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: اعرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيق

ا ــــــعمم العميم وعقل العاقل اختمفا             أي الذي منيما قد أحرز شرف

ا ــ         والعقل قال أنا الرحمان بي عرف فالعمم قال انا أحرزت غايتو    

ا ــــــا اهلل في فــــــــــرقانو اتصفــــــــ     بأين        فأفصح العمـم إفصاحا وقال لو 

        فقبل العقل رأس العمم وانصرفا    ل أن العمـــــــم سيده    ـــــــان لمعقــــفب



 

 

من ىذا المنبر أوصل جزيل الشكر إلى اهلل عز وجل الذي وىبني نعمة اإلرادة والعزيمة إلتمام بحث تخرجي بكل 
ىمة ونشاط 

إلى من عممتني الصبر واالجتياد وكانت سببا في مواصمة دراستي أطال اهلل في عمرىا 

" أمي الغالية " 

 الذي أفنا حياتو لينير لي درب الحياة والذي لم يقدر لو أن يشيد ىذا النجاح الميم أنزل عميو والديإلى روح 
 الجنة   اهلل مثواه رحماتك و جعل

عبد اهلل ،االعيد " شقيقاتي الغاليات كل واحدة باسميا وأشقائي الغوالي ......إلى من سعدن لسعادتي وشقين لشقائي
" ،رقاني 

فيد الشريف،األمير صابر،ىديل وجدان،مجيب الرحمان معتز "إلى من اتخدوني قدوتيم الحسنة الحسنة أبنائيم 
" باهلل،قطر الندى،نيى لجين 

لمن سعت وشقت إلنعامي بالراحة واليناء التي لم تبخل عميا بشيء كانت سندي في األوقات ....إلى توأم حياتي 
أختي طاطا فضيمة الصعبة حبيبة قمبي 

 صديقتي ورفيقتي وردةإلى من قاسمتني مشاق ىذا العمل 
، سامية  يمينة، أمينة ،لنوا زينب، صديقاتي ورفيقات دربي اهللإلى من جمعتني معيم مقاعد الدراسة أخواتي في 

جزاىم اهلل  من الطور االبتدائي إلى المرحمة الجامعية يتتذا وأسمعمميني إلى جميع .....وصبرينة 
  أختي ماسينيسا أسالسأىذي ثمرة ىذا الجيد إلى ابن و في األخير 

 والى كل فردا من عائمة زوادي 
إلى كل من نسييم قممي وذكرىم قمبي  ... وباألخص طمبة قسم عموم التسييرر، كل طمبة جامعة أدراإلى 

 

 
 



 
 

 

  يقول تعالى بعد بسم اهلل الرحمن الرحيم 
      َوَسُتَردُّوَن ِإَلٰى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ۖ  َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَن {

 صدق اهلل العظيم          }َتْعَمُمونَ 
إليي ال يطيب الميل إال  بشكرك وال يطيب النيار إال بطاعتك وال تطيب المحظات إال بذكرك و ال تطيب اآلخرة إال 

 .اهلل جل جاللو ................... بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤية وجيك الكريم
 .سيدنا محمد......... . إلى من بمغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة  إلى نبي الرحمة والنور

إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى ركز الوفاء وبمسم الشفاء إلى القمب الناصع البياض إلى بسمة الحياة وسر 
 أمي الغالية............الوجود إلى من كان دعائيا سر النجاح وحنانيا بمسم الجراح

  أبي العزيز....إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار إلى من عممني العطاء بدون انتظار إلى من احمل اسمو بكل افتخار
أرجو من اهلل أن يمد عمرىما وان يريا ثمار قد حان قطافيا بعد طول انتظار وستبقى كالماتيما نجوم اىتدي بيا 

. اليوم والغد والى األبد
إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل إلى من أثروني عمى نفسيم إلى من عمموني عمم الحياة واظيروا لي أجمل ما في 

 .أخواتي الحبيبات............................... الحياة 
إلى من بيم اكبر وعمييم اعتمد إلى شموع مقتدرة تثير ظممة حياتي إلى بوجودىم اكتسب القوة والمحبة ال حدود ليا 

. إخواني سندي.............إلى من معيم عرفت سر الحياة
إلى من أرى التفاؤل بعيونيم والسعادة بضحكتيم إلى شعمة النور والبياء إلى وجو مفعم بالبراءة والسراء وبمحبتيم 

. براعم الغد الصغار الكتاكيت............ ازدىرت حياتي وتفتحت
إلى إخواني وأخواتي الذين لم تمدىم أمي إلى من تحموا باإلخاء  وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي 
إلى من سرت برفقتيم في دروب الحياة الحموة والحزينة وكانوا معي في طريق النجاح والخير إلى من عرفت كيف 

. صديقاتي وأصدقائي األوفياء....................  أجدىم وعمموني أال أضيعيم  
إلى من مدوا أيدييم لمساعدتي إلى من أرشدوني ووجيوني إلى شموع إنارة طريقي إلى من أعطوني ولم يسألوني 

 . معمميني وأساتذتي في الحياة.......... إلى كل من كان سبب في نجاحي وتفوقي
إلى من عرفتيم وعرفوني إلى من لم اعرفيم ولم يعرفوني إلى من ذكرتيم وتمنيت أن يذكروني إلى من ستبقى 

 .إلى كل شخص............. صورىم في عيوني

وفي ىذه الظممة ال ، اآلن تتفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطمق السفينة في عرض البحر الواسع المظمم؛بحر الحياة 

.                             يضيء إال قناديل ذكريات من أحببتيم وأحبوني



 

 

 

 

 

شكر وتقدير  

 {12:لقمان} (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسو)قال تعالى

من لم يشكر الناس، ال يشكر اهلل : "وقال رسولو الكريم صلى اهلل عليو وسلم
" عز وجل

أحمد اهلل تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا مليء السموات واألرض على ما 
أكرمنا بو من إتمام ىذه الدراسة التي رجوا أن تنال رضاه 

 "  المشرف البروفسوراألستاذ الدكتورنتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى 
على كل ما قدمو لنا من توجيهات ومعلومات قيمة ساىمت  "  تيقاوي العربي

في إثراء موضوع دراستنا في جوانبها المختلفة، كما نتقدم بجزيل الشكر إلى 
أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، وبعدىا فالشكر موصول لكل أساتذتنا الذين 

تلمذنا على أيديهم في كل مراحل الدراسية 
كما نشكر جميع موظفو شركة سونلغاز إلنتاج والتوزيع الكهرباء على 

تخصيصهم جزء من وقتهم لنا والشكر الموصول إلى كل من ساندنا 
ووقف إلى جانبنا ومد لنا يد العون من قريب أو بعيد ولو بكلمة 

طيبة 
  سوالف سهام    وردة                    
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 : الممخص
ىذا البحث لتحديد مدى تأثير توظيف رأس المال الفكري األخضر عمى األداء البيئي لشركة سعى       ي

 استبيانة عمى عينة 100سونمغاز ومن أجل تحقيق ذلك قمنا بدراسة ميدانية لشركة سونمغاز وبتوزيع 
 %82 استبيانة بمعدل 82من العمال شركة سونمغاز وتم استرجاع  (وحدة اإلنتاج ووحدة التوزيع)مستيدفة 

 . من عدد االستبيانة المرجعة%100وقد كانت  صالحة لمدراسة بنسبة 
في الجانب النظري تطرق البحث إلى قابميات معرفية عن رأس المال الفكري األخضر واألداء البيئي 

 .وأبعادىما 
      وفي الجانب العممي اتضح أن ىناك تأثير إيجابي بين متغيرات قيد البحث وتكمن في تأثير مباشر 

لرأس المال الفكري األخضر عمى األداء البيئي لمشركة سونمغاز، وقد اختتمت الدراسة بمجموعة من 
التوصيات من بينيا ضرورة التعامل مع رأس المال الفكري عمى أنو أىم مورد استراتيجي تحوز عميو 
شركة سونمغاز، والمحافظة عميو باستمرار ألنو العنصر الفعال في نجاحيا خاصة في ظل التطور 

عطاء أىمية كبيرة لمكونات رأس المال الفكري منيا رأس  التكنولوجي اليائل الذي تعرفو بيئة األعمال وا 
المال االجتماعي من خالل تحسين العالقات مع الزبائن، ورأس المال البشري من خالل التدريب والتعميم 

 .المستمر، ورأس المال الييكمي من خالل تحديث اليياكل التنظيمية والكفاءات
 

Summary: 

      This research seeks to determine the extent of the impact of employing green 

intellectual capital on the environmental performance of the Sonelgaz Company. In order 

to achieve this, we conducted a field study for the Sonelgaz Company and distributed 100 

questionnaires to a target sample (the production unit and the distribution unit) of 

Sonelgaz company workers. 82 questionnaires were retrieved at a rate of 82%. Valid for 

the study 100% of the number of the returned questionnaire. 

On the theoretical side, the research touched on cognitive capabilities about green 

intellectual capital and environmental performance and their dimensions. 

On the practical side, it became clear that there is a positive effect between the variables 

under consideration and lies in the direct impact of green intellectual capital on the 

environmental performance of the company Sonelgaz, and the study concluded with a set 

of recommendations, including the need to deal with intellectual capital as the most 

important strategic resource possessed by Sonelgaz, And maintaining it constantly 
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because it is the effective element in its success, especially in light of the tremendous 

technological development that the business environment knows, and giving great 

importance to the components of intellectual capital, including social capital through 

improving relations with customers, human capital through training and continuing 

education, and structural capital through Modernization of organizational structures and 

competencies.
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 مقدمة
   تواجو البيئة العديد من التحديات الكبيرة في العصر الراىن والعديد من االزمات نتيجة الىمالنا ليا    

 االنظمة البيئة  فيالذي أدى  بدوره الى اخالل التوازناالمر والنشطة االنسان عموما واالقتصادية خصوصا 
التي مراض ال الطبيعية واستنزاف طاقاتيا ، ومشكمة تموث البيئة وتفشي المواردىامن خالل سوء استغالليا 

 مستقبمية لمبيئة لما رؤية عالج كميا نتيجة لسوء التخطيط وعدم امتالك الوعي البيئي وعدم امتالك ليس ليا 
. ستصل اليو

ادية اليوم تعيش تحديات عظيمة في أنماط االنتاج واالستيالك في ظل المعايير الجديدة صالمؤسسة االقت
لمتنافس الشديد مع بروز نمط جديد من التحدي وىو المستيمكين الواعيين بأىمية مراعات جانب األداء البيئي  

جب عمى المؤسسات االقتصادية مراعات االداء البيئي في كل ؤكر تذفي نشاطيا اليومي، مع كل ما 
 وال يكون ىذا اال بالحرص والبحث ؛نشاطاتيا ووظائفيا خاصة إذا كانت تنشط في القطاع االنتاجي المموث

البيئي لممنظمات، فرأس المال  عن رأس المال الفكري األخضر وتوظيفو لمبحث عن أفكار مبدعة لالداء
 لممنظمة لتحقيق عوائد مختمفة وتحسين ادائيا المستدام اقتصاديا وبيئيا  واسعةالفكري األخضر يتيح آفاق

. وبالتالي الحصول عمى منتجات خضراء تضمن ليا االستمرارية والديمومة
: االشكالية 
كيفية دعت الحاجة الى التفكير في  المنافسة والبيئة أثرمنظمات المختمفة الحديات أمام تبعد تزايد ال         

 من مة بين االستمراريةءاؤ عمى عاتق االدارة في سبيل المممقاةالمسؤولية ىذه المحافظة عمييا، اصبحت 
توظيف رأس ل ىناك ضرورة ممحة أجل ذلك أصبح  جية أخرى، ومن ومتطمبات البيئة ومتغيراتيا منجية 

. ه التحدياتذالمال الفكري األخضر في المنظمات لمتقميل من ه
 أثر توظيف رأس المال الفكري االخضر عمى األداء البيئيما: ومن ىنا تظير لنا مشكمة الدراسة      

 .لشركة سونمغاز بوالية أدرار
:  ويمكن استنباط التساؤالت التالية من مشكمة الدراسة     

؟ ما االطار النظري لرأس المال الفكري ولرأس المال الفكري األخضر -
؟  ما األىمية النسبية لتواجد رأس المال الفكري األخضر في المؤسسات الجزائرية -
 ؟ما مدى إلتزام المنظمات بأدبيات األداء البيئي -
 ما العالقة النظرية والميدانية بين رأس المال الفكري األخضر وبين األداء البيئي؟ -
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في ضوء محاولة االلمام بمشكمة الدراسة ومحاولة تحقيق اىدافيا تم صياغة  : الدراسةالفرضيات
: الفرضيات التالية

: الفرضية العامة لمدراسة 
 بين رأس المال 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ارتباطال توجد عالقة  -

. بأدرار  األداء البيئي في شركة سونمغارمعخضر و األفكريال
:  األساسية الفرضيات 
 مع األخضر البشري لرأس المال 0.05 ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية عالقة ارتباطتوجد  -

 . شركة سونمغاز بأدرار البيئي أداء
مع   األخضريلرأس المال الييكل 0.05 ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية عالقة ارتباطتوجد  -

 .شركة سونمغاز بأدرارأداء البيئي ل
 لرأس المال اإلجتماعي األخضر 0.05 ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية عالقة ارتباطتوجد  -

. شركة سونمغاز بأدرارمع أداء البيئي ل
  :أىمية الدراسة

إن األداء البيئي لممنظمات لو أىمية كبيرة في بيئة أعماليا واليوم أصبح يساىم في بناء الميزة        
كونيم  تسعى إلى إرضاء زبائنيا نظمة ألن كل م،التنافسية لتحقيق الربح والنمو والمسؤولية االجتماعية

ىا من أولوياتو ،معة تبنييا لنفسيا من خالل البيئة التي يعيش فيياسالمحرك األساسي لكل أعماليا من خالل 
 :تظير أىمية الموظوع وتبرز من خالل مايمي ولتحقيق ذلك ، عميو وتمبية رغباتوةحفاظملوا الزبون اتجاه 

 .(الفرد والمنظمات )عتبر موضوع الدراسة من مواضيع الساعة التي نعيشيا اليوم ي -
موضوع رأس المال الفكري األخضر من المواضيع الجديدة نسبيا وال توجد دراسات كثيرة تجمع بين  -

 وىذا من أجل تقمص سابقة تعد من واىتمامنا بيذه الدراسةتطبيقية النظرية أو سواء المتغيرات الموضوع 
 .الفجوة المعرفية لو

 .التعرف عمى أثر رأس المال الفكري األخضر في المنظمات وعمى تحقيق أىدافيا -
س المال الفكري األخضر عمى األداء البيئي لشركة سونمغاز بأدرار والتأكد من أ أثر توظيف رابراز -

 .أن مستويات األداء محققة راجعة الى اإلىتمام باألداء البيئي
 .لى العالقة التي تجمع بين البيئة واإلدارة اإلشارة إ -
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و حثيا لتكون  حد من المموثات الناجمة عن انتاج الكيرباء في شركة سونمغازالان البحث يسعى إلى  -
 .منتوجاتيا صديقة لمبيئة

بعاده لموصول أتطبيق  س المال الفكري األخضر عبرأتمكن المنظمات االعمال من االستفادة من ر -
  . العاممين لمياراتالى االشتغال الكامل و الشامل

ان االداء البيئي لممنظمات يقود بشكل مباشر إلى زيادة الفعالية و تطوير رأس المال الفكري  -
 .األخضر بكافة أبعاده بشكل تمقائي 

  الى حث شركة سونمغاز لمبحث وتقديم منتج يتالئم ومتطمبات الزبائنيسعالالبحث و -
: الدراسةاالىداف 

: يسعى بحثنا الى تحقيق جممة من  اليداف ندكر منيا
  اسقاط الدراسة النظرية عمى شركة سونمغاز وبالتالي المساىمة في إخراج البحث العممي من المحيط

 .الداخمي لمجامعة الى الميدان العممي
 ا ذتسميط الضوء عمى مختمف المفاىيم المتعمقة بدراسة رأس  المال الفكري االخضرواألداء البيئي وك

 .تطوير األداء المؤسسات االقتصادية
  التعرف عمى رأس المال الفكري األخضر وعمى ابعاده. 
  بيان أثر توظيف رأس المال الفكري عمى األداء البيئي لممنظمات. 
 بيان مدى تببني المنظمات ألبعاد كل من األداء البيئي ورأس المال الفكري األخضر. 
  تحقيق من دعم إدارة الشركة لألداء البيئي وفق وجيات نظر العاممين. 
 معرفة مستوى رأس المال الفكري األخضر وفق نظر العاممين.  
  معرفة مدى اىتمام الشركة برأس المال الفكري األخضر. 
 تحقيق من طبيعة العالقة بين رأس المال الفكري األخضر واألداء البيئي. 

