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 : ملخص البحث -1

د البشرية الخضراء وأبعاد بتوصيف ممارسات إدارة الموارالبحث الحالي بصفة أساسية هتم ا     
تحديد طبيعة ونوع العالقة بين أبعاد ممارسات إدارة وكذلك ، كيات المواطنة التنظيمية البيئيةسلو

تحديد كيفية تحسين ، فضالً عن كيات المواطنة التنظيمية البيئيةالموارد البشرية الخضراء وسلو
هتمام بممارسات إدارة الموارد البشرية من خالل االمستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية 

                                                
لدكتوراه حاصل علي درجة ا –، مدرس إدارة األعمال بكلية التجارة جامعة مدينة السادات ىد/ عمار فتحي موس 1

عة التنظيمية، اإلدارة بالتجوال، الصمت ، البرابمن جامعة مدينة السادات، من اهتماماته البحثية: إدارة المواه
ت إدارة الموارد البشرية ، ممارساالمال النفسي، القيادة األصيلة، رأس العقد النفسي، التهكم التنظيمي ،التنظيمي

 .الخضراء، واالحتراق الوظيفي
لدكتوراه حاصل علي درجة ا – ، مدرس إدارة األعمال بكلية التجارة جامعة مدينة الساداتد/ محمد فوزي البردان 2

العدالة التنظيمية، سلوكيات المواطنة التنظيمية، تقدير الذات : من جامعة مدينة السادات، من اهتماماته البحثية

 التنظيمية، القيادة األصيلة، رأس المال النفسي، اإلرتباط بالعمل. 
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االعتماد على ولتحقيق ذلك تم  .عاملة بمدينة الساداتالشركات الصناعية ال الخضراء بالتطبيق على
مسئولي اإلدارة مفردة من  234عينة قوامها  باستخداملجمع البيانات األولية  قائمة االستقصاء

بمجموعة متنوعة من الشركات الصناعية بمدينة  لبشريةالموارد ا، وإدارة واإلدارة البيئية، العليا
 ،الكيماويات ،، الغزل والنسيج والصباغةالحديد والصلب هيأربعة قطاعات متنوعة  فيالسادات 

لموارد واقع ممارسات إدارة اأظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن وقد  .واألغذية والمشروبات
 .حدة ىنسبة لكل بعد من أبعادها علاإلجمالي وبال ىوالمست ىكانت منخفضة علالبشرية الخضراء 

واقع ممارسات متغيرات بعض حول العاملين  ات ذات داللة إحصائية بين إدراكوجود اختالفكذلك و
أن عن باختالف الخصائص الديموجرافية. كما كشفت النتائج  إدارة الموارد البشرية الخضراء

اإلجمالي  ىكانت متوسطة علي المستوة البيئية ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمي ىمستو
العاملين  ات ذات داللة إحصائية بين إدراكوجود اختالفو. ا علي حدةوبالنسبة لكل بعد من أبعاده

ووجود  ،باختالف الخصائص الديموجرافيةسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية  بعض أبعادحول 
ممارسة  ىومستورة الموارد البشرية الخضراء عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات إدا

وأن هذه العالقة طردية  لبيئية )مأخوذة بصورة إجمالية(،العاملين لسلوكيات المواطنة التنظيمية ا
 % من التباين الكلي67المتغيرات المستقلة مجتمعة في تفسير  تساهمكما . ةوذات داللة إحصائي

 العاملين لسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية(. ممارسة ىفي بيانات المتغير التابع )مستو
سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية  لتعزيز مستوىمجموعة من التوصيات  وتوصل الباحثان إلى

 .من خالل زيادة ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء

 : مقدمة -2
يئياة علاى ايد بتأثير القضاايا البأصبحت االستدامة قضية عالمية حيث تهتم المنظمات بشكل متز    

تباار قاادرتها التنافسااية ونجاحهااا علااى الماادى الطوياال. وماان وجهااة النظاار القائمااة علااى المااوارد، تع
تها ارد وقيمالموارد البشرية عوامل مهمة لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمات، نظراً لندرة هذه المو

 . (Paillé et al.,2014)وعدم قابليتها للتكرار والتفرد الذي تتمتع به 
إلاى جعال  ولقد أدى تزايد االهتمام بشأن قضايا البيئة في السنوات األخيرة مان جاناب المنظماات    

ادرات العدياد مان المباتتخاذ المنظمات  مما جعلمفهوم التوجه األخضر نقطة تركيز ومحور اهتمام، 
ارد ، وإدارة الماود الخضاراءاألخضار، وسلسالة التوريا التساويقاإلدارة الخضراء، والخضراء مثل 

ارد البشرية الخضراء. ومن بين تلك الممارسات الخضراء من جانب المنظماات اكتسابت إدارة الماو
نظماة البشرية الخضراء اهتماماً متزايداً، حيث يتطلب التحرك نحاو الممارساات الخضاراء فاي أي م

 . لها دعم الموارد البشرية
هااوم )التوجااه األخضاار( كاسااتراتيجية متبناااه كجاازء ماان تعتمااد بعااض المنظمااات علااى مف كمااا    

خلاق ومبادرات مسؤوليتها االجتماعية، حيث تعتنقهاا المنظماات مان أجال تحقياق الميازة التنافساية 
ة ضامن حماياالعالمة التجارية الخاصة بها. فمنظمات اليوم التي ال تبتكر وال تنفاذ السياساات التاي ت

اظ مان حياث العالماات التجارياة ولكان أيضااً مان حياث االحتفاالبيئة تخسر ضد منافسايها لايف فقا  
إلعانات شركة جوجل بسياسات إدارة الموارد البشرية الخضراء حيث تقدم ااهتمام بالعاملين. فنجد 

ضاوي للسيارات الهجينة، وأسواق المزارعين في الموقع، وقسائم التنقال الخضاراء، والتنظياف الع
ل تبناي لتاي تقرهاا بمثاباة تشاجيع للعااملين واالحتفااظ بهام مان خاالهذه المبادرات الفريدة ا ،الجاف

 .(Pandey et al.,2016)الممارسات الخضراء في العمليات التي تقوم بها 
ارساات الدور الحيوي الاذي يؤدياه القاائمين علاى إدارة الماوارد البشارية فاي دعام المم وفي ظل    

(. ينبغااي إلدارة Jabbour et al.,2010,2012; Jabbour & Santos,2008الخضااراء )
المااوارد البشااارية كشاااريك اساااتراتيجي، ووظيفاااة ذات قيمااة مضاااافة أن تااادرك أهمياااة الممارساااات 
 الخضاااراء، وأن تشااارع فاااي األنشاااطة الصاااديقة للبيئاااة، وأن تغيااار العملياااات القائماااة، وأن تاااوائم

 . Mishra et al.,2014)ممارساتها مع التوجه نحو البيئة الخضراء )
وفي ظل ما تتعرض له منظمات اليوم من ضغوط متزايدة التخاذ خطوات استباقية نحو تحسين       

البيئة، إال أن البحوث تشير إلى أن العديد من المنظمات تفتقر إلى المكافآت الرسمية للجهود البيئية 
فاار  ذلااك إلااى صاعوبة تحديااد المكافااآت البيئياة، وصااعوبة التنبااؤ ب يعااودمان جانااب العاااملين. وقاد 

تنفيذها، كما أن نطاقها واساع بحياث يتعاين علاى المنظماة أن تنفاق قادراً هاائالً مان الماوارد لتقناين 
معايير مناسبة جديدة. وعلى الرغم من ذلك فإن المنظمات التي ال تكافئ الجهود البيئية يجب عليها 
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 Daily et) علاااى العااااملين لتتجااااوز المتطلباااات الوظيفياااة لتحقياااق الكفااااءة البيئياااة االعتمااااد
al.,2009). 

 Zhang et)ويعتبر سلوك المواطنة التنظيمية البيئية مجاالً حديثاً في مجال البحوث التنظيمية      
al.,2016) ، البيئياة للعااملين قااد تبادو  ثانويااة التنظيميااة وعلاى الارغم ماان أن سالوكيات المواطناة

ون لها تاأثير مضااعف علاى األداء البيئاي األهمية عندما تؤخذ بشكل فردي، إال أنها تميل إلى أن يك
وهاذا ال يعناي أن مصاطلل المواطناة  (Paillé et al.,2014)عندما تتراكم على مر الزمن واألفراد 

يعكاف وظيفاة  هالبيئية يمكن أن يحل محل السياساات البيئياة، أو نظام اإلدارة أو التكنولوجياا، ولكنا
 ر عملية جعل الشركات موجهه بيئياً. اجتماعية غير زهيدة يقع على عاتقها شكل ومسا

لخضراء في دور ممارسات إدارة الموارد البشرية البحث في هذا ا انيتناول الباحثعلى ذلك و    
حيث  ،لساداتفي الشركات الصناعية العاملة بمدينة ا سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةتدعيم 

بين  لعالقةبااهتمت  التيت األجنبية والعربية تشير مراجعة الدراسات السابقة إلي ندرة الدراسا
 .التنظيمية البيئيةممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء وسلوكيات المواطنة 

 : وفرضيات البحث اإلطار النظري -3
اء، يشمل اإلطار النظري وفرضيات البحث؛ مفهوم وممارسات إدارة الموارد البشرية الخضر 

ة لبشريالمواطنة التنظيمية البيئية، ودور ممارسات إدارة الموارد ومفهوم وأبعاد سلوكيات ا
ك ث وذلالخضراء في تدعيم سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية، ومن ثم صياغة فرضيات البح

 على النحو اآلتي:
 :ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراءو مفهوم -3/1   
 : ضراءإدارة الموارد البشرية الخمفهوم  -3/1/1 

يختصر  مصطلل إدارة الموارد البشرية الخضراء والذي تتناولمع تزايد الدراسات التي       
عن  كونها أحد فروع اإلدارة الخضراء التي تستهدف الكشف (GHRM)باللغة اإلنجليزية إلى 

 ، والتنمية المستدامة(Jackson & Seo,2010)دور السلوك البشري في اإلدارة البيئية 
(O’Donohue & Torugsa,2016)مجموعة  ف إدارة الموارد البشرية الخضراء. حيث تعك

صالل للعمل االسياسات والممارسات والنظم التي تنتهجها المنظمة الخضراء لحث العاملين بها إلى 
ً (Opatha & Arulrajah,2014) الفرد والمجتمع والمنظمة والبيئة الطبيعية اسة درل. ووفقا

(Jabbour et al.,2010تعرف إدارة الموارد البشرية الخضراء بأنها جعل األبعاد ال ) وظيفية
يب التدروإلدارة الموارد البشرية خضراء مثل الوصف والتحليل الوظيفي واالستقطاب واالختيار 

 وتقييم األداء والمكافآت.
 إدارة الموارد البشرية الخضراء بأنها (Renwick et al.,2008)دراسة  تكما عرف

لعلماء اؤالء هعن دمج اإلدارة البيئية للشركات في وظائف إدارة الموارد البشرية، كما حدد  عبارة
، تطويرأن السياسات المتميزة في مجال االستقطاب، وإدارة األداء، والتقييم والتدريب، وال

ة يئيالب تيجيةوعالقات العمل، واألجور والمكافآت تعتبر أدوات قوية لمواءمة العاملين مع االسترا
ت إدارة ( بأنها المواءمة المنهجية والمخططة لممارساJabbour,2013للمنظمة. بينما يعرفها )

بأنها  (Mampra,2013)الموارد البشرية النموذجية مع األهداف البيئية للمنظمة. كما يعرفها 
ات سلمؤساستخدام سياسات إدارة الموارد البشرية لتشجيع االستخدام المستدام للموارد داخل ا

 هم.ءالتجارية وتعزيز القضايا البيئية التي تعزز من معنويات العاملين وتحقق رضا
 دارةإن الممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشرية هي البرامج الخضراء الفعلية إل

ثار د من اآلل الحالموارد البشرية والعمليات والتقنيات التي يتم تنفيذها فعلياً في المنظمات من أج
وارد ارة المرسات إداآلثار البيئية اإليجابية للمنظمات، والهدف النهائي لمما وتعزيزئية السلبية البي

 .(Arulrajah et al.,2016)البشرية الخضراء هو تحسين األداء البيئي المستدام للمنظمة 
ة للمتخصصين في الموارد البشرية هي يوتجدر اإلشارة إلى أن أحد المسؤوليات الرئيس

همية نظراً أل. (Priya et al.,2014)على دعم العاملين لتنفيذ المبادرات الصديقة للبيئة  الحصول
دور و. (Jabbour et al.,2010ة )إدارة الموارد البشرية في مختلف مراحل نظام اإلدارة البيئي

ر، اندماج العاملين وتعزيز بعض الممارسات البيئية مثل إعادة التدويتحقيق الموارد البشرية في 
نموذجاً نظرياً  (Renwick et al.,2013) ت دراسةكما وضع، (Ahmad,2015) وحفظ الطاقة

التدريب وتطوير العاملين، وإدارة األداء والتقييم، ويقدم سياسات متميزة في مجال االستقطاب، 
يئية عالقات العاملين، وأنظمة المكافآت كونها أدوات قوية لمواءمة العاملين مع االستراتيجية البو
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في ضوء األدبيات الناشئة في إدارة الموارد البشرية الخضراء قدمت دراسة و للمنظمة.
(Sudin,2011)  استهدفت من خالله تحديد محتوى إدارة الموارد البشرية ً دليالً ارشاديا

الخضراء، وكذلك تطوير نموذج جديد إلدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية الخضراء، واقتراح 
وجهة نظر اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية واإلدارة الخضراء، على أن يشمل  نموذج من

 النموذج المقترح نظام اإلدارة البيئية، ورأس المال الفكري األخضر والمواطنة البيئية للمنظمات. 
 :ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء -3/1/2

شرية لحاضر ممارسات إدارة الموارد البفي الوقت ايمارس عدداً كبيراً من المنظمات 
 بشريةالخضراء في السياق العالمي، وسوف تساهم هذه الممارسات الخضراء إلدارة الموارد ال

ساهمة رجال األعمال والمنظمات األخرى م جانبالتي يتم ممارستها والتي سيتم ممارستها من 
دارة تبر إألكاديمي أو العملي. وتعكبيرة في مجال إدارة الموارد البشرية سواء على المستوى ا

وهناك  .م1990عام الموارد البشرية الخضراء مجال ناشئ من البحوث في الدراسات التنظيمية بعد
ن األدبيات الموجودة بشكل عام يجب أن تتوسع من أ (Arulrajah et al.,2016)من يرى 

ارد المو ث على وظائف إدارةمنظور وظائف إدارة الموارد البشرية. حيث ركز عدد قليل من البحو
دمج بتعلق البشرية مثل التوظيف، والتدريب والتطوير، وتقييم األداء، وإدارة المكافآت فيما ي

مزيد ديها الرية لاإلدارة البيئية مع إدارة الموارد البشرية، وعلى الرغم من أن إدارة الموارد البش
 ت إدارةمارساالعديد من م كما أشار إلى أن. من اإلمكانات والنطاق لتحسين األداء البيئي للمنظمة

صميم الموارد البشرية الخضراء في إطار االثنى عشر وظيفة إلدارة الموارد البشرية مثل ت
تقييم وقية، الوظائف، وتحليل الوظائف، وتخطي  الموارد البشرية، واالستقطاب، واالختيار، والتر

ات ة وعالقلسالم، وإدارة االنضباط، وإدارة الصحة وااألداء، والتدريب، والتطوير، وإدارة المكافآت
بيئي داء الفي توسيع نطاق وعمق إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحقيق األساهم لين. تالعام

 المستدام للمنظمات.
ياق، أفضل الفار  البحثياة وتطاوير النظرياة والتطب (Ren et al.,2017)دراسة  تناولت كما      

راساة ألكاديمي الناشئ عان إدارة الماوارد البشارية الخضاراء. حياث سالطت هاذه الدوتقييم المجال ا
ج الضاوء علاى الحاجاة الملحااة إلاى تنظيار وقيااس إدارة المااوارد البشارية الخضاراء وتطاوير نمااوذ

منظاور متكامل عن محددات إدارة الماوارد البشارية الخضاراء والنتاائج المترتباة عليهاا. وبجاناب ال
ة مان ائف والاذي يركاز علاى ممارساات محاددة إلدارة الماوارد البشارية، واالساتفادالقائم على الوظا

عددة ممكنة متالتقدم المحرز في األدب االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية، تم مناقشة التطبيقات ال
بهااا،  المسااتويات، وأهميااة إدراك العاااملين بمبااادرات إدارة المااوارد البشاارية والخباارات المتعلقااة

خضااراء ثاار الساياقية والثقافيااة، كخارطاة طرياق لتحفيااز تطاوير حقال إدارة المااوارد البشارية الواآل
 للباحثين والمديرين والممارسين. 

لبشارية واستجابة إلى النقص الحالي في البحوث المقارنة الدولية في مجال إدارة الموارد ا
المختلفااة التااي تتبعهااا المناااهج  (Haddock-Millar et al.,2016)الخضااراء تناولاات دراسااة 

بياة إحدى المنظمات متعاددة الجنسايات فاي إدارة الماوارد البشارية الخضاراء فاي ثالثاة فاروع أورو
عاام لتازام ال)بريطانيا، ألمانيا، والسويد(. وتوصلت إلى أن الفروع األوروبياة الاثالث تتشاابه فاي اال

اخال تلاك تي تم تطويرها وتنفياذها دباالستدامة البيئية والتي ظهرت من خالل مجموعة المبادرات ال
م إدارة مؤشرات أداء بيئية رئيسية محددة داخل نظا في وجودنقص  إال أن هناكالفروع األوروبية. 

بيئااة األداء. وعلااى الاارغم ماان وجااود التاازام شااامل باالسااتدامة البيئيااة، إال أن موقااع ومواءمااة ال
بعاة ماات التاذلك الطريقة التي تختار بها المنظوالموارد البشرية يختلفان بين المنظمات التابعة، وك

ي تفساار زيااادة ارتباااط القااوى العاملااة باالسااتدامة البيئيااة. وحااددت الدراسااة عاادداً ماان العواماال التاا
ع ماالعالقاات االختالفاات فاي المنااهج، مثال المحاددات االساتراتيجية واألداء واألبعااد الثقافياة، مثال ا

 أصحاب المصلحة الرئيسيين.
ً هناك وو ناك هكون ويمكن أن ي .ظائف إلدارة الموارد البشرية والتي تعتبر تقليدية عموما

م هأل يأتيونستعرض فيما . تقليدية مجموعة متنوعة من الممارسات الخضراء تحت كل وظيفة
 :ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء

 :selection Green recruitment &االستقطاب واالختيار األخضر  (1)
 بها ةالقول بشكل عام، أن الشركات المعنية بالبيئة لديها إطار للسياسة البيئية الخاص يمكن

ولتحقيق ذلك  البيئية القائمة، تحتاج الشركات إلى قوة عاملة موجهة نحو البيئة ةولتحقيق السياس.
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لبديل فإن الشركات لديها بديالن: يتمثل البديل األول في التركيز على االستقطاب األخضر، أما ا
الثاني يتمثل في توفير التوعية الالزمة المتعلقة بحماية البيئة والتعليم والتدريب والتطوير للقوى 

 .البديل األول هو أكثر استباقية وفعالية من حيث التكلفة من البديل الثاني العاملة الحالية. ويعتبر
 كما تقوم بعضللمنظمات. وبالتالي، فإن البحث عن أفضل ممارسات االستقطاب األخضر أمر مهم 

سياسة االستقطاب الخاصة بها مع السياسات واالستراتيجيات البيئية. ويؤكد بدمج المنظمات 
٪( الذين 75أن معظم العاملين )أكثر من  British Carbon Trustاستطالع أجرته مؤسسة 

ا سياسة بيئية أن يكون لدى الشركة التي يعملون به أهميةيعتبرون العمل في منظمة ما يدركون 
 .(Clarke, 2006)نشطة للحد من انبعاثات الكربون 

كم يث يححوفي المملكة المتحدة تؤثر القضايا البيئية على جهود االستقطاب في المنظمات 
 لشاغرة.اظائف الخريجون على األداء البيئي وسمعة الشركة كمعيار التخاذ القرارات عند التقدم للو

ً عن طريق العالمة التجارية المبادرة بيئيويمكن تسهيل جذب المواهب  ً للمالمدركة بيئيا نظمة ا
صحاب . حيث يمكن أل(Renwick et al.,2008)باعتبارها "أصحاب األعمال المسؤولين بيئياً" 

ات، ة للشركلبيئياالعمل المسؤولين بيئياً جذب المواهب التي يحتاجون إليها لتنفيذ مبادرات اإلدارة 
وظائف ياً للقيق األهداف البيئية للمنظمة. ومن أجل جذب األشخا  المعنيين بيئتح فيوالتي تسهم 

ريق الف من الشاغرة، تعبر بعض الشركات عن قيم بيئية معينة )على سبيل المثال أن تكون جزءاً 
 ً ة. لوظيفيائياً( في إعالناتهم وبياألخضر من شركتنا، أو نحن أصحاب العمل المسؤول اجتماعيا

ً عن تفضيالتها لتعيين المرشحين الذين لديهم الكفاءة واالوتعرب بعض   تجاهاتالشركات أيضا
 للمشاركة في مبادرات اإلدارة البيئية للشركات.

