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 المستخلص

َهدف البحث إىل حتليل وفهم العالقة بني املتغري املســــــــتقل، ممارســــــــات إدارة املوارد البشــــــــرية اخلضــــــــراء 
 ،ألخضـــــــر( واملتغري التابعاألخضـــــــر و التقييم ااالختيار ألخضـــــــر، اأببعاده )التوظيف األخضـــــــر، التدريب 

ل الدور الوســيط الذي يقوم به قناع( من خالاال  ،حل املشــاكل  ،املرونة  ،ملخاطرةااألداء اإلبداعي أببعاده )
وقد متثلت إشـــكالية البحث   اإلقتدار املعريف أببعاده)تكنلوجيا املعلومات، إختاذ القرار و التفكري اإلبداعي(

ــاابلت ــراء و األداء اإلبداعي من خالل  :يتل االؤ سـ ــرية اخلضـ ــات إدارة املوارد البشـ )ما هي العالقة بني ممارسـ
ــي وقد جرى إيضــــــاح أمهية البحث مبا جاءت به النتائج اليت حنصــــــل عليها   ؟ط(اإلقتدار املعريف كمتغري وســــ

لتدريسـي يف كلية الزراعة/ جامعة من إسـتطالع آراء عينة البحث يف املنظمة املبحوثة واليت متثلت ابلكادر ا
يل ( مســـــــتجيباً بواســـــــطة إســـــــتمارة االســـــــتبانة أليت أُعدت هلذا الغرض، وبَعد مجع وحتل45كربالء والبالغة)

البيانت إحصـــــــــــائياً ابســـــــــــتخدام جمموعة من األدوات اإلحصـــــــــــائية منها معامل اإلرتباط واإلحندار اخلطي 
إن جناح املنظمات يف عصــــر ائج تبلورة ابالســــتنتاجات منها، ملتعدد فقد مت احلصــــول على جمموعة من النتا

ــر واـلذ ي مُيكن احلصــــــــــــــول عليـه من املعرفـة أييت من خالل القـدرة العـاليـة يف جمـال إعتمـاد العمـل األخضــــــــــــ

 
 .قتصادإلوا  اإلدارةجامعة كربالء/ كلية  -1



  

450 

 25:  العدد

خالل)التوظيف األخضــر والتدريب األخضــر واإلختيار األخضــر والتقييم األخضــر( وهو جوهر عمل إدارة  
فيما كانت أهم التوصيات )التوجه ابالهتمام  ء والذي يولد املنافسة يف العصر احلايل.املوارد البشرية اخلضرا

هم يف احملافظة على البيئة والتنمية املســـــتدامة، وضـــــرورة إدامة مبمارســـــات املوارد البشـــــرية اخلضـــــراء واليت ُتـســــ 
 يم اخلضراء.(التواصل العلمي اخلارجي للوقوف على آخر التطورات العلمية واملعرفية حول املفاه

Abstract  
The Research aims at understanding and clarifying the relationship 

Between Independent variable Green Human Resource Management 

Practices Whit Dimenation (Green Recruit, Green Training, Green Selection, 

Green Evaluation) and The dependent variable Innovation Performance 

Whit Dimenation (Risk, Flexibility, Solving Problem, Persuasion) through 

Intermediate Role by Played Knowledgeability Whit Dimenation(Information 

Technology, Decision Making, Innovation Thinking) 

The problem of research was the following question: (What relationship 

Between Green Human Resource Management Practices and Innovation 

Performance through Knowledgeability Variable moderator). The 

importance of research in terms of results obtained through the survey of 

the views of the research sample in the organization investigated 

represented by the staff of college of Agriculture, Karbala University of (45) 

respondents by questionnaire That prepared for this purpose.  

After collecting and analyzing the data statistically using a set of statistical 

tools including correlation coefficient and multiple linear regression. A set of 

results was obtained which crystallized in the conclusion that: The success 

of organizations in the age of knowledge comes from the high capacity of 

green work that can be obtained Through (Green Recruit, Green Training, 

Green Selection, Green Evaluation) Which is the essence of the work of 

green human resources management, which generates competition in the 

present(Green human resources practices that contribute to the 

preservation of the environment and sustainable development, and the need 

to maintain scientific communication outside to see the latest scientific and 

knowledge developments on the green concepts). 

