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 أداء  قوة  أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على  
 الموارد البشرية الخضراء

 دراسة تطبيقية على معاهد المدينة العليا
 

 (2)ماجدة جبريل -(3)السيد محمد الهربيطي -(2)ممدوح رفاعي -(1)منار جمال الدين حافظ

كلية ( 2 عين شمسطالبة دراسات عليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة ( 1
 ( كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة عين شمس3التجارة، جامعة عين شمس 

 

 المستخلص
 قوة مدى على المعلومات، والوقوف تكنولوجيا استخدام واقع على هدف البحث التعرف

 تكنولوجيا استخدام أثر مدى معاهد المدينة العليا، وتحديد الخضراء في البشرية الموارد أداء
 على االعتماد وتم معاهد المدينة العليا. الخضراء في معلومات على قوة أداء الموارد البشريةال

في األكاديميين واإلداريين بمعاهد المدينة البحث مجتمع  يتمثلو التحليلي.  الوصفي المنهج
، وتم 270العليا وتم استخدام قائمة االستبيان بإحصاء جميع المفرادات وعددهم اإلجمالي 

وتم معالجة البيانات األولية التي تم قائمة صالحة للتحليل اإلحصائي.  150صول على الح
 .جمعها باستخدام قائمة االستقصاء ببعض األساليب اإلحصائية

 الموارد أداءكان بدرجة مرتفعة، وأن قوة  المعلومات تكنولوجيا استخداموبينت النتائج أن 
 الستخدام أثر إلى أن هناك البحثتوصل  . كماكان بدرجة متوسطةالخضراء  البشرية

 تكنولوجيا الستخدام األثر وعدم وجود، األخضر والتطوير التدريب على المعلومات تكنولوجيا
 ألبعاد استخدام وأن هناك أثر (.األخضر األداء تقييم -األخضر التوظيف) على المعلومات
 لى قوة أداء الموارد البشريةع( االتصال شبكات –المكونات المادية) المعلومات تكنولوجيا
 .الخضراء على قوة أداء الموارد البشرية البيانات لقواعد وعدم وجود أثر الخضراء،

باستخدام  استقطاب موارد بشرية لديهم الوعي األخضر تجاه البيئةوأوصى البحث بأهمية 
سات صديقة أن يقوم الموظفون بالمعاهد بممار تكنولوجيا االستقطاب والتوظيف اإللكتروني، 

، وأن يراعي تقييم األداء هذه الممارسات، وأن تستخدم البرامج اإللكترونية في للبيئة أثناء العمل
 .هذا التقييم
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الموارد البشرية  البيانات، أداء قواعد البرمجيات، المعلومات، تكنولوجيا الكلمات المفتاحية:
 العليا.  المدينة األخضر، معاهد الخضراء، التوظيف

 
 دمةالمق

 المجال عرفها التطورات التي أبرزها من كان سريعة تطورات األخيرة السنوات شهدت
 المعلومات بتكنولوجيا يعرف ما أو وبثها المتعلقة بمعالجة المعلومات خاصة التكنولوجي،
 التوصل صعوبة في تتلخص المعرفة، إلى والساعين الباحثين كانت مشكلة حيث واالتصال،

إليه. فلقد أصبحت  الوصول صعوبة بسبب أو قلتها بسبب إما لوبة،المط إلى المعلومة
المعلومات قوة مؤثرة تتحكم في مختلف نواحي الحياة بما فيها المؤسسات، وباتت مختلف 

 عمليات ونشاطات المنظمة تعتمد إلى حد كبير على حجم ونوعية المعلومات المتوافرة لها.
م الموارد المتاحة في المؤسسات المعاصرة إن تكنولوجيا المعلومات واالتصال من أه

خاصة ذات النشاط االقتصادي، لما لها من دور في إحداث التطوير والتحسين لمختلف المهام 
واإلجراءات المتعلقة بالعمل من جهة، وبالكوادر البشرية من جهة ثانية، من خالل تحديد نقاط 

لضعف التي تعاني منها، ولهذا البد من القوة التي يتميز بها كل الموارد البشرية، ومواطن ا
وضع برنامج تكنولوجي سواء معلوماتي أو اتصالي، يقوم بتحديد هذه االحتياجات، بحيث 

 (. 47، ص 2020يعتبر من أحد اهتمامات المؤسسات المعاصرة )إيناس حسين، 
بشرية في إن إدارة الموارد البشرية الخضراء تعمل على تشجيع االستخدام األمثل للموارد ال

المؤسسات والذى بدوره يؤدي إلي الحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، مما يساهم 
في خفض التكاليف وتحقيق أعلى عائد متوقع لهذه المؤسسات. لذلك فإن الوعى المتزايد 
بالحفاظ على البيئة قد أستحضر مفهوم استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المنظمة 

(2, P. 2017g Ren, & Susan Shavin.)  
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وانطالقا مما سبق تبين أن هناك مجاال جديدا في وواسعا للبحث واالهتمام، وهو دراسة 
مدى أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء إدارة الموارد البشرية الخضراء في المؤسسات 

االستفادة القصوى  بصفة عامة، وفي معاهد المدينة العليا على وجه الخصوص. بشكل يحقق
لتحقيق التوازن بين األداء الداخلي للمنظمة والخارجي المتمثل في الحفاظ على البيئة والتنمية 

 المستدامة.
 مشكلة البحث

مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات على  قام الباحثون بإجراء دراسة استطالعية للتعرف
دينة العليا. وذلك عن طريق تصميم استبيان على قوة أداء الموارد البشرية الخضراء بمعاهد الم

وقد تم تصميم قائمة باألسئلة مفردة من األكاديميين واإلداريين بالمعاهد.  30لعينة تبلغ 
قصور في بعض النواحي الخاصة بالدراسة االستطالعية، وقد تبين بعد تحليل االستبيان وجود 

داء قوة الموارد البشرية الخضراء بمعاهد التي يتضمنها اثراستخدام تكنولوجيا المعلومات على إ
(، هذا بجانب افتقار بعض المديرين بالمعاهد إلى 2.96المدينة العليا بمؤشرات تصل إلي )

القصور في توضيح ، ويظهر ذلك جليا في إدراك وفهم كاف بأداء الموارد البشرية الخضراء
ود عليها من قبل الموظفين الجوانب الخضراء عند التوظيف بالمعهد من أجل التعرف والتع

بشكل عام. وقصور في مد الموارد البشرية بتكنولوجية حديثة من الشبكات والبرامج المتطورة 
المرتبطة بوظائفهم. وقصور في تدريب العاملين في المعاهد وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في 

(. وعدم ICDLاآللي ) استخدام تكنولوجيا المعلومات. وال سيما رخصة القيادة الدولية للحاسب
االهتمام بتطوير أداء الموارد البشرية بالتدريب والتطوير عن بعد لموظفيها بعد جائحة كورونا. 

  وعدم استفادة بعض العاملين من الدورات التدريبية لعدم تناسبها مع وظيفته.
جاءت مما دفع الباحثون إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي، واستنادا لما تقدم 

فكرة البحث الحالي في التركيز على دراسة استخدام تكنولوجيا المعلومات ودورها في أداء 
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ولقلة الكتابات والدراسات السابقة وعدم  معاهد المدينة العليا. الموارد البشرية الخضراء في
 تصدي الباحثين والسيما في معاهد المدينة العليا للعالقة بين هاذين الموضوعين. 