ن الذي تقوم بعض الشركات عند عملية االختيار للوظائف الشاغرة باختيار المرشحين كما
يث حختيار، هم لالع المرشحين أو تقييمعند إجراء المقابالت م لديهم اهتمام بالبيئة كمعيار لالختيار

ار ك الختيلى ذليتم طرح األسئلة المتعلقة بالبيئة من قبل تلك الشركات. ويمكن للمنظمة أن تعتمد ع
ت الواجبالقة بالعاملين المرشحين المهتمين بالبيئة باإلضافة إلى معايير االنتقاء العادية المتع

 المحددة للوظيفة المعنية.
 :(Dilchert & Ones,2011) جزئينية االستقطاب واالختيار األخضر من عملوتتكون   

 استخدام طرق صديقة للبيئة للتوظيف مثل أدوات اإلنترنت، واستخدام الورق 
 عملية االستقطاب واالختيار. أثناءالمحدود 

  ن عند االختيار، واالهتمام باألفراد الذين يقدروقياس االتجاهات الخضراء
ير، اء، واتباع أنشطة أساسية صديقة للبيئة مثل إعادة التدوالممارسات الخضر

للفرد  حيث ينبغي إدراج العوامل الشخصية والطباعة األقل، والحفاظ على الطاقة،
 االستقطاب األخضر.  عند إجراء

 :Green Training & Developmentالتدريب والتنمية الخضراء  (2)
شرية د البة إلدارة المواريلمجاالت الرئيسيعتبر التدريب والتطوير في مجال البيئة من ا

ف لمستهدتحقيق األداء البيئي ا يصعبالخضراء في المنظمة، فبدون التدريب المناسب والتطوير 
يئية ة البللمنظمة. وفي الوقت الحاضر تقوم بعض المنظمات بتحليل وتحديد االحتياجات التدريبي

 ً بيئية. ارة البالبيئة، وكذلك تنفيذ مبادرات اإلدللعاملين من أجل جعل قوة العمل أكثر اهتماما
برامج  إجراءبواستناداً إلى تحليل احتياجات التدريب البيئي للقوى العاملة، تقوم هذه المنظمات 

قل جادة ومنهجية للتثقيف والتدريب والتطوير للعاملين بها من أجل اكسابهم المعارف وص
. كما (Arulrajah et al.,2016)دارة البيئية الجيدة مهاراتهم وتغيير اتجاهاتهم الالزمة نحو اإل

حليل ء التتم اقتراح بعض الممارسات الخضراء للتدريب والتطوير مثل )تدريب العاملين على إجرا
وفير األخضر لمكان العمل، وتطبيق التناوب الوظيفي لتدريب المديرين الخضر للمستقبل، وت

 لتدوير،ادة امة، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، وإعالتدريب عن جوانب اإلدارة البيئية للسال
ي وتنمية المهارات الشخصية الخضراء، وإعادة تدريب العاملين الذين يفقدون وظائفهم ف

 .(Renwick et al.,2008;2013) الصناعات الملوثة ذات الصلة(
قضايا  أنه ينبغي أن تشمل برامج تدريب وتطوير العاملين (Jain,2016)وترى دراسة 

اجتماعية وبيئية على جميع المستويات، بدءاً من االعتبارات المتعلقة بالصحة والسالمة، وقضايا 
أن تغطي مجموعة كاملة واالستدامة االستراتيجية على مستوى اإلدارة التنفيذية ومجلف اإلدارة. 

ال التجارية من المخاطر والفر  االجتماعية والبيئية واالقتصادية التي تنطوي عليها األعم
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إعالم العاملين عن اإلجراءات والسياسات الخضراء بما في ذلك  إلى باإلضافةووسائل تحديدها. 
رسالة المنظمة، والفوائد الموجهة نحو االستدامة، والمبادرات على مستوى المنظمة مثل  / رؤية

الوقاية والخفض(،  الحد من الغازات الدفيئة، وخلق المنتجات الخضراء. وإدارة النفايات )من حيث
وتدريب فرق عمل من موظفي الخطوط األمامية إلنتاج تحليل النفايات من مجاالت عملهم، وكذلك 

 إنشاء فرق خضراء في كل إدارة، مما يؤدي إلى التوعية العامة والتدريب الخا .
 :Green performance managementإدارة األداء األخضر   (3)

دار معلى  رة لالتصال بين المشرفين والعاملين الذي يحدثعتبر إدارة األداء عملية مستمت
 ً ة لمتصلالألهداف االستراتيجية للمنظمة. وتشمل إدارة األداء األخضر المسائل  السنة، دعما

ن لى تحسيداء إبسياسات المنظمة والمسؤوليات البيئية. ويؤدي إدماج اإلدارة البيئية في إدارة األ
ألداء ا( إلى أن إدارة (Jabbour et al.,2008تشير دراسة حيث نوعية وقيمة األداء البيئي. 

التي  هدافتهدف إلى تحسين أداء العاملين بشكل عام، حيث تقارن المنظمة نتائج العاملين مع األ
 األخضر ألداءمن خاللها يتم تحقيق األهداف االستراتيجية على المدى الطويل. بينما تعني إدارة ا

هم في ساهمتلبيئية، أن المنظمة تقوم بتقييم األداء البيئي للعاملين ومفي ضوء رؤية اإلدارة ا
 تحقيق النتائج البيئية في المنظمة. 

 لجميع الخضراء المعايير من سلسلة نشاءإ يعنى الخضراء األداء مؤشرات إن إيجاد
 من حدوال البيئية، والمسؤوليات الحوادث مثل عدة موضوعات تغطى األداء، تقييم في األعضاء
د دراسة . وتؤك(Tang et al.,2017) االهتمامات والسياسات البيئية وتقديم الكربون، انبعاثات

(Ahmad,2015) حد على أو العاملين على أن مؤشرات األداء الخضراء ال غنى عنها للمديرين 
 ال ثم منكافآت وإدارة األجور والم وفعالية عملية على المؤثرة الجوانب أهم فتقييم األداء من سواء
 األداء.  إدارة نظم فيعنها  غنى
 :Green Pay & Rewardsاألجور والمكافآت الخضراء  (4)

ين يشير نظام األجور والمكافآت إلى مجموعة التدابير المجزية من أجل جذب العامل
ملين العا والمحافظة عليهم وتحفيزهم، وذلك من أجل تشجيع المعرفة واالتجاهات والسلوكيات لدى

رى من نظام األجور والمكافآت الخضراء وظيفة رئيسية أخ ويمثلألهداف التنظيمية. لتحقيق ا
اً اً كبيرعتماداحيث تعتمد استدامة األداء البيئي للمنظمة  ،وظائف إدارة الموارد البشرية الخضراء

على  اريينعلى ممارسات إدارة األجور والمكافآت الخضراء لتحفيز المديرين والعاملين غير اإلد
 ،ماليةلافآت مكاال هما بادرات اإلدارة البيئية للمنظمات، ويمكن للمنظمات ممارسة ذلك بطريقتينم
 العاملين على أدائهم البيئي الجيد. مكافأةمن أجل  ماليةالمكافآت غير الو

مثل  العديد من ممارسات إدارة المكافآت الخضراء (Renwick et al.,2008)قد اقترح و
هارات اب الم، والحزم المصممة لمكافأة العاملين على اكتسالخضراء المكافأة /األخضر نظام األجر

ستخدام ط(، وا)المكافآت، والنقدية، واألقسا النقديةالخضراء، واستخدام مكافآت اإلدارة البيئية 
بية اإليجا مكافآت، والهدايا(، واستخدام الجازاتألوامكافآت اإلدارة البيئية غير النقدية )التفرغ، 

اإلدارة البيئية )ردود الفعل(، وخطة المكافأة الشخصية للجميع لكسب اإلشراف  في
ألدوار ، وا، والدعايةنظام المكافآت، ورب  )المكافآت األخضر/المواطنة، ورب  مخط  االقتراح مع

وظيفية / ال الخارجية، والثناء اليومي( والمشاركة في المبادرات الخضراء مع المكاسب الترويجية
ية لضريباة المديرون من خالل دعم العاملين في اإلدارة البيئية(، واستخدام اإلعفاءات )ترقي

 الخضراء.
 :Green involvementاالندماج األخضر  (5)

يقصد باالندماج بصفة عامة بأنه مشاركة العاملين في العملية التشغيلية والتزامهم بتحقيق 
ة في الوصول إلى التحسين التنظيمي. بينما النجاح للمنظمة، وكذلك المساهمة بقدراتهم المختلف

يقصد به كأحد التطبيقات البيئية وممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء توفير الفر  
للعاملين لالرتباط باإلدارة البيئية والتي تشمل عدة أنواع منها المشاركة، وثقافة الدعم، والمعرفة 

 Tang et)االلتزام باإلدارة البيئية للمنظمة  الضمنية، والتي تستهدف تحفيز العاملين على
al.,2017; Renwick et al.,2013) . 

وهناك عدة مقاييف لالندماج األخضر تتمثل في الرؤية الخضراء الواضحة والتي تعكف 
في ، البيئية القضايا في للمشاركة العاملين وترشد البيئية االدارة تدعم التي والرموز القيم نظام

 القضايا عن الوافية المعلومات المختلفة توفر االتصالقنوات و مناخ التعلم األخضرأن حين نجد 
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 وتعزيز العاملين بين شرافاإل مناخ بتهيئة وهذا بدوره يقوم .العمل أماكن فيللعاملين  البيئية
 بين رسمي غير أو سواء بشكل رسمي اتصال قنوات إن وجود عدةف ، لذلكالبيئية بالمسائل الوعي
وكذلك  ،خضراأل السلوكب وتحسين الوعي الخضراء، الثقافة انتشار إلى يؤدي أن يمكن لينالعام
 من البيئية دارةاإل في للمشاركة العاملين حفز مقياس تشجيع االندماج األخضر حيث يمكننجد 
القضايا  وحل المشكالت المتعلقة بتحسين المشاركة فر  توفير مثل الخضراء نشطةاأل تقديم خالل
 .  (Tang et al.,2017)نتاجية للعمليات اإل ئيةالبي

 الادور الاذي يؤدياه (Guerci et al.,2016)دعمت نتائج دراسة  وباالضافة إلى ما سبق،
ارساات األطراف ذوي العالقة بالمنظمة )العمالء وأصحاب المصلحة بالمنظمة( بشأن تنفيذ ثالث مم

ألداء وتاادريب واناادماج العاااملين، وإدارة ا إلدارة المااوارد البشاارية الخضااراء )التوظيااف األخضاار،
الء والتعويضات( ومقارنة آثار هاذه الممارساات علاى األداء البيئاي. وتوصالت إلاى أن ضاغوط العما

ارتبطاات بجمياااع ممارسااات إدارة الماااوارد البشاارية الخضاااراء محاال الدراساااة، فااي حاااين ارتبطااات 
املين، التادريب األخضار وانادماج  العا الضغوط التنظيمية فق  بالتوظيف األخضر؛ باإلضافة إلاى أن

 العالقاة وإدارة األداء األخضر والتعويضاات كاان لهماا تاأثير إيجاابي علاى األداء البيئاي كماا توساطا
 بين دور ضغوط األطراف ذوي العالقة بالمنظمة )من العمالء( في تحسين األداء البيئي.

بااين األبعاااد المختلفااة إلدارة إلااى أن ماان  (Nejati & Ahmad,2015)كماا توصاالت دراسااة     
 احثين عانالموارد البشرية الخضراء، كان التدريب هو األبرز ألنه أثر بشكل إيجابي على إدراك البا
ير لهاا تاأث وظيفة تجاه جاذبية والمكانة االجتماعية للمنظماة. باإلضاافة إلاى ذلاك، فاإن المكافاأة كاان

تماعياة وظيفي تأثير إيجابي على المكاناة االجإيجابي على جاذبية المنظمة، في حين كان للوصف ال
ن للمنظمااة. وعااالوة علاااى ذلااك، فقااد تباااين أن جاذبيااة المنظمااة ومكانتهاااا االجتماعيااة الناتجااة عااا

تابعاة ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء تؤثر بشكل كبير على نية الباحثين عان وظاائف لم
 المنظمة.

ماة العالقات بين االختيار االساتراتيجي للمنظ (Alreshidi,2016)في حين تناولت دراسة 
مزاياا وعلى أساس التوجه األخضر )التدريب األخضر( والتوجه بالعالقات )تنمية الُماورد األخضار( 
التطبيق األعمال المستدامة، بما في ذلك تحسين االبتكار األخضر وتحقيق ميزة تنافساية مساتدامة با

إليهاا  تحادة األمريكياة. وكاان مان أهام النتاائج التاي توصالتعلى المنظمات الصاناعية بالوالياات الم
ها، لتاي تقادمالدراسة أن التوجه األخضر للمنظمة ارتب  ارتباطاً إيجابياً ببرامج التدريب الخضراء ا
د ع الُماورماوكذلك برامج تنمية الُمورد األخضر. باإلضافة إلى ذلك، فإن التوجه بالعالقاات للمنظماة 

اً ر ارتباطاة الُمورد األخضر. كما ارتب  التدريب األخضر وتنمياة الُماورد األخضاأثر على برامج تنمي
 ة.ة للمنظممعنوياً باالبتكار األخضر. أيضا، تنمية المورد األخضر هو شريك كبير للمزايا التنافسي

( أن كال من جادارات )المنساق Yong & Mohd-Yusoff,2016كما كشفت نتائج دراسة )       
إدارة  ، وبطل التغيير( فقا  مان باين ساتة جادارات ارتبطات ارتباطااً معنويااً بممارسااتاالستراتيجي

يجاابي الموارد البشرية الخضراء. وعلى وجه التحديد، ارتبطت جدارة المنسق االستراتيجي بشكل إ
ر، مع جميع ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء متضمنة التحليل والوصف الاوظيفي األخضا

افااآت اب األخضار، واالختيااار األخضار، والتاادريب األخضار، وتقياايم األداء األخضار، والمكواالساتقط
لوظيفي الخضراء. باإلضافة إلى ذلك، ارتبطت جدارة بطل التغيير بشكل إيجابي بالتحليل والوصف ا

أن أهاام العواماال  (Pandey et al.,2016)األخضاار، والمكافااآت الخضااراء. كمااا أكاادت دراسااة 
ليااة اح فااي تنفيااذ الممارسااات المساتدامة إلدارة المااوارد البشاارية الخضااراء هااي "عقالحاسامة للنجاا

 الموارد وإدراك العامل" و"ثقافة المنظمة" بينما لم تكن بقية العوامل محل الدراسة )وتكلفة نقص
. األهمياة التنظيمية، والعوامل الخارجية مثل القاوانين واللاوائل الحكومياة .. الان( بانفف القادر مان

( ممارساات إدارة الماوارد البشارية (Rajiani et al.,2016ي نفاف الساياق، تناولات دراساة وفا
تأييااد الخضااراء كعمليااة إبداعيااة كاسااتجابة للتطااور الحااالي والتحااول ماان التأييااد االقتصااادي إلااى ال

لاذي وا (AMO)االجتماعي ثم التأيياد البيئاي، وذلاك فاي ظال تبناي إطاار القادرة والتحفياز والقادرة 
 على ضرورة امتالك العاملين القدرة والحافز واعطائهم الفرصة لألداء. يركز

ت صياغة   :تيةفي الصورة اآل الفرضية األولىواسترشاًدا بما سبق، تمَّ
مدينااة ال توجااد اختالفااات ذات داللااة احصااائية بااين إدراك العاااملين بالشااركات الصااناعية العاملااة ب

البشااارية الخضاااراء وفقااااً الخاااتالف خصائصاااهم  الساااادات حاااول واقاااع ممارساااات إدارة الماااوارد
 الديموجرافية ) النوع، السن، مدة الخدمة بالشركة، القطاع الذي يعمل به(.  
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 :المواطنة التنظيمية البيئيةسلوكيات  مفهوم وأبعاد -3/2
 :كيات المواطنة التنظيمية البيئيةمفهوم سلو -3/2/1

ري، عام إلى السلوك الفردي االختيا يشير مفهوم سلوكيات المواطنة التنظيمية بشكل
داء أأو صريل، ويعزز في مجمله  مباشروالذي ال يعترف به في نظام المكافآت الرسمي بشكل 

نة . ويمكن للعاملين ممارسة سلوك المواط(Organ et al.,2006)المنظمة بكفاءة وفعالية 
اري الحض ظمة في شكل السلوكالتنظيمية في مكان العمل من خالل بذل الجهود اإلضافية نحو المن

ر. ومع اليثااوالروح الرياضية، والمساعدة التي يمكن تقديمها ألعضاء المنظمة والتي يطلق عليها 
كونه منهج  مؤخراً في األدبيات البيئية، (OCBE)ظهور مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية البيئية 

قام كل  .(Paillé & Boiral,2013)مل سلوك العاملين المؤيدين للبيئة في مكان الع دعميُ واعد 
هوم بتأصيل هذا المفهوم على غرار المف (Boiral & Paillé,2012; Daily et al.,2009)من 

اطنة لسلوك المواطنة التنظيمية، وبالنظر إلى أن سلوكيات المو زمالئهو  Organالذي قدمه
 تنظيميةنة التعريف سلوك المواط التنظيمية البيئية مستمدة من سلوكيات المواطنة التنظيمية يمكن

ست مة ولياألفعال )السلوكيات( االختيارية من جانب العاملين داخل المنظ على أنها " البيئية
 (. (Daily et al.,2009 مطلوبة وال يكافأ عليها وموجهه نحو تحسين البيئة " 

على (Lamm et al.,2013) ولقد تناول البعض سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية 
أنها المدى الذي من خالله يتخذ العاملون خطوات للتصرف نحو االستدامة في مكان العمل، من 
خالل توسيع نطاق سلوكيات المحافظة على البيئة إلى مكان العمل، مثل إعادة االستخدام أو إعادة 

توصيفات التدوير أو الحد من االستخدام. وتم تعريفها علي أنها سلوك طوعي غير محدد في ال
الوظيفية الرسمية ومن خاللها تتضافر جهود األفراد للمساعدة على جعل المنظمة و/أو المجتمع 

وتتكون من ثالثة أبعاد )المساعدة، السلوك الحضاري، والروح الرياضة(. وفي  ،أكثر استدامة
يمية سلوكيات المواطنة التنظ تطبيقات أبعادبتناول  (Organ et al.,2006)نفف السياق قام 

مثلة في عدة أبعاد )المساعدة، الروح الرياضية، الوالء التنظيمي، اإلذعان التنظيمي، المبادرة تم
ً وغير محددة كما أشارت دراسة   & Paillé)الفردية، التنمية الذاتية(. إال أنها تظل عامة نسبيا

Boiral, 2013) ري بالبيئة، المبادرات مقارنة باألبعاد الثالثة )المساعدة البيئية، االرتباط الحضا
 البيئية(. 
 
 

 :أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية -3/2/2
يئية البناء المفاهيمي لسلوك المواطنة التنظيمية الب (Daily et al.,2009)طورت دراسة 

ام وحددت عدة محددات رئيساية لسالوك المواطناة التنظيمياة الموجهاة نحاو البيئاة، تضامنت االهتما
رك اعي المادوااللتزام التنظيماي، والادعم اإلشارافي المادرك للجهاود البيئياة، واألداء االجتما البيئي،

لوك إن التحقق من أن سالوكيات المواطناة التنظيمياة البيئياة كمفهاوم حاديث يعكاف الساللمنظمات. 
 تقادمحياث  (Paillé & Boiral,2013) دراساةمان خاالل  تناولاهالمؤيد للبيئة في بيئة العمل تام 

سالوكيات ث دراسات مستقلة: قدمت الدراسة األولى دليالً على صالحية النموذج ثالثي العوامال لثال
مبااادرات المواطنااة التنظيميااة البيئيااة وهااي )المساااعدة البيئيااة، والمشاااركة الحضااارية البيئيااة، وال
لبيئياة ا البيئية(. في حين أشارت الدراسة الثانية إلاى وجاود فاروق باين سالوك المواطناة التنظيمياة
سالوكيات ووالذي تألف من )المساعدة البيئية، والمشاركة الحضارية البيئياة والمباادرات البيئياة(، 

المواطناااة التنظيمياااة والتاااي تكونااات مااان عااادة أبعااااد )المسااااعدة، والسااالوك الحضااااري، والاااروح 
لعاماال ور االرياضااة(. وأخياارا، بيناات الدراسااة الثالثااة باسااتخدام نظريااة التبااادل االجتماااعي، أن شااع

لوكيات بالدعم من جانب المنظمة يجعله أكثر التزاماً ورضاً، ويكون علاى اساتعداد للمشااركة فاي سا
لاى عر مباشار المواطنة التنظيمية البيئية. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن االلتزام التنظيمي لاه تاأثي

في لهماا درك والرضاا الاوظيسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية، في حين كان الدعم التنظيماي الما
 تأثير غير مباشر على سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية.

