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 أثر نظم العمل مرتفعة األداء  
 التنظيمية البيئية  سلوكيات المواطنة  ىعل

 لعاملين في إحدى شركات االتصاالتا  ىدراسة ميدانية عل
 

 (2)عمرو محمد أحمد عواد -(1)آية محمود سيد سالم
 (3)سها عيد رجب -(2)وائل فوزي عبد الباسط

( كلية التجارة، 2يئية، جامعة عين شمس دكتوراه، كلية الدراسات العليا والبحوث البطالبة ( 1
 االجتماعية، مدينة نصر ( معهد الخدمة3جامعة عين شمس 

 

 المستخلص
 على األداء مرتفعة العمل نظمأثر  في التحقق من البحث هذاتمثل الهدف الرئيسي ل

تم قد و ثالث فروض  صياغة تم الهدف هذا ولتحقيق .سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية
وتظهر أهمية البحث من خالل محاولة  .خدام المنهج التحليلي الشتقاق فروض البحثاست

التعرف علي العالقة التأثيرية بين متغيرات البحث والتي بدورها تؤدي إلي تحسين األداء البيئى 
، حيث يعتمد هذا المنهج على جمع لمنهج البحث، فهو المنهج الوصفي أما بالنسبة .شركةلل

. وقد تم ذلك من في أساليب جمع البيانات األولية ظروف واقعية، والوضوح التامالبيانات من 
قائمة االستقصاء في جمع البيانات عن  وناستخدم الباحثحيث خالل الدراسة الميدانية، 

م ثو  .متغيرات البحث، ثم إخضاع البيانات المجمعة ألساليب التحليل اإلحصائي المناسبة
 مفردة (400) قدرها توزيعها على عينة ة من مجتمع البحث حيثاختيار عينة عشوائية طبقي

 بمحافظة لالتصاالت بالمركز الرئيسيبشركة المصرية  العاملين بالقطاعات المختلفة من
اد عتمتم االو  (،%87،25( يعادل ما( أي 349)البحث  بعينة االستجابة وبلغت نسبة .القاهرة

 ،(SPSS 25)لى برنامج الحزم اإلحصائية في تحليل البيانات واختبار صحة الفروض ع
  .(AMOS 25) وبرنامج

إن المقياس الكلي لنظم العمل مرتفعة األداء إلي  احثونوبعد تحليل البيانات توصل الب
. وقد أختتم يؤثر تأثيًرا طردًيا معنوًيا في المقياس الكلي لسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية
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 تضمينوذلك من خالل  ضرورة تقييم األداء البيئي للعاملين ، وهيالبحث بعدد من التوصيات
 في مساهمة العاملين مدى عن فقرة تضاف كأن للعاملين السنوي التقييم في السلوكيات البيئية

تاحة ،السنوي التقييم استمارة في العمل بيئة على المحافظة  في شراك العاملينالفرص إل وا 
البيئية في  السلوكيات ئية وتحفيزهم معنويًا وماديًا علي أداءاألحداث والمشاريع والمبادرات البي

وتضمين السلوكيات التي تدل علي المساعدة البيئية ضمن نماذج تقييم األداء حيث الشركة، 
 يتم مكافأة العاملين ذوي السلوكيات البيئية.

لبيئية، شركة سلوكيات المواطنة التنظيمية ا ،نظم العمل مرتفعة األداء :الكلمات المفتاحية
 .المصرية لالتصاالت

 

 مقدمةال
لكي تساعدها علي  الميزة التنافسية لتحقيقمحاولة المنظمات السعي الدائم  إن في ظل

 هناك أصبح لذلك، مواجهة تحديات السوق من منافسين والتغيرات التي شهدتها في بيئاتها
وجعلهم  عاملينارات التعزيز مه على حاجة ملحة إلى ممارسات غير تقليدية والتي تعمل

واتجهت المنظمات لالهتمام بمواردها البشرية كأساس  .مصدًرا لهم الميزة التنافسية المستدامة
 دائًما تسعى التيعد المورد البشرى من أهم موارد المنظمات و حيث ي لتحقيق الميزة التنافسـية

ل أكثر كفاءة وفاعلية من خالل تطبيق الممارسات اإلدارية بشك ئهاإلى تحسين مستويات ادا
وفى  .(Fu et al., 2019)بما يشكل سلوكيات العاملين بالشكل الذي يؤدى لتحسين األداء 

نظم العمل مرتفعة األداء قادرة  أن إلى Rani  &(Jyoti 2017 ,) ذلك الصدد توصل كل من
 تمثل . فهينظماتعلى إدارة العاملين بطريق تساعد على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للم

في شكل نظام  مجموعة من الممارسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والتي يتم دمجها معاً 
 . ونجاح المنظمة يؤدى بدورة إلى تحسين األداء

داخل مجتمع األعمال مرهون بكافة العوامل االجتماعية والبيئية إلي  تحقيق النجاح يعدو 
المسئولية االجتماعية للمنظمات تساهم في دعم جانب االهتمام بالعوامل االقتصادية، حيث أن 

سلوكيات البيئة وتظل مساهمة إدارة الموارد البشرية هي واحدة من أهم المساهمات لكونها أحد 
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 أصحاب المصلحة الرئيسية في االهتمام بالقضايا البيئية والتي تزيد من درجة رضا الموظفين
(Rowe & Guthrie, 2010).    

 المواطنة التنظيمية البيئيةإلي أن ترتبط السلوكيات  (Flammer, 2012)وتوصل 
، مدمرة بيئيًا ترتبط سلبًا بالرضابشكل إيجابي بالرضا، والسعادة، في حين أن السلوكيات ال

لالنخراط  في ساعدتأن  المواطنة التنظيمية البيئيةلسلوكيات  يمكنو  ،السعادة واحترام الذاتو 
 وتجنب التكاليف المتعلقة بالكوارث البيئية.  والمجتمع نظماتالم بين في عمليات بناء الثقة

المستوى األجنبي  األداء على مرتفعة العمل نظم موضوع به يحظى الذي االهتمام ورغم
 طبيعة تناولت التي الدراسات في ندرة علي حد علم الباحثة مازال هناك أنه إال والعربي،
 لسد محاولة في بحثال هذا جاءت ظيمية البيئية لذاوبين سلوكيات المواطنة التن بينه العالقة
ومساعدة الشركة محل البحث علي إدراك أهمية نظم العمل مرتفعة األداء  .البحثية الفجوة هذه

ودورها في تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية وبالتبعية تشجيع العاملين علي االنخراط 
 فيها.

 
 مشكلة البحث

ث في ندرة الدراسات التي ربطت بين متغيرات البحث، نظم العمل تتمثل مشكلة البح
مرتفعة األداء كمتغير مستقل وسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية كمتغير تابع، والتعرف علي 

فقاموا  وللوقوف علي مشكلة البحث في المجال التطبيقي،طبيعة العالقة بين متغيرات البحث. 
عية علي شركة المصرية لالتصاالت تمثلت  في إجراء بعمل دراسة استطال الباحثون

( مفردة من العاملين بالشركة من مختلف المستويات 30المقابالت الشخصية علي عينة من )
 2020عام  الوظيفية في المنظمة قيد البحث، وذلك في خالل الفترة أكتوبر حتى نوفمبر

داء وسلوكيات المواطنة التنظيمية ت تلك المقابالت حول ممارسات نظم العمل مرتفعة األودار 
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البيئية وذلك بهدف التعرف علي أبعاد الموضوع، وذلك من خالل استمارة مبدئية ووضع بها 
مجموعة من التساؤالت المتعلقة بنظم العمل مرتفعة األداء وسلوكيات المواطنة التنظيمية 

 البيئية.
تفعة األداء علي سلوكيات أثر نظم العمل مر  في ا البحثهذ حثيب سبق ما على بناءا

 :التالي تالتساؤال من انطالقا وذلك ،المواطنة التنظيمية البيئية
  ؟ شركة المصرية لالتصاالتاألداء في  مرتفعةممارسات العمل  مستوي توافرما 
 ؟ والعاملين اإلدارة قبل منلمبادرات البيئية واالرتباط الحضاري البيئي لـتوافر  ما مستوى 
 ؟ والعاملين اإلدارة قبل منلمساعدة البيئية لـر تواف ما مستوى 

 يلي: ما نهاوم بحثال مشكلة على الدالة اهرالظو  بعضود وج عن تساؤالتال تلك وأسفرت
  وجود تباين ملحوظ في اآلراء حول مدي توافر نظم العمل مرتفعة األداء وذلك بنسبة

ند راء وأخذه في االعتبار عمن مفردات العينة، مما دعي لدراسة هذا التباين في اآل 70%
 عينة البحث.  القيام بالدراسة الميدانية على

  من  %50وجود تباين ملحوظ في اآلراء حول مدي توافر المبادرات البيئية وذلك بنسبة
مفردات العينة، مما دعي لدراسة هذا التباين في اآلراء وأخذه في االعتبار عند القيام 

 لدراسة.عينة ا ة علىبالدراسة الميداني
  اختلف العاملين فيما بينهم فيما يختص بمدي توافر االرتباط الحضاري البيئي وذلك بنسبة

 من مفردات العينة. 60%
  من مفردات العينة. %80تولي الشركة اهتمام كبير بالمساعدة البيئية وذلك بنسبة 
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 أسئلة البحث
 التساؤل على جابةاإل في رئيسية بصورة تتجسد بحثال مشكلة فإن تقدم ما ضوء وفى
سلوكيات المواطنة التنظيمية  على األداء مرتفعة العمل ملنظ أثر هل هناك :التالي الرئيسي
 أثر؟ لها وجد إن أثراً  األكثر األداء مرتفعة العمل نظم هي ممارسات وما ؟البيئية
 عيةالفر  التساؤالتمجموعة  خالل من تفصيالً  أكثر بصورة البحث مشكلة عن التعبير ويمكن
 :التالية

 وسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية؟ األداء مرتفعة العمل نظم بين عالقة وجود ىما مد 
 وما على سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية؟ األداء مرتفعة العمل لنظم أثروجود  ما مدى 

 بيئية،سلوكيات المواطنة التنظيمية ال أثراً  األداء مرتفعة العمل نظم ممارسات أكثر هي
 أبعادها؟ من بعد ولكل كلية بصورة مأخوذة

 
 أهداف البحث

سلوكيات من إجراء البحث إلي تحديد أثر نظم العمل مرتفعة األداء علي  ونهدف الباحثي
 ، وذلك من خالل التعرف إلي ما يلي:المواطنة التنظيمية البيئية

  بالقطاع  التنظيمية البيئيةوسلوكيات المواطنة  نظم العمل مرتفعة األداء توافرتحديد مدي
 .بحثمحل ال

 سلوكيات  عليأثر نظم العمل مرتفعة األداء  حديد ما إذا كان هناكسد الفجوة البحثية للت
 البيئية. المواطنة التنظيمية

  استكشاف طبيعة العالقة بين نظم العمل مرتفعة األداء وسلوكيات المواطنة التنظيمية
  ت.البيئية في شركة المصرية لالتصاال
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 الميداني لتساعد المسئولين بالقطاع محل  بحثالتوصل إلي توصيات بناًء علي نتائج ال
 لالستفادة منها.  بحثال

 

 أهمية البحث
تبرز أهمية البحث في محاولة اثارة اهتمام اإلدارة العليا والوسطى في منظمة عينة 

داء، حيث تقوم المنظمات إلى أهمية الدور التي تؤديه ممارسات نظم العمل مرتفعة األ بحثال
تخفيض معدل  ىبين الموظفين وقدرة هذه النظم علإلى تطوير نظم تؤدي إلى أداء عالي 

الدوران وزيادة اإلنتاج، واكتشاف عوامل أنظمة الموارد البشرية التي تحفز الموظفين على 
اء ومدي قيام األد مرتفعةعمل النظم  أثراألداء الجيد أو العالي. فيحاول هذا البحث معرفة 

العاملين بالمنظمة بسلوكيات تطوعية اختيارية خارجة عن نطاق األدوار الرسمية من أجل 
حوافز مقابل ذلك. وايضا تتمثل اهمية هذا البحث  ىة المنظمة والبيئة دون الحصول علخدم

العمل ، ويستمد هذا البحث أهميتها من أهمية نظم بسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةبتناول 
، والمساعدة البيئية واالرتباط الحضاري البيئي البيئية المبادراتمرتفعة األداء وأثرها علي 

وبشكل أكثر تفصياًل حيث الزال يكتنف العالقة بينهم بعض الغموض، لذا فقد جاءت هذا 
 البحث لمحاولة توضيح طبيعة العالقة، وتتمثل أهمية البحث في جانبها العلمي والتطبيقي فيما

 يلي:
 األهمية العلمية:

  إن نظم العمل مرتفعة األداء تتمثل مطلب هام لمواجهة تحديات هذا العصر، وسوف يسهم
البيئية،  سلوكيات المواطنة التنظيميةهذا البحث في فهم أثر نظم العمل مرتفعة األداء علي 

نظر جديدة ومن ثم فإن نتائج هذا البحث سوف تساهم من الناحية العملية في تقديم وجهة 
 في تفسير هذه العالقات التي لم تنال اهتمام الباحثين بشكل عام.
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  سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية( محور )دراسة السلوكيات الخضراء للموظفين يمثل
لتحسين أداء العاملين بمنظمات األعمال وزيادة في اآلونة األخيرة اهتمام لكونه أحد دعائم 

 ها.الفعالية التنظيمية ل
 األهمية التطبيقية:

  سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةتنبع أهمية البحث من خالل مساهمته في إثراء ثقافة 
 اإليجابية علي مستوي الفرد والمنظمة. أهميتها لإلشارة إليبين العاملين في المؤسسات و 

  التنظيمية وسلوكيات المواطنة من خالل تحليل العالقة بين نظم العمل مرتفعة األداء
تقديم توصيات قد تسهم في تحفيز سلوكيات العاملين نحو البيئة، ومن  وسوف يتم، البيئية

 ثم يمكن أن يكون هذا البحث ذات قيمة للمنظمات االقتصادية.
  مساعده الشركة محل البحث في إدراك أهمية نظم العمل مرتفعة األداء وتشجيع العاملين

 .نة التنظيمية البيئيةيات المواطعلي االنخراط في سلوك
وأخيرًا تكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على نظم العمل مرتفعة األداء في 

السلوكيات المواطنة وأثره علي  المتمثلة في شركة المصرية لالتصاالت قطاع الخدمات
 .التنظيمية البيئية
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 متغيرات ونموذج البحث
 األداء مرتفعة العمل نظم والعالقة بين( نموذج لمتغيرات البحث 1يوضح الشكل رقم )و 

 وسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية.
 متغير مستقل                                            متغير تابع           

                              
 
 
 

 
 نموذج لمتغيرات البحث :(1)شكل 

 اسات السابقة:من إعداد الباحثون وفًقا للدر  المصدر:
(e.g., Jyoti & Rani, 2017; Garden et al., 2020) 

 

 فروض البحث
وكانت ، البحثض و مشكلة البحث وأهدافها تمت صياغة فر استنادًا إلي الدراسات السابقة و 

  الفروض كالتالي:
نظم العمل مرتفعة األداء بين  إحصائية داللة ذو معنوي أثر يوجد :ي األولالفرض الرئيس

 .شركة المصرية لالتصاالتب العاملين آلراء وفقاً البيئية  بادراتالمو 
نظم العمل مرتفعة األداء بين  إحصائية داللة ذو معنوي أثر يوجد :ي الثانيالفرض الرئيس

 .شركة المصرية لالتصاالتب العاملين آلراء وفقاً  رتباط الحضاري البيئياالو 

 نظم العمل مرتفعة األداء -
 ممارسات تعزيز المهارات. -1
 ع.ممارسات تعزيز الدواف -2
  .ممارسات تعزيز الفرص -3

 سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية
 المبادرات البيئية. -1
 االرتباط الحضاري البيئي. -2
 لمساعدة البيئية.ا -3
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نظم العمل مرتفعة بين أبعاد  إحصائية لةدال ذو معنوي أثر يوجد :ي الثالثالفرض الرئيس
 .شركة المصرية لالتصاالتب العاملين آلراء وفقاً المساعدة البيئية و األداء 

 
 سابقةدراسات  

( عالقة أثر نظم عالية األداء علي االلتزام 2020 أوضحت دراسة )مرزوق وآخرون،
 على األداء عالية لالعم نظم ممارسات لبعض إيجابي معنوي أثر وجود وتبينالتنظيمي، 

 العاطفي، االلتزام على واالتصاالت الوظيفة تصميم عدا فيما التنظيمي االلتزام أبعاد جميع
 االلتزام على الوظيفي واألمان االستمراري، االلتزام على الوظيفة تصميم الى باإلضافة
  .معنوي غير إيجابي أثر وجود تبين حيث المعياري

التعرف علي طبيعة الدور الذي تؤديه نظم ( 2018 فوزي وآخرون، (وهدفت دراسة
العمل عالية األداء في تعزيز مستوي مرونة الموارد البشرية وسلوكيات العمل االبتكاري، وتبين 
وجود تأثير إيجابي ومعنوي لنظم العمل مرتفعة األداء علي مرونة الموارد البشرية، ووجود 

 سلوكيات العمل االبتكاري. ىداء علنوي لنظم العمل مرتفعة األتأثير إيجابي ومع
تحديد طبيعة ونوع العالقة بين أبعاد ممارسات إدارة  (2018، ودراسة )موسي وآخرون

الموارد البشرية الخضراء وسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية في الشركات الصناعية العاملة 
عاملين حول متغيرين من بمدينة السادات، وجود اختالف ذات داللة إحصائية بين إدراك ال

متغيرات واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء اآلتية )االستقطاب، واالختيار األخضر، 
تالف بالنسبة لباقي األجور والمكافآت الخضراء( وذلك باختالف السن، وعدم وجود اخ

 سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية. ىالممارسات عل
تحديد دور ممارسات إدارة الموارد البشرية  ىعل (2016، وهدفت دراسة )الزبيدي

وتم التوصل إلى نتائج البحث في مكان العمل،  الخضراء في تحقيق متطلبات المواطنة البيئية
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ولعل أبرزها يتمثل بضعف تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء من قبل إدارة الشركة 
 .ين العاملينوضعف شيوع ثقافة المواطنة البيئية ب
( إلى اختبار أثر نظم وممارسات العمل عالية 2017وهدفت دراسة )مناع وآخرون، 

األداء بوصفها متغيرا مستقال متعدد األبعاد، ورأس المال المعرفي بوصفه وسيطا تفاعليا على 
سلوك مشاركة المعرفة بين العاملين في البنوك التجارية الخاصة والمشتركة العاملة في 

ية مصر العربية. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة خطية معنوية بين نظم وممارسات جمهور 
العمل عالية األداء، وبين سلوك مشاركة المعرفة. وكذلك تم التوصل إلى معنوية العالقة 
المباشرة بين رأس المال المعرفي، ومشاركة المعرفة، باإلضافة إلى أثر رأس المال المعرفي في 

 .ظم العمل عالية األداء، وسلوك مشاركة المعرفةالعالقة بين ن
 

 اإلطار النظري
ومفهوم وأبعاد  األداء مرتفعة العمل نظم وأبعاد فهومم :وهي عناصر عدة على وتشتمل

سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية، والعالقة بين نظم العمل مرتفعة األداء وسلوكيات 
 :التالي النحو على العناصر لتلك عرض يلي المواطنة التنظيمية البيئية، وفيما

رأس المال البشري هو أثمن أصول يعد ال مفهوم وأبعاد نظم العمل مرتفعة األداء:
أمًرا بالغ األهمية للحفاظ على الميزة  رأس المال البشريالمنظمة؛ لذا أصبح االستثمار في 

رسات الموارد تعتبر مما، و ) 2021Darko, -Asiedu & Obuobisa-Amoako( التنافسية
 .مع االستراتيجيات التنظيمية مصادر تنافسية أفضلية

مصممة لزيادة  األداء مرتفعةممارسات العمل أن  ),Shin & Konrad 2017( ويرى
) & Andersénتحسين األداء التنظيميوتساهم بشكل إيجابي في ، إنتاجية الموظفين

 )2019 Andersén, ين وزيادة اإلنتاجية واألداء على تقليل معدل دوران الموظف وتعمل



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون آية محمود سيد سالم
 

 2022 مارس، لثالثالث، الجزء الثا العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826رقيم الدولي الت

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

11 

ويجب تخصيص ممارسات العمل عالية األداء ، المالي للشركات و تحسين األداء التنظيمي
 ) ,Boon, Den Hartog, & Lepakاألداء موحد مرتفعةالعمل  نظمودمجها إلنشاء ملف 

) 2019. 
لمتسقة التي لـ ممارسات الموارد البشرية ا شاملنظام  األداء مرتفعةنظم العمل وتعد 

تشمل التوظيف االنتقائي، والفرق المدارة ذاتًيا، والشاملة التدريب والتواصل الصادق وزيادة 
 . ) et alBoon,. 2019( الجدارة

 بها الخاصةالمفاهيم  تعددت فقد األداء، مرتفعة العمل نظم فهوملم النسبية للحداثة ونظراً 
تم العمل مرتفعة األداء، و لنظم  محدد مفهوم حول اتفاق هناك عدم ، والزالالباحثين قبل من

)& ,Takeuchi, Lepak, Wang نظم العمل مرتفعة األداء من قبل الباحثين تعريف

) 2007Takeuchi,   على أنها "مجموعة من ممارسات الموارد البشرية المنفصلة والمترابطة
)al et bu YazidA,. ، في حين ينظر إليها "المصممة لتعزيز مهارات الموظفين وجهودهمو 

 فوصالبشرية"، و  الموارد مجال في المتسقة للممارسات متكامل "نظام أنها على 2017(
)2018 .,et alGarcía -Úbeda(  بأنها "نظم ممارسات إدارة نظم العمل مرتفعة األداء

مصممة لتعزيز المعرفة والمهارات الموظف القدرات والتحفيز وتعزيز فرص الموارد البشرية، 
 ".سيؤدي إلى تحسين أداء الموظفين والهيئات التنظيمية وبالتاليمساهمة، ال

 الموارد إدارة في نظم العمل مرتفعة األداء تبني الضروري من أصبح الباحثون إنه ويرى
 على تعود وتنافسية وربحية وتنظيمية إدارية من فوائد يحققه لما الخصوص وجه على البشرية

 تهدف إلى التي من الممارسات مجموعة على يعتمد أن ذلك حيث تطبيقه، عند المنظمات
عند العاملين  اإلبداع تحفيز على ويعمل القطاعات، مختلف في المنظمات أداء تحسيف

 وتحسين أدائهم.
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 إلى ؤدينظم العمل مرتفعة األداء والتي تمشتركة للموارد البشرية الممارسات وتشكل ال
وبخصوص ممارسات  .أفضلية ر للمنظمات ميزة تنافسيةوفتو  للعاملينخلق بيئة عمل إيجابية 

نظم العمل مرتفعة األداء فإن أحد أهم المشاكل الرئيسية التي تتعلق بنهج نظم العمل مرتفعة 
األداء هي عدم االتفاق علي أفضل الممارسات التي يمكن أن تشكل نظم العمل مرتفعة األداء 

(Mihail & Kloutsiniotis, 2016)للدراسات المتعلقة بممارسات مراجعة  . ومن خالل
توصل و ، (e.g., Jensen et al., 2013; Jyoti & Rani, 2017) نظم العمل مرتفعة األداء

أن الممارسات األكثر انتشارا وشيوعًا هي ممارسات تعزيز المهارات وممارسات  ىإل ونالباحث
 ,.Jensen et al)ياسمق ىعل وناعتمد الباحث، و تعزيز الدوافع وممارسات تعزيز الفرص

 (Jyoti & Rani, 2017)والذي استخدم في العديد من الدراسات منها دراسة  (2013
ويوضح بأن هناك أنواع مختلفة من الممارسات لنظم العمل مرتفعة األداء من المرجح أن 

حقيق األهداف، توجد داخل  المنظمة، حيث أن تم تصميمها لضمان قدرة العاملين في ت
تقييم أدائهم فهي ممارسات تعزز تحفيز العاملين وتمكينهم من استخدام  منظمة علىوتساعد ال

ممارسات نظم العمل مرتفعة األداء إلي (Jensen et al., 2013) مهاراتهم وتحفيزهم. وقسم
)ممارسات تعزيز المهارات، ممارسات تعزيز الدوافع، ممارسات  ثالث أبعاد أساسية وهي:

 تعزيز الفرص(
 :الممارسات لتلك مختصر شرح ييل وفيما
مهارات الموظف ترتبط بشكل عام بعملية ( أن (Rehmani et al., 2020 حيث ذكر .1

 التوظيف واالختيار الفعالة إلى جانب برامج التدريب المكثف. 
وتشير الدوافع إلي دافع العاملين والتزامهم. وعادة ما يرتبط هذا العامل بممارسات مثل  .2

 الحوافز، وتقييم األداء، واألمان الوظيفي.تعويضات الموظفين و 
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( أن تشير فئة الفرص إلى ممارسات الموارد البشرية Chi and Lin, 2011وأخيًرا ذكر ) .3
مثل مشاركة الموظفين، واألنظمة الرسمية لحل الشكاوى، وتصميم العمل الجماعي وتنفيذه 

أن تلك  يري الباحثون التالي، وبويمكن ذلك العاملين من ذلك التعبير عن آرائهم وتصوراتهم
نتاجية العاملين. الممارسات  ُتمكن اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى زيادة مرونة وا 

 ( بناءOrgan, 1988يشير) مفهوم وأبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية:
رسمية إلى السلوكيات التقديرية، التي ال تعترف بها المكافأة ال سلوكيات المواطنة التنظيمية

في سياق االهتمام و  التي تعمل في مجملها على تعزيز األداء الفعال للمنظمةو الهيكلية، 
 طبيق كاًل منفي ت(Daily et al., 2009)  المتزايد باألداء البيئي التنظيمي، بدأ العلماء

 -OCB)الموجهة نحو البيئة والسلوكيات التنظيمية (OCB) السلوكيات المواطنة التنظيمية
E) المنظمات الخاصة في(eg., Daily et al., 2009; Boiral & Paillé, 2012; 

Chowdhury, 2013; Paillé & Boiral, 2013) وفي المؤسسات العامة (Stritch & 

Christensen, 2016). 
 ياتسلوك (Bissing-Olson, Zacher, Fielding, & Iyer, 2012)ووصف 

التي تعزز السلوكيات  مجموعة من اإلجراءاتها بأن ة في العمليلبيئا المواطنة التنظيمية
، على سبيل المثال، إعادة تدوير الورق والطباعة على الوجهين و الحفاظ على الموارد البيئية

 & e.g., Ones & Dilchert, 2012; Inoue)قام الباحثونو  .مثل الماء والكهرباء

Alfaro-Barrantes, 2015; Ciocirlan, 2016) يات مختلفة على تسم إطالق عدةب
، البيئيةالمواطنة التنظيمية  ياتالسلوكيات المؤيدة للبيئة، بما في ذلك السلوك األخضر، سلوك

 . الصديق للبيئة، أو السلوك المسؤول بيئًيا المسئول/ والسلوك المستدام، والسلوك
على أنه "أفعال سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية  ((Daily et al., 2009 عرفو 

هذه و . "الموجهة نحو تحسين البيئة وتكونتقديرية من قبل الموظفين داخل المنظمة ال تكافأ 
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سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية  السلوكيات تعزز األداء البيئي للمنظمة. ومع ذلك ال يعزز
االستدامة البيئية على مستوى المنظمة فحسب، بل أيًضا يوضح التزاًما أوسع باإلشراف على 

سلوكيات المواطنة  (Boiral & Paillé, 2012)بينما عرف كاًل من  .الموارد العامة
على أنها "سلوكيات اجتماعية فردية وتقديرية لم يتم التعرف عليها صراحة من التنظيمية البيئية 

 ".قبل نظام المكافآت الرسمي والذي يساهم في إدارة بيئية أكثر فعالية من قبل المنظمات
سلوكيات المواطنة  لـ مناسب إلنشاء قياس تحليالً  (Boiral & Paillé, 2012) وأجرى

 :أبعاد ثالثة من يتألف التنظيمية البيئية
 للحفاظ اقتراحات تقديم العمل مثل مكان في الشخصية بالمبادرات تتعلق :البيئية أ. المبادرات

  األول. عد السلوكيالب وهذا. المياه استهالك من للحد الطوعية والمبادرات الطاقة، على
 أن مثل البيئية المنظمة في برامج الطوعية بالمشاركة تتعلق :االرتباط الحضاري البيئيب. 