: أسباب إختيار الموضوع 
يرحع السبب في إختيارنا الموضوع البحث ىو أن الموضوع يمس البيئة والتي ليا صمة مباشرة بأفعال البشر 

. فيي تتأثر بو وتؤثر بو
. الرغبة الشخصية والغريزة في الحفاظ عمى بيئنا
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  د
 

 : حدود الدراسة
نتاج والتوزيع  من خالل الموسم اإلجرى تطبق ىذه الدراسة عمى عمال شركة سونمغاز بأدرار الخاصة ب

.  والمحدد عمميا بما جاء في أىدافو2021/2022الجامعي 
: المنيج المتبع في الدراسة 

من أجل اكتمال متطمبات البحث الحالية وتحقيق أىدافو واالجابة عمى االشكالية واثبات صحة      
: اعتمدنا مجموعة من االدوات في جانبييا النظري وتطبيقي كما يمي الفرضيات

  في جانبيا النظري اعتمدنا عمى المنيج الوصفي الذي يقوم عمى جمع المعمومات والحقائق النظرية
 وباالعتماد عمى البحوث والدراسات السابقة المنشورة ،من خالل الكتاب والدوريات التي ليا عالقة بموضوع

وكذا   االخضريعمى شبكة المعمومات الوطنية الجزائرية لمبحث لتقديم إطار مفاىيمي لرأس المال الفكر
 .االداء البيئي وابعادىما 

  في جانبيا التطبيقي اعتمدنا عمى االسموب دراسة حالة إلسقاط الجزء النظري عمى شركة سونمغار
االنتاجية والتوزيع بأدرار بإستخدام االستبيانة ومجموعة من االدوات االحصائية مثل الوسط الحسابي 

واالنحراف المعياري ومعامل االنحدر المتعدد والتدريجي مع االختبارات التوزيع الطبيعي والصدق والثبات 
 .لكال من المتغيرين المستقل والمتغير واختبار الفرضيات 

: ىيكل الدراسة
من أجل االلمام بجميع جوانب الموضوع قمنا بتقسيم بحثنا الى ثالث فصول فصل نظري وتطبيقي مع     

 . أنو يتوسطيما  دراسة حالة  ودون نسيان ان نبدأ بمقدمة عامة وان ننتيي بخاتمة
 تضمن مبحثين المبحث االول رأس المال الفكري األخضر وقد تمحور عمى جزئين االول :فالفصل األول

حول مفيوم رأس المال الفكري وأىميتو وأىدافو أما الثاني فكان يتمحور حول مفيوم رأس المال الفكري 
االخضر وأىميتو وأبعاده وفيما يخص البحث الثاني االداء البيئي أيضا انقسم إلى قسمين االول مفيوم االداء 

. أما القسم الثاني فكان يعبر عن ابعاد االداء  البيئي ومؤشراتوواىدافو  واىميتو البيئي 
 قد اختص بالدراسات السابقة لمموضوع  فكان المبحث االول الدراسات المتعمقة بالمتغير االول :الفصل الثاني

رأس المال الفكري األخضر والمبحث الثاني الدراسات المتعمقة بالمتغير الثاني االداء البيئي حيث شمل كل 
منيما جزئين االول اختص بالمراجع العربية والثاني مراجع االجنبية اما المبحث الثالث فقد اختص لما يميز 

. اع طالموضوع  حالة ومن حيث  العينة والق دراستنا عن الدراسات السابقة من حيث دراسة
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  ه
 

 ضم الدراسة الميدانية لشركة سونمغاز لالنتاج والتوزيع بأدرار حول اشكالية الدراسة وقسم بدوره :الفصل الثالث
.ايضا الى مبحثين االول تناول الطرق واالجراءات المتبعة في الدراسة والثاني تضمن التحميل والنتائج
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 مفيوم رأس المال الفكري األخضر :الفصل االول 

مؤسسات ل       في ظل  إقتصاد المعرفة  التنافسي والتكنولوجي أصبح تتنافس عمى المعرفة االمر الذي غل ا
االقتصادية وأصبحت تولييا االىمية القصوى النيا تعد الثروة الحقيقة لكل منظمة في الريادة في مجاليا، 

ية  وقادر عمى زيادة االستثمارات جبإعتبار رأس المال الفكري االخضر يدخل في تفعيل العمميات االنتا
كتساب ثقة  زبائنيا اذا   .    البشرية والييكمية والعالقية ا قدرات مميزة لدى افراد المنظمة بكل ابعادهلووا 

 مفيوم رأس المال الفكري : المبحث األول

رأس المال الفكري من المصطمحات الجديدة واألكثر انتشارا في اآلونة األخيرة ألنو من الركائز األساسية      
لممنظمات  

 فرأس المال الفكري ىو ثروة لممنظمة ال ،(المادية والمالية)ألن قيمتو تفوق قيمة الموجودات األخرى الممموسة
 .عنيايمكن االستغناء 

: مفيوم رأس المال الفكري :أوال 

 :تعريف رأس المال الفكري .1

: (2009أحمد عمي و سعد عمي، ) يف نذكر منيارتوجد عدة تعا 

مجموعة الطاقات البشرية التي : أن رأس المال الفكري ىوTheador&Schulty 1996يرى كل من        
 &Danilsيمكن استخداميا الستغالل مجمل الموارد االقتصادية بشكل يضمن ليا التميز، كما أنو يرى 

Noordhuis 2002الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية  الصافية لمشركة، أي ىي القيمة :  عمى أنو
 أن Malhotra 2003اإلضافية التي يرغب السوق بدفعيا إلى الشركة عمى قيمة رأس ماليا السيمي، ويقول 

رأس المال الفكري ىو قوة عقمية مصدرىا المعرفة والمعمومات والذكاء والخبرات التي تؤدي إلى زيادة القيمة 
 عمى أنو مجموعة  Awad & Ghaziri 2004 السوقية والتشغيمية والتطويرية لممنظمة، ولقد وافقيم الرأي كال من 

من األفراد الدين يستخدمون عقوليم بدل من أيدييم ألنيم يممكون خبرات، قيم، ثقافة والقدرة عمى االبتكار 
مجموعة رؤوس األموال  البشرية : Chantal 2005 واإلبداع من أجل إيجاد حل متخصص أو خمق قيمة، ويرى

المادية الييكمية  التي إذا بمغت مستوى الكفاءة ستحسن  األداء المالي وبالتالي تجعل قيمة المنظمة السوقية 
. أكبر من الدفترية
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:   المال الفكري ىوأن رأسمما سبق نستخمص        

ات دمجموعة من طاقات البشرية التي يممكون قدرات ذىنية فريدة من نوعيا التي بمغت الكفاءة من خالل مجيو
االبتكارات )التي  توظف عمى شكل إسيامات فكرية  (معرفة،المعمومات، ميارات، الذكاء، خبرة وقيم )

الستغالل مجمل الموارد وتحسين األداء عمميات المنظمة بشكل يحقق ليا العالقات فاعمة مع جميع  (واإلبداع
.  األطراف المتعاممة ولتجعل القيمة السوقية لممنظمة  اكبر من القيمة الدفترية

: أىمية رأس المال الفكري  .2

تكمن أىميتو رأس المال الفكري لممنظمات من الدور الذي تمعبو داخل المنظمات من تقديم أفكار حديثة       
أحمد عمي و ) ومبدعة ابتكارية وتعزيز مركز التنافسي لمشركة وعمى ىذا يمكن حصر ىذه األىمية فيما يمي

:  (176-171، الصفحات 2009سعد عمي، 

   لقد كرم اهلل عز وجل اإلنسان بالعقل وجعمو منشأ الفكر بما أودع اهلل فيو من قدرة :المنزلة الرفيعة 
عمى اإلدراك واالجتياد ، الذي ميزه وشرفو وفضمو عمى باقي الكائنات وىذه الميزة ليست عبثا إنما ىي 

 .مسؤولية ممقاة عمى عاتقو باستخدامو لصالح البشرية والكون وليس لتدميره فالعقل سالح دو حدين 

  استثمار العقول المميزة بذكائيا وقدرتيا عمى التكيف مع الظروف المتغيرة :تأسيس المنظمات الذكية 
لتوفير تكنولوجيا والمعمومات واستثمارىا باالعتماد عمى القيم الرفيعة والشفافية واإلفصاح وبيذا ننشأ منظمات 

   .الذكية 

  بعد التفات المنظمات لمقبميات الذىنية بدل من البشرية لإلفادة :االستثمارات الناجحة والعوائد العالية 
منيم عمى شكل رأس مال فكري في تطوير اإلنتاج واإلنتاجية وتكوين إستراتيجية تمكنيا من الدخول في 

 . استثمارات ناجحة وحصول عمى عوائد عالية  لتحقيق االستمرارية 

  أصبح رأس المال الفكري موردا استراتيجيا في ظل اقتصاد المعرفة :مورد استراتيجي وميزة تنافسية 
الندرة ، قيمة '' ويشكل قوة فاعمة لو ومصدر رئيسيا لمثروة واالزدىار ومن بين خصائصو التي يمتاز بيا 

 .''مضافة لممنظمة ، صعب التقميد وليس لديو بديل 

 : أدوار رأس المال الفكري  .3

 دور رأس المال الفكري في المنظمة يتمثل في الوظيفة التي يشغميا وتفاعمو مع غيره من األفراد لتحقيق ىدف  
: (178-177، الصفحات 2009أحمد عمي و سعد عمي، )يمي  ومن األدوار التي يشغميا ما

 الدفاع ويتمثل في : 

 حماية المنتجات والخدمات  -

 حماية التصاميم واإلبداعات -
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 تجنب الصراع والدعاوي   -

 اليجومي ويتمثل في: 

 توليد العوائد -

 ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة  -

 تييئة المنافذ الختراق تكنولوجيا المنافسين  -

 تحيد آليات النفاد إلى السوق جديدة  -

 صياغة اإلستراتيجية تعوق دخول المنافسين  -

: ويمكن صياغة ىده األدوار في المخطط التالي

 
 

 : المال الفكريخل رأسمد

 :منيال ولرأس المال الفكر بخمسة مداخل نذكر مداخيمن المعروف أن لكل موضوع مدخل أو 

أدوار رأس 

 المال الفكري

 الهجومية

 

 

دور رأس المال الفكري في المنظمة : (01) رقمالشكل

 (2009أحمد علً و سعد علً، ) :المصدر

 ابتكار المنتجات

 توليد العوائق

اختراق 

تكنولوجية 

 المنافسين

تهيئة المنافذ 

وإعاقة 

 المنافسين

ابتكار خدمات 

 جديدة

 تجنب الصراع

 حماية المنتجات
 حماية الخدمات

 حماية التصاميم

 حماية اإلبداع

 دفاعية
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  وىو التنظير العممي لممفيوم المعرفي أي كيفية الحصول عمى المعمومات   والمعارف:المدخل الفمسفي . 

  ىو يعبر عن السموك التنظيمي ومساىمة عمالء اإلدارة:المدخل اإلدراكي .  

  يركز عمى اقتناء وتخزين وقسيم المعمومات والمعارف:المدخل الشبكي .  

  المعمومات لمجميع والمعرفة ممكية عامة:مدخل الممارسات الجماعية .  

  العامل مع المشكالت بطرائق عممية: المدخل الكمي.  

   المفيوم، األىمية واألبعاد رأس المال الفكري األخضر:ثانيا

 :تعريف رأس المال الفكري األخضر (1

          بعد ظيور الثورة الصناعية وزيادة عمميات اإلنتاج في جميع أنحاء العالم عرف العالم تطورا كبيرا في 
اآلالت الصناعية ووسائل اإلنتاج إال أنو تسبب أيضا في العديد من اآلثار الضارة في شكل استخدام الطاقة 
عمى نطاق واسع، ما جعل الحاجة إلى تصويب ىده المواد الصناعية ومع الوعي المتزايد المتعمق بالظروف 
البيئية نتيجة التدىور الموسع لمبيئة العالمية التي تميل إلى التأثيرات عمى الصناعات العالمية، ولذلك في 
العصر البيئي الحالي تميل الشركات نحو طرق صديقة لمبيئة لتحقيق أىدافيا التنظيمية ولضمان احتمالية 

عبر العديد من الصناعات التي غيرت – خضراء - االستدامة في ىذا الصدد، لوحظ انتشار فكرة أن تصبح 
. الممارسات التنظيمية التقميدية واستخدامات الموارد

: رغم إن الموضوع جديد إال أنو توجد بعض األدبيات أشارت إليو أمثال     

Baharum & pitt 2009 : ىو كل المعارف التي تستطيع المنظمة االستفادة منيا في عممية إدارة البيئة
 .تنافسيةلمحصول عمى ميزة 

 إنو أغمب المنظمات الصناعية في الكثير من األحيان تحاول تجنب Huang &Kung يرى كل من و  
إال إن رأس المال  استثمارات حماية البيئة  وتعتقد أنيا ال توجد فائدة منيا ويمكن أن تعوق تنميتيا المستقبمية،

 وىو األمر ،الفكري األخضر جدير بالتنمية ألنو يمكن أن يحقق المزيد من المزايا التنافسية لمختمف المنظمات
ب قدر كبير من االىتمام من قبل الييئات التنظيمية العامة باتجاىيا، إذ من المرجح أن ذالذي يؤدي إلى ج

المنظمات ىذه الصناعات تواجو ضغوطا خضراء ىائمة قد تسبب ليا عواقب سمبية وخيمة ذالك من أجل 
.   (Huang & Kung, 2011)  جعميا أكثر استباقية بشأن القضايا البيئية أكثر التزاما بإستراتيجيات االستدامة

أي ىو عبارة عن توظيف المفاىيم البيئة في رأس المال الفكري لمتعويض عن أوجو القصور السابقة في       
  .القضايا البيئية
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 من الضروري أن تتبنى منظمات ىذه الصياغة اإلستراتيجية  استباقي Chag& chenكما أنو يرى       
لتعامل مع اآلثار السمبية لمبيئة إذ يجب عمييا عدم التيرب من مسؤولياتيا االجتماعية مع زيادة وعييا البيئي 

. (chang & chen, 2012)الذي يدفعيا باتجاه تعزيز رأس ماليا الفكري األخضر 

أي أن رأس المال الفكري األخضر يمثل مخزون إجمالي من جميع أنواع األصول غير الممموس       
 .والمنظمةوالمعرفة والقدرات والعالقات حول حماية البيئة أو االبتكار األخضر عمى مستوى الفرد 

 التي تتمثل بالمعرفة والحكمة لممنظمة، يمثل األصول غير الممموسة Verde &Salvadoويرى كل من       
 (verde & salvado, 2014) .والقدرات والخبرة واالبتكار في مجال حماية البيئة

       Yahya & Arshad 2015:   ىو قدرة المنظمة عمى توليد معارف جديدة ومنتج جديد وأي أفكار إبداعية
  .تيدف إلى معالجة القضايا البيئية

:  رأس المال الفكري األخضرأبعاد (2

وىي عمى التوالي رأس المال البشري األخضر ورأس المال الييكمي األخضر ورأس  صنف إلى ثالثة تصنيفات
:  وتفصيميا كاألتي(2019احمد، البناء، و الدىان، ) المال االجتماعي

 ىو كل ما يتمتع بو الفرد من خبرات وميارات والمعرفة الناتجة عن الذكاء : األخضررأس المال البشري - 1
واإلبداع، وىو استثمار الكفاءات األفراد من أجل خمق ميزة تنافسية قوية والتعامل بشكل أفضل مع القضايا 

البيئية  

فالمنظمات التي تيتم بإدارة البيئة تقمل من النفايات وتكتسب لمسة خضراء في منتجاتيا مما يحسن صورتيا 
. وتأثر تأثيرا إيجابيا عمى الثقافة التنظيمية لممنظمات 

 ىو استثمار المنظمة في نظاميا الداخمي المطبق  والذي يتكون من جزئيين : األخضررأس المال الييكمي - 2
، ويعتبر من الركائز البنية (الثقافة التنظيمية والنظام والفمسفة  )وغير ممموس  (اآلالت والعمميات  )ممموس 

وقد حدد كمخزون لمقدرات وااللتزامات التنظيمية لإلبداع  .رالتحتية الداعمة لرأس المال البشري األخض
. األخضر 

ىو عبر عن عالقات المنظمة وسمعتيا التي تؤثر عمى عالقتيا بالزبون : ر رأس المال االجتماعي األخض -3
   .وقنوات السوقية ومع الزبائن والموردين وىو تعاون بين الجيات الفاعمة المحمية

 : أىمية وأىداف رأس المال الفكري األخضر (3

 :(2019احمد، البناء، و الدىان، ) تكمن األىمية واألىداف ميما يمي
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  .تحفيز الثقافة الخضراء لممنظمات- 1

 .انتشار الوعي البيئي- 2

 .تحسين القدرة التنافسية لألداء البيئي- 3

  .رسم صورة ايجابية لدى المستيمكين- 4

  .ربط المنظمة بالمون األخضر- 5

  .استغالل الكفاءات في المساىمة بشكل ايجابي  لحماية البيئة-6

 .تصميم المنتجات أو الخدمات الداعمة لمبيئة - 7

  .وضع سياسات تساعد عمى حماية البيئة- 8

  .البحث عن االنسجام بين المنظمات والبيئة و تحقيق الميزة التنافسية الخضراء- 9

 : وىي(yadiati, 2019) وىناك أىمية أخرى جديرة بالمالحظة

 تكممة أفاق التنمية المستدامة وتحسينيا .
  أداء الشركة وقدرتيا التنافسية ،مع الخوف من االرتباط السمبي المحتمل بين الممارسات المستدامة واألداء

  .المالي لمشركة
  الموارد غير الممموسة معترف بيا عمى نطاق واسع تحسن التنظيم وتمنحو مزايا تنافسية عمى غرار

 .الفكري والحيوي جونسن يرى أن القيمة التنافسية لمشركة تعبر برأسماليا المالي،
 إدراك أىمية رأس المال الفكري ىو الدافع المنظمات لتحسين إمكانياتيم الخاصة في األداء البيئي.  