العالقااة بااين ممارسااات اإلدارة البيئيااة وساالوك  (Paillé et al.,2013)كمااا تناولاات دراسااة      
المواطنة التنظيمية البيئية عن طريق عمليات التبادل )أي دعم المشرف المدرك، والادعم التنظيماي 

إلى أن العامل أكثر احتمالية لباذل جهاوداً بيئياة إضاافية إذا  توصلتمدرك، والتزام العاملين(. وقد ال
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أدرك أن المنظمة تدعم مشرفه من خالل منحاه حرياة صانع القارار والماوارد الالزماة لالنخاراط فاي 
 السلوك المؤيد بيئياً.

ً  (Boiral,2009)قاادمت دراسااة باالضااافة إلااى ذلااك،   بااين ساالوكيات المواطنااة جسااراً مفاهيميااا
ة لساالوكيات المواطنااة يالتنظيميااة وجعاال المنظمااات موجهااة بيئياااً ماان خااالل وصااف األبعاااد الرئيساا

 & Paillé et al.,2013; Boiral)حيث تناولها الابعض  التنظيمية وتطبيقاتها البيئية المحتملة.
Paillé,2012; Paillé et al.,2014) على أنها تتكون من ثالثة أبعاد : 

ء عبارة عن الرغبة الطوعية لمساعدة الزمالوهي  :  Eco-helpingالمساعدة البيئية -
 .على إدماج االهتمامات البيئية في مكان العمل على نحو أفضل

المشاركة  وهي عبارة عن: Eco-civic engagementاالرتباط الحضاري بالبيئة  -
 .الطوعية في البرامج واألنشطة البيئية للمنظمة

 تضمنهي أحد أشكال السلوك االختياري الذي يو: Eco-initiativesات البيئية المبادر -
 االقتراحات لتحسين الممارسات البيئية واألداء.  تقديم
على مبادرات تحسين ممارسات العمل  (Boiral & Paillé,2012)لقد ركز و 

 ً  زمة مع "متالوالسلوكيات "غير المباشرة" ذات الطبيعة االجتماعية التي هي أكثر انسجاما
ظيمية ت المواطنة التنسلوكيا (Paillé & Boiral,2013)قدمت دراسة كما المواطنة النشطة". 

ع ملتعاون لعداد أنها السلوكيات االختيارية التي يقوم بها العاملين الذين يظهرون است البيئية على
يئة لنفع على البالمنظمة وأعضائها عن طريق أداء السلوكيات في مكان العمل التي تعود با

د مثال، قيل الالطبيعية. ويمكن للعاملين المشاركة في السلوك المؤيد للبيئة بطرق مختلفة. على سب
ل العم يطور ويقترح ويشارك العامل ممارسات جديدة، وكذلك تنفيذ سلوكيات اختيارية في مكان

 . (Boiral & Paillé,2012;Daily et al.,2009)تسهم في تحسين األداء البيئي 
ل ة لصالالسلوكيات التي سينظر إليها على أنها اختياريبين تمييز الومع ذلك، البد من 

ف ن الوصمن ضموالسلوكيات التي سينظر إليها أنها ، من ناحية البيئة وتتجاوز واجبات الوظيفة
تحليل لخضراء البد من التمييز بين الصناعات التقليدية وال وهنا، من ناحية أخرى الوظيفي للعامل

. الي أم السلوكيات الخضراء التي يقوم بها العامل تعتبر جزء من توصيفه الوظيف تما إذا كان
مل ي العففعندما يعمل العاملين في صناعة خضراء، يمكن القول بأن السلوكيات المؤيدة للبيئة 
ً تتطلبه المنظمة. وعلى النقيض من ذلك، في حالة العاملين  ً وظيفيا اعات الصنبتمثل واجبا

لذي ديري اشكل من أشكال السلوك التق ية هيلبيئفإن سلوكيات المواطنة التنظيمية االتقليدية، 
 (.(Ones & Dilchert,2012يعكف جهوداً طوعية إضافية نحو البيئة 

وهو الرغبة  ن تأثيرات القيادة األخالقية تعتمد على الدافع االجتماعي اإليجابي لدى التابع،إ
أن  (Zhang et al.,2016)دراسااة آلخاارين والمنظمااة. حيااث أظهاارت نتااائج افااي االسااتفادة ماان 

ءلة أن المسااالقيادة األخالقية ارتبطت بشكل إيجابي بسلوك المواطنة التنظيمية البيئياة للعااملين، و
ة وساالوك الذاتيااة البيئيااة للعاماال كاناات بمثابااة متغياار وسااي  فااي تلااك العالقااة بااين القيااادة األخالقياا

سالوك ر أداء لتنظيمية البيئية. كما أن العاملين ذوي الحافز االجتماعي األعلاى كاانوا أكثاالمواطنة ال
 نخفض. المواطنة التنظيمية البيئية مقارنة مع نظرائهم من العاملين ذوي الدافع االجتماعي الم

أن إدراك المشاااركين فااي المشااروع  (Wang et al.,2017)دراسااة كااا أوضااحت نتااائج     
ت المساااؤولية البيئياااة للمشاااروعات الضاااخمة الموجهاااة نحاااو أصاااحاب المصااالحة بشاااأن ممارساااا

وك الاااداخليين )أي أصاااحاب المصااالحة المااارتبطين بعقاااود المشااااريع( تااارتب  ارتباطااااً إيجابيااااً بسااال
 شاروع هاذهالمواطنة التنظيمية الموجهة نحو البيئة، كما يتوس  االلتزام البيئاي للمشااركين فاي الم

ت وعلی العکف من ذلك، فإن إدراك المشااریين فاي المشااريع بشاأن ممارساا العالقة بشكل جزئي.
ع المسؤولية البيئية للمشروعات الضخمة الموجهة نحاو أصاحاب المصاالل الخاارجيين )أي المجتما
و المحلااي والجمهااور العااام( لهااا تااأثير غياار معنااوي علاای ساالوك المواطنااة التنظيميااة الموجهااة نحاا

 .البيئة
اآللياات االجتماعياة النفساية التاي تقاود (Raineri & Paillé,2016) اساة فاي حاين تناولات در  

األفااراد فااي المنظمااات إلااى االنخااراط فااي ساالوكيات المواطنااة البيئيااة، والتااي تنطااوي علااى مواكبااة 
والمشااااركة فاااي الشاااؤون البيئياااة للمنظماااة. باالسترشااااد بأدبياااات المنظماااات الخضاااراء والسااالوك 

ة العامل في إدارة التاأثير البيئاي للمنظماة عان طرياق التعبيار العلناي التنظيمي، بأن مستوى مشارك
عن إحساسه التقديري باااللتزام باالهتماماات البيئياة فاي ساياق العمال، وأن هاذا االلتازام يكاون مان 
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خالل التفاعل بين العوامل الفردية والتنظيمية واإلشرافية. حيث دعمت النتائج فكرة أناه عنادما ياتم 
ع حماية البيئة من قبل المنظمة والمديرين التنفياذيين، فاإن أعضااء المنظماة هام أكثار تقدير وتشجي

احتمالية لاللتزام والمساؤولية تجااه األهاداف والقايم البيئياة للمنظماات، والتاي ياتم سانها مان خاالل 
ر على سلوكيات المواطنة. كما أشارت النتائج إلى أن السياسة البيئية للمنظمات أكثر احتمالية للتأثي

 مستوى االلتزام البيئي للعامل عندما تكون المعتقدات البيئية الشخصية له ضعيفة مقابل القوية.
ت صياغة   :تيةفي الصورة اآل الفرضية الثانيةواسترشاًدا بما سبق، تمَّ

دينة لة بمال توجد اختالفات ذات داللة احصائية بين إدراك العاملين بالشركات الصناعية العام
 صائصهمخحول مستوي ممارساتهم لسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية وفقا الختالف السادات 

 .الديموجرافية )النوع، السن، مدة الخدمة بالشركة، القطاع الذي يعمل به(
ة ساالوكيات المواطنااة التنظيمياا دور ممارسااات إدارة المااوارد البشاارية الخضااراء فااي تاادعيم -3/3

 :البيئية
 أناه مان المحتمال أن تاؤدي إدارة الماوارد البشارية (Jiang et al.,2012)أشارت دراسة 

لعمليااات الخضااراء إلااى زيااادة األداء االجتماااعي ألداء العاااملين ماان خااالل المعااامالت االجتماعيااة وا
دارة االجتماعية، كما توفر فر  للمشاركة فاي المباادرات الخضاراء. وباإلضاافة إلاى ذلاك، تاؤدي إ

 ء أيضاً إلى تغييرات في أداء العمل تتجاوز السلوك األخضر.الموارد البشرية الخضرا
د إلااى وجااود عالقاة ايجابيااة بااين إدارة المااوار (Shen et al.,2016)دراسااة وتوصالت نتااائج     

اه البشاارية الخضااراء المدركااة وأداء المهااام للعاماال ماان ناحيااة، وساالوك المواطنااة التنظيميااة تجاا
وسااي    سالباً بنياة العامال لتاارك العمال، عان طرياق الادور ال، بينمااا ارتابمان ناحياة أخارىالمنظماة 

اً علاى ة إيجابياعاالوة علاى ذلاك، أثارت إدارة الماوارد البشارية الخضاراء المدركا للتماثل التنظيماي.
ك كاان هناا إن الدعم التنظيمي المدرك يعدل العالقة بين هذين المتغيرين فاي حاين التماثل التنظيمي.

لعااملين، الموارد البشارية الخضاراء المدركاة علاى المتغيارات )أداء مهاام اتأثير غير مباشر إلدارة 
لتماثال لوسلوك المواطنة التنظيمية تجاه المنظمة، والنية لترك المنظمة( عن طريق الادور الوساي  

 .التنظيمي
 تنمياة مقيااس إدارة الماوارد (Dumont et al.,2017)وفي نفف السياق، اساتهدفت دراساة      

لعمال الخضراء وكذلك التحقق من تأثير إدارة الماوارد البشارية الخضاراء علاى سالوكيات االبشرية 
ياة الخضراء فاي مكاان العمال فاي ظال الادور الوساي  لكال مان المنااخ النفساي األخضار والقايم الفرد
اشار الخضراء. وقد كشفت نتاائج تلاك الدراساة أن إدارة الماوارد البشارية الخضاراء تاؤثر بشاكل مب

ر علاى سالوكيات العمال الخضاراء، فاي حاين أثارت بشاكل غيار مباشار فقا  علاى سالوك وغير مباش
ارة الادور االضاافي األخضار، مان خاالل توساي  المنااخ النفساي األخضار، وتادعم هاذه النتااائج أن إد

المااوارد البشاارية الخضااراء تااؤثر علاای یاال ماان ساالوكيات العاااملين الخضااراء خاصااة دور العماال 
 اإلضافي.

رد ( تحديااد دور ممارسااات إدارة المااوا2016العربيااة اسااتهدفت دراسااة )الزبياادي، وفااي البيئااة    
ة فااي البشاارية الخضااراء فااي تحقيااق متطلبااات المواطنااة البيئيااة فااي الشااركة العامااة للزيااوت النباتياا
خضار، العراق، وتم التركيز علاي ممارساات إدارة الماوارد البشارية الخضاراء التالياة )التوظياف األ

سة إلي ، أنظمة التعويض والتحفيز األخضر(. وتوصلت الدرار، تقييم األداء األخضرريب األخضالتد
أثير تااأن التاادريب األخضاار وتقياايم األداء األخضاار يااؤثر علااي المواطنااة البيئيااة، فااي حااين ال يوجااد 

 للتوظيف األخضر وأنظمة التعويض والتحفيز األخضر علي المواطنة البيئية.
 ( في عدة جوانب هي:2016عن دراسة )الزبيدي، وتختلف الدراسة الحالية    

 ( ب2016الزبيدي، اهتمت دراسة ) راء أربعة ممارسات إلدارة الموارد البشرية الخضاتناول
، بينماا عبارة 23والذي يتكون من  (Renwick et al,.2013)وذلك اعتماداً علي مقياس 

ار األخضاار، التاادريب اهتمات الدراسااة الحاليااة بخمسااة ممارسااات هاي )االسااتقطاب واالختياا
ك األخضاار، إدارة األداء الخضااراء، األجااور والمكافااآت الخضااراء، االناادماج األخضاار( وذلاا

 عبارة. 18والذي يتكون من  (Tang et al.,2017)اعتماداً علي مقياس 

  ،( بسلوكيات المواطنة البيئية بشكل عاام دون تقسايمها إلاي 2016اهتمت دراسة )الزبيدي
 13والذي يتكون مان (Boiral& Paille,2012) مقياس  داً علىاعتما أبعاد داخلية وذلك

ثالثاة أبعااد  إلاىعبارة، بينما قسمت الدراسة الحالية سلوكيات المواطناة التنظيمياة البيئياة 
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 ى( وذلاك اعتمااداع علاالمساعدة البيئيةهي )المبادرات البيئية، االرتباط الحضاري البيئي، و
 عبارات. 10والذي يتكون من  (Raineri & Paillé,2016)مقياس 

 الشااركة العامااة  ( علااى2016الزبياادي،، حيااث تاام تطبيااق دراسااة )التطبيااق اخااتالف جهااة
م نماا تام، بي7/1/2016وحتاي  5/12/2015للزيوت النباتية بدولة العراق خالل الفتارة مان 

اعات قطأربعة الشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات في  تطبيق الدراسة الحالية على
، واألغذيااااة الكيماويااااات، الغاااازل والنساااايج والصااااباغة، الحديااااد والصاااالب) هاااايمتنوعااااة 

 م.2017خالل الفترة من أكتوبر وحتي نوفمبر  والمشروبات(
( إلاى وجاود أثار ذو داللاة إحصاائية لممارساات إدارة 2017دراسة )السكارنه،توصلت كما     

خضار دريب والتطاوير األخضار، تقيايم األداء األالموارد البشارية الخضاراء )التوظياف األخضار، التا
ذو  وحفااظ الطاقااة( علااى اسااتراتيجية التمااايز بالمنظمااات الصااديقة للبيئااة، وكااذلك وجااود دور معاادل

 ات إدارةداللة احصائية لإلبداع )رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي( على العالقاة باين ممارسا
اساة درتوصالت كماا  ماايز بالمنظماات الصاديقة للبيئاة.الماوارد البشارية الخضاراء واساتراتيجية الت

(Paillé et al.,2014) ة باين إلى أن سلوك المواطناة التنظيمياة البيئياة يتوسا  بشاكل كلاي العالقا
ثير دل ماان تااأإدارة الماوارد البشاارية االسااتراتيجية واألداء البيئاي، وأن االهتمااام البيئااي الاداخلي يعاا

 تيجية على سلوك المواطنة التنظيمية البيئية.إدارة الموارد البشرية االسترا
( إلااى أن هناااك عالقااة ايجابيااة Masri,2016دراسااة )توصاالت ، فااي البيئااة الفلسااطينيةو

 المدعمة معنوية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء واألداء البيئي، كما حددت العوامل
ان كاامحال البحااث. لقاد  المنظماااتضاراء فاي والمعوقاة لتنفياذ ممارسااات إدارة الماوارد البشاارية الخ

بينماا كاان  الحافز الرئيف لتنفيذ ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء هو االعتبارات البيئية،
لماوارد المعوق الرئيف لممارسات إدارة الموارد البشارية الخضاراء هاو تكلفاة تنفياذ بارامج إدارة ا

بااين  قعااة تاارويج المساائولية االجتماعيااة نحااو البيئااةالبشاارية الخضااراء، والمنفعااة الرئيسااية المتو
 العاملين.

عااان أوضااااع ممارساااات إدارة الماااوارد البشااارية  (Mishra,2017)كماااا كشااافت دراساااة      
شاجع الخضراء والتحديات التاي تواجههاا فاي القطااع الصاناعي بالهناد، وتحدياد العوامال التاي قاد ت

ن أجال إطار نظري لسد الفجوات البحثية المحددة مالسلوكيات الخضراء. وعالوة على ذلك، اقتراح 
بنااء منظمااة مسااتدامة، حيااث سالطت هااذه الدراسااة الضااوء علاى حالااة ممارسااات المااوارد البشاارية 

 تعويضاات.الخضراء مثل التدريب البيئي، والتوظيف األخضر، وتقييم األداء، واندماج العاملين، وال
وارد دارة المستفادة من اإلمكانيات الكاملة لممارسات إوأشارت النتائج إلى أن هناك مجاالً أوسع لال

إلدارة البشرية في تشاجيع السالوك المؤياد للبيئاة فاي المنظماات. كماا كشاف النتاائج أيضااً أن دعام ا
بااين  العليااا والااتعلم المتبااادل بااين اإلدارات أمااران حاساامان لتيسااير ممارسااة الساالوكيات الخضااراء

لخضاراء ة اة علي الحاجة الملحة إلاى دراساة إدارة الماوارد البشاريالعاملين. كما أكدت هذه الدراس
 ياة، خاصاة، حيث تعد الدراسات من هذا القبيل أكثر أهمياة فاي البلادان النامفي االقتصادات الناشئة

 مع المخاوف البيئية المثيرة للقلق وضعف اللوائل الحكومية المنفذة.
ت صياغة   :تيةفي الصورة اآل ثالثةالفرضية الواسترشاًدا بما سبق، تمَّ

شرية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين واقع تطبيق ممارسات إدارة الموارد الب
نة لمواطاالخضراء وممارسة العاملين في الشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات لسلوكيات 

 التنظيمية البيئية.
  البحث:مشكلة الدراسة االستطالعية و -4

ت ممارساابدراسة اساتطالعية، اساتهدفت الحصاول علاى بياناات استكشاافية حاول  اناحثقام الب     
ساااعدة م، باإلضااافة إلاى كيات المواطناة التنظيميااة البيئياة، وساالوإدارة الماوارد البشاارية الخضاراء

د في تحديد وبلورة مشاكلة وتسااؤالت البحاث، والتوصال إلاى صاياغة دقيقاة لفروضاه، وقا انالباحث
ن قاة بكال ماة االستطالعية على دراسة مكتبية، تم فيها جمع البيانات الثانوية المتعلاشتملت الدراس

فة إلاى ، باإلضااكيات المواطناة التنظيمياة البيئياة، وسالوت إدارة الموارد البشرية الخضراءممارسا
موظااف ماان العاااملين فااي الشااركات  34عاادد ماان المقااابالت المتعمقااة مااع عينااة عشااوائية تضاامنت 

 محل الدراسة.لعاملة بمدينة السادات الصناعية ا
اإلدراك الكافي للعاملين في الشركات الصناعية وقد أكدت نتائج الدراسة االستطالعية على عدم      

)وفقااً  العاملة بمدينة السادات محال الدراساة لمفهاوم وممارساات إدارة الماوارد البشارية الخضاراء
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ومفهااوم وأبعاااد ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة %(،  82ماان العينااة، وبنساابة موظااف  28إلجابااات 
كماااا أكااادت نتاااائج الدراساااة %(،  76مااان العيناااة، وبنسااابة موظاااف  26)وفقااااً إلجاباااات  البيئياااة

، وسالوكيات ت إدارة الموارد البشارية الخضاراءاالستطالعية علي عدم وضوح العالقة بين ممارسا
وعادم الوضاوح  ،%(88ن العيناة، وبنسابة مموظف  30)وفقاً إلجابات المواطنة التنظيمية البيئية 
ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء بأبعادها المختلفة فاي تادعيم للدور الذي يمكن أن تؤديه 

 %(. 79من العينة، وبنسبة موظف  27)وفقاً إلجابات  سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية
طبااق تالصااناعية العاملااة بمدينااة السااادات  أن الشااركات كمااا أكاادت الدراسااة االسااتطالعية علااى     

ألخضااار واألجاااور والمكافاااآت مثااال التااادريب اممارساااات إدارة الماااوارد البشااارية الخضاااراء بعاااض 
جاباات )وفقااً إليوجد بها إدارة للبيئة تعمال علاي تطبياق واساتخدام هاذه الممارساات  كما ،الخضراء

 %(. 71من العينة، وبنسبة موظف  24
العية تشاير سبق، فإن النتائج األولية التي تام التوصال إليهاا مان الدراساة االساتطوبناءاً على ما    

ا مان وما يترتب عليها ارد البشرية الخضراء وممارساتها،إدارة الموإلى وجود قصور في فهم دور 
مااة لكاال ماان العاااملين والمنظمااة والمجتمااع، لااذلك فااإن هناااك حاجااة ماسااة لدراسااة دور انتااائج ه

فااي  ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة البيئيااةلمااوارد البشاارية الخضااراء فااي تاادعيم ممارسااات إدارة ا
 الشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات.

إلدارة المااوارد البشاارية، يمكاان وسااع نطاااق وعمااق الممارسااات الخضااراء ماان خااالل فهاام وتو   
ممارسات إدارة الموارد  للمنظمات تحسين أدائها البيئي بطريقة أكثر استدامة من ذي قبل، حيث أن

البشرية الخضراء تعتبر أدوات قوية لجعل المنظماات وعملياتهاا خضاراء، كماا يمكان تشاكيل األداء 
األخضر والسلوكيات الخضراء واالتجاهات الخضراء والكفاءات الخضراء للموارد البشرية وإعادة 

 Arulrajah et)ة تشااكيلها ماان خااالل تكييااف الممارسااات الخضااراء إلدارة المااوارد البشااري
al.,2016). 

