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ملين  لعاأثر إدارة الموارد البشرية الخضراء على تعزيز جدارات ا
 بشركة فودافون مصر

 
 (2)أمجد حسن عبد الرحمن -(2)ممدوح عبد العزيز رفاعي -(1)أحمد محمد عبد المنعم

 ، جامعة عين شمسكلية التجارة (2شركة نيوالين للتسويق ( 1
 

 المستخلص
 على الخضراء, والوقوف البشرية الموارد رةإدا واقع على هو التعرف البحثالهدف من 

 ضراءالخ البشرية الموارد إدارة أثر مدى فودافون, وتحديد شركة في العاملين جدارات قوة مدى
البحث على المنهج الوصفي  اتم االعتماد في هذ فودافون. شركة في العاملين جدارات على

ا افون, وتم الحصول على عينة قدرهالتحليلي, ويتمثل مجتمع البحث من العاملين بشركة فود
 .عتمد البحث في جمع البيانات على قائمة االستقصاءيمفردة. و  300

ز إلى أن هناك عالقة جوهرية بين إدارة الموارد البشرية الخضراء وتعزي البحثوتوصل 
على  أْن هناك أثر ألبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء البحثجدارات العاملين، كما بين 

ء بالعمل على تعزيز مفهوم الموارد البشرية الخضرا البحثأبعاد جدارات العاملين، وأوصى 
 وتعزيز مفهوم الجدارات اإلدارية.

مفهوم  ملين،: الموارد البشرية الخضراء، إدارة الموارد البشرية، جدارات العاالكلمات المفتاحية
 الجدارات، شركة فودافون. 

 

 ةالمقدم
ي فشرية لبشرية الخضراء تعمل على تشجيع االستخدام األمثل للموارد البإن إدارة الموارد ا

ساهم يالمنظمات والذى بدوره يؤدي إلي الحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، مما 
في خفض التكاليف وتحقيق أعلى عائد متوقع لهذه المنظمات. لذلك فإن الوعى المتزايد 

ضر مفهوم إدارة الموارد البشرية الخضراء داخل المنظمة بالحفاظ على البيئة قد أستح
(2, P. 2017ShavangRen, & Susan .)  
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الهدف شرة بويرتبط مفهوم الجدارة ارتباطا وثيقا بإدارة الموارد البشرية, حيث يرتبط ذلك مبا
 ليةعااالستراتيجي الرئيسي إلدارة الموارد البشرية, فالمكسب في وضع األشخاص ذو الجدارة ال

حتى يحققون األهداف بسرعة, وبالتالي سوف يزيد الحد األقصى للمساهمة في تحقيق أهداف 
  . ) ,p. 0142Sienkiewicz ,207( الشركة

ي إن مدخل الجـدارة يقدم للموارد البشـرية طريقة تصلح تماما للتطبيق بشكل متميز ف
, تدريبيم األداء, والتطـوير والجميع نشاطات المنظمة, في االختيار, والمسـار الوظيفي, وتقي

حيث يبدأ التحليل فيها بالشخص وهو مباشر للوظيفة دون أي افتراضات مسبقة عن 
 الخصائص المطلوبة للنجاح في العمل ثم تحدد الخصائص اإلنسانية التي ترتبط بالنجاح في

داء أو العمل, فالجدارات أصبحت طرق دقيقة لتمييز ذوي األداء المتميز عن متوسطي األ
ين, منخفضي األداء, والبحث عن األداء المتميز في العمل بدال من األداء التقليدي )آمال ز 

 (. 32, ص 2018
 ونظرا لوعي شركة فودافون مصر بقضايا البيئة، فقد وضعت الشركة خططها الهادفة إلى

كثر رة أاه إلدامعالجة القضايا البيئية العالمية التي تواجه النظام البيئي. وقد وجد أن االتج
وقد  مناخ.كفاءة للطاقة هو أكثر الوسائل الفعالة في زيادة االستدامة البيئية والحد من تغير ال

اتخذت فوادفون التدابير الالزمة الستخدام أوفر مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وهي 
ءة أكثر كفا الشمس، حيث أن استخدام الطاقة المتجددة هو الوسيلة الرئيسية لتحقيق استخدام

 للطاقة. 
 ويسعى الباحث من خالل هذا البحث إلى تفسير تأثير إدارة الموارد البشرية الخضراء

قيق علي تعزيز جدارات العاملين وكيفية تطويرها وتطبيقها بشكل يحقق االستفادة القصوى لتح
 التنميةالتوازن بين األداء الداخلي للمنظمة والخارجي المتمثل في الحفاظ على البيئة و 

 المستدامة.
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 مشكلة البحث
يادة يواجه العديد من التحديات وتنوع المشكالت التنظيمية وز شركات االتصاالت إن واقع 

ب ، كما أن األساليومتطلباتهمحدة المنافسة، والتغيرات المستمرة في احتياجات العاملين 
ر تام) لبيئية المعاصرةوالطرق التقليدية لم تعد مالئمة اآلن في ظل الظروف والمتغيرات ا

هذا, بجانب افتقار بعض المديرين بشركات االتصاالت إلى إدراك (. 13, ص 2021طلعت, 
اف كتمام وفهم إدارة الموارد البشرية الخضراء وكيفية استثمارها, باإلضافة إلى أنه ال يوجد اه

 , ويظهر ذلك جليا في الظواهر التالية: بجدارات العاملين
 ض العاملين من الدورات التدريبية لعدم تناسبها مع وظيفته.عدم استفادة بع  
 ل لمقابسفر بعض الكوادر والعقول البشرية ذات الخبرة العالية للعمل بالخارج لالستفادة با

  المادي.
  .عدم حرص الرؤوساء علي منح الحوافز او المكافأت الفورية علي العمل االبداعي 
 ورة بالعقول البشرية في اإلبداع واالقتصار علي الد عدم رغبة بعض القادة من االستفادة

 الروتينية. 
 .االعتماد في عملية الترقية علي مدة الخدمة وليس علي عامل الكفاءة  

ر واستنادا لما تقدم جاءت فكرة البحث الحالي في محاولة لمعالجة مشكالت واقعية تؤث
ودافون بصورة خاصة. ولشعور بشكل كبير على الشركات المصرية بصورة عامة, وفي شركة ف

ن الباحث بقلة الكتابات والدراسات السابقة وعدم تصدي الباحثين والسيما في شركة فودافو 
 للعالقة بين هاذين الموضوعين. 

 

 أسئلة البحث
لذا, تتمثل مشكلة البحث في التعرف علي اآلثار اإلدارية في االهتمام بإدارة الموارد 

تباعها لجدارات العاملين لشركة فودافون، ومن حيث مدي مساهمة البشرية الخضراء، الواجب ا
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عليه, يمكن تحديد مشكلة إدارة الموارد البشرية الخضراء بأبعاده في تحقيق  أهداف الشركة. و 
 البحث بالتساؤل التالي:

 ؟ افون ما مدى االهتمام بإدارة الموارد البشرية الخضراء بشركة فود -
 ؟ كة فودافون ى جدارات العاملين بشر ما مد -
 ؟ ي جدارات العاملين بشركة فودافون ما أثر إدارة الموارد البشرية الخضراء ف -

 

 أهداف البحث
 يهدف البحث إلى ما يلي: 

  مدى االهتمام بإدارة الموارد البشرية الخضراء بشركة فودافون تحديد. 
  مدى جدارات العاملين بشركة فودافون تحديد. 
  ون.البشرية الخضراء على جدارات العاملين في شركة فودافتحديد مدى أثر إدارة الموارد 

 

 أهمية البحث
 ترجع أهمية البحث فيما يلي:

ما لين وهتناول البحث موضوع إدارة الموارد البشرية الخضراء وجدارات العام األهمية العلمية:
 لكتابمن الموضوعات الحيوية في إدارة الموارد البشرية, والتي نالت اهتماما كبيرا من ا

ات والباحثين في السنوات األخيرة. كما يعد البحث الحالي إسهاما في إثراء أدبيات الدراس
 النظرية بهذا الموضوع الهام, كما أنها تفتح آفاقا جديدة للباحثين في هذا التخصص.