 :دوافع رأس المال الفكري األخضر التنظيمية (4

 :تظير في النقاط التالية
  لتحسين الظروف البيئية وضغوطاتيا تعكس الوعي الداخمي لمشركات  .
  زيادة اإليكولوجية تبني العالمة الخضراء .
  الشركات بقيادة الزبون تعمل عمى تمبية طمباتيم ورغباتيم الصديقة لمبيئة .

كل من المتطمبات اإللزامية المحمية واالنتظام الدولي يقود الشركات إلى إجراءات الشركات المستدامة أمرا ال 
. مفر منو
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األداء البيئي : المبحث الثاني
أصبحت معظم المؤسسات االقتصادية تيتم بالبيئة من أجل تحقيق مركز تنافسي واستراتيجي والزيادة في       

مجاليا، بسبب الوضع المتدىور لبيئة األعمال واستخداميا لممواد المضرة بيا ووعي المستيمك لضرورتيا، 
عمى المؤسسات تحديد رؤية واضحة ألعماليا المستقبمية لحماية البيئة وتحسين من أدائيا  أصبح أمر حتميا

. والرقي بيا لممستوى المطموب ومن ىنا نقوم في ىدا المبحث بالتطرق إلى العناصر التي توضح الموضوع 
األداء البيئي ىو فحص أداء المنظمة حول البيئة وىو الدور الحاسم الذي يمعبو رأس المال الفكري األخضر 
في التأثير عمى األداء المستدام لممنظمة  وفي ىدا الصدد نقيس تأثيراتيا مع النمط التقميدي والوعي البيئي 

. البارز

  : األداء البيئيمفيوم :أوالّ 
 :تعريف األداء البيئي -1

عبد الرزاق، )ىي كل نشاطات المؤسسة التي تمنع الضرر عن البيئة بصورة اختيارية أو إجبارية        
، ىو تقديم سمع (2008عثمان، )جميع التأثيرات االيجابية أو السمبية لممنظمة عمى البيئة  ، ىو(2010

  .(2012الطيب، )وخدمات تنافسية لممستيمكين ذات بعد بيئي 

وىناك تعريف لمنظمة اإلوز لألداء البيئي ىي النتائج الكمية القابمة لمقياس لنظام اإلدارة البيئية ذات       
  (ISO14031, 1999)تم وضعيا عمى أساس السياسة واألىداف البيئية لممنظمة  العالقة باألبعاد البيئية والتي

 .المنظمةإذا فاألداء البيئي الطريقة التي يمكن لممنظمة االعتماد عميو من أجل وضع أىداف بيئة 

نشاط شمولي يعكس قدرة المنظمة عمى  : األداء البيئي عمى أنو2011كما عرف بروش ودىيمي      
. (2015خميفة، )استغالل إمكانياتيا وفق معايير معينة توضع بناء عمى خطط طويمة المدى 

كما عرف األداء البيئي عمى أنو كل نشاطات والعمميات التي تقوم بيا المنظمة سواء بشكل إجباري أو      
اختياري من شأنيا منع الضرر األضرار البيئية واالجتماعية الناجمة عن نشطات المنظمة اإلنتاجية أو 

. (2014/2015نجوى، )التخفيف منيا 

مما سبق يمكن القول أن األداء البيئي ىو معيار كمي عممي  قابل لمقياس يوضح مدا قدرة المنظمة في     
.  مع البعد البيئي المخطط لوةتسيير كل نشاطاتيا وعممياتيا منسجم
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  :أىمية األداء البيئي -2

: لألداء البيئي أىمية كبيرة تتجمى في 

. الحفاظ عمى البيئة من خالل تحسين السمعة التنظيمية لممنظمة  -1

.  الظروف البيئة التي تستدعي التحسينات في األداء التنظيمي- 2

. اكتساب المنظمة قدرة تنافسية الخضراء -3
: أىداف األداء البيئي -3

: اليدف من عممية األداء البيئي ىي تحقيق جممة الغايات تتمثل في ما يمي

. الفيم الجيد لمنشطات التي تؤثر عمى البيئة 

. توفير قاعدة بيانية يمكن الرجوع إلييا لقياس األداء البيئي،التشغيمي واإلداري

. إتاحة فرص إلعادة استخدام الطاقة الضائعة والمواد المتبقية

 .عميياإثبات بأن المنظمة تحترم القواعد والتشريعات المنصوص 

.  زيادة وعي المجتمع عمى ضرورة حماية البيئة

. وعمالئياتحسين العالقة بين المنظمة 

 .مخططتحقق من أن أىداف وغايات البيئية تسير كما ىو 

. عممية الرقابة عمى  نشطات المنظمة البيئية تيسير

: أبعاد األداء البيئي: ثانيا

ىناك من يرى أن األداء البيئي أربعة أبعاد يأتي عمى رأسيا تحسين المنتجات والعماليات ويمييا تحسين       
العالقات مع أصحاب المصالح ثم يتبعيا احترام القوانين والتشريعات البيئية وفي اآلخر تحسين صورة وسمعة 

. (RENAUD, 2009)المنظمة 

من التطمع عمى جميع جوانبو المختمفة والتي تتمثل في األبعاد األداء البد إلدراك وفيم األداء البيئي       
: البيئي والتي لخصتيم الباحثة عمى شكل مصفوفة يبينيا الجدول الموالي
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 مصفوفة األداء البيئي :01الجدول رقم 

خارجي /محور داخمي           
خارجي داخمي محور العمميات والنتائج 

تحسين العالقة مع أصحاب تحسين المنتجات والعمميات العمميات 
المصالح 

احترام القوانين والتشريعات النتائج 
تحقيق عوائد مالية 

آثار بيئية إيجابية 
تحسين صورة وسمعة المنظمة 

                                                                (RENAUD, 2009, p. 03)         source: 

من الجدول نالحظ أن لألداء البيئي محورين داخمي وخارجي، الداخمي يؤثر إيجابيا عمى المنتجات        
والعمميات ليحقق عوائد مالية أما الخارجي فيو يؤدي إلى تحسين العالقة مع أصحاب المصالح مما يخمق 

. سمعة جيدة لممنظمة ويدعم صورتيا

 االىتمام بالبعد البيئي المنظمة االقتصادية إلىومن ىنا يمكن استخالص المحددات األساسية التي تقود      
: (Emmanuelle REYNAUD, 2008)فيما يمي 

 وتتمثل في الضغوط الداخمية والخارجية المفروضة عمى المنظمة االقتصادية والنزاىة :ددات السوسيولجيةحالم -
 .أخالقيات المسير

تشمل المركز التنافسي لممنظمة، استغالل فرص وأجزاء التي يفضل التعامل ميا  في  :المحددات االقتصادية -
السوق مع تحمل المسؤولية، محاولة رسم صورة بيئية لممنظمة، مواجية التغيرات التي قد تحدث في البيئة 

 .العامة ، تخفيض التكاليف، تشجيع اإلبداع وخمق ثقافة بيئية لممنظمة

كما أنو يمكن إضافة البعد االستراتيجي ألن المنظمة تعيد النظر في إستراتيجيات أعماليا حسب           
Hamel  و prahald يريان إن المؤسسة االقتصادية تحقق االستدامة فإنو يجب أن تضع لنفسيا أىداف 

 ,Magalie MARAIS) إستراتيجية ذات بعد بيئي واجتماعي تكون ركيزتو من ركائز إستراتيجيتيا التنافسية

2008) .

دون نسيان الدور البارز التي تمعبو إدارة البيئة في تحقيق االستدامة لممؤسسات االقتصادية حيث تمعب            
دورا بالغ األىمية في تحقيق التنمية المستدامة ليا حيث تساعدىا نظم اإلدارة البيئية عمى التحمي بالمسؤولية 

 ,MCKINLEY) وذلك من خالل احترام المتطمبات الخاصة بأدوات اإلفصاح والشفافية عن األداء البيئي

2012) .



مفهوم رأس المال الفكري األخضر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصــل األول   
 

15 
 

تتعامل المنظمات مع كميات كبيرة من المعمومات البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وتواجو تحديات             
لتكثيفيا في عدد محدود من المؤشرات الحاكمة حتى تستطيع قياس أدائيا واتحاد قرارات التطوير، ويمكن 

 استخدام مؤشرات األداء المستدام ليدا الغرض فيي تغطي البعد االقتصادي أو البيئي أو االجتماعي لالستدامة
 : (2005نادية، )

مؤشرات األداء االقتصادي، تعطى األمور المرتبطة بالتعامالت االقتصادية لممنظمة وتركز عمى تغير  -
. الوضع االقتصادي لألطراف أصحاب المصمحة نتيجة ألنشطة المنظمة

. مؤشرات األداء االجتماعي تيتم بتأثير المنظمة عمى النظم االجتماعية داخل الموقع الذي تعمل بو -

مؤشرات األداء البيئي تيتم بتأثير المنظمة عمى النظم الطبيعية الحية وغير الحية متضمنة النظم البيئية  -
الحيوية، األرض، اليواء والماء، وتساعد تمك المؤشرات في تحديد التأثيرات البيئية األكثر أىمية، إظيار وربط 

 .األىداف البيئية لممنظمات وتطوير الموظفين
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: خالصة الفصل

من خالل ما تعرفنا عميو في ىذا الفصل تبين أنو ىناك وجيات نظر عديدة لممفيوم رأس المال                  
الفكري األخضر واألىمية وجوده داخل المنظمة، والمنظمات اليوم عمييا السعي لتوظيفو بكل أبعاده ألنو يظم 

كافة العوامل والمتغيرات لتحقيق أىدافيا ولموصول إلى الريادة في مجاليا، ويعتبر األداء البيئي الفعال 
 في أدائيا البيئي ISOلممنظمات مفتاح نجاحيا وميزة تنافسية لصالحيا فيدف كل منظمة الحصول عمى شيادة 

معتيا وكسب ثقة زبائنيا ووالئيم خاصة بعد الوعي الزبون بضرورة الحفاظ عمى بيئتو، ولكي تحافظ سلتحسين 
طاتيا بتوظيف رأس االمنظمة عمى إستمراريتيا في السوق كان إلزاما عمييا بإعادة تقويم عممياتيا اإلنتاجية ونش

. (البشرية، الييكمية والعالقية )المال الفكري األخضر بكل أبعاده 
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الدراسات السابقة  : لثاني االفصل

نا ت مع دراسمقارنتيافي ىذا الفصل سوف نتعرف عمى الدراسات التي ليا عالقة بموضوعنا مع محاولة 
 .الحالية

 .عرض الدراسات السابقة المتعمقة بالمتغير رأس المال الفكري األخضر :المبحث األول

 . العربيةالدراسات :األول

السيميائية  التنظيمية :  بعنوان 2018دراسة ليث عمي يوسف الحكيم وخنساء عبد العادل موسى - 01
وتأثيرىا في تنمية رأس المال الفكري األخضر من خالل تعزيز القابميات المعرفية دراسة حالة في معمل 

. 03العدد –المجمد الخامس عشر  مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية، أسمنت الكوفة الجديد،

 إبراز العالقة بين المتغيرات الثالثة تمثمت في السيميائية التنظيمية والقابميات إلىسعت ىده الدراسة      
 .في معمل أسمنت الكوفة الجديد المعرفية ورأس المال الفكري األخضر،

وىده الدراسة تعد محاولة حقيقية لتقديم الحمول اإلدارية لممشاكل الواقعة في البيئة التنظيمية لمعمل      
 في الجانب النظري أظير وجود فجوة بين المتغيرات الثالثة، :اسمنت الكوفة الجديد وكانت نتائجيا كالتالي

النوع األول وجود تأثير مباشر  أما الجانب العممي كانت ليو نوعين من التأثير بين المتغيرات قيد البحث،
بين المتغير األول والثالث،أما النوع الثاني وجود تأثير غير مباشر لمسيميائية التنظيمية في رأس المال الفكري 

. األخضر عبر القابميات المعرفية

وأوصى الباحثين بضرورة إيمان اإلدارة العميا في معمل أسمنت الكوفة الجديد وضرورة اىتمام اإلدارة       
العميا بتنمية رأس المال الفكري األخضر في معمل أسمنت الكوفة الجديد قيد البحث مع نشر ثقافة الفكر 

التنظيمي األخضر في معمل أسمنت الكوفة الجديد قيد البحث،الذي يسيم وبشكل كبير بأن تكون سموكيات 
. جميع العاممين فيو خضراء

رأس المال الفكري األخضر وتأثيره في التوجيو :  بعنوان2019دراسة ألحمد كاظم بريس وآخرون - 02
المجمد  الريادي دراسة استطالعية ألراء عينة من العاممين في جامعة وارث األنبياء،مجمة اإلدارة واقتصاد،

 .29 العدد8

ىدفت ىده الدراسة لتحديد تأثير رأس المال الفكري األخضر في التوجو الريادي،وتوصمت إلى مجموعة      
من االستنتاجات أىميا وجود عالقة إيجابية قوية بين رأس المال الفكري األخضر في التوجو الريادي،ومن 
أىم التوصيات االىتمام بموضوع الموجودات المعرفية والفكرية الخضراء والتوسع في الدراسات والبحوث 

المتعمقة بيا بالشكل الذي يمكن من استثمار تمك الموجودات استثمارا يساىم في تعظيم الموجودات المادية 
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،ألنو يمثل ثروة كبيرة ليا تسيم في زيادة القيمة السوقية من خالل روعدم التفريط برأس المال الفكري األخض
اعتماد ىياكل تنظيمية تتسم بالمرونة تسيل عممية االتصال والتنسيق بين مختمف األقسام وتفسح المجال أمام 

األفكار المبدعة واالستفادة من المعمومات التي يمتمكيا العاممين لموصول إلى القرارات التي تحقق األداء 
. الجامعي المتميز

 : األجنبيدراساتال: ثانيا

 بعنوان دور رأس المال الفكري األخضر والسمعة التنظيمية في winwin yadiati  2019دراسة - 03
 .3العدد9التأثير عمى األداء البيئي،المجمة الدولية القتصاديات وسياسات الطاقة،المجمد 