 :تيوتثير هذه المشكلة عدًدا من التساؤالت التي يمكن طرحها على النحو اآل
 لعاملةاالشركات الصناعية  ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء فيتطبيق  مستوىما  (1)

 ؟مدينة الساداتب
لة ة العامركات الصناعيالش تطبيق أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية في مستوىما  (2)

 بمدينة السادات؟
تنظيمية سلوكيات المواطنة الممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تدعيم  دورما  (3)

 في الشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات؟  البيئية
  البحث:أهداف  -5
 ي: النحو اآلت يسعى الباحثان من خالل هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف، على   

ة في الشركات الصناعية العامل توصيف ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء  (1)
افية وجراختالف هذه الممارسات باختالف الخصائص الديم مدى، وتحديد بمدينة السادات

 .للعاملين في هذه الشركات
ينة ملة بمدة العاالصناعيسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية في الشركات توصيف أبعاد   (2)

وجرافية اختالف هذه السلوكيات باختالف الخصائص الديم وتحديد مدىالسادات، 
 .للعاملين في هذه الشركات

راء العالقة بين أبعاد ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضونوع تحديد طبيعة    (3)
 . تلساداة االصناعية العاملة بمدينوسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية في الشركات 

ة لصناعيفي الشركات اتحديد كيفية تحسين مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية   (4)
  .لخضراءامن خالل االهتمام بممارسات إدارة الموارد البشرية العاملة بمدينة السادات 

 : منهجية البحث -6

ة كتبيعلى دراسة م ناللحصول على البيانات الالزمة لتحقيق أهداف هذا البحث، اعتمد الباحث
 ي:أتتوضيل هاتَين الدراستَين فيما ي ودراسة ميدانية. ويُمكن

 الدراسة المكتبية: -6/1
ضاامن الدراسااة االسااتطالعية،  اناسااتكمااًل للدراسااة المكتبيااة االستكشااافية التااي قااام بهااا الباحثاا     

، حااث، وأهدافااه: مشااكلة وتساااؤالت البوبعااد أن اتضااحت معااالم البحااث )ماان حيااث تحديااد كاال ماان
وفروضه(، ومن أجل الحصاول علاى البياناات الثانوياة الضارورية لتحقياق أهاداف هاذا البحاث، قاام 
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بدراساااة مكتبياااة أكثااار عمقًاااا، اساااتهدفت جماااع المزياااد مااان البياناااات الثانوياااة المتعلقاااة  انالباحثااا
ماان علااى عاادة مصااادر، كااان  انوللحصااول علااى هااذه البيانااات، اعتمااد الباحثاا بموضااوعات البحااث.

 .أهمها: المؤلفات العلمية، والمقاالت، والدوريات، والبحوث
 الدراسة الميدانية: -6/2

ِليَّة الالزمة لإلجا      ت البحث، ى تساؤالبة علاستهدفت الدراسة الميدانية جمع وتحليل البيانات األوَّ
 عدم صحة فروض البحث، ومن ثَم؛ تحقيق أهدافه. / إضافة إلى اختبار صحة

 : البحثحدود  -7
 يُمكن تقسيم حدود هذا البحث إلى:

 : الحدود الزمنية للبحث -7/1
ا المختلفاة، وتتمثل في الفترة التي تم فيها تجميع البيانات األولية الالزماة للبحاث مان مصاادره     

 . م 2017 أكتوبر ونوفمبروهي شهَرْي 
 

 : الحدود المكانية للبحث -7/2

العاملاة  حيث تتعادد القطاعاات الصاناعيةالعاملة بمدينة السادات، تتمثل في الشركات الصناعية     

باه  شاركات ، وقطااع البالساتيك ويعمال 7بمدينة السادات، ومنها قطاع الحديد والصالب ويعمال باه 

 17شركة، وقطاع الغازل والنسايج والصاباغة ويعمال باه  12شركة، وقطاع الدواجن ويعمل به  13

ه با، وقطااع الكيماوياات ويعمال شاركة 20دنياة ويعمال باه والمع شركة، وقطاع المنتجات الهندساية

 19، وقطاااع مااواد البناااء ويعماال بااه شااركات 3غااازات الصااناعية ويعماال بااه شااركة، وقطاااع ال 17

يعمال و، وقطاع معدات النقال شركة 20هزة الكهربائية ويعمل به شركة، وقطاع االلكترونيات واألج

ل به شركات، وقطاع األغذية والمشروبات ويعم 7ويعمل به شركات، وقطاع المنتجات الطبية  9به 

يعمال ، وقطاع المنتجات الورقياة والخشبية واألثاث ويعمل به شركتانشركة، وقطاع المنتجات  19

 .شركات 6تعبئة والتغليف ويعمل به شركة، وقطاع ال 12به 

  الحدود البشرية للبحث:  -7/3

لتحقيق  ية الالزمةلُمفردات التي تتوافر لديها البيانات األولتتمثل الحدود البشرية للبحث في ا     

ف على مستوى كٍل من  ،أهداف البحث ارد ممارسات إدارة المووعلى الرغم من أهمية التعرُّ

اعية ت الصنالعاملين في الشركالدي كل  البشرية الخضراء وسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية

، عليادارة المسئولي اإلعلى  أن الحدود البشرية لهذا البحث تقتصر ، إال العاملة بمدينة السادات

لسادات امدينة بمجموعة متنوعة من الشركات الصناعية ب الموارد البشرية، وإدارة واإلدارة البيئية

األغذية و ،الكيماويات ،الغزل والنسيج والصباغة، الحديد والصلب) هيأربعة قطاعات متنوعة  في

 .(والمشروبات

 : البحث ةمجتمع وعين -8

  البحث: عمجتم -8/1

الظاهرة  ت التي تمثليشير مجتمع البحث من وجهة النظر اإلحصائية على أنه"جميع المفردا      

 وفي ضوء ر، ومطلوب جمع البيانات حولها "،، وتشترك في صفة معينة أو أكثموضوع البحث

ارد المورة ، وإداواإلدارة البيئية، علياة التحديد مجتمع البحث من خالل مسئولي اإلدارتم ذلك 

 هيوعة أربعة قطاعات متن فيبمجموعة متنوعة من الشركات الصناعية بمدينة السادات  البشرية

لجدول اويوضل ، واألغذية والمشروبات ،الكيماويات ، الغزل والنسيج والصباغة،الحديد والصلب

  .مجتمع البحث بقطاعاته المختلفة (1) رقم
 

 

 

 
 (1رقم ) جدول

 مجتمع البحث حجم 
 اإلجمالي الموارد البشرية إدارة  بيئيةاإلدارة ال اإلدارة العليا عدد الشركات بيان
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 70 21 28 21 7 قطاع الحديد والصلب
 170 51 68 51 17 الغزل والنسيج والصباغة قطاع 

 170 51 68 51 17 قطاع الكيماويات
 190 57 76 57 19 األغذية والمشروبات قطاع 

 600 180 240 180 60 اإلجمالي

 .م7201، جمعية مستثمري مدينة السادات: المصدر

 البحث:  ةعين -8/2
بمجموعاة  الماوارد البشارية، وإدارة واإلدارة البيئياة، مسائولي اإلدارة العليااتم تحديد حجم عيناة   

، إدرياف) ي:تااآلون مان خاالل القاان محال الدراساةمتنوعة من الشركات الصناعية بمدينة السادات 
2016 ) 

 

    = حجم العينة 

 
 : حيث

 .  1,96% ، وهي  95الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الثقة    ت
  50 نسبة الفشل  نسبة النجاح في التوزيع، وحيث أن التوزيع طبيعي فإن نسبة النجاح   ف  
. % 
    والمنتشر علي طرفي التوزيع بمقدار متساوي وهي   بهنسبة الخطأ المسموح 5.% 
 .حجم المجتمع  ن  

 =وباستخدام القانون السابق يتضل أن حجم العينة 
 

                                                         مفردة    234= 
 
 

توزياع  ( 2رقم ) ويوضااال الجااادول 
 حجم العينة.

 (2جدول رقم )
 مسئولي الشركات الصناعية بمدينة الساداتتوزيع عينة البحث وفقاً ألعداد 

 حجم العينة %النسبة المئوية  عدد العاملين انــــبي م

 28 12 70 قطاع الحديد والصلب 1
 65 28 170 لنسيج والصباغة غزل واقطاع ال 2
 65 28 170 قطاع الكيماويات 3
 76 32 190 غذية والمشروبات قطاع األ 4
 234 100 600 اإلجمالي 5

 
 ، حيااث بلغاات نساابةقائمااة 204هااذا وقااد بلغاات قااوائم االستقصاااء الصااالحة للتحلياال اإلحصااائي 

 %.87الردود 
 متغيرات البحث والمقاييف المستخَدمة: -9

حاث، التاي تمدت الدراسة الميدانية علاى البياناات األولياة، التاي تام جمعهاا حاول متغيارات الباع     
ِعاة، وذلاك ع لاى أمكن قياس الخصائص التي تشتمل عليها من خالل مجموعاة مان المقااييف الُمتنوع

 النحو الموضل أدناه:
 متغيرات البحث:   -9/1

  :ينمجموعتيُمكن تصنيف متغيرات البحث إلى      
لتادريب االساتقطاب واالختياار األخضار، ا)إدارة الموارد البشرية الخضراء  ممارساتأ(  متغيرات )

 (.، إدارة األداء الخضراء، األجور والمكافآت الخضراء، االندماج األخضراألخضر
لبيئي، ري احضا، االرتباط الالمبادرات البيئية) سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةمتغيرات )ب( 

 (. ساعدة البيئيةالم
وارد ممارساات إدارة المااوبِنااًء علاى مااا سابق، يُمكاان توضايل نماوذج تحلياال متغيارات البحااث )     

 .(1رقم )(، من خالل الشكل سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية، البشرية الخضراء

 ف( – 1ف )× ن ×  2ت   

  

    2 ف( -1ن ) 2ن + ت 

 (96,1 )2 ×600  ×5,0 (1 – 5,0) 

 

 (05,0  )2 ×600 ( +96,1 )2  ×5,0 (1 – 5,0) 
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 (1شكل رقم )
 العالقة بين متغيرات البحث

 

 نموذج تحليل متغيرات البحث  

 

 

       

 

 

 

 

 

      
 
 المقاييف المستخدمة في البحث:        -9/2
 ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء: قياس  -9/2/1

ياس لق – انعلى َحد ِعلم الباحث –بعد إجراء مسل ميداني للمقاييف التي تم استخدامها         

ت بممارسالتصميم المقياس الخا  في دراسات سابقة، و ممارسات الموارد البشرية الخضراء

اسة مته درعلى المقياس الذي قدبصفة أساسية  ان، اعتمد الباحثإدارة الموارد البشرية الخضراء

(Tang et al.,2017) تيار والذي يتكون من خمسة أبعاد رئيسية تتمثل في )االستقطاب واالخ

ألخضر( ماج اكافآت الخضراء، االنداألخضر، التدريب األخضر، إدارة األداء الخضراء، األجور والم

وم لجميع األبعاد وهي درجة مقبولة في العل 0,70حيث تخطي معامل الثبات ألفا كرونباخ 

 ى منهممع إجراء بعض التعديل والحذف واإلضافة؛ بما يتناسب مع طبيعة المستقصاالجتماعية، 

 . في هذا البحث
 Likertتاام اسااتخدام مقياااس "ليكاارت" ) ،ممارسااات المااوارد البشاارية الخضااراءأبعاااد ولقياااس 

Scale ن من خمف درجات للموافقة وعدم الموافقة )حيث أشار الرقم إلاى عادم الموافقاة  1( الُمكوَّ
إلى الموافقة التامة، مع وجود درجة ُمحايدة في المنتصف(. وقد تضمن  5التامة، بينما أشار الرقم 

التادريب لقيااس عباارات  3، وواالختيار األخضاراالستقطاب لقياس  اتعبار 3) عبارة 18المقياس 
 األجااااور والمكافااااآت لقياااااس عبااااارات  3، وإدارة األداء األخضاااارلقياااااس عبااااارات  4، واألخضاااار
 .(االندماج األخضرلقياس عبارات  5، والخضراء

 :كيات المواطنة التنظيمية البيئيةسلوقياس  -9/2/2
لقياس  – انعلى َحد ِعلم الباحثع  –ستخدامها بعد إجراء مسل ميداني للمقاييف التي تم ا     

كيات بسلوفي دراسات سابقة، ولتصميم المقياس الخا  سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية 
 & ,Raineri)  دراسة هتالمقياس الذي قدمعلى  ان، اعتمد الباحثالمواطنة التنظيمية البيئية

Paillé,2016) امل الثبات للمقياس المستخدم ألفا عبارات حيث بلغ مع( 10) والمكون من
ضاري البيئي، . والذي يتكون من ثالثة أبعاد )المبادرات البيئية، االرتباط الح0,94كرونباخ 

مع إجراء بعض التعديل والحذف واإلضافة؛ بما يتناسب مع طبيعة المستقصى ، المساعدة البيئية(
 منهم في هذا البحث.  

 Likert، تاام اسااتخدام مقياااس "ليكاارت" )لتنظيميااة البيئيااةكيات المواطنااة اساالوولقياااس      
Scale ن من خمف درجات للموافقة وعدم الموافقة )حيث أشار الرقم إلاى عادم الموافقاة  1( الُمكوَّ

إلى الموافقة التامة، مع وجود درجة ُمحايدة في المنتصف(. وقد تضمن  5تامة، بينما أشار الرقم لا

 المتغيرات المستقلة لمتغير التابعا

 ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء 

  .االستقطاب واالختيار األخضر 

 .التدريب األخضر 

 .إدارة األداء الخضراء 

 .األجور والمكافآت الخضراء 

 .االندماج األخضر 

 

 سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية 

 .المبادرات البيئية 

 .االرتباط الحضاري البيئي 

 لبيئية.المساعدة ا 
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ضااري االرتبااط الحلقيااس عباارات  3، والمباادرات البيئياة لقياس عبارات 3:اتعبار 10المقياس 
 المساعدة البيئية.لقياس عبارات  4، والبيئي

 
 

 أساليب تحليل البيانات واختبار فروض البحث: -10
ق ماع باختبار فاروض البحاث باساتخدام عادة اختباارات إحصاائية؛ تتناساب وتتوافا انقام الباحث     

 (.SPSSدمة، وذلك من خالل حزمة البرامج اإلحصائية الجاهزة )أساليب التحليل المستخ
 أساليب تحليل البيانات: -10/1
 :فيما يأتيأساليب تحليل البيانات المستخدمة في الدراسة  تتمثل     

 : Alpha Correlation Cofficientمعامل االرتباط ألفا )أ( أسلوب 
 ثبااات فاايض التحقااق ماان درجااة االعتماديااة والتاام اسااتخدام أساالوب معاماال االرتباااط ألفااا بغاار    

اساق درجاة التن لتركيازه علاىحصاائي المقاييف متعددة المحتوى، ولقد تام اختياار هاذا األسالوب اإل
 .ون منها المقياس الخاضع لالختبارالداخلي بين المتغيرات التي يتك

 Multiple Regression / Correlation)ب( أساالوب تحلياال االنحاادار واالرتباااط المتعاادد
Analysis : 

ه خاللكن من ، حيث يممن األساليب االحصائية التنبؤية يعد أسلوب تحليل االنحدار المتعدد       
حليل تلوب تم استخدام أسس قيم عدد من المتغيرات المستقلة، وأسا التنبؤ بالمتغير التابع على

، (SPSSة )اإلحصائية الجاهز االنحدار واالرتباط المتعدد في هذا البحث من خالل حزمة البرامج
موارد ممارسات إدارة التحديد نوع ودرجة قوة العالقة بين حيث كان الهدف من استخدامه هو 

لي، وكل ل إجمامأخوذًا بشك سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةأبعاد ، وكٍل من البشرية الخضراء
 .حدهلى ( عية، المساعدة البيئالبيئيالمبادرات البيئية، االرتباط الحضاري متغير من متغيراته )
 :One Way ANOVAالتباين أحادي اإلتجاه )ج( أسلوب تحليل 

ساتخدامها يمكان ا التاياالتجاه أحد األسااليب اإلحصاائية  أحادييعتبر أسلوب تحليل التباين      
ارد ماوواقع ممارساات إدارة الحول منهم  المستقصى دراكفي تحديد الفروق )االختالفات( بين إ

لااااك باااااختالف خصائصااااهم وذ البشاااارية الخضااااراء وساااالوكيات المواطنااااة التنظيميااااة البيئيااااة
 (.يعمل به ذيال والقطاع الصناعي، مدة الخدمة بالشركةالنوع،  ،)السن الديموجرافية

 أساليب اختبار فروض البحث: -10/2
افق دمة وتتوتحليل المستخعدًدا من االختبارات اإلحصائية؛ التي تُناِسب أساليب ال اناستخدم الباحث

 ي:فمعها؛ وذلك من أجل اختبار فروض هذا البحث. وتتمثل االختبارات اإلحصائية لفروض البحث 
ل تحليتحليل االنحدار و يالُمصاِحبان ألسلوب T-Testت واختبار  F-Testف اختبار  (أ)

قوة د نوع ويبتحد والذي يتعلق، ةالثالث يةالفرض وقد تم استخدامهما بهدف اختبارالرتباط ا
ظيمية كيات المواطنة التنممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء وسلوبين العالقة 
 .البيئية

بغرض  وتم استخدامه لوب تحليل التباين أحادى االتجاه،المصاحب ألس F–test ف اختبار (ب)
فات وجود اختالواللذان يتعلقان بالكشف عن مدى  ةوالثاني ىن األولتياختبار الفرضي

ف تالالخاضعة للدراسة باخفي القطاعات الصناعية  منهم المستقصى نوية بين إدراكمع
ذي الالصناعي والقطاع ، مدة الخدمة بالشركةالنوع، السن، خصائصهم الديموجرافية )

ي إجمال مأخوذا بشكل واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء( وذلك نحو يعمل به
دارة إاالستقطاب واالختيار األخضر، التدريب األخضر، ) ونحو كل متغير من متغيراتها

 وواقع، ( على حدهاألداء الخضراء، األجور والمكافآت الخضراء، االندماج األخضر
ها تغيراتمونحو كل متغير من  مأخوذا بشكل إجمالي، المواطنة التنظيمية البيئيةسلوكيات 

 . ( على حدهساعدة البيئيةالمبادرات البيئية، االرتباط الحضاري البيئي، الم)
وتم استخدامه بغرض اختبار الفرضين األول والثاني واللذان يتعلقان  T-Testت اختبار  (ج)

منهم في القطاعات  المستقصى وجود اختالفات معنوية بين إدراكبالكشف عن مدى 
رافية )النوع( وذلك نحو واقع الخاضعة للدراسة باختالف خصائصهم الديموج الصناعية
ونحو كل متغير من  مأخوذا بشكل اجماليات إدارة الموارد البشرية الخضراء ممارس
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 مأخوذا بشكل اجمالي، المواطنة التنظيمية البيئيةسلوكيات وواقع  على حده،متغيراتها 
 .حو كل متغير من متغيراتها على حدهون

 التحقق من مستوى الثبات والصدق في المقاييف:  -11
ائمااة تاام اسااتخدامها فااي قي الثبااات والصاادق فااي المقاااييف التا ائج تحليالينااق  هااذا الجاازء نتاا     

 : أتيوذلك كما ي ،رات الدراسة الميدانيةتغياالستقصاء لجمع البيانات الخاصة بم
 : المقاييفاالعتمادية في  /: التحقق من مستوي الثبات أوال
لمستخدم في ايتمتع بها المقياس  الدرجة التي إلىفي القياس  يةاالعتماد أويشير مفهوم الثبات      

 أو ولكن لقياس نفف الخاصية، متعددة ألسئلةتوفير نتائج متسقة في ظل ظروف متنوعة ومستقلة 
 .ستخدام نفف مجموعة المستقصى منهمالموضوع محل االهتمام وبا

عتمادية في اال /الطرق المستخدمة في تقييم الثبات  أكثرمعامل االرتباط ألفا من  أسلوبويعتبر      
يماا التوافاق ف أوويتسم بدرجة عالية من الدقة من حيث قدرته علاى قيااس درجاة االتسااق  ،القياس

  .( 2016،بين المحتويات المتعددة للقياس المستخدم )إدريف
ة وذلااك للتحقااق ماان درجاا، منفصاالة اتماار ثماااني ألفااامعاماال االرتباااط  أساالوبوقااد تاام تطبيااق      

ف االعتمادياة فاي كال مقيااس فرعاي مان المقاايي أوثام مان مساتوي الثباات ، ومان خلياالتساق الدا
اد ، وأبعااممارسااات إدارة الماوارد البشاارية الخضاراءأبعااد الخاضاعة للدراسااة والمساتخدمة لقياااس 