 

 البحث  أسئلة
 يمكن تحديد مشكلة البحث باألسئلة التالية:

  ؟ المعلومات بمعاهد المدينة العلياما مدى االهتمام باستخدام تكنولوجيا 
 ؟ ة الخضراء بمعاهد المدينة العلياما مدى قوة أداء الموارد البشري 
 اهد المدينة ما أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على قوة أداء الموارد البشرية الخضراء بمع

 العليا؟ 
 

 أهداف البحث
 هدف البحث إلى ما يلي: 

  مدى االهتمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات بمعاهد المدينة العلياتحديد. 
  مدى أداء الموارد البشرية الخضراء بمعاهد المدينة العلياتحديد. 
 شرية الخضراء في تحديد مدى أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على قوة أداء الموارد الب

 معاهد المدينة العليا.
 

 أهمية البحث
تناول البحث موضوع استخدام تكنولوجيا المعلومات وأداء الموارد البشرية  األهمية العلمية:

الخضراء وهما من الموضوعات الحيوية في إدارة الموارد البشرية، والتي نالت اهتماما كبيرا من 
يرة. كما يعد البحث الحالي إسهاما في إثراء أدبيات الكتاب والباحثين في السنوات األخ

 الدراسات النظرية بهذا الموضوع الهام، كما أنها تفتح آفاقا جديدة للباحثين في هذا التخصص.
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تكمن أهمية البحث في أنه يتناول موضوعا إداريا أصبح يمس جوهر أعمال  األهمية العملية:
مل في بيئة تتسم بالتطور والتغيير والتجديد، حيث مؤسسات التعليم العالي في مصر، والتي تع

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

دارة الموار  د البشرية الخضراء لمعاهد المدينة العليا بمنظور تطوير تكنولوجيا المعلومات وا 
جديد، وزيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات التعليمية من استخدامات التحول الرقمي الجديد 
المختلفة في كافة وظائفها مما يعود بالنفع على المؤسسة والمجتمع. ويمكن أن تساعد نتائج 

عادة تصميم السياسات هذا البحث على استخالص العديد من المؤشرات المف يدة في رسم وا 
 .اإلدارية المستخدمة في إدارة الموارد البشرية

 

 فروض البحث
"يوجد أثر جوهري الستخدام تكنولوجيا المعلومات على قوة أداء الموارد  الرئيسي: الفرض

 البشرية الخضراء بمعاهد المدينة العليا". وينبثق من هذا الفرض عدة فروض فرعية، هي:
  أثر جوهري الستخدام تكنولوجيا المعلومات على التوظيف األخضر.يوجد 
 .يوجد أثر جوهري الستخدام تكنولوجيا المعلومات على التدريب والتطوير األخضر 
 .يوجد أثر جوهري الستخدام تكنولوجيا المعلومات على تقييم األداء األخضر 

 

 الدراسات السابقة
مساعدة المؤسسات على تحسين األداء البيئي  هدفت الدراسة إلى :(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 
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ئية والكيميائية( في الضفة الفلسطينية من ثالث قطاعات صناعية )الصناعات الغذائية والدوا
الغربية. وتم استخدام المنهج االستكشافي والتحليلي الوصفي المكون من المقابالت واالستبيان 
ويناقش هذا البحث االتجاهات الحالية من ممارسات اإلدارة الخضراء للموارد البشرية في هذه 

شركة. وتوصلت الدراسة  110مقابلة واالستبيانات المقدمة إلى  17الشركات بناء على نتائج 
إلى أن ممارسات اإلدارة الخضراء للموارد البشرية ال تستخدم إلى حد كبير لتشجيع الموظفين 
على أن يصبحوا أكثر مناصرة للبيئة وبناء على هذه النتائج وجد أن مستوى التطبيق الكلي 

دفة التي زادت لهذه الممارسات هو متوسط وقد وجد أن ممارسة المفضلة للشركات المسته
التزام الموظفين ورفعت وعيهم تجاه البيئة هي )اإلدارة الخضراء، الثقافة التنظيمية(، وتشير 
نتائج اختبار الفرضيات أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الممارسات إدارة الموارد 

البشرية الخضراء  البشرية الخضراء واألداء البيئي، و أن النظام المحرك الرئيسي إلدارة الموارد
 هو االعتبارات الفردية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام تكنولوجيا  :(2018دراسة )هشام أبو الحسن, 
برامج قواعد البيانات(، والتعرف على مدى أهمية نقل ومشاركة  -المعلومات )شبكة المعلومات

دى أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات التفكير(، وتحديد م -المهارة -المعرفة الضمنية )الخبرة
على نقل ومشاركة المعرفة الضمنية في قسم المراقبة اإللكترونية للسفن بهيئة قناة السويس من 
وجهة نظر عينة الدراسة من العاملين المهندسين والفنيين. وتبين من نتائج الدراسة أن هناك 

ات ونقل ومشاركة المعرفة الضمنية. أهمية نسبية مرتفعة جدا الستخدام تكنولوجيا المعلوم
وتوصلت الدراسة أن هناك عالقة ارتباط طردي قوي بين )استخدام تكنولوجيا المعلومات(، 
وجميع أبعاد )نقل ومشاركة المعرفة الضمنية(، وأن هناك أثر ذو داللة إحصائية الستخدام 

 تكنولوجيا المعلومات على نقل ومشاركة المعرفة الضمنية.
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هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر اإلمكانيات  :(2018شام علي, دراسة )ه
)المادية، البشرية، الفنية، والتنظيمية( لتطبيق برامج تكنولوجيا المعلومات. والتعرف على مدى 
توافر كفاءة عمليات )التخطيط، التنفيذ، والتقييم( إلدارة المشروعات. وتحديد مدى أثر تطبيق 

المعلومات على رفع كفاءة إدارة المشروعات لجهاز تكنولوجيا المعلومات  برامج تكنولوجيا
واالتصاالت ببنك مصر. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك توافرا بنسبة مرتفعة إلمكانيات تطبيق 
برامج تكنولوجيا المعلومات، وأن أكثر األبعاد توافرا على الترتيب هي اإلمكانيات: )المادية، 

، والبشرية(. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أثر ذو داللة إحصائية لمتغير الفنية، التنظيمية
 إمكانيات تطبيق برامج تكنولوجيا المعلومات على رفع كفاءة عمليات إدارة المشروعات.

هدفت إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية  :(2019دراسة )مناف أحمد, 
والتوظيف والتدريب والمكافأة الخضراء( في تحسين أداء الخضراء والمتمثلة بـ )التوصيف 

المنظمة. حيث تكمن مشكلة الدراسة في ضعف الممارسات الخضراء في المؤسسات العاملة 
في العراق، وقد اتخذت من المستشفيات العاملة في مركز محافظة األنبار كعينة للدراسة حيث 

من خالل بناء استبيان وتم توزيعه على عينة تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة وذلك 
( مفردة. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها ضعف تطبيق 82المجتمع والبالغ )

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

استهدفت الدراسة قياس أثر تكنولوجيا المعلومات  :(2020دراسة )إيناس حسين, 
واالتصاالت بأبعادها الثالثة النفاذ واالستخدام والمهارات على النمو الشامل. باالعتماد على 

وباستخدام مؤشرين للنمو الشامل، وعينة  2018، 2017عينة من الدول النامية تشمل عامي 
ت الدراسة إلى أن هناك أثر موجب . وقد توصل2018-2010من الدول العربية للفترة 

ومعنوي للنفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النمو الشامل سواء باستخدام 
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مؤشر التنمية الشاملة في عينة الدول النامية أو باستخدام مؤشر التنمية البشرية المعدل 
لبا وغير معنوي لمهارات بالتفاوت في عينة الدول العربية. في حين كان هناك تأثيرا سا

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عينة الدول النامية، وسالب ومعنوي في عينة الدول 
 العربية.

