  ار  تهدف الدراسة الى ابراز زيادة  

الياشاةة ياا ابدبناا  اكاتياادية  الماعااعا (، لاصاب  ها ا الماعاان ما  BSلمدى تأثنره علاى اساتدامة اكعمااك  

لاإلدارية لالمحاسبنة ، لتأسنسا على ذلك  يهدف ه ا البحث الى معرية تأثنر رام الماك المالرر اك  ر على اساتدامة 

ا  بمختلا  انطاهتها علاى اكعماك ؛ لتاجنه اكنظار الى المؤثرا  المالرية التا يسببها رام المااك المالارر ياا الميظما

ديمامة عملها، لال ر يتعن  ب ك المزيد م  الجهاد لزيادة مستاى ادائها اكجتماعا لاكاتيادر لالبنةا . تم إجراء ها ا 

طة البرناام  االعراق م   الك تازيع استمارة اساتبانة لتحلنلهاا باسا –محايظة المييى  –البحث يا معمل سميت المييى 

اساتخدام مجماعاة ما  ابدلا  اإلثياائنة االمتاساها  الحساابنة لاكنحراياا  المعنارياة لتحلنال ( بspssاإلثياائا  

تاصل البحث إلى بعا  اكساتيتاجا  ااان ما  اهمهاا اكنحدار البسنط للاصاك إلى نتائ  اناسنة بغنة إثبا  المرعنا . 

 ار لاساتدامة اكعمااك. لالصاى البحاث لجاد عالاة تاأثنر ذا  دكلاة اثياائنة بان  عياصار رام المااك المالارر اك 

بإلزام الميظما  اليياعنة بان ت ع يا اللاياتها اكهتمام لاإليياح عا  رام المااك المالارر اك  ار لغارف معرياة 

مدى مساهمته ياا رياع مساتاى اساتمرارية التيمناة اكجتماعناة لاكاتياادية لالبنةناة؛ ليتعان  ان يماع اكهتماام ياا رام 

  ر عم  اهداف الميظما  اليياعنة، بما يماليها ما  لعاع المعااينر الالزماة لتااينر لصانانة رام الماك المالرر اك

الماك المالارر اك  ار لتهبنماه بغناة الحماا  علاى ديماماة اكنطاهة اكجتماعناة لاكاتياادية لالبنةناة لزيادتهاا لتحمنا  

 اهدايها الجاهرية. 

 

 .التيمنة اكجتماعنة، التيمنة البنةنة استدامة اكعماك،،  ررام الماك المالرر اك الكلمات المفتاحية:   
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Abstract 

The study aims to highlight the importance of academic and professional researchers have 

increased interest in the concept of green intellectual capital (GIC), and its impact on 

business sustainability (BS), and this topic has become one of the emerging topics in the 

economic, administrative and accounting literature, and based on the This research aims to 

know the impact of green intellectual capital on business sustainability; And draw 

attention to the intellectual influences caused by intellectual capital in organizations with 

their various activities on the sustainability of their work, which requires more efforts to 

increase their level of social, economic and environmental performance .This research was 

conducted in Al-Muthanna Cement Factory - Al-Muthanna Governorate - Iraq by 

distributing a questionnaire and analyzing it by the statistical program (spss) using a set of 

statistical tools such as arithmetic means, standard deviations and simple regression 

analysis to reach standard results in order to prove hypotheses.The research reached some 

conclusions, the most important of which was the existence of a statistically significant 

impact relationship between the elements of green intellectual capital and business 

sustainability. The research recommended obligating industrial organizations to prioritize 
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attention and disclosure of green intellectual capital for the purpose of knowing the extent 

of its contribution to raising the level of continuity of social, economic and environmental 

development; The interest in green intellectual capital should fall within the objectives of 

industrial organizations, enabling them to set the necessary standards for the provision and 

maintenance of green intellectual capital and its application in order to maintain the 

sustainability of social, economic and environmental activities and increase them to 

achieve their core objectives.  

 

Keywords: green intellectual capital, business sustainability, sustainability of social, 

sustainability of environmental.   
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  المقدمة: 

إنَّ ه ا الماعان اصب  ماعان رام الماك المالرر يا عالميا    

اثد اهم عاامل اإلنتاج المساهمة يا العملنة اإلنتاجنة لالمعاصر 

مجماعة م  المدرا  المعرينة يا الميظما ، يها يتميل يا 

لالتيظنمنة المتايرة لدى نخبة م  العاملن  دلن غنرهم، تساعد ه ه 

المدرا  على إنتاج ابيالار الجديدة ال تهاير ايالار اديمة تمال  

الميظمة م  تاسنع ثيتها الساانة لتعظنم نماط ااتها لتجعلها يا 

ك يمال  ان  مااع اي ل م  نظنراتها. لال  ه ه المدرا  المعرينة

تالتمل لتتماعل مع بع ها مالم ترتبط باستخدام متغنرا  لعاامل 

ا رى تساعد الميظمة على ديمامة اعمالها لاكرتماء إلى مستايا  

ذلك يان استدامة ابعماك التا ترتبط لتتأثر إلى متمدمة، لاستيادا 

برام الماك المالرر يمال  لصمها بأنها العمل ليال  جمنع 

الحالنن  لالمستمبلنن   (Stakeholders) حةاصحاب الميل

بهريمة ت م  اماءة لاستمرار العمل على المدى البعند لما يرتبط 

م  نتائ  على الجاانب اكاتيادية لاكجتماعنة لالبنةنة. لبالتالا 

يإن ابعماك المستدامة تهتم باآلثار اكجتماعنة لالبنةنة لاكاتيادية 

 هة بعملناتها. الحالنة لالمستمبلنة المرتب

يتيالك ه ا البحث ثالثة مباثث، ابلك يستعرف ميهجنة البحث، 

لاليانا يتهرق إلى المراجعة اليظرية لرام الماك المالرر اب  ر 

لاستدامة ابعماك، اما المبحث اليالث ينختص بالجانب العملا 

لمنام العالاة بن  مالانا  رام الماك المالرر اب  ر لابعاد 

 عماك. ي ال ع  اكستيتاجا  لالتاصنا .استدامة اب

 

 المبحث األول: منهجية البحث

 مشكلة البحث: 

انسجاما مع ما تمتاز به اكسااق العالمنة م  اكنمتاح لما تتسم به 

، عاملها مع الماارد لميها اليادرةم  تغنر لتيايسنة عالنة لا لك ت

يإن الميظما  الراغبة يا ان تالان ناجحة باستمرار يا ساق 

سريع التغنر ، تحتاج إلى اعادة تطالنل اعمالها بالهريمة التا 

لخل   اميهاج   تعد  تيسجم لتراز بطالل اااى على اكستدامة ، التا 

انمة طايلة ابجل للميظما  لتساعدها يا اعادة تاجنه ممدراتها 

لانظمة ااير استدامة ااسنلة لتهاير  نحا ايجاد تمينا  لمهارا 

ثلاك ناجعة ااتيادي ا للمطاال اكجتماعنة لالبنةنة المستمبلنة 

ا مع التحديا   للتعامل لنس يمط مع التحديا  الحالنة للال  اي  

المستمبلنة , ياكستدامة مبينة على ايتراف ان تهاير ميل ه ه 

ارها للجد ه ا اكستراتنجنا  يعزز بماء الميظما  لعمان استمر

البحث لنيااش رام الماك المالرر اك  ر لمدى تأثنره على 

استدامة اكعماك . ليمال  اجماك مطاللة البحث م   الك طرح 

 التساؤك  اآلتنة:

  استدامة اكعماك.ينهل يؤثر رام الماك المالرر اب  ر 

  هل ياجد تيار لاع  لدى المعمل عنية البحث ع  تاجه

 برام الماك المالرر اك  ر.لاهتمام الميظما  

 .ما مستاى رام الماك المالرر اب  ر يا عنية البحث 

  .ما مستاى استدامة ابعماك يا المعمل عنية البحث 

 

  أهداف الدراسة:

 -يسعى ه ا البحث إلى تحمن  ابهداف اآلتنة: 

استعراف اطار نظرر لرام الماك المالرر اب  ر م  جهة  -1

 ا رى. لكستدامة ابعماك م  جهة

البحث يا المدى ال ر يؤثر به رام الماك المالرر اب  ر يا  -2

 استدامة ابعماك.

بنان المدى ال ر تتبيى ينه الميظما  ابعاد رام الماك المالرر  -3

 اب  ر لا لك استدامة ابعماك.

التاصل إلى استيتاجا  تمال  المعمل عنية البحث م  اكستمادة  -4

 يتالءم مع طبنعته.م  رام الماك المالرر اب  ر لبما 
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 : أهمية البحث

تيهل  اهمنة البحث م  تيالك اثد الماعاعا  الحناية لالمهمة 

لالمعالة على مستاى الميظما  ليمال  تأشنر تلك اكهمنة م  

 :تنة الك اليماط اآل

ا هار دلر رام الماك المالرر اك  ر يا الميظما  لمدى  -1

 تأثنره على نجاح تلك الميظما .

تزليد المعمل عنية البحث بمجماعة م  البنانا  لالمعلاما   -2

 يؤثر يا تاجنه اكنتباه نحا متغنرا  البحث. ما

ثاجة الميظما  الى تبيا اكيالار الجديدة لاتبان المياه   -3

المتمدمة لاكستمادة المياى م  مااردها ل ياصا المالرية 

 ميها.

