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 مختصر البحث
من خالل ابعاده )المعرفة، المهارات، الخبرات(   البشري تأثير رأس المال الحالية الى قياس  هدفت الدراسة 

من خالل ابعادها )البعد االجتماعي، البعد االقتصادي، البعد البيئي(، تم    في تحقيق التنمية المستدامة
بلغ    الكتروني منظم،تم جمع البيانات من خالل استبيان  استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة و 

كما تم    ( مفردة تم اختيارها عشوائيًا من موظفي شركة مصافي الشمال بيجي.365)ة  حجم عينة الدراس
لتوضيح    استخدام الوصفية  واالثر   عالقةاإلحصائيات  المتغيرات  االرتباط  الى  .  بين  الدراسة  توصلت 

حوثة تحقيق التنمية المستدامة في الشركة المبتأثير رأس المال البشري على  مجموعة من النتائج من أهمها  
اذ اشارت النتائج الى مدى االثر الواضح الذي يلعبه رأس المال البشري في دفع عملية تحقيق التنمية  

كما توصي الدراسة الحالية على ضرورة ان    المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمهارات وخبرات العاملين،
الهدر في الموارد الطبيعية    تعمل الشركة على تطبيق األساليب اإلنتاجية الحديثة التي من شأنها تقليل

المبحوثة بشكل   المستدام في الشركة  التنمية  لقياس مؤشرات تحقيق  دقيقة  استخدام مقاييس  فضاًل عن 
  دوري.
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Abstract  

The current study aimed to measure the impact of human capital through its 

dimensions (knowledge, skills, experiences) in achieving sustainable 

development through its dimensions (the social dimension, the economic 

dimension, the environmental dimension), the descriptive analytical approach 

was used in the study and the data was collected through a questionnaire. 

Organized electronic, the study sample size was (365) randomly selected from 

the employees of the North Baiji Refineries Company. Descriptive statistics 

were also used to clarify the relationship and the effect between the variables. 

The study reached a set of results, the most important of which is the impact of 

human capital on achieving sustainable development in the company under 

study. The results indicated the extent of the clear impact that human capital 
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Baiji Refineries 

Company 

plays in advancing the process of achieving sustainable development, especially 

with regard to the skills and experiences of employees. The current study also 

recommends the necessity of The Company should work on applying modern 

production methods that would reduce waste in natural resources, as well as 

using accurate scales to periodically measure indicators of achieving sustainable 

development in the company under study . 

 المقدمة  -１
يلعب رأس    باختصررار وقد نما بشرركل متيايد في المنظمات.  البشررر،ة،ظًرا ألن رأس المال البشررري هو موضرروي جديد في الموارد  ن     

 االقتصرررررادي،والنمو   المنتج،وقدرات   والمهارات، المعرفة،وز،ادة   والدخل،وتحسرررررين الحياة   الناس،المال البشرررررري دوًرا مهًما في تنمية  
 ة ومن اهم أهدافها على المدى الطو،ل.والجهل وتحقيق رفاهية الناس وهذه الموضوعات تعد جوهر التنمية المستدام والحد من الفقر 

على الرغم من أن األدبيات تغطي مجموعة  التي سررررررلطت الضررررررور على مبيعة رأس المال البشررررررري و العديد من النظر،ات  تم اقتراح 
راًرا م ثالث مفاهيم رئيسررررية مرتبطة بطبيعة راس المال البشررررري تظهر واسررررعة من مثل هذه النظر،ات فذن هذه المراجعة سررررتركي على  

المعرفة باعتبارها مكون رئيسرررررررررري لراس المال البشررررررررررري والمهارات في جميع األدبيات التي تمت مراجعتها. هذه الموضرررررررررروعات هي   
إال أن هذه الورقة   السرررررررياقات،على الرغم من أن األدبيات تمثل هذه الموضررررررروعات في مجموعة متنوعة من   والخبرات المسررررررراندة لها

 .قهاستركي بشكل أساسي على تطبي
واجهت صررررررررناعة البترول العديد من التحدقات المعقدة منها ز،ادة الطلب على الطاقة والذي قمثل ضررررررررغي على الشررررررررركات لي،ادة     

االسرررتثمار في صرررناعة النفي بما يتناسرررب مع الطلب العالمي المتيايد ومن ناحية أخرى في ضرررور األنشرررطة األهثر تنافسرررية في هذه 
الصررررررناعة من التكلفة اإلجمالية إلنتاا الموارد الهيدروكرمونية مع االلتيام في نفس الوقت لقوانين البيئة  القطاعات قجب أن تقلل هذه 
 والمسؤوليات االجتماعية.

ان عدم التقدم الحقيقي في مجال التنمية المسررررررررتدامة في شررررررررركة مصررررررررافي النفي بيجي وان كان مرتبي بشرررررررركل رئيس بالتراهمات     
مثل   تخطتاد ينفصرررل عن حالة الوضرررع الراهن لذلم البد من دراسرررة الحاالت المشرررابهة والقر،بة ومعرفة كيفية  التار،خية ال انه ال قك

 هكذا مشكالت قد قعد الطر،ق االسلم والسبيل األمن لحلحلت المعضلة ودفع عجل التنمية في الشركة الى االمام.  
 

 اإلطار المنهجي  :المبحث األول -２
  قعد رأس المال البشرري اهم ركيية من ركائي المجتمعات العالمية على اختال  انمامها واشركالها والعنصرر   الدراسكةمشكلةة   -أواًل:  

الرئيسرررررررري  لذنتاا الذي تعتمد عليه غالبية الشررررررررركات في بقائها واسررررررررتمرار،ة أنشررررررررطتها بل هو المؤثر الرئيسرررررررري في تحقيق التنمية  
مية المسرتدامة للشرركات ال سريما شرركات انتاا وتصرفية النفي تعد معضرلة تعاني منها غالبية المسرتدامة لهذ الشرركات، ان تحقيق التن

الشررررررركات ومشرررررركل خاة شررررررركات تصررررررفية النفي العراقية، فقلة الموارد وانعدام ثقافة تحقيق هذه التنمية وضررررررع  التوجهات الحقيقة 
هنا قمكن ان نحدد مشركلة الدراسرة في   من  مؤشرراتهاوتقدير   لتحقيق هذا الهد  فضراًل عن عدم وجود مقاييس واضرحة ودقيقة لقياس

التسرررررارل الرئيسررررري االتي ) ما هو دور رأس المال البشرررررري في تحقيق التنمية المسرررررتدامة ( كما تنبق عن هذا التسرررررارل مجموعة من  
 التسارالت الفرعية وكما يلي  

 ما هي مستو،ات وخصائص رأس المال البشري في الشركة المبحوثة؟
 ما مستوى االهتمام بأبعاد راس المال البشري في الشركة المبحوثة ؟

 ما هو مستوى االهتمام بأبعاد التنمية المستدامة في الشركة المبحوثة ؟  
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 هل يلعب راس المال البشري دور في تحقيق التنمية المستدامة في الشركة المبحوثة ؟
 

 الدراسة:أهمية -ثانيًا:  
األهمية العلمية  قعد رأس المال البشررررررررري والتنمية المسررررررررتدامة من المواضرررررررريع التي حازت االهتمام الكبير في مروحات والدراسررررررررات 
السرررررابقة وال زالت تشررررركل موضررررروعًا مغر،ا للباحثين واألهادقميين. ان ما قميي هذا البحب هي محاولة الرمي ومعرفة االثر الذي يلعبه 

كما تعد الدراسة الحالية محاولة إلثرار الجوانب النظر،ة والعلمية وقاعدة معرفية لبقية  حقيق التنمية المستدامة رأس المال البشري في ت
 الباحثين المهتمين بدراسة مثل هذه المواضيع.

مجال الصرناعات  يراس المال البشرري والتنمية المسرتدامة ف أما فيما يتعلق باألهمية الميدانية فال شرم ان دراسرة  -الميدانية األهمية 
فمن خالل نتائج هذه الدراسرررررة قمكن تقدقم المقترحات والتحسرررررينات التي من شرررررأنها تحسرررررين  النفطية في العراق تعد ذات أهمية جلية 

 إدارة رأس المال البشري فبي الشركة المبحوثة ومما قعيز من جوانب تحقيق التنمية المستدامة في أنشطة وعمليات الشركة .
 الدراسةاف  ثالثًا: اهد 

 تحديد مستو،ات وخصائص راس المال البشري في الشركة المبحوثة.
 التعر  على مدى توفر مقومات التنمية المستدامة في الشركة المبحوثة 

 .التعر  على الدور الذي يلعبه راس المال البشري في تحقيق التنمية المستدامة في الشركة المبحوثة
  الدراسةرابعًا: مخطط  

 

 

 

 

 

 
 

                                              
 

 

 

 

 للدراسة ( المخطط الفرضي 1شكل )

  خامسًا: فرضيات الدراسة
الفرضرررررررررررية الرئيسرررررررررررة االولى  توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصرررررررررررائية لراس المال البشرررررررررررري من خالل ابعاده )المعرفة، الخبرات،  

 المهارات( في التنمية المستدامة بأبعادها )االجتماعية واالقتصادقة والبيئية( في الشركة المبحوثة.
، المهارات( المعرفة، الخبراتالرئيسرررة الثانية  توجد عالقة أثر ذات داللة إحصرررائية لرأس المال البشرررري من خالل أبعاده )الفرضرررية  

 في التنمية المستدامة بأبعادها )االجتماعية واالقتصادقة والبيئية( في الشركة المبحوثة.
 :الدراسةسادسًا. حدود  

 ية للبحب بميدان البحب وهي شركة مصافي الشمال في بيجي.المكانية  تمثلت الحدود المكان  الحدود-1

 التنمية المستدامة  

 البعد االقتصادي   البعد االجتماعي  البعد البيئي 

المال البشري رأس   

 الخبرات   المهارات     المعرفة

 عالقة اثر 

 عالقة ارتباط 
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الى    15/4/2022اليمنيرة  تمثلرت الحردود اليمنيرة برالفترة التي اسررررررررررررررتغرقهرا البراحثران في اعرداد البحرب والتي بردأت بترار،    الحردود-2
15/8/2022. 