هدفت إلى تقييم مستوى تنفيذ ممارسات إدارة  :(Mousa, & Othman, 2020دراسة  )
على األداء الموارد البشرية الخضراء في مؤسسات الرعاية الصحية الفلسطينية، وتأثيرها 

 14المستدام في هذا القطاع الخدمي المهم. تم اعتماد نهج بحثي مختلط من خالل إجراء 
مقابلة شبه منظمة مع مديري الموارد البشرية ومديري العمليات والرؤساء التنفيذيين ضمن 
مجموعة من المجاالت في قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية. تم استخدام الدراسة 

مشاركا يستخدمون ممارسات إدارة الموارد  69قصائية كأداة كمية لجمع البيانات من االست
البشرية الخضراء على مستويات إدارية مختلفة. وكشفت النتائج أن ممارسات إدارة الموارد 
البشرية الخضراء تم تنفيذها على مستوى متوسط، وتم تحقيق أداء مستدام على مستوى عاٍل، 

ات األكثر تأثيرا هي "التوظيف األخضر" و "التدريب والمشاركة الخضراء" حيث كانت الممارس
 ؛ كانت الممارسة الخضراء األقل تأثيرا هي "إدارة األداء األخضر والتعويضات".

طورت الدراسة وقدمت تكنولوجيا/ أنظمة المعلومات  :(Ismail, et al.: 2021دراسة )
(IT/IS القدرة االستباقية وعملية معرفة ) الترميز االجتماعي التي تنتج عملية تحول األعمال

 173في العصر الرقمي من خالل رسم منظور اجتماعي تقني لنظرية األخالق. من بين 
شركة ومؤسسة استجابت في إندونيسيا، وجدت الدراسة نتائج مختلفة للتأثير الوسيط وتأثير 

بشكل مباشر على القدرة االستباقية  العالقة المباشرة. تؤثر عملية معرفة التنشئة االجتماعية
لتكنولوجيا المعلومات / نظم المعلومات وتحول األعمال الرقمية للمؤسسات. لقد نجحت عملية 
معرفة الترميز في دعم القدرة االستباقية لتكنولوجيا المعلومات / نظم المعلومات ، ولكن 
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كما تؤثر القدرة االستباقية  االرتباط غير المدعوم في التحول الرقمي لألعمال المؤسسية.
 لتكنولوجيا المعلومات/ نظم المعلومات بشكل إيجابي على تحول األعمال الرقمية للمؤسسات.

من خالل االستعراض للدراسات السابقة، يتضح أنها تتشابه مع البحث الحالي في تناول 
المؤسسات وقطاعات موضوع استخدام تكنولوجيا المعلومات وأداء الموارد البشرية الخضراء في 

األعمال المختلفة. وقد أكدت معظم الدراسات السابقة على أهمية العمل على فاعلية وكفاءة 
 استخدام تكنولوجيا المعلومات وأداء الموارد البشرية الخضراء بمؤسسات األعمال.

 

 اإلطار النظري
مة والمنسقة المعلومات هي مجموعة من البيانات المنظ: استخدام تكنولوجيا المعلومات

بطريقة توليفة مناسبة، بحيث تعطى معنا خاصا وتركيبة متجانسة من االفكار والمفاهيم. 
"المعلومات هي عبارة عن بيانات تم تصنيفها وتنظيمها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة 

  (.39، ص 2018منها )هشام علي، 
ومعالجة وتخزين ونقل  تكنولوجيا المعلومات هي الطرق اإللكترونية للحصول على،

المعلومات، باإلضافة إلى الخدمات المساعدة التي تدعم هذه األنشطة. وتشتمل تكنولوجيا 
المعلومات على المكونات المادية للحاسب، البرمجيات، معدات االتصاالت، والصناعات التي 

 (.Teng, & Stasinopoulos, 2021تعتمد بصفة أساسية على العمل اآللي )
لوم أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال من أهم الموارد المتاحة في المؤسسات من المع

المعاصرة خاصة ذات النشاط االقتصادي، لما لها من دور في إحداث التطوير والتحسين 
لمختلف المهام واإلجراءات المتعلقة بالعمل من جهة، وبالكوادر البشرية من جهة ثانية، من 

تي يتميز بها كل فاعل اجتماعي مع منصب عمله، ومواطن الضعف خالل تحديد نقاط القوة ال
التي يعاني منها، مما يسبب في تعكير أو ابتعاد المؤسسة عن تحقيق أهدافها، ولهذا البد من 
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وضع برنامج تكنولوجي سواء معلوماتي أو اتصالي، يقوم بتحديد هذه االحتياجات، بحيث 
 (.2020حسين، )إيناس  .رةيعتبر من أحد اهتمامات المؤسسات المعاص

وتم قياس متغير استخدام تكنولوجيا المعلومات من خالل األبعاد التالية )هشام أبو الحسن، 
2018:) 

عبارة عن األجهزة المادية التي تستخدم في أنشطة اإلدخال، والمعالجة،  المكونات المادية:
اإلدخال واإلخراج المتنوعة  واإلخراج، والتي تحتوي على وحدة المعالجة الحاسوبية، وأجهزة
 وأجهزة التخزين وكذلك الوسائط المادية لغرض ربط األجزاء معا.

هي الوسيلة المستخدمة إلرسال البيانات والمعلومات وتلقيها ، إذ تتألف من  شبكات االتصال:
مجموعة من المحطات تتواجد في مواقع مختلفة ومرتبطة مع بعضها بوسائط تتيح للمستفيد 

عملية اإلرسال والتلقي . ويجب أن تقرر الشركات نوع الشبكات( اإلنترانت واإلكسترانت( إجراء 
 المناسبة لعملها مع ضرورة تطوير مهارات موظفيها في تقانة المعلومات باستمرار.

وهي مجموعة من البيانات أو المعلومات المترابطة والمخزنة في أجهزة خزن  قواعد البيانات:
أن تكون قاعدة البيانات مخزن سجالت المؤسسة، معايير الوقت لمختلف البيانات، ويمكن 

 عمليات المؤسسات، بيانات الكلفة أو معلومات تخص طلب العميل.
هو استخدام  Green HRالموارد البشرية الخضراء : وة أداء الموارد البشرية الخضراءق

ام المستدام للموارد في سياسات إدارة الموارد البشرية بطريقة تسهم في تعزيز االستخد
المؤسسات لجعلها صديقة للبيئة، وتعزيز ممارسات االستدامة االقتصادية البيئية للحفاظ على 
بيئة أكثر صحة من خالل زيادة مستوى الوعي لدى الموظفين وتعزيز التزامهم تجاه قضايا 

 (. 2019االستدامة )مناف أحمد، 
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ء بأنها: دمج كال من عناصر الموارد البشرية يمكن تعريف أداء الموارد البشرية الخضرا
بالقواعد األساسية للعامل األخضر من خالل التنظيم والتخطيط والتوجيه والرقابة، وذلك من 

 (63، ص 2018)عمار إسماعيل، ومحمود البردان،  .أجل تحقيق الحماية واالستدامة البيئية
لالستدامة البيئية داخل المنظمة ويمكن للموارد البشرية الخضراء أن تلعب دور المحرك 

من خالل مواءمة ممارساتها وسياساتها مع أهداف االستدامة التي تكون صديقة للبيئة، وأن 
الموارد البشرية الصديقة  تسهم في تحقيق أهداف المنظمة، وهي تنطوي على تنفيذ مبادرات