 

 :فرضيات الدراسة

 عالقة ارتباط ذات داللة  /  تاجد الفرضية الرئيسة األولى

رام إحصائية بين راس المال الفكري األخضر بأبعاده )

الماك البطرر اب  ر، لرام الماك الهناللا اب  ر، 

 ( واستدامة األعمال بأبعادهالرام الماك العالااتا اب  ر

 :تنةلتيبي  عيها المرعنا  المرعنة اآل

ط إثيائا مع يرتبط رام الماك البطرر اب  ر ارتبا .1

استدامة ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، 

 التيمنة البنةنة(.

مع  اإثيائن   ايرتبط رام الماك الهناللا اب  ر ارتباط   .2

استدامة ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، 

 التيمنة البنةنة(.  

مع  اإثيائن   ايرتبط رام الماك العالئما اب  ر ارتباط   .3

استدامة ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، 

 التيمنة البنةنة(.

 يوجد تأثير معنوي بين راس المال  /الفرضية الرئيسة الثانية

رام الماك البطرر اب  ر، الفكري األخضر بأبعاده )

لرام الماك الهناللا اب  ر، لرام الماك العالااتا 

لتيبي  عيه المرعنا   األعمال بأبعاده ( واستدامةاب  ر

 :تنةالمرعنة اآل

يؤثر رام الماك البطرر اب  ر تأثنرا  معيايا  على استدامة  .1

ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، التيمنة 

 البنةنة(.

يؤثر رام الماك الهناللا اب  ر تأثنرا  معيايا  على استدامة  .2

تماعنة، التيمنة اكاتيادية، التيمنة ابعماك  التيمنة اكج

 البنةنة(.

يؤثر رام الماك العالئما اب  ر تأثنرا  معيايا  على استدامة  .3

ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، التيمنة 

 البنةنة(.

 

 الفرضي للبحث  نموذجاأل

المرعا للبحث لال ر ياع  طبنعة العالاة بن   نماذجاب

  :(.1لاما ماع  يا الطالل   متغنرا  البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 الفرضي للبحث نموذجيوضح األ (1)الشكل 

 راس المال الفكري االخضر

رأس المال البشري 

 األخضر

رأس المال الهيكلي 

 األخضر

رأس المال 

 العالقاتي األخضر

 استدامة االعمال

 التنمية االجتماعية

 التنمية االقتصادية

 التنمية البيئية
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة  

اعتمد البحث يا جانبه المندانا على عدد م  ابدلا      

 ا:أتاإلثيائنة لتحلنل البنانا  لاما ي

 صدق أداه البحث وثباتها    

اداة انام تحم  م  اتياف معامل ارلنباخ الما: لل

 .البحث باجاد اكتساق لاليبا  الدا لا

 :الوصف االحصائي 

المتاسط الحسابا: تم استخدام المتاسط الحسابا لذلك  .1

لترتنب يمرا  اكستبانة م  ثنث درجة اكستجابة ثسب 

 اعلى متاسط لمعرية ابهمنة اليسبنة. 

اكنحراف المعنارر: تم استخدامه لمعرية مدى انحراف  .2

مرة م  يمرا  يآراء  استجابا ( ايراد عنية البحث لالل 

م  ابعاد البحث ع  لسهها  متغنرا  البحث للالل بعد

الحسابا لا لك يبن  تطتت يا آراء ايراد عنية البحث 

 لالل يمرة م  يمرا  متغنرا  البحث.

اكهمنة اليسبنة: تستخدم لتحديد مستاى اكهمنة لالل  .3

 يمرة م  يمرا  الممنام للالل بعد.

 

 اختبار الفرضيات 

للتحم  م  ااة  (Pearson)معامل اكرتباط البسنط  .1

البحث م   الك اكستدكك على لجاد ارتباط  انماذج

  ها بن  المتغنرا .  

 تحلنل اكنحدار المتعدد.  .2

 .لمعرية معياية اليتائ  Tا تبار  .3

 اكنحدار. انماذجلمعرية معياية  Fا تبار  .4

 

 أداة القياس

تتالان اداة انام البحث م  جزئنن  اساسنن  الجزء اكلك يتميل     

بالبنانا  الديماغراينة لالا نمنة. لالجزء اليانا يتميل بمتغنرا  

 البحث، المتغنر المستمل  رام الماك المالرر اك  ر( بأبعاده

اليالث  رام الماك البطرر اك  ر، رام الماك الهناللا 

ئما اك  ر(. لالمتغنر التابع  استدامة اك  ر، رام الماك العال

التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، التيمنة ابعماك( لابعاده  

صممت جمنع مماينس البحث باكعتماد على ممنام  (، لادالبنةنة

(Likert)  الخماسا يمدم تاعن  تمينلا ثاك ه ه المماينس لاما

 .(1)ماع  يا الجدلك 

 

 (: يبين نتائج ترميز وتوصيف الستمارة االستبيان1جدول )

 الرمز اسم المتغنر  
 عدد

 الممرا 
 الميدر

نان الممنام 

 لتدرجه

 

1 

 GIC 18 رام الماك المالرر اك  ر

[1] 

  لنالر  الخماسا(

 ( اتم  بطدة1 

 ( ك اتم  بطدة5 

 GHC 5 البطرر اك  ررام الماك 

 GSC 8 رام الماك الهناللا اك  ر

 GRC 5 رام الماك العالئما  اك  ر

 

2 

 SD. 24 استدامة ابعماك

[2] 

  لنالر  الخماسا(

 ( اتم  بطدة1 

 ( ك اتم  بطدة5 

 SOC 7 التيمنة اكجتماعنة

 ECO 7 التيمنة اكاتيادية

 ENV 10 التيمنة البنةنة

  .نالميدر: إعداد الباثي                       

 

 مجتمع البحث وعينته 

تم تهبن  البحث على اثد معامل المهان اليياعا يا العراق  

(، اما عنية البحث يتطمل العاملن  يا معمل اسميت المييىلها  

على العاملن  لبعد  ةاستمارة استبان (65إذ تم تازيع  المعمل، 

( استمارا  لعدم 5تمحص اكستمارا  المسترجعة استبعد   

، ةصالثنتها لعدم تحمن  الطرلط المهلابة لإلجابة ع  اكستبان

 )60لب لك يالان عدد اكستمارا  اليالحة للدراسة لالتحلنل  

 استمارة. 
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 المبحث الثاني

 إطار مفاهيمي المال الفكري األخضر اوال: راس

 راس المال الفكري األخضرمفهوم  - 1

تالتسب اإلدارة البنةنة للميظما  اهتماما لاسعا  يا مجاك              

ا اهمنتهاا   يري استدامة ابعماك لألعماك اما با  المد يدراان تمام 

ا رئنس   ا يا اداء ابعماك لاصبحت ثماية البنةة لالحما  علنها جزء 

م  اكستراتنجنة يا معظم الميظما  لما  بان  ابساباب التاا اد  

الى التاجه البنةا  هار لاائ   اصة بحماية البنةاة لزياادة الااعا 

البنةا للزبائ  لاا لك اكهتماام البنةاا المتزاياد لادى المجتماع ابمار 

ال ر يتهلب م  الميظما  ب ك المزيد م  الجهاد اتجااه ممارسااتها 

رام الماااك المالاارر الاا ر تاام تمديمااه يااا السااياا   يعااد  ل ،البنةنااة 

الماعنة اثد ااير ماارد  لا  المنماة لاليماا لألعمااك الريادياة ياا 

الميظمااا  لبالتااالا ، يااان الحاجااة إلااى تهاااير لإدارة رام الماااك 

. ليعارف رام المااك  [3]المالرر يميال التزاماا باليسابة للميظماا  

( بانااه مجمااان مخزلنااا  Stewart,1994المالاارر ل امااا عريااه  

المعريااة الجماعنااة لالمعلامااا  لالتمينااا  لثماااق الملالنااة المالريااة 

لالخبااارة لتعلااام الميظماااة لاماءتهاااا لانظماااة اكتيااااك الجمااااعا 

لعالاااا  الزبااائ  لالعالمااا  التجاريااة المااادرة علااى  لاا  المنمااة 

ها المجماعة الدييامنالنة ما  المعرياة لالمابلناا   ، ال [4]للميظمة 

لالطاابالا  لعملنااا  التطااغنل لالعالاااا  المرديااة لالتيظنمنااة التااا 

ف رام الماك  [5]تسهم يا  ل  انمة طايلة ابمد للميظمة  .  ليُعرَّ

المالاارر اي ااا بأنااه امااتالة المعريااة لالخباارة لالمهااارا  الا نمنااة 

اليالاجنااة لالتااا يااا تهبنمهااا تمااي  لالعالاااا  الجناادة لالماادرا  الت

 .[6]الميظما  منزة تيايسنة 

اما ان الميظما  التا تتمنز بمستايا  عالنة ما  رام المااك        

المالرر تالاان اايار نجاثاا ما  الميظماا  ذا  المساتايا  المتدنناة 

، [7]جااا  اميااه. امااا ان المسااتاى العااالا ميااه يعاازز ثداثااة الميت

ك المالارر يطامل المااارد التيظنمناة التاا رام المااباان  [1]يارى ل

تت اام   لاا  لتالاااي  الماااة ماا   ااالك اكسااتيمار يااا المعلامااا  

لالمعرية لالملالنة المالرية، ليأ   يا اكعتباار المؤشارا  الياعناة 

لغنر المالناة للتااعاا  المساتمبلنة. ليعارف اي اا باناه يميال جمناع 

ارها دا لناااا ابصااااك غنااار الملماساااة التاااا يمالااا  للميظماااة اساااتيم

ل ارجنا لخدمة اهادايها لعامان بمائهاا لاساتدامة منزتهاا التيايسانة 

[8]. 