 :الدراسةسابعًا. ادوات  
مات الباحثين والمتخصصين بمتغيرات البحب اي هي مصادر البيانات الثانو،ة  جرى االعتماد على ما تيسر من اسها  المصادر -1

والمعلومات المتاحة والتي تم جمعها لمعالجة اإلمار النظري من بيانات المصرررررررادر المكتبية ومراجعة األدبيات والدراسرررررررات السرررررررابقة  
 والكتب، وقد قامت هذه البيانات بذثرار الجانب النظري للبحب.

اعتمد الباحثان بشرررركل اسرررراسرررري على االسررررتبانة وذلم لغرال جمع البيانات االولية المتعلقة بمتغيرات البحب  المصررررادر االولية     -2
تمهيدا للقيام بتحليلها احصرررررائيا لغرال اختبار الفرضررررريات، والتي تكونت من ثالثة اجيار، الجير االول شرررررمل معلومات تعر،فية عن  

لمتعلقة بالمتغير المسررتقل رأس المال البشررري بأبعاده الثالثة) المعرفة ، الخبرات ،  عينة البحب، والجير الثاني مجموعة من االسررئلة ا
يئي المهارات(، والجير الثالب على مجموعة من االسررررئلة المتعلقة بالمتغير الثاني التابع التنمية المسررررتدامة  بأبعادها الثالثة )البعد الب

د على مقراييس جراهية ومحكمرة لقيراس ابعراد ) راس المرال البشررررررررررررررري والتنمية  وتم االعتمرا، البعرد االجتمراعي ، البعرد االقتصررررررررررررررادي (
 .المستدامة ( كما في الجدول التالي  

 ( المقاييس المعتمدة للدراسة 1جدول )

 المقياس المعتمد  الفقرات  االبعاد  المتغير 

 راس المال البشري
 5 المعرفة

 5 المهارات 2021فخري ، 
 5 الخبرات

 التنمية المستدامة
 5 البعد االجتماعي 

 5 البعد االقتصادي 2018الطويل ، 
 5 البعد البيئي 

  60 مجموي الفقرات  
 

 المبحث الثاني: رأس المال البشري  :اإلطار النظري  -３
( أن  1961  تعود جذور مصررررطلح رأس المال البشررررري إلى أوائل السررررتينيات عندما اقترح شررررولتي )  أواًل: مفهوم رأس المال البشكككري 

الموارد البشرررر،ة تتكون من رمعرفة ومهارات وقدرات األشرررخاة العاملين في مؤسرررسرررة روعلى الرغم من االقجاز الواضرررح حول مفهوم 
ود إلى حد ما من حيب أنه ال قأخذ في االعتبار مفهوم رالقيمةر  لرأس المال البشرري محد  االولتي  شرو فذن تعر،ف    رأس المال البشرري 

جدد شرررررررولتي هذا التعر،ف وعرا  رأس المال البشرررررررري على أنه ر كل    1981وأهمية راالسرررررررتثمارر في رأس المال البشرررررررري وفي عام  
( في Cochrane,2006:319ناسرب )القدرات البشرر،ة  الفطر،ة والمكتسربة التي تعتبر قيامة و،مكن ز،ادتها عن مر،ق االسرتثمار الم

إلى رأس المال البشررررري على أنه رالمعار  والمهارات والكفارات والسررررمات المجسرررردة في األفراد والتي تسررررهل خلق    ضررررور ذلم قشررررار 
رأس المال البشرررررررري العمليات التي تتعلق بالتدر،ب والتعليم   يتضرررررررمن مفهوم  كما ، الرفاهية الشرررررررخصرررررررية واالجتماعية واالقتصرررررررادقة  

والمبادرات المهنية األخرى من أجل ز،ادة مسرررتو،ات المعرفة والمهارات والقدرات والقيم واألصرررول االجتماعية للموظ  والتي سرررتؤدي  
وفي ذات السرررياق ( Marimuthu,et al 266 :2014,) تحسرررين أدار الشرررركة  وفي النهاقة   ورفع مسرررتوى ادائهإلى رضرررا الموظ  

والمهررارات والخبرررات والمعررار  الترري قمتلكها افررراد  القدراتراس المررال البررشري قمثل  ان  (273 2016)اليميدي والمشهداني ،أشار  
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تعمررررل علررى اسررررتثمارها بالررررشكل االمثررل مررررن اجررررل تحقيق مستو،ات   اذوالترري تعررد ثررررروة حقيقة ومرروردًا مهمررررا مررررن مواردهررا    المنظمررة
رأس المرال البشررررررررررررررري قمثرل مجموعرة االفراد   ان      Khan and Quaddus,2018:230)يرى )  . ومن منظور اخر  أدار متميية  

والعاملين المدرمين من ذوي الخبرة والمعرفة والمهارات  االحترافية التي يتم الحصررررررررول عليها عن مر،ق التعليم المسررررررررتمر التي قمكن 
قشرررررير رأس المال البشرررررري ببسرررررامة إلى   . ت المجتمع .ذات جودة عالية تسرررررهم في اشرررررباي حاجااسرررررتخدامها إلنتاا سرررررلع وخدمات  

رالعمليررات التي تتعلق بررالترردر،ررب والتعليم والمبررادرات المهنيررة األخرى من أجررل ز،ررادة مسررررررررررررررتو،ررات المعرفررة والمهررارات والقرردرات والقيم 
( في حين    (Alika and Stan,2014:56واألصرررررررول االجتماعية للموظ  والتي سررررررريؤدي إلى الرضرررررررا الوظيفي للموظ  وأدائه)

(  ان رأس المال البشرر قمثل األنشرطة التي تهد  الى تحسرين  Fernando et al ,2019: 38( و)141   2021أشرار ) فخري ، 
قدرات االفراد من خالل التركيي على مسرررررررررررتو،ات الخبرة والمهارات التي قمتلكها االفراد بما ينعكس على جودة المنتجات التي تقدمها 

   قق رضا عمالئها .الشركات ومما قح
 
  ان رأس المال البشرري قعد اهم أصرول وموارد المنظمات واالسراس في تنميتها وتطورها من خالل  ثانيًا: أهمية راس المال البشكري  

ين ما يتضمنه من مهارات وخبرات تعد النواة الحقيقية لتحقيق الميية التنافسية المستدامة فالقدرة على االبتكار واالبداي وتجاوز المنافس 
  كما اهدت النظر،ة القائمة على الموارد أنه إذا كانت المنظمات متطابقة في ققع ضررررمن إمكانيات وقدرات العنصررررر البشررررري حصررررراً 

راس  أصررررولها من حيب والت ومعدات والتقنيات المختلفة فسررررر تقدم البعب على البعب ا خر يرجع إلى االختال  بين األصررررول 
أن الموارد والقدرات التنظيمية النادرة والقيمة    ( إن النظرة القائمة على الموارد تفترال9   2013)السررررررعدي واخرون ، المال البشررررررري 

وغير القابلة لالسررررتبدال والقابلة للتقليد بشرررركل غير كامل تشرررركل أسرررراس الميية التنافسررررية المسررررتمرة للشررررركة من بين أنواي مختلفة من  
مية المسررررررررررررتدامة وفي هذا ( . ان اهثر ما يهم هو تحديد أهمية راس المال البشررررررررررررري في تحقيق التنSouleh,2013:311الموارد )  
منظمة وعامل مهم في ال( أن رأس المال البشررري قعد مورد ذو قيمة داخل  Pasban and Nojedeh,2016:252وضررح )الصرردد 
تنمية على المسرررتوى االجتماعي والبيئي فعلى المسرررتوى االجتماعي قسرررهم رأس المال البشرررري في تحقيق الرفاهية من خالل  التحقيق 

اما من الناحية البيئية   ألفرادهلمنتجات المقدمة التي تشبع حاجات ورغبات االفراد وتسهم في تحقيق الراحة والرضا نوعية الخدمات وا
فان رأس المال البشررررررررررررري يلعب دور محوري في هذا الجانب من خالل القدرة على إدارة العمليات اإلنتاجية وتقليل الهدر في الموارد 

( انه ال قمكن 19 2018أشررررررررار )خليدة،  كماقليل التلوث ومعالجة الفضررررررررالت ووعادة تدور،ها.  مع االسررررررررتخدام األمثل للمدخالت وت
 واقتصررررادقة ترضرررري إلدارة المنظمات ان تترجم اعمالها وانشررررطتها واسررررتثماراتها الى سررررلع وخدمات مميية تحقق لها مبالغ وفوائد مالية

في انتراا منتجرات ذات جودة عراليرة معتمردًا على مرا  البشررررررررررررررري   عمالر وأمرا  المنظمرة من دون تظرافر جهود وخبرات رأس المرال
 أهمية راس المال البشرري في دعم أنشرطة التنمية المسرتدامة و بشركل واضرح  تتجلى، كما  قملكه من معار  وخبرات ومهارات فر،دة 

وودارة االنبعاثات والنفاقات  وكذلم    الموارد الطبيعية واسررررررررررتخدامهاخالل إدارتها  في  قدرة إدارة الشررررررررررركات القائمة على المعرفة من
قمكنها المسرررررراعدة في تحقيق مسررررررتوى أعلى من اإلدارة المسررررررتدامة التي تؤدي إلى  ومذلم   عالقتها وتواصررررررلها مع مجتمعها الخارجي