في أنه يتناول موضوعا إداريا أصبح يمس جوهر أعمال البحث تكمن أهمية  األهمية العملية:
تصاالت في مصر، والتي تعمل في بيئة تتسم بالتطور والتغيير والتجديد، حيث بما قطاع اال

يدعم االهتمام بإدارة الموارد البشرية الخضراء من الوصول إلى مرحلة التميز. ومن المتوقع أن 
بتزويد المسئولين والمختصين علي تطوير البحث تساعد النتائج والتوصيات التي يتوصل إليها 

يمكن أن تساعد نتائج هذا البحث على عاملين لشركة فودافون بمنظور جديد, و جدارات ال
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استخالص العديد من المؤشرات المفيدة في رسم وإعادة تصميم السياسات اإلدارية المستخدمة 
 في إدارة الموارد البشرية.

 

 فروض البحث
املين الع جدارات"يوجد أثر جوهري إلدارة الموارد البشرية الخضراء على  الرئيسي: الفرض

 . وينبثق من هذا الفرض عدة فروض فرعية, هي:بشركة فودافون"
 يوجد أثر جوهري إلدارة الموارد البشرية الخضراء على الدوافع لدى العاملين. -
 يوجد أثر جوهري إلدارة الموارد البشرية الخضراء على الصفات لدى العاملين. -
 ضراء على المعرفة لدى العاملين.يوجد أثر جوهري إلدارة الموارد البشرية الخ -
 يوجد أثر جوهري إلدارة الموارد البشرية الخضراء على المهارات لدى العاملين. -

 

 دراسات سابقة
هدفت إلى تقييم مستوى تنفيذ ممارسات إدارة  :(Mousa & Othman, 2020) دراسة

 ها على األداءالموارد البشرية الخضراء في مؤسسات الرعاية الصحية الفلسطينية، وتأثير 
 14المستدام في هذا القطاع الخدمي المهم. تم اعتماد نهج بحثي مختلط من خالل إجراء 

ن مقابلة شبه منظمة مع مديري الموارد البشرية ومديري العمليات والرؤساء التنفيذيين ضم
مجموعة من المجاالت في قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية. تم استخدام الدراسة 

 مشاركا يستخدمون ممارسات إدارة الموارد 69ستقصائية كأداة كمية لجمع البيانات من اال
 البشرية الخضراء على مستويات إدارية مختلفة. 

وكشفت النتائج أن ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء تم تنفيذها على مستوى 
 مارسات األكثر تأثيرا هيمتوسط، وتم تحقيق أداء مستدام على مستوى عاٍل، حيث كانت الم

يرا "التوظيف األخضر" و "التدريب والمشاركة الخضراء" ؛ كانت الممارسة الخضراء األقل تأث
 هي "إدارة األداء األخضر والتعويضات".
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ة هدفت إلى التعرف على أثر ممارسات أدارة الموارد البشري :(2019دراسة )مناف أحمد, 
ء التوظيف والتدريب والمكافأة الخضراء( في تحسين أداالخضراء والمتمثلة بـ )بالتوصيف و 

المنظمة. حيث تكمن مشكلة الدراسة في ضعف الممارسات الخضراء في المؤسسات 
بار والمنظمات العاملة في العراق، وقد اتخذت من المستشفيات العاملة في مركز محافظة األن

ان سبة وذلك من خالل بناء استبيكعينة للدراسة حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية المنا
ج ( مفردة. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائ82وتم توزيعه على عينة المجتمع والبالغ )

 منها ضعف تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في مجتمع الدراسة والناتج عن
  ضعف الوعي بأهمية هذه الممارسات وطرق تطبيقها.

ي هدفت الدراسة إلى مساعدة المؤسسات على تحسين األداء البيئ :(Masri, 2016) دراسة:
من خالل زيادة مشاركة العاملين ورفع التزامهم نحو البيئة, ويهدف هذا البحث إلى كشف 
وتقييم مدى تطبيق ممارسات اإلدارة الخضراء للموارد البشرية في الشركات الصناعية 

ضفة ناعات الغذائية والدوائية والكيميائية( في الالفلسطينية من ثالث قطاعات صناعية )الص
ن ستبياالغربية. وتم استخدام المنهج االستكشافي والتحليلي الوصفي المكون من المقابالت واال

هذه  ويناقش هذا البحث االتجاهات الحالية من ممارسات اإلدارة الخضراء للموارد البشرية في
  شركة. 110ستبيانات المقدمة إلى مقابلة واال 17الشركات بناء على نتائج 

د حوتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات اإلدارة الخضراء للموارد البشرية ال تستخدم إلى 
ن أكبير لتشجيع الموظفين على أن يصبحوا أكثر مناصرة للبيئة وبناء على هذه النتائج وجد 

المفضلة للشركات مستوى التطبيق الكلي لهذه الممارسات هو متوسط وقد وجد أن ممارسة 
الثقافة  المستهدفة التي زادت التزام الموظفين ورفعت وعيهم تجاه البيئة هي )اإلدارة الخضراء,

التنظيمية(, وتشير نتائج اختبار الفرضيات أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 
ارة ي إلدالرئيسالممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء واألداء البيئي, و أن النظام المحرك 

 الموارد البشرية الخضراء هو االعتبارات الفردية.
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ن هدفت إلى تحليل دور مدخل الجدارات بما يتضمنه م :(2020دراسة )محمد عبد الرحمن, 
)معارف, مهارات, اتجاهات( في إدارة المواهب بما تشمله من وظائف أساسية هي: )جذب 

 صرية,ب(, بالتطبيق على قطاع البنوك التجارية المالمواهب, تدريب المواهب, واستبقاء المواه
موظف. توصلت الدراسة إلى أنه تتوافر مقومات إدارة  618حيث تم جمع البيانات من 

نات المواهب القائمة على الجدارات في البنوك التجارية بمصر, وتوجد عالقة معنوية بين مكو 
  الجدارات وإدارة المواهب في البنوك التجارية في مصر.

وهدفت إلى بحث العالقة بين رأس المال النفسي  :(Safavi, & Bouzari, 2019دراسة )
ع تم جمو والقدرة على التكيف الوظيفي والجدارات المهنية في إشارة إلى نظرية البناء الوظيفي. 

 فنادق الخمس نجوم في شمال قبرص. موظف الخطوط األمامية في 193البيانات من 
لى عجود عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس المال النفسي والقدرة وقد أثبتت النتائج و 

 التكيف الوظيفي. باإلضافة إلى ذلك فالقدرة على التكيف الوظيفي لها تأثير إيجابي على
رأس  الجدارات المهنية. في هذه العالقة، تتكيف القدرة على التكيف الوظيفي مع العالقة بين

  ة.المال النفسي والجدارات المهني
في  هدفت إلى التعرف على أثر المنظمة المتعلمة وأبعادها :(2018دراسة: )ياسمين أحمد, 

كل لين باكتساب الجدارات الوظيفية وتحقيق االلتزام التنظيمي بإجراء دراسة تطبيقية على العام
 راتمن البنوك التجارية في القطاع العام والقطاع الخاص في مصر. والتعرف على تأثير الجدا

 ف علىالوظيفية كمتغير وسيط على العالقة بين المنظمة المتعلمة وااللتزام التنظيمي. والتعر 
طاع مدى تأثير اكتساب الجدارات الوظيفية وتحقيق االلتزام التنظيمي بكل من البنوك في الق

 العام والقطاع الخاص.
لمنظمة المتعلمة وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية بين أبعاد ا

وبين أبعاد الجدارات الوظيفية. كما أن العالقة بين أبعاد المنظمة المتعلمة وبين الجدارات 
الوظيفية عالقة طردية قوية. كما تبين وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية بين أبعاد 
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منظمة المتعلمة المنظمة المتعلمة وبين أبعاد االلتزام التنظيمي. كما أن العالقة بين أبعاد ال
 وبين االلتزام التنظيمي عالقة طردية قوية.