 فجوة الدراسات األدبية من خالل تحميل الموارد غير الممموسة في التأثير ممئسعت ىده الدراسة إلى       
 و رأس ،رأس المال لو تأثير ايجابيا  كبير عمى البيئة: عمى األداء البيئي لمشركة و توصموا إلى النتائج التالية

المال الفكري األخضر يرفع ويزيد في األداء البيئي وكذلك تؤدي السمعة التنظيمية زيادة ايجابية في األداء 
  .البيئي

وأوصى الباحث بالسعي وراء تحسين السمعة التنظيمية والقدرة التنافسية تكسب المؤسسة صورة خضراء       
  .وتحفز عمى الثقافة الخضراء لتحسين األداء البيئي

 : الدراسات المتعمقة بالمتغير الثاني األداء البيئي:الثانيالمبحث 

  . بالعربيةدراساتال :أوال

تقييم األداء البيئي بمنظمات األعمال باستخدام بطاقة :  بعنوان2019دراسة الباحث صبري مقيمح - 04
دراسة حالة المؤسسة الوطنية ألشغال الطرق، كمية العموم االقتصادية وعموم  –األداء المتوازن المستدامة 

 .02 العدد05المجمد   سكيكدة الجزائر، مجمة االقتصاد والمالية،1955 أوت 20جامعة –التسيير 

ه الدراسة إلى تحديد مدى اعتماد منظمات األعمال عمى بطاقة األداء المتوازن في تقييم ذىدفت ه       
البعد البيئي من أكثر  يعتبر: أدائيا البيئي،ولقد استخدم المنيج الوصفي التحميمي وتوصل إلى نتائج أىميا

العوامل أىمية لموصول إلى التنافسية،مع وجود ضغوط متزايدة عمى المؤسسات االقتصادية من جانب أطراف 
. متعددة من أجل تحسين األداء البيئي

وأوصى الباحث بضرورة تبني المؤسسة لبطاقة األداء المتوازن من أجل تحسين أدائيا مع تجديد كل         
من االلتزامات والتكاليف بدرجة عالية الدقة لممساعدة عمى تحديد األداء البيئي ألي نشاط تزاولو المؤسسة  

االقتصادية وتطبيق نظام إدارة البيئة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى العمال من خالل دورات تكوينية وندوات 
. توجييية
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دراسة لعبد الرحمان العايب والشريف بقة بعنوان قراءة في دور الدولة الداعم لتحسين األداء البيئي - 05
 .iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012المستدام لممؤسسات االقتصادية 

ىدفت المداخمة إلى الوقوف عمى مستوى تبني المؤسسات االقتصادية الجزائرية ألنظمة اإلدارة          
 ومدى استفادتيا من الدعم المؤسسي والمالي والفني الذي تضعو 14001والبيئية المطابقة لممواصفة إيز

ه ذالدولة تحت تصرفيا ،وقد توصمت الدراسة إلى أن مستوى اإلقبال عمى الحصول عمى شيادة االيزو ه
و أسندت الدراسة أسباب ىدا الوضع إلى  ضعيف جدا بالمقارنة مع دول جنوب البحر األبيض المتوسط،

وقد أوصى الباحثين . واقع الحالي لالقتصاد وجممة المشاكل التي تتخبط فييا المؤسسة االقتصادية الجزائرية
  .بتأىيل المؤسسات االقتصادية العمومية وبضرورة احتواء المخططات التأىيل عمى االىتمام بالبعد البيئي

 :األجنبية دراساتال :ثانيا

تأثير إدارة الموارد البشرية  : بعنوانsumittra jira  wuttinunt kunnika limsuwan 2019دراسة- 06
 الدولية لألعمال UTCCمجمة  في تايالند،iso14000الخضراء عمى أداء الشركات المعتمدة وفقا لمعيار

 .01العدد11المجمد ، utccijbeواالقتصاد

 GHRMىدفت الدراسة إلى إجراء دراسات تجريبية لمعالقات بين إدارة الموارد البشرية الخضراء        
ممارسات إلدارة الموارد البشرية الخضراء ليما تأثير ايجابي عمى األداء التنظيمي  :توصمت إلى النتائج التالية

سواء مباشرة أو غير مباشرة من خالل رأس المال الفكري األخضر واألداء البيئي وتأكد النتائج أن الممارسات 
GHRM تعتبر المفيوم الرئيسي لكل منطقة خضراء وتحفيز الموظف ألنو أحد العوامل الرئيسية الحاسمة 

 .لتحسين األداء
   JUAN J ,GARCIA MACHADO –AND MINERVA MARTINEZ-AVILAدراسة - 07

بعنوان األداء البيئي والثقافة الخضراء التأثير الوسيط لالبتكار األخضر تطبيق عمى صناعة  2019
دارة العمميات، كمية المحاسبة واإلدارة، جامعة ىويمفا،  السيارات ، قسم االقتصاد المال والمحاسبة وا 

  .check for up dates ، www.mdpi.com/journal/sustainabilityإسبانيا، مجمة 

ىدفت ىده الدراسة الكتشاف الوساطة تأثير االبتكار األخضر فيما يتعمق بالعالقة الموجودة بين          
 وقد كانت النتائج أدلة تجريبية عمى أن االبتكار األخضر السيارات،الثقافة الخضراء واألداء البيئي في قطاع 

  .يعمل كمتغير وسيط في العالقة بين الثقافة الخضراء واألداء البيئي
وأوصى الباحث المديرين التنفيذيين في صناعة السيارات بالترويج لثقافة الخضراء قائمة عمى         

االبتكار واألداء البيئي وعمى المنظمات بالتشجيع الثقافة الخضراء والحفاظ عمى صحة اإلنسان ليدا فمن 
في  الضروري اتخاذ اإلجراءات واعتماد عمى االستراتيجيات وقائية من أجل تعزيز الثقافة داخل المنظمات،

  .ا الطريق سيصبح الموظفون أكثر وعيا بحقيقة أنيم إدا كانوا ييتمون  بالبيئةذه
 

http://www.mdpi.com/journal/sustainability
http://www.mdpi.com/journal/sustainability


الدراسـات السابقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصــل الثانـــي   
 

21 
 

 :ما يميز دراستنا عمى الدراسات األخرى: المبحث الثالث 

بعد استعراض الدراسات السابقة اتضح إن موضوع دراسة أثر توظيف رأس المال الفكري األخضر         
ىو من المواضيع الجديدة التي تخص باالىتمام  –شركة سونمغاز –عمى األداء البيئي لمنظمات األعمال 

. الباحثين وابرز ما يميزىا من حيث الموضوع ومن حيث العينة والمجتمع الدراسة

 :من حيث الموضوع: أوال

بما أن الموضوع جديد من طبيعة الحال عدم وجود موضوع متماثل لو حيث اقتصرت الدراسات  عمى        
 ودراسة أحمد كاظم 2018متغير واحد فقط مثل  دراسة ليث عمي يوسف الحكيم وخنساء عبد العادل موسى 

، أما كل من دراسة صبري مقيمح األخضر رأس المال الفكري األول تناولت المتغير 2019 وآخرونبريس 
 التي شممت winwin yadiati لممتغير الثاني أما دراسة 2012ايب والشريف ع ودراسة عبد الرحمان ال2019

. المتغيرين

  :من حيث عينة مجتمع الدراسة: ثانيا 

 معظميا قد طبقت عمى المؤسسات االقتصادية مثل دراسة ليث إنبعد التطمع عمى الدراسات السابقة تبين 
عمي يوسف ودراسة احمد كاضم بريس وصيري مقيمح عمى المؤسسة االسمنت وجامعات ومؤسسة الوطنية 

. لألشغال الطرقات عمى التوالي
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: خالصة الفصل

 العربية واألجنبية  المراجعقمنا بعرض الدراسات التي ليا عالقة بموضوع بحثنا حسب متغير

.   وفي األخير قمنا بالمقارنة بينيا وبين دراستنا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - وحدة اإلنتاج والتوزيع –دراسة لشركة سونمغاز 
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دراسة لشركة سونمغاز  : الثالفصل الث

سوف  بعد التطرق في الفصل األول إلى األدبيات النظرية لرأس المال الفكري األخضر واألداء البيئي،         
ا الفصل بإسقاط الدراسة النظرية عمى شركة سونمغاز لمعرفة أثر توظيف رأس المال الفكري ذنقوم في ه

. األخضر عمى األداء البيئي لممنظمات األعمال االقتصادية

باإلضافة إلى األداة  ا نموذج الدراسة،ذويختص ىدا الفصل بتحديد مجتمع الدراسة وعينة الدراسة وك         
عدادىا وك باإلضافة إلى تحديد األساليب  ا صدقيا وثباتيا،ذالمستخدمة في الدراسة وطرق تصميميا وا 

  .اإلحصائية المستخدمة في التحميل

ا الفصل ذلك قسمنا هذمناقشة نتائج الدراسة لموصول إلى االستنتاجات والتوصيات ومن أجل  وفي األخير         
  .إلى مبحثين أساسيين
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 الطرق واإلجراءات المتبعة في الدراسة : المبحث األول

 في الدراسة وطرق جمع المستخدمةواألدوات  ا المبحث تحديد مجتمع البحث وعينة الدراسة،ذيتضمن ه         
. ج الدراسة وطريقة تطبيقو عمى متغيرات البحثذالبيانات كما يعرف وباختصار نمو

  الطرق المتبعة في الدراسة: أوالً 

. ج المتبع في الدراسةذا النموذسوف نتعرف عمى مجتمع وعينة الدراسة وك

   :مجتمع وعينة الدراسة:  (1
 :وتحديد مجتمع الدراسة  تقديم عام لشركة سونمغاز( 1-1

 من ء      تعتبر شركة سونمغاز في الجزائر شركة اقتصادية رائدة في مجاليا، ميمتيا ىي إنتاج الكيربا
 وىي في طور الزيادة وكذالك النقل والتوزيع عمى MW 9234,35مصادر حرارية تختص بقدرة إستعابيا ب 

محمد، ) شكل وحدات متخصصة ومديريات وىذا لما التساع زبائنيا ولتحقيق الرفاه االقتصادي لممجتمع
2021). 

 :تعريف وحدة التوزيع الكيرباء والغاز (1-1-1

 بعد أن كانت مجرد مركز تابع لمنطقة بشار وذالك التساع حجم زبائنيا 2005تأسست سنة 
وتقع جنوب غرب والية إدرار في وسط المدينة قرب ثانوية خالد ابن الوليد، تتكون من عدة أقسام 

وسيمة، ) ومصالح موزعة بطريقة تسمح ليا بتحقيق أىدافيا والسير عمى تمبية راحة المجتمع
2021). 

 :تعريف وحدة إنتاج الكيرباء وغاز (1-1-2

 تأسست وحدة اإلنتاج الكيرباء والغاز بأدرار
  وتقع شمال الوالية في المنطقة 2014 في جانفي 

  من وسط المدينةkm 5الصناعية عمى بعد
 تمثل موقع الوحدة اإلنتاج بأدرار: 01الصورة رقم                         01 كما ىو موضح في الصورة 

 كما أنيا تحتوي عمى سبع محطات توليد
 محطة تيميمون، محطة كابرتن، محطة أدرار،)

 محطة زاوية كنتة، محطة رقان، محطة أولف 
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 .(2021محمد، ) (ومحطة عين صالح
              02 كما ىو موضح في الصورة 

          تمثل موقع محطات توليد بأدرار:02الصورة رقم :                          أىداف شركة سونغاز (1-1-3

 : (2021عمر، ) أن األىداف األساسية لشركة سونمغاز ىي
  اإلنتاج والمتمثمة في الشركة الجزائرية إلنتاج الكيرباء( SPE) 

 التسيير والمتمثمة في الشركة الجزائرية لتسيير شبكة الكيرباء والغاز( GRTE-GRTG) 

، كذالك (SDO)النقل وتوزيع الكيرباء والغاز والمتمثمة في الشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز 
 نقل وتوزيع الغاز بالتقنية،

                          :وسائل النتاج في شركة سونمغاز (1-1-4
 تعد شركة سونمغاز من المؤسسات المصنفة والتي                                                        

تخضع إلى شروط لترخيص أو تصريح حسب جسامة األخطار أو المساوىء التي قد تنجم عن 
 .(08/04/01983الرسمية، ) عمميات االستغالل

  ىي حاويات أمنة لحفظ وتخزين المازوت، تم صنعيا في الشركة:خزانات المازوت ( أ
  حسب المعايير اليندسية

  العالمية وبناءا عمى مخططات وتقنيات مطابقة
  لممواصفات والمقاييس العالمية مع مراعاة 
 قوانين السالمة العامة المتبعة، كما يحتوي 

 متحسسات الضغط، متحسسات): عمى ممحقات وىي
 ، ( درجة الحرارة، متحسسات المستوى وصمام األمان

 تمثل خزانات المازوت  :  03الصورة رقم .                    (2021عمر، )  خزانات6يوجد بالشركة 

  :اإلجراءات المتبعة من طرف الشركة

 .وضع لوحات تعريفية بخطورة الخزانات- 

 .توفير معدات إطفاء المازوت - 

 . وضع الخزانات عمى بعد مناسب لمنع انتقال - 

 .النار من خزان ألخر في حالة نشوب حريق
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 . عدم التدخين قرب الخزانات  - 

                     .عدم استخدام ألي مصدر طاقوي قرب الخزانات- 

خبار الجيات المختصة -   .في حالة نشوب حريق يجب تشغيل جياز اإلنذار وا 

 

إن المازوت من المواد الخطرة جدا ألنو عند تسربو في التربة ينزل إلى المياه الجوفية ويدخل في : مالحظة
التركيبة المائية وبدالك يغير صيغة الماء يجعمو سريع التبخر لذالك فكرت الشركة في حمول لو حيث صنعت 

 تمنع تسربو وتساعد في جمعو داخل خزانات ترسل إلى شركة m2أحواض من الخرسانة المسمحة ذو ارتفاع 
 .سونطراك إلعادة تدويره ومن الصور التالية نالحظ شكل الحوض

 

     
  يمثالن الحوض الواقي عند حدوث تسرب05 و04 الصورتين

 :شبكة الغاز (1-1-5

ويعتبر أقل تكمفة وأعمى جودة ونظافة لمبيئة وأخف من ، يعتبر الغاز مصدر اقتصادي بديال عن النفط
فيو قابل لالشتعال إذا تعرض لمصدر طاقوي كشرارة أو الميب إال أنو يعتبر أقل من المازوت من ، اليواء

 .(2021عمر، ) الناحية الخطورة

تستعممو الشركة في إنتاج الكيرباء، حيث يتم حرق الغاز واالستفادة من الطاقة الناتجة في توليد الطاقة 
 .الكيربائية والتي ال يستطيع اإلنسان االستغناء عنيا

 :اإلجراءات (أ

 الوقائية تالغاز يشكل خطر كبير في حالة انفجاره يمحق خسائر مادية وبشرية، لذا عمينا بأخذ بعض اإلجراءا
 :والتي تتمثل فيما يمي
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 .الصيانة والتفحص الدوري لشبكة الغاز -
 .عدم استخدام الوالعات -
 .وضع الفتة تيدف الستعمال وسائل الحماية الشخصية -
 .ضرورة االعتماد عمى مينيين مؤىمين وأكفاء -
 .عدم التدخين قرب شبكات الغاز -
                                تمثل شبكة الغاز :06الصورة .                                               تزويد الشبكة بأجيزة إنذار -
 .محمول الماء والصابون ىو البديل الصحيح الختبار التسرب، في حالة تسرب الغاز -
 . ارتداء قناع الجياز التنفسي -

 :مالحظة
رغم أن الغاز أقل خطورة من المازوت إلى انو قد يتسبب في خسائر مادية وبشرية في حالة انفجاره 

 .وليذا وجب مراقبة االنبعاث من الشبكة بواسطة جياز قياس خاص

 
  تمثل جياز قياس االنبعاثات :07الصورة رقم 

تستخدم الشركة التربونات الغاز بيدف إنتاج الطاقة الكيربائية تتم : المعدات التربونية (1-1-6
المراقبة والتحكم بالتربونات بواسطة برامج مثبت بالحاسوب، بحث يمكننا من الوصول إلى مكان الخمل 