تااجه الدللة اليامنة تحاديا  اينارة بخياال الم اايا البنةناة       

لما ييت  عيها م  التلاث لابعرار للمجتمع لنتنجة لزيادة الااعا 

ا عالمنا ، ل لك، يتعان   علاى البنةا اصبحت الم نة الخ راء ممهام 

الميظماااا  اتخااااذ المااارارا  لالمناااام بمباااادرا  لاعاااحة لمااجهاااة 

  التااا ماا   اللهااا ائمااالتااأثنرا  البنةنااة ليجااب ان تتبيااى ااال الهر

 .  [9]تتمال  الميظمة م  البماء يا عير السناسة الخ راء 

لااا ا جااا بت دراساااا  رام المااااك المالااارر اك  ااار اهتماااام       

راز اهمنتااه يااا المجاااك اإلدارر الباااثين  علااى نهاااق لاسااع لتاام إباا

( Chen,2008اانه يت م  المماهنم البنةنة، لتام تمديماه ما  ابال  

، لالااا ر يااارى باناااه المعرياااة لالمهاااارا   [10] 2008ياااا عاااام 

. لهاا  [9]لالمدرا  لالخبارا  لالممااهنم المرتبهاة بحماياة البنةاة 

ااا ، إجمالا اناان ابصاك غنر المادية لالمعرية لالمدرا  لالعال

لما إلى ذلك ثاك ثماية البنةة ال اكبتالار اب  ار علاى المساتاى 

. ليمياال رام المااااك  [4]المااردر لااا لك علااى مساااتاى الميظمااة 

المالاارر اب  اار ابصاااك غناار الملماسااة للميظمااة بمااا يااا ذلااك 

المعريااة لالحالمااة لالماادرا  لالخباارة لاكبتالااار يااا مجاااك ثمايااة 

البنةة، يمالا  رام المااك المالارر اب  ار الميظماا  ما  اكمتيااك 

للاائ  البنةنة الدللنة لمااابة الاعا البنةا المتزايد بن  المستهلالن  

. لهاا عباارة عا  لعاا الميظماة [11]ا لك يخل  انماة للميظماة ل

البنةااا الاا ر يمادهااا إلااى تبيااا اإلدارة الخ ااراء يااا اايااة انطااهتها 

لاسااتيمارها بصااالها غناار الملماسااة ماا  اجاال تحمناا  اإلباادان ال 

 . [12]اكبتالار اب  ر، ال ر يؤدر إلى المحايظة على البنةة 

 الخضرانواع راس المال الفكري ا - 2

رام الماك المالرر  [4,11]صيمت معظم الدراسا  السابمة لميها 

إلى ثالثة اناان ها رام الماك البطرر اب  ر لرام الماك 

ا بنان أتنسالهناللا اب  ر لرام الماك العالااتا اب  ر لينما 

 له ه اكناان: 

 راس المال البشري االخضر -أ

تم تعري  رام الماك البطرر على انه تجمنع المعرية لالمهارا  

لاكبتالار لادرا  اكيراد للاصاك إلى ابهداف، يإن رام الماك 

البطرر له عامالن محددان هما ادرا  اكيراد لالتزاماتهم، لها 

جزء ك يتجزا م  اكيراد للنس م  الميظما  لال ر يمال  تهايره 

 .[4]لنم م   الك التدريب لالتع

يها يتأل  م  جمنع السما  المرتبهة بابيراد يا الميظما ،      

ار ممارساتهم لتجاربهم لمهاراتهم لادراتهم اإلبداعنة لاكبتالارية 

لها يحتار على جمنع المعلاما  غنر الملماسة لالمعرية يا 

الماعدة ابساسنة  يعد  . ل[13;14]العمل البطرر يا الميظما  

ان الميظما  لاستراتنجنتها، ليرتبط رام الماك كستدامة إبد

البطرر المتمنز بإنتاج الميظمة العالا لتحمن  عاائد لارباح ابنرة 

. ل لك يجب على مديرر الماارد البطرية السعا لتا ن  [15]

 لإعداد اي ل يري  ممال  م  اجل تحمن  منزة تيايسنة لميظمتهم

اكيراد ثتى يتمالياا م  . يها يميل استيمار لتحسن  اماءة   [13]
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العمل بطالل ااير يعالنة لاماءة. يها المعرية لالمهارا  لالخبرا  

لادرة اكبتالار لاإلبدان لمهارا  ثل المطالال  لالخبرا  

لالمنادة لالمهارا  اإلدارية لريادة ابعماك لالخبرا  المتراامة 

 لادرا  يري  العمل لاكنسجام لما إلى ذلك. ليطنر رام الماك

البطرر إلى مهارا  الخبراء لاكيراد لالمعرية لالخبرة المطتراة 

رام الماك المالرر اك  ر  يعد  يا الميظمة م  اجل إعاية انمة. 

, باإلعاية الى   [11]اثد المالانا  المهمة لرام الماك المالرر 

ذلك يها العيير ابساسا لرام الماك المالرر ال ر يؤدر دلر 

ماك الهناللا اب  ر لرام الماك العالااتا الماة المحراة لرام ال

يان ه ه الخيائص لنست مملااة م  ابل  [16,17]اب  ر

الميظما  لك يمال  تملندها. تعد سما  اكيراد التا تت م  

المعرية ال مينة لاليريحة منزة ك تمدر بيم  يا تحمن  إدارة 

ه ، لبسبب ه ا التمرد يان ه  [18]الماارد البطرية الياجحة 

 يعد  , ل[10]اليما  تميل شالل م  اشالاك المنزة التيايسنة للميظمة 

رام الماك البطرر اب  ر ها المارد اكستراتنجا ابساسا 

للمنزة التيايسنة المستدامة يا البنةة التيظنمنة الدييامنالنة . لان 

المؤسسا  التا تمدر اهمنة رام الماك البطرر يأنها تستيمر يا 

، ليعرف رام الماك البطرر  [10]على اداء ايرادها للحياك 

اب  ر بأنه ملخص لمعارف اكيراد لمهاراتهم لادراتهم 

لتجربتهم لماامهم لثالمتهم لإبداعاتهم لاكلتزاما  ، لما إلى ذلك 

 .[4]ينما يتعل  بحماية البنةة ال اكبتالار اب  ر

 راس المال الهيكلي االخضر -ب

اءا  اك تران لالعالما  يت م  رام الماك الهناللا بر     

التجارية لابجهزة لالبرام  لاااعد البنانا  لاليماية التيظنمنة 

لالمدرا  التيظنمنة دا ل الميظمة لانه جزء ك يتجزا م  

الميظما  يها مملاة للميظمة للنس لأليراد ليميل البينة اكساسنة 

  ليتهلب ه ا تخزي  الالماءا [4] الداعمة لرام الماك البطرر 

بمساعدة التمينا  للص  العملنا  لابدلة لالطبالا  لما إلى 

ذلك، لي م  بماء الالماءة دا ل الميظمة عيد إنهاء عمل اكيراد 

, ليطمل تعلم الميظمة لمطاراة [4] لاثالتهم على التماعد 

لتخزي  المعرية  ينها ، ار ثمايتها لعملناتها لااعدة البنانا  

لإجراءا  التطغنل لاصالها المالرية ، يها ك تخل  انمة يحسب 

ا إلى المنمة المالنة للميظمة   لله تأثنر  . [19]بل ت ن  انمة اي  

يتالان رام , ل[20]إيجابا على ابداء لالربحنة يا الميظما  

الماك الهناللا م  المعرية اليريحة المدمجة يا اااعد البنانا  

لالبرام  لاليظام التا تدعم إنتاجنة لاداء اكيراد يا الميظما  

لبدلن رام الماك الهناللا يإن رام الماك المالرر يتحاك الى رام 

على ذلك ، يمال  للميظمة ذا  الهنالل الجند  ، ي الماك بطرر 

مهرة تمديم  دمة جندة لبالتالا تحسن  اداء الميظمة لاكيراد ال

[11] . 

يعرف رام الماك الهناللا اب  ر امخزلن للمدرا         

التيظنمنة لاكلتزاما  التيظنمنة لإدارة المعرية لانظمة المالايآ  

لانظمة تاليالاجنا المعلاما  لاااعد البنانا  لالسنااا  اإلدارية 

ا  اإلدارية لاليماية التيظنمنة لصار لعملنا  التطغنل لالملسم

الميظمة لبراءا  اك تران لثماق الملالنة لالعالما  التجارية.. 