 .للبيئة
خال إدارة الموارد البشرية وهناك عدد من المزايا التي يمكن للشركة تحقيقها نتيجة إد

الخضراء في العمل، كتخفيض األثر البيئي للشركة مما يحسن من صورة الشركة لدى 
الجمهور، ويحسن القدرة التنافسية لها ويحسن من اإلنتاجية والعوائد المستدامة للمستثمرين، 

 وهي استجابة أيضا للتوقعات الحكومية والعالمية لالستدامة. 
أداء الموارد البشرية الخضراء من خالل األبعاد التالية )محمد عرنوس،  وتم قياس متغير

 (:17-15، ص 2019
توظيف المواهب الجديدة الذين هم على بينة من نظام البيئة الذي من  التوظيف األخضر:

 شأنها أن تدعم اإلدارة البيئية الفعالة داخل المؤسسة.
المعارف والمهارات المؤثرة على  موارد البشريةيهدف إلي حيازة ال التدريب والتطوير األخضر:

في سلوكهم األخضر األمر الذي يتطلب توفير التدريب في المجال البيئي بهدف تنمية الوعي 
  البيئي لديهم.

يعبر عن كيفية وضع معايير ومؤشرات لقياس األداء البيئي على جميع  تقييم األداء األخضر:
 .دة عن أداء المديرين في المجاالت البيئيةالمستويات والحصول على بيانات مفي
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 إجراءات البحث
 ويوضح الشكل التالي إجراءات البحث، كما يلي:

       
                                               

                                                 
                                     

                                          
 
 

                                                                                        
                                                                                        

 
 البحثاإلطار العام لمتغيرات  (:1شكل )

انطالقا من طبيعة موضوع البحث والمعلومات المراد الحصول عليها للكشف  حث:منهج الب
عن أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على قوة أداء الموارد البشرية الخضراء، ومن خالل 
األسئلة التي يسعى البحث اإلجابة عليها، فقد تم االعتماد في هذا البحث على المنهج 

 تماد في تحقيق ذلك نوعيين من البيانات من مصادرها التالية:الوصفي التحليلي. وتم االع
وهي البيانات التي تم الحصول عليها لبناء اإلطار النظري من الكتب  البيانات الثانوية:

موضوعات استخدام تكنولوجيا والمقاالت والدراسات السابقة العربية واألجنبية والتي تناولت 
 . الخضراءالمعلومات وأداء الموارد البشرية 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات

 . المكونات المادية -
 .شبكات االتصال -

 .قواعد البيانات -

الموارد البشرية  قوة أداء

  الخضراء

 . التوظيف األخضر -
 .التدريب والتطوير األخضر -

 .تقييم األداء األخضر -

 تابعالمتغير ال المتغير المستقل
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وهي البيانات التي تم جمعها ميدانيا من خالل قائمة االستقصاء في الدراسة  البيانات األولية:
الميدانية الختبار مدى صحة أو خطأ الفروض التي يقوم عليها البحث، حيث استهدفت هذه 
الدراسة استكمال البيانات النظرية لإللمام بكافة أبعاد الموضوع، وذلك من خالل عمل 

، بشأن الحصول على هذه معاهد المدينة العليا األكاديميين واإلداريين فياستقصاء ميداني مع 
 البيانات. 

أستاذ  -يتمثل مجتمع البحث من األكاديميين المستويات األكاديمية )مدرسمجتمع البحث: 
معاهد التنفيذية( في  -الوسطى -أستاذ(، واإلداريين في المستويات اإلدارية )العليا -مساعد

( عامل والجدول التالي يوضح عددهم من عام 270المدينة العليا البالغ عددهم حوالي )
  :وفقا لتوزيعهم على المعاهد الثالث، كما يلي 2019/2020
 يا واالستجابة الكليةإجمالي أعداد األكاديميين واإلداريين بمعاهد المدينة العل (:1جدول )

طبيعة 
 الوظيفة

معهد المدينة 
ي للغات العال

 الدولية

معهد المدينة 
العالي لإلدارة 

 وتكنولوجيا

معهد المدينة 
العالي للهندسة 

 والتكنولوجيا
 االستجابة اإلجمالي

 69 119 30 51 38 األكاديميون
 81 151 42 66 43 اإلداريون
 150 270 72 117 81 اإلجمالي

ت مجتمع البحث، وعليه تم تطبيق أسلوب الحصر الشامل وذلك بإحصاء جميع مفردا
إمكانية حصر جميع مفردات المجتمع، قلة عدد مفردات المجتمع ) وذلك لألسباب االتية:

. وتم توزيع االستقصاء على مجتمع نسبيا، وتماثل وتشابه خصائص المجتمع إلى حد كبير(
 قائمة صالحة للتحليل اإلحصائي. 150وتم الحصول على البحث 
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ستخدام قائمة االستقصاء كأداة رئيسية للحصول على تم ا الوصف العام ألداة البحث:
البيانات األولية من مجتمع البحث وقد تم تصميم قائمة االستقصاء في ضوء أهداف البحث 

 المحاور التالية: االستقصاء وتتضمن قائمة الختبار فروض البحث، 
خدام تكنولوجيا التعرف على واقع است يتضمن استخدام تكنولوجيا المعلومات: األول: المحور

المكونات المعلومات في معاهد المدينة العليا من خالل قياس مدى توافر األبعاد التالية: )
وتم  عبارة. 14(، وتم قياس هذه األبعاد من خالل قواعد البيانات -شبكات االتصال -المادية

ام علي، (، ودراسة )هش2018دراسة: )هشام أبو الحسن، المحور على  هذااالعتماد في بناء 
2018.) 
على واقع أداء الموارد  التعرف يتضمن :أداء الموارد البشرية الخضراء الثاني: المحور

البشرية الخضراء في معاهد المدينة العليا من خالل قياس مدى توافر األبعاد التالية: 
(، وتم قياس هذه تقييم األداء األخضر -التدريب والتطوير األخضر -التوظيف األخضر)

 & ,Mousaدراسة:  )وتم االعتماد في بناء هذا المحور على  عبارة. 15عاد من خالل األب
Othman, 2020 ،(، ودراسة:  )2019(، ودراسة: )محمد عرنوسMasri, 2016.) 

تم إيجاد معامل ارتباط )بيرسون( بين معدل األسئلة الفردية  صدق وثبات أداة البحث:
ة لكل محور، وتم استخدام طريقة )ألفا كرونباخ( لقياس الرتبة، ومعدل األسئلة الزوجية الرتب

 ثبات االستقصاء، كما يلي:
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 اختبار مصداقية أداة البحث (:2) جدول

عدد  محتوى المحور: المحور:
 الفقرات:

معامل 
 االرتباط:

ألفا 
 كرونباخ

معامل 
 المصداقية

مستوى 
 المعنوية

 0.000 0.937 0.878 0.619 5 المكونات المادية. األول
 0.000 0.947 0.898 0.711 5 شبكات االتصال. الثاني
 0.000 0.933 0.871 0.731 4 قواعد البيانات. الثالث
المتغير 
 المستقل

استخدام تكنولوجيا 
 0.000 0.931 0.868 0.756 14 المعلومات:

 0.000 0.919 0.846 0.818 5 التوظيف األخضر األول
التدريب والتطوير  الثاني

 0.000 0.910 0.829 0.728 5 األخضر
 0.000 0.906 0.821 0.808 5 تقييم األداء األخضر الثالث
المتغير 
 التابع

أداء الموارد البشرية 
 0.000 0.941 0.887 0.759 15 الخضراء

 0.000 0.921 0.849 0.746 29 جميع الفقرات 
 (.0.05عند مستوى داللة )

كبير نسبيا لفقرات االستقصاء، حيث أن يبين الجدول السابق أن هناك معامل ثبات 
معامالت الثبات مرتفعة وأن معامالت االرتباط المبينة دالة، وأن مستوى الداللة لكل محور 

 (.0.05أقل من )
وذلك  2020حتي  2019وقد تم إجراء هذا التطبيق في الفترة الزمنية من منتصف عام 

 بمعاهد المدينة العليا بشبرامنت.
 