 .وفحصو في آن واحد

 :اإلجراءات (أ

 مراقبة                                                              -

 الصيانة  -

 عدم التدخين -
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 تمثل أحد التربونات الموجودة داخل المحطة: 08 الصورة رقم                          
 .  إن ىذه التربونات حساسة أيضا وتنجم عنيا أيضا انبعثات:مالحظة

 :أثر رأس المال الفكري األخضر في الشركة سونمغاز  (1-1-7
 :ىو كل األعمال اإلبتكارية واإلبداعية  التي قامت بيا الشركة لصالح البيئة وىذا من خالل نشاطيا في الطاقات المتجددة 

ان شركة سونمغاز تيتم بمصدرين من الطاقة المتجددة وىذا حسب طبيعة المنطقة : الطاقات المتجددة الموجودة في الشركة

 تظل المتجددة الطاقة مصادر في الكامنة القوة  نقاطمنوىما يعدان  (الرياح والشمسية)الصحراوية 
 .،حيث تقوم بالبحث والتطوير في منطقة كابرتنقوية
 

      
  طاقة الشمسية(: 11)و (10)الصورتين تمثل طاقة الرياح                    (:09)الصورة 

 :عينة الدراسة:  (1-2

تم اعتماد في البحث عمى أسموب اختيار العينة المستيدفة وىذا لشساعة وتفرع شركة سونمغاز، باستيداف 
استبيانة قابمة 82 استبيان وتم استرجاع 100وحدة اإلنتاج والتوزيع من خالل زيارات ميدانية ليما تم توزيع 

  .لمتحميل اإلحصائي

 :(نموذج الدراسة )متغيرات الدراسة (  2

في ضوء إشكالية الدراسة وتحقيق أىدافيا وبمراجعة الدراسات السابقة ثم إعداد نموذج يمخص           
العالقة االفتراضية بين متغيرات الدراسة، حيث ثم اختيار رأس المال الفكري األخضر كمتغير مستقل وتم 

. (F)ز واألداء البيئي كمتغير تابع وتم ترميزه بالرم(A)ترميزه ب

وصف متغيرات الدراسة : (02)الجدول رقم

 المحاور المتغيرات الترميز

A رأس المال الفكري األخضر مستقل 

F األداء البيئي  تابع
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: جتو الشكل التاليمذولمتوضيح أكثر تم ن

 
                                                              

 

 رأس المال الفكري األخضر

 المستقل (المتغٌر

 األداء البٌئً

 (تابع)المتغٌر

 االبتكار األخضر

 ثقافة اإلستدامة

 رأس المال االجتماعً األخضر

 ثقافة المشاركة

 رأس المال الهٌكلً األخضر

 رأس المال البشري األخضر

 ثقافة التكٌف

 ثقافة المهمة

 الثقافة الخضراء

   من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الدراسات السابقة:المصدر

نموذج الدراسة : (02)الشكل رقم
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 االجراءات المتبعة عي الدراسة: ثانيا
 :من أجل تحقيق اليدف تم االعتماد عمى مجموعة من األدوات موضحة كما يمي

قياس األداة  (1
 درجات مقياس ليكرت الخماسي يوضح:(03)الجدول رقم

 غير موافق تماما غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 

.  من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الدراسات السابقة:المصدر

 الدراسة ولقياس استجابة األفراد لفقرات رعمى مقياس ليكرت الخماسي في اإلجابة عمى محاو داااعتم          
تم تحديد أكبر قيمة   المتوسط المرجح حسب مقياس ليكرت الخماسي،من أجل الحصول عمىاإلستبانة، و

وبعد ذلك قسمت المدى عمى عدد درجات المقياس  (4=1-5)وأصغر قيمة، وذلك من أجل حساب المدى أي 
لمقيمة المتحصل عمييا، لنحصل الدرجات كما ىي  (1)وبعدىا يتم إضافة الدرجة الدنيا لممقياس  (0.8=4/5)

:  موضحة الجدول التالي

مقياس ليكرت الخماسي لمحكم عمى إجابات األفراد : (04)الجدول رقم 

 مجال المتوسط الحسابي الدرجة

 1.79 إلى 1من  منخفضة جدا

 2.59 إلى 1.80من منخفضة

 3.39 إلى 2.60من  متوسطة

 4.19 إلى 3.40من  مرتفعة

 5 إلى 4.20من  مرتفعة جدا

  من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الدراسات السابقة :المصدر                                                           

                         

 اختبار الثبات والصدق: الثالث 
 التأكيد من المعمومات ومراجعة المحتوى بالرجوع إلى تمقبل توزيع االستبيان عمى أفراد العينة المدروسة       

واضحا وذلك من خالل الصدق الظاىري، أما في ما يخص الثبات فقد  أصحاب الخبرة حتى يكون مفيوما و
  : اختبار االتساق الداخمي كما ىو موضح في ما يميتم

  :صدق أداة الدراسة -1
 لمتأكد من صحة االستبيان  تم عرضيا عمى األستاذ المشرف واألستاذة مرسمي :الصدق الظاىري ( 1-1 

رئيسة فرع سونمغاز الخاص بالتوزيع واألستاذ توكي محمد رئيس قسم مصمحة تسيير الموارد البشرية بشركة 
: سونمغاز الخاصة باإلنتاج وقد كانت المالحظات كالتالي كما يمي
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  تم االطالع عمى المراجع والدراسات السابقة التي ليا صمة بالموضوع وحاولنا االستفادة منيا في بناء
. االستبيان وصياغة فقراتو

 واستخدام الصدق ، قمنا بتوزيع االستبيان عمى عينة صنفت من مدير، رئيسة فرع، رئيس قسم والعمال
 .والثبات

  إعادة ترتيب بعض العبارات .
 إعادة صياغة بعض العبارات وتبسيطيا حتى تكون في متناول الجميع .
 تقميص حجم اإلستبيانة   .
 تصحيح بعض العبارات وتوضيحيا   .
 إضافة تعريفات لمكممات غير المفيومة   .

.  المالحظات بعين االعتباربأخذولقد قمنا 
:  تم تقسيم االستبيان كالتالي   1-1-1

. شمل عمى المعمومات الشخصية والوظيفية خاصة بأفراد عينة الدراسة: الجزء األول
: تضمن متغيرات الدراسة بأبعاده كما يمي: الجزء الثاني

.  أبعاد3 فقرة، تتكون من 15 رأس المال الفكري األخضر واشتمل عمى :المحور األول -
.  أبعاد6تتكون من   فقرة،18 األداء البيئي واشتمل عمى :المحور الثاني -
:  (االتساق الداخمي )الصدق الذاتي - 1-2

قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبيان وأبعاده، وذلك بيدف التحقق من       
فأقل، حيث يقترح  (0.01)محاور االستبيان، والجداول الموالية تبين معامالت االرتباط عند مستوى الداللة 

ا كان لالرتباط داللة إحصائية فالمتغير يحقق الصدق الذاتي، بينما يرى آخرون أن تحقق ذاإلحصائيين أنو إ
، ويتم قبولو إذا تحقق شرط  منيم بالنسبة (%50)الداللة ال يكفي بل يجب أن يفوق معامل االرتباط نسبة

:  وىذا ما سنوضحو في الجداول التالية لفقرات االستبيان ليذه الدراسة،
 رأس المال الفكري األخضراختبار الصدق ل يمثل :(05)الجدول رقم

معامل العبارة الرقم 
االرتباط 

مستوى المعنوية 

يحترم موظف شركة سونمغاز الشروط البيئية في أعماليم اإلنتاجية  1
0.639 0.000 

يتمتع موظفي سونمغاز بكفاءة عالية في حماية بيئتيم مقارنة بالمنافسين  2
0.717 0.000 

 0.000 0.620يقوم موظفي سونمغاز بمساىمات إبداعية في حماية بيئتيم  3

 0.000 0.793يتمتع موظفي سونمغاز بسياسة التعاون بينيم كفريق لحماية البيئة  4
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يقدم مدراء شركة سونمغاز دعما كافيا لمموظفين لتحقيق نجاح في وظائفيم البيئية  5
0.619 0.000 

 0.000 0.663تممك شركة سونمغاز أنظمة اإلدارة حماية البيئية  6

تممك شركة سونمغاز العديد من العديد من االبتكارات التقنية الحديثة لحماية البيئة  7
0.789 0.000 

 0.000 0.753تحترم شركة سونمغاز في عمميات التشغيل شروط حماية البيئية  8

تممك شركة سونمغاز مجموعة من االستمارات في مجال البحث وتطوير منتجات  9
صديقة لمبيئية 

0.757 0.000 

 0.000 0.825يوجد بشركة سونمغاز نظام داعم إلدارة المؤسسة التنظيمية البيئية  10

تقدم شركة سونمغار تصميمات منتجاتيا معبرة في ذلك بيئتيا وزبائنيا  11
0.782 0.000 

 0.000 0.763تممك شركة سونمغاز عالقات بيئية مستقرة  12

 0.000 0.834توجد عالقات تعاونية قوية بحماية البيئة مع قنواتيا النيائية  13

14 
توجد عالقات تعاونية قوية لشركة سونمغاز بشأن حماية البيئة مع شركائيا 

االستراتجيين 
0.796 0.000 

تمتاز شركة سونمغاز بعالقة تعاونية حول حماية البيئة مع المجيزين وزبائنيا تعد  15
مستقرة 

0.585 0.000 

 spss من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                                                         

 (%58.5)يتضح من خالل الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة والبعد تراوحت بين        
 وىي أقل من 0.000 حيث كانت مستويات الداللة %1عند مستوى داللة %50ي أكبر من هو (%83.4)و

 .رِيؤكد الصدق الذاتي لفقرات رأس المال الفكري األخض ا ماذ، وه0.01
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 األداء البيئياختبار الصدق يمثل : (06)الجدول رقم

مستوى المعنوية معامل االرتباط العبارة الرقم 
 0.000 0.767تعمل شركة سونمغاز عمى تعزيز الرعاية البيئية ضمن أعماليا  1
 0.000 0.649تعول شركة سونمغاز عمى أفراد لتحقيق حماية بيئتيا  2

تقوم شركة سونمغاز بتدريب موظفييا عمى العناية بالبيئة  3
والتنمية المستدامة من أجل تعزيز األداء األخضر 

0.642 0.000 

 0.000 0.722تممك شركة  سونمغاز ثقافة الوعي بالمسؤولية البيئية  4
 0.000 0.738تأخذ شركة سونمغاز سياسة البيئة المعمول عمييا  5

6 
يعي قادة وموظفين مؤسسة سونمغاز متطمبات التنمية القائمة 

عمى البيئة 
0.685 0.000 

 0.000 0.710تستعد شركة سونمغاز لمتكيف مع التغيرات البيئية  7

تتكيف شركة سونمغاز باستمرار مع المعمومات الجديدة لتحسين  8
وضعيتيا البيئية 

0.771 0.000 

 0.000 0.819تستمع شركة سونمغاز إلى عمالئيا لتحسين األداء التنظيمي  9
 0.000 0.775تممك شركة سونمغاز ميام واضحة يشمل حماية البيئة وتنميتيا  10

تتطمع شركة سونمغاز إلى مستقبل وىي مدركة لعواقب عدم  11
االىتمام بالبيئة 

0.769 0.000 

12 
يتوفر في شركة سونمغاز أفكار واضحة تستدعي تحقيق نجاح 

بيئة مستدامة 
0.780 0.000 

 0.000 0.701تستخدم شركة سونمغاز المواد األقل تأثيرا بالبيئة  13
 0.000 0.693تستخدم شركة سونمغاز الطاقات النظيفة والمتجددة  14
 0.000 0.689تقدم شركة سونمغاز ابتكارات صديقة لمبيئة  15
 0.000 0.709تعزز شركة سونمغاز ثقافة التكنولوجيا الخضراء  16

تممك شركة سونمغاز أسموب حياة صديق لمبيئة كجزء  17
من أعماليا 

0.732 0.000 

تحترم شركة سونمغاز المتطمبات البيئية من أجل مواجية  18
مختمف المشاكل البيئية 

0.742 0.000 

 SPSS  من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                                                         

( %64.2)يتضح من خالل الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة والبعد تراوحت بين         
 وىي أقل من 0.000 حيث كانت مستويات الداللة %1عند مستوى داللة % 50ومن أكبر من  (%81.9)و

.  ، وىذا ما ِيؤكد الصدق الذاتي لفقرات األداء البيئي0.01
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  :ثبات أداة الدراسة -2
ويقصد بالثبات ىو أنو في حالة إعادة توزيع ىذا االستبيان عمى عينة أخرى من نفس المجتمع وبنفس          

حجم العينة فإنيا تعطينا نفس النتائج أو نتائج مقاربة لمنتائج المحصل عمييا من العينة األولى، وفي ىذا 
وتكون  (1-0)البحث قمنا بقياس أداة الدراسة باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ الذي يأخذ القيمة مابين 

 . فأكثر%60القيمة مقبولة عند 
وبتطبيق خطوات الثبات عمى العينة بطريقة ألفا كرونباخ تم احتساب معامل الثبات حسب كل محور        

: بأبعاده من االستبيانة باإلضافة إلى الثبات الكمي كما ىو موضح في الجدول التالي
ألثر توظيف رأس المال الفكري األخضر عمى األداء اختبار معامل الثبات  لالستبيان :(07)الجدول رقم 

  البيئي

كرونباخ - معامل الثبات ألفاعدد العبارات المحاور 
 0.966 15محور رأس المال الفكري األخضر 

 0.937 18محور األداء 

 0.947 33محاور اإلستبانة ككل 

 spss من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                             

من خالل الجدول أعاله تبين لنا أن معامالت ثبات كل محور من محاور اإلستبيانة جيدة، حيث بمغت        
، أما المحور الثاني المسمى (0.966)قيمة معامل الثبات في المحور األول رأس المال الفكري األخضر 

، في حين بمغت قيمة معامل الثبات لالستبيانة ككل (0.937)باألداء البيئي فقد بمغت قيمة معامل الثبات 
 وبالتالي يمكننا القول أن أداة الدراسة تمتاز بالثبات أي أنيا تعطي نفس 0.6وىي أكبر من نسبة  (0.947)

. النتائج إذا تم استخداميا مرة أخرى
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  :ومناقشة نتائج الدراسة الدراسة تحميل: المبحث الثاني
  .تحميل نتائج الدراسة(-1

 .النتائج المتعمقة بخصائص عينة الدراسة  1(-1 
. الفئة العمرية، المؤىل العممي والخبرة  عرض خصائص عينة المتغيرات الشخصية والمتمثمة في الجنس،سيتم
 :توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس -1

 : تظير النتائج من خالل الجدول التالي
توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس : ( 08)الجدول رقم 

النسبة المئوية التكرار  العامل 
 %80.5 66ذكر الجنس 

 %19.5 16أنثى 

 100% 82المجموع 
 SPSS V26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                                                                   

 حيث بمغت نسبة اإلناث،تبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة الذكور أكبر من نسبة     
ومن تم تبين أنو ما  ،(%19.5)بينما بمغت نسبة اإلناث  من المجموع الكمي لعينة الدراسة، (%80.5)الذكور

. يزيد عن أفراد عينة الدراسة ذو الجنس الذكري ىدا راجع لطبيعة العمل داخل المؤسسة

 
 spss v26 من إعداد الطالبتين اعتمادا عمى مخرجات برنامج :المصدر         

 

 

 

 

80.50%

19.50%

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب (: 03)الشكل

الجنس

ذكر

انثى
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 :                              توزيع أفراد العينة حسب متغير الفئة العمرية   -2

 :    تظير النتائج من خالل الجدول التالي
توزيع أفراد العينة حسب متغير الفئة العمرية : (09 )الجدول رقم 

النسبة المئوية التكرار الفئة العامل 
 13.4 11 سنة فأقل 29العمر 

 34.1 28 سنة 39 إلى 30من 
 52.4 43 فأكثر 50 إلى 40من 

 %100 82المجموع 

 SPSS V26من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج : المصدر                                                

، ثم الفئة ( %52.4(  فأكثر بنسبة50 إلى 40يتضح من خالل الجدول أن أكبر نسبة ىي الفئة الثالثة من 
 سنة 29من أفراد العينة أعمارىم  (%13.4 (، في حين ما نسبتو (%34.1( سنة بنسبة 39 إلى30الثانية من