متثال. اللوائح انخفاال التكالي  التشرررغيلية ، ومياقا تنافسرررية أقوى ، وتحسرررين العالقات العامة ، وودارة أفضرررل للمخامر ، وتشرررديد اال
ا في اسرررررتغالل الفرة من    البيئية. أواًل ، قعتبر رأس المال البشرررررري أمًرا حيوً،ا لخلق فرة ر،ادة األعمال  رأس المال البشرررررري أقضرررررً

 خالل الحصول على المساعدة المالية وومالق المشار،ع .
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 (Marvel,et al,2014:3)، قساعد رأس المال البشري في تراهم المعرفة الجديدة وخلق مياقا للشركات الجديدة  ثالًثا
ان رأس المال البشرررري هو ظاهرة معقدة ومتعددة األوجه ذات أبعاد غير ملموسرررة وعديدة قصرررعب  :ابعاد راس المال البشرررري -  رابعًا:

أو مجموعة من العناصررررررررر فهنا  مجموعة من الباحثين اعتبر رأس المال البشررررررررري مالحظتها وقياسررررررررها بدقة من خالل متغير واحد 
يتكون من ثالث ابعاد رئيسرررية والبعب اعتبر ان رأس المال البشرررري يتكون من عدة ابعاد وفيما يلي جدول يوضرررح االبعاد المعتمدة  

  لبعب الباحثين وقد تم ادراجهم حسب التسلسل اليمني
 المال البشري( ابعاد رأس 2جدول )

 االبتكار   التدر،ب القدرات المهارات  الخبرات المعرفة   الباحب 
Baron,2011 ✔ ✔ ✔    

   ✔ ✔  ✔ 2014العبادي ،
  ✔  ✔ ✔ ✔ 2016الزبيدي والمشهداني ،

Khan and Quaddus ,2018  ✔  ✔   ✔ 
 ✔   ✔ ✔ ✔ 2019خةيدة ، 

Alnoor,2020  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
AlQershi,et al ,2020 ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

 ✔   ✔ ✔ ✔ 2021فخري ,
   ✔ ✔ ✔ ✔ 2016المسعودي ، 

 

  تعرد المعرفرة مكون رئيسرررررررررررررري لرأس المرال البشررررررررررررررري و،مكن تعر،فهرا على انهرا المعلومرات التي يتم نقلهرا عرادًة في المعرفرة .１
وتسرررررتخدم لحل المشررررركالت المعقدة واتخاذ قرارات   التعليميةاإلجرارات والعمليات والوثائق الرسرررررمية المكتومة والمؤسرررررسرررررات  

كما تعر  المعرفة (.  Davidsson,et al,2003:7لتنظيم المشرار،ع من خالل التفاعل بين المعرفة الضرمنية والصرر،حة )
معينة )    مجموعة من الخبرات والمعار  والقيم والمعلومات الموجودة لدى العاملين والتي تسررررررررررررتخدم لتطو،ر منتج او خدمة

كما تتميي أنواي المعرفة بناًر على مدى إمكانية نقلها فالمعرفة الضرررررمنية هي مخيون  (  11   2019المسرررررعودي واخرون ، 
الخبرة والمعرفة داخل المنظمة و الموجودة بشررررررركل أسررررررراسررررررري في أدمغة الموظفين والتي ال قمكن التعبير عنها أو تحديدها 

( تكمن أهمية المعرفة للشركات الباحثة عن  Grant,2013: 33،ة لعملها الفعال )بسهولة  ولكنها قد تكون مع ذلم ضرور 
منتجات  وتقدقممنتجات صرررردققة للبيئة من خالل القدرة على االبتكار   إلنتااالتنمية المسررررتدامة في تعي،ي قدرات الشررررركات  

- 70من قدرة الشررررركات  التنافسررررية بنسرررربة فر،دة تضررررمن تحقيق ميية تنافسررررية وفي الواقع فان المعرفة القابلة للتطبيق تي،د 
( كما ان  أهمية معرفررة لرأس المررال البررشري  تتجلى فرري تكو،ن  Jelenic,2011:34 ٪ في ظرو  األعمال العالمية )80

اإلبررررررداي والتمييي التنافررررررسي إذ ظهرت هنا  حاجة فعلية حول معرفة كي  تدير الشركات التنافسية قاعدة معارفها كون ان  
نافس في اقتصررررراد اليوم قمل الى التنافس على أسررررراس قاعدة المعار  المميية التي تديرها الشرررررركات  والتي قمنحها ميية  الت

( ولغرال تحقيق التنمية المسررررررتدامة ال بد للشررررررركات من العمل على اهتسررررررا  75   2014تنافسررررررية مسررررررتدامة )العبادي ،
المعرفرررة بمجوعرررة من االهتمرررامرررات البيئيرررة واالجتمررراعيرررة    معرررار  فر،ررردة ال توجرررد عرررادة ضررررررررررررررمن ذخيرتهم الحررراليرررة ورمي

(Wiseman,2014:10  Paquette and  ). 
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محيون رأس المرال  تي،رد من تميي  مجموعرة من المعرار  المكتسرررررررررررررربرة من التجرار  العلميرة والعمليرة والتي هي    :الخبرات. .２
البشرري اذا تؤثر الخبرات على كثير أدار وعمل االفراد داخل الشرركات و،كاد قكون الفرق واالختال  واضرح في األدار بين 

أن   .(  142   2021االفراد من ذوي الخبرات العالية عن أدار االفراد من ذوي الخبرات المتوسررررطة والمنخفضررررة ) فخري ، 
خبرة مالم وعاملي الشررررركة مرتبطة بشرررركل إقجابي سررررنوات   ومقائها الن  إقجابي بنمو الشررررركةخبرة الشررررركة مرتبطة بشرررركل  

سررررررررابقة   خبرات عمل ممييةكما تم االعترا  بأن أفضررررررررل النتائج تحققها تلم الشررررررررركات التي لديها بتحقيق أرماح الشررررررررركة  
(Khan and Quaddus,2018:243  )بشررررررررري من خالل ما تتضررررررررمنه  تعد الخبرات اثمن مورد من موارد راس المال ال

تعيز  مكن أن فيلهرا ترأثير موازع على أدار الشررررررررررررررركرة    ( فرالخبراتالتردر،رب والتعليم )على سرررررررررررررربيرل المثرال الخبرات من ابعراد 
ان    (Mohiuddin,et al,2022:14)او تطو،ر منتجات جديدة .( أشرار  االبتكار من خالل ) الخبرات من أدار الشرركات  

خبرات الشررررررررررررررركة المبنيرة على خبرات العراملين قمكن ان تدعم عمليرات تحقيق التنميرة المسررررررررررررررتردامة من خالل تحرديد اتجراه 
حلواًل تعمررل على تحسررررررررررررررين حيرراة النرراس وتلبيررة االحتيرراجررات   التغيرات البيئيررة  وتعي،ي الوظررائ  الرمحيررة للمنظمررة وتوفير 

اذا كانت المعرفة هي المفتاح الحقيقي لتحقيق  .عي للحاضررررررررر والمسررررررررتقبل  األسرررررررراسررررررررية بأقل تأثير بيئي وأعلى أدار اجتما
التنمية المسرررررتدامة فان ضرررررع  الخبرات وقلتها قعد معضرررررلة حقيقية امام الشرررررركات في تحقيق التنمية المسرررررتدامة كون ان 

)مثل خبرار   لعاملين  ا خبرات  أن مجموعة واسعة من الخبرات تضمن اإلدارة الناجحة لقاعدة ومخيون معار  الشركات و 
اذ تعد الخبرات نتاا حقيقي لتجار    ومدير المشرررررروي ومالم المشرررررروي( لها تأثير إقجابي على التنمية المسرررررتدامة  االعمال

ا على التفاعل بين المعرفة  سرابقة  لذلم فان التنمية المسرتدامة ال تعتمد فقي على العلم )المعرفة( والتكنولوجيا ، ولكن أقضرً
أن المعرفة تؤدي إلى االسررررررررررررررتدامة عندما يتم ي قعد النواه الحقيقية للخبرات ، كما اثبتت الدراسررررررررررررررات والتجار   الذ  والعمل

 .(Khodakarami,et al ,2018:449من خالل التجار  ) تطبيقها عملًيا
 
تعر  برانهرا القرابليرات  كمرا   المحرددة،تعر  المهرارات على انهرا القرابليرة او الكفرارة في انجراز االعمرال او المهمرة  المهرارات  .３

المهارة عادًة على  كما تعر  (  16   2019او السررررلو  المطلو  بشرررركل حاسررررم للعمل في الموقع المحدد ) فهمي وعبود ،  
أنها رالقدرة المكتسرررررربة لتحقيق نتائج محددة مسرررررربًقا بأقصررررررى قدر من اليقين غالًبا بأقل قدر من الوقت أو الطاقة أو كليهما 

(Zhang,2019:5  )المهارات بانها الخبرة الالزمة إلتمام عمل او وظيفة معينة تشركل تتكامل فيها عناصرر التعليم   عرفت
والخبرات الوظيفيرة مع التقنيرة المسررررررررررررررتخردمرة في العمرل وهنرا  ارمع أنواي من المهرارات )  مهرارة إدارة الوقرت ، مهرارة اتخراذ  

المهارات بانها القدرة اإلنتاجية للفرد التي تملكها المنظمة القرار، مهارات اجتماعية ، مهارات حل المشررررررررررررركالت ، ( اذ تعد 
بمهارات أهثر من الشرركة    ( ان أفضرل شرركات التصرنيع تتمتع142   2021وتشركل جير من راس مالها البشرري )فخري ، 