إلخ. ينما يخص ثماية البنةة ال اكبتالار اب  ر دا ل الميظمة 

, اما يعرف رام الماك الهناللا اب  ر بأنه "المعرية [4]

تمينا  المؤسسنة ثاك شالل العملنا  التيظنمنة لالهناال لال

. ه ه الماارد ها اصاك غنر ملماسة  [21]لالسناسا  لاليماية 

ليمال  استخدامها لدعم إدارة    [22,21]انمة مملااة للميظمة 

 .[10]الماارد البطرية الخ راء يا الميظمة 

 راس المال العالقاتي االخضر  -ج

يعرف رام الماك العالااتا بأنه ي م لكء الزبائ            

ة لاليمة لماشابه مع الميظما  لالماردي  لاياا  لالميداان

, ليميل رام الماك العالااتا  [10]التازيع لالزبائ  لالطرااء 

تلك العالاا  التا تمال  الميظمة م  التعالن ال التااصل مع 

الميظما  لمرااز البحاث لالزبائ  اآل ري  ليتم اناسها م   الك 

لها تتأل  م  [4] علة ااة التعالن بن  الجها  المحلنة الما

عالاا  الميظمة مع اصحاب الميلحة الخارجنن  لانمنة إدرااهم 

ا بر ميظمة بنها  ا جد  لميت  الميظمة ل دماتها ليعد ه ا ابمر مهم 

ا لانمة يا اذهان اصحاب الميلحة م   الك رام  تخل  إدراا 

. يها يميل استيمار الميظمة [17]الماك البطرر لالهناللا للميظمة 

يؤدر إلى تحسن  سمعة  مالتعزيز عالاتها مع الزبائ  لالماردي ، 

لها الممهام  [23]الميظمة. يلديه التأثنر الالبنر على نجاح ابعماك 

اكلسع لرام الماك الزبائيا ثنث رام الماك الزبائيا ها 

ا العال اا  مجماعة يرعنة م  رام الماك العالااتا ليميل اي  

الجندة مع اكيراد لالزبائ  لاصحاب الميلحة ال ي  يساهمان يا 

لعرف  [11]تحمن  ابداء العالا لزيادة المدرة التيايسنة للميظمة 

رام الماك اب  ر بأنه العالاا  التماعلنة للميظمة مع الزبائ  

لالماردي  لالحلماء لالطرااء بما يحم  اإلدارة البنةنة لاكبتالار 

يها م  اليجاح لالحياك على مزايا اب  ر  للميظما  ليمال 

م  اكصاك الغنر  بيمته. يان رام الماك العالااتا  [4]تيايسنة 

ملماسة التا تراز على تهاير لرعاية لالمحايظة على عالاا  

لعع  ياطنبة مع الميظما  لابيراد لالمجماعا  التا اد تؤثر 

للغاية باليسبة للميظما   الميظمة يا الساق. له ا السبب، م  المهم

ان تيس  ميالحها مع اهتماما  اصحاب الميلحة م  اجل بمائها 
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لالبماء يا الميايسة، ليعد اكنتماك إلى اللان اب  ر ميدر 

اهتمام باليسبة بصحاب الميلحة الرئنسن ، بما يا ذلك الزبائ  

لالماردي  لالحالامة لبالتالا، هياة عغط على الميظمة لممارسة 

 .[10]دارة الماارد البطرية الخ راء إ

 

 استدامة االعمال -: ثانيا  

 مفهوم استدامة االعمال -1

يأتا اكهتمام باستدامة ابعماك م  سبعنيا  المرن الماعا      

بدءا م  مؤتمر ابمم المتحدة ابلك للبنةة، لبعد ااير م  عمد م  

، ادمت لثنمة بعياان مستمبليا المطترة، 1987الزم  يا عام 

ا باسم تمرير   اليادر ع  اللجية  Brundtland)لالمعرلية اي  

نة لالتا تيظر الى اكستدامة بانها تلبنة العالمنة للبنةة لالتيم

اثتناجا  الجنل الحالا دلن المسام بمدرة ابجناك الممبلة على 

 .[24]تلبنة اثتناجاتهم يا تلك المترة 

تميل استدامة ابعماك مجماعة م  اإلجراءا  اباير       

ماعاعنة التا تعزز تحمن  استدامة ابعماك لان استدامة 

م  عدد ابنر م  اناان اكستدامة لميها استدامة ابعماك تتالان 

ابعماك لالتا تهدف إلى تحمن  التاازن المستدام لميظمة ما 

ايظام؛ لتسعى استدامة ابعماك للحياك على لتحمن  التاازن 

لالتماعل بن  ابنظمة المختلمة، ار انها تسعى إلى اكستدامة 

ك استدامة ابعماك . لتستمد استدامة ابعماك لا ل[20]الميهجنة 

ممهامها م  عرلرة التاين  بن  الراائز اكاتيادية لالبنةنة 

استدامة ابعماك على انها ادرة  [25]لاكجتماعنة. ليرى 

الميظما  على اكستمادة م  رام مالها اكاتيادر لاكجتماعا 

لالبنةا م   الك المساهمة يا استدامة ابعماك، ار ادرة 

  على ابداء الجند يا المجاك  اكاتيادية الميظما  على الحما

اليه  المالرر ذاته ليعبر عيها  [26]لاكجتماعنة لالبنةنة. ليتبع 

بانها اإلجراءا  التيظنمنة المستدامة التا تالد اال تأثنر بنةا ممال  

لالتا تهتم بتعزيز التيمنة اكجتماعنة لاكاتيادية لالتا ت م  

لتم تعري  اكستدامة  [24]لنة لالممبلة البماء السلما لألجناك الحا

( بانها ادرة اليظام على الحما  على Jodha,1990بااسهة  

مستاى محدد م  ابداء مع مرلر الاات لإذا لزم ابمر لتعزيز 

 [27]المخرجا  دلن اإلعرار بالسالمة البنةنة ابساسنة لليظام 

تلبنة  لتعرف استدامة الميظمة اي ا بانها ادرة الميظمة على

اثتناجا  لمتهلبا  اصحاب الميلحة الحالنن   على سبنل المياك 

، المستيمري  لالعاملن  لالزبائ  لالسلهة اإلشراانة( مع تهاير 

استراتنجنا  استيمارية لإدارية مستمرة ل مان الربحنة المستمبلنة 

لتطنر   . [30,28,29 ]لالرياهنة اكجتماعنة لثماية البنةة

استدامة ابعماك إلى ممارسة ابعماك التا تخل  مزايا تيايسنة م  

 الك زيادة انمة الزبائ  م   الك تحمن  التاازن بن  اهتماما  

 .[29]اصحاب الميلحة لاهداف ثماية البنةة لرياهنة المجتمع 

تعرف ابعماك المستدامة ا لك بأنها العمل ال ر يهدف إلى ل

مة دلن انتهاة التدابنر ال المؤشرا  تحسن  ممنام مؤشر اكستدا

 .[31]اب رى يا  ل ثدلد الجدلى اكاتيادية 

يمال  الماك إن استدامة ابعماك ها عملنة تحلنل لاتخاذ ارار      

عبر ل ائ  ابعماك يتم الحياك علنها م   الك يهم ملتزم 

. [27]للاع  للتحاك  التا اد تحدث يا الحاعر ال المستمبل 

ميظمة مستدامة عيدما يمال  للمادة تهاير استراتنجنا  لتالان ال

لزيادة ثيتهم يا الساق لالماهبة لممنزا  اصحاب الميلحة 

لى ذلك ي ال علتخمن  التاللمة التطغنلنة لدلران الماى العاملة 

تالان الميظمة مستدامة إذا استمر  يا الاجاد بغ  اليظر ع  

 .[32 ,29]تهديدا  الساق لالتغننر الدا لا 

 مراحل استدامة االعمال  -2

(  مس مراثل لعملنة Nidumolu et al,2009ااترح       

اكستدامة لها اكمتياك لسلسلة المنمة المستدامة لتيمنم السلع 

اعماك جديد لإنطاء مييا   انماذجلالخدما  المستدامة لتهاير 

للممارسة. لتتميل استدامة ابعماك يا عمان عدم نماد الماارد م  

ابعماك  سااء اانت البطرية ال المادية( لالتا تحتاجها لالا 

ا انها ك تيظر الى الرب  يا المدى المينر  تزدهر. ه ا يعيا اي  

م م  انها للاليها بدك  م  ذلك تعمل بهريمة مربحة اآلن  على الرغ

اد ك تزيد ارباثها إلى الحد ابايى( لتعمل على تحمن  اكرباح 

يا المستمبل بنها تستخدم مااردها بطالل جند، لاد تحاطت م  

. اما  [27]مخاطرها ليمال  ان تااجه ار صدما  اد تحدث 

(  مس مراثل كستدامة ابعماك Senge et al.,2008ااترح  

يا ابنطهة المتعلمة باستدامة  لتيار درجة مطاراة الميظما 

تطنر إلى المرثلة ل ابعماك لها المرثلة اكللى  عدم المهابمة (

التا ك تطارة ينها الميظمة يا ار نطاط مرتبط باستدامة ابعماك 

اما المرثلة الياننة  المهابمة( لتطنر إلى المرثلة التا تلتزم بها 

جة للماى الخارجنة الميظمة بالمعاينر التطريعنة ابساسنة نتن

لتطنر المرثلة اليالية إلى ما بعد المهابمة ار المرثلة التا تدرة 

ينها الميظمة يائدة استدامة ابعماك م   الك ما تحممه م  عائدا  

اعلى م  المد ال  ؛ اما المرثلة الرابعة يها تطنر الى التالامل 

ايلة ابجل التام لالتا يتم ينها دم  استدامة ابعماك يا الخهة اله

للميظمة ليا المرثلة الخامسة لاب نرة تيب  الميظمة ينها 

لتتحم   [34]. ليرى   [33] ميظمة مستدامة ار استدامة ابعماك 

استدامة اكعماك ال ابعماك الخ راء يجب التمند بالمعاينر 
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تدم  مبادئ اكستدامة يا ال ارارا  التجارية 1)   تنةابربعة اآل