فأقل، وىذا يعني أن أغمبية عمال الشركة من الفئة العمرية التي تتمتع بالخبرة الكافية إلنجاز العمل مما ينعكس 
. عمى تحسين األداء واستقرار الموظفون بالشركة

 
 spss v26 من إعداد الطالبتين اعتمادا عمى مخرجات برنامج :               المصدر 

  :توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي -3
 :تظير النتائج من خالل الجدول التالي

 يتوزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العمم: (10 )الجدول رقم 
النسبة المئوية التكرار الفئة العامل 

 %63.4 52مؤىل جامعي المؤىل العممي 

 %8.5 7مؤىل متوسط 
 28.0% 23مؤىل ثانوي فأقل 

 100% 82المجموع 
 SPSS V26من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج : المصدر                                                            

13%

34%
53%

لتوزيع أفراد العينة حسب الفئة  النسب المؤوية(: 04)الشكل

العمرية 

فأقلسنة 29

30من سنة39إلى

40من فأكثر50إلى
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من أفراد عينة الدراسة لدييم مؤىل جامعي وىي  (%63.4)يالحظ من خالل الجدول أن ما نسبتو          
أعمى نسبة، شيدت تأثير كبير عمى إجابات األفراد، وىدا سوف ينعكس بشكل إيجابي عمى نتائج الدراسة، ثم 

(. %8.5)، بينما يأتي مؤىل متوسط بنسبة ضعيفة (%28.5)يأتي بعده مؤىل ثانوي فأقل بنسبة 

 
 spss v26 من إعداد الطالبتين اعتمادا عمى مخرجات برنامج :المصدر   

 :توزيع أفراد العينة حسب متغير الوظيفة -4
 :تظير النتائج من خالل الجدول التالي

توزيع أفراد العينة حسب متغير الوظيفة : ( 11)الجدول رقم 
النسبة المئوية التكرار الفئة العامل 

 %2.4 2مدير الوظيفة 

 %86.6 71موظف 

 %11.0 9رئيس قسم 

 %100 82المجموع 

 SPSS 26من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج : المصدر                                                   

، (%86.6)يظير لنا من خالل الجدول أن غالبية أفراد عينة أفراد عينة الدراسة ىم موظفون بنسبة           
ا دليل عمى إعطائيم إجابات ذوه (%2.4)، وفي األخير يمييم مدير بنسبة (%11.0)ثم يأتي رئيس قسم بنسبة 

دقيقة من الواقع المعاش لممراكز الوظيفية التي يشغميا أفراد عينة الدراسة، وعميو يمكن القول أن سبب تفوق 
عدد الذكور العاممين غي الشركة عمى اإلناث ال يرجع إلى وجود فروق في كفاءة األداء بين الجنسين أو في 
مستوى ميارة كال منيما، ذلك إلى سياسة التوظيف المتبعة والتي تميل إلى توظيف الرجال أكثر من النساء 

.  الن طبيعة العمل تتطمب حركة دائمة وطاقة تحمل

 

63.40%
8.50%

28%

النسبة المؤوية لتوزيع أفراد العينة (: 05)الشكل
حسب المؤىل العممي

جامعيمؤىل
متوسطمؤىل
فأقلثانويمؤىل
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 spss v26 من إعداد الطالبتين اعتمادا عمى مخرجات برنامج :                               المصدر 

 :توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة -5
 :تظير النتائج من خالل الجدول التالي

 :توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة: (12 )الجدول رقم
النسبة المئوية التكرار الفئة العامل 
 %18.3 15 سنوات 5أقل من الخبرة 

 %28.0 23 سنوات  10 -5من 

 %53.7 43 سنة فأكثر 15-10من 
 %100 81المجموع 

 SPPS V26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                                                                 

 سنة 15 إلى 10من أفراد عينة الدراسة ذو خبرة من  (%53.7)يتضح من خالل الجدول أن ما نسبتو        
من األفراد الذين لدييم خبرة تتراوح ما بين  (%28.0)فأكثر ويمقبون بأصحاب العقول الراجحة، ثم تمييم نسبة 

(. %18.3) سنوات بنسبة 5 سنوات، وفي األخير يأتي من لدييم خبرة أقل من 10 إلى5

 
 spss v26 من إعداد الطالبتين اعتمادا عمى مخرجات برنامج :المصدر                   

2.40%

86.60%

11%

النسبة المؤوية لتوزيع أفراد العينة (: 06)لشكلا
حسب الوظيفة

مدير
عامل

قسمرئيس

8.2

3.2

1.4

الدائرة النسبية لتوزيع األفراد (: 07)الشكل
حسب سنوات الخبرة

منأقل سنوات 5

5من سنوات 10إلى

10من سنة 15إلى

فأكثر
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 :النتائج المتعمقة بتصورات واستجابة أفراد الدراسة - (2

لإلجابة عن تساؤالت البحث وذالك من خالل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لإلجابات أفراد 
 .العينة المدروسة عن فقرات االستبيانة

 :تحميل فقرات محور رأس المال الفكري األخضر ( أ

 :وذالك من خالل طرح التساؤل التالي
 ؟ شركة سونمغاز بأدرار البيئي  األخضر عمى أداءلرأس المال الفكري ثر تأوجد ىل ي -

 :والجدول أدناه يحاول اإلجابة عمى التساؤل السابق
 .التحميل الوصفي لبعد رأس المال البشري األخضر: أوال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بعد : (13)الجدول رقم

 رأس المال البشري األخضر
الترتيب  الدرجة

حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الرقم الفقرة الحسابي

 1 تحترم شركة سونمغاز الشروط البيئية في أعماليم اإلنتاجية 4.0122 0.79340 01 مرتفعة

تتمتع شركة سونمغاز  بكفاءة عالية في حماية بيئتيم مقارنة  3.8659 0.79756 02 مرتفعة
 بالمنافسين 

2 

 3 تقوم شركة سونمغاز بتقديم مساىمات إبداعية في حماية بيئتيم  3.7195 0.85019 04 مرتفعة

تتمتع شركة سونمغاز بسياسة التعاون بينيم كفريق لحماية  3.8659 0.79756 03 مرتفعة
 البيئة 

4 

تقدم شركة سونمغاز دعما كافيا لمموظفين لتحقيق نجاح في  3.6951 0.93873 05 مرتفعة
 وظائفيم البيئية  

5 

  رأس المال البشري األخضر  3.8317 0.64824 -- مرتفعة

 spss v  26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج:المصدر                                                                  

        من خالل الجدول يتضح أن إجابات أفراد العينة عمى بعد رأس المال البشري األخضر، حيث بمغ 
 وىو متوسط يقع ضمن الفئة 0.648بانحراف معياري قدره (3.83)المتوسط الحسابي لإلجابات عن ىذا البعد
،والذي يشير إلى أن أغمب أراء أفراد العينة إيجابية (4.19 - 3.40)الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي

، ونفسر ىذا بأن  شركة سونمغاز ( 4.01)و ( 3.69 )ومنسجمة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين
تحترم  الشروط البيئية في أعماليم اإلنتاجية،كذلك تتمتع بكفاءة عالية في حماية بيئتيم مقارنة بالمنافسين مع 

 .تقديم دعما كافيا لمموظفين لتحقيق نجاح في وظائيم البيئية
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 .التحميل الوصفي لبعد رأس المال الييكمي األخضر: ثانيا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بعد : (14)الجدول رقم
 رأس المال الييكمي األخضر

الترتيب  الدرجة
حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

 6 تممك شركة سونمغاز أنظمة إدارة حماية البيئة 3.6951 0.88456 2 مرتفعة

تممك شركة سونمغاز العديد من االبتكار التقنية الحديثة لحماية  3.4878 0.91953 5 مرتفعة
 البيئية 

7 

 8 تحترم شركة سونمغاز في عمميات التشغيل شروط حماية البيئة  3.7317 0.88957 1 مرتفعة

تممك شركة مجموعة من االستثمارات في مجال البحث  3.5854 0.96802 3 مرتفعة
 وتطوير المنتجات الصديقة لمبيئة

9 

يوجد بشركة سونمغاز نظام داعم إلدارة المؤسسة التنظيمية  3.5000 0.93294 4 مرتفعة
 البيئية 

10 

  رأس المال الييكمي األخضر 3.6000 0.74569 -- مرتفعة

 spss v26  من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                                                               

         من خالل الجدول تبين أن إجابات أفراد العينة عمى بعد رأس المال الييكمي األخضر تم ترتيبيا 
بانحراف معياري (3.60)حسب المتوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عن ىذا البعد

،والذي (4.19 - 3.40)وىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي(0.745)قدره
يشير إلى أن أغمب أراء أفراد العينة إيجابية ومنسجمة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية 

،ونفسر ىذا بأن شركة سونمغاز تممك أنظمة إدارة حماية البيئة و كذلك مجموعة من (3.73)و(3.48)بين
 .االستثمارات في مجال البحث وتطوير منتجات صديقة لمبيئة

 .التحميل الوصفي لبعد رأس المال االجتماعي األخضر: ثالثا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بعد : (15)الجدول رقم

 رأس المال االجتماعي األخضر
الترتيب  الدرجة

حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

تقدم شركة سونمغاز تصميمات منتجاتيا منتجاتيا معتبرة في  3.5732 0.95621 5 مرتفعة 1 
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 ذلك بيئتيا وزبائنيا 

 2 تممك شركة سونمغاز عالقات بيئية مستقرة  3.6585 0.91920 2 مرتفعة

 3 توجد عالقات تعاونية قوية لحماية البيئة مع قنواتيا النيائية  3.6220 0.93809 4 مرتفعة

توجد عالقات تعاونية قوية لشركة سونمغاز بشأن حماية  3.6341 0.96241 3 مرتفعة
 البيئة مع شركائيا االستراتجيين 

4 

تمتاز شركة سونمغاز بعالقة تعاونية حول حماية البيئة مع  3.8780 0.85187 1 مرتفعة
 المجيزين وزبائنيا تعد مستقرة 

5 

   رأس المال االجتماعي  األخضر 3.6732 0.74867 -- مرتفعة

 spss  v 26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج:المصدر                                                                  

             من خالل الجدول يتضح أن إجابات أفراد العينة عمى بعد رأس المال االجتماعي األخضر تم 
بانحراف معياري  (3.67)ترتيبيا حسب المتوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عن ىذا البعد

،والذي (4.19 - 3.40)وىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماس ( 0.748)قدره
 ( 3.87 )يشير إلى أن أغمب أراء أفراد العينة إيجابية ومنسجمة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين

، ونفسر ىذا بأن شركة سونمغاز تقدم تصميمات منتجاتيا معتبرة في ذلك بيئتيا وزبائنيا، كما توجد ( 3.57)و
 .عالقات تعاونية قوية لشركة بشأن حماية البيئة مع شركائيا االستراتجيين

 .التحميل الوصفي إلجمالي فقرات رأس المال الفكري األخضر
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة إلجمالي فقرات :(16)الجدول رقم

 رأس المال الفكري األخضر 

الترتيب  الدرجة
حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

 1 رأس المال البشري األخضر  3.8317 0.64824 1 مرتفعة

 2 رأس المال الييكمي األخضر 3.6000 0.74569 2 مرتفعة

 3 رأس المال االجتماعي األخضر 3.6000 0.74569 3 مرتفعة

 مرتفعة--  0.65322 3.7016 إجمالي عبارات رأس المال الفكري األخضر 
 spss v26  من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                                                                
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 :من الجداول السابقة نستخمص أن
رأس المال )        نجد أن شركة سونمغاز لدييا رأس  مال فكري أخضر يعتبر متغير مستقل بأبعاده 

حيث بمغ المتوسط الحسابي (البشري األخضر، رأس المال الييكمي األخضر ورأس المال االجتماعي األخضر
، وىذا يعني أن (0.653)بدرجة مرتفعة وبانحراف معياري قدره   (3.70 )لرأس المال الفكري األخضر ككل

 . لشركة سونمغاز توظف رأس المال الفكري األخضر لموصول إلى أداء البيئي حسن
 :نتائج التحميل الوصفي لمتغير األداء البيئي-  ب
 .التحميل الوصفي لبعد ثقافة المشاركة: أوال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بعد : (17)الجدول رقم
 ثقافة المشاركة

 الدرجة
 

الترتيب 
حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

تعمل شركة سونمغاز عمى تعزيز الرعاية البيئية ضمن  3.8415 0.77729 1 مرتفعة
 أعماليا 

1 

 2 تعول شركة سونمغاز عمى أفراد لتحقيق حماية بيئتيا 3.6098 0.88549 2 مرتفعة

تقوم شركة سونمغاز بتدريب موظفيا عمى العناية بالبيئة  3.5976 0.90075 3 مرتفعة
 والتنمية المستدامة من أجل تعزيز األداء األخضر

3 

  ثقافة المشاركة 3.6829 0.72180 -- مرتفعة

 spss v26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج:المصدر                                                                    

        يظير من خالل الجدول أعاله أن إجابات أفراد العينة عمى بعد ثقافة المشاركة تم ترتيبيا حسب 
، وىو متوسط يقع ضمن (0.721)بانحراف معياري قدره  (3.68 )المتوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي

، والذي يشير إلى أن أغمب إجابات أفراد ( 4.19 – 3.40)الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي 
، ويفسر ىدا بأن شركة (3.59)و  (3.84)العينة إيجابية ومنسجمة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 .سونمغاز تعمل عمى تعزيز الرعاية البيئية وتعول عمى أفرادىا لتحقيق حماية بيئتيا
 .التحميل الوصفي لبعد ثقافة المستدامة: ثانيا

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بعد ثقافة المستدامة(:18)الجدول رقم

الترتيب  الدرجة
حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة
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 4 تممك شركة سونمغاز ثقافة الوعي بالمسؤولية البيئية  3.9756 0.76941 1 مرتفعة

     5 تأخد شركة سونمغاز سياسة البيئة المعمول عمييا 3.8171 0.90442 2 مرتفعة

يعي قادة وموظفين شركة سونمغاز متطمبات التنمية القائمة  3.7195 0.90642 3 مرتفعة
 عمى البيئة 

6 

  ثقافة المستدامة 3.8374 0.73375 -- مرتفعة

 spss v26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج:المصدر                                                                    

                يظير من خالل الجدول أعاله أن إجابات أفراد العينة عمى بعد ثقافة المستدامة تم ترتيبيا 
، وىو متوسط يقع (0.733)بانحراف معياري قدره  (3.83 )حسب المتوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي

، والذي يشير إلى أن أغمب إجابات ( 4.19 – 3.40)ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي 
، ويفسر ىذا أن (3.71)و  (3.97)أفراد العينة إيجابية ومنسجمة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 .شركة سونمغاز تمتمك ثقافة الوعي بالمسؤولية البيئية وتأخذ سياسة البيئة المعمول بيا

  .التحميل الوصفي لبعد ثقافة التكيف: ثالثا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بعد : (19)الجدول رقم

 . ثقافة التكيف

الترتيب  الدرجة
حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

 7 تستعد شركة سونمغاز لمتكيف مع التغيرات البيئية  3.7805 0.78606 2 مرتفعة

تتكيف شركة سونمغاز باستمرار مع المعمومات الجديدة لتحسين  3.7317 0.78644 3 مرتفعة
 وضعيتيا البيئية 

8 

 9 تستمع مؤسسة سونمغاز إلى عمالئيا لتحسين األداء التنظيمي  3.8537 0.86241 1 مرتفعة

  ثقافة التكيف 3.7886 0.67993 -- مرتفعة

  spss v26   من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج:المصدر                                                                  

                  يظير من خالل الجدول أعاله أن إجابات أفراد العينة عمى بعد ثقافة التكيف تم ترتيبيا 
، وىو متوسط يقع (0.679)بانحراف معياري قدره  (3.78)حسب المتوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي 

، والذي يشير إلى أن أغمب إجابات ( 4.19 – 3.40)ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي 
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، ويفسر ىذا أن (3.73)و  (3.85)أفراد العينة إيجابية ومنسجمة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
 .شركة سونمغاز تستمع لعمالئيا وتتكيف باستمرار مع المعمومات الجديدة لتحسين وضعيتيا البيئية

 .التحميل الوصفي لبعد ثقافة الميمة: رابعا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بعد : (20)الجدول رقم