ناول من خالل االستعراض للدراسات السابقة، يتضح أنها تتشابه مع الدراسة الحالية في ت
 موضوع إدارة الموارد البشرية الخضراء وجدارات العاملين في المنظمات وقطاعات األعمال

ارد المو  قة على أهمية العمل على فاعلية وكفاءة إدارةالمختلفة. وقد أكدت معظم الدراسات الساب
 البشرية الخضراء وجدارات العاملين بمنظمات األعمال.

 

 اإلطار النظري
 المتغير المستقل: إدارة الموارد البشرية الخضراء.

شرية يمكن تعريف إدارة الموارد البشرية الخضراء بأنها: دمج كال من عناصر الموارد الب
من  ساسية للعامل األخضر من خالل التنظيم والتخطيط والتوجيه والرقابة، وذلكبالقواعد األ

 (.63, ص 2018أجل تحقيق الحماية واالستدامة البيئية )عمار إسماعيل, ومحمود البردان, 
, وتم قياس متغير إدارة الموارد البشرية الخضراء من خالل األبعاد التالية )محمد عرنوس

 (:17-15, ص 2019
  ن ظيف األخضر: توظيف المواهب الجديدة الذين هم على بينة من نظام البيئة الذي مالتو

 شأنها أن تدعم اإلدارة البيئية الفعالة داخل المنظمة.
 التدريب والتطوير األخضر: يهدف إلي حيازة الموارد البشرية علي المعارف والمهارات 

 دريب في المجال البيئي بهدفالمؤثرة في سلوكهم األخضر األمر الذي يتطلب توفير الت
  تنمية الوعي البيئي لديهم.

 تقييم األداء األخضر: يعبر عن كيفية وضع معايير ومؤشرات لقياس األداء البيئي على 
 .جميع المستويات والحصول على بيانات مفيدة عن أداء المديرين في المجاالت البيئية
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 .المتغير التابع: جدارات العاملين
 العتماد الفعال للمعارف والمهارات, من أجل إنجاز معين, وتكون نتيجةالجدارة هي ا

لة ن قابللخبرة المهنية, ويستدل على حدوثها من خالل مستوى األداء المتعلق بها, كما أنها تكو 
هي خواص ضمنية لألشخاص تشير إلى "طرق للمالحظة انطالقا من سلوكيات فعالة, و 

 (.21, ص 2016ا لفترة زمنية معقولة" )فواز طلق الزايدى, للتصرف أو التفكير وتتميز بثباته
-42, ص 2009وتم قياس متغير جدارات العاملين من خالل األبعاد التالية )طه رياض, 

44:)  
 ه علىالدوافع: هي األشياء التي يفكر الفرد أو يرغب فيها باستمرار التي تتسبب في إقدام 

اف فع باختيار السلوك وتوجيهه نحن أفعال وأهدتصرف ما دون سواه، وبالتالي تقوم الدوا
 معينه بعيدا عن أخرى.

  الصفات: الخصائص المادية واالستجابة المتسقة للظروف أو المعلومات مثال: زمن
ي فاالستجابة ودقه اإلبصار يعتبران أهم صفات الطيار المقاتل، كما أن التحكم الذاتي 

 المدير الناجح. المشاعر من الصفات التي البد أن يتسم بها
 ( المعرفة: يعرفNonaka and other, 200) بأنها تبرير االعتقاد الصحيح  المعرفة

 (17، صـ 2013، العزيز رفاعي )ممدوح عبد
 تحديد: هي القدرة علي أداء مهمة ذهنية أو مادية ومعالجة المعلومات والبيانات و المهارة 

اليل ف علي االنماط في بيانات معقدة )ر السبب والنتيجة وتنظيم البيانات والتخطيط والتع
 (.25سبنسر، وسيجان سبنسر، صـ 
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 متغيرات البحث :
       

                                               
                                                 

                                     
                                          

 
 

                                                                                        
                                                                                        

 
 البحثاإلطار العام لمتغيرات  (:1شكل )

 
 منهج البحث

طبيعة موضوع البحث والمعلومات المراد الحصول عليها للكشف عن أثر انطالقا من 
 دراسةإدارة الموارد البشرية الخضراء على جدارات العاملين، ومن خالل األسئلة التي تسعى ال
د عتمااإلجابة عليها، فقد تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتم اال

 ن البيانات من مصادرها التالية:في تحقيق ذلك نوعيين م
كتب وهي البيانات التي تم الحصول عليها لبناء اإلطار النظري من ال: البيانات الثانوية

ية البشر  موضوعات إدارة المواردوالمقاالت والدراسات السابقة العربية واألجنبية والتي تناولت 
 . الخضراء وجدارات العاملين

  اءإدارة الموارد البشرية الخضر

 . التوظيف األخضر -
 .التدريب والتطوير األخضر -

 .تقييم األداء األخضر -

  جدارات العاملين

 . الدوافع -
 .الصفات -

 .المعرفة -

 .المهارة -

 تابعالمتغير ال المتغير المستقل
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اسة ي الدر نات التي تم جمعها ميدانيا من خالل قائمة االستقصاء فوهي البيا: البيانات األولية
 الميدانية الختبار مدى صحة أو خطأ الفروض التي تقوم عليها الدراسة, حيث استهدفت هذه

ل ل عمالدراسة استكمال البيانات النظرية للدراسة لإللمام بكافة أبعاد الموضوع، وذلك من خال
, بشأن الحصول على هذه شركة فودافون محل الدراسة فيالعاملين استقصاء ميداني مع 

 البيانات. 
 مجتمع وعينة البحث: 

, في محافظة القاهرة مجتمع الدراسة من العاملين بشركة فودافون  يتكون : مجتمع الدراسة
  فرد, وقت إجراء الدراسة الميدانية. 5740وعددهم اإلجمالي 

ديد وتم تحمن العاملين,  طة من مجتمع الدراسةتم اختيار عينة عشوائية بسي: عينة الدراسة
 حجم العينة باستخدام المعادلة التالية:

 
 : حجم العينة المطلوبة.nحيث أن: 

N  : .حجم مجتمع البحثP 0,50: نسبة المجتمع ان تساوى. 
:D  0,05نسبة الخطأ الذى يمكن التجاوز عنه واكبر قيمة له. 

أو مستوى داللة  %95عند مستوى ثقة  3,841ة حرية واحدة = : قيمة مربع كاى بدرج
5%. 

ي والت وبتطبيق المعادلة السابقة على البيانات المجمعة تم التوصل إلى حجم عينة الدراسة
 ظيفي,و ( مفردة, وتم توزيع العينة توزيعا متناسبا مع أعداد العاملين في كل مستوى 360تبلغ )

 ودافون فعينة على أعداد العاملين في المستويات الوظيفية بشركة يبين توزيع ال والجدول التالي
  في محافظة القاهرة, كما يلي:
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 ركة فودافون توزيع العينة على أعداد العاملين في المستويات الوظيفية بش (:1جدول )
 االستجابة العينة المجتمع المستوى  م
 5 8 120 مدير عام 1
 35 41 652 مدير إدارة 2
 49 57 914 سمرئيس ق 3
 211 254 4054 موظف 4

 300 360 5740 اإلجمالي
 :تحليل المتغيرات واختبار الفروض

 ول علىتم استخدام قائمة االستقصاء كأداة رئيسية للحص : الوصف العام ألداة البحث:أوالا 
مع ج ائلالبيانات األولية من مجتمع الدراسة وقد تم اختيار قائمة االستقصاء ألنها من أكثر وس

البيانات شيوعا ومواءمتها من الناحية الخاصة بطبيعة الدراسة، وقد تم تصميم قائمة 
االستقصاء في ضوء أهداف الدراسة الختبار فروض الدراسة, والتي تم إعدادها بناء على 

وتتضمن قائمة مراجعة الدراسات السابقة واألبحاث العلمية المتخصصة في الموضوع. 
 لتالية: المحاور ااالستقصاء 

رية رد البشالتعرف على واقع إدارة الموا يتضمنإدارة الموارد البشرية الخضراء:  :األول المحور
 -التوظيف األخضرالخضراء في شركة فودافون من خالل قياس مدى توافر األبعاد التالية: )

 20(, وتم قياس هذه األبعاد من خالل تقييم األداء األخضر -التدريب والتطوير األخضر
(, Mousa, & Othman, 2020دراسة:  )وتم االعتماد في بناء هذا المحور على  عبارة.