 نتائج البحث
تم تحليل البيانات باستخدام الوسط الحسابي لمعرفة  لتحليل الوصفي لمتغيرات البحث:ا

 متوسط اآلراء ومدى الموافقة على العبارات التي تشتملها قائمة الدراسة الميدانية، كما يأتي:
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بمعاهد المدينة  التحليل الوصفي لمدى االهتمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات (:3جدول )
 العليا

الوسط  العناصر: م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التوافر

تتوفر أجهزة الحاسب اآللي الالزمة إلداء  1
 1 مرتفعة 0.973 3.378 المهام الوظيفية بالمعاهد.

األجهزة ذات تقنية عالية وحديثة لالستفادة  2
 2 مرتفعة 0.799 3.325 من المعلومات والعمل بأحدث وأدق الطرق.

األجهزة المستخدمة توفر معالجه سريعة  3
 3 مرتفعة 0.744 3.156 ودقيقة للبيانات المطلوبة.

الموظفون حاصلون على رخصة القيادة  4
 5 متوسطة 2.866 0.768 (.ICDLالدولية للحاسب اآللي )

يتم االعتماد على أجهزة الحاسب اآللي في  5
 4 مرتفعة 0.879 3.075 وظيفتي.

 األول مرتفعة 0.832 3.161 اديةالمكونات الم
تستخدم المعاهد شبكات االتصال من  1

 1 مرتفعة 0.870 3.147 اإلنترنت واإلنترانت واإلكسترانت.

2 
تعتمد المعاهد على الشبكة كمصدر تبادل 
معلومات بين كافة األقسام من خالل وسائل 

 االتصال الحديثة.
 2 متوسطة 1.029 2.981

3 
توفير أمن الشبكات تحرص المعاهد على 

لغرض حماية المعلومات والبيانات والحفاظ 
 على سريتها.

 3 متوسطة 0.976 2.931

4 
تعتمد المعاهد على اإلنترنت )البريد 
اإللكتروني( للتواصل والمراسالت مع 

العاملين بالمعاهد للحد من استخدام الورق 
 والمخلفات.

 5 مرتفعة 0.895 3.206
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الوسط  العناصر: م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التوافر

تتوفر خدمه االجتماعات والمؤتمرات المرئية  5
 4 مرتفعة 0.927 3.181 لدى المعاهد )بث الفيديو عبر االنترنت(.

 الثاني مرتفعة 0.939 3.089 شبكات االتصال
تعتمد المعاهد على نظام قواعد البيانات في  1

 1 مرتفعة 0.952 3.066 حفظ الكم الهائل من البيانات.

2 
مبدأ األرشفة اإللكترونية  تعتمد المعاهد على

)التحوالت التكنولوجية الرقمية( للسجالت 
والبيانات لسرعة استرجاع المعلومات عند 

 الحاجة إليها.
 4 متوسطة 0.816 2.819

3 
تساهم نظم قواعد البيانات في سهولة تبادل 
المعلومات بين مختلف التخصصات واألقسام 

 المختلفة بالمعاهد.
 3 متوسطة 0.911 2.872

4 
توفر معاهد المدينة للعاملين قاعدة بيانات 
متطورة ونظام إلكتروني دقيق لتسهيل 

 أعمالهم.
 2 مرتفعة 0.945 3.003

 الثالث متوسطة 0.837 2.940 قواعد البيانات
  مرتفعة 0.839 3.063 استخدام تكنولوجيا المعلومات:

نولوجيا المعلومات بمعاهد أن االهتمام باستخدام تكيتبين من نتائج الجدول السابق 
اآلراء تتجه  وأنالمدينة العليا بصفة عامة بحسب استجابات عينة البحث كان بدرجة مرتفعة، 

(، وأن ترتيب األبعاد من حيث التوافر هو 3.06نحو الموافقة، حيث كان المتوسط الكلي هو )
المتوسط الكلي لبعد  أنكما يتضح )المكونات المادية(، )شبكات االتصال(، )قواعد البيانات(. 

(، وهذا يدل على أن االهتمام بالمكونات المادية في استخدام 3.16)المكونات المادية( هو )
تكنولوجيا المعلومات كان بدرجة مرتفعة بمعاهد المدينة العليا، وأن اآلراء تتجه نحو الموافقة، 

ية(، جاءت في المرتبة األولى حيث تبين أن أكثر العبارات توافرا في قياس بعد )المكونات الماد
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(، وأن أقل العبارات توافرا جاءت 3.37( بمتوسط )1باستجابة تشير إلى الموافقة عبارة رقم: )
 (.  2.86( بمتوسط قدره )4في المرتبة األخيرة باستجابة تشير إلى المحايدة عبارة رقم: )

يدل على أن (، وهذا 3.08المتوسط الكلي لبعد )شبكات االتصال( هو ) يتضح أن
االهتمام بشبكات االتصال كان بدرجة مرتفعة، وأن اآلراء تتجه نحو الموافقة تجاه عبارات هذا 
البعد، حيث تبين أن أكثر العبارات توافرا في قياس بعد )شبكات االتصال(، جاءت في المرتبة 

لعبارات توافرا (، وأن أقل ا3.20( بمتوسط )4األولى باستجابة تشير إلى الموافقة عبارة رقم: )
(. 2.93( بمتوسط قدره )3جاءت في المرتبة األخيرة باستجابة تشير إلى المحايدة عبارة رقم: )

(، وهذا يدل على أن االهتمام 2.94المتوسط الكلي لبعد )قواعد البيانات( هو ) ويتضح أن
دينة العليا، بقواعد البيانات في استخدام تكنولوجيا المعلومات كان بدرجة متوسطة بمعاهد الم

وأن اآلراء تتجه نحو المحايدة تجاه عبارات هذا البعد، حيث تبين أن أكثر العبارات توافرا في 
قياس بعد )قواعد البيانات(، جاءت في المرتبة األولى باستجابة تشير إلى الموافقة عبارة رقم: 

باستجابة تشير إلى (، وأن أقل العبارات توافرا جاءت في المرتبة األخيرة 3.06( بمتوسط )1)
 .(2.81( بمتوسط قدره )2ارة رقم: )المحايدة عب

 بمعاهد المدينة العليا التحليل الوصفي لمدى قوة أداء الموارد البشرية الخضراء (:4جدول )
الوسط  العناصر: م

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب الموافقة المعياري

1 
يتم وصف الوظائف اإلدارية الخضراء )الصديقة 

ئة( في المعاهد للموظفين والتي تتضمن األهداف للبي
 الخضراء.

 4 متوسطة 0.960 2.166

2 
تمتلك إدارة الموارد البشرية في المعاهد رؤية 

وتصورات حول الممارسات الخضراء )وتستخدم 
 المعايير( للمرشحين.