هثر كفارة وفي  ر ومرق اإلنتاا األفي االبتكا التأثيراتاألعلى من المهارة له المي،د من   وأن المسررررررررررررررتوى ذات األدار األقل
( الى  McGrath,et al,2016:67). أشررررررررار  (Alnoor,2020:153النهاقة تقدقم منتجات تلبي حاجة ورفاهية المجتمع )

ان هنا  مر،قتان رئيسرررررررررريتان قمكن من خالل لها للمهارات من تحقيق التنمية المسررررررررررتدامة األولى من خالل التدر،ب على  
لين بتأثير أعمالهم وممارسرراتهم على البيئة والمجتمع، والثاني من خالل العمل ممارسررات االعمال التي تي،د من وعي العام

قطاي المهارات هو مفتاح دعم  أي من خالل تنمية مهارات العمل على تقنيات اإلنتاا المستدامة الن المهارات على تنمية  
تعي،ي الممارسررات   ب في الشررركات ان التدر،ممارسررات اإلنتاا المسررتدامة على سرربيل المثال  قجب على المناهج والبرامج  
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تعتمد التنمية المسرررررررررتدامة على قدرة الناس على  أوسرررررررررع  وعلى نطاق ة  المسرررررررررتدامة وتقنيات اإلنتاا لتقليل التأثير على البيئ
 مهاراتب  التمتع   قحتاا الناس إلىكما  العمل والخروا من دائرة الفقر لتحقيق هذا الهد   قعد التوظي  أمًرا أسرررررررررررررراسررررررررررررررًيا  

للحصررررول على عمل وفرة لتحسررررين فهمهم وقدرتهم على اسررررتخدام ممارسررررات اإلنتاا  حقيقية حول االسررررتخدام المسررررتدام 
 .المستدامة

 
 مفهوم التنمية المستدامة:  الثاني:لمبحث  ا

  االقتصرررررررادقة وترجع   أصررررررربح مفهوم التنمية المسرررررررتدامة هو المسررررررريطر على النقا  حول التنمية  المسرررررررتدامة مفهوم التنمية    أوال     
للتحقيق في القضاقا البيئية المتعلقة بالتنمية االقتصادقة.   1983أصولها إلى لجنة البيئة والتنمية التي شكلتها األمم المتحدة في عام 

ا باسرم تقر،ر برونتالند(. على حد تعبير اللجنة  التن  ،1987في عام   مية التي نشررت اللجنة تقر،ر مسرتقبلنا المشرتر  )المعرو  أقضرً
 مهمة،فذن االهتمامات البيئية    ومالتالي،تلبي احتياجات الحاضرر دون المسراس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصرة 

و،نظر إليها في سررياق العدالة بين األجيال. قجب أن نهتم بالبيئة ليس بسرربب قيمتها  الرفاهية،ولكن الحجة األسرراسررية هي واحدة من 
تفسريره    األول،حدث تطوران رئيسريان في مفهوم االسرتدامة     الوقت،ولكن من أجل الحفاظ على الموارد ألمفالنا. منذ ذلم  الجوهر،ة،

ية واالقتصرررررادقة والبيئية. ثانًيا ، التمييي بين االسرررررتدامة رالقو،ةر و والتي قجب أن تكون متناغمة  االجتماع الثالثة،من حيب األبعاد 
رالضررررعيفة قفعتر  بهذا التقر،ر ا ن باعتباره منشرررروًرا بارًزا في تطو،ر الوعي البيئي وخاصررررة الحاجة إلى دمج االهتمامات البيئية في 

ا تنمية تلبي احتياجات الحاضرررر دون المسررراس بقدرة األجيال  جميع جوانب التنمية الناجحة قعرا  التقر،ر التنمية المسرررتدامة على أنه
( هنا  عنصررررررررررران أسرررررررررراسرررررررررريان لمفهوم التنمية   Kuhlman and John,2010:3438) القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصررررررررررة

هما وثار عكسررررررررية  قمكن أن قكون لكلي  تجاور اذ قمكن أن تكون التنمية واالسررررررررتدامة في حالة   وهما التنمية واالسررررررررتدامةالمسررررررررتدامة 
وفي    (Tomislav,2018:68محتملة  بينما يؤكد االقتصررررررراديون الكالسررررررريكيون الجدد أنه ال يوجد تناقب بين االسرررررررتدامة والتنمية )

(. قشررير مصررطلح SS( واالسررتدامة القو،ة )WSضررع  االسررتدامة )هما  معياران رئيسرريان للتنمية المسررتدامة  ضررور ذلم تم تحديد  
  بحيب يتم اسرررتبدال النقص من .  بأشررركاله )المادي والطبيعي واالجتماعي(ةر إلى عدم تناقص إجمالي رأس المال  راالسرررتدامة الضرررعيف

االستدامة القو،ة من ناحية اما المال من صنع اإلنسان و / أو رأس المال البشري لضمان التنمية المستدامة.   الطبيعية براسالموارد 
 الحفاظ عليها من الناحية مع رأس المال )المادقة والبشررررررررر،ة واالجتماعية والطبيعية(    أشرررررررركال االنتفاي ببعب أخرى تعني مسررررررررتوى 

تعني االسرررررررررررتدامة القو،ة  أنه قجب الحفاظ كما (   (Ekperiware,et al,2017:4)المادقة  من اجل ان تنتفع بها األجيال القادمة 
غير المقبول أخالقيًا وغير سرليم اقتصرادًقا ليجيال القادمة أن  على كل مكون من مكونات البيئة وكل نوي لفترة غير محددة وأنه من 

 Krstic,etيتم تعو،ضرررررررررها عن فقدان رأس المال الطبيعي من خالل اسرررررررررتهال  الخدمات من األشررررررررركال األخرى من رأس المال ))  
al,2018:201). 

 
 ثانيًا: أهداف التنمية المستدامة   

بصورة عامة فان اهدا  التنمية المستدامة عادة ما تكون متشابها نتيجة المبادئ األساسية التي قامت عليها التنمية المستدامة       
والتي تتضررررمن تحقيق أهدافها )االجتماعية واالقتصررررادقة والبيئية( بغب النظر عن االختالفات التي قطرحها الباحثون المعتمدة على  
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(  29   2017،)إقمران   اه اها  التنميرة المسررررررررررررررتردامة لذلم قمكن ان نلخص اهدا  التنميرة المسررررررررررررررتردامة بمرا يلي وجهرات نظرهم اتجر
 (342   2015  واخرون،)محمد  
خالل تدابير الحفظ جودة   معها مننوعية حياة أفضررررل للسرررركان  التركيي على العالقات بين أنشررررطة السرررركان والبيئة والتعامل  تحقيق

 بين المجتمع والبيئة عالقة تكامل وانسجام.على جعل العالقة في  ملوالعالبيئة واإلصالح 
عي،ي وعي السرررركان بالمشرررركالت البيئية القائمة  وكذلم تنمية حس المسررررؤولية لديهم تجاهها وحثهم على المشرررراركة الفعالة في إقجاد  ت

 .مستدامةالحلول المناسبة لها من خالل مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وعرال الحلول ال
ومالتالي فهي  محدودةتحقيق االسررررتغالل واالسررررتخدام الرشرررريد للموارد  تتعامل التنمية المسررررتدامة مع الموارد الطبيعية باعتبارها موارد  

إلى إعادة تدو،ر المخلفات الناتجة عن هذا   اسرررررررررتخدامها وتسرررررررررعىعلى ترشررررررررريد   تدميرها وتعملتحاول جاهدة الحد من نضرررررررررومها أو 
 االستغالل.

( الى ان االستدامة االقتصادقة تهد  إلى ز،ادة الكفارة االقتصادقة والنمو وفرة  249   2019 ونوري،كما أشار )الشامي          
بينما تهد  االسرررررتدامة االجتماعية إلى دعم المشرررررار،ع الصرررررغيرة. وخلق فرة عمل للغالبية الفقيرة في   الرسرررررمي،العمل في القطاي  

نسرررررربة لالسررررررتدامة البيئية فهي تهد  إلى ضررررررمان االسررررررتخدام المسررررررتدام للموارد الطبيعية الالزمة للنمو القطاي غير الرسررررررمي، أما بال
فذن الهد  من أهدا  التنمية المسرتدامة هو اسرتيعا  األوضراي المناسربة وتهيئة الظرو    والخاة.االقتصرادي في القطاعين العام 

وميئات العمل الالئق. من    الجماعي،واالزدهار   للموارد،والتخصرررريص الفعال   المسررررتدام،المحددة التي تعيز تنمية النمو االقتصررررادي  
فذن الهد  النهائي ألهدا  التنمية المستدامة هو إنشار اقتصادات رمستدامة ومبتكرة وموجهة ليشخاةر   التجار،ة،منظور األعمال 

 (Chams and Josep,2019: 110)والنسار وال سيما لجيل الشبا   العمل،تعمل على تحسين فرة 
 

 ثانيًا: معوقات تحقيق التنمية المستدامة:
قت متأخر الى مشررررررررررركلة ندرة الموارد الطبيعية واالقتصرررررررررررادقة على المسرررررررررررتوى العالمي، وأن لقد تنبه الدول والمنظمات في و         

لذلم   استمرار االستخدام غير العقالني لهذه الموارد قد قعرضها لالستنيا  ومالتالي عدم القدرة على تلبية احتياجات األجيال القادمة
ة بكفارة عالية، وتحقيق العدالة االجتماعية بين الناس، من خالل ضمان هان من الضروري التعامل مع الموارد الطبيعية واالقتصادق

تكافؤ الفرة في مجاالت التعليم والصرررررحة والرفاهية، يدعي العديد من المدير،ن أن تكالي  التنمية المسرررررتدامة تفوق الفوائد المترتبة 
ة في انشررررررررطتهم وهذه الحجة هي انعكاس لسررررررررياق عليها لذلم قحاول العديد من أصررررررررحا  الشررررررررركات عدم اعتماد التنمية المسررررررررتدام