 (.Masri, 2016(, ودراسة:  )2019ودراسة: )محمد عرنوس, 
على واقع جدارات العاملين في شركة  التعرف يتضمن جدارات العاملين: :الثاني المحور

 -المفهوم الذاتي -الصفات -)الدوافعفودافون من خالل قياس مدى توافر األبعاد التالية: 
ذا هوتم االعتماد في بناء  عبارة. 26, وتم قياس هذه األبعاد من خالل المهارات( -المعرفة

 (.2018(, ودراسة: )ياسمين أحمد, 2018دراسة: )أمال زين, المحور على 
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ات لمتغير يتضمن هذا المحور التعرف على ا: المتغيرات الشخصية والوظيفية: المحور الثالث
برة( الشخصية والوظيفية المتمثلة في: )النوع, مستوى التعليم, المستوى الوظيفي, سنوات الخ

 محل الدراسة.شركة فودافون في من العاملين لعينة الدراسة 
 ثانيا: ثبات أداة البحث:

ة تم إيجاد معامل ارتباط )بيرسون( بين معدل األسئلة الفردية الرتبة, ومعدل األسئل
ية الرتبة لكل محور, وقد تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط الزوج

)سبيرمان براون( للتصحيح. وتم استخدام طريقة )ألفا كرونباخ( لقياس ثبات االستقصاء: 
 كطريقة ثانية لقياس الثبات.

 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية, وألفا كرونباخ( (:2جدول )

 لمحورمحتوى ا المحور
 التجزئة النصفية

ألفا 
عدد  كرونباخ

 الفقرات
معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

مستوى 
 المعنوية

 0.826 0.000 0.726 0.719 5 التوظيف األخضر األول
 0.824 0.000 0.797 0.791 5 التدريب والتطوير األخضر الثاني
 0.822 0.000 0.836 0.831 5 تقييم األداء األخضر الثالث

المتغير 
 المستقل

إدارة الموارد البشرية 
 0.867 0.000 0.868 0.766 15 الخضراء:

 0.842 0.000 0.892 0.888 4 الدوافع األول
 0.825 0.000 0.794 0.788 4 الصفات الثاني
 0.821 0.000 0.839 0.801 4 المعرفة الثالث
 0.817 0.000 0.843 0.838 4 المهارات الرابع
ر المتغي
 0.706 0.000 0.875 0.789 16 جدارات العاملين التابع
 0.897 0.000 0.798 0.741 31 جميع الفقرات 

 (.0,05عند مستوى داللة )
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يبين الجدول السابق أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستقصاء, حيث أن 
قل حور أتوى الداللة لكل ممعامالت الثبات مرتفعة وأن معامالت االرتباط المبينة دالة, وأن مس

 (.0,05من )
سط فة متو تم تحليل البيانات باستخدام الوسط الحسابي لمعر التحليل الوصفي لمتغيرات البحث: 

 :اآلراء ومدى الموافقة على العبارات التي تشتملها قائمة الدراسة الميدانية, كما يأتي
 فون بشركة فودا البشرية الخضراء التحليل الوصفي لمدى االهتمام بإدارة الموارد (:3جدول )

الوسط  العناصر م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

درجة 
 الترتيب التوافر

تتبنى الشركة مبادرات حماية  1
مرتفعة  82.4 0.709 4.12 والحفاظ على البيئة.

 1 جدا

استقطاب موارد بشرية لديهم  2
 4 متوسطة 57.8 0.987 2.98 الوعي األخضر تجاه البيئة.

مشاركة العاملين في اتخاذ  3
 2 مرتفعة 68.8 1.012 3.44 القرارات الخضراء صديقة للبيئة.

يقوم الموظفون بممارسات  4
 3 مرتفعة 64.4 0.957 3.22 صديقة للبيئة أثناء العمل.

يحرص الموظفون على ترشيد  5
 5 متوسطة 58.0 1.022 2.90 الطاقة الكهربائية أثناء العمل.

 األول مرتفعة 66.6 0.937 3.33 التوظيف األخضر
التدريب المستمر للعاملين لرفع  1

 1 مرتفعة 77.0 0.772 3.85 الوعي البيئي لديهم.

استخدام أحدث األساليب  2
 3 مرتفعة 65.2 0.809 3.26 المتطورة لتدريب العاملين.

3 
اقتناء األجهزة التكنولوجية 

ملين الحديثة الالزمة لتطوير العا
 لديهم وفقا للنهج األخضر.

 2 مرتفعة 66.2 1.020 3.31

4 
تعمل الشركة على وضع خطط 
وبرامج تدريبية متطورة لرفع 
 كفاءة العامل األخضر لديها.

 4 مرتفعة 60.0 0.843 3.00
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الوسط  العناصر م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

درجة 
 الترتيب التوافر

أشارك بكل الدورات التدريبية  5
 5 متوسطة 57.0 0.812 2.85 الالزمة لرفع الوعى البيئي.

 الثاني مرتفعة 65.0 0.851 3.25 تطوير األخضرالتدريب وال
تنفيذ وإتباع النهج األخضر أثناء  1

 1 مرتفعة 73.6 0.857 3.68 أداء األعمال اليومية.

يتم وضع معايير لقياس األداء  2
 3 مرتفعة 63.4 0.881 3.17 البيئي على مستوى الشركة.

3 
يتم إجراء تقييم رسمي ألداء 

ع الوظائف الخضراء لجمي
 الموظفين لديها.

 5 متوسطة 54.0 0.745 2.70

4 
تقدم الشركة مالحظات للموظفين 

حول مدى تحقيق األهداف 
 البيئة.

 2 مرتفعة 65.4 1.017 3.27

5 
تشجع الشركة تقديم العاملين 
أفكار لحل المشاكل البيئة 

 المستقبلية.
 4 مرتفعة 61.2 0.809 3.06

 الثالث مرتفعة 63.4 0.729 3.17 تقييم األداء األخضر
  مرتفعة 65.0 0.839 3.25 إدارة الموارد البشرية الخضراء:

يتبين من نتائج الجدول السابق أن االهتمام بإدارة الموارد البشرية الخضراء بشركة 
فودافون محل الدراسة بصفة عامة بحسب استجابات عينة الدراسة كان بدرجة مرتفعة, وأن 

اتجاه عبارات الدراسة الميدانية الخاصة بإدارة الموارد البشرية اآلراء تتجه نحو الموافقة 
(, وأن ترتيب األبعاد من حيث التوافر هو 3,25الخضراء, حيث كان المتوسط الكلي هو )

 )التوظيف األخضر(, )التدريب والتطوير األخضر(, )تقييم األداء األخضر(. كما يتضح أن
(, وهذا يدل على أن االهتمام بالتوظيف 3,33و )المتوسط الكلي لبعد )التوظيف األخضر( ه

األخضر بشركة فودافون كان بدرجة مرتفعة, وأن اآلراء تتجه نحو الموافقة, حيث تبين أن أكثر 
العبارات توافرا في قياس بعد )التوظيف األخضر(, جاءت في المرتبة األولى باستجابة تشير 
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(, وأن أقل العبارات توافرا جاءت في 4,22دره )( بمتوسط ق1إلى الموافقة التامة عبارة رقم: )
 (.  2,90( بمتوسط قدره )5المرتبة األخيرة باستجابة تشير إلى المحايدة عبارة رقم: )