 المقدمة

ملنظمات اليت جرى إعتمادها من قبل  ايم احلديثة  بشــرية اخلضــراء من املفاهتـَُعد ممارســات إدارة املوارد ال
ــلـباً عليهـا ـــتداـمة البيـئة وعـدم الـتأثري ســــــــــــ ـلذا كـان لزاـما على تـلك املنظمـات العمـل  ،مـلا هلـا دور كبري يف إســــــــــــ

ئيســـــــــة ويف ضـــــــــوء ذلك كانت الفرضـــــــــية الر  ،مبنظور األداء اإلبداعي والذي حيتاج بدور إىل اإلقتدار املعريف
ــراء واالقتدار املعريف(   )توجد عالقةاألوىل  ــرية اخلضــ ــائية بني أبعاد ادارة املوارد البشــ إرتباط ذات داللة احصــ

وكانت الفرضـية الرئيسـة الثانية )توجد عالقة ارتباط موجبة بني أبعاد ممارسـات ادارة املوارد البشـرية اخلضـراء 
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ذات داللة احصــــــــائية بني أبعاد  )توجد عالقة ارتباطالثة  وتناولت الفرضــــــــية الرئيســــــــة الثواألداء االبداعي( 
كمـا جرى إعتمـاد جمتمع متثـل بتـدريســــــــــــــي كليـة الزراعـة/ جـامعـة كربالء   االقتـدار املعريف واالداء االبـداعي(

وبَعد إجراء عملية التحليل للبيانت اســـتنتج أبن )هناك عالقة احصـــائية قوية   اً ( مســـتجيب45وبعينة بلغت)
خلضــراء واألداء اإلبداعي من خالل الدور الوســيط لإلقتدار املعريف( ويف إدارة املوارد البشــرية ابني ممارســات 

ضــوء اإلســتنتاجات جاءت أهم التوصــيات منها)التوجه ابالهتمام مبمارســات املوارد البشــرية اخلضــراء واليت 
ى آخر لعلمي اخلارجي للوقوف علوضرورة إدامة التواصل ا  ،ُتسهم يف احملافظة على البيئة والتنمية املستدامة

 التطورات العلمية واملعرفية حول املفاهيم اخلضراء(.
فيمـا خصــــــــــــــص  ،جـاء املبحـث األول منهـا ليعرض منهجيـة البحـث ،تكون البحـث من أربعـة مبـاحـث

تناول املطلب األول مفهوم ممارسات إدارة املوارد   ،املبحث الثاين للجانب النظري وعلى وفق ثالثة مطالب
 ،وخص املطلب الثالث لألداء اإلبداعي ،وتضـمن املطلب الثاين مصـطلح اإلقتدار املعريف ،بشـرية اخلضـراءال

ــيـات البحـث فيمـا ذهـب املبحـث الرابع إىل  ،فيمـا تنـاول املبحـث الثـالـث اإلطـار التطبيقي إلختبـار فرضــــــــــــ
 لتوصيات اليت أسفر عنها اجلهد االحصائي.اخلروج ابالستنتاجات وا

 منهجية البحث: لالمبحث األو

ُيقـدم هـذا املبحـث املشــــــــــــــكلـة، األهـداف واألمهيـة، وكـذلـك منهج البحـث وأدوات مجع البيـانت  ــَ ســــــــــــ
 واملعلومات والتحليل واملعاجلة االحصائية فضاًل عن حدود البحث وعلى وفق االيت:

 أواًل: مشكلة البحث:
إدارة املوارد البشـرية اخلضراء ة البحث من خالل تسـاؤالت فكرية للعالقة بني ممارسـات إنطلقت مشـكل

و األداء اإلبداعي من خالل الدور الوســــــــيط لالقتدار املعريف، إذ أصــــــــبحت املنافســــــــة بني املنظمات على  
 احلداثة.مقدار ما تُقدمه من ممارسات خصراء هتتم ابلبيئة للفرد واجملتمع وهو مصدر متيزها يف عصر 