( ، ومالرغم من الجهود العالمية فذنها زالت قاصررررررررررة ومحدودة في تحقيق Bansal,2002:123مؤسرررررررررسررررررررري قدقم ققع فيه المديرون)  
امة مع االسررررررررررتدامة وقد قعود ذلم لمحدودقة الموارد الالزمة ونقص الجهود الداعمة فضرررررررررراًل عن عدم موائمة تقنيات تحقيق االسررررررررررتد

الظرو  االقتصرررررررررررررادقة واالجتماعية للبلدان وذلم الن تطبيق مثل هذه المعايير قد قكل  البلدان تكالي  إضرررررررررررررافية قد تجدها بعب 
( ومن الجدير بالذكر فان معوقات تحقيق التنمية المسرررررررررتدامة في المجال  9،  2011الدول والشرررررررررركات غير ضررررررررررور،ة  )الحسرررررررررن،  

حسرررراسررررية فتعقيد عملية الحفر واإلنتاا ز،ادة الطلب على النفي والغاز في معظم المنامق مع تفاقم الشررررركات النفطية قد قكون اهثر  
الهردر نتيجرة لعمليرات التخر،رب في بعب منرامق النيعرات قمثرل تحردي حقيقي قعوق تحقيق التنميرة المسررررررررررررررتردامرة ، كمرا ان االزمرات  

في تحقيق التنمية المسررررتدامة  فتقلب األنظمة المالية، وارتفاي االقتصررررادقة قد القت بضررررللها على شررررركات النفي وحدت من خططها  
تكالي  البحب والتطو،ر واالبتكار وتقلبات األسرررعار تعد تحديدات حقيقية قد أصرررابت الشرررركات الكبرى المنتجة للنفي والغاز بالعجي  
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هذه التحدقات البد من ان تتضررافر  .ولغرال مواجهة مثل(  Mojarad,et al,2018:629في  تنفيذ سررياسررات التنمية المسررتدامة. )
الجهود ووضررررع الخطي الكفيلة بتحقيق التنمية المسررررتدامة من خالل اعتماد أنظمة للحسررررابات القومية  التي تقيس المؤشرررررات المادقة 

  2003عام  للنظام البيئي  وهو أمر ممكن من خالل إنشررار نظام حسررابات متكامل للبيئة واالقتصرراد وهو النظام الذي تم تطو،ره في 
من قبل األمم المتحدة و،تأل  من أرمع فئات حسرررررررررابية ) حسرررررررررابات للتلوث والطاقة والمواد التي توفر معلومات في الوحدات المادقة 
على مستوى الصناعة حول استخدام الطاقة والمواد وعن الفقد والتلوث، وحسابات حماقة البيئة وودارة المصروفات التي تحدد النفقات  

ها الصرررناعة أو الحكومة أو مكتب حماقة البيئة أو إدارة الموارد الطبيعية. وحسرررابات األصرررول للموارد الطبيعية سررروار في التي تتحمل
 ( (Dumitrana, et al ,2009: 46المؤسسات النقدقة أو في الوحدات المادقة )الغابات والمياه واألراضي والنظم اإلقكولوجية

 ابعاد التنمية المستدامة  
 
 البعد االجتماعي:-١

جودة حياة الناس والحفاظ عليها دون اإلضرررررررار بالبيئة واإلفراط في اسررررررتغالل الموارد الموجودة    يتضررررررمن هذا البعد تحسررررررين        
وهياهل إدارة   الموارد،وحقوق المجتمعات التي توجد فيها   للموامنين،فيها. وهذا قشررررررررمل ضررررررررمان الحقوق السررررررررياسررررررررية واالقتصررررررررادقة 

تم   (Yusuf ,et al ,2018:504)والتنمية البشرر،ة المسرتدامة   المجتمع،وثقافة  العمل،وحقوق   اجتماعًيا،المناسربة والوعي   الشرركات
ية  االعترا  بالبعد االجتماعي على أنه رالركييةر األهثر تحدًقا للتنمية المسررتدامة، ال سرريما عندما يتعلق األمر بأسررسرره التحليلية والعمل

مفهوم العدالة االجتماعية في صرررميم أهدا  التنمية المسرررتدامة. تتعلق العدالة االجتماعية بذنشرررار مجتمع ققوم على  والنظر،ة. قعتبر 
مبادئ المسرررررراواة والتضررررررامن وحقوق اإلنسرررررران مثل تكافؤ الفرة وفرة الحياة وأنماط الحياة. يتم تضررررررمين االحتياجات التالية التي 

 Sharma and(  الحمراقرة، المشرررررررررررررراركرة الحر،رةات األسرررررررررررررراسرررررررررررررريرة ألفراد المجتمع وهي )تعتبر مهمرة لكرل فرد في مفهوم االحتيراجر
Singh,2021:57)  )  .  يركي البعد االجتماعي للتنمية المسررررررررررررتدامة على أن اإلنسرررررررررررران هو جوهر التنمية وهدفها النهائي من خالل

لمحتاجين باإلضررررررررررافة إلى ذلم. حق الشررررررررررعو  في االهتمام بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتقدقم الخدمات االجتماعية لجميع ا
المسررررتدامة ينطوي على اسررررتغالل    االجتماعي للتنميةالبعد   (.33   2015واخرون،المشرررراركة في صررررنع القرار بكل شررررفافية )محمد،  

ى وظائ  الطاقة المتاحة لهم إلى أقصى حد ممكن لتحقيق الحر،ة واالزدهار من خالل تسهيل دخولهم إلى سوق العمل ووصولهم إل
هاملة تتناسب مع قدراتهم.  البعد االجتماعي هو البعد اإلنساني بالمعنى الضيق مما قجعل النمو وسيلة للتماسم االجتماعي وعملية 

والتي من المفترال أن تشرررمل إمكانية المسررراواة بين األجيال المتعاقبة بقدر ما هي بين الدول المختلفة.  التنمية في االختيار البشرررري 
األسرررراسررررية التي قضررررمن حياة اجتماعية متوازنة  بما بالمتطلبات( يهتم البعد االجتماعي للتنمية المسررررتدامة 72   2020  حمد،أ )سرررريد

والتعليم والحررد من الفقر وعرردالررة التوز،ع   االهتمررام بررالصررررررررررررررحررةلجميع افراد المجتمع كمررا يهتم بتنميررة قرردرات أفراد المجتمع من خالل  
ة والمشررراركة الفعالة مما قجعل األفراد مسرررتعدين للعطار والتضرررحية والعمل الجماعي لشرررا يي،د من  وتوسرررعة نطاق الحر،ات السرررياسررري

 .  (58   2020عقالنية استغاللهم للموارد وتحسين نوعية حياتهم ) مسعودي واخرون،  
 
 البعد االقتصادي:  -٢

استخدام الموارد بطر،قة فعالة من أجل إحداث وثار إقجابية مو،لة األجل مع تقليل ا ثار السلبية الستغالل   هذا البعد إلى  قشير      
على المدى  ورمحيتهافذن هذا قعني اسررررررتخدام الموارد بطر،قة تضررررررمن وجود األعمال التجار،ة  المنظمات،الموارد. من خالل منظور 



٢٢٠٢ ،  ٣، العدد ٢اإلصدار  مجلة مارسيل للعلوم االجتماعية،   

 11 

جوهر البعد االقتصررررررررادي للتنمية المسررررررررتدامة في تحقيق نمو مسررررررررتدام في الدخل  قمثل .   Yusuf ,et al ,2018:504 ))الطو،ل 
القومي من الناحيتين الكمية والنوعية فمن الضرررررررررررررروري أال قكون النمو على حسرررررررررررررا  البيئة  حيب قجب أن ققترن بخلق المي،د من  

ن هذا البعد قسرررررتند على المبدأ الذي يتطلب فرة العمل مع عدم تركيي الثروة المسرررررببة الفتقار فئات اخرى من شررررررائح المجتمع  وا
تعظيم رفاهية المجتمع واقضرررررررررًا القضرررررررررار على الفقر أو الحد منه عن مر،ق االسرررررررررتخدام األمثل للموارد الطبيعية والعمل على تقليل 

ا هي ( ، كما تطلب النظرة األوسرررع واألهثر أهمية لال2     2018وترشررريد اسرررتهال  الطاقة والموارد الطبيعية ) عقون ،   سرررتدامة أقضرررً
العمل الجاد على اسرتخدام الموارد ونشررها بشركل فعال بمرور الوقت اذ يتم تنفيذ اإلنتاا بأقل التكالي  وتوجيه الموارد إلى المجاالت  
التي تسرررررراهم بشرررررركل أهبر في الفوائد. قمكن تفسررررررير االسررررررتدامة االقتصررررررادقة على أنها تخصرررررريص الموارد بمرور الوقت )المدخرات  

(، كما يتضرررمن  Krstic,et al,2018:201تثمارات( بطر،قة تضرررمن أعلى مسرررتوى من الرفاهية ليجيال الحالية والمسرررتقبلية.) واالسررر
البعد االقتصررررررررادي للتنمية المسررررررررتدامة ز،ادة الدخل القومي الحقيقي للدولة خالل فترة زمنية ممتدة بحيب يتجاوز معدل التنمية معدل  

ق ز،ادات متتالية ومسررررررتمرة في متوسرررررري   نصرررررريب الفرد الحقيقي من المنتج الومني ) سرررررريد أحمد ،  الي،ادة السرررررركانية من أجل تحقي
( واخيرًا فان البعد االقتصررادي يركي بشرركل أسرراسرري على تحقيق )النمو االقتصررادي المسررتدام ،هفارة اسررتثمار الموارد،   72     2020