 هذه وترتبط. الشركة تنظمها التي البيئية في األحداث مشاركة أو بيئية لجنة تصبح عضو
 لثانيا البعد وهذا. (Boiral  &Paille 2012 ,)والوالء التنظيمي  بالبيئة السلوكيات

 على الخضراء والمبادرات البيئية، للمبادرات الدعم يوفر أن ويمكن استراتيجية األكثر
 .المنظمة مستوى

االعتبار  في أخذها على ومساعدتهم الزمالء لتشجيع تتعلق بالتحفيز :البيئية المساعدةث. 
 العاملين وهي مع البيئية السلوكيات تعزيز الُبعد هذا يشمل أن ويمكن .البيئية االهتمامات

 .بطبيعتها تعاونية
تشجيع الزمالء على و  تقديرية البيئية سلوكيات المواطنة التنظيمية الباحثون أن ويرى

واالهتمام  .بيئياً  كثر وعياً األ السلوكيات التعبير عن أفكارهم وآرائهم في القضايا البيئية، وتبني
 إيجابي بشكل مارسات ألنها تساهمويجب دعم وتحفيز تلك الم للمنظمة، العام البيئي بالوضع

  .المنظمة في تشكل صورة
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ة أشارت دراس: البيئية التنظيمية سلوكيات المواطنةو  نظم العمل مرتفعة األداءقة بين الالع
Rehmani et al., 2020)) باعتبارها مصدرًا للميزة  نظم العمل مرتفعة األداءهمية أ على
التي تسهم في تحقيق و  وتحفيزهم العاملينتأثير على لل من قدرة التنافسية المستدامة لما لها

ممارسات تنظيمية  نظم العمل مرتفعة األداء ألن ممارساتوذلك يرجع  األهداف التنظيمية
 :العديد من النتائج ومنها تحقيقو عامل وتعزز من أداء العاملين. موجهة للتأثير على سلوك ال

الشعور باألمان ، وانخفاض معدل الدوران، و تحفيزهم مهاراتهم وتعزيز و عاملين ال مشاركة زيادة
ي، كل هذا يساهم علي خلق األداء التنظيم عاملين مما يؤدي إلي تحسنوتطوير الالوظيفي 

تطلب وجود نظام مطبق ت سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية، وأن ميزة تنافسية للمنظمة
أما من  .التي تعود بالفائدة على البيئةو  منظمةالسلوكيات في ال تلك أداء علي عاملينيشجع ال

تمثل تي قد تال سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةعلى  نظم العمل مرتفعة األداءزاوية تأثير 
سلوكيات البيئية  العاملين علي تبني بيئية تشجيع اتسياسممارسات و  الشركات تبني في

وتجنب األضرار البيئية،  ن البيئةلوقت والطاقة من أجل تحسيل عامليناستثمار الومنها: 
حل  عاملين فيتعاون ال غالًبا ما يعتمد على منظماتتخضير المنظمة فوتعزيز تخضير ال
االهتمام  على العاملين وتشجيع تعاونالتي قد تواجه المنظمة عن طريق  المشاكل البيئية

 والتي ،المشاركة في حالهاالتي تواجه المنظمة و  البيئية للمنظمة والقضايا العام البيئي بالوضع
لسلوكيات التنظيمية حاضنة  ةالبيئ يستلزم أن تكونحيث منظمات، تساهم في األداء البيئي لل
بأهمية تلك السلوكيات تجاه المنظمة يشعر فيها العاملين  حيث المواطنة التنظيمية البيئية

  .قة للبيئةيتساعد في تغيير بيئة العمل لتكون صد مماوالبيئة 
 

 راسة التطبيقيةالد
وتضم عدة عناصر وهي: أسلوب البحث، نتائج البحث الميداني، المناقشة والتوصيات، 

 النحو التالي: وتناول الباحثون هذه العناصر على مقترحات لبحوث مستقبلية،



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون آية محمود سيد سالم
 

 2022 مارس، لثالثالث، الجزء الثا العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826رقيم الدولي الت

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

16 

 الدراسة، وعينة مجتمع ومصادرها، للدراسة المطلوبة البيانات ويتضمن: أسلوب البحث
 وثبات صدق تقييم البيانات، جمع وطريقة الدراسة أداة قياسها، فيةوكي الدراسة متغيرات
 النحو على العناصر لتلك عرض وفيما الفروض، واختبار البيانات تحليل أساليب المقاييس،

 :التالي
اعتمد الباحثون عند إجراء هذا البحث علي  البيانات المطلوبة للبحث ومصادرها: .1

الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة  هذا المنهج علىليلي، وقد بني المنهج الوصفي التح
 الميدانية كما يلي:

قامت الباحثة بإعداد اإلطار النظري للبحث من خالل تجميع المادة  الدراسة النظرية: .أ
العلمية المتعلقة بأبعاد نظم العمل مرتفعة األداء وسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية من 

والمراجع العربية واألجنبية، األبحاث والدراسات السابقة والرسائل  المصادر التالية: الكتب
 العلمية، شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(.

استقصاء اعتمد الباحثون عند إعداد الجانب الميداني للبحث علي قائمة  الدراسة الميدانية: .ب
جراء التحليل  موجهة لمفردات العينة إلى اإلحصائي عليها جانب المقابالت الشخصية، وا 

ث. كما اعتمد هذا البحث باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة الختبار فروض البح
المنهج االستقرائي، والذي يعتمد علي مالحظة الظواهر وتجميع البيانات  أيضًا على

 ىللتوصل إلي عالقات كلية، وهو يعني االنتقال من الجزء إلي الكل أو من الخاص إل
 لباحث علي الجزئيات ثم يقوم بتعميم النتائج.العام، حيث ا

يمثل مجتمع البحث بعض الموظفين داخل شركة المصرية  مجتمع وعينة البحث: .2
مجتمع البحث و  بسحب عينة من شركة المصرية لالتصاالت ونالباحثوقد قام  ،لالتصاالت

فرًدا  2870من العاملين بالمركز الرئيسي للشركة المصرية لالتصاالت، والبالغ عددهم 
 وفًقا للدليل اإلحصائي للشركة.
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 مــــــجـتمع البحــــث :(1)دول ج
 النسبة المئوية )%( عدد العاملين المستوى اإلداري
 7،8 225 اإلدارة العليا
 8،4 243 اإلدارة الوسطى
 83،69 2402 اإلدارة التنفيذية
 %100 2870 اإلجمالي

 . 2021تصاالت لعام من بيانات الشركة المصرية لالالمصدر: 
لمعادلة ل وفقاً  أسلوب العينة العشوائية البسيطة وحددت عينة البحث اعتمدت الباحثة على

 :(Thompson, 2010)االحصائية التالية 
N x P [1-P] 

N = 

{ [N-1 x (d2 /  z2)] +  P(1-P) }    

مفردة.  (339) وبالتعويض في المعادلة السابقة، يكون الحد األدنى لحجم العينة يساوي
وقد بلغت حجم عينة البحث  ولكي تكون عينة البحث ممثلة لمجتمع البحث تمثياًل جيداً 

 فئة منشركة المصرية لالتصاالت بالعاملين  جميع في المعاينة وحدة وتمثلت( مفردًا. 349)
 .األمامية الخطوط في والعاملين اإلدارات مدراء
 هي البحث بيانات لجمع المستخدمة اةاألد أداة البحث وطريقة جمع البيانات: .3

 األول قسماليشتمل  سلفًا، اإلجابة محددا ثالث أقسام على القائمة واشتملت ،"االستبيان"
 العمل بنظم تتعلقو  (عبارة 15) ، ويشمل القسم الثاني علىالبيانات الديموجرافية على

سلوكيات المواطنة  تغطى )اتعبار  10( على الثانيقسم ال يشتمل بينما األداء، مرتفعة
ونظرًا ألهمية الخصائص الديموجرافية في توضيح مدى تمثيل لمجتمع  .التنظيمية البيئية

 توصيف( 2جدول ) ويوضح، (Mackinnon et al., 1999)( 2019)عواد،  البحث
 .لبحث طبقًا للخصائص الديموجرافيةمفردات عينة ا
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 ئص الديموجرافيةتوزيع مفردات عينة البحث طبقًا للخصا :(2)جدول 
 النسبة المئوية)%( التكررات الخصائص الديموجرافية

 56،4 197 ذكر النوع
 43،6 152 أنثى

 العمر
 13،5 47 سنة 25أقل من 

 34،4 120 سنة 35ألقل من  25من 
 42،7 149 سنة 45ألقل من  35من 

 9،5 33 سنة فأكثر 45

 الخبرة سنوات
 14،9 52 أقل من خمس سنوات

 37،8 132 سنوات 10ألقل من  5من 
 35،2 123 سنة 15ألقل من  10من 

 12،0 42 سنة فأكثر 15
 المستوى
 التعليمي

 14،6 51 أقل من جامعي
 64،5 225 جامعي

 20،9 73 دراسات عليا
 .للبيانات اإلحصائيفي ضوء مخرجات التحليل  المصدر:
% من إجمالي حجم  56،4كور تمثل يتضح من الجدول السابق ما يلي: أن نسبة الذو 

العينة، كما أن الغالبية العظمى من حجم العينة حاصلون على تعليم جامعي، كما أن 
، وكذلك سنواتسنة  10إلي  5من حجم العينة خبراتهم الوظيفية تقع في مدى  37،8%
إلى أن  باإلضافةسنة.  45 – 35من حجم العينة تقع في المدي العمري من  42،7%
ات العينة الداخلة في التحليل تحتوي على قدر مقبول من التباين من حيث العوامل مفرد

 .الديموجرافية
 يرتكز عليالبحث  يتضح أن وأهدافها، بحثال مشكلة ضوء في أساليب القياس: .4

 .(البيئية سلوكيات المواطنة التنظيميةنظم العمل مرتفعة األداء، ): هما رئيسيين متغيرين
 في بصفة أساسية يعتمد البحثسوف  )المتغير المستقل(: مرتفعة األداءقياس نظم العمل  .أ