 وهنا تتبادر إىل الذهن التساؤالت اآلتية:
 ا هي العالقة بني ممارسات إدارة املوارد البشرية واإلقتدار املعريف؟.م .1
 ما هي العالقة بني ممارسات إدارة املوارد البشرية واألداء اإلبداعي؟. .2
املعريف كمتغري وســيط بني ممارســات إدارة املوارد البشــرية اخلضــراء  تبيان العالقة ملتغري اإلقتدار .3

 واألداء اإلبداعي؟.
 ئج اليت حنصل عليها من خالل هذه العالقة؟.ما هي النتا .4
 هل تتبىن املنظمة املبحوثة ممارسات إدارة موارد بشرية خضراء؟. .5

 ثانيًا: أهداف البحث:
 يهدف البحث إىل أآليت:

ميدانية لبيان أمهية تطبيق ممارســـــــات إدارة املوارد البشـــــــرية اخلضـــــــراء و تقدمي دراســـــــة نظريه و  .1
 بداعي، إذ تكون الدراسة كركيزة لدراسات الحقة.إلااإلقتدار املعريف واألداء 
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دف العمـل  .2  حتليـل مـدى قوة اإلرتبـاط بني متغريات البحـث كمصـــــــــــــــد ُيســــــــــــــهم يف حتقيق هـَ
 األخضر.

 رة املوارد البشرية اخلضراء بوصفها متغري مستقل.الوقوف على األطر النظرية ملمارسات إدا .3
ة معرفية مهمة يف عصــــــــــر التقدم العلمي الوقوف على الدور الوســــــــــيط لالقتدار املعريف كركيز  .4

 والتقين.
 ُيسهم يف االستفادة من هذه العالقة يف تعزيز جناح املنظمات ابلعمل يف بيئة خضراء. .5
ــتفادة من اإلقتدار املعريف يف حتســـني ا .6 ــراء من خالل بُعدي اختاذ القرار االسـ ــات اخلضـ ملمارسـ

 والتفكري اإلبداعي.
 ثالثا: أهمية البحث:

 البحث مبا أييت: جتلت أمهية
إلبداعي من خالل ايُقدم البحث رؤى فكرية عن واقع ممارســات إدارة املوارد البشــرية اخلضــراء واألداء  .1

 الدور الوسيط لإلقتدار املعريف.
إستنتاجات حبثية ستجعل املنظمة أمام فلسفة فكرية متكنها من تعزيز إعتمادها على  إَن ما تظهر من   .2

 بشرية اخلضراء.ممارسات إدارة املوارد ال
احلالية واملســــتقبلي، إذ تتوجه بشــــكل مباشــــر حنو   تتضــــح األمهية من خالل متطلبات املنظمة املبحوثة .3

إلبداعي واختاذ القرار فضــاًل عن بُعدي االعمل األخضــر مبا متتلكه من قدرات معرفية متمثلة ابلتفكري 
 اإلقناع وحل املشاكل.

ــتثنائية للمنظمة املبحوثة .4 كوهنا ذات قنوات تفاعل مع خمرجاهتا اليت ســــــــتعمل يف بيئة من   األمهية االســــــ
 اجب أن تكون بيئة خضراء ومستدامة.الو 

 خطط البحث الفرضي: رابعَا: مُ 
 و كيفيــة وجتمع معــاً أليت قــد تكون يف صــــــــــــــورة كميــة اثــل خمطط البحــث جمموعــة العالقــات املنطقيــة مي

يوضــح عدداً من األبعاد أو  ميســرٌ  وهو تصــويرٌ ،  (Rivet, 1992:20)املالمح الرئيســة للواقع الذي هتتم به 
كن قيــاس هــذه املتغريات على الرغم من إختالفهــا يف األمهيــة يف ملتغريات ذات العالقــة، إذ ميُ جمموعــة من ا

 يوضح ذلك. (1)والشكل املنظمات، 
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 (2)( خمطط البحث الفرضي1الشكل )
 خامسًا: فرضيات البحث:

ثل أفضـــــــل املرتكزات لبناء طار النظري للبحث متُ إلها من اءاـصــــــ جرى إســـــــتقل الفروض العلمية اليت لع
الفرضــيات اليت يســتند اليها اجلانب التطبيقي من البحث، فقد أفاد عنوان البحث الدور الوســيط لإلقتدار 
ــيغت  ــوء ذلك صــــ ــراء واألداء اإلبداعي ويف ضــــ ــرية اخلضــــ ــات إدارة املوارد البشــــ املعريف يف العالقة بني ممارســــ