لبعد االقتصرررررادي للتنمية المسرررررتدامة  موضررررروعات أخرى مهمة في إشرررررباي الحاجات األسررررراسرررررية، العدالة االقتصرررررادقة( كما و،غطي ا
االقتصراد قفرضرها تطور الواقع االقتصرادي المحلي ومنها) المشركالت االقتصرادقة الكبرى كالتضرخم والبطالة واألمن الغذائي وقضراقا 

 .  (51   2019النهضة االقتصادقة ) مسعودي واخرون ،  
 
 البيئي:  البعد-٣
والتي ال قمكن لذنسرررررران   أخرى،تعلق هذا الجانب من االسررررررتدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المعادن والجو من بين أمور  ي 

أن يوجد في غيابها. كما انها حماقة مصررررررادر المواد الخام الالزمة لتلبية احتياجات اإلنسرررررران اذ ال ينبغي لذنسرررررران أن قخلق نفاقات 
قكمن  (Yusuf ,et al ,2018:503 ) وأن االستهال  البشري قجب أن يدر  و،ؤكد االستدامة.    البيئة،وعبه أهثر مما قمكن أن تست

جوهر هذا البعد في المقام األول من خالل االهتمام باالسرتخدام األمثل والعقالني للطاقة واالقتصراد في الموارد غير المحددة )مثل    
بما قد قحدث لينظمة البيئية والتي تشرمل المنا   والتنوي البيولوجي والمحيطات والغابات   النفي والفحم والمعادن( كما يتضرمن التنبؤ

من خالل العمل على أسررررررررراس مبدأ الوقاقة لتحقيق االسرررررررررتدامة عن مر،ق حسرررررررررا  كمية ونوعية الموارد الطبيعية المتاحة في العالم 
ارال مع مبادئ التنمية المسرتدامة  و،مكن تلخيص البعد البيئي من  وكيفية ترشريدها ألن عامل اإلسررا  البيئي من العوامل التي تتع

خالل )ضرررررررررورة الحفاظ على المياه والحفاظ على ثرار األرال والتنوي البيولوجي والحد من تل  الترمة واالسررررررررتخدام المفرط للمبيدات 
 .  (21     2018ته ( ) عقون ،  وحماقة المنا  من االحتباس الحراري و ثم مسؤولية الدول المتقدمة من التلوث ومعالج

  

 المبحث الثالث: نتائج الدراسة الميدانية  -４
 أواًل: نبذة مختصرة عن شركة مصافي الشمال بيجي :

التابعة إلى وزارة النفي العراقية، ققع مقرها في تكر،ت، تأسرسرت عام    16واحدة من الشرركات الرررررررررررررررر   شرركة مصرافي الشرمال هي      
  1997وقد تم إدارة الشرررررركة في حينها بواسرررررطة المؤسرررررسرررررة العامة لتصرررررفية النفي والغاز، في عام    101بموجب القانون رقم   1976

الشررركة مختل  أنواي   تنتج  .وأصرربح اسررم الشررركة شررركة مصررافي الشررمال/شررركة عامة 22صرردر قانون شررركات القطاي العام المرقم  
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وز،ت الغاز والنفي األسرررررررررود المعد للتصررررررررردير ومختل  أنواي   المنتجات مثل بني،ن خالي الرصررررررررراة ووقود الطائرات والنفي األبيب
للبني،ن وز،ت المحركات للدييل وز،وت مكائن الخيامة والمحوالت ومنتجات اإلسررررررررررررررفلت والكبر،ت وغاز    ز،ت المحركاتالي،وت مثل 

 .الوقود والغاز السائل...ال 
 ثانيًا: الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة:

 ديمغرافية لعينة الدراسة ( الخصائص ال3جدول )

 النسبة التكرار الفئة المتغير  ت
 % 73 269 ذكر الجنس 1

 % 27 96 انثى
 %8 30 30-20 العمر 2

31-40 199 55 % 
41-50 136 37 % 

 0 0 فأكثر   51 
 %1 4 ابتدائية  التحصيل الدراسي  3

 %8 30 متوسطة
 %9 35 اعدادية 

 % 24 84 دبةوم 
 % 29 105 بلالوريوس 
 % 18 63 دبةوم عالي 

 10% 38 ماجستير
 1% 6 دكتوراه 

 % 2 8 5- 1 سنوات الخدمة   4
6 -10 16 4 % 

11-15 157 44 % 
15-20 94 25  % 

21-25 41 %12  
  13% 49  26فأكثر    

 51%  184 اداري  طبيعة العمل    5
  49%  181 فني

N365 

( فيما يتعلق بمتغير الجنس ان عدد المسررررررررررتجيبين من الذكر أهبر من عدد االناث 3أظهرت النتائج من خالل جدول )             
%( وقد قعيى هذا االختال  نتيجة الن ادارة شرررررركات النفي ومسررررربب  27%( بينما كانت نسررررربة االناث )73اذ كانت نسررررربة الذكور )

وظي  الذكور أهثر من االناث. في حين أظهرت النتائج ان اهثر من نصررررررر  المسرررررررتجيبين هم مبيعة اعمالها الخاصرررررررة تميل الى ت
%( وهذا قعني ان غالبية موظفي الشركة هم من الشبا  إذا اعتبر ان اعمار الشبا   55( ومنسبة )  40  -31ممن تتراوح أعمارهم )

للشرركة ، اما فيما يتعلق بمتغير التحصريل الدراسري فقد اظهرت  ( وهذا النتيجة تعد إشرارة إقجابية 40  -20في العراق تتراوح ما بين )
% ( للدبلوم  24نتائج الدراسررررررررررة ان اعلى نسرررررررررربة سررررررررررجلت للموظفين والعاملين من حملة الشررررررررررهادات ) الدبلوم والبكالور،وس( بواقع )

ن دور على المسرررتوى التشرررغيلي %(  وهذا التفاوت في النسرررب قد قعيى الى حاجة الشرررركة لهذا النوي من الشرررهادات لما لهم م29و)
( سرنة بنسربة 15  -11للشرركة ، اما فيما يتعلق بسرنوات الخدمة فقد سرجلت اعلى نسربة للموظفين اللذين تتراوح خدمتهم في الشرركة )
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ني.  %( ف49%( اداري و)51%( . واخيرًا فيمرا يتعلق بطبيعرة العمرل فقرد كرانرت النترائج متقرارمرة بين )اإلداري والفني( بمواقع )44)
 وهذه النتائج تعد جوابًا للتسارل األول في مشكلة الدراسة حول خصائص ومبيعة رأس المال البشري للشركة المبحوثة.  

 ثالثًا: التحةيل الوصفي ألبعاد رأس المال البشري:
( ترتيب ابعاد رأس المال البشرررررررري حسرررررررب أهميتها النسررررررربية اذ نال بعد المهارات المرتبة األول من حيب  4يوضرررررررح الجدول )        

( واهمية نسررررربية مرتفعة بواقع  0.69( وانحرا  معياري قدره )3.61األهمية من وجهة نظر عينة الدراسرررررة اذ بلغ وسرررررطه الحسرررررابي )
د ) المخبرات والمعرفة ( المسررررررررررررتو،ات األقل على التوالي ، تعكس هذه النتيجة مسررررررررررررتوى اهتمام %( في حين احتلت بقية االبعا72)

عينة الدراسرررررة بأبعاد راس المال البشرررررري، وهذه النتيجة تعد جوابًا على التسرررررارل الثاني في مشررررركلة الدراسرررررة حول )مسرررررتوى االهتمام 
        بأبعاد رأس المال البشري من وجهة نظر عينة الدراسة  (.  

 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية ألبعاد رأس المال البشري4جدول )

 مستوى األهمية  األهمية النسبية  االنحرا  المعياري  الوسي الحسابي  البعد ت
 3 % 70 0.74700 3.5321 المعرفة   1
 1 % 72 0.69671 3.6123 المهارات  2
 2 % 71 0.75337 3.5786 الخبرات   3

   0.67805 3.5743 راس مال البشري 
 

 التنمية المستدامة:التحةيل الوصفي ألبعاد  رابعًا:  
( ترتيب ابعاد التنمية المسررررررتدامة حسررررررب أهميتها النسرررررربية اذ نال البعد االجتماعي المرتبة األول من حيب  5يوضررررررح الجدول )      

( واهمية نسررررربية مرتفعة بواقع  0.81( وانحرا  معياري قدره )3.57األهمية من وجهة نظر عينة الدراسرررررة اذ بلغ وسرررررطه الحسرررررابي )
بعاد )البعد االقتصرررادي و البعد البيئي (المسرررتو،ات األقل على التوالي، تعكس هذه النتيجة مسرررتوى  %( في حين احتلت بقية اال71)

 اهتمام عينة الدراسة بأبعاد التنمية المستدامة، وهذه النتيجة تعد جوابًا على التسارل الثالب في مشكلة الدراسة حول )مستوى االهتمام
 ة الدراسة  (.         بأبعاد التنمية المستدامة من وجهة نظر عين

 ( الوسي الحسابي واالنحرا  المعياري واالهمية النسبية ألبعاد التنمية المستدامة5جدول )        
 مستوى األهمية  األهمية النسبية  االنحرا  المعياري  الوسي الحسابي  البعد ت
 1 % 71 0.81967 3.5764 البعد االجتماعي  1
 3 % 68 0.68634 3.4301 البعد البيئي  2
 2 % 70 0.73034 3.5123 البعد االقتصادي 3

   0.67771 3.5063 التنمية المستدامة
 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصررائية لراس المال البشررري من خالل ابعاده )المعرفة، الخبرات،     خامسككًا: اختبار الفرضككية األولى
  .المهارات( في التنمية المستدامة بأبعادها )االجتماعية واالقتصادقة والبيئية( في الشركة المبحوثة