وهو مقياس   Jensen et al (2013)علي مقياس  األداء مرتفعة العمل نظم متغير قياس
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وهي تعزيز  ،)عبارة 15 (على األداء مرتفعة العمل نظم مقياس واشتملثالثي األبعاد 
تعزيز فرص و ، (عبارات 5) لدوافع ويتكون منعبارات(، وتعزيز ا 5المهارات ويتكون من )
 (.عبارات 5)المشاركة ويتكون من 

 ميداني مسح إجراء بعد :سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية )المتغير التابع( قياس .ب
سلوكيات المواطنة التنظيمية لقياس  الباحثة ِعلم َحد على استخدامها تم التي للمقاييس
 Boiral) دراسة قدمته الذي المقياس الباحثة على  سوف تعتمد سابقة، دراسات في البيئية

& Paillé, 2012) وهو مقياس لسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية وهو مقياس المكون 
 والذي 0,94 ألفا كرونباخ المستخدم للمقياس الثبات معامل بلغ حيث عبارات 10 من

 االرتباط الحضاري عبارات(، 3بيئية )ال المبادراتوهي كالتالي:  أبعاد ثالثة من يتكون
 )عبارات 3) البيئية عبارات(، المساعدة 4البيئي )

 أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة في البحث: .5
تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي  :نظم العمل مرتفعة األداءل التحليل العاملي التوكيدي .أ

، موزعة كما ةعبار  15دها األداء وعدنظم العمل مرتفعة لجميع عبارات أو فقرات مقياس 
 5)(، و5Xإلى  1X )العبارات منتعزيز المهارات ترتبط ببعد  اتبار ع 5 أشرنا على النحو:

عبارات ترتبط ببعد  5، و(10Xإلى  6X)العبارات من  تعزيز الدوافعترتبط ببعد  (عبارات
 (.15X إلى 11Xتعزيز فرص المشاركة )العبارات من 
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ج مسارات التحليل العاملي التوكيدي لعبارات مقاييس أبعاد نظم العمل مرتفعة نتائ :(3) جدول
 األداء

 
 نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر: 

 .%1** تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
ي التوكيدي لعبارات مقاييس أبعاد نتائج مسارات التحليل العامل السابق الجدول يوضح

 .نظم العمل مرتفعة األداء
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 نموذج جودة ىلع يدل ما هوو  مطابقة المؤشرات باغل أن التالي الجدول يوضح كما
 .أجله ما أعد من يقيس النموذج أنو  الميدانية، للبيانات ومطابقته القياس
اييس أبعاد لمق لي التوكيديمؤشرات الحكم على جودة توفيق نموذج التحليل العام :(4)جدول 

 نظم العمل مرتفعة األداء
قيمة  القيمة المعيارية المؤشر

 المؤشر
 Normed Chi-square  مؤشر مربع كاي المعياري

(CMIN/DF)  3،129 3أقل من أو تساوي 
 الجذر التربيعي لمتوسط مربعات خطأ التقدير

Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA) 

 0،078 0،08 من أقل

 Goodness of Fitمؤشر جودة التوفيق أوحسن المطابقة 
Index (GFI)  كلما اقتربت قيمته من

الواحد الصحيح دل 
ذلك على تطابق 
أفضل للنموذج مع 
 بيانات عينة البحث

0،858 
 مؤشر جودة التوفيق المقارن

Comparative Fit Index (CFI) 0،845 
 ريمؤشر جودة التوفيق المعيا

Normed of Fit Index (NFI) 0،734 
 Tucker-Lewis Index (TLI) 0،892مؤشر توكر لويس 

 .AMOS نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج المصدر:
. مرتفعة األداءنظم العمل وتوضح الباحثة فيما يلي معامالت الثبات والصدق لكل من 

  التالي:وذلك على النحو 
 قاييس أبعاد نظم العمل مرتفعة األداءوالصدق لممعامالت الثبات  :(5) جدول

 أبعاد نظم العمل مرتفعة األداء المعامالت
 تعزيز فرص تعزيز الدوافع تعزيز المهارات

 Cronbach`s alpha 0،940 0،919 0،888معامل 
 0،942 0،958 0،969 معامل الصدق

 .AMOS نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج المصدر:
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للثبات تتراوح بين  Cronbach`s alpha تدول السابق أن قيم معامالمن الجيتضح 
اييس بما يؤكد التناسق الداخلي لعبارات مق، (0.7)أي أن جميعها يزيد عن  0.940و 0.888

بما ، 0.969و  0.942. كما أن قيم معامل الصدق تتراوح بين أبعاد نظم العمل مرتفعة األداء
تقيس فعاًل ذلك البعد الذي  أبعاد نظم العمل مرتفعة األداءكل بعد من يؤكد أن عبارات قياس 
 صممت من أجل قياسه.

تم إجراء التحليل العاملي  :سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةالتحليل العاملي التوكيدي ل .ب
 7 وعددهاالمبادرات البيئية واالرتباط الحضاري البيئي التوكيدي لجميع عبارات أو فقرات 

)العبارات المبادرات البيئية ترتبط ببعد  اتبار ع 3 عة كما أشرنا على النحو:، موز اتعبار 
 4Y)العبارات من  االرتباط الحضاري البيئيعبارات ترتبط ببعد  4، و(3Yإلى  1Y من

 .(10Yإلى  8Y )العبارات منالمساعدة البيئية ترتبط ببعد  اتبار ع 3(، و7Yإلى 
تحليل العاملي التوكيدي لعبارات مقاييس ويوضح الجدول التالي نتائج مسارات ال

  سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية.
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سلوكيات المواطنة نتائج مسارات التحليل العاملي التوكيدي لعبارات مقاييس  :(6) جدول
 التنظيمية البيئية

رقم 
 العبارة العبارة

البعد
معامل  

االنحدار 
غير 
 المعياري
(U.C) 

معامل 
االنحدار 

 يالمعيار 
(S.C) 

الخطأ 
 المعياري
(S.E) 

 اختبار ت
(C.R) 

مستوى 
 معنوية ت
(Pvalue) 

1Y 
في عملي، أفكر في عواقب 

م بشيء أفعالي قبل القيا
المبادرات البيئية يمكنه أن يؤثر على البيئة

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 0،928 1،000 

2Y 
أقوم طوًعا بتنفيذ اإلجراءات 

ت البيئية في أنشطة والمبادرا
 عملي اليومية

0،914 0،907 0،032 **28،606 0،000 

3Y 
أقدم اقتراحات لزمالئي حول 
سبل حماية البيئة بشكل أكثر 

عندما ال يكون فعالية، حتى 
 مسئوليتي المباشرة

0،966 0،939 0،031 **31،400 0،000 

4Y  أشارك بفعالية في األحداث
االرتباط الحضاري البيئي ظمها شركتيالبيئية التي تن

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 0،592 1،000 

5Y 
أقوم بإجراءات بيئية تساهم 

شكل إيجابي في تحسين ب
 صورة الشركة

1،731 0،944 0،136 **12،702 0،000 

6Y ى علم بالمبادرات أكون عل
 0،000 12،445** 0،133 0،900 1،628 البيئية للشركة

7Y 
أشارك طوًعا في المشروعات 

تعالج أو األحداث التي 
 القضايا البيئية في الشركة

1،621 0،829 0،137 **11،860 0،000 

8Y 
أقوم تلقائًيا بتحديد وقت 

لمساعدة زمالئي في العمل 
لكي نأخذ البيئة بعين 

العتبار في كل ما نفعله في ا
 العمل

المساعدة البيئية
 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 0،702 1،000

9Y  أشجع زمالئي في العمل على
 0،000 15،827** 0،079 0،985 1،250 تبني سلوك أكثر وعًيا بالبيئة

10Y 
أشجع زمالئي في العمل على 

رهم وآرائهم التعبير عن أفكا
 حول القضايا البيئية

1،072 0،846 0،070 **15،383 0،000 

  AMOS لبرنامج إلحصائيا التحليل نتائج المصدر:
 %1** تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
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 كما يوضح جدول: قاييس سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةمعامالت الثبات والصدق لم
 .اييس سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةمعامل الثبات ومعامل الصدق لمق (7) رقم

 قاييس أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةمعامالت الثبات والصدق لم :(7) جدول

 المعامالت
 أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية

االرتباط الحضاري  المبادرات البيئية
 المساعدة البيئية البيئي

 Cronbach`s alpha 0،946 0،883 0،862معامل 
 0،928 0،939 0،972 معامل الصدق

 .AMOS نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج المصدر:
للثبات تتراوح بين  Cronbach`s alpha تمن الجدول السابق أن قيم معاماليتضح 

بما يؤكد التناسق الداخلي لعبارات ، (0.7)أي أن جميعها يزيد عن  0.946و  0.862
معامل الصدق تتراوح بين . كما أن قيم اييس أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةمق

كل بعد من أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية بما يؤكد أن عبارات قياس ، 0.972و  0.928
 تقيس فعاًل ذلك البعد الذي صممت من أجل قياسه. البيئية

 

 نتائج الدراسة الميدانية
قيم  للوقوف علي شكل وطبيعة البيانات والتعرف علي التحليل الوصفي لمتغيرات البحث:

المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية التي توضح المعالم اإلحصائية لمتغيرات البحث 
وفقًا آلراء العاملين في شركة المصرية لالتصاالت محل البحث، تم إجراء تحليل وصفي 

نتائج التحليل ( 8يوضح جدول )، و (SPSS25)للبيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 .تغيرات البحثفية لماإلحصائيات الوص
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 تغيرات البحثاإلحصائيات الوصفية لم :(8)جدول 