ي البحاوث فالمبادئ العاماة لتنمياة واختباار المقااييف لووفقا ، المواطنة التنظيمية البيئيةسلوكيات 
وباين  بيناه 0,30 مان قلأ إجماليمتغير يحصل على معامل ارتباط  أير استبعاد االجتماعية فقد تقر

 :(2يوضحه الجدول رقم )( وذلك كما 2016،باقي المتغيرات في المقياس نفسه )إدريف
 

 (2جدول رقم )

عامل بين محتويات المقاييف المستخدمة في البحث باستخدام م الداخليتقييم درجة االتساق 

 ألفااالرتباط 
 لمقاييف المستخدمةا

 في البحث
 المحاولة الثانية المحاولة األولى

 معامل ألفا عدد المتغيرات معامل ألفا عدد المتغيرات

 ـــــــــــــــ 3 84,0 3 االستقطاب واالختيار األخضر
 ـــــــــــــــ 3 0,82 3 التدريب األخضر 

 ـــــــــــــــ 4 85,0 4 األخضر إدارة األداء 
 ــــــــــــــــ 3 0,82 3 ألجور والمكافآت الخضراء ا

 0,87 4 74,0 5 االندماج األخضر 
ممارسات إدارة الموارد البشرية إجمالي مقياس 

   الخضراء 
18 0,77 17 0,86 

 ــــــــــــــــ 3 0,83 3 المبادرات البيئية 
 ــــــــــــــــ 3 0,77 3 االرتباط الحضاري البيئي

 0,80 3 0,69 4 اعدة البيئية المس
 0,81 9 0,73 10   سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية إجمالي مقياس 

 :االستقطاب واالختيار األخضراالعتمادية في مقياس  )أ( مستوى الثبات /
لتاي اشاتمل وبعد فحص معاامالت االرتبااط للمتغيارات ا إليه اإلشارةالمعيار السابق  ىاعتمادا عل    
 إجماالي لعادم وجاود معامال ارتبااط نظراً  متغير أي استبعادتقرر عدم  ،متغيرات( 3يها المقياس )عل

نتااائج تحلياال  أظهاارتكمااا . 0,30قاال ماان أفااي نفااف المقياااس  األخاارىمتغياار والمتغياارات  أيبااين 
ر االسااتقطاب واالختياااالمسااتخدم فااي قياااس  اإلجماااليوصاال للمقياااس  ألفااامعاماال  أناالعتماديااة 

تمادياة االع أودرجة عالياة مان الثباات  إليه تم التوصل يالذ ألفاويعكف معامل ، 84,0 إلى راألخض
 البحوث االجتماعية. فيفي المقاييف المستخدمة 

 : التدريب األخضراالعتمادية في مقياس  )ب(  مستوى الثبات/
متغيارات التاي اشاتمل وبعد فحص معاامالت االرتبااط لل إليه اإلشارةالمعيار السابق  ىاعتمادا عل    

 إجمااليلعدم وجود معامال ارتبااط  نظراً  ،متغير أي استبعادتقرر عدم  ،متغيرات( 3عليها المقياس )
نتااائج تحلياال  أظهاارتكمااا . 0,30قاال ماان أفااي نفااف المقياااس  األخاارىمتغياار والمتغياارات  أيبااين 

، 82,0 إلاى دريب األخضرالتالمستخدم في قياس  اإلجماليوصل للمقياس  ألفامعامل  أناالعتمادية 
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 االعتماديااة فااي المقاااييف أودرجااة عاليااة ماان الثبااات  إليااه تاام التوصاال يالااذ ألفاااويعكااف معاماال 
 .البحوث االجتماعية فيالمستخدمة 

 :إدارة األداء األخضراالعتمادية في مقياس  )جـ( مستوى الثبات /
لتاي اشاتمل الت االرتبااط للمتغيارات اوبعد فحص معاام إليه اإلشارةالمعيار السابق  ىاعتمادا عل    

 إجماالي لعادم وجاود معامال ارتبااط نظراً  متغير أي استبعادتقرر عدم  ،متغيرات( 4عليها المقياس )
نتااائج تحلياال  أظهاارتكمااا . 0,30قاال ماان أفااي نفااف المقياااس  األخاارىمتغياار والمتغياارات  أيبااين 

 إلااى رإدارة األداء األخضاادم فااي قيااس المسااتخ اإلجمااليوصاال للمقياااس  ألفاامعاماال  أناالعتمادياة 
لمقااييف  تمادية في ااالع أودرجة عالية من الثبات  إليهتم التوصل  يالذ ألفاويعكف معامل ، 85,0

 البحوث االجتماعية. يالمستخدمة ف
 :األجور والمكافآت الخضراءاالعتمادية في مقياس  ( مستوى الثبات /د)

 شااتملاوبعااد فحاص معااامالت االرتبااط للمتغياارات التاي  إلياه ةاإلشااارالمعيااار الساابق  ىاعتماادا علا
 إجماالي لعادم وجاود معامال ارتبااط نظراً  متغير أي استبعادتقرر عدم ، متغيرات( 3عليها المقياس )

نتااائج تحلياال  أظهاارتكمااا  0,30قاال ماان أفااي نفااف المقياااس  األخاارىمتغياار والمتغياارات  أيبااين 
آت بعااد األجااور والمكافاا المسااتخدم فااي قياااس اإلجماااليياااس وصاال للمق ألفااامعاماال  أناالعتماديااة 

عتمادية اال أودرجة عالية من الثبات  إليهتم التوصل  يالذ ألفاويعكف معامل  ،82,0 الخضراء إلى
 .البحوث االجتماعية يالمستخدمة ف في المقاييف

 :االندماج األخضراالعتمادية في مقياس  ( مستوى الثبات /هـ) 
شااتمل اوبعااد فحاص معااامالت االرتبااط للمتغياارات التاي  إلياه اإلشااارةلمعيااار الساابق ا ىاعتماادا علا

 قاال ماانأ( حصاال علااى معااامالت ارتباااط متغياار واحادهناااك ) أنتبااين  ،(متغياارات 5عليهاا المقياااس )
 4) يضاام لالناادماج األخضاارهااذا المقياااس الرئيسااي  أصاابلوبااذلك  هوماان ثاام تقاارر اسااتبعاد، 0,30

 بعاداساتورغبة في تحسين درجاة االعتمادياة لانفف المقيااس بعاد  ،(متغيرات 5)من  متغيرات( بدالً 
للمقيااس  فاألمرة ثانية حيث ارتفع معامل  ألفامعامل االرتباط  أسلوبفقد تقرر تطبيق ، المتغير منه
لثبات ادرجة عالية من  إليهتم التوصل  يلذللمقياس ا ألفاويعكف معامل ، 87,0 إلى 74,0ككل من 

 .المستخدمة في البحوث االجتماعية عتمادية في المقاييفاال أو
 :المبادرات البيئيةاالعتمادية في مقياس  ( مستوى الثبات /و) 

لتاي اشاتمل وبعد فحص معاامالت االرتبااط للمتغيارات ا إليه اإلشارةالمعيار السابق  ىاعتمادا عل    
 مااليإجرا لعادم وجاود معامال ارتبااط نظا متغيار أي اساتبعادمتغيرات( تقرر عدم  3عليها المقياس )

نتااائج تحلياال  أظهاارتكمااا . 0,30قاال ماان أفااي نفااف المقياااس  األخاارىمتغياار والمتغياارات  أيبااين 
 لااىإ المبااادرات البيئيااة المسااتخدم فااي قياااس  اإلجماااليوصاال للمقياااس  ألفااامعاماال  أناالعتماديااة 

 لمقااييفااالعتمادية في  أوالثبات  درجة عالية من إليه تم التوصل يالذ ألفاويعكف معامل ، 83,0
 .البحوث االجتماعية فيالمستخدمة 

 :االرتباط الحضاري البيئياالعتمادية في مقياس  ( مستوى الثبات /ز) 
لتاي اشاتمل وبعد فحص معاامالت االرتبااط للمتغيارات ا إليه اإلشارةالمعيار السابق  ىاعتمادا عل    

 جمااليإلعادم وجاود معامال ارتبااط  نظاراً  متغيار أي اساتبعاد متغيرات( تقرر عدم 3عليها المقياس )
نتااائج تحلياال  أظهاارتكمااا . 0,30قاال ماان أفااي نفااف المقياااس  األخاارىمتغياار والمتغياارات  أيبااين 

 لااىاالرتباااط الحضاااري إالمسااتخدم فااي قياااس  اإلجماااليوصاال للمقياااس  ألفااامعاماال  أناالعتماديااة 
 لمقااييفااالعتمادية في  أودرجة عالية من الثبات  إليه تم التوصل يالذ ألفاويعكف معامل ، 77,0

 البحوث االجتماعية . فيالمستخدمة 
 :المساعدة البيئيةاالعتمادية في مقياس  ( مستوى الثبات /حـ) 
 اشاتمل وبعاد فحاص معاامالت االرتبااط للمتغيارات التاي إلياه اإلشاارةالمعياار الساابق  ىاعتمادا عل 

قاال ماان أ( حصاال علااى معااامالت ارتباااط متغياار واحاادهناااك ) أن( تبااين تمتغياارا 4عليهااا المقياااس )
 3يضاام )للمساااعدة البيئيااة هااذا المقياااس الرئيسااي  أصاابلوبااذلك  وماان ثاام تقاارر اسااتبعاده، 0,30

 بعاداساتورغبة في تحسين درجاة االعتمادياة لانفف المقيااس بعاد ، (متغيرات 4من ) ( بدالً متغيرات
للمقيااس  فاألمرة ثانية حيث ارتفع معامل  ألفامعامل االرتباط  أسلوبفقد تقرر تطبيق  ،المتغير منه
لثبات ادرجة عالية من  إليهللمقياس الذى تم التوصل  ألفاويعكف معامل ، 80,0 إلى 69,0ككل من 

 .االعتمادية في المقاييف المستخدمة في البحوث االجتماعية أو
 نتائج الدراسة الميدانية:  -12
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 : لوصفي لمتغيرات الدراسة الميدانيةالتحليل ا -12/1
مدينة ية العاملة بفي الشركات الصناعالخضراء  واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية  (1)

 :السادات
بمدينة  يمكن توضيل واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية في الشركات الصناعية العاملة     

راء من شرية الخضرسات إدارة الموارد الب، حيث تم قياس مما(3رقم )السادات من خالل الجدول 
 شركاتجابات العاملين في الضيل واقع هذه الممارسات من واقع إ، ويمكن توخالل خمسة أبعاد

 :العاملة بمدينة السادات كما يأتيالصناعية 
 (3جدول رقم )

 اداتلساممارسات إدارة الموارد البشرية في الشركات الصناعية العاملة بمدينة واقع وأهمية 
 معامل االختالف االنحراف المعياري الوس  الحسابي بيان
 0,18 0,54 2,96 االستقطاب واالختيار األخضر 

نحن نجذب المرشحين للوظائف الخضراء الذين  -1
 يستخدمون المعايير الخضراء الختيار المنظمات

2,78 0,56 0,19 

نحن نستخدم العالمات التجارية الخضراء لجذب  -2
 ن الخضر.العاملي

2,89 0,47 0,22 

 0,16 0,61 3,17 تستقطب شركتنا العاملين الذين لديهم وعي أخضر. -3

 0,29 0,52 3,27 التدريب األخضر 
 وعينطور برامج تدريبية في اإلدارة البيئية لزيادة ال -4

 البيئي والمهارات والخبرات لدى العاملين.
3,15 0,34 0,33 

ق المشاركة العاطفية من قمنا بتدريب متكامل لخل -5
 جانب العاملين في إدارة البيئة.

3,56 0,49 0,26 

لدينا إدارة معرفة خضراء )من خالل رب  التعليم  -6
 البيئي ومعرفة السلوكيات لتطوير الحلول الوقائية(.

3,19 0,64 0,31 

 0,19 0,54 2,41 إدارة األداء األخضر
ء األخضر في نظام إدارة نحن نستخدم مؤشرات األدا -7

 األداء والتقييم.
2,04 0,48 0,15 

تحدد شركتنا أهداف ومسؤوليات خضراء للمديرين  -8
 والعاملين.

2,23 0,73 0,12 

في شركتنا، يحدد المديرون أهدافا لتحقيق النتائج  -9
 الخضراء المدرجة في التقييمات.

2,71 0,39 0,28 

دم ظام إدارة األداء لعفي شركتنا، توجد معوقات في ن -10
 االمتثال أو عدم تلبية أهداف اإلدارة البيئية.

2,89 0,48 0,16 

 0,22 0,48 3,32 األجور والمكافآت الخضراء
 من نحن نجعل المنافع الخضراء )النقل / السفر( بدالً  -11

 إعطاء بطاقات مسبقة الدفع لشراء المنتجات الخضراء.
 

3,37 
0,59 0,24 

 ا، هناك حوافز مالية أو ضريبية )استخدامفي شركتن -12
 .السيارات األقل تلويثا(

3,19 0,46 0,23 

ن تعترف شركتنا بالمكافآت في إدارة البيئة للعاملي -13
ر، )االعتراف العام، والجوائز، واإلجازات المدفوعة األج

 .واألجازة، وشهادات التقدير الهدايا(

3,69 0,49 0,15 

 0,26 0,51 2,18 االندماج األخضر 
شركتنا لديها رؤية تنموية واضحة لتوجيه أفعال  -14

 )سلوكيات( العاملين في إدارة البيئة.
2,05 0,65 0,22 

هناك مناخ للتعلم المتبادل بين العاملين للسلوك  -15
 األخضر والتوعية به في الشركة.

2,12 0,58 0,13 

هناك عدد من قنوات االتصال الرسمية وغير   -16
 سمية لنشر الثقافة الخضراء في الشركة.الر

2,22 0,39 0,41 

نقترح الممارسات للعاملين للمشاركة في إدارة  -17
 البيئة، مثل النشرات اإلخبارية، ومخططات االقتراحات،

 ومجموعات حل المشكالت، وفرق العمل الخضراء.

2,42 0,47 0,28 

 0,20 0,31 2,58 إجمالي ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء 

 ( وكا3-1االستقطاب واالختيار األخضر: تم قياس هذا البعد من خالل العبارات ،)  ن الوس
تي بلغ ( وال3( ما عدا العبارة رقم )3الحسابي لهذه العبارات أقل من الوس  الفرضي )

دات وهذا يعني أن الشركات الصناعية العاملة بمدينة السا 3,17الوس  الحسابي لها 
 حسابيب العاملين الذين لديهم وعي أخضر، وعلي المستوى االجمالي بلغ الوس  التستقط

عياري ( وهو أقل من الوس  الفرضي بانحراف م2,96لبعد االستقطاب واالختيار األخضر )
ة مدين (، وتدل النتائج السابقة علي ضعف استخدام الشركات الصناعية العاملة في0,54)

لبية ر األخضر خاصة في الفترة األخيرة والتي تعاني غاالسادات لالستقطاب واالختيا
سعار أالشركات الصناعية فيها من أزمات حادة نتيجة التغير في أسعار الصرف وارتفاع 

 غالبية المواد الخام.
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 سابي ، وكان الوس  الح(6-4ذا البعد من خالل العبارات ): تم قياس هالتدريب األخضر
ي ( علي أعل5( ،حيث حصلت العبارة رقم )3لفرضي )لهذه العبارات أكبر من الوس  ا

ادات (  وهو يعبر عن قيام الشركات الصناعية بمدينة الس3,56وس  حسابي بلغ قيمته )
ً متكامالً لخلق المشاركة العاطفية من جانب العا  ي إدارةفملين بتدريب العاملين بها تدريبا

( وهو 3,27لبعد التدريب األخضر )االجمالي بلغ الوس  الحسابي  ، وعلى المستوىالبيئة
 ، وتدل النتائج السابقة علي ضعف(0,52س  الفرضي بانحراف معياري )أكبر من الو

 ا يتمم ، وأن كلاألخضر للتدريباستخدام الشركات الصناعية العاملة في مدينة السادات 
ض لي خفاالتكنولوجيا الحديثة في مجال التدريب والتي تؤدي  استخدامه هو االعتماد على
 .التلوث إلي أدني حد ممكن

 وكان الوس(10-7: تم قياس هذا البعد من خالل العبارات )إدارة األداء األخضر ،  
الوس   االجمالي بلغ ، وعلى المستوى(3من الوس  الفرضي ) أقلالحسابي لهذه العبارات 

راف ( وهو أكبر من الوس  الفرضي بانح2,41األخضر ) إدارة األداءالحسابي لبعد 
 املة في، وتدل النتائج السابقة علي ضعف استخدام الشركات الصناعية الع(0,54معياري )

 ، والخضرتم استخدام مؤشرات األداء األحيث ال ي، إلدارة األداء األخضرمدينة السادات 
ات لمعوق، كما توجد العديد من ائوليات خضراء للمديرين والعاملينيتم تحديد أهداف ومس

 .عدم تلبية أهداف اإلدارة البيئيةرة األداء لفي نظام إدا

 ن ، وكا(13-11الل العبارات ): تم قياس هذا البعد من خاألجور والمكافآت الخضراء
قم ث حصلت العبارة رحي، (3من الوس  الفرضي ) أكبرالوس  الحسابي لهذه العبارات 

الصناعية ( وهو يعبر عن اعتراف الشركات 3,69وس  حسابي بلغ ) ( على أعلى13)
ت األجازاوائز، )االعتراف العام، والجو بمدينة السادات بالمكافآت في إدارة البيئة للعاملين
لغ الوس  االجمالي ب وعلى المستوى .مدفوعة األجر، واألجازة، وشهادات التقدير الهدايا(

نحراف ( وهو أكبر من الوس  الفرضي با3,32) األجور والمكافآت الخضراءالحسابي لبعد 
 املة في، وتدل النتائج السابقة علي ضعف استخدام الشركات الصناعية الع(0,48معياري )

لسادات اأي أن الشركات الصناعية في مدينة ، لألجور والمكافآت الخضراءمدينة السادات 
 أمام ال ترب  بين مكافآت وحوافز العاملين والمحافظة علي البيئة مما قد يشكل عائق

 .كيات المواطنة التنظيمية البيئيةلوالعاملين في تبني س

 لحسابي ا، وكان الوس  (17-14ات ): تم قياس هذا البعد من خالل العباراالندماج األخضر
لحسابي االجمالي بلغ الوس  ا (، وعلى المستوى3لعبارات أقل من الوس  الفرضي )لهذه ا

(، 0,51عياري )س  الفرضي بانحراف م( وهو أكبر من الو2,18لبعد االندماج األخضر )
ت لساداضعف استخدام الشركات الصناعية العاملة في مدينة ا وتدل النتائج السابقة على

ية يها رؤأن الشركات الصناعية العاملة في مدينة السادات ليف لد، حيث األخضر لالندماج
سمية صال رتنموية واضحة لتوجيه أفعال العاملين في إدارة البيئة، كما ال توجد قنوات ات

خا  ن عاملي، كما ال يوجد مناخ للتعلم المتبادل بين الوغير رسمية لنشر الثقافة الخضراء
 .بالسلوك األخضر والتوعية به

ً إلجابات عينة الع في  املينولترتيب أهمية ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء وفقا
طاب الستقاإذ جاء بعد  الشركات الصناعية العاملة في مدينة السادات وقيمة معامل االختالف

كافآت والم يه بعد األجور، يلضر، يليه بعد إدارة األداء األخواالختيار األخضر في المقدمة
ل معام حيث بلغت نسبعد التدريب األخضر بُ  ، وأخيراً الخضراء، يليه بعد االندماج األخضر

 .( علي التوالي0,29، 0,26، 0,22، 0,19، 0,18االختالف ) 
 خضراءاالجمالي بلغ الوس  الحسابي لممارسات إدارة الموارد البشرية ال وعلى المستوى 
ة ، وتعكف هذه النتيج(0,20( بانحراف معياري )3) ( وهو أقل من الوس  الفرضي2,58)

رد ت إدارة المواضعف استخدام الشركات الصناعية العاملة في مدينة السادات لممارسا
 .ممارساتذه الدارة العليا لتبني هالالزم من جانب اإل ، حيث ال يتوافر الدعمالبشرية الخضراء

 سادات:ينة الواقع سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية في الشركات الصناعية العاملة بمد  (2)
يمكن توضيل واقع سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية في الشركات الصناعية العاملة بمدينة 

من يث تم قياس سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية ، ح(4رقم )السادات من خالل الجدول 
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، ويمكن توضيل واقع هذه السلوكيات من واقع اجابات العاملين في الشركات خالل ثالثة أبعاد
 :العاملة بمدينة السادات كما يأتيالصناعية 

 (4جدول رقم )
 لساداتينة العاملة بمدسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية في الشركات الصناعية اواقع وأهمية 

 معامل االختالف االنحراف المعياري الوس  الحسابي بيان
 0,22 0,35 2,46 المبادرات البيئية 

ا في عملي، أفكر كثيرا في أفعالي قبل القيام بشيء م -1
 قد يؤثر على البيئة.

2,23 0,43 0,21 

أتطوع بتنفيذ اإلجراءات والمبادرات البيئية في -2
 مية بالعمل.أنشطتي اليو

2,39 0,31 0,19 

أقدم اقتراحات لزمالئي بشأن سبل حماية البيئة على -3
نحو أكثر فعالية، حتى وإن لم يكن ذلك من ضمن 

 مسؤوليتي المباشرة.