(, وهذا يدل 3,25المتوسط الكلي لبعد )التدريب والتطوير األخضر( هو ) ويتضح أن
راء بشركة فودافون, وأن اآلعلى أن االهتمام بالتدريب والتطوير األخضر كان بدرجة مرتفعة 

ر تتجه نحو الموافقة, حيث تبين أن أكثر العبارات توافرا في قياس بعد )التدريب والتطوي
قدره  ( بمتوسط1األخضر(, جاءت في المرتبة األولى باستجابة تشير إلى الموافقة عبارة رقم: )

ارة دة عببة تشير إلى المحاي(, وأن أقل العبارات توافرا جاءت في المرتبة األخيرة باستجا3,85)
و هالمتوسط الكلي لبعد )تقييم األداء األخضر(  (.  ويتضح أن2,85( بمتوسط قدره )5رقم: )

 افون,(, وهذا يدل على أن االهتمام بتقييم األداء األخضر كان بدرجة مرتفعة بشركة فود3,17)
ضر(, األخ اس بعد )تقييم األداءوأن اآلراء تتجه نحو الموافقة, وأن أكثر العبارات توافرا في قي

(, 3.68( بمتوسط قدره )1جاءت في المرتبة األولى باستجابة تشير إلى الموافقة عبارة رقم: )
( 3) رقم: وأن أقل العبارات توافرا جاءت في المرتبة األخيرة باستجابة تشير إلى المحايدة عبارة

 (.  2,70بمتوسط قدره )
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 بشركة فودافون  ى جدارات العاملينالتحليل الوصفي لمد (:4جدول )

الوسط  العناصر م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب الموافقة %النسبي

 4 متوسطة 55.8 0.741 2.79 تراعى الشركة دوافع العاملين بها. 1
تحرص الشركة على رفع مستوى  2

 3 مرتفعة 62.8 0.976 3.14 أداء العاملين.

وصل إلى أفكار لدى القدرة على الت 3
 2 مرتفعة 71.0 0.757 3.55 جديدة متنوعة تفيد العمل.

لدي القدرة على اكتساب المزيد من  4
 1 مرتفعة 71.6 0.824 3.58 المهارات التي تزيد من األداء.

 الثالث مرتفعة 65.6 0.814 3.28 الدوافع
أتمتع بالقدرة على اكتشاف  1

 3 مرتفعة 64.2 0.746 3.21 االنحرافات.

أستطيع استنباط الحلول حول  2
 4 مرتفعة 63.4 0.725 3.17 المشكالت.

تتوفر لدى المقدرة على تقييم  3
 2 مرتفعة 66.8 0.928 3.34 المواقف وتحديد المشكالت.

 1 مرتفعة 69.0 0.884 3.45 لدى القابلية لالستفادة من األخطاء. 4
 الثاني مرتفعة 65.8 0.820 3.29 الصفات

أقوم بتنمية مهاراتي المعرفية  1
مرتفعة  80.0 1.021 4.00 باستمرار.

 1 جدا

لدي القدرة على االطالع الدائم لحل  2
 2 مرتفعة 69.8 1.016 3.49 المشكالت.

أقوم بحضور الندوات الثقافية التي  3
 4 متوسطة 58.4 0.847 2.92 تنظمها الشركة باستمرار.

لدى القدرة على ربط األحداث  4
 3 مرتفعة 62.4 0.937 3.12 لمتشابكة.ا
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 بشركة فودافون  التحليل الوصفي لمدى جدارات العاملين (:4جدول )تابع 

الوسط  العناصر م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب الموافقة %النسبي

 األول مرتفعة 67.6 0.955 3.38 المعرفة
أتمتع بقدرات العرض الواضح  1

 1 مرتفعة 67.4 0.947 3.37 ير.والدقيق للتقار 

لدى مهارات تحليلية للمواقف  2
 4 مرتفعة 61.4 1.036 3.07 المعقدة والمتشابكة.

أحرص على تنشيط مهاراتي لحل  3
 3 مرتفعة 63.2 1.021 3.16 المشكالت.

 2 مرتفعة 67.0 0.835 3.35 لدى القدرة على تخطيط األعمال. 4
 الرابع فعةمرت 64.6 0.959 3.23 المهارات

  مرتفعة 65.8 0.887 3.29 جدارات العاملين:
ة يتبين من نتائج الجدول السابق أن توافر جدارات العاملين بشركة فودافون كان بدرج

 (, وأن ترتيب3,29مرتفعة, وأن اآلراء تتجه نحو الموافقة, حيث كان المتوسط الكلي هو )
 فع(, )الصفات(, )المهارات(. ويتضح أناألبعاد من حيث التوافر هو )المعرفة(, )الدوا

ت (, وهذا يدل على أن توافر الدوافع كأحد جدارا3,28المتوسط الكلي لبعد )الدوافع( هو )
افرا ات تو العاملين كان بدرجة مرتفعة, وأن اآلراء تتجه نحو الموافقة, حيث تبين أن أكثر العبار 

( 4قم: )ستجابة تشير إلى الموافقة عبارة ر في قياس بعد )الدوافع(, جاءت في المرتبة األولى با
ر إلى (, وأن أقل العبارات توافرا جاءت في المرتبة األخيرة باستجابة تشي3,58بمتوسط قدره )

 (.  2,79( بمتوسط قدره )1المحايدة عبارة رقم: )
(, وهذا يدل على أن توافر 3,29المتوسط الكلي لبعد )الصفات( هو ) كما يتضح أن

كان بدرجة مرتفعة, وأن اآلراء تتجه نحو الموافقة, حيث أبعاد جدارات العاملين  كأحدالصفات 
تبين أن أكثر العبارات توافرا في قياس بعد )الصفات(, جاءت في المرتبة األولى باستجابة 

(, وأن أقل العبارات توافرا جاءت في 3,45( بمتوسط قدره )4تشير إلى الموافقة عبارة رقم: )
(. 3,17( بمتوسط قدره )2رة باستجابة تشير إلى الموافقة أيضا عبارة رقم: )المرتبة األخي
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(, وهذا يدل على أن المعرفة كأحد أبعاد 3,38المتوسط الكلي لبعد )المعرفة( هو ) ويتضح أن
جدارات العاملين بشركة فودافون كانت بدرجة مرتفعة, وأن اآلراء تتجه نحو الموافقة, حيث 

ات توافرا في قياس بعد )المعرفة(, جاءت في المرتبة األولى باستجابة تبين أن أكثر العبار 
(, وأن أقل العبارات توافرا جاءت 4,00( بمتوسط قدره )1تشير إلى الموافقة التامة عبارة رقم: )

 (.  2,92( بمتوسط قدره )3في المرتبة األخيرة باستجابة تشير إلى المحايدة عبارة رقم: )
(, وهذا يدل على أن توافر 3,23كلي لبعد )المهارات( هو )المتوسط ال ويتضح أن

أن و فقة, المهارات كأحد أبعاد جدارات العاملين كانت بدرجة مرتفعة, وأن اآلراء تتجه نحو الموا
 ر إلىأكثر العبارات توافرا في قياس بعد )المهارات(, جاءت في المرتبة األولى باستجابة تشي

تبة (, وأن أقل العبارات توافرا جاءت في المر 3,37سط قدره )( بمتو 1الموافقة عبارة رقم: )
 (.  3,07( بمتوسط قدره )2األخيرة عبارة رقم: )
لبشرية ينص الفرض الرئيسي على أنه: " يوجد أثر جوهري إلدارة الموارد ا: اختبار الفروض

 لى أربعةتم تقسيم هذا الفرض الرئيسي إالخضراء على جدارات العاملين بشركة فودافون". و 
تم إجراء بعض االختبارات وذلك من أجل ضمان مالءمة البيانات الفتراضات فروض فرعية، و 

 تحليل االنحدار، وفيما يلي نتائج هذا االختبار:
 اء(الخضر  نتائج اختبار التطابق بين أبعاد المتغير المستقل )إدارة الموارد البشرية (:5)جدول 