 . ثقافة الميمة
الترتيب  الدرجة

حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

 10 تممك شركة سونمغاز ميام واضحة تشمل حماية البيئة وتنميتيا  3.6951 0.91205 3 مرتفعة

تتطمع شركة سونمغاز إلى مستقبل وىي مدركة لعواقب عدم  3.8537 0.95739 1 مرتفعة
 االىتمام بالبيئة 

11 

يتوفر في شركة سونمغاز أفكار واضحة تستدعي تحقيق نجاح  3.8293 0.85786 2 مرتفعة
 بيئة مستدامة 

12 

  ثقافة الميمة 3.7927 0.79200 -- مرتفعة

 spss v 26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج:المصدر                                                                   

          يظير من خالل الجدول أعاله أن إجابات أفراد العينة عمى بعد ثقافة الميمة تم ترتيبيا حسب 
، وىو متوسط يقع ضمن (0.792)بانحراف معياري قدره  (3.79)المتوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي 

، والذي يشير إلى أن أغمب إجابات أفراد ( 4.19 – 3.40)الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي 
، ويفسر ىدا أن شركة (3.69)و  (3.85)العينة إيجابية ومنسجمة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 .سونمغاز تتطمع إلى المستقبل وىي مدركة لعواقب عدم االىتمام بالبيئة
 .التحميل الوصفي لبعد االبتكار األخضر: خامسا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بعد : (21)الجدول رقم
 االبتكار األخضر 

الترتيب  الدرجة
حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

 13 تستخدم شركة سونمغاز المواد األقل تأثيرا بالبيئة  3.5976 1.05245 2 مرتفعة

 14 تستخدم شركة سونمغاز الطاقات النظيفة والمتجددة 3.8171 0.90442 1 مرتفعة

 15 تقدم شركة سونمغاز ابتكارات صديقة لمبيئة  3.5976 0.95400 3 مرتفعة

  االبتكار األخضر 3.6707 0.84049 -- مرتفعة
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 spss v26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                                                                 

         يظير من خالل الجدول أعاله أن إجابات أفراد العينة عمى بعد االبتكار األخضر تم ترتيبيا حسب 
، وىو متوسط يقع ضمن الفئة (0.840)بانحراف معياري قدره(3.67)المتوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي 

،والذي يشير عمى أغمب إجابات أفراد العينة (4.19 –3.40)الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي 
، ويفسر ىذا أن شركة سونمغاز (3.59)و (3.81)إيجابية ومنسجمة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 . تستخدم المواد األقل تأثيرا بالبيئة بمعنى طاقات نظيفة ومتجددة
 .التحميل الوصفي لبعد الثقافة الخضراء: سادسا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بعد :(22)الجدول رقم
 الثقافة الخضراء

الترتيب  الدرجة
حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

 16 تغزز شركة سونمغاز ثقافة التكنولوجيا الخضراء  3.7683 0.87910 1 مرتفعة

 17 تمتمك شركة سونمغاز أسموب حياة صديق لمبيئة  3.6707 0.95652 2 مرتفعة

تحترم شركة سونمغاز المتطمبات البيئية من أجل مواجية  3.6463 0.90774 3 مرتفعة
 مختمف المشاكل البيئية 

18 

  الثقافة الخضراء 3.6951 0.80839 -- مرتفعة

 spss v26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج:المصدر                                                                    

        يظير من خالل الجدول أعاله نجد أن إجابات أفراد العينة عمى بعد الثقافة الخضراء تم ترتيبيا 
، وىو متوسط يقع (0.808)بانحراف معياري قدره  (3.69)حسب المتوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي 

والذي يشير إلى أغمب إجابات أفراد  (4.19 – 3.40)ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي 
، ويفسر ىذا أن شركة (3.64)و (3.76)العينة إيجابية ومنسجمة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 .سونمغاز تعزز ثقافة التكنولوجيا الخضراء ألنيا تمتمك أسموب حياة صديق لمبيئة
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 :التحميل الوصفي إلجمالي فقرات األداء البيئي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة إلجمالي فقرات : (23)الجدول رقم
 األداء البيئي

الترتيب  الدرجة
حسب 
 المتوسط

المتوسط  االنحراف المعياري
 الحسابي

 الرقم الفقرة

 1 ثقافة المشاركة 3.6829 0.72180 5 مرتفعة

 2 ثقافة المستدامة 3.8374 0.73375 1 مرتفعة

 3 ثقافة التكيف 3.7886 0.67993 3 مرتفعة

 4 ثقافة الميمة 3.7927 0.79200 2 مرتفعة

 5 االبتكار األخضر 3.6707 0.84049 6 مرتفعة

 6 الثقافة الخضراء 3.6951 0.80839 4 مرتفعة

 مرتفعة  -- 0.64428 3.7446 إجمالي عبارات األداء البيئي
 spss v26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج:المصدر                                                                 

 :ومن خالل الجداول نستخمص ما يمي 
    في القراءة اإلحصائية لمجداول السابقة نجد أن المبحوثين موافقين عمى المتغير التابع المتمثل في األداء 

ثقافة المشاركة، ثقافة المستدامة، ثقافة التكيف، ثقافة الميمة، االبتكار األخضر والثقافة )البيئي بأبعاده
، بحيث أن ثقافة المستدامة تمتمك ثقافة الوعي بالمسؤولية البيئية و تأخذ سياسة البيئة المعمول بيا (الخضراء

حيث أخذت أكبر متوسط حسابي وتأتي بعدىا ثقافة الميمة التي تتطمع إلى المستقبل وىي مدركة لعواقب 
، (0.644)وبانحراف معياري (3.74)عدم االىتمام بالبيئة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لألداء البيئي ككل

 . ويعني ىذا أن شركة سونمغاز تتميز بأداء بيئي فعال
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة-(ج

من أجل تحميل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات قمنا باالعتماد عمى برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم         
 :sps) )االجتماعية

  استخدام التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لوصف خصائص عينات الدراسة. 

  استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتعرف عمى اتجاىات أفراد عينة الدراسة
  .لفقرات أداة الدراسة وترتيبيا حسب درجت أىميتيا

 استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة.  
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  استخدام معامل بيرسون لتشكيل مصفوفة االرتباط التي تبين درجة ارتباط متغيرات الدراسة يبعضيا
  .البعض

 استخدام معامل االنحدار البسيط والمتعدد. 
اختبار الفرضيات ( - 3
  :  البسيطاالنحدار (1

  : تنص ىذه الفرضية عمى أنو:اختبار ومناقشة الفرضية األولى -1
 بين رأس المال البشري 0.05توجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من  

.   وبين األداء البيئي لشركة سونمغاز بأدراراألخضر
. نتائج تحميل االنحدار البسيط ألثر رأس المال الفكري األخضر عمى األداء البيئي (:24)الجدول رقم

 األداء البٌئً البيان

ي 
س المال الفكر

رأ

ضر
خ
األ

 

معامل 
 الثبات

معامل 
 االنحدار

معامل  Tاختبار 
االرتباط 

R 

 
R2 

الخطأ  Fاختبار
 F   α     قٌمة T αقٌمة  المعٌاري

13.326 0.974 12.952 0.000 0.823 0.677 167.760 0.000 6.6308 

 spss v26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                                                                                 

انطالقا من الجدول أعاله يتبين أنو توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين رأس المال           
، وىذا يعني أن رأس المال (0.974)الفكري األخضر واألداء خالل فترة الدراسة وقد بمغ معامل االنحدار

 في التأثير عمى األداء البيئي لشركة، أما معامل الثبات %97.4الفكري األخضر ساىم بنسبة 
فتمثل مساىمة العوامل األخرى مجتمعة في األداء البيئي، ومن خالل الجدول كذلك نجد أن اختبار (13.326)
T وىذه القيمة معنوية (12.952 )قيمتو بمغت .

، وىذا يعني أن (0.677) فقد بمغت R 2 والمتمثمة في معامل التحديد لمنموذجأما القابمية التفسيرية        
رأس المال الفكري األخضر تحدث يؤثر عمى األداء البيئي في الشركة محل الدراسة حسب إجابات أفراد العينة 

 (. %82.3)، وىذا ما أكدتو قيمة معامل االرتباط بين  المتغيرين الذي بمغ نحو( %67.7)ة ببنس
 .نتائج تحميل االنحدار البسيط ألثر رأس المال البشري األخضر عمى األداء البيئي:(25)الجدول رقم

 األداء البيئي البيان

س المال البشري األخضر
رأ

معامل  
الثبات 

معامل 
 االنحدار

معامل  Tاختبار 
االرتباط 

R 

 

R
الخطأ  Fاختبار 2

 F α     قيمة T αقيمة  المعياري

12.922 2.844 11.712 0.000 0.795 0.632 137.182 0.000 7.08234 

 spss v26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر
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      انطالقا من الجدول أعاله يتبين أنو توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين رأس المال 
، وىذا يعني أن رأس (2.844)البشري األخضر واألداء البيئي خالل فترة الدراسة وقد بمغ معامل االنحدار

 ويؤثر عمى األداء البيئي لشركة سونمغاز، أما معامل الثبات %28.44المال البشري األخضر ساىم بنسبة 
 Tفيمثل مساىمة العوامل األخرى مجتمعة في األداء البيئي، ومن خالل الجدول  نجد أن اختبار (12.922)

 .وىذه القيمة معنوية (11.712)بمغت قيمتو 

، وىذا يعني أن (0.632) فقد بمغت R 2      أما القابمية التفسيرية لمنموذج والمتمثمة في معامل التحديد 
رأس المال البشري األخضر يؤثر عمى األداء البيئي في شركة سونمغاز محل الدراسة حسب إجابات أفراد 

  (.%79.5)، وىذا ما أكدتو قيمة معامل االرتباط بين  المتغيرين الذي بمغ نحو( %63.2)العينة بنسبة 

 .نتائج تحميل االنحدار البسيط ألثر رأس المال الييكمي األخضر عمى األداء البيئي:(26)الجدول رقم

 األداء البيئي البيان

س المال الييكمي األخضر
رأ

معامل  
الثبات 

معامل 
 االنحدار

معامل  Tاختبار 
االرتباط 

R 

 

R
الخطأ  Fاختبار 2

 F α     قيمة T αقيمة  المعياري

29.788 2.090 8.113 0.000 0.672 0.451 65.817 0.000 8.64339 

 spss v26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                                                        

        انطالقا من الجدول أعاله يتبين أنو توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين رأس المال 
، وىذا يعني أن رأس (2.090)الييكمي األخضر واألداء البيئي خالل فترة الدراسة وقد بمغ معامل االنحدار

 قد أثر عمى األداء البيئي لشركة سونمغاز، أما معامل الثبات %20.9المال الييكمي األخضر ساىم بنسبة 
فيمثل مساىمة العوامل األخرى مجتمعة في األداء البيئي، ومن خالل الجدول كذلك نجد أن (29.788)

 .وىذه القيمة معنوية (8.113) بمغت قيمتو Tاختبار 

، وىذا يعني أن رأس المال (0.451) فقد بمغت R 2أما القابمية التفسيرية لمنموذج والمتمثمة في معامل التحديد 
الييكمي األخضر تحدث يؤثر عمى األداء البيئي في الشركة سونمغاز محل الدراسة حسب إجابات أفراد العينة 

  (.%67.2)، وىذا ما أكدتو قيمة معامل االرتباط بين  المتغيرين الذي بمغ نحو( 45.1)بنسبة 
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 .نتائج تحميل االنحدار البسيط ألثر رأس المال االجتماعي األخضر عمى األداء البيئي:(27)الجدول رقم

 األداء البيئي البيان

س المال االجتماعي  األخضر
رأ

معامل  
الثبات 

معامل 
 االنحدار

معامل  Tاختبار 
 Rاالرتباط 

 

R
الخطأ  Fاختبار 2

 F α     قيمة T αقيمة  المعياري

22.081 2.468 11.784 0.000 0.797 0.634 138.870 0.000 7.05497 

 spss v26 من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج :المصدر                                                                   

       انطالقا من الجدول أعاله يتبين أنو توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين رأس المال 
، وىذا يعني أن رأس (2.468)االجتماعي األخضر واألداء البيئي خالل فترة الدراسة وقد بمغ معامل االنحدار

 أثر عمى األداء البيئي لشركة سونمغاز، أما معامل الثبات % .24.68المال االجتماعي األخضر ساىم بنسبة
فيمثل مساىمة العوامل األخرى مجتمعة في األداء البيئي، ومن خالل الجدول كذلك نجد أن  (22.081)

 .وىذه القيمة معنوية (11.784) بمغت قيمتو Tاختبار 

، وىذا يعني أن (0.634) فقد بمغت R 2       أما القابمية التفسيرية لمنموذج والمتمثمة في معامل التحديد 
رأس المال االجتماعي األخضر تحدث يؤثر عمى األداء البيئي لشركة سونمغاز محل الدراسة حسب إجابات 

  (.%79.7)، وىذا ما أكدتو قيمة معامل االرتباط بين  المتغيرين الذي بمغ نحو( %63.4)أفراد العينة بنسبة 
 نتائج االنحدار المتعدد ألثر رأس المال الفكري األخضر عمى األداء البيئي: (28)الجدول رقم

البعد 
معامل 
الثبات 

معامل 
االنحدار 

 Tاختبار 
R Rالداللة 

الخطأ  Fاختبار  2
المعياري   F αقيمة T αقيمة

رأس المال 
البشري 

األخضر 

9.222 

معنوية  0.000 6.052 1.810
     

رأس المال 
الييكمي 
األخضر 

0.563 -1.672 -0.000 
غير 

معنوي 

رأس المال 
االجتماعي 
األخضر 

معنوية  0.000 5.482 1.831

 5.893 0.00 78.563 0.751 0.867القيمة الكمية  

 spss v26 الطالبتين بناء عمى مخرجات برنامج إعداد من :المصدر                                                      
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من التغيرات التي أجريت عمى األداء البيئي في شركة  (%181)يتضح خالل الجدول أعاله أن نحو       
سونمغاز محل الدراسة يعود سببيا إلى رأس المال البشري، بافتراض ثبات العوامل األخرى ، وىدا األثر ذو 

 (.0.05)وىي دالة معنوية عند مستوى المعنوية  (6.052)المحسوبة بمغت   tداللة معنوية ألن قيمة  
من التغيرات التي أجريت عمى األداء البيئي في شركة سونمغاز يعود سببيا لرأس (%56.3)كما أن نحو - 

المحسوبة بمغت tالمال الييكمي بافتراض ثبات العوامل األخرى ،وىدا األثر ذو داللة غير معنوية ألن قيمة 
 ( 0.05)وىي غير دالة معنوية عند مستوى معنوية  (%-1.672)

من التغيرات التي أجريت عمى األداء البيئي في شركة سونمغاز يعود سببيا إلى  ( %183.1)كما أن نحو - 
 المحسوبة tرأس المال االجتماعي  بافتراض ثبات العوامل األخرى ، وىدا األثر ذو داللة معنوية ألن قيمة 

 (.0.05)وىي دالة معنوية عند مستوى معنوية  (%5.482)بمغت 

( %75.1)والتي تمثل  (0.751)بمغت  (التفسيري)يتبين أن القيمة الكمية لمعامل التحديد           ومنو 
مساىمة أبعاد رأس المال الفكري األخضر مجتمعة عمى األداء البيئي، بافتراض ثبات العوامل األخرى، مما 

  .يعني أن شركة سونمغاز تيتم بان تكون صديقة لمبيئة

من خالل امتالكيا ألفراد وموارد بشرية يضعون في الحسبان أىمية خضرنة األعمال مما يدفع الشركة إلى 
، مما يبين (0.867)التفاعل اإليجابي مع بيئتيا والمجتمع ومما يدل عمى ذلك قيمة معامل االرتباط الذي بمغ 

 وبالتالي يتم قبول 0.05 وىي ذات داللة معنوية عن  F=78.563قوة العالقة بين المتغيرين وبمغت قيمة 
. الفرضية البديمة

     وفي ضوء ىذه النتائج يمكن الحكم بقبول الفرضية التي تنص عمى أنو ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 
 . عند مستوى معنوية لرأس المال الفكري األخضر عمى أداء الشركة سونمغاز