2,84 0,29 0,23 

 0,28 0,38 2,39 االرتباط الحضاري البيئي
أشارك بفاعلية في األحداث البيئية التي تنظمها  -4

 الشركة.
2,11 0,44 0,26 

 0,31 0,61 2,74 أكون على علم بالمبادرات البيئية للشركة.-5
ً أتعهد باإلجراءات البيئية التي تسهم إسهاماً إيجا -6  في بيا

 الصورة الذهنية للشركة.
2,58 0,33 0,29 

 0,21 0,28 2,88 المساعدة البيئية 
 أتطوع للمشاريع أو المساعي أو األحداث التي تعالج -7

 ايا البيئية في الشركة.القض
2,76 0,47 0,32 

 0,16 0,36 2,91 .أشجع زمالئي على تبني سلوكيات أكثر وعياً بالبيئة -8
أشجع زمالئي على التعبير عن أفكارهم وآرائهم بشأن -9

 القضايا البيئية. 
2,85 0,17 0,24 

 0,19 0,25 2,81 إجمالي سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية

 لحسابي ا، وكان الوس  (3-1ذا البعد من خالل العبارات ): تم قياس هات البيئيةالمبادر
لحسابي االجمالي بلغ الوس  ا ، وعلى المستوى(3لعبارات أقل من الوس  الفرضي )لهذه ا

، (0,35س  الفرضي بانحراف معياري )( وهو أقل من الو2,46لبعد المبادرات البيئية )
لة في الشركات الصناعية العامالمبادرات البيئية في ف ضع وتدل النتائج السابقة على

ته ي أنشطفحيث ال يتطوع العاملين بتنفيذ اإلجراءات والمبادرات البيئية مدينة السادات 
حو نة على اقتراحات لزمالئه بشأن سبل حماية البيئ كما ال يقدم العامل ،اليومية بالعمل

 راً ل كثي، كما يفكر العامؤوليتي المباشرةكن ذلك من ضمن مسأكثر فعالية، حتى وإن لم ي
 في أفعاله قبل القيام بشيء ما قد يؤثر على البيئة.

 لوس  ، وكان ا(6-4ذا البعد من خالل العبارات ): تم قياس هاالرتباط الحضاري البيئي
الوس   االجمالي بلغ ، وعلى المستوى(3لعبارات أقل من الوس  الفرضي )الحسابي لهذه ا

راف ( وهو أقل من الوس  الفرضي بانح2,39عد االرتباط الحضاري البيئي )الحسابي لب
لشركات ضعف االرتباط الحضاري البيئي في ا ، وتدل النتائج السابقة على(0,38ري )معيا

يئية اث البيشارك العاملين بفاعلية في األحدالصناعية العاملة في مدينة السادات حيث ال 
تسهم  التي وجد تعهد من جانب العاملين باإلجراءات البيئيةالتي تنظمها الشركة، كما ال ي

ئية ات البيمبادر، كما أن العاملين ال يعلمون بالاً في الصورة الذهنية للشركةإسهاماً إيجابي
 للشركة.

 لحسابي ، وكان الوس  ا(9-7: تم قياس هذا البعد من خالل العبارات )المساعدة البيئية
لحسابي االجمالي بلغ الوس  ا ، وعلى المستوى(3الفرضي ) لعبارات أقل من الوس لهذه ا
، (0,28( وهو أقل من الوس  الفرضي بانحراف معياري )2,88) ةالبيئي المساعدةلبعد 

ة في في الشركات الصناعية العامل المساعدة البيئيةوتدل النتائج السابقة علي ضعف 
عالج تمساعي أو األحداث التي للمشاريع أو الالعاملين  يتطوع مدينة السادات حيث ال

ت أكثر لوكياعلى تبني س كما ال يقوم العاملين بتشجيع زمالئهمالقضايا البيئية في الشركة، 
 التعبير عن أفكارهم وآرائهم بشأن القضايا البيئية.و وعياً بالبيئة
الشركات  وفقاً إلجابات عينة العاملين في سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةولترتيب أهمية 

في  المساعدة البيئيةالصناعية العاملة في مدينة السادات وقيمة معامل االختالف إذ جاء بعد 
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حيث بلغت نسب معامل  بعد االرتباط الحضاري البيئي، يليه المبادرات البيئية، يليه بعد المقدمة
 .( علي التوالي0,28، 0,22، 0,21االختالف )

( 2,81) يةلسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئ  الحسابي االجمالي بلغ الوس ىالمستو ىوعل 
، وتعكف هذه النتيجة ضعف (0,25( بانحراف معياري )3) وهو أقل من الوس  الفرضي

حيث  ،ساداتصناعية العاملة في مدينة الالشركات ال في سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية
فة د ثقا، حيث ال توجتكون ممارسات فرديةت ال تعدو أن أن السلوكيات المستخدمة في الشركا

 يات المواطنة التنظيمية البيئية.مشتركة بين العاملين لتبني سلوك
اقااع حااول و بالشااركات الصااناعية العاملااة بمدينااة الساااداتالعاااملين  االختالفااات بااين إدراك -12/3

ً  ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء  : يةالديموجراف مخصائصهالختالف  وفقا
 دراكلكشاف عان مادي االخاتالف باين إيتناول هذا الجزء مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي الخا  با

لناوع، بااختالف خصائصاهم الديموجرافياة )ابالشركات الصناعية العاملاة بمديناة الساادات  العاملين
وارد الماا ممارسااات إدارة، وذلااك نحااو واقااع (، اإلدارة التااي يعماال بهاااكةاماادة الخدمااة بالشاار، السان

ار االسااتقطاب واالختياا، ونحااو كاال متغياار ماان متغيراتهااا )مااأخوذا بشااكل إجمااالي البشارية الخضااراء
( ألخضار، االنادماج األخضر، األجور والمكافاآت الخضاراء، التدريب األخضر، إدارة األداء ااألخضر
وصااف باسااتخدام أساالوبين إحصااائيين أولهمااا أساالوب ال ان. وفااي ضااوء ذلااك قااام الباحثااحااده علااى

 )كمقياااس للنزعااة المركزيااة( واالنحااراف المعياااري ئي باسااتخدام كاال ماان الوساا  الحسااابياإلحصااا
 ، وذلاااك بالنسااابة للمتغيااار" ت" لعينتاااين مساااتقلتينر، باإلضاااافة إلاااي اختباااا)كمقيااااس للتشاااتت(

 اترة للمتغيالديموجرافي المتعلق بالنوع. والثاني أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه وذلك بالنسب
 : ن األسلوبين اإلحصائيين فيما يأتيوقد تمثلت نتائج استخدام هذي األخرى. ةالديموجرافي

لموارد دارة اإالعاملين بالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول واقع ممارسات  إدراك)أ( 
 : وفقا للنوعالبشرية الخضراء 

ل واقااع ناعية العاملااة بمدينااة السااادات حااوبالشااركات الصاا العاااملين لتحديااد االختالفااات بااين إدراك 
تهاا ، ونحاو كال متغيار مان متغيرامأخوذة بشاكل إجماالي ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء

ت ألخضااار، األجاااور والمكافاااآ، التااادريب األخضااار، إدارة األداء ااالساااتقطاب واالختياااار األخضااار)
لوصاف بتطبيق أسالوب ا انقام الباحث .وعوذلك باختالف الن حده ( على، االندماج األخضرالخضراء
      نحااراف المعياااري( واالباسااتخدام كاال ماان الوساا  الحسااابي )كمقياااس للنزعااة المركزيااة اإلحصااائي

 ت" لعينتااين مسااتقلتين حيااث جاااءت النتااائج كمااا فااي"ر، باإلضااافة إلااي اختبااا(كمقياااس للتشااتت )
  .(5الجدول رقم )

 (5جدول رقم )

موارد دارة الات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول واقع ممارسات إبالشرك العاملين إدراك

 وفقا للنوع البشرية الخضراء

ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 الخضراء 

 تقيمة  أنثي ذكر
T-Test  

 مستوى
االنحراف  المتوس   الداللة 

 المعياري 
االنحراف  المتوس  

 المعياري 
بشاااااارية ممارسااااااات إدارة المااااااوارد ال

 الخضراء بشكل إجمالي *
2,24 0,49 2,38 0,52 2,47 0,04 

 0,01 2,42 0,68 2,67 0,53 2,16 ** االستقطاب واالختيار األخضر  
 0,63 0,88 0,69 2,94 0,58 2,89 التدريب األخضر 

 0,02 2,61 0,48 2,82 0,62 2,61 إدارة األداء األخضر  *
 0,03 2,56 0,74 3,48 0,54 3,08 *األجور والمكافآت الخضراء 

 0,59 0,96 0,78 2,92 0,63 1,89 االندماج األخضر 
مع ، التامةالموافقة  إلى ( يشير5الرقم ) ، بينما يشيرعدم الموافقة تماما( يشير إلي 1، حيث أن الرقم )5-1المقياس المستخدم يمتد من  -

 .في المنتصف( 3)وجود درجة حيادية 

 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 5توي * داللة إحصائية عند مس

 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 1** داللة إحصائية عند مستوي 
بالشركات الصناعية وتؤكد النتائج على وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراك العاملين 

بشكل  مأخوذة العاملة بمدينة السادات حول واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء
االستقطاب واالختيار األخضر، إدارة األداء األخضر، إجمالي، ونحو كل متغير من متغيراتها اآلتية )
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( علي حده وذلك باختالف النوع، حيث أن قيمة )ت( معنوية عند األجور والمكافآت الخضراء
 %.5% و1مستوى داللة إحصائية 

لاااة إحصاااائية باااين إدراك العااااملين ( عااادم وجاااود اختالفاااات ذات دال5ويتضااال مااان الجااادول رقااام ) 
ة واقااع ممارسااات إدارمتغياارين ماان متغياارات بالشااركات الصااناعية العاملااة بمدينااة السااادات حااول 

، حياث ( وذلك باختالف الناوعالتدريب األخضر، االندماج األخضروهما ) الموارد البشرية الخضراء
كماا تؤكاد نتاائج الجادول رقام %. 5% و1أن قيمة )ت( غير معنوياة عناد مساتوي داللاة إحصاائية 

ة بالشاااركات الصاااناعية العاملاااة بمدينااا ممارساااات إدارة الماااوارد البشااارية الخضاااراء( أن واقاااع 5)
 كانت منخفضة على المستوى اإلجمالي وبالنسبة لكل بعد من أبعادها على حدة. السادات 

رة ع ممارسااات إداالعاااملين بالشااركات الصااناعية العاملااة بمدينااة السااادات حااول واقاا إدراك)ب(  
ً الموارد البشرية الخضراء    :للسن وفقا

ول واقااع بالشاركات الصااناعية العاملاة بمديناة السااادات حا العااملين لتحدياد االختالفاات بااين إدراك  
 ،هدحا ونحو كل متغير من متغيراتهاا علاىبشكل إجمالي  ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء

 توضيل حيث يمكن، لوب تحليل التباين أحادي االتجاهبتطبيق أس انثقام الباح .وذلك باختالف السن
ول واقاع بالشاركات الصاناعية العاملاة بمديناة الساادات حا العااملين نتاائج تحليال التبااين باين إدراك

تهاا ونحاو كال متغيار مان متغيرا ،مأخوذة بشاكل إجماالي ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء
 .(6رقم )وذلك من خالل الجدول حده باختالف السن  على

 (6جدول رقم )
موارد دارة البالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول واقع ممارسات إ العاملين إدراك

 وفقا للسن البشرية الخضراء
مجموع  مصدر التباين متغيرات الدراسة م 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوي 
 لةالدال

االستقطاب  1
 واالختيار األخضر

 0,021 4,63 2,4 4 8,16 بين المجموعات 
 0,518 199 103,14 داخل المجموعات 

 203 111,3 االجمالي 
 0,348 1,71 1,06 4 4,25 بين المجموعات  التدريب األخضر  2

 0,619 199 123,16 داخل المجموعات 
 203 127,41 االجمالي 

إدارة األداء  3
 األخضر

 0,274 2,95 1,58 4 6,34 بين المجموعات 
 0,535 199 106,46 داخل المجموعات 

 203 112,8 االجمالي 
األجور والمكافآت  4

 الخضراء
 0,032 4,34 2,3 4 8,12 بين المجموعات 
 0,529 199 105,35 داخل المجموعات 

 203 113,47 االجمالي 
 0,264 1,88 1,29 4 5,14 بين المجموعات  االندماج األخضر  5

 0,686 199 136,45 داخل المجموعات 
 203 141,59 االجمالي 

  
ملين ( علاي عادم وجاود اختالفاات ذات داللاة إحصاائية باين إدراك العاا6وتؤكد نتاائج الجادول رقام )

رد واقاع ممارساات إدارة الماوابعاض متغيارات  بالشركات الصاناعية العاملاة بمديناة الساادات حاول
لاااك اآلتياااة )التااادريب األخضااار، إدارة األداء األخضااار، االنااادماج األخضااار(، وذ البشااارية الخضاااراء

% ، فاي 5% و1باختالف السن حياث كانات قيماة )ف( غيار معنوياة عناد مساتوى داللاة إحصاائية 
مديناة ببالشاركات الصاناعية العاملاة  حين توجد اختالفاات ذات داللاة احصاائية باين إدراك العااملين

طاب اآلتياة )االساتق واقع ممارساات إدارة الماوارد البشارية الخضاراءبعض متغيرات السادات حول 
نوياة واالختيار األخضر، األجور والمكافآت الخضراء(، وذلك باختالف السن حياث أن قيماة )ف( مع

 %.5عند مستوي داللة إحصائية 
ة ركات الصاااناعية العاملاااة بمديناااة الساااادات حاااول واقاااع ممارساااات إدارإدراك العااااملين بالشااا)ج( 

 وفقاً لمدة الخدمة بالشركة:الموارد البشرية الخضراء 
مارساات مبالشركات الصناعية العاملة بمديناة الساادات حاول واقاع لتحديد االختالفات بين العاملين 
ده. متغيار مان متغيراتهاا علاى حا ي ونحاو كالمأخوذة بشاكل إجماالإدارة الموارد البشرية الخضراء 

تجااه، وذلك بااختالف مادة الخدماة بالشاركة. قاام الباحثاان بتطبياق أسالوب تحليال التبااين أحاادي اال
مدينااة بالشاركات الصاناعية العاملاة بحياث يمكان توضايل نتاائج تحليال التباااين باين إدراك العااملين 
وذلاك  باختالف مدة الخدمة بالشركةاء السادات حول واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضر

 (.7من خالل الجدول رقم )
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 ( 7رقم )جدول 
موارد دارة البالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول واقع ممارسات إ العاملين إدراك

 وفقا لمدة الخدمة بالشركةالبشرية الخضراء 
مجموع  مصدر التباين متغيرات الدراسة م 

 المربعات
درجات 

 حريةال
متوس  
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوي 
 الداللة

االستقطاب  1
 واالختيار األخضر

 0,169 1,83 1,05 4 4,19 بين المجموعات 
 0,575 199 114,35 داخل المجموعات 

 203 118,54 االجمالي 
 0,042 3,01 1,70 4 6,78 بين المجموعات  التدريب األخضر  2

 0,564 199 112,26 ت داخل المجموعا
 203 119,04 االجمالي 

إدارة األداء  3
 األخضر

 0,429 1,27 0,87 4 3,49 بين المجموعات 
 0,687 199 136,62 داخل المجموعات 

 203 140,11 االجمالي 
األجور والمكافآت  4

 الخضراء
 0,031 3,60 2,32 4 9,28 بين المجموعات 
 0,645 199 128,38 ات داخل المجموع

 203 137,66 االجمالي 
 0,463 1,47 1,08 4 4,35 بين المجموعات  االندماج األخضر  5

 0,737 199 146,73 داخل المجموعات 
 203 151,08 االجمالي 

لين م( علاى عادم وجاود اختالفاات ذات داللاة إحصاائية باين إدراك العاا7وتؤكاد نتاائج الجادول رقام )
رد واقاع ممارساات إدارة الماوابعاض متغيارات بالشركات الصاناعية العاملاة بمديناة الساادات حاول 

 األخضار( اآلتية )االستقطاب واالختيار األخضار، إدارة األداء األخضار، االنادماج البشرية الخضراء
ية حصاائوذلك باختالف مدة الخدمة بالشركة، حيث أن قيمة ) ف( غير معنوية عناد مساتوي داللاة إ

ية بالشاركات الصاناع%، في حين توجد اختالفات ذات داللة احصائية بين إدراك العااملين 5% و1
اآلتية  واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراءبعض متغيرات العاملة بمدينة السادات حول 

يماة قيث أن )التدريب األخضر، األجور والمكافآت الخضراء( وذلك باختالف مدة الخدمة بالشركة ح
 %.5)ف( معنوية عند مستوي داللة إحصائية 

 ة المواردإدراك العاملين بالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول واقع ممارسات إدار)د( 
ً البشرية الخضراء   للقطاع الصناعي: وفقا

مارساات اقاع مبالشركات الصناعية العاملة بمديناة الساادات حاول ولتحديد االختالفات بين العاملين 
ه حاد ن متغيراتهاا علاىماأخوذة بشاكل إجماالي ونحاو كال متغيار ماإدارة الموارد البشرية الخضاراء 

أحاادي  وذلك باختالف القطاع الصناعي الذي يعمل به. قاام الباحثاان بتطبياق أسالوب تحليال التبااين
لعاملاة الصاناعية ابالشاركات االتجاه، حيث يمكن توضيل نتاائج تحليال التبااين باين إدراك العااملين 

اعي بااختالف القطااع الصانبمدينة السادات حول واقع ممارساات إدارة الماوارد البشارية الخضاراء 
 (.8الذي يعمل به وذلك من خالل الجدول رقم )

 ( 8رقم )جدول 

لموارد دارة ابالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول واقع ممارسات إالعاملين  إدراك

ً ضراء البشرية الخ  للقطاع الصناعي الذي يعمل به وفقا
مجموع  مصدر التباين متغيرات الدراسة م 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوي 
 الداللة

االستقطاب  1
 واالختيار األخضر

 0,375 1,61 1,19 3 3,56 بين المجموعات 
 0,737 200 146,63 داخل المجموعات 

 203 150,1 جمالي اال
 0,136 3,32 1,89 3 5,68 بين المجموعات  التدريب األخضر  2

 0,570 200 134,34 داخل المجموعات 
 203 140,2 االجمالي 

إدارة األداء  3
 األخضر

 0,452 2,29 1,59 3 4,78 بين المجموعات 
 0,695 200 138,34 داخل المجموعات 

 203 143,12 االجمالي 
 0,138 3,44 2,13 3 6,39 بين المجموعات األجور والمكافآت  4
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 0,620 200 123,35 داخل المجموعات  الخضراء
 203 129,74 االجمالي 

 0,563 2,26 1,72 3 5,16 بين المجموعات  االندماج األخضر  5
 0,761 200 151,41 داخل المجموعات 

 203 156,57 االجمالي 

 

ملين ( علاي عادم وجاود اختالفاات ذات داللاة إحصاائية باين إدراك العاا8وتؤكد نتاائج الجادول رقام )
لبشارية واقاع ممارساات إدارة الماوارد امتغيرات بالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول 

ألجاور ء األخضار، ااآلتياة )االساتقطاب واالختياار األخضار، التادريب األخضار، إدارة األدا الخضراء
أن  والمكافآت الخضراء، االندماج األخضر(، وذلك بااختالف القطااع الصاناعي الاذي يعمال باه حياث

 %.5% و1قيمة )ف( غير معنوية عند مستوى داللة إحصائية 
ساتوى محاول بالشركات الصاناعية العاملاة بمديناة الساادات االختالفات بين إدراك العاملين  -12/2 

 الديموجرافية:  ميات المواطنة التنظيمية البيئية وفقاً الختالف خصائصهممارستهم لسلوك
دراك يتناول هذا الجزء مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي الخا  بالكشاف عان مادى االخاتالف باين إ

لناوع، بااختالف خصائصاهم الديموجرافياة )ابالشركات الصناعية العاملاة بمديناة الساادات العاملين 
ة بالشااركة، القطاااع الصااناعي الااذي يعماال بااه(، وذلااك نحااو واقااع ممارساااتهم الساان، ماادة الخدماا

هااا بشااكل إجمااالي، ونحااو كاال متغياار ماان متغيرات لساالوكيات المواطنااة التنظيميااة البيئيااة مااأخوذاً 
لاك قاام ( علاى حاده. وفاي ضاوء ذالمبادرات البيئية، االرتبااط الحضااري البيئاي، المسااعدة البيئياة)

سا  سلوبين إحصائيين أولهما أسلوب الوصف اإلحصاائي باساتخدام كال مان الوالباحثان باستخدام أ
لااى الحسااابي ) كمقياااس للنزعااة المركزيااة( واالنحااراف المعياااري ) كمقياااس للتشااتت(، باإلضااافة إ