 فرضيات الرئيسة واليت مفادها:ال
ــية ال .1 ــة األوىل: )الفرضـــ ــائية بني أبعاد ممارســـــات إدارة املوارد رئيســـ توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصـــ

 .البشرية اخلضراء واإلقتدار املعريف(

 
 املصدر: من إعداد الباحث ابإلعتماد على ما حدده الُكتاب: -2
(6 :Renwick et al,2013(و )Yasliza & Othman, 2017: 7,)(Owino& Kwasira, 2016: 22) 

(Opatha,2014:110)،الكمري وعباس( .2015( )Zhou, et al, 2005: 1049(و ) ،41: 2000القطاونة) 

دارة إممارسات 

البشرية الموارد 

 خضرألالتوظيف ا

 خضرألالتدريب ا

 خضرألاالختيار ا

 خضرألالتقييم ا

 بداعيإلداء األا

 ةالمخاطر

 المرونة

 حل المشاكل

 قناعإلا

 

تكنلوجيا 

 المعلومات

اتخاذ 

 القرار

التفكير 

 بداعيإلا

قتدارالمعرإلا
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موجبة بني أبعاد ممارســات إدارة املوارد البشــرية اخلضــراء   )توجد عالقة إرتباطالفرضــية الرئيســة الثانية:   .2 
 .واألداء اإلبداعي(

)توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصـــــائية بني أبعاد اإلقتدار املعريف واألداء   الفرضـــــية الرئيســـــة الثالثة: .3
 اإلبداعي(.

ممارســات أبعاد  ية بني  توجد عالقة أتثري ذات داللة معنو )الفرضــية الرئيســة الرابعة: اليت تنص على أنه  .4
 .(قتدار املعريف أببعادهإدارة املوارد البشرية اخلضراء واإل

أبعاد يوجد أتثري ذات داللة معنوية بني  اختبار الفرضـــــــــــــية الرئيســـــــــــــة اخلامســـــــــــــة: اليت تنص على أنه ) .5
 .ممارسات إدارة املوارد البشرية اخلضراء واألداء اإلبداعي(

العالقة  لفرضـية السـادسـة ابختبار الدور الوسـيط لإلقتدار املعريف يفالفرضـية الرئيسـة السـادسـة: تتعلق ا .6
 (.ممارسات إدارة املوارد البشرية اخلضراء واألداء اإلبداعيأبعاد بني 

 سادسًا: منهج البحث:
املنهج الوصـــــفي والتحليلي يف أتطري اجلانب النظري، فضـــــاًل عن دراســـــة وحتليل عالقات   جرى إعتماد

 اإلرتباط واجتاهات التأثري بني ُمتغريات البحث.
 .سابعًا: مجتمع البحث وعينته

ــاعي البحــث، جرى إختيــار جمتمع وعينــة  إلغنــاء متطلبــات اجلــانــب التطبيقي، وحتقيق أهــداف ومســـــــــــــ
لتحقيقـه، فقـد جرى إختـيار كلـية الزراعـة/ جـامعـة كربالء جمتمعـاَ للبحـث وبواقع البحـث تتفق مع مـا يهـدف 

( 103غ )( من اجملتمع البال%44وبنســـــــــبة )  ا( ُمســـــــــتجيب45عينة عشـــــــــوائية من تدريســـــــــي الكلية بلغت )
 تدريسياً.

 ثامنًا: أدوات جمع البيانات واملعلومات: وتضمنت اآلتي:
فضـاًل عن  ،دورايت )العربية واألجنبية(، والرسـائل واالطاريح اجلانب النظري: جرى إعتماد الكتب وال .1

 البحوث والدراسات املنشورة على شبكه املعلومات الدولية )األنرتنيت(.
االســــتبانة: وهي املصــــدر الرئيس للحصــــول على املعلومات والبيانت   اجلانب التطبيقي: جرى إعتماد .2

 اليت أعتمدها الباحث وفق مقياس ليكرت اخلماسي.
 تاسعًا: حدود البحث:

احلدود املكانية: جرى تطبيق البحث يف كلية الزراعة/ جامعة كربالء لوجود مورد بشــــري حيقق هدف  .1
 ات خضراء وجبهود معرفية وإبداعية.البحث مبا يقوم به من توجه حنو العمل مبمارس