الوسط  المتغيرات
 الحسابي

الخطأ المعياري 
 للوسط الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

اختبار 
 معنوية
 ت

االتجاه 
 العام

 متوفر 0،000 15،504** 0،974 0،052 3،808 تعزيز المهارات
 متوفر 0،000 18،546** 0،899 0،048 3،892 تعزيز الدوافع
 متوفر 0،000 19،286** 0،809 0،043 3،835 تعزيز الفرص
 متوسط 0،000 7،335** 0،975 0،052 3،383 المبادرات البيئية

االرتباط الحضاري 
 متوفر 0،000 15،753** 0،945 0،050 3،737 البيئي

 متوفر 0،000 16،169 ** 0،921 0،049 3،797 المساعدة البيئية
 .AMOS نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج المصدر:

 %1** تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 ويتضح من الجدول السابق ما يلي:

توافر ُبعد تعزيز المهارات لدى العاملين بالشركة المصرية لالتصاالت، حيث بلغ الوسط  -
 .0.974بانحراف معياري  3.808الحسابي 

  توافر ُبعد تعزيز الدوافع لدى العاملين بالشركة المصرية لالتصاالت، حيث بلغ الوسط
 .0.899بانحراف معياري  3.892الحسابي 

  توافر ُبعد تعزيز الفرص لدى العاملين بالشركة المصرية لالتصاالت، حيث بلغ الوسط
 .0.809بانحراف معياري  3.835الحسابي 

 لبيئية لدى العاملين بالشركة المصرية لالتصاالت، حيث بلغ الوسط توسط ُبعد المبادرات ا
 .0.975بانحراف معياري  3.383الحسابي 

  توافر ُبعد االرتباط الحضاري البيئي لدى العاملين بالشركة المصرية لالتصاالت، حيث بلغ
 .0.945بانحراف معياري  3.797الوسط الحسابي 
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عاملين بالشركة المصرية لالتصاالت، حيث بلغ الوسط توافر ُبعد المساعدة البيئية لدى ال -
 .0.921بانحراف معياري  3.797الحسابي 

في البداية من إمكانية إجراء تحليل االنحدار  ونتحقق الباحثتحليل االنحدار المتعدد: 
، وذلك على (Bryman & Bell, 2012; Daoud, 2017; Yildirim, 2012)المتعدد، 

 النحو التالي:
نظم العمل مرتفعة امل االرتباط بين كل بعدين من أبعاد المتغير المستقل )أبعاد حساب مع -

. وقد توافر هذا الشرط حيث بلغ معامل االرتباط بين  0.7( والذي يجب أال يتجاوز األداء
تعزيز المهارات كما بلغ معامل االرتباط بين ، (0،489) تعزيز المهارات وتعزيز الدوافع

 تعزيز الدوافع وتعزيز فرص المشاركةوبلغ معامل االرتباط بين ، (0،469وتعزيز الفرص )
 .%1(. وجميع هذه المعامالت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0،456)
للمتغيرات  Variance Inflation Factor (VIF)حساب معامالت تضخم التباين  -

، بجانب حساب 3ي المستقلة والتي يجب أن تكون في الحدود القصوى المسموح بها وه
لتلك المتغيرات المستقلة والتي يجب أال  Collinearity toleranceمعامالت السماح 

 بما يؤكد عدم تواجد مشكلة االزدواج الخطي.، ، وهذا الشرط متوافر أيًضا0.7تتجاوز 
   وهو ما يوضحه الجدول التالي:

 نظم العمل مرتفعة األداء معامالت تضخم التباين ومعامالت السماح بين أبعاد :(9) جدول
 Toleranceمعامل السماح  VIF معامل تضخم التباين المتغير

 0،685 1،460 تعزيز المهارات
 0،695 1،439 تعزيز الدوافع
 0،690 1،449 تعزيز الفرص

 .AMOS نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج المصدر:
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لمتعدد باعتبارها نماذج ذات بناء على ما سبق يتضح إمكانية تطبيق نماذج االنحدار ا
نظم جودة. حيث يوضح الجدول التالي نتائج نماذج تحليل االنحدار المتعدد لتأثيرات أبعاد 

 .سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئيةفي أبعاد العمل مرتفعة األداء 
داء نتائج نماذج تحليل االنحدار المتعدد لتأثيرات أبعاد نظم العمل مرتفعة األ :(10جدول )

 المبادرات البيئية ىعل

 المتغيرات المستقلة
 المتغير التابع
 المبادرات البيئية

 الداللة اختبار معنوية ت ت المحسوبة معامل االنحدار المعياري
 غير معنوي 0،774 0،287 0،017 تعزيز المهارات
 معنوي 0،002 3،122** 0،184 تعزيز الدوافع
 معنوي 0،000 4،783 ** 0،279 تعزيز الفرص

 بعض مؤشرات النموذج:
 0،159معامل التحديد المعدل = 
 0،894 الخطأ المعياري للتقدير =

 22،898** ف المحسوبة =
 0،000 اختبار معنوية ف =

 AMOSنتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  المصدر:
واطنة المبادرات البيئية كأحد أبعاد سلوكيات المأن  ويتضح من الجدول السابق ما يلي:

بعدين من أبعاد نظم العمل مرتفعة األداء وهما بعد ًيا معنوًيا بطردتأثر تأثيًرا ي التنظيمية البيئية
عند مستوى ثقة  3.122وت المحسوبة  0.184معامل االنحدار المعياري تعزيز الدوافع )

عند  4.783وت المحسوبة  0.279)معامل االنحدار المعياري تعزيز الفرص (، و 99%
المبادرات من االختالفات في  %15.9(. ويشرح نموذج االنحدار المتعدد %99ثقة  مستوى
 .(%99عند مستوى ثقة  22.898، وهو نموذج معنوي )ف المحسوبة البيئية



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون آية محمود سيد سالم
 

 2022 مارس، لثالثالث، الجزء الثا العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826رقيم الدولي الت

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

28 

نتائج نماذج تحليل االنحدار المتعدد لتأثيرات أبعاد نظم العمل مرتفعة األداء  :(11جدول )
 االرتباط الحضاري البيئي ىعل

 يرات المستقلةالمتغ
 المتغير التابع

 االرتباط الحضاري البيئي
 الداللة اختبار معنوية ت ت المحسوبة معامل االنحدار المعياري

 غير معنوي 0،163 1،397 0،076 تعزيز المهارات
 معنوي 0،000 3،744** 0،203 تعزيز الدوافع
 معنوي 0،000 7،008** 0،374 تعزيز الفرص

 وذج:بعض مؤشرات النم
 0،292معامل التحديد المعدل =
 0،795الخطأ المعياري للتقدير =

 48،818ف المحسوبة =**
 0،000اختبار معنوية ف =

 .AMOS نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج المصدر:
االرتباط الحضاري البيئي كأحد أبعاد سلوكيات أن  ويتضح من الجدول السابق ما يلي:

بعدين من أبعاد نظم العمل مرتفعة األداء ًيا معنوًيا بطردتأثر تأثيًرا ي المواطنة التنظيمية البيئية
عند  3.744وت المحسوبة  0.203معامل االنحدار المعياري وهما بعد تعزيز الدوافع )

وت المحسوبة  0.374)معامل االنحدار المعياري تعزيز الفرص (، و %99مستوى ثقة 
االختالفات  من %29.2االنحدار المتعدد (. ويشرح نموذج %99عند مستوى ثقة  7.008

ند مستوى ثقة ع 48.818، وهو نموذج معنوي )ف المحسوبة االرتباط الحضاري البيئيفي 
99%). 
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نتائج نماذج تحليل االنحدار المتعدد لتأثيرات أبعاد نظم العمل مرتفعة األداء  :(12)جدول 
 المساعدة البيئية ىعل

 المتغيرات المستقلة
 تابعالمتغير ال

 المساعدة البيئية
 الداللة اختبار معنوية ت ت المحسوبة معامل االنحدار المعياري

 معنوي 0،013 2،497* 0،143 تعزيز المهارات
 معنوي 0،007 2،711* 0،155 تعزيز الدوافع
 معنوي 0،000 4،948** 0،279 تعزيز الفرص

 بعض مؤشرات النموذج:
 0،214معامل التحديد المعدل = 

 0،817لخطأ المعياري للتقدير = ا
 **32،529 ف المحسوبة =

 0،000اختبار معنوية ف = 
 .AMOS نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامجالمصدر: 

ًيا معنوًيا طردتأثر تأثيًرا أن المساعدة البيئية ي ويتضح من الجدول السابق ما يلي:
ز المهارات )معامل االنحدار المعياري الثالثة لنظم العمل مرتفعة األداء وهي بعد تعزيباألبعاد 
معامل االنحدار (، وبعد تعزيز الدوافع )%95عند مستوى ثقة  2.497وت المحسوبة  0.143

)معامل  تعزيز الفرص(، و %99عند مستوى ثقة  2.711وت المحسوبة  0.155المعياري 
نموذج (. ويشرح %99عند مستوى ثقة  4.948وت المحسوبة  0.279االنحدار المعياري 
، وهو نموذج معنوي )ف المساعدة البيئيةمن االختالفات في  %21.4االنحدار المتعدد 

 (.%99عند مستوى ثقة  32.529المحسوبة 
فقد قامت الباحثة بإجراء تحليل بناء النموذج الهيكلي أو البنائي لمتغيرات البحث: 

لكل من ، AMOS Version 26باستخدام برامج لمتغيرات البحث  Path analysisالمسار 
المتغير المستقل وهو نظم العمل مرتفعة األداء، والمتغير التابع وهو سلوكيات المواطنة 
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فتحليل المسار هو أحد ، التنظيمية البيئية كمتغيرات كامنة لتحديد مدى جودة توفيق النموذج
 & Birick)األشكال األساسية للنمذجة الهيكلية بجانب التحليل العالمي التوكيدي