اني "ت" لعينتااين مسااتقلتين، وذلااك بالنساابة للمتغياار الااديموجرافي المتعلااق بااالنوع، والثااراختبااا
 لسان ومادةادي االتجاه وذلاك بالنسابة للمتغيارات الديموجرافياة المتعلقاة باأسلوب تحليل التباين أح

ين الخدمااة بالشااركة والقطاااع الصااناعي الااذي يعماال بااه. وقااد تمثلاات نتااائج اسااتخدام هااذين األساالوب
 اإلحصائيين فيما يأتي: 

واطناة سالوكيات الم مساتوىالعاملين بالشركات الصناعية العاملة بمديناة الساادات حاول  إدراك)أ( 
ً التنظيمية البيئية    :نوعلل وفقا

اقااع وبالشااركات الصااناعية العاملااة بمدينااة السااادات حااول العاااملين  لتحديااد االختالفااات بااين إدراك
 المبادرات)، ونحو كل متغير من متغيراتها يمية البيئية مأخوذة بشكل إجماليسلوكيات المواطنة التنظ

ن الباحثاا قاام .وذلاك بااختالف الناوع ( علاى حادهاعدة البيئياةلحضاري البيئي، المسالبيئية، االرتباط ا
( لحساابي ) كمقيااس للنزعاة المركزياةبتطبيق أسلوب الوصف اإلحصاائي باساتخدام كال مان الوسا  ا

ت اءت" لعينتاين مساتقلتين حياث جا"ر، باإلضافة إلاي اختباانحراف المعياري ) كمقياس للتشتت(واال
 .(9النتائج كما في الجدول رقم )

الشركات ب( علي وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراك العاملين 9ؤكد نتائج الجدول رقم )ت
ذة بشاكل مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية مأخوالصناعية العاملة بمدينة السادات حول 

يئااي، الب المبااادرات البيئيااة، االرتباااط الحضاااريإجمااالي، ونحااو كاال متغياار ماان متغيراتهااا اآلتيااة )
لاة ( علي حده وذلاك بااختالف الناوع، حياث أن قيماة )ت( معنوياة عناد مساتوي دالالمساعدة البيئية

 %. كماااا تؤكاااد النتاااائج أن مساااتوى ممارساااة سااالوكيات المواطناااة التنظيمياااة البيئياااة5إحصاااائية 
لكال  كانات ضاعيفة علاى المساتوى اإلجماالي وبالنسابةبالشركات الصناعية العاملة بمدينة الساادات 

 بعد من أبعادها على حدة. 
 (9جدول رقم )

ة لمواطنسلوكيات ا مستوىبالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول العاملين  إدراك
ً التنظيمية البيئية   للنوع وفقا

سلوكيات المواطنة  مستوي ممارسة 
 التنظيمية البيئية

 تقيمة  أنثي ذكر
T-Test  

مستوي 
نحراف اال المتوس   الداللة 

 المعياري 
االنحراف  المتوس  

 المعياري 
 ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة البيئيااة

 بشكل إجمالي *
2,57 0,42 2,90 0,56 3,34 0,03 

 0,02 3,12 0,37 2,61 0,51 2,85 * المبادرات البيئية
 0,04 ,288 0,56 2,80 0,48 2,67 * االرتباط الحضاري البيئي
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 0,05 2,99 0,52 2,64 0,24 2,91 *  المساعدة البيئية
 ، ر إلى الموافقة التامة( يشي5الرقم ) عدم الموافقة تماما ، بينما يشير( يشير إلي 1، حيث أن الرقم )5-1المقياس المستخدم يمتد من  -

 في المنتصف .( 3)مع وجود درجة حيادية 

 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 5* داللة إحصائية عند مستوي 

واطناة سلوكيات الم مستوىحول العاملين بالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات  إدراك )ب( 
  :وفقاً للسن التنظيمية البيئية

 مساتوى بالشاركات الصاناعية العاملاة بمديناة الساادات حاولالعااملين  لتحديد االختالفات بين إدراك
وذلاك  حاده علاىكل متغير مان متغيراتهاا ونحو  ،بشكل إجماليسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية 

 نتائج يل، حيث يمكن توضلوب تحليل التباين أحادي االتجاهقام الباحثان بتطبيق أس باختالف السن.
 ىمسااتوبالشااركات الصااناعية العاملااة بمدينااة السااادات حااول العاااملين  تحلياال التباااين بااين إدراك

يراتهاا متغيار مان متغونحو كل  بشكل إجمالية مأخوذممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية 
 .(10حده باختالف السن وذلك من خالل الجدول رقم ) على
ملين ( علااى وجااود اختالفااات ذات داللااة إحصااائية بااين إدراك العااا10و تؤكااد نتااائج الجاادول رقاام )  

يااة نظيمساالوكيات المواطنااة التواقااع متغياارات بالشااركات الصااناعية العاملااة بمدينااة السااادات حااول 
حيث  ف السن،( وذلك باختالالمبادرات البيئية، االرتباط الحضاري البيئي، المساعدة البيئيةالبيئية )

 % .5% و1أن قيمة )ف( معنوية عند مستوى داللة إحصائية 
 
 
 
 
 
 

 (10جدول رقم )

ة لمواطنسلوكيات ا مستوىبالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول العاملين  إدراك

 وفقا للسنالتنظيمية البيئية 
مجموع  مصدر التباين متغيرات الدراسة م 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوي 
 الداللة

 0,034 3,39 1,75 4 6,98 بين المجموعات  المبادرات البيئية 1
 0,516 199 102,65 داخل المجموعات 

 203 109,63 االجمالي 
االرتباط الحضاري  2

 البيئي
 0,001 6,10 4,06 4 8,23 بين المجموعات 
 0,666 199 132,54 داخل المجموعات 

 203 140,77 االجمالي 
 0,035 3,25 1,82 4 7,28 بين المجموعات  المساعدة البيئية  3

 0,560 199 113,38 داخل المجموعات 
 203 120,66 االجمالي 

واطناة سالوكيات الم حول مستوىالعاملين بالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات  إدراك)ج(  
 لمدة الخدمة بالشركة:وفقاً  التنظيمية البيئية

لوكيات س مستوىبالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول لتحديد االختالفات بين العاملين 
ذلاك و حاده و كال متغيار مان متغيراتهاا علاىونحا بشكل إجماالي، مأخوذة المواطنة التنظيمية البيئية

، حيااث لوب تحلياال التبااين أحاادي االتجااهقااام الباحثاان بتطبياق أسا .بااختالف مادة الخدماة بالشاركة
 ة السااداتبالشركات الصناعية العاملاة بمديناالعاملين  نتائج تحليل التباين بين إدراك يمكن توضيل
الل بااختالف مادة الخدماة بالشاركة وذلاك مان خانة التنظيمياة البيئياة سلوكيات المواط حول مستوى
 .(11الجدول رقم )

 ( 11رقم )جدول 

ة لمواطنسلوكيات ا مستوىبالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول العاملين  إدراك

 وفقا لمدة الخدمة بالشركةالتنظيمية البيئية 
 مجموع مصدر التباين متغيرات الدراسة م 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوي 
 الداللة
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 0,178 1,80 1,12 4 4,48 بين المجموعات  المبادرات البيئية 1
 0,621 199 123,67 داخل المجموعات 

 203 128,15 االجمالي 
االرتباط الحضاري  2

 البيئي
 0,037 3,27 1,80 4 7,23 بين المجموعات 
 0,55 199 109,45 داخل المجموعات 

 203 116,74 االجمالي 
 0,024 3,52 1,97 4 7,87 بين المجموعات  المساعدة البيئية  3

 0,559 199 111,34 داخل المجموعات 
 203 119,21 االجمالي 

 العاااملين ن إدراكات ذات داللااة إحصااائية باايوجااود اختالفاا ( علااى11وتؤكااد نتااائج الجاادول رقاام )
سااالوكيات المواطناااة واقاااع بعاااض متغيااارات بالشاااركات الصاااناعية العاملاااة بمديناااة الساااادات حاااول 

 ركةدمة بالشمدة الخ( وذلك باختالف االرتباط الحضاري البيئي، المساعدة البيئيةالتنظيمية البيئية )
ات ذات داللااة فااوعاادم وجااود اختال .%5د مسااتوي داللااة إحصااائية حيااث أن قيمااة )ف( معنويااة عناا

تغيارات متغير مان مبالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول العاملين  إحصائية بين إدراك
 ،ةمة بالشارك( وذلك باختالف مدة الخدالمبادرات البيئيةسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية )واقع 

 .%5د مستوي داللة إحصائية حيث أن قيمة )ف( غير معنوية عن
سااالوكيات  حاااول مساااتوىإدراكاااات العااااملين بالشاااركات الصاااناعية العاملاااة بمديناااة الساااادات )د(  

ً  المواطنة التنظيمية البيئية  :للقطاع الصناعي وفقا
لوكيات س مستوىبالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول لتحديد االختالفات بين العاملين 

وذلاك  و كال متغيار مان متغيراتهاا علاي حادهونحا ماالي،مأخوذة بشكل إج المواطنة التنظيمية البيئية
، هي االتجالوب تحليل التباين أحادقام الباحثان بتطبيق أس .باختالف القطاع الصناعي الذي يعمل به

مدينااة بالشاركات الصاناعية العاملاة بالعااملين  ل التباااين باين إدراكحياث يمكان توضايل نتاائج تحليا
عمال يبااختالف القطااع الصاناعي الاذي  طنة التنظيمية البيئياةسلوكيات الموا مستوىحول السادات 

 .(12به وذلك من خالل الجدول رقم )
ن ( علااى وجااود اختالفااات ذات داللااة إحصااائية بااين إدراك العاااملي12وتؤكااد نتااائج الجاادول رقاام )

ميااة ساالوكيات المواطنااة التنظيواقااع متغياارات بالشااركات الصااناعية العاملااة بمدينااة السااادات حااول 
اع القطاالف (، وذلاك بااختالمبادرات البيئياة، االرتبااط الحضااري البيئاي، المسااعدة البيئياةالبيئية )

 %.5 %،1 ، حيث أن قيمة )ف( معنوية عند مستوى داللة إحصائيةالصناعي الذي تعمل فيه

 ( 12رقم )جدول 

ة لمواطنات امستوي سلوكيبالشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات حول العاملين  إدراك

ً  التنظيمية البيئية  للقطاع الصناعي الذي يعمل به وفقا
مجموع  مصدر التباين متغيرات الدراسة م 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوي 
 الداللة

 0,012 5,05 3,11 3 9,32 بين المجموعات  المبادرات البيئية 1
 0,615 200 122,34 داخل المجموعات 

 203 131,66 االجمالي 
االرتباط الحضاري  2

 البيئي
 0,021 4,99 2,99 3 8,99 بين المجموعات 
 0,600 200 119,45 داخل المجموعات 

 203 128,44 االجمالي 
 0,010 4,85 2,88 3 8,66 بين المجموعات  المساعدة البيئية  3

 0,594 200 118,23 داخل المجموعات 
 203 126,89 االجمالي 

بالشاااركات وممارساااة العااااملين ممارساااات إدارة الماااوارد البشااارية الخضاااراء العالقاااة باااين  -12/3
 : المواطنة التنظيمية البيئيةلسلوكيات  الصناعية العاملة بمدينة السادات

ة الموارد ارسات إدارمماالرتباط بين المتغير المستقل ) ( قيم عالقات13يوضل الجدول رقم )    
  :ا يأتيلك كمية البيئية( وذأبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمبشرية الخضراء والمتغير التابع )ال

( يتضل أن بعد األجور والمكافآت الخضراء حقق أقوي عالقة ارتباط مع 13ومن الجدول رقم)
( وهي 0,55مل االرتباط )متغير سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية بشكل إجمالي حيث بلغ معا

( وهذا معناه أنه بزيادة األجور والمكافآت الخضراء تزداد 0,05عالقة معنوية عند مستوى داللة )
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سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية، كما حقق بعد التدريب األخضر عالقة ارتباط مع سلوكيات 
( وهي عالقة معنوية عند 0,44تباط )المواطنة التنظيمية البيئية بشكل إجمالي حيث بلغ معامل االر

( وهذا معناه أنه بزيادة التدريب األخضر للعاملين في الشركات الصناعية 0,01مستوى داللة )
بمدينة السادات تزداد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية لديهم، كما حقق بعد االستقطاب 

نظيمية البيئية بشكل إجمالي حيث بلغ واالختيار األخضر عالقة ارتباط مع سلوكيات المواطنة الت
( وهذا معناه أنه باختيار 0,01( وهي عالقة معنوية عند مستوي داللة )0,43معامل االرتباط )

واستقطاب العاملين الذين لديهم وعي بيئي للعمل في الشركات الصناعية بمدينة السادات تزداد 
م يحقق بعدي إدارة األداء األخضر واالندماج سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية لديهم، في حين ل

األخضر عالقات ذات داللة معنوية مع سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية، وتعكف هذه النتيجة 
ضعف هاتين الممارستين في الشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات، أما علي المستوى 

خضراء وسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية فقد االجمالي بين ممارسات إدارة الموارد البشرية ال
(، وهذه 0,01( وهي عالقة ذات داللة معنوية عند مستوي داللة )0,41بلغ معامل االرتباط )

النتيجة توضل أن ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء تعد أحد الوسائل واألساليب التي 
ي مدينة السادات لتدعيم سلوكيات المواطنة يمكن أن تستخدمها الشركات الصناعية العاملة ف

 التنظيمية البيئية بها.

 ( 13رقم )جدول 
مية لتنظيامصفوفة االرتباط بين ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء و سلوكيات المواطنة 

 البيئية
االستقطاب  بيان

 واالختيار األخضر

التدريب 

 األخضر

إدارة األداء 

 األخضر

 األجور والمكافآت

 الخضراء

االندماج 

 األخضر

 االجمالي

 *0,41 0,26 **0,55 0,27 *0,44 *0,43 سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية
 *0,38 0,24 **0,52 0,23 *0,38   *0,47 المبادرات البيئية

 *0,35 0,20 *0,44 0,30 *0,40 *0,35 االرتباط الحضاري البيئي

 *0,45 0,29 ** 0,61 0,29 **0,53 *0,38 المساعدة البيئية

  

ختيار راء، االستقطاب واالاألجور والمكافآت الخضممارسات ) وعلي المستوي التفصيلي حققت  
ل علي ئية كنة التنظيمية البي( عالقة ارتباط مع أبعاد سلوكيات المواطاألخضر، التدريب األخضر

 . حده
ظيمية التن المواطنةء علي سلوكيات ارد البشرية الخضراولتوضيل نتائج تأثير ممارسات إدارة المو

 : موذج االنحدار البسي  وذلك كما يأتيالبيئية قام الباحثان باستخدام ن
  :بعد المبادرات البيئية خضراء علىتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية ال (أ)

 ( 14جدول رقم )

 ةبعد المبادرات البيئي دارة الموارد البشرية الخضراء علىتأثير ممارسات إ
المتغير 
 التابع

 المتغيرات المستقلة
معامل االنحدار 

 بيتا 
2R T 

مستوى 
 المعنوية 

المبادرات 
  البيئية 

 .االستقطاب واالختيار األخضر  -
 .التدريب األخضر -
 .إدارة األداء األخضر -
 .األجور والمكافآت الخضراء -
 .االندماج األخضر -

0,678 
0,743 
2,75 
0,797 
1,24 

0,221 
0,144 
0,053 
0,270 
0,058 

15,98 
16,74 
3,04 
17,07 
2,43 

0,001 
0,001 
0,087 
000, 
742, 

 0,38معامل االرتباط المتعدد = •
 0,144معامل التحديد =  •
 (0,01 ىمعنوية عند مستو ) 9,54ف( لمعنوية نموذج االنحدار =  قيمة ) •

ممارسات إدارة الموارد ائية داللة إحص وذطردي أن هناك ارتباط  ،ويتضل من الجدول السابق

( قطاب واالختيار األخضر، التدريب األخضر، األجور والمكافآت الخضراءاالست)  الخضراء البشرية

ممارسات إدارة كما نجحت سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية، كأحد أبعاد  والمبادرات البيئية

 ، وعلىالمبادرات البيئية متغير % من التغيرات في 14في تفسير  الموارد البشرية الخضراء

المبادرات البيئية  ر تأثيراً كبيراً علىالخضراء تؤث كافآتالمستوي الفرعي نجد أن األجور والم
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والذي بلغ معامل  % يليه في التأثير االستقطاب واالختيار األخضر27حيث بلغ معامل التحديد 

 %.14، ثم التدريب األخضر بمعامل تحديد بلغ %22التحديد له 
 : بعد االرتباط الحضاري البيئي علىتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء  (ب)

أن هناااك ارتباااط طااردي ذو داللااة إحصااائية بااين ممارسااات إدارة  ( 15رقاام )ويتضاال ماان الجاادول 
افااآت الماوارد البشارية الخضاراء )االساتقطاب واالختيااار األخضار، التادريب األخضار، األجاور والمك

ماا نجحات كء( واالرتباط الحضاري البيئي كأحد أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئياة، الخضرا
% ماان التغياارات فااي متغياار االرتباااط 12ممارسااات إدارة المااوارد البشاارية الخضااراء فااي تفسااير 

بياراً كالحضاري البيئي، وعلى المستوي الفرعي نجاد أن األجاور والمكافاآت الخضاراء تاؤثر تاأثيراً 
خضار % يلياه فاي التاأثير التادريب األ19االرتبااط الحضااري البيئاي حياث بلاغ معامال التحدياد  على

 %.12%، ثم االستقطاب واالختيار األخضر بمعامل تحديد بلغ 16والذي بلغ معامل التحديد له 

 ( 15جدول رقم )

  ط الحضاري البيئيبعد االرتبا دارة الموارد البشرية الخضراء علىتأثير ممارسات إ
المتغير 
 التابع

 المتغيرات المستقلة
معامل االنحدار 

 بيتا 
2R T 

مستوى 
 المعنوية 

االرتباط 
الحضاري 
  البيئي 

 .االستقطاب واالختيار األخضر  -
 .التدريب األخضر -
 .إدارة األداء األخضر -
 .األجور والمكافآت الخضراء -
 .االندماج األخضر -

0,712 
0,824 
2,29 
0,651 
1,83 

0,123 
0,160 
0,090 
0,193 
0,040 

17,43 
18,56 
3,46 
16,49 
2,94 

0,001 
0,001 
0,079 
000, 
826, 

 0,35معامل االرتباط المتعدد = •
 0,123معامل التحديد =  •
 (0,01 ى) معنوية عند مستو9,54ف( لمعنوية نموذج االنحدار =  قيمة ) •

 : المساعدة البيئية بعد لخضراء علىتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية ا (ج)

 ( 16جدول رقم )

  المساعدة البيئيةبعد  دارة الموارد البشرية الخضراء علىتأثير ممارسات إ
المتغير 
 التابع

 المتغيرات المستقلة
معامل االنحدار 

 بيتا 
2R T 

مستوى 
 المعنوية 

المساعدة 
   البيئية 

 .االستقطاب واالختيار األخضر  -
 .التدريب األخضر -
 .رة األداء األخضرإدا -
 .األجور والمكافآت الخضراء -
  .االندماج األخضر -

0,854 
0,781 
2,75 
0,567 
2,08 

0,144 
0,281 
0,084 
0,372 
0,084 

16,43 
17,32 
2,95 
14,76 
1,52 

0,001 
0,001 
0,097 
000, 
345, 

 0,45معامل االرتباط المتعدد = •
 0,203معامل التحديد =  •
 (0,01 ى) معنوية عند مستو 9,54نموذج االنحدار = ف( لمعنوية  قيمة ) •

الموارد  ممارسات إدارةبين داللة إحصائية  وذطردي أن هناك ارتباط  ويتضل من الجدول السابق

( راءالخض االستقطاب واالختيار األخضر، التدريب األخضر، األجور والمكافآتالبشرية الخضراء )

دارة إرسات ت المواطنة التنظيمية البيئية، كما نجحت مماكأحد أبعاد سلوكيا والمساعدة البيئية

لى البيئية، وع المساعدة% من التغيرات في متغير 20الموارد البشرية الخضراء في تفسير 

 يئيةة البالمساعدالفرعي نجد أن األجور والمكافآت الخضراء تؤثر تأثيراً كبيراً علي  المستوى

 ديد لهالتأثير التدريب األخضر والذي بلغ معامل التح% يليه في 37حيث بلغ معامل التحديد 

 %.14، ثم االستقطاب واالختيار األخضر بمعامل تحديد بلغ 28%

 

 
 بيئية: سلوكيات المواطنة التنظيمية ال دارة الموارد البشرية الخضراء علىتأثير ممارسات إ (د)

 ( 17جدول رقم )

 بيئيةسلوكيات المواطنة التنظيمية ال دارة الموارد البشرية الخضراء علىتأثير ممارسات إ
مستوى  2R Tمعامل االنحدار  المتغيرات المستقلةالمتغير 
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 المعنوية  بيتا  التابع

سلوكيات 
المواطنة 
التنظيمية 
  البيئية   

 .االستقطاب واالختيار األخضر  -
 .التدريب األخضر -
 .إدارة األداء األخضر -
 .األجور والمكافآت الخضراء -
  .ندماج األخضراال -

0,569 
0,681 
3,94 
0,725 
2,91 

0,185 
0,194 
0,073 
0,303 
0,068 

14,49 
18,46 
3,07 
16,54 
2,73 

0,001 
0,001 
0,097 
000, 
345, 

 0,41معامل االرتباط المتعدد = •
 0,168معامل التحديد =  •
 (0,01 ى) معنوية عند مستو 9,54قيمة )ف( لمعنوية نموذج االنحدار =  •

الموارد  ممارسات إدارةبين داللة إحصائية  وذطردي أن هناك ارتباط  ضل من الجدول السابقويت

( اءالخضر االستقطاب واالختيار األخضر، التدريب األخضر، األجور والمكافآت) البشرية الخضراء

 ء فيلخضراسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية، كما نجحت ممارسات إدارة الموارد البشرية او

 عي نجدالفر ، وعلى المستوىسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية% من التغيرات في 17تفسير 

 حيث ئيةة البيسلوكيات المواطنة التنظيمي الخضراء تؤثر تأثيراً كبيراً على أن األجور والمكافآت

، ثم %19 هل% يليه في التأثير التدريب األخضر والذي بلغ معامل التحديد 30بلغ معامل التحديد 

 %.18االستقطاب واالختيار األخضر بمعامل تحديد بلغ 

ك ، وذلبصورة إجمالية اً في ضوء ما تقدم يمكن رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل مأخوذو  

ات ممارسن داللة إحصائية بي ذاتتحليل االنحدار أن هناك عالقة تحليل االرتباط وبعد أن أظهر 

رسة مما ىمستوواء في الشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات إدارة الموارد البشرية الخضر

 ة علىلبشريامارسات إدارة الموارد ، كما تؤثر مالعاملين لسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية

 .كيات المواطنة التنظيمية البيئيةأبعاد سلو
 : ودالالت الدراسة النتائج والتوصيات  -13

 : جموعة من النتائج تتمثل فيما يأتيم ا البحث إلىمن خالل هذ انتوصل الباحث
ة بمدينااة واقااع ممارسااات إدارة المااوارد البشاارية الخضااراء بالشااركات الصااناعية العاملاا (1)

، ةاإلجمالي وبالنسبة لكل بعد من أبعادهاا علاي حاد السادات كانت منخفضة على المستوى
 )    قة فااي هااذا المجااال وتتفااق هااذه النتيجااة مااع معظاام مااا توصاالت اليااه الدراسااات الساااب

والتي أوضحت انخفاض ممارساات  (Masri,2016؛  2017؛ السكارنه،2016الزبيدي ،
 إدارة الموارد البشرية الخضراء في كل من العراق واألردن وفلسطين .