 التنمية المستدامة ( نتائج عالقات االرتباط بين ابعاد رأس المال البشري وابعاد 6جدول )

Correlations 

Spearman's rho البعد  البعد االجتماعي  الخبرات المهارات المعرفة 
 البيئي

البعد 
 االقتصادي

 المعرفة
Correlation Coefficient 1.000      
Sig. (2-tailed) .      
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N=365                                                                                                         

 تحةيل نتائج عالقات االرتباط:  -５
رأس المال البشررررررررري من  ( بين0.01عند مسررررررررتوى معنو،ة )( إلى وجود عالقة ارتباط مردقة موجبة 6تشررررررررير النتائج الجدول رقم ) .1

اذ بلغت قيم معامل  خالل بعد المعرفة ومين التنمية المسررررررررررررررتدامة من خالل )البعد االجتماعي، والبعد البيئي والبعد االقتصررررررررررررررادي( 
( على التوالي، وهي قيم موجبرة تعكس مبيعرة عالقرة االرتبراط القو،رة بين 0.636( و )0.567( و )0.630بين االبعراد )االرتبراط  
 .االبعاد

( بين رأس المال البشري من خالل  0.01( إلى وجود عالقة ارتباط مردقة موجبة عند مستوى معنو،ة )6تشير النتائج الجدول رقم ) .2
ومين التنمية المستدامة من خالل )البعد االجتماعي، والبعد البيئي والبعد االقتصادي( اذ بلغت قيم معامل االرتباط    المهاراتبعد  

 ( على التوالي، وهي قيم موجبة تعكس مبيعة عالقة االرتباط القو،ة بين االبعاد.0.711( و )0.596( و ) 0.665بين االبعاد )
( بين رأس المال البشري من خالل  0.01( إلى وجود عالقة ارتباط مردقة موجبة عند مستوى معنو،ة )6تشير النتائج الجدول رقم ) .3

بعد االجتماعي، والبعد البيئي والبعد االقتصادي( اذ بلغت قيم معامل االرتباط بين  ومين التنمية المستدامة من خالل )ال  الخبراتبعد  
 ( على التوالي، وهي قيم موجبة تعكس مبيعة عالقة االرتباط القو،ة بين االبعاد.0.740( و )0.500( و )0.774االبعاد )
 داللرة  وذات  موجبرة  مردقرة ارتبراط  عالقرة هنرا   ان النترائج  أظهرت(  6) عالقرات االرتبراط مصررررررررررررررفوفرات  جردول  خالل  من          
التنمية المسرتدامة من خالل ابعادها ) البعد  رأس المال البشرري من خالل ابعاده )المعرفة، المهارات، الخبرات ( بين بين ما معنو،ة

توجد عالقة والتي مفادها )ومناًر على هذه النتائج نقبل الفرضررية الرئيسررية األولى    االجتماعي ، البعد البيئي ، البعد االقتصررادي ( ،
ارتباط ذات داللة إحصررررررررائية لراس المال البشررررررررري من خالل ابعاده )المعرفة، الخبرات، المهارات( في التنمية المسررررررررتدامة بأبعادها  

  )االجتماعية واالقتصادقة والبيئية( في الشركة المبحوثة.

N 365      

 المهارات
Correlation Coefficient .965** 1.000     
Sig. (2-tailed) .000 .     
N 365 365     

 الخبرات
Correlation Coefficient .640** .701** 1.000    
Sig. (2-tailed) .000 .000 .    
N 365 365 365    

 البعد االجتماعي 
Correlation Coefficient .630** .665** .774** 1.000   
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .   
N 365 365 365 365   

 البعد
البيئي    

 

Correlation Coefficient .567** .596** .500** .668** 1.000  
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .  
N 365 365 365 365 365  

 البعد االقتصادي
Correlation Coefficient .686** .711** .740** .886** .673** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . 
N 365 365 365 365 365 365 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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،  المعرفة، الخبراتتوجد عالقة أثر ذات داللة إحصررررررائية لرأس المال البشررررررري من خالل أبعاده )    اختبار الفرضررررررية الثانية خامسرررررراً 
 المهارات( في التنمية المستدامة بأبعادها )االجتماعية واالقتصادقة والبيئية( في الشركة المبحوثة.

 س المال البشري وابعاد التنمية المستدامةبين ابعاد رأاألثر نتائج عالقات ( 7جدول )           

 المتغير التابع  المتغير المفسر  
R R2 F sig B T 

 التنمية المستدامة  رأس المال البشري
 المعرفة

 0.000 237.352 0.664 0.815 البعد االجتماعي 
-0.035 -0.297 

 2.163 0.302 المهارات
 13.590 0.687 الخبرات
 المعرفة

 0.000 57.608 0.324 0.569 البعد البيئي 
0.162 1.157 

 1.539 0.255 المهارات
 2.647 0.159 الخبرات
 المعرفة

 0.000 195.316 0.619 0.787 البعد االقتصادي
0.314 3.052 

 0.419- 0.065- المهارات
 11.482 0.551 الخبرات

N=365  

 

المعرفرة،  )( ان ابعراد ارأس المرال البشررررررررررررررري  7أظهرت النترائج من خالل جردول مصررررررررررررررفوفرة قيم معرامالت االنحردار المتعردد )
%( من التباين الحاصرررررل في البعد االجتماعي للتنمية المسرررررتدامة بالنظر الى قيمة معامل 66المهارات، الخبرات( تفسرررررير ما قيمته )

( على  F=237.352عوامل أخرى غير داخلة في االنموذا االحصرررررررررررررائي، كما تؤكد قيمة )%( قعود ل34(، والمتبقي )R2التحديد )
( التي تعكس العالقة Bوجود داللة معنو،ة في تفسررير نتائج البعد االجتماعي من خالل ابعاد رأس المال البشررري. كما جارت قيمة )

،ة وهذا قعني في حال ازداد اهتمام الشررررررررررررركة بالمعرفة ( ليسررررررررررررت ذات داللة معنو -0.035ما بين المعرفة والبعد االجتماعي بقيمة )
( وحدة، وكلما ارتفع االهتمام الشرررررررررررررركة بالمهارات بمقدار وحدة واحدة 0.035بمقدار وحدة واحدة انخفب البعد االجتماعي بمقدار )

دة واحدة تحسرررررن مسرررررتوى البعد ( وكلما ارتفع االهتمام الشرررررركة بالخبرات بمقدار وح0.302ارتفع مسرررررتوى بالبعد االجتماعي بمقدار )
 ( وحدة.0.687االجتماعي بمقدار )

%( من التباين الحاصررررررل في 32كما أظهرت النتائج من خالل الجدول أعاله ان ابعاد رأس المال البشررررررري تفسررررررر ما قيمته ) 
قعود لتررردخرررل عوامرررل أخرى غير داخلرررة في االنموذا68( وان المتبقي )R2البعرررد البيئي من خالل قيمرررة ) ،همرررا تؤكرررد قيمرررة   %( 

(F=57.608( على وجود داللة معنو،ة في تفسرررررررير نتائج البعد البيئي من خالل ابعاد رأس المال البشرررررررري ، كما جارت قيمة )B  )
( ذات داللة إحصرررررائية وهذا قعني كلما ارتفع اهتمام الشرررررركة  0.162التي تعكس مبيعة العالقة ما بين المعرفة والبعد البيئي بقيمة )

( ، وكلما ارتفع  اهتمام الشررررررررركة بالمهارات بمقدار وحدة 0.162بمقدار وحدة واحدة تحسررررررررن مسررررررررتوى البعد البيئي بمقدار ) بالمعرفة
( ، وكلما ارتفع مسررررتوى اهتمام الشررررركة بالخبرات مقدار وحدة واحدة تحسررررن البعد 0.255واحدة تحسررررن مسررررتوى البعد البيئي مقدار )

 ( وحدة .0.159البيئي بمقدار )
%( من التباين الحاصررررل في 61يرًا أظهرت النتائج من خالل الجدول أعاله ان ابعاد رأس المال البشررررري تفسررررر ما قيمته )اخ 

(  F=159.316%( تعود لعوامل أخرى غير داخلة في االنموذا االحصررررررررائي، كما تؤكد قيمة )39البعد االقتصررررررررادي وان المتبقي )
( التي تعكس Bد االقتصررررررررادي من خالل ابعاد رأس المال البشررررررررري، كما جارت قيمة )على ان الدالة معنو،ة في تفسررررررررير نتائج البع
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( ذات داللة إحصرائية وهذا قعني كلما ارتفع مسرتوى المعرفة بمقدار 0.314مبيعة العالقة ما بين المعرفة والبعد االقتصرادي بقيمة )
رت النتائج ان المهارات ليس لها تأثير معنوي على  ( وحدة . في حين أظه0.314وحدة واحدة تحسررررررررررن البعد االقتصررررررررررادي بمقدار )

( وهذا قعني كما ارتفع مسررتوى المهارات بمقدار وحدة واحدة انخفب مسررتوى البعد -B( )0.065البعد االقتصررادي اذ ظهرت قيمة )
لبعد االقتصرررررادي (. وكلما ارتفع مسرررررتوى اهتمام الشرررررركة بالخبرات مقدار وحدة واحدة تحسرررررن مسرررررتوى ا0.065االقتصرررررادي بمقدار )

 (.0.551بمقدار )
من خالل النترائج المرذكورة انفرًا نالحظ مقردار األثر الرذي يلعبره رأس المرال البشررررررررررررررري من خالل ابعراده )المعرفرة، المهرارات،  

الفرضررررررية    الخبرات( في التنمية المسررررررتدامة من خالل ابعادها )البعد االجتماعي، البعد البيئي، البعد االقتصررررررادي( وهذه النتائج تدعم
،  المعرفة، الخبراتتوجد عالقة أثر ذات داللة إحصررررررررررررررائية لرأس المال البشررررررررررررررري من خالل أبعاده )الرئيسررررررررررررررية الثانية التي مفادها )

ان النتائج المذكورة تعد جوابًا  االمبحوثة. كمالمهارات( في التنمية المسررتدامة بأبعادها )االجتماعية واالقتصررادقة والبيئية( في الشررركة  
 التسارل الرابع المثار في مشكلة الدراسة.  على

 االستنتاجات والتوصيات  -６
أظهرت نتائج الدراسرررررة وجود عالقة ارتباط قو،ة ما بين راس المال البشرررررري والتنمية المسرررررتدامة من وجهة نظر عينة الدراسرررررة.  