Kelloway, 2019)  . ويتسم تحليل المسار بالمرونة، حيث يمكن أن يتضمن متغيرات
مستقلة متعددة ومتغيرات تابعة متعددة، وهذا غير متوفر في نموذج تحليل االنحدار الذي ال 

 يسمح سوى بوجود متغير تابع واحد.
 :ثويوضح الشكل التالي النموذج الهيكلي أو البنائي لمسارات متغيرات البح

 
 النموذج الهيكلي أو البنائي لمسارات متغيرات البحث :(2)شكل 

 .نتائج اختبار تحليل المسارات لمتغيرات البحث (13) رقم كما يوضح جدول
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 نتائج اختبار تحليل المسارات لمتغيرات البحث :(13)جدول رقم

 المسار
معامل 

االنحدار غير 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

معامل 
االنحدار 

 عياريالم
 اختبار ت
(C.R) 

مستوى 
 معنوية ت
(Pvalue) 

المتغير  المتغير المستقل
      التابع

المقياس الكلي لنظم 
 العمل مرتفعة األداء

تعزيز 
 --- --- 0،644 --- 1،000 المهارات

المقياس الكلي لنظم 
 العمل مرتفعة األداء

تعزيز 
 0،000 9،396** 0،667 0،102 0،957 الدوافع

الكلي لنظم المقياس 
 العمل مرتفعة األداء

تعزيز 
 0،000 9،885** 0،737 0،096 0،951 الفرص

أحد أبعاد مقياس 
سلوكيات المواطنة 
 التنظيمية البيئية

المبادرات 
 --- --- 0،588 --- 1،000 البيئية

أحد أبعاد مقياس 
سلوكيات المواطنة 
 التنظيمية البيئية

االرتباط 
الحضاري 
 البيئي

1،341 0،138 0،813 **9،722 0،000 

أحد أبعاد مقياس 
سلوكيات المواطنة 
 التنظيمية البيئية

المساعدة 
 0،000 9،117** 0،675 0،119 1،084 البيئية

 .AMOS نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج المصدر:
 .%1** تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

لة إحصائية سابق أن جميع معامالت االنحدار المعيارية ذات دالويتضح من الجدول ال
، وجميع معامالت االنحدار المعيارية أيًضا مرتفعة. كما يتضح وجود %1عند مستوى معنوية 

في سلوكيات المواطنة التنظيمية أثر إيجابي ذو داللة إحصائية لنظم العمل مرتفعة األداء 
في سلوكيات المواطنة من االختالفات  %61.3ة األداء ، حيث تشرح نظم العمل مرتفعالبيئية

 .التنظيمية البيئية
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 اختبار فروض البحث
 نظم بين معنوية عالقة وجود بمدى ةوالمتعلق أسئلة البحث على اإلجابة الجزء هذا يتناول

 شركة المصرية لالتصاالت.  في وسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية األداءمرتفعة  العمل
 للبحث فيما يلي: وليتمثل الفرض األ :ولار الفرض األ اختب

نظم العمل مرتفعة األداء  ألبعادإحصائية  داللة ذو معنوي أثر يوجد :ولالفرض الرئيسي األ 
 .بشركة المصرية لالتصاالت آلراء العاملين المبادرات البيئية وفقاً علي 

 ومن ثم تثبت صحة الفرض األول بدرجة كبيرة.
 للبحث فيما يلي: ثانييتمثل الفرض ال :ثانيالاختبار الفرض 
نظم العمل مرتفعة األداء  ألبعادإحصائية  داللة ذو معنوي أثر يوجد :ثانيالفرض الرئيسي ال

 .بشركة المصرية لالتصاالت آلراء العاملين وفقاً  علي االرتباط الحضاري البيئي
 ومن ثم تثبت صحة الفرض الثاني بدرجة كبيرة.

 للبحث فيما يلي: لثيتمثل الفرض الثا :لثالثا اختبار الفرض
إحصائية ألبعاد نظم العمل مرتفعة األداء  داللة ذو معنوي أثر يوجد :لثالفرض الرئيسي الثا

 .بشركة المصرية لالتصاالت آلراء العاملين البيئية وفقاً  ساعدةعلي الم
 بدرجة كبيرة. ثالثلومن ثم تثبت صحة الفرض ا

 

 تالمناقشة والتوصيا
 تمثلت نتائج البحث فيما يلي :: لبحثمناقشة نتائج ا

 بعدين من أبعاد نظم العمل مرتفعة األداء ًيا معنوًيا بطردتأثر تأثيًرا أن المبادرات البيئية ت
  وهما ُبعد تعزيز الدوافع وُبعد تعزيز فرص.
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نظمته تجاه مإن المبادرات البيئية عبارة عن مجموعة من اإلجراءات الطوعية من الفرد 
بممارسات تعزيز الدوافع والفرص وبالتالي تتأثر  تحسين األداء البيئي للشركة تهدف إلي

المتمثلة في التعويضات والحوافز والمكافآت وتقييم األداء والترقيات والتطوير الوظيفي 
ن هذه النتيجة والمشاركة وفرق العمل وتصميم الوظائف.  & Shen, Nettoتفق مع بحثت وا 

Tang (2010) والحوافز  ت والمزايااالتعويض حيث أكد أنه توجد عالقة معنوية بين ممارسات
 .على إحداث تحسين بيئي في المنظمة عاملينحفز التألنه يمكن أن  المبادرات البيئيةمرتبطة بـ

فيما يخص ممارسة تقييم األداء  Shen, Netto & Tang (2010)بينما اختلف مع بحث 
فيما يخص بالفرص فتتمثل المشاركة في فرق . و المبادرات البيئية فيؤثر حيث ذكر أنه ال ت

 فرق العمل التفاعل بين أنفي  Ronnenberg et al, (2011) بحثتفق مع العمل، وي
 وذلك عد منطقية،تُ النتيجة  أن هذه ونرى الباحثيعلي االنخراط في المبادرات البيئية. و  تشجع

لعاملين نظام تقييم عادل لألداء تعزز رغبة او  عادلنظام حوافز ومكافآت  وجود يرجع إلي أن
دارية المختلفة إلتوفر قنوات اتصال مفتوحة بين المستويات او  .للقيام بسلوكيات مؤيدة للبيئة

 البيئية. تالالمشك في تقديم اقتراحات بيئية وحل إشراك العاملين تساعد عليلتبادل المعلومات 
  بعدين من أبعاد نظم العمل مرتفعة ًيا معنوًيا بطردتأثيًرا تأثر االرتباط الحضاري البيئي يأن

  األداء وهما ُبعد تعزيز الدوافع وُبعد تعزيز فرص المشاركة.
 البيئية في األحداث واألنشطة إن االرتباط الحضاري البيئي عبارة عن المشاركة الطوعية

رص المتمثلة في التعويضات بممارسات تعزيز الدوافع والفوبالتالي تتأثر الشركة  تنظمها التي
والحوافز والمكافآت وتقييم األداء والترقيات والتطوير الوظيفي والمشاركة وفرق العمل وتصميم 

فيما يتعلق بممارسة التطوير  Zibarras & Coan (2015) وهذا ما اتفق مع بحثالوظائف. 
علي دراية جيدة بحماية توفير اإلعداد والتطوير المناسبين للعاملين لكي يكونوا الوظيفي أن 

التطوير الوظيفي يمكن أن يحفز ف .داخل الشركة ألنشطة البيئة والتأثيرات البيئية المختلفة
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 & Saputro بحثمع  ختلفابينما و  في المنظمات. المبادرات البيئية العاملين علي تبني
Nawangsari (2021)  سلوك تأثير إيجابي وهام على  االتوظيف لهحيث ذكر أن ممارسة

 Saputro & Nawangsari (2021)وايضًا اختلف مع بحث  .البيئيةالمواطنة التنظيمية 
رى يو  .في االرتباط الحضاري البيئي ؤثرفيما يخص ممارسة تقييم األداء حيث ذكر أنه ال ت

رغبة التطوير الوظيفي يزيد ال يرجع إلي أن وذلك عد منطقية،تُ النتيجة  أن هذه ونالباحث
 في البيئية القضايا تعالج التي أو األحداث لمشاركة الطوعية البيئية في مشاريعالعاملين با
 القدرة في الحصول علىعلي االنخراط في السلوكيات البيئية. و  فرق العمل وتشجيع الشركة.

تحسين األداء البيئي  لىعيساعد  بين المستويات اإلدارية االتصاالتسهولة المعلومات و 
 للشركة.

 البيئية يتأثر تأثيًرا طردًيا معنوًيا باألبعاد الثالثة لنظم العمل مرتفعة األداء  أن المساعدة
 وهي ممارسات تعزيز المهارات، وممارسات تعزيز الدوافع، وممارسات تعزيز الفرص.