ة العاااملين بالشااركات الصااناعية العاملاا ات ذات داللااة إحصااائية بااين إدراكوجااود اختالفاا (2)
ياارين مااان متغيااارات واقااع ممارساااات إدارة الماااوارد البشااارية بمدينااة الساااادات حاااول متغ

د ، وعدم وجاوتدريب األخضر، االندماج األخضر(، وذلك باختالف النوعالخضراء وهما )ال
 .ختالفات بالنسبة لباقي الممارساتا

ة العاااملين بالشااركات الصااناعية العاملاا ات ذات داللااة احصااائية بااين إدراكختالفااوجااود ا (3)
ول بعااض متغياارات واقااع ممارسااات إدارة المااوارد البشاارية الخضااراء بمدينااة السااادات حاا

، لسنا)االستقطاب واالختيار األخضر، األجور والمكافآت الخضراء( وذلك باختالف اآلتية 
 .ختالفات بالنسبة لباقي الممارساتوعدم وجود ا

املاة العالعاملين بالشاركات الصاناعية  ذات داللة إحصائية بين إدراكعدم وجود اختالفات  (4)
بمدينااة السااادات حااول بعااض متغياارات واقااع ممارسااات إدارة المااوارد البشاارية الخضااراء 

لااك وذ ألداء األخضاار، االناادماج األخضاار(اآلتيااة )االسااتقطاب واالختيااار األخضاار، إدارة ا
 .ختالفات بالنسبة لباقي الممارسات، ووجود امدة الخدمة بالشركةباختالف 

عاملاة العاملين بالشاركات الصاناعية ال إحصائية بين إدراك ات ذات داللةعدم وجود اختالف (5)
 تيااةبمدينااة السااادات حااول متغياارات واقااع ممارسااات إدارة المااوارد البشاارية الخضااراء اآل

، األجااااور يب األخضاااار، إدارة األداء األخضاااار، التاااادر)االسااااتقطاب واالختيااااار األخضاااار
 .هطاع الصناعي الذي يعمل بالف الق، االندماج األخضر( وذلك باختوالمكافآت الخضراء

بمدينة السادات  سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية بالشركات الصناعية العاملة ىمستو (6)

وتتفق ، حدة وبالنسبة لكل بعد من أبعادها على اإلجمالي على المستوى منخفضةكانت 

 &Onesهذه النتيجة مع معظم ما توصلت اليه الدراسات السابقة في هذا المجال )
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Dilchert,2012 ؛ Raineri&Paille,2016  ؛Wang et al,.2017 والتي )

 مستوي سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية .أوضحت انخفاض 
 العاملااةالعاااملين بالشااركات الصااناعية  ات ذات داللااة إحصااائية بااين إدراكوجااود اختالفاا (7)

، اليأخوذة بشكل إجميمية البيئية مسلوكيات المواطنة التنظ بمدينة السادات حول مستوى
ئااي، ونحااو كاال متغياار ماان متغيراتهااا اآلتيااة )المبااادرات البيئيااة، االرتباااط الحضاااري البي

  .ية( علي حده وذلك باختالف النوعالمساعدة البيئ
ة العاااملين بالشااركات الصااناعية العاملاا ات ذات داللااة إحصااائية بااين إدراكوجااود اختالفاا (8)

ات وكيات المواطنااة التنظيميااة البيئيااة )المبااادرمتغياارات واقااع ساالمدينااة السااادات حااول ب
 .وذلك باختالف السن البيئية، االرتباط الحضاري البيئي، المساعدة البيئية(

ة وجااود اختالفااات ذات داللااة إحصااائية بااين إدراك العاااملين بالشااركات الصااناعية العاملاا (9)
تبااط لبيئياة )االربمدينة السادات حول بعض متغيرات واقع سلوكيات المواطنة التنظيمياة ا

 ، وعادم وجاودوذلاك بااختالف مادة الخدماة بالشاركةالحضاري البيئي، المسااعدة البيئياة( 
 .تالفات في بعد المبادرات البيئيةاخ

املة الصناعية العالعاملين بالشركات  ات ذات داللة إحصائية بين إدراكوجود اختالف (10)
ة واطنة التنظيمية البيئيحول متغيرات واقع ممارسة سلوكيات المبمدينة السادات 

لقطاع االف )المبادرات البيئية، االرتباط الحضاري البيئي، المساعدة البيئية( وذلك باخت
 .الصناعي الذي يعمل به

 مكن أنتعد ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء أحد الوسائل واألساليب التي ي  (11)
ة المواطن ت لتدعيم سلوكياتتستخدمها الشركات الصناعية العاملة في مدينة السادا

 .التنظيمية البيئية بها
راء، االستقطاب واالختيار األخضر، التدريب األجور والمكافآت الخضحققت ممارسات )  (12)

وتتفق ، ده( عالقة ارتباط مع أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية كل علي حاألخضر
وضحت وجود عالقة ايجابية بين والتي أ (Shen et al,.2016)هذه النتيجة مع دراسة 

 Dumunt)إدارة الموارد البشرية الخضراء وسلوك المواطنة التنظيمية ، وكذلك دراسة 
et al,.2017  والتي أوضحت أن إدارة الموارد البشرية الخضراء تؤثر بشكل مباشر وغير

دي مباشر علي سلوكيات العمل الخضراء ، كما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة ) الزبي
( والتي أوضحت أن التدريب األخضر وتقييم األداء األخضر تؤثر علي المواطنة 2016،

البيئية ، في حين ال يوجد تأثير للتوظيف األخضر وأنظمة التعويض والتحفيز األخضر علي 
( والتي توصلت 2017كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) السكارنه، المواطنة البيئية ، 
)       داللة احصائية لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء الي وجود أثر ذو 

التوظيف األخضر ، التدريب والتطوير األخضر ، تقييم األداء األخضر وحفظ الطاقة ( علي 
 استراتيجية التمايز بالمنظمات الصديقة للبيئة .

 ضراءممارسات إدارة الموارد البشرية الخداللة إحصائية  وذطردي ارتباط وجود   (13)
رات لمباد( واألخضر، األجور والمكافآت الخضراءالتدريب ا )االستقطاب واالختيار األخضر،

 البيئية كأحد أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية.
ء ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراداللة إحصائية  وذطردي ارتباط وجود   (14)

باط الرت( واضر، األجور والمكافآت الخضراءألخ)االستقطاب واالختيار األخضر، التدريب ا
 .الحضاري البيئي كأحد أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية

ء ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراداللة إحصائية  وذطردي ارتباط وجود   (15)
عدة لمسا( واألخضر، األجور والمكافآت الخضراء)االستقطاب واالختيار األخضر، التدريب ا

 .البيئية كأحد أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية
ء ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراداللة إحصائية  وذطردي ارتباط وجود   (16)

ات لوكي( وسجور والمكافآت الخضراء)االستقطاب واالختيار األخضر، التدريب األخضر، األ
 المواطنة التنظيمية البيئية.

وية مع األداء األخضر واالندماج األخضر عالقات ذات داللة معنلم يحقق بعدي إدارة   (17)
 ين فيسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية، وتعكف هذه النتيجة ضعف هاتين الممارست

 .الشركات الصناعية العاملة بمدينة السادات
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 ىإلوفي ضوء النتائج السابقة نعرض فيما يلي توصيات البحث والتي يمكن تصنيفها 
 ستوىتعزيز مبكيفية ، بينما تتعلق الثانية تتعلق بالجانب األكاديمي األولى :تينمجموع

 .لخضراءرية ات إدارة الموارد البشسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية من خالل زيادة ممارسا
 : توصيات تتعلق بالجانب األكاديمي :أوالً 
ة الخضراء وسلوكيات المواطناممارسات إدارة الموارد البشرية  تعميق الفهم بموضوعات  (1)

وعاادم المختلفااة،  موألبعاااده مفااي ظاال وجااود خلاا  وعاادم فهاام واضاال لهاا التنظيميااة البيئيااة
 .ماألبعاد األساسية له حتى اآلن علىاتفاق بين الباحثين  وجود

سااالوكيات الثباااات والِمصااداقية، وذلاااك لقيااااس مساااتوى  / تصااميم مقااااييف تتمتاااع بالثقاااة  (2)
ف فااي كااٍل ماان المنظمااات الحكوميااة والمنظمااات الخاصااة؛ بهااد بيئيااةالمواطنااة التنظيميااة ال

 تحديااد التطااورات اإليجابيااة والسااالبية فااي هااذا المساااتوى بشااكٍل دوري، وبالتااالي؛ اتخااااذ
 القرارات التعزيزية والتصحيحية المناسبة في الوقت المناسب.

وارد ات إدارة الماممارساالثبات والِمصداقية، وذلاك لقيااس  / تصميم مقاييف تتمتع بالثقة  (3)
فااي كااٍل ماان المنظمااات الحكوميااة والمنظمااات الخاصااة، بهاادف تحديااد  البشاارية الخضااراء

 الحد منها.متغيراتها اإليجابية التي يلزم تعزيزها، والسلبية التي يجب 
رات لماا لهاا مان تاأثي ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضاراءضرورة االهتمام بتطبيق   (4)

 .كيات المواطنة التنظيمية البيئيةلزيادة سلوايجابية 
 ً الل زيادة خبكيفية زيادة مستوي سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية من : توصيات تتعلق ثانيا

 : وذلك فيما يأتيممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء 
 :سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية لزيادة مستوىتوصيات  (1)

 ستهدفتنظيم لقاءات وورش عمل ت: 
ألنشاطة ئية في ابناء وتنمية ثقافة تنظيمية تستهدف تنفيذ اإلجراءات والمبادرات البي -

 .اليومية للعاملين
 .من جانب العاملين دعم وتعزيز سبل حماية البيئة على نحو أكثر فعالية -
 .راءات البيئيةتحسين الصورة الذهنية للشركة من خالل االهتمام باإلج -

 يئية.ا بين العاملين للتعبير عن أفكارهم وآرائهم بشأن القضايا البتنمية الثقة فيم 
 األداءوتحسين الممارسات البيئية تنمية الثقة فيما بين العاملين لتقديم االقتراحات ل. 

  قيااام الشااركة بتحفيااز المشاااركة الطوعيااة ماان جانااب العاااملين فااي الباارامج واألنشااطة
 .ئية بالشركةالبي

 مااج لرغبة الطوعية من جانب العااملين لمسااعدة الازمالء علاي إدقيام الشركة بزيادة ا
 .الهتمامات البيئية في مكان العملا

 :ت إدارة الموارد البشرية الخضراءممارسالتطبيق ( توصيات 2) 

 ر االهتمام باالستقطاب واالختياار األخضار مان خاالل وضاع معاايير لجاذب العااملين الخضا
 الذين لديهم وعي أخضر .

 اكسااب بالتدريب األخضر من خالل تطوير برامج تدريبية لزيادة الوعي البيئاي و االهتمام
 العاملين مهارات وقدرات تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء .

 ير االهتمااام بالمعرفااة الخضااراء ماان خااالل رباا  التعلاايم البيئااي ومعرفااة الساالوكيات لتطااو
 الحلول الوقائية .

 م األداء اء األخضر من خالل استخدام مؤشرات األداء األخضر في تقيياالهتمام بإدارة األد
 ووضع نقاط في نموذج تقييم أداء العاملين تتعلق بالممارسات الخضراء .

 االهتمااام باااألجور والحااوافز الخضااراء ماان خااالل الجااوائز واألجااازات المدفوعااة األجاار 
 وشهادات التقدير والهدايا .

 يااة ومخططااات االقتراحااات ومجموعااات حاال المشااكالت وفاارق االهتماام بالنشاارات االخبار
 العمل الخضراء لنشر ثقافة الممارسات الخضراء .

 الممارسات الصديقة للبيئة ومنها نظمات الصناعية علي استخدامتشجيع الم: 
 .ترشيد استخدام المياه -
 .استخدامها في ري الحدائق بالشركاتتجميع ومعالجه المياه وإعادة  -
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 .ام الورقترشيد استخد -
 .ترشيد استخدام الكهرباء -
 استخدام مصادر الطاقة المتجددة . -

 ياساتها نحو المحافظة علي البيئةقيام الشركات الصناعية بوضع ملصقات توضل س. 
 ة خلااق ثقافااة االهتمااام والمحافظااة علااي البيئااة وتبنااي ممارسااات إدارة المااوارد البشااري

وحلقات العصاف  العديد من ورش العملالخضراء في المنظمات الصناعية من خالل عقد 
 .الذهني والبرامج التدريبية

  تبنااي المبااادرات الخضااراء للمحافظااة علااي البيئااة فااي المنظمااات الصااناعية مثاال اجااراء
ة امهاا بالممارساات البيئيامسابقة أفضل إدارة وأفضل مدير وأفضل منظمة مان حياث التز

 .الخضراء

 زهم من خالل تحفيالموارد البشرية الخضراء  تشجيع العاملين علي تبني ممارسات إدارة
 ً  .مادياً ومعنويا

  هااارات باااإلدارة البيئيااة لزيااادة الااوعي البيئااي والمتطااوير الباارامج التدريبيااة المتعلقااة
 والخبرات لدى العاملين.

 الخا  بالعاملين استخدام مؤشرات األداء األخضر في نظام إدارة األداء والتقييم. 
 تبادل بين العاملين للسلوك األخضر والتوعية به في الشركة.خلق مناخ للتعلم الم 

 ات االتصال الرسمية وغير الرسميةمن خالل قنو نشر الثقافة الخضراء في الشركة. 
 .مشاركة العاملين في تحسين الجودة وحل المشكالت المتعلقة بالقضايا الخضراء 

ق ت علاي مساتوي النظرياة والتطبياوأسفرت مناقشة نتاائج الدراساة الحالياة عان وجاود بعاض الادالال
 تضل فيما يلي : ت

 لمواردأكدت الدراسة الحالية علي الدور الهام لممارسات إدارة اعلي مستوي النظرية :  (أ)
ة صناعيالبشرية الخضراء في تدعيم سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية في الشركات ال

 لموارداالفات حول ممارسات إدارة االختالعاملة بمدينة السادات ، وأضافت هذه الدراسة 
ول حالبشرية الخضراء باختالف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم ، واالختالفات 

 ستقصيأبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية باختالف الخصائص الديموجرافية للم
ً وا ذا هفي  لمتاحةمنهم، ومن ثم فإن الدراسة الحالية تضيف إلي األدبيات القليلة نسبيا

 -لمصريةحيث لم يرصد الباحثان أي سبق في هذا الصدد في بيئة إدارة األعمال ا –المجال 
 لمواردالبحث في هذا الجانب من دراسات إدارة امن البحث ، بما يعمل علي توسيع قاعدة 

د لمواراالبشرية ، كما أن اتفاق نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بمستوي ممارسات إدارة 
ة تم عديد البشرية الخضراء ومستوي سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية مع نتائج دراسات
رية البش إجراؤها في دول عربية وأجنبية ، يدل علي وجود ممارسات عامة في إدارة الموارد

 مع اختالف الثقافات .
اللة ات دقة ذعلي مستوي التطبيق : تعتبر نتائج الدراسة الحالية وبما أكدته من وجود عال (ب)

يمية احصائية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء وسلوكيات المواطنة التنظ
لي ععتمد تالبيئية ، تعطي داللة علي أن سبل تدعيم سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية 

ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء ، حيث بارتفاع مستوي استخدام وتطبيق 
طاب دارة الموارد البشرية الخضراء ) األجور والمكافآت الخضراء ، االستقممارسات إ

لي ئية عواالختيار األخضر ، التدريب األخضر ( ترتفع سلوكيات المواطنة التنظيمية البي
 ،ي لبيئاالمبادرات البيئية ، االرتباط الحضاري المستوي الكلي ولكل بعد من أبعادها ) 

 ه .المساعدة البيئية ( علي حد
 البحوث المستقبلية:  -14
ليل من جانب أظهرت نتائج هذا البحث عدًدا من المجاالت التي تَستِحق االهتمام والدراسة والتح     

ين بعدة قضايا حيوية. ومن أهم هذه القضايا  قضاية  – انمن وجهاة نظار الباحثَا –الباحثين والُمهتمعِ
 .المواطنة التنظيمية البيئيةسلوكيات  ، وقضيةممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء

 :   بممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراءالبحوث المستقبلية المتعلقة  -14/1

 ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في المنظمات الخدمية تقييم. 
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 األداء التنظيميفي تدعيم  ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء دور. 
  م االبداع واالبتكارتدعيفي ت إدارة الموارد البشرية الخضراء ممارسادور.  

  والنتائج المترتبة عليها. إدارة الموارد البشرية الخضراءمحددات ممارسات 
  :   بسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةالبحوث المستقبلية المتعلقة  -14/2

  خدميةفي المنظمات ال المواطنة التنظيمية البيئية للعاملينسلوكيات محددات. 
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The Role of Green Human Resources Management Practices in 

Supporting organizational citizenship behavior for the environment – 

An Applied Study 
Abstract      
The current study focuses mainly on the characterization of green human 

resources management practices and dimensions of organizational 

citizenship behavior for the environment, as well as the nature and type of 

relationship between the dimensions of green human resources management 

practices and organizational citizenship behaviors for the environment. In 

addition to that, improving the behavior of organizational citizenship 
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behavior for the environment through paying attention to Green human 

resources management practices applying on industrial companies operating 

in Sadat City. To achieve this, survey was distributed to a sample of 234 

senior management, environmental management, and human resource 

management departments in a variety of industrial companies in Sadat City 

in four different sectors (iron and steel, spinning, weaving, dyeing, 

chemicals, food and beverages). The results of this study showed that the 

green human resources management practices was low at the aggregate level 

and for each dimension separately. As well as, there are statistical 

significance differences between employees’ awareness of the variables of 

green human resources management practices according to different 

demographics characteristics. The results also revealed that the moderate 

level of organizational citizenship behavior for the environment practices at 

the overall level and for each separate dimension. Also, there are statistically 

significant differences between the practices of green human resources 

management and the level of organizational citizenship behavior for the 

environment practices (taken in aggregate), and this relationship is positive 

and statistically significant. The independent variables combined accounted 

for 67% of the total variance in dependent variable data (the level of 

exercise of organizational citizenship behaviors for the environment). The 

researchers have come up with a set of recommendations to enhance the 

level of organizational citizenship behaviors for the environment by 

adopting green human resource management practices. 

 