إدارة الموارد البشرية  م
 الخضراء

معامل تضخم 
 (VIF) التباين

 التباين المسموح به
Tolerance 

 معامل االلتواء
Skewness 

 0.641 0.615 5.311 التوظيف األخضر 1
التدريب والتطوير  2

 0.593 0.537 6.812 األخضر
 0.624 0.581 7.307 تقييم األداء األخضر 3

(, 7,30-5,31ما بين )يبين الجدول السابق أن قيم معامل تضخم التباين قد تراوحت 
وتعتبر هذه القيم مناسبة وتشير إلى عدم وجود مشكلة ارتباط خطي بين أبعاد المتغير المستقل 

(, وكذلك يالحظ أن 10)إدارة الموارد البشرية الخضراء( ألن جميع هذه القيم كانت أقل من )
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م تعتبر أكبر من ( وجميع هذه القي0,61-0,53قيم التباين المسموح به قد تراوحت ما بين )
(, مما يساعد في االستنتاج بعدم وجود مشكلة االرتباط الخطي المتعدد بين أبعاد 0,05)

المتغير المستقل. ومن أجل التحقيق من افتراض التوزيع الطبيعي للبيانات فقد تم االستناد إلى 
عاد المتغير احتساب قيمة معامل االلتواء لألبعاد, حيث أن  قيمة معامل االلتواء لجميع أب

(, ولذلك يمكن القول بأنه ال توجد 1المستقل )إدارة الموارد البشرية الخضراء( كانت أقل من )
 مشكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة.

باين وللتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرض الرئيسي للدراسة تم استخدام تحليل الت
 ( كما يلي:F) لالنحدار من خالل اختبار

 لالختبارنتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج  :(6)جدول 

درجات  المتغير التابع م
 الحرية

معامل التحديد 
R² 

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى المعنوية 
 Sig 

 0.011 321.27* 0.527 297 الدوافع 1
 0.000 256.62* 0.720 297 الصفات 2
 0.000 238.18* 0.710 297 المعرفة 3
 0.007 227.57* 0.570 297 المهارات 4

 0.000 271.52* 0.609 297 جدارات العاملين
 (.0,05الداللة اإلحصائية عند مستوى المعنوية )

(, 297ودرجات الحرية ) (,0,05يتبين من الجدول السابق أنه عند مستوى المعنوية )
قة، وصحة االعتماد دون أخطاء، حيث كانت تشير قيمة اختبار "ف" إلى جودة نموذج العال

(. وتشير قيمة 0,05(, وهي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )271,52قيمة ف تساوي )
( إلى أن متغير )إدارة الموارد البشرية الخضراء( 0,609(، والتي تساوي )R²معامل التحديد )

وتتبقي نسبة األخطاء العشوائية ( تقريبا، %60,9يفسر التغيير في )جدارات العاملين( بنسبة )
( من التباين في بعد %52,7حيث يفسر )المتمثلة في دقة وحدات القياس للمتغيرات, 

( من التباين في بعد %71( من التباين في بعد )الصفات(, ويفسر )%72)الدوافع(، ويفسر )
أثر أبعاد إدارة ( من التباين في بعد )المهارات(, مما يدل على دور و %57)المعرفة(, ويفسر )
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الموارد البشرية الخضراء في تفسير األبعاد التابعة لمتغير جدارات العاملين. مما يؤكد صالحية 
الفرض الرئيسي  وبناء على ذلك نستطيع اختبار نموذج االنحدار من الناحية اإلحصائية,

 األول للدراسة والفروض الفرعية له, وذلك على النحو التالي:
لبشرية اينص على أنه: "يوجد أثر جوهري إلدارة الموارد والذي : األولفرعي اختبار الفرض ال

 الخضراء على الدوافع  بشركة فودافون".
  معامل االرتباط بين أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء والدوافع :(7)جدول 

 الدوافع إدارة الموارد البشرية الخضراء م
 وجب قوي ارتباط م **0.736 التوظيف األخضر 1
 ارتباط موجب متوسط **0.667 التدريب والتطوير األخضر 2
 ارتباط موجب قوي  ** 0.712 تقييم األداء األخضر 3

 ارتباط موجب قوي  ** 0.726 االرتباط الكلي
 (.0,01** تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوى )

, الموارد البشرية الخضراءيتضح من الجدول السابق أن هناك ارتباط بين أبعاد إدارة 
وية ق(, مما يدل على وجود عالقة طردية 0,726والدوافع, وبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي )

 (.  0,01عند مستوى المعنوية )
ء على نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر إدارة الموارد البشرية الخضرا (:8جدول )

 الدوافع

 األبعاد م
معامل 
 االنحدار

 B 
الخطأ 
 المعياري 

قيمة 
بيتا 
Beta 

معامل 
 التحديد

R² 
 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
المعنوية 
 Sig. 

 0.007 18.172* 0.541 1.032 0.029 0.527 التوظيف األخضر 1
التدريب والتطوير  2

 0.000 16.384* 0.444 1.011 0.026 0.426 األخضر
 0.000 23.190* 0.506 1.219 0.021 0.487 تقييم األداء األخضر 3

 0.000 16.566* 0.527 1.248 0.030 0.497 اإلجمالي
 (.0,05الداللة اإلحصائية عند مستوى المعنوية )
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( تبين أن الداللة اإلحصائية أقل من tمن الجدول السابق ومن متابعة قيم اختبار )
 خضراء على(, مما يدل على أن هناك أثر إلدارة الموارد البشرية ال0,05مستوى المعنوية )

على  لتأثيروبترتيب دخول أبعاد المتغير المستقل )إدارة الموارد البشرية الخضراء( في ا .الدوافع
م (, ودخل بعد )تقيي%54,1حدة، تبين أن بعد )التوظيف األخضر( في المرتبة األولى وفسر )

( ر األخضر(, ودخل بعد )التدريب والتطوي%50,6األداء األخضر( في المرتبة الثانية وفسر )
 بع(, ومعظمها نسب متوسطة لتفسير التباين في البعد التا%44,4في المرتبة الثالثة وفسر )

 الذي يمثله الدوافع. 
وبناء عليه يمكن قبول الفرض, حيث أن: هناك عالقة ارتباط طردية وأثر ذو داللة 

 إحصائية بين إدارة الموارد البشرية الخضراء والدوافع لدى العاملين.
د ينص على أنه: " يوجد أثر جوهري إلدارة الموار والذي  :بار الفرض الفرعي الثانياخت

 البشرية الخضراء على الصفات لدى العاملين".
  معامل االرتباط بين أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء والصفات :(9)جدول 

 الصفات إدارة الموارد البشرية الخضراء م
 ارتباط موجب قوي  **0.794 التوظيف األخضر 1
 ارتباط موجب قوي  **0.887 التدريب والتطوير األخضر 2
 ارتباط موجب قوي  ** 0.905 تقييم األداء األخضر 3

 ارتباط موجب قوي  ** 0.849 االرتباط الكلي
 (.0,01** تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوى )

, إدارة الموارد البشرية الخضراء يتضح من الجدول السابق أن هناك ارتباط بين أبعاد
ة (, مما يدل على وجود عالقة طردي0,849والصفات, وقد بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي )

 (.  0,01قوية عند مستوى المعنوية )
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نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر إدارة الموارد البشرية الخضراء على  (:10جدول )
 الصفات

 األبعاد م
ل معام

االنحدار 
 B 

الخطأ 
 المعياري 

قيمة بيتا 
Beta 

معامل 
 التحديد

R² 
 T قيمة

 المحسوبة
مستوى 
المعنوية 
 Sig. 