تاير ميتجا  ال  دما  صديمة للبنةة تحل محل  (2للميظمة ؛  

( تعتمد يا 3الهلب على الميتجا  ال الخدما  غنر الخ راء ؛  

( 4الميايسة على الميتاجا  لالخدما  الخ راء بطالل ابنر ؛  

 . التزامها الدائم بالمبادئ البنةنة يا عملناتها التجارية 

 اهمية استدامة االعمال -3

ا م  نظنراتها ابال  تعد        الميظما  المستدامة ااير نجاث 

استدامة لتتن  يرل المطاراة لاكندماج مع اصحاب الميلحة 

الدا لنن  لالخارجنن  ليمال  اعتبار استدامة ابعماك على انها 

تحمن  ما يسمى بالراائز اليالث ار اكجتماعنة لالبنةنة لالمالنة 

ربحنة الميظما  اليغنرة لاليما . ياكستدامة ها السبنل إلى [35]

طايل ابجل لها استراتنجنة يعالة لزيادة مبنعا  ابعماك 

لاكستيمار لالحياك على التمايل لالماهبة لتيان الماى العاملة 

ا  لاإلنتاجنة لانتطار الميظمة لالميداانة لتاير اكستدامة اي  

تطغنل ادلا  للميظما  لالستمادة م  الرامية لتملنل تالالن  ال

ا  لمعدك دلران العاملن . باإلعاية إلى ذلك، تعد اكستدامة محرا 

لالبتالار لاكبدان ليمال  ان تؤدر اكستدامة إلى منزة 

. لها تؤثر على سلاة للكء الزبائ  لزيادة [33]تيايسنة

. لها تتن  [36]اكنتاجنة العاملن  لرعا الزبائ  الطخيا 

لتيدير إلى البلدان التا الاصاك إلى اسااق جديدة م   الك ا

لديها ااانن  بنةنة صارمة لتيمن  اسهم الميظما  يا ساق رام 

الماك لالماائد اكاتيادية بعد الالط  ع  ابداء اليحن  بنةنا  ننابة 

 .  [24]ع  الميظما   

 . ابعاد استدامة االعمال 4

ان استدامة اكعماك  هياة إجمان بن  العديد م  المؤلمن  على     

يجب ان تطمل اكنسجام بن  اببعاد التيمنة اكاتيادية لالتيمنة 

  ا اي اح له ه اكبعاد:أتالبنةنة لالتيمنة اكجتماعنة لينما ي

 التنمية االقتصادية -أ

ان الهدف الرئنس للميظما  ها زيادة ثرلة المساهمن  لم       

اجل زيادة اكنتعاش اكاتيادر تحالك الميظما  المطاراة يا 

انطهة اكستدامة ثنث تحتاج الميظما  إلى اكستدامة يا الخدمة 

لالعملنا  لالتيينع لتلبنة اثتناجاتها الحالنة لالمستمبلنة 

 .[37] بماء ينها  للالستحااذ على اكسااق لال

ا عرلري ا ليجاح تمايل الميظما   تعد اكستدامة اكاتيادية امر 

ثنث يجب ان تالان المؤسسة اادرة على إنتاج سلع ل دما  بطالل 

مستمر لتجيب اليمما  التا تتجالز اإليرادا  لمااصلة العمل 

. ليرتبط البعد اكاتيادر بالمدرة المالنة لاكاتيادية  [38]

ا رى ميل المدرة التيايسنة لعرف العمل لا تراق لبجاانب 

اسااق جديدة لالربحنة لالمدرة التيظنمنة لتمديم التدي  اليمدر ال ر 

ي م  السنالة الالزمة لالمسؤلك ع  تالند اليرلة ليطنر إلى 

 . [24]المدرة على اداء ابنطهة بمسؤللنة لربحنة 

 التنمية البيئية  -ب

الحياك على ثناة اي ل لبنةة صحنة  يطنر البعد البنةا الى     

لللحما  على البنةة يا ثالة اي ل م  المهم التيرف ال إدارة 

ابعماك بهريمة صديمة للبنةة لتيمن  الميظما  لمتابعتها لألنطهة 

اليديمة للبنةة ثنث يتم تحديد معاينر معنية م  ابل هنةا  مي  

الميظما   يانةنة الطهادا  الدللنة. لبالتالا، تؤثر المعاينر الب

لممارسة ابعماك التجارية ليم ا لمااعد المعاينر الدللنة. للمد تبن  

ان الميظما  التا تتبع المعاينر البنةنة يتأثر ادائها بطالل إيجابا 

. تاع  اكستدامة البنةنة  [39]ممارنة مع الميظما  اب رى 

ابعماك اااعد ممارسة لتيمن  مبادئ السالمة البنةنة للحما  على 

ابداء اكاتيادر لالتطغنلا لتساعد  يايا المستمبل، بنها ستؤثر 

ابنطهة البنةنة الدلك اليامنة على تحسن  ابداء ل م  التالالن  

[38, 37]. 

مخالف الميظما  لالدلك ثاك السالمة البنةنة لالاااية م  لتبمى 

عنة اآلثار السلبنة الياتجة ع  انطهة الميظما  يا اليظم الهبن

لالحما  على الماارد الهبنعنة لإدارتها بطالل مالئم له ه 

الممارسة تيهار على ااير م  اثترام المانان، بل ها اي ا نه  

 .[27]شامل يا العملنا  التيظنمنة 

 التنمية االجتماعية -ت

يتيالك البعد اكجتماعا لالستدامة اهمنة تحسن  جادة الحناة،       

ياليمال  للميظما  العمل يا مجتمع ما إن لم تال  تعمل م  اجل 

استحمااا  اجتماعنة لتحمن  اهدايها على المدى الهايل. ل ا يراز 

الباثيان على ه ا البعد لتحديد ابهمنة لالماائد التا تمدمها 

ع لتعاد علنها باليمع لتؤثر ابنطهة اكجتماعنة الميظما  للمجتم

للميظما  بطالل إيجابا بنها تساعد الميظمة على  ل  شهرة بن  

اصحاب الميلحة لالحد م  التأثنر السلبا على التديما  اليمدية 

. يتم تحمن  البعد [40]م   الك تخمن  ابثداث السلبنة 

المتعلمة باليحة،  اكجتماعا م   الك تحسن  ابنطهة التيظنمنة

لالحما  على المهارا  يا انطهة اإلبدان لادرا  الماارد 

 .[37]المستمبلنة لالحالنة 

تطمل اكستدامة اكجتماعنة البعد اإلنسانا يا ابعماك لالتا تؤاد 

اإلنياف يا تازيع الماارد لالمرل لا لك ا ايا اليحة 

   .[37 ,38] لالتعلنم لالمسالاة يا الد ل لتملنل الممر

البعد اكجتماعا ها المسؤلك ع  إدارة التأثنرا  التا يمال   يعد  ل 

ان تحدثها ار ميظمة على ابنظمة اكجتماعنة م   الك انطهتها 
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التطغنلنة. ليدرم تااعا  المةا  اكجتماعنة المتياعة المتعلمة 

بالتيظنم، مع اكهتمام بالم ايا المتعلمة بالتيمنة البطرية لالعدالة 

ب الق لالاصاك إلى المسالاة لمطاراة جمنع المةا  لا

اكجتماعنة يا بياء لصنانة تاازن اليظام لتماسم الحماق 

 .[24]لالمسؤللنا  

 

 

 المبحث الثالث: قياس متغيرات البحث واثبات الفرضيات

    صدق أداه البحث وثباتهاأوال .  

اجرى الباثيان ا تبارا  اليدق لاليبا  بداه المنام لتم    

التحم  م  صدق ابداة الظاهرر لصدق المحتاى، اما تم التحم  

م  اليبا  البيائا بداة المنام الخاصة بالبحث الحالا م   الك 

ثساب معامل اليبا  للمماينس باستخدام معامل ارتباط الما ارلنباخ 

  . (2)لاما ماع  يا الجدلك 

 

 معامالت كرونباخ الفا لمتغيرات البحثيبين نتائج  (2)جدول 

 للبعد كرونباخ  الفا عدد الفقرات في البعد البعد كرونباخ الفا للمتغير المتغير الرئيس

راس المال الفكري 

 االخضر
0.869 

 0.788 5 رام الماك البطرر اك  ر

 0.801 8 الماك الهناللا اك  ررام 

 0.861 5 رام الماك العالئما اك  ر

 0.921 استدامة االعمال

 0.892 7 التيمنة اكجتماعنة

 0.911 7 التيمنة اكاتيادية

 0.930 10 التيمنة البنةنة

 الميدر: إعداد الباثيان.