تعزيز التعاون والدعم  ومساعدتهم الزمالء تشجيع إن المساعدة البيئية تعمل على
 وبالتالي تتأثر مكان العمل، بشكل أفضلهتمامات البيئية المتبادل بين الزمالء ودمج اال

بممارسات تعزيز المهارات الدوافع والفرص المتمثلة في االختيار والتقييم والتدريب والتعويضات 
والحوافز والمكافآت وتقييم األداء والترقيات والتطوير الوظيفي والمشاركة وفرق العمل وتصميم 

 فيما يتعلق بممارسة Rimanoczy & Pearson (2010)بحث واتفقت مع  الوظائف.
في دعم تحقيق األهداف المتعلقة باالستدامة من خالل  اً ا رئيسيرً االختيار يمكن أن يلعب دو 

رم فيما يتعلق بممارسة التقييم الصا Zibarras & Coan (2015). واتفقت مع بحث موظفيهم
تحويل وتشجع علي مساعدة المنظمة في تحسين السلوك البيئي للعاملين  حيث لها تأثير على

 Rimanoczy & Pearson. كما اتفقت مع بحث )ثقافتهم نحو ثقافة أكثر تأييًدا للبيئة

سلوك لل همدعمعلي إدراك و  العاملين توظيففيما يتعلق بممارسة التوظيف فيعتمد  2010)
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فيما  Saputro & Nawangsari (2021)كما اتفقت مع بحث  داخل المنظمة. المؤيد للبيئة
تلعب دوًرا هاًما في الزيادة سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية يتعلق بممارسة التدريب حيث 

زيادة  لذلك يجب علي إدارة الشركة .على االنخراط سلوك صديق للبيئة عاملينشجع الا تألنه
ألن تنمية  منطقية، عدتُ أن هذه النتيجة  ونرى الباحثيو  .العاملين لسلوك المساعدة البيئيةإدراك 

تشجع العاملين علي تبني سلوكيات  المهارات كالتدريب واالختيار والتوظيف تعد وسيلة مناسبة
حيث تحفز  ،المكافآت وسياسة التعويضات والمزايا مثل وتوجد ممارسات تعززها،. بيئية

ر سلوك باستمرا العاملين يمكن أن يعزز تمكينو  ،على السلوك التطوعي عاملينال المكافآت
 .في المنظمة المساعدة البيئيةتقييم األداء تحقيق المساعدة البيئية. ويدعم 

بصياغة مجموعة من  ونضوء نتائج الدراسة التطبيقية قام الباحثفي  توصيات البحث:
يمكن إلدارة  والتي منها لتحسين جوانب القصور شركة محل البحث سعياً بالالتوصيات للقادة 
وذلك من خالل  سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية ىالت زيادة مستو لالتصا شركة المصرية

ئة عمل إيجابية، تسهم في زيادة تطوير ممارستها وسياستها، األمر الذي من شأنه توفير بي
يات التي ذلك قدمت الباحثة مجموعة من التوص ى. بناء علسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية
العاملين في شركة  ىلدسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية يمكن أن تساهم في ممارسة 

 النحو التالي: لالتصاالت وذلك علىالمصرية 
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 البحث توصيات: (14) جدول
الجهة المسئولة عن  آلية التنفيذ التوصية م

 التنفيذ
الزمن 
 المقترح

1 

تشجيع 
العاملين علي 
ممارسة 
سلوكيات 

واطنة الم
التنظيمية 

 البيئية بالشركة

 المختلفة األقسام بين المسابقات إجراء -
التزام العاملين  مدى علي الشركة في

ذلك بالحوافز  وتعزيزالبيئية  بالممارسات
 المالية والمعنوية

إضافة حزمة حوافز في شكل مكافآت  -
وتعويضات للعاملين الذين يتصرفون 

 بشكل إيجابي لحماية البيئة

إدارة المزايا والخدمات 
 موارد البشريةمع إدارة ال

يجب أن تتم 
كل ستة 
 شهور تقريباً 

2 
ضرورة تقييم 

 البيئي األداء
 للعاملين

 التقييم في تضمين السلوكيات البيئية
 عن فقرة تضاف كأن للعاملين السنوي
 المحافظة في العاملين مساهمة مدى
 التقييم استمارة في العمل بيئة على

 السنوي

ة قسم التقييم والمتابع -
دارة العالقات التابع إل

 العامة
 الموارد البشرية إدارة -

ن ذلك يكو
من ثالث 
شهور إلي 
 ستة شهور

3 

تحسين المعرفة 
والوعي 
والمهارات 

لدي البيئية 
 العاملين

)حمالت عقد دورات تدريبية والندوات 
التثقيفية لمديري  التوعية الداخلية(

 اإلدارات ورؤساء األقسام وجميع العاملين
ية وتأثيرها لوكيات البيئعن أهمية الس

 اإليجابي علي الشركة

ن قطاع التدريب بالتعاو
مع قطاع إدارة الموارد 

 البشرية

من وقت 
ر بحيث ألخ

تكون بصورة 
دورية 
 ومستمرة

4 

تشجيع 
 وتحسين

المبادرات 
 البيئية لدى
 العاملين
 بالشركة

 عن مسئولة وحدة إلنشاء االتجاه -
 تلقي اإلجراءات البيئية والمسئولة عن

 ،واالقتراحات والمبادرات البيئية الشكاوى
 تواجه التي البيئية المشكالت وكذلك

األفكار  العاملين، والعمل علي تقديم
 المبتكرة واالقتراحات لتحسين الوضع

 الت البيئيةالبيئي ومعالجة المشك
إنشاء برنامج المسؤولية االجتماعية  -

 لزيادة وعي الموظفين بالبيئة للشركة

 رة العليااإلدا

سنة  -
كاملة إلنشاء 

 اإلدارة
ستة  -

أشهر 
إلنشاء 
 البرنامج

5 

االرتباط  تعزيز
الحضاري 
البيئي لدي 
 العاملين
 بالشركة

العمل علي تقوية االتصاالت واللقاءات 
الغير رسمية بين القيادة ومختلف 

تاحةالمستويات اإلدارية، و  ك إلشرا فرص ا 
 العاملين في األحداث والمشاريع

مبادرات البيئية وتحفيزهم معنويًا علي وال
 أداء السلوكيات البيئية في الشركة

اإلدارة العليا في كل  -
 قطاع

إدارة العالقات العامة  -
بالتعاون مع إدارة المزايا 

 لخدمات بالشركةوا

بمعدل كل 
 ثالثة أشهر

 الباحثة إعداد من :المصدر
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 العمل نظم عالقة وقوة نوع على لتعرفبا يالحال بحثال اهتم مقترحات لبحوث مستقبلية:
 كان بحثال متغيرات مجال ألن ونظراً  ،بسلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية األداء ةمرتفع
 امتداداً  يمثل نهوأ ،العملية الناحية أو األكاديمية الناحية من سواء لهامةا المجاالت من ومازال

 التي النقاط بعض بحثال نتائج أوضحت قدف المجال، هذا في بدأت التي العلمية مجهوداتلل
 األدبيات على ةالباحث اطالع ضوء وفى القادمة، الفترة في بحثلل مجاالً  تكون أن يمكن

 :التالي النحو على وذلك المستقبلية الدراسات بعض ةالباحث قترحت بحث.ال بمتغيرات المتعلقة
وهي تتبع قطاع  صاالتشركة المصرية لالتالبحث الحالي بمتغيراته على  تم تطبيق -أ

أخرى يمكن  على قطاعات بحثإجراء نفس ال ونقترح الباحثلذلك ي. تكنولوجيا المعلومات
 الذي يتطلب إعادة إجراء البحث علىأن يؤثر علي متغيرات البحث والعالقة بينها، األمر 

 ، القطاع الصحي، وقطاع التعليم.ةالصناعي قطاعات أخرى مثل القطاعات
 Jensen et al., (2013)على مقياس نظم العمل مرتفعة األداءفي قياس  نو اعتمد الباحث -ب

نظم العمل مرتفعة األداء وهي تعزيز المهارات، وتعزيز الدوافع، ة أبعاد لثالثوالذي يقيس 
لذلك توصي الباحثة باستخدام مقياس آخر يستخدم أبعاًدا أخرى في قياس  وتعزيز فرص.

 .نظم العمل مرتفعة األداء
سلوكيات المواطنة  على نظم العمل مرتفعة األداء فقط كمتغير مستقلث أثر تم بح -ت

سلوكيات أخرى على  مستقلة ، لذلك توصي الباحثة ببحث أثر متغيراتالتنظيمية البيئية
أو القيادة الملهمة أو القيادة األبوية أو  جودة بيئة العمل المواطنة التنظيمية البيئية مثل

 .التنمر في مكان العمل
مباشرة  سلوكيات المواطنة التنظيمية البيئية أثر نظم العمل مرتفعة األداء على تم بحث -ث

بدون استخدام أي متغيرات وسيطة، لذلك توصي الباحثة بإعادة الدراسة باستخدام متغيرات 
 وسيطة مثل الرضا الوظيفي، أو الرشاقة التنظيمية.
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ABSTRACT 

The main research aim was to investigate the effect of High 

Performance Work Systems (HPWS) on Organizational Citizenship 

Behaviors Environmental (OCBE). To achieve this goal, three 

hypotheses have been developed, and the analytical method was used to 

derive research hypotheses. It leads to improve the environmental 

performance of the applied company, which is Telecom Egypt 

company, and for the purpose of collecting primary data, a survey form 

was prepared, and a stratified random sample was selected from the 

research community, where it was distributed to a sample of (400) 

individuals working in the different sectors of Telecom Egypt in the 

main center in Cairo Governorate. The response rate in the research 

sample was (349) equivalent to (87.25%), and data analysis and testing 

the validity of hypotheses were relied on the statistical packages 

program (SPSS 25) and the (AMOS 25) program.  
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After analyzing the data, the research concluded that the overall 

scale of high-performance work systems has a direct and significant 

effect on the overall scale of organizational citizenship behaviors 

environmental. The research concluded with a number of 

recommendations, which are to enhance interest in Eco-Initiative by 

including them in the annual evaluation of workers, such as adding a 

paragraph on the extent to which workers contribute to maintain the 

work environment in the annual evaluation form, and providing 

opportunities to involve workers in environmental events, projects and 

Eco-Initiatives and motivating them morally and materially. The 

performance of environmental behaviors in the company, and the 

inclusion of behaviors that indicate Eco-Helping in performance 

evaluation models where employees with environmental behaviors are 

rewarded. 
key Words: High Performance Work Systems, Organizational 

Citizenship Behaviors Environmental, Telecom Egypt company. 