ارتفاي مسررررتوى التنمية المسررررتدامة في الشررررركة  وهذه النتيجة تشررررير الى ان ارتفاي مسررررتوى رأس المال البشررررري من شررررأنه ان يي،د من  
أظهرت نتائج الدراسررررررة ان مسررررررتوى اهتمام عينة الدراسررررررة بأبعاد رأس المال البشررررررري كانت مرتفعة ومتجانسررررررة، اذ أظهرت    المبحوثة.

ج الدراسرررررة ان الشرررررركة  أظهرت نتائ  النتائج الى ان عينة الدراسرررررة تولي بعد المهارات اعلى مسرررررتوى من االهتمام قياسرررررًا ببقية االبعاد.
وان رأسررررررررمالها البشررررررررري هم األسرررررررراس في تحقيق أهدافها في المبحوثة تهتم بالقوى العاملة بأهملها باعتبارها راألصررررررررول األهثر قيمةر 

ائج كانت مرتفعة ومتجانسرررة، اذ أظهرت النت  التنميةأظهرت نتائج الدراسرررة ان مسرررتوى اهتمام عينة الدراسرررة بأبعاد  التنمية المسرررتدامة.
أظهرت نتائج الدراسررررة ان خصررررائص رأس    اعلى مسررررتوى من االهتمام قياسررررًا ببقية االبعاد.  االجتماعيبعد الالى عينة الدراسررررة تولي 

المال البشرري في الشرركة المبحوثة على مسرتوى عالي من الجودة اذ أظهرت النتائج ان غالبية العاملين في الشرركة هم من أصرحا  
ادات العليا. أظهرت نتائج الدراسررررررة اهتمام الشررررررركة المبحوثة بتحقيق التنمية المسررررررتدامة من خالل أنشررررررطتها الخبرات الطو،لة والشرررررره

 وخاصة بما يتعلق بتحقيق الرفاهية االقتصادقة للعاملين من خالل العمل على اشباي حاجاتهم ورغباتهم على المدى الطو،ل.
 التوصيات:

على الحصررررررول على الخبرات المطلومة والمناسرررررربة من حملة الشررررررهادات العليا الذين    تركيي جهودها تحتاا الشررررررركة المبحوثة إلى
أن تضرررع بعب الخطي    الشرررركةقجب على   قكتسررربون المعرفة المطلومة من خالل خبراتهم بما قسررراهم في تعي،ي رأس مالها البشرررري.

تنمية مهارات وخبرات العاملين من خالل برامج   والعمل على  البشرررررررري،الفعالة ال سررررررريما في اسرررررررتثمار الجوانب المختلفة لرأس المال 
قجب على الشرركة العمل الجاد على اسرتخدام   تدر،بة عالية المسرتوى في مرق وأسراليب اسرتخدام الموارد الطبيعية بشركل أهثر كفارة.

قجب ان     لتخلص منها.أنظمة اإلنتاا الحديثة ال سررريما في مجال التخلص ومعالجة النفاقات الصرررلبة والسرررائلة و،جاد مرق سرررليمة ل
أن تكون    تحقيقه قجب  في أنشرررررررطتها اليومية ومن أجل  إداري حديب وفعال نهجمفهوم التنمية المسرررررررتدامة    تعمل الشرررررررركة على جعل

ان  قجب   والبشرررر،ة قابلة لتحقيق التنمية المسرررتدامة عند تطبيقها.العمليات التجار،ة للشرررركة التي توفر تحسررريًنا للموارد المالية والمادقة 
تطو،ر نظام تحفيي فعال قشررررجع الموظفين على  من خالل  مع أهدا  الشررررركة في التنمية المسررررتدامة.  تكون اهدا  الشررررركة متناغمة

 ولكن أقًضا باحتياجات األجيال القادمة ومالتالي المشاركة بنشاط في حل المشكالت. الخاصة،م ليس فقي باحتياجاتهم االهتما
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 ــ:المصادر  
( " دور الموارد البشارية في تيقي  التنمية المساتدامة " رساالة ماجساتير منشاورة ، جامه الشاميدة  م  2017صااليي ، ) ايمان ، .1

 لخضر بالوادي ،  كلية اليقوق والعلوم السياسية

مة في ( " التنمية المسااااتدامة ومتطلبات تيقيقيما " بيد مقدم لملتقت اسااااتراتيجية اليكو2011اليساااان ، عبد الر من ميمد ،) .2

 القضاء علت البطالة وتيقي  التنمية المستدامة ، السودان .

( " أثر راي المال البشاااري علت االبداإل اإلداري ، دراساااة ميدانية بالوكالة الوطنية لتساااير القر  2019خليدة ، ضااايوة ، ) .3

 ة والتجارة وعلوم التسيير .   بسكرة ، كلية العلوم االقتصادي–المصغر بسكرة " رسالة ماجستير منشورة ، جامعة ميمد خضير 

دور رأس المال البشاري واالداء المتميز للعاملين في  ( "2016الزبيدي ، غني د ام تناي ، المشامداني ، امنة عبد الكري  ممدي ) .4

المجلاد  (38تيقي  التفوق المنظمي بياد مياداني في ورارة النفط العراقياة " مجلاة الغزي للعلوم االقتصااااادياة واإلدارياة ، العادد )

(14. ) 

،   ( " تأثير أرس المال البشااري في ادارة التغيير التنظيمي2017الساااعدي، مديد، غالي،  سااين  ريجة، دواي، امير غان ، ) .5

مجلة القادساااية للعلوم االدارية دراساااة اساااتطالعية تيليلية يراء عينة من أعضااااء مجالس الكليات في جامعة كربالء "  مجلة 

 ( 15( المجلد )2د )واالقتصادية ، العد

( " دور ادارة الموارد البشاارية في تيقي  التنمية المسااتدامة " رسااالة ماجسااتير منشااورة ، 2020ساايد ا مد ، موالي الزين ،)  .6

 جامعة عبد اليميد بن باديس مستغان  ، كلية اليقوق والعلوم السياسية .

واقه التنمياة المسااااتاداماة في العراقق المعوقاات والتيادياات ( "  2019الشااااامي ، لبناان ،ااتر ، نوري ، اسااااراء عالء الادين ، ) .7

 (. 2019واستراتيجيات التطوير" مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ، المدتمر العلمي الدولي الثامن )

الرشاي  وأثر،ا في ( ،  تقنيات التصانيه  2018، الطويل ، اكرم ا مد ، الغضانفري ، مارب  ارم ، ا الطالبي ، ا مد عبد الساتار ) .8

ابعاد التنمية المستدامةق دراسة استطالعية في عدد من المنظمات الصناعية الصغيرة في ميافظة نينوى "  وقائه المدتمر العلمي 

 2018التخصصي الرابه للكلية التقنية اإلدارية ، بغداد ، 

س المال االجتماعي بيد اساتطالعي يراء عينة  ( " دراساة العالقة بين رأس المال البشاري ورأ2014العبادي ، ،اشا  فوري ،) .9

 ( .8( المجلد )31من التدريسيين في جامعة الكوفة " مجلة الغزي للعلوم االقتصادية واإلدارية ، العدد )

التنمية المسااتدامة من خالل البعد البي ي " رسااالة ماجسااتير منشااورة ، جامعة عبد اليميد بن باديس   ( "2018عقون ، نساايمة ،) .10

 ان  ، كلية اليقوق والعلوم السياسية .مستغ

( " رأس المال البشااااري ودور  في اال تفال بالزبون ،  بيد تطبيقي في شااااركة اسااااياساااايل 2021فخري ، نور  سااااين ،)  .11

 ( .50لالتصاالت " مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ، العدد)

( "  التنمية المساتدامة المفموم والعناصار  2015 الر من ،)ميمد ،عبدهللا  ساون ، دواي ، ممدي صاالح ، خضاير ، اساراء عبدهللا .12

 ( .67واإلبعاد " مجلة ديالت ، العدد )

أثر مكونات وابعاد رأس المال البشااااري في  ( "2016المسااااعودي ، مائدة  ميد تاي  ، البررنجي ، ا مد ميمد فممي سااااعيد ) .13

 (.24بيد استطالعي  في كلية الرافدين الجامعة" مجلة كلية الرافدين الجامعة ، العدد )، العالقات التنظيمية 

( " رأس المال البشاااري 2019المساااعودي ، مائدة  ميد تاي  ، البررنجي ، ا مد ميمد فممي ساااعيد ، عبود ، ساااال  ميمد، )  .14

 جي ، األسس ، المفا،ي  ، االبعاد " دار الدكتور للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، الطبعة األولت .االستراتي

( " العالقة بين أبعاد التنمية المساتدامة اطار تيليلي" ملتقت دولي  2019مساعودي ، ميمد ، مساعودي ، علي ، ابرا،ي  ، قعيد ،) .15

 .  2019نمية المستدامة نيو رؤى مستقبلية واعدة للدول النامية ، ق االتجا،ات اليديثة للتجارة الدولية وتيديات الت
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