 

( لها 0.930-0.788معامل ارلنباخ الما بن   لاد ترالثت انم 

ممبالة إثيائنا يا البحاث اإلدارية لالسلاانة كن انمتها اابر 

 لالتا تدك على ان المماينس تتي  باكتساق الدا لا. (0.75)

 

 

 

 

 ثانيا . الوصف اإلحصائي 

يا ه ه الممرة يتم تطخنص للص  متغنرا  البحث يا معمل 

باستخدام  الاسط الحسابا لاكنحراف سميت المييى  عنية البحث( 

لتم  المعنارر( لبنان مدى ترانز لتطتت اجابا  ايراد عنية البحث،

تحديد مستاى اإلجابا  يا عاء المتاسها  الحسابنة م   الك 

لمتاسها  الحسابنة عم  ار انتماءها بر يةة للتحديد انم ا

 (: 3مستاى يتم ممارنتها لاما ماع  يا الجدلك  

 

  درجات مستويات قيم األوساط الحسابية يبين نتائج :(3)جدول 

 مستوى اإلجابة تقدير الدرجات

 ميخم  جدا   1.80 –1

 ميخم  2.60 – 1.81

 معتدك 3.40 – 2.61

 مرتمع 4.20 – 3.41

 مرتمع جدا   5.0 – 4.21

 [41] الميدر:                                                     

 

 أوال . الوصف اإلحصائي لمتغير راس المال الفكري االخضر  

المتاسها  الحسابنة لاكنحرايا   (5)يظهر م   الك الجدلك  

المعنارية لمستاى اكجابة لاكهمنة اليسبنة إلجابا  عنية البحث 

اذ يالثظ يا ه ا  راس المال الفكري االخضر.اتجاه ابعاد متغنر 

العاملن  يا  راس المال البشري االخضر بانالجدلك باليسبة لبعد 

درجة عالنة م  التعالن لالعمل الجماعا   م  اجل المعمل لديهم 
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 اذ ثيلت ه ه الممرة على اعلى متاسط اجابة ممداره ثماية البنةة

راس . اما باليسبة لبعد ( (0.462لبانحراف معنارر بلغ  3.98 )  

المعمل ي ع اااعد للاائ  مميلة المال الهيكلي االخضر فان 

باتهم م   الك ثياك ه ه ه ا ما تاصلت النة اجا لحماية البنةة

لبانحراف معنارر  3.65)الممرة على اعلى لسط ثسابا يبلغ  

راس المال (. اما يالثظ يا ه ا الجدلك باليسبة لبعد 0.606 

( لالتا تيص  العالاا  التعالننة 4بان الممرة  العالئقي االخضر 

للمعمل مستمرة مع عمالئها نحا ثماية البنةة( اد ثيلت على 

 .0.673)( لبانحراف معنارر  3.57اسط اجابة بممدار  اعلى مت

المتاسها  الحسابنة لاكنحرايا  المعنارية لمستاى نتائ   إما

 (.4اإلجابة اما ماع  يا الجدلك  

 

 

 (N=60)لرأس المال الفكري االخضر  اإلجابة واألهمية النسبيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى يبين نتائج (: 4جدول )

 راس المال الفكري االخضر(المتغير المستقل )

 أوال . راس المال البشري األخضر

 العبارة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 اإلجابة

األهمية 

 النسبية

1 
ليساهمان يا ثماية  ن يا المعمل يا اإلنتاج بطالل إيجابااييخرط العامل

 البنةة
 الرابعة مرتمع 0.722 3.57

 الخامسة معتدك 0.655 3.40 ن يا المعمل بالممدرة الالاينة تجاه ثماية البنةةايتمتع العامل 2

3 
جا  ل دما  ذا  جادة عالنة باتجاه ثماية ان يا المعمل ميتاياير العامل

 البنةة
 اليالية مرتمع 0.490 3.78

4 
م  اجل  التعالن لالعمل الجماعا يا المعمل على مستاى عاك  تالان درجة 

 ثماية البنةة
 اكللى مرتمع 0.462 3.98

5 
تمديم الدعم الالامل للعاملن  بنجاز ل ائمهم يا مجاك ثماية  ي رييمال  للمد

 البنةة
 الياننة مرتمع 0.390 3.92

  مرتمع 0.170 3.784 المعدل العام 

 الهيكلي االخضرثانيا . راس المال 

 السابعة معتدك 0.850 3.28 لدى المعمل نظام إدارة متمااة لحماية البنةة 1

 الخامسة معتدك 0.601 3.37 لدى المعمل نسبة جندة م  ما ما اإلدارة البنةنة ممارنة بمجمان ما منها 2

 السادسة معتدك 0.649 3.35 يمام ه ه المعمل باستيمار مياسب يا ثماية البنةة. 3

 الرابعة مرتمع 0.725 3.52 عملنا  التطغنل الطاملة نحا ثماية البنةة يا ه ه المعمل تعمل بماعلنة 4

 اليالية مرتمع 0.565 3.55 يساهم نظام إدارة المعرية يا المعمل بمطاراة المعرية مع اإلدارة البنةنة 5

 الياننة مرتمع 0.669 3.60 ثماية البنةةشالل المعمل لجية لليهاف بالم ايا الرئنسة يا مجاك  6

 اكللى مرتمع 0.606 3.65 لعع المعمل اااعد للاائ  مميلة لحماية البنةة 7

 اليامية مخم  0.468 2.23 انطأ ه ا المعمل نظام المالايآ  إلنجاز المهام البنةنة 8

   0.112 3.624 المعدل العام 

 ثالثا . راس المال العالئقي االخضر

 اليالية مرتمع 0.792 3.50 جاتها ال  دماتها ليم ا للرغبا  البنةنة لزبائيهاامل بتيمنم ميتاالمع همام ه ت 1

 الرابعة معتدك 0.732 3.35 الزبائ  راعان ع  الحماية البنةنة له ا المعمل 2

 الياننة مرتمع 0.891 3.55 العالاا  التعالننة للمعمل مستمرة مع مارديها نحا ثماية البنةة 3

 اكللى مرتمع 0.673 3.57 العالاا  التعالننة للمعمل مستمرة مع عمالئها نحا ثماية البنةة 4

 الخامسة معتدك 0.790 2.55 العالاا  التعالننة للمعمل مستمرة مع شراائها اكستراتنجنن  نحا ثماية البنةة 5

   0.899 3.504 المعدل العام 

   . نالميدر: إعداد الباثي   
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 .  (2اب  ر اما ماع  يا الطالل  المتاسها  الحسابنة لالل بعد م  ابعاد رام الماك المالرر إما 

                                      

 راس المال الفكري االخضر (: يوضح المتوسطات الحسابية ألبعاد 2الشكل )                                         

 

 ثانيا . الوصف اإلحصائي لمتغير استدامة األعمال 

المتاساها  الحساابنة لاكنحراياا   (6)يظهر ما   االك الجادلك  

المعنارية لمستاى اإلجابة لابهمناة اليسابنة إلجاباا  عنياة البحاث 

. اذ يالثااظ يااا هاا ا الجاادلك استتتدامة األعمتتالاتجاااه ابعاااد متغناار 

ااد ثيالت علاى  (6يالانت الممارة  التنمية االجتماعية باليسبة لبعد 

لبااانحراف  , (3.77)اعلااى مسااتاى اجابااة لبلااغ لسااهها الحسااابا 

( يباان  تياساا  لتياااغم إجابااا  عنيااة البحااث اتجاااه 0.722معنااارر  

( الخاصاة  يساااهم معمليااا 7ها ه المماارة . يااا ثان  ثياالت المماارة  

بخل  انمة ااتيادية م اية لالاتياد الاطيا( باليسبة لبعاد التيمناة 

(، 3.95اكاتيااااادية اااااد ثياااالت علااااى اعلااااى لسااااط ثسااااابا  

يباان  انسااجام إجابااا  ابيااراد عنيااة  (0.699لبااانحراف معنااارر  

يحيلت الممارة راام  التنمية البيئيةالبحث اتجاه ه ه الممرة. اما بعد 

( لالخاصااة  يخماا  معمليااا اليمايااا  لاكنبعاثااا  الياتجااة عاا  2 

عملناتها( على اعلى اكلساط الحسابنة ما   االك اجاباا  العااملن  

مااا ماعاا  يااا ( لا613.( لبااانحراف معنااارر بلااغ   3.78بلااغ  

   (.5  الجدلك

 

 (N=60)للتنمية المستدامة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى اإلجابة واألهمية النسبية يبين نتائج(5): جدول 

0

1

2

3

4

التنمية 
االجتماعية

االتنمية 
االقتصادية

ئية التنمية البي

الوسط الحسابي3.5713.6373.701

 المتغنر التابع : استدامة اكعماك

 الك . التيمنة اكجتماعنة

 العبارة  
المتاسط 

 الحسابا

اكنحراف 

 المعنارر

مستاى 

 اإلجابة

ابهمنة 

 اليسبنة

 السادسة معتدك 0.718 3.40 يمام معمليا  بالمحايظة على صحة لسالمة العاملن  ال المجتمع- 1