 .1/6/2019لغاية  1/2/2018احلدود الزمانية: حددت املدة من  .2
 متثلت مبا جاء به البحث.احلدود البشرية: و  .3



  

 قة بني ممارسات إدارة املوارد البشرية اخلضراء واألداء اإلبداعيالريف يف الع الدور الوسيط لالقتدار املع 

455 

 الجانب النظري : المبحث الثاني

ــراء   ــرية اخلضــ ــات إدارة املوارد البشــ ــفية ملتغريات البحث ممارســ ُيقدم هذا املبحث األطر النظرية الفلســ ــَ ســ
 املعريف واألداء اإلبداعي وعلى وفق ثالثة مطالب وكما يلي: إلقتداروا

ــراءمُ :  امَلطلب األول ــرية الخض ــات إدارة املوارد البش  Green Human Resourceمارس
Management Practices  

 Conceptأواًل: املفهوم. 
يف املدة األخرية فهو مل تكن ممارســــــات إدارة املوارد البشــــــرية اخلضــــــراء ُمصــــــطلحاً واســــــع االنتشــــــار اآل 

ــر وهو عامل رئيس لتفوق املنظمات من خالل العالقة مع  ــطلح حديث يف األدب اإلداري املعاصــــــــــ ُمصــــــــــ
رسـات اخلضـراء إلدارة اإلقتدار املعريف و األداء اإلبداعي، وسـائر النشـاطات واملسـامهات والسـياسـات واملما

( يف تسـعينات القرن املاضـي إىل Jabbour& Jabbour, 2015: 1826املوارد البشـرية اخلضـراء، فقد أشـار)
ليت ركزت على ا( و Biehler, 1994, Hale,1995, Wehrmeyer, 1996ظهور بعض الدراســــات منها )

ــع البيئي وتكــاملــت تلــك الــدر Greening)ختضــــــــــــــري,  ــبــب التوســــــــــــ اســــــــــــــــات على يــد  ( املنظمــات بســــــــــــ
(Rinok,2008حيث مت تداول مصطلح إدارة املوارد البشرية اخلضرا ).ء 

من   ( إن معىن األخضـــــــر هو األرض احملاطة ابخلضـــــــرةTiwari& Bangwal, 2015: 45-46وضـــــــح)
اإلنتقال اىل اللون    األعشــاب واألشــجار واهلواء النقي واملوارد الطبيعية، وهذا يعين بوجود الصــلة ابلطبيعة و

( Mandip, 2012: 243) خضــر والذي مُيثل العمل واحملافظة على تلك املوارد. يتمثل املفهوم وكما بنياأل
مبجموعة من السـياسـات والنشـاطات ذات املخرجات املسـتدامة داخل نطاق املنظمة وبيئتها اخلارجية وهو 

 سلسلة أعمال تنعكس على املمارسات اخلضراء إلدارة املوارد البشرية.
ــراء تشـــــــــري إىل األعمال والفعاليات ذات اPrasad, 2013: 16وأكد ) لتأثري ( أبن املمارســـــــــات اخلضـــــــ

ــديق للبيئة وابلوقت   ــناع املعرفة ه نفـســــ الصـــ ــفات صـــ تعمل على إدامة رأس املال الفكري الذي حَيمل مواصـــ
ات اليت أبهنا تلك املمارســــــات والعمليات والقرار   (Opatha,2014: 103))لديه قدرة معرفية( يف حني بني 

إجياد املوارد البشــــــــرية واملنظمة تســــــــتهدف األنظمة من حيث التطوير والتنفيذ والصــــــــيانة املســــــــتمرة ومن ث 
 اخلضراء.