 3 متوسطة 1.002 2.188

تعمل المعاهد على )استقطاب واختيار وتعيين(  3
 2 متوسطة 0.866 2.337 المهارات الخضراء.الكفاءات و 

يتم توظيف العاملين الذين لديهم وعى أخضر الذي  4
 5 متوسطة 0.974 2.020 أصبح جزء ال يتجزأ من جدول المقابلة بالمعاهد.
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الوسط  العناصر: م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب الموافقة المعياري

5 
يتم توضيح الجوانب الخضراء عند التوظيف بالمعهد 
من أجل التعرف والتعود عليها من قبل الموظفين 

 بشكل عام.
 1 متوسطة 1.003 2.444

 الثالث متوسطة 0.961 2.23 التوظيف األخضر
تهتم معاهد المدينة بتدريب العاملين لتأهليهم على  1

 2 متوسطة 0.887 2.553 التعليم اإللكتروني.

توفر معاهد المدينة تقنيات حديثة لتنفيذ الدورات  2
 1 متوسطة 0.713 2.769 التدريبية الكترونيا تتعلق باإلدارة الخضراء.

تعلن معاهد المدينة عن الندوات والدورات التدريبية  3
 3 متوسطة 0.964 2.494 على موقعها اإللكتروني.

تعمل معاهد المدينة على إنشاء وتطوير بناء جدارات  4
 4 متوسطة 0.882 2.006 الشخصية الخضراء.

5 
تهتم المعاهد في تطوير وتحسين المهارات الالزمة 

سات إدارة الموارد البشرية الخضراء في لدمج ممار 
 العمل.

 5 منخفضة 0.882 1.846

 األول متوسطة 0.865 2.33 التدريب والتطوير األخضر
تقييم األداء األخضر يحفز العاملين بالمعاهد على  1

 3 متوسطة 0.861 2.316 األداء المتميز.

تساهم معاهد المدينة بتقييم األداء سهل االستخدام  2
 2 متوسطة 0.964 2.534 .ومرن

تقييم األداء يساهم في حل مشكالت أعضاء هيئة  3
 1 متوسطة 0.870 2.663 التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعاهد.

يتم تقيم أداء الموظفين لتجنب الغموض وتعزيز  4
 4 متوسطة 0.906 2.234 الشفافية.

5 
تلتزم معاهد المدينة بنظام داخلي خاص لتحقيق 

اف التي تم وضعها من أجل الحفاظ على بيئة األهد
 خضراء مستدامة.

 5 منخفضة 1.021 1.877

 الثاني متوسطة 0.924 2.32 تقييم األداء األخضر
  متوسطة 0.916 2.29 أداء الموارد البشرية الخضراء:
ليا أن قوة أداء الموارد البشرية الخضراء بمعاهد المدينة العيتبين من نتائج الجدول السابق 

(، 2.29) هوكان بدرجة متوسطة، وأن اآلراء تتجه نحو المحايدة، حيث كان المتوسط الكلي 
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وأن ترتيب األبعاد من حيث التوافر هو )التدريب والتطوير األخضر(، )تقييم األداء األخضر(، 
(، وهذا 2.23يتضح أن المتوسط الكلي لبعد )التوظيف األخضر( هو ) )التوظيف األخضر(.

أن االهتمام بالتوظيف األخضر كان بدرجة متوسطة في معاهد المدينة العليا، وأن  يدل على
اآلراء تتجه نحو المحايدة تجاه عبارات هذا البعد، حيث تبين أن أكثر العبارات توافرا في قياس 
بعد )التوظيف األخضر(، جاءت في المرتبة األولى باستجابة تشير إلى المحايدة عبارة رقم: 

(، وأن أقل العبارات توافرا جاءت في المرتبة األخيرة باستجابة تشير إلى 2.44ط )( بمتوس5)
 (.  2.02( بمتوسط قدره )4المحايدة أيضا عبارة رقم: )

(، وهذا يدل 2.33كما يتضح أن المتوسط الكلي لبعد )التدريب والتطوير األخضر( هو )
متوسطة في معاهد المدينة العليا، على أن االهتمام بالتدريب والتطوير األخضر كانت بدرجة 

وأن اآلراء تتجه نحو المحايدة تجاه عبارات هذا البعد، حيث تبين أن أكثر العبارات توافرا في 
قياس بعد )التدريب والتطوير األخضر(، جاءت في المرتبة األولى باستجابة تشير إلى 

فرا جاءت في المرتبة األخيرة (، وأن أقل العبارات توا2.76( بمتوسط )2المحايدة عبارة رقم: )
المتوسط  (. ويتضح أن1.84( بمتوسط قدره )5باستجابة تشير إلى عدم الموافقة عبارة رقم: )

(، وهذا يدل على أن االهتمام بتقييم األداء 2.32الكلي لبعد )تقييم األداء األخضر( هو )
جه نحو المحايدة تجاه األخضر كان بدرجة متوسطة في معاهد المدينة العليا، وأن اآلراء تت

عبارات هذا البعد، حيث تبين أن أكثر العبارات توافرا في قياس بعد )تقييم األداء األخضر(، 
(، وأن 2.66( بمتوسط )3جاءت في المرتبة األولى باستجابة تشير إلى المحايدة عبارة رقم: )

( 5الموافقة عبارة رقم: ) أقل العبارات توافرا جاءت في المرتبة األخيرة باستجابة تشير إلى عدم
 (.  1.87بمتوسط قدره )

ينص الفرض الرئيسي على أنه: "يوجد أثر جوهري الستخدام تكنولوجيا : اختبار الفروض
تم تقسيم هذا المعلومات على قوة أداء الموارد البشرية الخضراء بمعاهد المدينة العليا". و 
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عض االختبارات وذلك من أجل ضمان تم إجراء بالفرض الرئيسي إلى ثالثة فروض فرعية، و 
 مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار، وفيما يلي نتائج هذا االختبار:

بيانات للتأكد من صالحية لل اختبار كولمجروف سميرنوف للتوزيع الطبيعي (:5جدول )
 النموذج

اختبار كولمجروف  األبعاد المتغيرات م
 سميرنوف

مستوى 
 المعنوية

تكنولوجيا  استخدام 1
 المعلومات

 0.094 8.557 المكونات المادية
 0.887 15.0455 شبكات االتصال 2
 0.307 6.801 قواعد البيانات 3
أداء الموارد البشرية  1

 الخضراء
 0.317 7.851 التوظيف األخضر

 0.445 10.104 التدريب والتطوير األخضر 2
 0.329 9.554 تقييم األداء األخضر 3

 (.0.01ة اإلحصائية عند مستوى المعنوية )الدالل
سمرنوف  -يوضح الجدول السابق أن قيمة معامل اختبار التوزيع الطبيعي كولمجروف

(1- Sample K-S لجميع األبعاد المكونة للمقياس، كانت أكبر من مستوى المعنوية )
بيعي لبيانات (، ولذلك يمكن القول بأنه ال توجد مشكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع الط0.01)

 وذلك على النحو التالي:البحث، ويمكن إجراء االختبارات الخاصة بفروض البحث. 
ينص على أنه: "يوجد أثر جوهري الستخدام والذي : اختبار الفرض الفرعي األول

 ".األخضر في معاهد المدينة العليا التوظيفعلى  تكنولوجيا المعلومات
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التوظيف على  بسيط  ألثر استخدام تكنولوجيا المعلوماتنتائج تحليل االنحدار ال (:6) جدول
 األخضر.