 0.000 25.791* 0.630 1.157 0.024 0.619 التوظيف األخضر 1
التدريب والتطوير  2

 0.000 30.040* 0.786 1.287 0.025 0.751 األخضر

تقييم األداء  3
 0.000 44.000* 0.819 1.206 0.018 0.792 األخضر

 0.000 24.206* 0.720 1.249 0.029 0.702 اإلجمالي
 (.0,05الداللة اإلحصائية عند مستوى المعنوية )

( تبين أن الداللة اإلحصائية أقل من Tمن الجدول السابق ومن متابعة قيم اختبار )
ى البشرية الخضراء عل(, مما يدل على أن هناك أثر إلدارة الموارد 0,05مستوى المعنوية )

ية وبترتيب دخول أبعاد المتغير المستقل )إدارة الموارد البشر  .الصفات  في شركة فودافون 
 ألولىالخضراء( في التأثير على حدة، تبين أن بعد )تقييم األداء األخضر( قد احتل المرتبة ا

األخضر( في  ( من التباين في البعد التابع، ودخل بعد )التدريب والتطوير%81,9وفسر )
(, ودخل بعد )التوظيف األخضر( في المرتبة الثالثة وفسر %78,6المرتبة الثانية وفسر )

ناء الذي يمثله الصفات. وب (, ومعظمها نسب مرتفعة لتفسير التباين في البعد التابع66,0%)
عليه يمكن قبول الفرض, حيث أن: هناك عالقة ارتباط طردية وأثر ذو داللة إحصائية بين 

 إدارة الموارد البشرية الخضراء والصفات كأحد أبعاد جدارات العاملين.
ة البشري ينص على أنه: "يوجد أثر جوهري إلدارة المواردوالذي : اختبار الفرض الفرعي الثالث

 الخضراء على المعرفة بشركة فودافون".
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 المعرفةمعامل االرتباط بين أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء و  :(11)جدول 
 المعرفة إدارة الموارد البشرية الخضراء م
 ارتباط موجب قوي  **0.712 التوظيف األخضر 1
 ارتباط موجب متوسط **0.668 التدريب والتطوير األخضر 2
 ارتباط موجب قوي  ** 0.751 تقييم األداء األخضر 3

 ارتباط موجب قوي  ** 0.843 االرتباط الكلي
 (.0,01ل االرتباط عند مستوى )** تشير إلى معنوية معام

, يتضح من الجدول السابق أن هناك ارتباط بين أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء
ية (, مما يدل على وجود عالقة طرد0,843والمعرفة, وقد بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي )

 (.  0,01قوية عند مستوى المعنوية )
اء على ارد البشرية الخضر المتعدد الختبار أثر إدارة المو نتائج تحليل االنحدار  (:12جدول )

 المعرفة

معامل  األبعاد م
 Bاالنحدار

الخطأ 
 المعياري 

قيمة بيتا 
Beta 

معامل 
 R²التحديد

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 .Sigالمعنوية

التوظيف  1
 0.000 17.357* 0.506 1.347 0.028 0.486 األخضر

2 
التدريب 
والتطوير 
 األخضر

0.421 0.024 1.279 0.446 *17.541 0.000 

تقييم األداء  3
 0.000 17.633* 0.564 1.208 0.030 0.529 األخضر

 0.000 32.952* 0.710 1.948 0.021 0.692 اإلجمالي
 (.0,05الداللة اإلحصائية عند مستوى المعنوية )

تبين أن الداللة  (Tباستعراض النتائج الواردة في الجدول السابق ومن متابعة قيم اختبار )
(, مما يدل على أن هناك أثر إلدارة الموارد 0,05اإلحصائية أقل من مستوى المعنوية )

وبترتيب دخول أبعاد المتغير المستقل )إدارة الموارد البشرية  .البشرية الخضراء على المعرفة
مرتبة األولى الخضراء( في التأثير على حدة، تبين أن بعد )تقييم األداء األخضر( قد احتل ال
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( من التباين في البعد التابع، ودخل بعد )التوظيف األخضر( في المرتبة %66,5وفسر )
(, ودخل بعد )التدريب والتطوير األخضر( في المرتبة الثالثة وفسر %56,4الثانية وفسر )

(, ومعظمها نسب متوسطة لتفسير التباين في المعرفة. وبناء عليه يمكن قبول 50,6%)
يث أن: هناك عالقة ارتباط طردية وأثر ذو داللة إحصائية بين إدارة الموارد البشرية الفرض, ح

 الخضراء والمعرفة كأحد أبعاد جدارات العاملين.
لموارد ينص على أنه: "يوجد أثر جوهري إلدارة اوالذي  :اختبار الفرض الفرعي الرابع

 البشرية الخضراء على المهارات بشركة فودافون".
 موارد البشرية الخضراء والمهاراتمعامل االرتباط بين أبعاد إدارة ال :(13)جدول 

 المهارات إدارة الموارد البشرية الخضراء م
 ارتباط موجب قوي  **0.802 التوظيف األخضر 1
 ارتباط موجب متوسط **0.548 التدريب والتطوير األخضر 2
 ارتباط موجب متوسط ** 0.668 تقييم األداء األخضر 3

 ارتباط موجب قوي  ** 0.755 رتباط الكلياال
 (.0,01** تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوى )

, يتضح من الجدول السابق أن هناك ارتباط بين أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء
دية (, مما يدل على وجود عالقة طر 0,755والمهارات, وقد بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي )

 (.  0,01ة عند مستوى المعنوية )قوي
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رد البشرية الخضراء على نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر إدارة الموا (:14جدول )
 المهارات

معامل  األبعاد م
 Bاالنحدار

الخطأ 
 المعياري 

قيمة 
 Betaبيتا

معامل 
 R²التحديد

 T قيمة
 المحسوبة

ى مستو 
 .Sigالمعنوية

 0.000 23.769* 0.643 1.209 0.026 0.618 التوظيف األخضر 1
التدريب والتطوير  2

 0.000 9.096* 0.300 2.108 0.031 0.282 األخضر

تقييم األداء  3
 0.000 13.727* 0.446 1.099 0.022 0.302 األخضر

 0.000 26.285* 0.570 1.848 0.021 0.552 اإلجمالي
 (.0,05الداللة اإلحصائية عند مستوى المعنوية )

( تبين أن الداللة اإلحصائية أقل من Tلجدول السابق ومن متابعة قيم اختبار )من ا
ى (, مما يدل على أن هناك أثر إلدارة الموارد البشرية الخضراء عل0,05مستوى المعنوية )

 لتأثيراوبترتيب دخول أبعاد المتغير المستقل )إدارة الموارد البشرية الخضراء( في  .المهارات
(, ودخل بعد %64,3أن بعد )التوظيف األخضر( في المرتبة األولى وفسر )على حدة، تبين 

ر (, ودخل بعد )التدريب والتطوي%44,6)تقييم األداء األخضر( في المرتبة الثانية وفسر )
(, ومعظمها نسب متوسطة لتفسير التباين في %30األخضر( في المرتبة الرابعة وفسر )

لة فرض, حيث أن: هناك عالقة ارتباط طردية وأثر ذو دالالمهارات. وبناء عليه يمكن قبول ال
 إحصائية بين إدارة الموارد البشرية الخضراء والمهارات  كأحد أبعاد جدارات العاملين.