ــراء ملعاجلة ومحاية البيئة من uddin, 2018:384تناول ) ــرية اخلضـــــــــــ ( لقد نشـــــــــــــأت إدارة املوارد البشـــــــــــ
ــل تطور عل ــتدامتها، إذ حصــــ ــيئة اليت تؤثر على إســــ ــات الســــ ــرية  املمارســــ ــات املوارد البشــــ حنو كافة ى ممارســــ

وتطور وتدريب فهي تعمل على أن حيافظ العمل عليها وهي عبارة اإلسـتخدام األمثل لتلك البيئة من أداء 
عن جمموعة من األنشــــــــــطة اليت تقوم هبا املنظمات أو الشــــــــــركات واليت ُتســــــــــهم حبماية البيئة واحلفاظ على 

ا األنســان وتشــمل مجيع األعمال من التدريب، حتليل الوظائف، التطوير توازهنا وإبعاد الكوارث اليت حُيدثه
طي خمتلف الفوائد اخلضـــــراء. تعمل ممارســـــات إدارة املوارد البشـــــرية اخلضـــــراء على هنج االســـــتخدام  واليت تع

 املســــــتدام ملوارد األعمال وتعزيز تلك االســــــتدامة من خالل عملياهتا ممثلة ابلتدريب، التوظيف، وإجياد نوع
خلضـراء إلدارة املوارد البشـرية من من املوارد البشـرية اليت حتمل تلك املواصـفات، وغالباَ ما تفهم املمارسـات ا
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 25:  العدد

ــتخـــدام   ــات من جـــدول األعمـــال البيئي الواســــــــــــــع االســــــــــــ خالل الرجوع إىل املخرجـــات لتلـــك املمـــارســــــــــــــ
(Chaudhary, 2018: 305.) 

شــرية اخلضــراء مُيثل النشــاطات الفاعلة لعمل وتطبيق ويرى الباحث أبن مفهوم ممارســات إدارة املوارد الب
ــراء مع احلفـاظ على طـاـقات الزبون اســــــــــــــرتاتيجـيات املنظمـات لتح ــر واخلـدمـة اخلضــــــــــــ قيق املنتوج األخضــــــــــــ

الداخلي)ذوي املهارات اخلضـــــــــــراء( ووالء الزبون اخلارجي الذي أصـــــــــــبحت لديه مشـــــــــــاعر قوية حنو اقتناء 
ــاًل عن أهنـا تع ــراء فضــــــــــــ ـــية املنتجـات اخلضــــــــــــ مـل على احملـافظـة على ـقدرات املنظمـة مبـا حيقق امليزة التـنافســــــــــــ

 املستدامة.
 Importantنياً: األمهية:اث

ممارسـات إدارة املوارد البشـرية اخلضـراء إىل حتقيق مجلة من األمور اليت حتقق هدف   تؤدي عملية إعتماد
( أبهنا تعمل على ختفيض دوران العمل وتوفري Cherian& Jacob, 2012: 32ألخضـر، فقد أكد)االعمل  

ــتـدام والتقليـل من اإلحتيـاجـات للزبون الـداخلي واخلـارجي وهـذا بـدوره يؤ  األثر  دي إىل تعزيز اإلنتـاج املســــــــــــ
صــــــــاصــــــــات ندرة كما تخ االبيئي من خالل احملافظة على العاملني ذوي الكفاءة )مؤهالت خضــــــــراء( فهم  

ــراء إىل جمموعة  ــات اخلضــ ــية هلا. متتد نتائج املمارســ ــورة الشــــركة ويعمل على زايدة القدرة التنافســ حُيَســــن صــ
واســرتاتيجيات املنظمة مبا حيقق مة بني عمل املورد البشــري  ءويل الفاعل للمواذات الطابع الشــمالنشــاطات  

العمليات اخلضــراء، التســويق األخضــر، ســلســلة جتهيز أخضــر، متويل أخضــر األمر الذي يؤدي إىل حتســني 
(. إن العمل ابملمارســـات اخلضـــراء إلدارة املوارد البشـــرية يعين Mishra.et al,2014:28)الســـمعة للمنظمة  

ملبدعة املتعلقة ابســـــتدامة البيئة، فعمل املوظف ابلســـــلوك احلفاظ على الســـــياســـــات والســـــلوكيات املبتكرة وا
ــراء فضـــــاَل عن حتويل املوظفني العادين إىل موظفني ذات أعمال  ــر املنســـــجم مع املمارســـــات اخلضـــ األخضـــ

يئة وهذا ما تتنافس جيعل من املنظمة أن تكون خضــراء تعمل مبمارســات مســتدامة تليب حاجة الب ،خضــراء
 .(Uddin, 2018: 385من أجلة منظمات اليوم )