 الخامسة مرتمع 0.831 3.43 يدرة معمليا  لتعمل على تمايل مبادرا  المجتمع  المحلا 2

 السابعة معتدك 0.802 3.37 مهالب لثماق المجتمع المحلايحايظ معمليا  على  3

 اليالية مرتمع 0.833 3.68 يهتم  معمليا  بالجاانب المرئنة لمراي  المعمل لعملناتها 4

 الياننة مرتمع 0.783 3.72 يمي  معمليا  ع  اآلثار لالمخاطر البنةنة كعمالها لالاية اليام 5

6 
اصحاب الميلحة عيد اتخاذ ارارا  اكستيمار ييظر معمليا  الى اهتماما   

 م   الك التحالر معهم.
 اكللى مرتمع 0.722 3.77

 الرابعة مرتمع 0.712 3.63 يساهم معمليا  يا  ل  الرياهنة اكجتماعنة للمجتمع. 7

  مرتمع 0.167 3.571 المعدل العام 

 ثاننا .  التيمنة اكاتيادية

 الخامسة مرتمع 0.724 3.53 لالمخلما  للحياك على اإليرادا تننع معمليا  اليمايا   1

 السادسة مرتمع 0.725 3.52 يمام معمليا  بتملنل تالالن  المد ال  ليمس المستاى م  المخرجا  2

 الرابعة مرتمع 0.676 3.68 يخم  معمليا  تالالن  إدارة اليمايا  ليمس المستاى م  المخرجا  3

 اليالية مرتمع 0.660 3.73 المسؤللن  الحالامنن  لحماية ميالحهاييس  معمليا  مع  4

5 
يمام معمليا  بإنطاء تاليلاجنا اعاينة يمال  تهبنمها بطالل مرب  على مجاك  

 ا رى م  العمل
 الياننة مرتمع 0.621 3.77

6 
يمام معمليا  بتمننز العملنة / الميت  بياء  على الجهاد التسايمنة لألداء البنةا 

 للعملنة / الميت 
 السابعة مرتمع 0.792 3.48

 اكللى مرتمع 0.699 3.95 يساهم معمليا بخل  انمة ااتيادية م اية لالاتياد الاطيا 7
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    .نالميدر: إعداد الباثي

   

( 3.701التيمناة البنةناة بلاغ  لليما  لما تمدم، ياان المعادك العاام لبعاد 

(. لاانت ابهمنة اليسابنة لها ا 0.107لبانحراف معنارر عام بلغ  

يااا استتتدامة األعمتتال البعااد ممارنااة مااع اببعاااد اب اارى لمتغناار 

التسلسااال  اكلك(.  يلناااه بعاااد التيمناااة اكاتياااادية باساااط ثساااابا 

التيمنااة (، لا ناارا  بعااد 0.110لبااانحراف معنااارر بلااغ  ( 3.637 

اكجتماعنااة اذ ثياال علااى اكهمنااة اليساابنة الياليااة باسااط ثسااابا 

. إما المتاساها  الحساابنة (0.167)( لبانحراف معنارر 3.571 

 (.3استدامة االعمال كما موضحة في الشكل )لالل بعد م  ابعاد 

 

 

 ألبعاد استدامة األعمال(: يوضح المتوسطات الحسابية 3الشكل )

 

 

 ثالثا : اختبار الفرضيات

اعتماااد البحاااث الحاااالا لغااارف ا تباااار يرعاااناته علاااى لسااانلتن  

لتحلنااال  (Pearson)اثياااائنتن  هماااا  معامااال اكرتبااااط البسااانط 

اكنحدار المتعدد. يمعامل اكرتبااط البسانط اساتخدم لغارف معرياة 

عالاا  اكرتباط الماجادة ما بن  متغنرا  البحاث، اماا تحلنال ااة 

 اكنحدار المتعدد تم استخدامه لمنام التأثنر.

 اوال: اختبار فرضيات االرتباط 

للغرف الحالم على مدى ااة معامل اكرتباط يتم ممارنته يا عاء 

 (:6اما ماع  يا الجدلك   [41]ااعدة 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

التنمية 
االجتماعية

االتنمية 
االقتصادية

ية التنمية البيئ

3.5713.6373.701
الوسط الحسابي

  مرتمع 0.110 3.637 المعدل العام 

 ثاليا . التيمنة البنةنة

 اليامية مرتمع 0.724 3.53 يعمل معمليا على تخمن  استهالة الهااة 1

 اكللى مرتمع 0.613 3.78 معمليا  اليمايا  لاكنبعاثا  الياتجة ع  عملناتهايخم   2

 السابعة مرتمع 0.651 3.54 يملل معمليا  التأثنر على اناان الحناانا  لالبنةة الهبنعنة 3

 التاسعة معتدك 0.676 3.38 جاتها/ دماتهاايمام معمليا  بتملنل اآلثار البنةنة لميت 4

 العاشرة معتدك 0.668 3.13 على تملنل التأثنر البنةا م   الك إاامة شرااا  مختلمة يعمل معمليا  5

 السادسة مرتمع 0.720 3.58 يمام معمليا  بتملنل مخاطر الحاادث البنةنة لاكنبعاثا  لالتسربا  6

 الخامسة مرتمع 0.813 3.61 يمام معمليا  بتملنل مطتريا  المااد غنر المتجددة لالمااد الالنمنائنة لغنرها 7

8 
يعمل معمليا  على تخمن  استخدام الاااد التملندر ع  طري  استبداله ببع  

 ميادر الهااة ابال تلاييا
 اليالية مرتمع 0.755 3.65

9 
يمام معمليا  بأعماك تهاعنة  ميل اإلجراءا  التا ك تتهلبها اللاائ ( 

 لإلصالثا  البنةنة
 الياننة مرتمع 0.666 3.72

10 
يمام معمليا بإجراءا  التدان  البنةا لاإليياح العام لتدريب الما من  

 لعمان ثمايتها
 الرابعة مرتمع 0.524 3.62

  مرتمع 0.107 3.701 المعدل العام 

438                          (427-444)



 

 
 

 2022آب   ........تأثري رأس –سعود و علي و خريية و اسماء   الكوت الجامعةمجلة كلية 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة " نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص" واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
 حجم معامل االرتباط وتفسيره : يبين نتائج(6)جدول 

 التفسير حجم معامل االرتباط

+1.0 to +0.5 عالاة ايجابنة ااية 

+0.3 to +0.5 عالاة ايجابنة معتدلة 

+0.1 to +0.3 عالاة ايجابنة ععنمة 

–0.1 to +0.1  جدا  ك تاجد عالاة ال ععنمة 

-0.3 to –0.1  عالاة سلبنة ععنمة 

-0.5 to –0.3 عالاة سلبنة معتدلة 

-1.0 to –0.5 عالاة سلبنة ااية 

[42] الميدر:                                                                                                                           

 

عالقة ارتباط ذات داللة  /  تاجد الفرضية الرئيسة االولى

رام الماك احصائية بين راس المال الفكري االخضر بأبعاده )

البطرر اب  ر، لرام الماك الهناللا اب  ر، لرام الماك 

لتيبي  عيها  ( واستدامة األعمال بأبعادهاالعالااتا اب  ر

 :تنةالمرعنا  المرعنة اآل

يرتبط رام الماك البطرر اك  ر ارتباط اثيائا مع  .1

استدامة ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، 

 التيمنة البنةنة(.

 (.7إما ا تبار المرعنة اما ماع  يا الجدلك  

 

 (N=60): يبين نتائج معامل االرتباط بين بعد راس المال البشري االخضر وابعاد استدامة األعمال (7جدول )

 النتيجة معامل االرتباط المتغير المعتمد المتغير المستقل

راس المال البشري 

 االخضر

 تدعم 0.862* التيمنة اكجتماعنة

 تدعم *0.956 التيمنة اكاتيادية

 تدعم 0.840** التيمنة البنةنة
     * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                      نالميدر: إعداد الباثي   

     ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

( , 6لثسب ممارنة اليتنجة مع الجدلك رام   (7)يظهر الجدلك  

بن  بعد رام الماك ارتباط معيار ايجابنة لاايه ان هيالك عالاة 

البطرر اك  ر لابعاد التيمنة  المستدامة  التيمنة اكجتماعنة, 

صحة لتدعم ه ه اليتنجة  التيمنة اكاتيادية, التيمنة البنةنة. 

   االولى.الفرضية الفرعية 

رام الماك الهناللا اك  ر ارتباط اثيائا مع  يرتبط .2

استدامة ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، 

 التيمنة البنةنة(.

(، 6لثسب ممارنة اليتنجة مع الجدلك رام   (8)اذ يظهر الجدلك 

بن  بعد رام الماك  ارتباط معيار ايجابنة اايةان هيالك عالاة 

الهناللا اك  ر لابعاد استدامة ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، 

صحة التيمنة اكاتيادية، التيمنة البنةنة. لتدعم ه ه اليتنجة 

    (.8اما ماع  يا الجدلك   الفرضية الفرعية الثانية

                                                     

 (N=60)وابعاد التنمية االقتصادية  راس المال الهيكلي االخضرنتائج معامل االرتباط بين بعد  يبين :(8جدول )

 النتيجة معامل االرتباط المتغير المعتمد المتغير المستقل

راس المال الهيكلي 

 االخضر

 تدعم 0.710** التيمنة اكجتماعنة

 تدعم 0.786* التيمنة اكاتيادية

 تدعم 0.880* التيمنة البنةنة
     * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                    نالميدر: إعداد الباثي                              

     ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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رام الماك العالئما اك  ر ارتباط اثيائا مع . يرتبط 3

استدامة ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، التيمنة 

لثسب ممارنة اليتنجة مع الجدلك رام  (9)يظهر الجدلك  البنةنة(.