 القيمة المعالم
 B المقدرة

 الخطأ
 المعياري

معامل الخطأ 
 Beta المعياري

T 

 P المحسوبة
 الداللة

 اإلحصائية
 14.057  0.121 1.701 الجزء الثابت

غير  0.077
 13.733 0.172 0.030 0.412 التوظيف األخضر معنوية

 0.34الخطأ المعياري للنموذج ؛ 0,029 = (معامل التحديد )؛ 0,172 (=  Rاالرتباط ) معامل
 0,01دالة عند 0.077  الداللة = ىمستو ؛  (147، 3)درجة الحرية =؛ 212,66 = (Fقيمة اختبار )

 من الجدول السابق يتضح اآلتي:

  ستخدام تكنولوجيا المعلومات( )اأن هناك عالقة طردية ضعيفة وغير دالة إحصائيا بين
 (. R( )17.2%والتوظيف األخضر، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

  ( من %2.9فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات يفسر حوالي )( )وفقا لمعامل التحديد
( ترجع إلى الخطأ المعياري في %97.1التغير في التوظيف األخضر، وأن هناك حوالي )

أن قيمة اختبار عادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى في نموذج االنحدار. و الم
  (.212.66( المحسوبة تساوي )F"ف" )

  من النتائج السابقة الختبار صحة الفرض الفرعي األول من الفرض الرئيسي للدراسة يتبين
، ولذلك يتم رفض (0.01( وهو أكبر من مستوى المعنوية )0.077أن مستوى الداللة هو )

التوظيف على  الفرض، وهذا يعني عدم وجود أثر جوهري الستخدام تكنولوجيا المعلومات
 األخضر في معاهد المدينة العليا.
ينص على أنه: "يوجد أثر جوهري الستخدام والذي : اختبار الفرض الفرعي الثاني

 تكنولوجيا المعلومات على التدريب والتطوير األخضر".
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التدريب على  ألثر استخدام تكنولوجيا المعلومات نتائج تحليل االنحدار البسيط (:7جدول )
 والتطوير األخضر

القيمة  المعالم
 Bالمقدرة

 الخطأ
 المعياري

معامل الخطأ 
 Betaالمعياري

T 

 P المحسوبة
 الداللة

 اإلحصائية
 17.082  0.111 1.893 الجزء الثابت

التدريب والتطوير  معنوية 0.000
 14.723 0.205 0.028 0.419 األخضر
 0.042   ( = معامل التحديد )؛   0.205  (=Rمعامل االرتباط )

 (146،  4درجة الحرية = ) 216.759  ( = Fقيمة اختبار )؛  0.33الخطأ المعياري للنموذج 
 0,01دالة عند 0.000   الداللة =  ىمستو 

 من الجدول السابق يتضح اآلتي:

 والتدريب )استخدام تكنولوجيا المعلومات( عالقة طردية ضعيفة ودالة إحصائيا بين  أن هناك
 (. R( )20.5%والتطوير األخضر، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

  ( من التغير %4.2فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات يفسر حوالي )( )وفقا لمعامل التحديد
( ترجع إلى الخطأ المعياري في %95.8ضر، وباقي النسبة )في التدريب والتطوير األخ

 المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى في نموذج االنحدار. 

 ( "أن قيمة اختبار "فF) ( وهي دالة إحصائيا عند مستوى 216.759المحسوبة تساوي ،)
  عليه بدون أخطاء. (، وتشير إلى جودة نموذج العالقة، وصحة االعتماد0.01المعنوية )

  من النتائج السابقة الختبار صحة الفرض الفرعي الثاني من الفرض الرئيسي للدراسة يتبين أن
(، ولذلك يتم قبول 0.01( وهو أقل من مستوى المعنوية )0.000مستوى الداللة يساوي )

لتطوير التدريب واعلى  الفرض، وهذا يعني وجود أثر جوهري الستخدام تكنولوجيا المعلومات
 .في معاهد المدينة العليااألخضر 
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ينص على أنه: "يوجد أثر جوهري الستخدام والذي : اختبار الفرض الفرعي الثالث
 تكنولوجيا المعلومات على تقييم األداء األخضر بمعاهد المدينة العليا".

األداء نتائج تحليل االنحدار البسيط الستخدام تكنولوجيا المعلومات على تقييم  (:8جدول )
 األخضر

القيمة  المعالم
 Bالمقدرة

 الخطأ
 المعياري

معامل الخطأ 
 Betaالمعياري

T 

 P المحسوبة
الداللة 
 اإلحصائية

 24.043  0.091 2.177 الجزء الثابت
غير  0.137

 14.978 0.071 0.024 0.367 تقييم األداء األخضر معنوية
  0.33الخطأ المعياري للنموذج  ؛ 0.005 ( =معامل التحديد ) ؛  0,071(= Rمعامل االرتباط )

 ( 147،  3درجة الحرية = ) ؛  224,354  ( = Fقيمة اختبار )
 0.01دالة عند    0.137 الداللة = ىمستو 

 من الجدول السابق يتضح اآلتي:

  استخدام تكنولوجيا المعلومات( أن هناك عالقة طردية ضعيفة وغير دالة إحصائيا بين(
 (. R( )7.1%يم األداء األخضر، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )وتقي

   ( من %0.5فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات يفسر حوالي )( )لمعامل التحديد  وفقا
( ترجع إلى الخطأ المعياري %99.5التغير في تقييم األداء األخضر، وأن هناك حوالي )

 اج متغيرات مستقلة أخرى في نموذج االنحدار. في المعادلة أو ربما لعدم إدر 

 ( "أن قيمة اختبار "فF( المحسوبة تساوي )وهي غير دالة إحصائيا224.354 ،). 

  من النتائج السابقة الختبار صحة الفرض الفرعي الرابع من الفرض الرئيسي للدراسة يتبين
(، ولذلك يتم 0.01( وهو أكبر من مستوى المعنوية )0.137أن مستوى الداللة يساوي )
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رفض الفرض، وهذا يعني عدم وجود أثر جوهري الستخدام تكنولوجيا المعلومات على 
 .في معاهد المدينة العلياتقييم األداء األخضر 

وة أداء نتائج االنحدار المتعدد المتدرج الستخدام تكنولوجيا المعلومات على ق (:9) جدول
 الموارد البشرية الخضراء

القيمة  المعالم
 Bالمقدرة

 الخطأ
 المعياري

معامل الخطأ 
 Betaالمعياري

T 
 P المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

غير  0.066 -15.358  0.109 -0.681 الجزء الثابت
 معنوية

 معنوية 0.004 2.929 0.253 0.054 0.159 المكونات المادية
 معنوية 0.007 3.767 0.013 0.043 0.162 شبكات االتصال

غير  0.000 -4.850 0.385 0.041 -0.198 قواعد البيانات
 معنوية

 0.028( = معامل التحديد )؛  0.168   (= Rمعامل االرتباط )
 (146، 4درجة الحرية = ) 81.080  ( = Fقيمة اختبار )؛     0.30الخطأ المعياري للنموذج 

 0.01دالة عند 0.066   الداللة =  ىمستو 
أن أبعاد استخدام تكنولوجيا المعلومات ذات األثر ابق إلى بيانات الجدول الس تشير

من  %2.8( تفسر المعنوي على قوة أداء الموارد البشرية الخضراء وفقا لمعامل التحديد )
التغير الكلى في المتغير التابع المتمثل في أداء الموارد البشرية الخضراء، وباقي النسبة 

لعشوائي في المعادلة، أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى ترجع الى الخطأ ا 97.2%
 كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج. 
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 وفي ضوء نتائج تحليل االنحدار البسيط واالنحدار المتعدد المتدرج، يتبين ما يلي:
  يمكن قبول الفروض الفرعية بالنسبة ألثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على التدريب

تطوير األخضر، ورفض الفروض الفرعية النتفاء األثر الستخدام تكنولوجيا المعلومات وال
 تقييم األداء األخضر(. - على )التوظيف األخضر

 شبكات  – يمكن قبول الفرض الرئيسي الستخدام تكنولوجيا المعلومات )قواعد البيانات
اء وأن اختلفت درجة أثر االتصال( ألثرهم المعنوي على قوة أداء الموارد البشرية الخضر 

( المحسوبة، ورفض الفرض في قواعد البيانات النتفاء أثرها على قوة Tكل بعد وفقا لقيم )
 أداء الموارد البشرية الخضراء.