( أبهنا توفر العمل للمعطيات اخلضــــــــــراء والشــــــــــراء األخضــــــــــر Dorantes& Fierro, 2018: 6وبني )
وهي مهمة للزبون كافة  وتكنلوجيا املعلومات اخلضــــراء والدعم اللوجســــيت األخضــــر فتكون النتائج خضــــراء  

لى مســـــــتقبل األجيال، ووضـــــــح  عن احلفاظ على البيئة واســـــــتدامتها واحلفاظ ع  الداخلي واخلارجي فضـــــــالَ 
(Choudhary& Singh, 2018: 8)   أبهنا توفر جمموعة من النشــاطات املســتدامة النتائج واليت تعمل على

تطبيقها املنظمات هبدف حتســــــني األداء البيئي املبين على أســــــاس هذه املمارســــــات اخلضــــــراء إلدارة املوارد  
( أن املمارســات اخلضــراء تعمل على تعزز الوعي Priya & Shree, 2019: 389رية، يف حني تناول )البشــ 

لدى العاملني حنو البيئة الداخلية واخلارجية)اخلضـــــراء( من خالل برامج التدريب والتطوير األخضـــــر فضـــــاَل 
ــراء كما تعم ــطة اخلضـــــ ــاب تلك املوارد املهارات واخلربات اإلدارية يف األنشـــــ ل على احملافظة على  عن إكســـــ

 الطاقة يف مكان العمل.
يرى الباحث أبن أمهية ممارســـــــات إدارة املوارد البشـــــــرية اخلضـــــــراء تتجلى ابحملافظة على البيئة الداخلية و 

 الســالمة للموارد البشــرية )الداخلية واخلارجية( والعمل على ريواخلارجية من اهلدر)بيئة خضــراء( وتوفري معاي
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فس الشـــــديد بني املنظمات حول العمل مة التجارية والرايدة للمنظمة يف ضـــــوء التناحتســـــني الســـــمعة والعال
 ألخضر.ا

 Dymenationاثلثاً: األبعاد:
 &Owino( و )Yasliza & Othman, 2017: 7( و)Renwick et al,2013: 6أشــــار كل من )

Kwasira, 2016: 22), (Opatha,2014:110 ــ )التوظيف ألخضـر، اإلختيار  ا( إىل أن األبعاد متثلت بـــــــــــــ
 .ألخضر(، و سنتناول ذلك مفصالً األخضر والتدريب االتقييم  ،ألخضرا

  Green Recruit التوظيف األخضر: .1

ــراء كــافــة ومنهــا التوظيف فقــد بني  هنــاك توجهــات لــدى املنظمــات حول األعمــال ابن تكون خضــــــــــــ
(Milliman, 2013: 32تتبىن املنظمات اإلســــــــــتقطاب ) مل املعلومات الكاملة للمورد البشــــــــــري الذي حي

حول إجياد بيئة مثالية خالية من عوامل االضرار هبا )بيئة خضراء( ولدية فهم لثقافة املنظمة اخلضراء وجيب 
َعْد من قبل املنظمة متطلبات العمل يف منظمة خضـــــراء. يتطلب العمل هبذا 

ُ
أن يظهر الوصـــــف الوظيفي امل

( أبن Fayyazia, et al, 2015: 103، فقد أوضــــــــحت )إســــــــلوب التوظيف التقليدياملنظور االبتعاد عن 
املنظمة عليها التأكيد على مقومات االســــتدامة واحلفاظ على البيئة )اخلارجية والداخلية( ابعتماد إســــلوب 
 التوظيف ِعرب وســائل اإلتصــال الســريعة )التوظيف االفرتاضــي( وإعالن متطلبات العمل الذي حتدد نتائجه

املرشـــــــــــحني ة أو خدمية( وأن تكون املمارســـــــــــات واألنشـــــــــــطة املطلوبة من قبل  أبن تكون خضـــــــــــراء)انتاجي
 للتوظيف خضراء كافة. 