بن  بعد رام  ارتباط معيار ايجابنة معتدلة(، ان هيالك عالاة 6 

استدامة ابعماك  التيمنة  الماك العالئما اك  ر لابعاد

لتدعم ه ه اليتنجة  .اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، التيمنة البنةنة

          (.9اما ماع  يا الجدلك   صحة الفرضية الفرعية الثالثة

                                                                                                  

 (N=60)(: يبين نتائج معامل االرتباط بين بعد راس المال العالئقي االخضر وابعاد استدامة األعمال 9جدول )

 النتيجة معامل االرتباط المتغير المعتمد المتغير المستقل

راس المال العالئقي 

 االخضر

 تدعم 0.657* التيمنة اكجتماعنة

 تدعم 0.790** التيمنة اكاتيادية

 تدعم 0.785* التيمنة البنةنة
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                                نالميدر: إعداد الباثي  

  ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

لبالتالا يتم اباك يرعنة اكرتباط الرئنسة، اذ يمسر ه ا باجاد  

عالاة ارتباط بن  متغنر رام الماك المالرر اك  ر لمتغنر 

اعا البنةا لدى الميظمة ال ر استدامة اكعماك . اذ الما زاد ال

يمادها إلى تبيا اإلدارة الخ راء يا ااية انطهتها لاستيمارها 

بصالها غنر الملماسة م  اجل تحمن  اإلبدان ال اكبتالار 

لدى العاملن  الما اب  ر، ال ر يؤدر إلى المحايظة على البنةة 

 زاد  استدامة ابعماك لديهم.

 

 ثانيا : اختبار فرضيات التأثير 

يوجد تأثير معنوي بين راس المال    /الفرضية الرئيسة الثانية

رام الماك البطرر اب  ر، لرام الفكري االخضر بأبعاده )

( الماك الهناللا اب  ر، لرام الماك العالااتا اب  ر

 :تنةلتيبي  عيها المرعنا  المرعنة اآل واستدامة األعمال بأبعادها

استدامة  يا. يؤثر رام الماك البطرر اك  ر تأثنرا  معيايا  1

 ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، التيمنة البنةنة(.

استدامة  يا. يؤثر رام الماك الهناللا اك  ر تأثنرا  معيايا  2

 ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، التيمنة البنةنة(.

استدامة  يا. يؤثر رام الماك العالئما اك  ر تأثنرا  معيايا  3

 ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، التيمنة البنةنة(.

انم مسارا  اكنحدار لمعامال  ال ر يبن  ياع  الجدالك ادناه 

( م  4-1للمرعنا  المرعنة   Fلانمة  )2R(ل )t(اكنحدار لانم 

 (.10نسة الياننة لاما ماع  بالجدلك  لمرعنة الرئا

 

 يبين نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية: (10)الجدول      

 fو 2Rقيمة  tقيم  معامالت  االنحدار مسار االنحدار

SOC <--- GHC 1.6 *2.934 
=0.742R 

F= 8.662* 

 

ECO <--- GHC 0.37 4.960* 

ENV <--- GHC 1.51 3.844* 

SOC <--- GSC 0.26 4.41** =0.782R 

F= 10.632** 

 

ECO <--- GSC 0.22 2.501* 

ENV <--- GSC 0.30 2.235* 

SOC <--- GRC 1.20 2.866* = 0.822R 

F= 8.373** 

 

ECO <--- GRC 0.53 2.226* 

ENV <--- GRC 0.23 3.381** 

  * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                               نالميدر: إعداد الباثي  

    ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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تحلنل اكنحدار بأن هيالك عالاا  تأثنر ( نتائ  10ليطنر جدلك  

بن  بعد رام الماك ( 0.05- 0.01  ذا  دكلة معياية عيد مستاى

البطرر اك  ر لابعاد استدامة ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، 

المحسابة  (F)التيمنة اكاتيادية، التيمنة البنةنة(. لاد بلغت انمة 

يدك على معياية  ام 0.01)( لها معياية عيد مستاى  8.662 

انماذج اكنحدار الخال به ه المرعنة، اما معامل التحديد يمد بلغ 

 . (1صحة الفرضية الفرعية )لتدعم ه ه اليتنجة  .74%) 

( نتائ  تحلنل اكنحدار بأن هيالك عالاا  12لا لك يب  الجدلك  

بن  بعد رام  (0.05- 0.01 تأثنر ذا  دكلة معياية عيد مستاى 

الماك الهناللا اك  ر لابعاد استدامة ابعماك  التيمنة 

 (F)اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، التيمنة البنةنة( لاد بلغت انمة 

يدك  ما (0.01) لها معياية عيد مستاى (10.632) المحسابة

على معياية انماذج اكنحدار الخال به ه المرعنة، اما معامل 

صحة الفرضية . لتدعم ه ه اليتنجة (78%)التحديد يمد بلغ 

 . (2الفرعية )

( يأن 10اما المرعنة المرعنة اليالية يم   الك نتائ  الجدلك  

تحلنل اكنحدار نت  عيه ان هيالك عالاا  تأثنر ذا  دكلة معياية 

بن  بعد رام الماك العالئما اك  ر  (0.05- 0.01تاى  عيد مس

لابعاد استدامة ابعماك  التيمنة اكجتماعنة، التيمنة اكاتيادية، 

ها ل( 8.373المحسابة   (F)بلغت انمة  لادالتيمنة البنةنة( 

يدك على معياية انماذج اكنحدار  ما (0.01)معياية عيد مستاى 

. لتدعم %82)الخال به ه المرعنة، اما معامل التحديد يمد بلغ  

 . (3صحة الفرضية الفرعية )ه ه اليتنجة 

لبالتالا يتم اباك المرعنة الرئنسة الياننة. ار ان رام الماك 

ها محرا ا يمتالمالرر اك  ر يؤثر على استدامة ابعماك ب

 ان ليمال  ان تؤدر اكستدامة إلى منزة تيايسنة.لالبتالار لاكبد

 

 المطلب الرابع: االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات   

ان جمنع ابعاد رام الماك المالرر اك  ر اانت بمستاى  .1

مرتمع لي  تيارا  العاملن ، للال  البعد اكاير تااجدا  يا 

معمل سميت المييى ها بعد رام الماك البطرر اك  ر، 

درجة م  التعالن لالعمل  له ا يبن  بأن لدى العاملن 

 .الجماعا يا المعمل على مستاى عالا م  اجل ثماية البنةة

ترى تيارا  العاملن  يا معمل سميت المييى بأن بعد  .2

التيمنة البنةنة ها البعد اكاير تااجدا  م  بن  ابعاد استدامة 

له ا اكعماك لالتا ثيلت جمنعها على مستاى مرتمع، 

يخم  اليمايا  لاكنبعاثا  الياتجة ع  يمسر بأن المعمل 

 .ةبأعماك تهاعنة   لإلصالثا  البنةناما يمام  اعملناته

ا هر  نتائ  البحث بان العالاة بن  رام الماك المالرر  .3

اك  ر لاستدامة اكعماك اانت عالاة ااية لدالة اثيائنا  

العاملن  يا المعمل لايجابنة، ار الما زاد الاعا البنةا لدى 

 عنية البحث الما زاد  استدامة ابعماك لديهم.

لجاد تأثنر معيار لرام الماك المالرر اك  ر بأبعاده  .4

 رام الماك البطرر اب  ر، لرام الماك الهناللا 

على استدامة ( اب  ر، لرام الماك العالااتا اب  ر

 اكعماك يا معمل سميت المييى  عنية البحث(.  

 

 التوصيات   

عرلرة لعع إجراءا  ااير ماعاعنة لغرف تعزيز  .1

 لتحمن  استدامة اكعماك كسنما تيمنة استدامة اكعماك.

، لانطاء على نظام إدارة متمااة لحماية البنةةيجب الحما   .2

 دا ل المعمل. نظام المالايآ  إلنجاز المهام البنةنة

تطالنل لجية ، لاااعد للاائ  مميلة لحماية البنةةيجب إعداد  .3

لليهاف بالم ايا الرئنسة يا مجاك ثماية البنةة دا ل 

 المعمل.

يتعن  على إدارة المعمل لعع النا  للحما  على صحة  .4

 لسالمة العاملن  ال المجتمع.

 يمايا  لاكنبعاثا  الياتجة ع  عملناتهايجب تخمن  ال .5

 .جاتها/ دماتهاااآلثار البنةنة لميتلتملنل 

ت المييى اكهتمام بالمارد البطرر يتعن  على معمل سمي .6

باعتباره رام الماك يالرر ا  ر بنه يميل ثرلة ابنرة 

 تسهم يا  ل  انمة دا ل المعمل. 
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