 

 النتائج
أن عة, و تبين أن االهتمام بإدارة الموارد البشرية الخضراء بشركة فودافون كان بدرجة مرتف

ة لبشريبارات هذا المتغير. وأن أكثر أبعاد إدارة الموارد ااآلراء تتجه نحو الموافقة تجاه ع
ر الخضراء توافرا من حيث األهمية هي على الترتيب: )التوظيف األخضر(, )التدريب والتطوي

 األخضر(, )تقييم األداء األخضر(. 
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 ه نحووتبين أن قوة جدارات العاملين بشركة فودافون كانت بدرجة مرتفعة, وأن اآلراء تتج
من  وافراوافقة تجاه عبارات هذا المتغير. وأن أكثر أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء تالم

 حيث األهمية هي على الترتيب: )المعرفة(, )الصفات(, )الدوافع(, )المهارات(. 
شرية جميع أبعاد إدارة الموارد الب أن هناك عالقة ارتباط طردي بينتوصلت الدراسة إلى 

العاملين, حيث كانت قيمة معامل بيرسون تشير إلى ارتباط موجب في  الخضراء, وجدارات
 جميع األبعاد وكانت ترتيبها من حيث قوة االرتباط: )الصفات(, )المعرفة(, )المهارات(,

 . كما توصلت الدراسة الحالية إلى أن هناك أثرا ذا داللة إحصائية عند مستوى )الدوافع(
 .لبشرية الخضراء في جدارات العاملين بشركة فودافون ( إلدارة الموارد ا0,05المعنوية )

ناك أن هتوصلت الدراسة إلى بالنسبة إلثر إدارة الموارد البشرية الخضراء في الدوافع: 
ى أن لية إلكما توصلت الدراسة الحاارتباط بين أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء, والدوافع, 

 .دافون لموارد البشرية الخضراء على الدوافع في شركة فو هناك أثرا ذا داللة إحصائية إلدارة ا
اك أن هنتوصلت الدراسة إلى بالنسبة إلثر إدارة الموارد البشرية الخضراء في الصفات: 

أن  ية إلىكما توصلت الدراسة الحالارتباط بين أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء, والصفات, 
 .افون الموارد البشرية الخضراء على الصفات في شركة فودهناك أثرا ذا داللة إحصائية إلدارة 

ناك أن هتوصلت الدراسة إلى بالنسبة إلثر إدارة الموارد البشرية الخضراء في المعرفة: 
ى أن لية إلكما توصلت الدراسة الحاارتباط بين أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء, والمعرفة, 

 ة الموارد البشرية الخضراء في تحقيق المعرفة بشركةهناك أثرا ذا داللة إحصائية إلدار 
 فودافون. 

ناك هأن توصلت الدراسة إلى بالنسبة إلثر إدارة الموارد البشرية الخضراء في المهارات: 
وصلت كما تارتباط بين أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء, والمهارات  في شركة فودافون, 

حقيق في ت ثرا ذا داللة إحصائية إلدارة الموارد البشرية الخضراءالدراسة الحالية إلى أن هناك أ
 .المهارات بشركة فودافون 

 توصياتال
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 في ضوء النتائج السابقة، يمكن للباحث، تقديم التوصيات التالية: 
 :العمل على دعم االهتمام بإدارة الموارد البشرية الخضراء, وذلك من خالل 
 شرية لديهم الوعي األخضر تجاه البيئة.أن تقوم الشركة باستقطاب موارد ب -
 أن يقوم الموظفون بالشركة بممارسات صديقة للبيئة أثناء العمل. -
 أن يحرص الموظفون بالشركة على ترشيد الطاقة الكهربائية أثناء العمل. -
 أن تقوم الشركة بعمل تدريب مستمر للعاملين بها لرفع الوعي البيئي لديهم. -
 إتباع النهج األخضر أثناء أداء األعمال اليومية.أن تقوم الشركة بتنفيذ و  -
 أن تقوم الشركة بوضع معايير ومؤشرات لقياس األداء البيئي على مستوى الشركة. -
ة في أن تشجع الشركة انخراط العاملين في النهج األخضر وتقديم أفكار لحل المشاكل البيئ -

 السنوات المقبلة.

 ين, من خالل:العمل على دعم االهتمام بجدارات العامل 
ن االهتمام بجدارة البحث عن المعلومات, من خالل اكتساب مهارات التعامل مع العديد م -

 مصادر المعلومات والمعرفة, وخاصة في ظل توافر اإلمكانيات التكنولوجية الحديثة.
ة مع اكتساب مهارات التعامل مع العمالء والعالقات العامة, والسعي إلى بناء عالقات جيد -

 ء لتحقيق متطلباتهم.العمال
تفهم تنمية القدرة على التعرف على اإلجراءات واللوائح غير المعلنة المرتبطة بالعمل, و  -

 اإلطار غير الرسمي لسير العمل.
اء اكتساب مهارات القيادة التي تعمل على دعم ذوي األداء المرتفع, واستبعاد ذوي األد -

 ادية جاذبة.الضعيف عند الضرورة, ومن خالل امتالك شخصية قي
االهتمام بجدارة التفكير اإلدراكي من خالل اكتساب القدرة على النظرة الثاقبة المستقبلية  -

باالستفادة من الدروس الماضية ومتطلبات الحاضر, والعمل على التنبؤ بالمشاكل المحتملة 
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ة ومحاولة تجنب الوقوع فيها, والقدرة على رؤية الفروق الجوهرية بين األحداث الراهن
 والماضية.

في  االهتمام بجدارة المـرونة من خالل اكتساب القدرة على التكيف بسهولة مع المتغيرات -
 العمل.

 

 المراجع
ادة الجدارات الوظيفية كمتغير وسيط في العالقة بين القي: (2018أمـال شـوقي محـمد زيـن )

ة رسال .ةبي: بالتطبيق علي وزارة الزراعاالستراتيجية وفعالية النشاط التدري
 دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة, جامعة عين شمس, مصر.

حالة  تأثير نظم العمل عــــالية األداء علي الحصة السوقية: دراسة :(2021) تامر أحمد طلعت
ال, شركة فودافون مصر, رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية التجارة وإدارة األعم

 جامعة حلوان, مصر.
(: نموذج الجدارة الوظيفية ووضع القياسات وتخطيط السياسات 2009طه كامل رياض )

رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية التجارة, جامعة قناة  .واستخدام األدوات
 السويس, مصر.
ية : دور ممارسة إدارة الموارد البشر ومحمود فوزي أمين البردانعمار فتحي موسى إسماعيل, 

 .التنظيمية البيئية: دراسة تطبيقية الخضراء في تدعيم سلوكيات المواطنة
(، 5)المجلة العلمية للبحوث التجارية, كلية التجارة, جامعة المنوفية, المجلد 

 .121-61مصر، ص:  (2018) (،2العدد )
(: الجدارة الوظيفية كمدخل لتحسين مستوى الخدمات الصحية: 2016) فواز طلق الزايدى

، رسالة دكتوراه غير منشورة .الطائف دراسة تطبيقية على المستشفيات بمحافظة
 كلية التجارة, جامعة حلوان, مصر.

ترجمة: . الجدارة في العمل: نماذج لألداء المتفوق  :(1999اليل سبنسر، وسيجان سبنسر )
اإلدارية، معهد اإلدارة العامة،  ، مركز البحوث والدراساتأشرف فضيل جمعة

 .، السعوديةالرياض
 17، صـ : إدارة المعرفة(2013) يالعزيز رفاع ممدوح عبد
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(: أثر إدارة الموارد البشرية الخضراء على التطوير 2019) محمد حسن عبده عرنوس
لية كرسالة دكتوراه غير منشورة،  .التنظيمي وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمات

 التجارة, جامعة عين شمس, مصر.
ارات في إدارة المواهب دراسة دور مدخل الجد :(2020محمد رمضان محمد عبد الرحمن، )

رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية  .تطبيقية علي البنوك التجارية في مصر
 التجارة وإدارة األعمال, جامعة حلوان, مصر.

أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحسين أداء المطلب أحمد:  مناف عبد
لين في مستشفيات مدينة المنظمة: دراسة استطالعية آلراء عينة العام
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ABSTRACT 

The objective of the study is to identify the impact of human 

resources management on enhancing the competencies of workers in 

the organization, as it shows the concept of green human resources 

management and the extent of its perception by the human resources in 

the organization and it also provides some recommendations and 

proposals for administrative leaders regarding the importance of 

activating the role of human resources. Green to achieve sustainability. 

This study relied on the descriptive and analytical approach. The study 

population is composed of Vodafone employees, and a sample of 300 

individuals was obtained. The study relies on collecting data on the 

survey list.  
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The study concluded that there is a fundamental relationship 

between managing green human resources and enhancing the 

competencies of workers, and the study revealed that there is a 

fundamental relationship between the dimensions of green human 

resources management on the dimensions of employees' competencies. 

The study recommended work to promote the concept of green 

human resources and enhance the concept of administrative 

competencies. 

Keywords: Green human resources, human resource management, 

employee competencies, competencies concept, Vodafone. 