ويرجع تفسير ىذا إلى أن شركة سونمغاز تأخذ بعين االعتبار عناصر رأس المال الفكري األخضر في 
 .االختيار األمثل لألداء البيئي 
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: خالصة الفصل
 في ىذا الفصل بتحميل نتائج الدراسة الميدانية، وتحميل محاور االستبيان الخاص بيا،      لقد تم تقديم

 إلجابات وأراء أفراد عينة الدراسة spssفرضياتيا باالعتماد عمى المعالجة اإلحصائية وفق برنامج  واختبار
بغية اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة من خالل تأكيد فرضياتيا أو نفييا، والوقوع عمى  حول عبارات االستبيان،

واقع رأس المال الفكري األخضر وتأثيره عمى األداء البيئي في شركة سونمغاز محل الدراسة، حيث كانت 
: النتائج المستخمصة في ىذا الفصل كالتالي

رأس المال الفكري األخضر وبين ل 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من  -
األداء البيئي في شركة سونمغاز بأدرار 

  البيئي األخضر عمى األداءالبشري لرأس المال 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
شركة سونمغاز بأدرار ل

شركة ل لرأس المال الييكمي عمى األداء البيئي 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ي يوجد أثر  -
سونمغاز بأدرار 

 لرأس المال االجتماعي عمى األداء البيئي 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ي يوجد أثر  -
شركة سونمغاز بأدرار ل
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 :اتمةخ
 االقتصادية إلى تحقيق االستمرارية من خالل الريادة في مجاليا والسيطرة ت           تسعى جل المنظما

عمى السوق واكتساب والء زبائنيا كل ىذا بيئة سريعة التأثير ولمحفاظ عمى زبائنيا واىتماماتيم ورغباتيم 
 ومنتجاتيا اخاصة مع الوعي البيئي وجب عمييا مراعاتيا والعمل عمى المحافظة عمييا في نشاطاتو

والسعي إلى تطوير منتجاتيا من خالل توظيف رأس المال الفكري األخضر، لموصول إلى األداء الحسن 
 .يعكس نجاح المنظمات االقتصادية

وفيما يمي أىم النتائج التي توصمنا إلييا من الدراسة النظرية والميدانية معا، وأيضا أىم التوصيات 
 :المقترحة قد لخصت الدراسة إلى النتائج التالية

 :نتائج الدراسة النظرية

 : شممت ما يمي

رأس المال الفكري ىو مجموعة طاقات التي يممكون قدرات ذىنية فريدة من نوعيا التي بمغت الكفاءة - 
التي توظف عمى شكل إسيامات (معرفة، المعمومات، ميارات، الذكاء،خبرة وقيم )من خالل المجيودات 

الستغالل مجمل الموارد وتحسين األداء عمميات المنظمة بشكل يحقق ليا  (االبتكارات و اإلبداع )فكرية 
 .العالقات فاعمة مع جميع األطراف المتعاممة ولتجعل القيمة السوقية لممنظمة اكبر من القيمة الدفترية

رأس المال الفكري األخضر ىو كل المعارف التي تستطيع المنظمة االستفادة منيا في عممية إدارة - 
 .البيئة

األداء البيئي ىو معيار كمي عممي قابل لمقياس يوضح مدى قدرة المنظمة في تسيير كل نشاطاتيا - 
 .وعممياتيا منسجمة مع البعد البيئي المخطط لو

 .رأس المال البشري ىو كل ما يتمتع بو الفرد من خبرات وميارات والمعرفة الناتجة عن الذكاء واإلبداع- 

رأس المال الييكمي ىو استثمار المنظمة في نظاميا الداخمي المطبق والذي يتكون من جزئين ممموس - 
 .(الثقافة التنظيمية والنظام والفمسفة)وغير ممموس  (اآلالت والعمميات)

رأس المال االجتماعي األخضر ىو يعبر عن عالقات المنظمة وسمعتيا التي تؤثر عمى عالقاتيا - 
 .بالزبون وقنوات السوقية ومع الزبائن والموردين وىو تعاون بين الجيات الفاعمة المحمية
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 :نتائج الدراسة الميدانية
ومن خالل النتائج المتوصل الييا نجد أن ىذه الدراسة تتباين مع غيرىا من الدراسات، حيث أن البيئة  

 :المدروسة ومجال تخصصيا يختمف عن الدراسات السابقة وىذا ما أثر في النتائج المتوصل إلييا
أظيرت نتائج التحميل الوصفي لممتغيرات الشخصية أن جل أفراد العينة يتكونون من الذكور وتتراوح  - 1

 سنوات ، 10إلى 5 سنة و يشغمون منصب موظف ولدييم خبرة من 40أقل من - 30أعمارىم من 
 . مستواىم التعميمي متوسط

 : بينت نتائج التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة ما يمي -  2 
 تحترم شركة سونمغاز الشروط البيئية في أعماليم اإلنتاجية -  
 تتمتع شركة سونمغاز بكفاءة عالية في حماية بيئتيم مقارنة بالمنافسين -  
تقوم شركة سونمغاز بتدريب موظفييا عمى العناية بالبيئة والتنمية المستدامة من أجل تعزيز األداء -  

 األخضر 
 تستخدم شركة سونمغاز سونمغاز المواد األقل تأثيرا بالبيئة -  
 تعزز شركة سونمغاز ثقافة التكنولوجيا الخضراء -  

 :   بينت نتائج اختبار فرضيات الدراسة ما يمي– 3
 لرأس 0.05تم قبول الفرضية والتي تنص عمى أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية -  

 المال الفكري األخضر عمى األداء البيئي لشركة سونمغاز بأدرار
 لرأس 0.05تم قبول الفرضية والتي تنص عمى وجود أثر ذو داللة إحصائي عند مستوى معنوية -  

 المال البشري األخضر عمى األداء البيئي لشركة سونمغاز بأدرار 
 لرأس 0.05تم قبول الفرضية والتي تنص عمى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية -  

 المال الييكمي األخضر عمى األداء البيئي لشركة سونمغاز بأدرار 
 α≥ 0.05تم قبول الفرضية والتي تنص عمى أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية -  

  البيئي  لشركة سونمغاز بأدرارلرأس المال االجتماعي عمى األداء
 : االقتراحات والتوصيات

بناء عمى النتائج العامة التي تم التوصل إلييا يمكن أن تساىم في تنمية وتطوير رأس المال الفكري 
 : األخضر في شركة سونمغاز محل الدراسة عمى األداء البيئي وىي كما يمي
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ضرورة التركيز عمى عممية صناعة رأس المال الفكري من خالل إعطاء الفرصة أمام األفراد -  
من إفساح المجال ليم إلبداء أرائيم واقتراحاتيم حول تطوير وتحسين إجراءات العمل، خمق بيئة 

 .إبداعية

دارتو كما يجب أن يدار ألنو مصدر ىام لتحقيق -   زيادة االىتمام برأس المال الفكري األخضر وا 
 .التميز

ضرورة التعامل مع رأس المال الفكري عمى أنو أىم مورد استراتيجي تحوز عميو شركة سونمغاز، -  
والمحافظة عميو باستمرار ألنو العنصر الفعال في نجاحيا خاصة في ظل التطور التكنولوجي اليائل 

 .الذي تعرفو بيئة األعمال

إعطاء أىمية كبيرة لمكونات رأس المال الفكري منيا رأس المال االجتماعي من خالل تحسين -  
العالقات مع الزبائن، ورأس المال البشري من خالل التدريب والتعميم المستمر، ورأس المال الييكمي 

 .من خالل تحديث اليياكل التنظيمية والكفاءات

ضرورة إدراك المنظمات أىمية ما يشكمو رأس المال الفكري األخضر بغرض االىتمام  بيذا -  
 .المورد و تطويره، واستغاللو لتحقيق مزايا تنافسية مستدامة

 :أفاق البحث

 :تقترح الطالبتين دراسات مستقبمية في مجاالت البحث التالية

 .التركيز عمى عممية صناعة رأس المال الفكري األخضر لتطوير أداء المؤسسة االقتصادية- 

 .نموذج مقترح لمعالقة بين إدارة المعرفة ورأس المال االجتماعي األخضر- 

 . تعزيز رأس المال البشري لتحقيق متطمبات االيزو- 

. دراسة تجنب الوقوع في الخطر تأثير عمى البيئة- 
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 لهيكل التنظيمي لمديرية التوزيع بأدرار

: الهيكل التنظيمي لوحدة إنتاج الكهرباء بأدرار

 مدير التوزيع

أمانة مدير التوزيع 

 مكلف باألمن والحماية

 مسؤول اإلعالم واالتصال

 مساعد األمن الداخلي

قسم تقنيات 
 الكهرباء

قسم العالقات 
 التجارية

قسم الدراسات وتنفيذ 
 األشغال

قسم تقنيات 
 الغاز

 قسم المالية والمحاسبة قسم تسيير أنظمة اإلعالم اآللي قسم الموارد البشرية

 مصلحة االستثمار مصلحة الشؤون العامة مصلحة الشؤون القانونية
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 مدير وحدة اإلنتاج الكهرباء 

 مصلحة التموين

 األمانة

 األمانة

 مساعد امن داخلي

 مصلحة وقاية وامن 

  مساعد التسيير

 مصلحة الموارد البشرية

 مصلحة الوسائل العامة

مصلحة المحاسبة 
 والمالية

 مدير قسم التقني 

 مصلحة الدراسات

مدير )مدير قسم اإلنتاج 
 ( إنتاج أدرارمحطة

 
 

 

 مكلف باألمن 

 مصلحة االستغالل
 

 مصلحة التشخيص
 

 مصلحة االقتصادية
 

 فرع الوسائل
 

 النظام المعلوماتي

 محطة إنتاج تميمون

 محطة إنتاج كبرتن

  محطة إنتاج زاوية كنته

  محطة إنتاج عين صالح

 مصلحة التدخالت
 

مصلحة األنشاء 
 والصيانة
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أدرار –جامعة أحمد دراية 

كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير  

قسم عموم التسيير                           الثانية ماستر:السنة 

إدارة األعمال :تخصص

 2021/2022الموسم الجامعي 

استبيان 

و بعد   أخي العامل أختي العاممة تحية طيبة

لي كامل الشرف أن أتقدم إلى شخصيكم الموقرة بكل احترام وتقدير والطمب منكم بكل تواضع تخصيص جزء 
من وقتكم الثمين من اجل مرافقتنا ومساعدتنا في اإلجابة عن بعض التساؤالت التي تساعدنا إلتمام رسالتنا العممية 

أثر توظيف رأس المال "ن بعنوا من اجل الحصول عمى شيادة الماستر شعبة عموم التسيير  تخصص إدارة األعمال
 ".الفكري األخضر عمى األداء البيئي لمنظمات األعمال شركة سونمغاز كنموذج

وألن صحة النتائج يجب أن تكون دقيقة فيي تعتمد عمى صحة معطياتكم والمعمومات المقدمة من طرفكم، 
. كما نعممكم إن جميع المعمومات المقدمة منكم ستستعمل لغرض الدراسة فقط

وفي األخير تقبموا منا فائق عبرات التقدير واالحترام 

وشكرا 

: مات الشخصيةو  الجزء المعل:أوالً 
: في المكان المناسب(x) اإلجابة التي تناسبك بوضع العالمة اختيارنرجو 

 :الجنس .1
      أنثى        )    ( ذكر)    (                         

 :    العمر .2
.      سنة فأكثر50- 40من  (    ).    سنة40أقل من  – 30من  (    ).     سنة30أقل من  (    )     

 : المؤىل العممي .3
. مؤىل ثانوي فأقل (    ). مؤىل متوسط  (    ).      مؤىل جامعي (     )

 :الوظيفة .4
 رئيس قسم . )    ( موظف.      )    ( مدير)     ( 
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 :عدد سنوات الخبرة  .5
 .  سنة فأكثر15 -10من  (    ).   سنوات فأقل10 - 5من  (     ).    سنوات05أقل من  (    )

 
 

 :الجزء الخاص بمتغيرات الدراسة : ثانياً 

 
الررقم
 

 
 العبارة
 

غير موافق محايد موافق موافق تماما 
غير موافق 

تماما 

 رأس المال الفكري األخضر
 رأس المال البشري األخضر

 شركة سونمغاز الشروط البيئية في أعماليم تحترم 01
 اإلنتاجية

     

تتمتع شركة سونمغاز بكفاءة عالية في حماية  02
 بيئتيم مقارنة بالمنافسين

     

تقوم شركة سونمغاز بتقديم مساىمات إبداعية في  03
 حماية بيئتيم

     

تتمتع  شركة سونمغاز بسياسة التعاون بينيم  04
 كفريق لحماية البيئة

     

تقدم شركة سونمغاز دعما كافيا لمموظفين لتحقيق  05
  نجاح في وظائفيم البيئة  

     

 رأس المال الييكمي األخضر
     أنظمة اإلدارة حماية البيئة تممك شركة سونمغاز   06
التقنية العديد من االبتكارات تممك شركة سونمغاز  07

 لحماية البيئة الحديثة 
     

  شروطعمميات التشغيل تحترم شركة سونمغاز في  08
حماية البيئة  

     

 من االستثمارات تممك شركة سونمغاز مجموعة  09
  الصديقة لمبيئةفي مجال البحث وتطوير المنتجات 
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الشركة إلدارة داعم نظام يوجد بشركة سونمغاز  10
 التنظيمية البيئية

     

 رأس المال االجتماعي األخضر
في  معتبرة منتجاتياتصميمات شركة سونمغاز م دتق 11

 وزبائنيا تيا بيئذالك
     

       تممك شركة سونمغاز عالقات بيئة مستقرة 12
توجد عالقات تعاونية قوية  بحماية البيئة مع  13

قنواتيا النيائية 
     

توجد عالقات تعاونية قوية لشركة سونمغاز بشأن  14
حماية بيئة مع شركائيا االستراتيجيين 

     

تمتاز شركة سونمغاز بعالقة تعاونية حول حماية  15
البيئة مع المجيزين وزبائنيا تعد مستقرة  

     

غير موافق غير موافق محايد موافق موافق تماما  
تماما 

 األداء البيئي
 ثقافة المشاركة

تعمل شركة سونمغاز عمى تعزيز الرعاية البيئية  01
 ضمن أعماليا

     

تعول شركة سونمغاز عمى أفراد لتحقيق حماية  02
 بيئتيا

     

تقوم شركة سونمغاز بتدريب موظفييا عمى العناية  03
بالبيئة والتنمية المستدامة من أجل تعزيز األداء 

األخضر 

     

 ثقافة االستدامة
 بالمسؤوليةتممك الشركة سونمغاز ثقافة الوعي  04

البيئة  
     

      عميياتأخذ شركة سونمغاز سياسة البيئة المعمول  05
متطمبات يعي قادة وموظفين شركة سونمغاز  06

التنمية القائمة عمى البيئة  
     

 ثقافة التكيف
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      البيئية شركة سونمغاز لمتكيف مع التغيرات تستعد  07
تتكيف شركة سونمغاز باستمرار مع المعمومات  08

 وضعيتيا البيئيةلتحسين  الجديدة 
     

لتحسين أداء  عمالء ىاتستمع شركة سونمغاز إلى  09
 التنظيمي

     

 ثقافة الميمة
م واضحة  يشمل حماية اشركة سونمغاز  موتممك  10

 ىاالبيئة وتنمي
     

تتطمع شركة سونمغاز إلى مستقبل وىي مدركة  11
لعواقب عدم االىتمام بالبيئة 

     

تستدعي ر واضحة افكأفي شركة سونمغاز يتوفر  12
 مستدام ببيئة تحقيق نجاح

     

 االبتكار األخضر
      . بالبيئةتأثيرا شركة سونمغاز المواد األقل تستخدم  13
      شركة سونمغاز الطاقات النظيفة والمتجددة تستخدم 14
      صديقة لمبيئة  ابتكارات شركة سونمغاز تقدم 15

 الثقافة الخضراء
      شركة سونمغاز ثقافة التكنولوجيا الخضراء تعزز 16
 شركة سونمغاز أسموب حياة صديق لمبيئة تمتمك 17

 أعمالياكجزء من 
     

ة من أجل يالبيئالمتطمبات تحترم مؤسسو سونمغاز  18
 مختمف المشاكل البيئيةمواجية 
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فإن لم تستطع فكن متعمما فإن لم تستطع فأحب العمماء فإن لم تستطع فال تبغضيم.... كن عالما

 
 