 :الخالصة
  هناك اهتمام بدرجة مرتفعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، توصل البحث الحالي إلى أن

األكاديميين واإلداريين بمعاهد المدينة العليا، وأن اآلراء  في معاهد المدينة العليا وجهة نظر
وقد تبين أن أكثر . (3.06تتجه نحو الموافقة على أبعاد هذا المتغير وذلك بمتوسط )

على الترتيب، جاء في الترتيب األول بعد األبعاد توافرا لدى معاهد المدينة العليا هي 
اء بعد )شبكات االتصال(، وجاء في الترتيب )المكونات المادية(، وفي الترتيب الثاني ج

 الثالث بعد )قواعد البيانات(. 
  توصل البحث إلى أن قوة أداء الموارد البشرية الخضراء بمعاهد المدينة العليا كانت بدرجة

متوسطة، وذلك من وجهة نظر األكاديميين واإلداريين بمعاهد المدينة العليا، وأن اآلراء 
أن أكثر أبعاد أداء و (. 2.29المتغير وذلك بمتوسط ) ى أبعاد هذاتتجه نحو المحايدة عل

الموارد البشرية الخضراء توافرا، هي على الترتيب: جاء في الترتيب األول بعد )التدريب 
والتطوير األداء األخضر(، وفي الترتيب الثاني جاء بعد )تقييم األداء األخضر(، وجاء في 

  خضر(.الترتيب الثالث بعد )التوظيف األ
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  توصل البحث إلى أن هناك أثر الستخدام تكنولوجيا المعلومات على التدريب والتطوير
 - األخضر، وعدم وجود أثر الستخدام تكنولوجيا المعلومات على )التوظيف األخضر

 تقييم األداء األخضر(. - األجر والمكافأة األخضر
  شبكات  – مات )قواعد البياناتتوصل البحث إلى أن هناك أثر الستخدام تكنولوجيا المعلو

االتصال( على قوة أداء الموارد البشرية الخضراء، وعدم وجود أثر الستخدام البرمجيات 
 وقواعد البيانات على قوة أداء الموارد البشرية الخضراء.

 

 توصيات البحث.
 في ضوء النتائج السابقة، يمكن للباحث، تقديم التوصيات التالية: 

 زيز فاعلية استخدام تكنولوجيا المعلومات في المعاهد العليا، من خالل:االهتمام بدعم وتع 
أن يتم تزويد كل جهة من جهات العمل باحتياجاتها من الحاسبات اآللية والبرمجيات  -

 المختلفة.
أن يتم تطوير وتحديث األجهزة واألنظمة والبرامج بصفة مستمرة بما يتوافق مع التغيرات  -

 المحيطة.
 م برامج تكنولوجيا المعلومات بما يساعد العاملين في عملية اتخاذ القرار.أن يتم استخدا -
أن يعالج المتخصصون المشاكل واالستفسارات التي تواجه العاملين عند استخدام تكنولوجيا  -

 المعلومات.
أن يتم تدريب العاملين في المعاهد وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في استخدام تكنولوجيا  -

 (.ICDLسيما رخصة القيادة الدولية للحاسب اآللي ) المعلومات. وال
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 :لعمل على دعم االهتمام بأداء الموارد البشرية الخضراء، من خالل 
بأهمية استقطاب موارد بشرية لديهم الوعي األخضر تجاه البيئة باستخدام تكنولوجيا  -

 االستقطاب والتوظيف اإللكتروني. 
ديقة للبيئة أثناء العمل، وأن يراعي تقييم األداء أن يقوم الموظفون بالمعاهد بممارسات ص -

 هذه الممارسات، وأن تستخدم البرامج اإللكترونية في هذا التقييم.
 أن تقوم المعاهد باستقطاب موارد بشرية لديهم الوعي األخضر تجاه البيئة. -
 أن يقوم الموظفون بالمعاهد بممارسات صديقة للبيئة أثناء العمل. -
 بالمعاهد على ترشيد الطاقة الكهربائية أثناء العمل. أن يحرص الموظفون -
 أن تقوم المعاهد بعمل تدريب مستمر للعاملين بها لرفع الوعي البيئي لديهم. -
تباع النهج األخضر أثناء أداء األعمال اليومية. -  أن تقوم المعاهد بتنفيذ وا 
 وى المعاهد.أن تقوم المعاهد بوضع معايير ومؤشرات لقياس األداء البيئي على مست -
أن تشجع المعاهد انخراط العاملين في النهج األخضر وتقديم أفكار لحل المشاكل البيئة  -

 في السنوات المقبلة.
أن يتم إجراء تقييمات وبشكل مستمر لألجور / والرواتب لغرض تحديد معدالت المكافأة  -

 .ومستويات الرواتب فيها
ضوء أي  مستجدات على  يم أداء العاملينأن يتم إعادة النظر بصفة دورية في معايير تقي -

 في ظروف ومناخ العمل.
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 المراجع
أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النمو الشامل:  :(2020إيناس فهمي حسين )

مجلة كلية االقتصاد والعلوم  .قية على الدول النامية والعربيةدراسة تطبي
قتصاد والعلوم السياسية، جامعة (، كلية اال3(، العدد )21السياسية، المجلد )
 .77-47القاهرة، مصر، ص 

(: دور ممارسة إدارة الموارد 2018) ماعيل، ومحمود فوزي أمين البردانعمار فتحي موسى إس
تنظيمية البيئية: دراسة البشرية الخضراء في تدعيم سلوكيات المواطنة ال

جامعة المنوفية، المجلد  المجلة العلمية للبحوث التجارية، كلية التجارة، .تطبيقية
 .121-61(، مصر، ص: 2(، العدد )5)
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ABSTRACT 

The aim of the study is to identify the reality of the use of 

information technology, and to determine the extent of the performance 

of green human resources in the Higher City Institutes, and to 

determine the extent of the impact of the use of information technology 

on the performance of green human resources in the Higher City 

Institutes. This study was based on the descriptive analytical method. 
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The study community is represented in the academics and 

administrators of the Higher City Institutes. The comprehensive 

inventory method was used to count all the research items and their 

total number is 270, and 150 valid lists were obtained for statistical 

analysis. The primary data collected using the survey list was processed 

by some statistical methods. 

The results showed that the use of information technology was at a 

high degree, and that the performance of green human resources was at 

a medium degree. The study also found that there is an impact of the 

use of information technology on green training and development, and 

the absence of an impact of the use of information technology on (green 

employment - green performance evaluation). And that there is an 

impact of the dimensions of the use of information technology 

(hardware components - communication networks) on the performance 

of green human resources, and the absence of an impact of databases on 

the performance of green human resources.  

The research recommended the importance of attracting human 

resources with green awareness towards the environment using the 

technology of polarization and electronic recruitment, that the 

employees of the institutes implement environmentally friendly 

practices during work, and that the performance evaluation takes into 

account these practices, and that electronic programs are used in this 

evaluation. 

Keywords: Information technology, software, databases, green HR 

performance, green recruitment, Higher City Institutes. 