ــة شـــــــديدة بني املنظما ــرية الكفأصـــــــبحت املنافســـــ ــتقطاب املوارد البشـــــ  ,Sayedة، فقد بني)وءت إلســـــ
ارف ارد البشـرية حاملة املع( أبن عملية التوظيف جتري من خالل اإلسـتقطاب والتوظيف للمو 721 :2015

ــتخدمون األفكار واملعاي ــغل الوظيفة،  ريواملهارات واملواهب والذين حيملون ويســـــ ــراء عند التقدمي لشـــــ  اخلضـــــ
ويُعد ذلك عاماًل مهماً يف اجلذب واإلختيار ومن ث التوظيف بســــــبب إعطاء مســــــاحة واســــــعة للمتقدمني 

ــراء للمنظمة مما يعين  ــالالطالع على الثقافة اخلضــــــ ــاهتا ونشــــــ ــراء، وجتري عملية أن مجيع ممارســــــ طاهتا خضــــــ
 االنتقاء ألفضل املتقدمني للتوظيف من محلة الثقافة اخلضراء لشغل تلك الوظيفة.

( أبن منظمات اليوم تتنافس على العمل يف بيئة خضــــــــــراء فَعِمدْت على Uddin, 2018: 384وبني )
املوارد البشـرية ذات ئل اإلتصـال للحصـول على إجياد التوظيف األخضـر من خالل إعتماد جمموعة من وسـا

 املواصفات اليت تتطابق مع التوصيف الوظيفي املطلوب لتلبية اإلحتياجات واملمارسات اخلضراء للوظائف.
ليت ترغب يف األخضــــــر ميثل أســــــاس تفوق املنظمات  اويرى الباحث بناءاً على ما ســــــبق أبن التوظيف 

ري الذي حيمل املهارات واخلربات واملعارف خالل توظيف املورد البشاحلصول على الرايدة يف األعمال من  
 )اخلضراء( واليت تؤهله إلجناز األعمال مبخرجات خضراء.

 Green Training التدريب األخضر: .2

ــيف من مهارات  ــراء مبا يضـ ــرية اخلضـ ــات إدارة املوارد البشـ ــر أحد أهم أبعاد ممارسـ يـَُعد التدريب االخضـ
أبنه ُيســــــهم يف زايدة وتعزيز اجلهود املعرفية اخلضــــــراء ( Tang, 2018: 41وضــــــح ) خضــــــراء للعاملني، فقد
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واملواقف، املهارات وتدعيم اخلربات ومعاجلة املشــاكل البيئية فضــاًل عن إجياد املناخ البيئي األخضــر ابعتماد  
فري الفرص واملســــامهة جمموعة من الربامج التدريبية اليت حُتافظ على الطاقة وتقلل العادم يف مكان العمل وتو 

( هو نشـاط من أنشـطة املوارد البشـرية اخلضـراء Uddin, 2018: 384تقليل وحل مشـاكل البيئة. وبني ) يف
ــرـية إلكســـــــــــــــاب املهـارات وفهم املتعلقـات البيئـية ومن ث العمـل على  واـلذي يعمـل على هتيـئة املوارد البشــــــــــــ

التدريبية والتطويرية لتعزز الوعي إذ أن مجيع املهارات واملعرفة )اخلضراء( واليت تتولد مع املمارسات    ،محايتها
( أبن التدريب  Priya& Shree, 2019: 385وبني ) وتقوي مواقف العمل وُيســـــــهم على تنفيذ العمليات.

ملمارســات اخلضــراء داخل وخارج األخضــر مُيثل جمموعة الربامج اليت تقوم هبا اإلدارة ملوظفي املنظمة حول ا
ــراء هلم ومن ث نقل املعرفة واملهارة واخلربة حول تلك املنظمة واملتمثلة يف حتديد اإلحتي اجات التدريبية اخلضـ

ــياســـات واملمارســـات اخلضـــراء من خالل ترتيب الندوات واحملاضـــرات والربامج يف املنظمة والرتكيز  تلك السـ
 زأ من ممارســــــــات املوارد البشــــــــرية اخلضــــــــراء وهلا أتثري واضــــــــح على النتائج على أن متثل الربامج جزء ال يتج

 السلوكية اإلجيابية يف العمل وتكون مستوى الفائدة معتمداً على رغبة تلك املوارد للتدريب األخضر.
 Green Selecting اإلختيار األخضر: .3

ن اإلختيار إذ يعين رفد املن  ،ظمة ابلكوادر املعرفية واملهارية من األمور املهمة لدى املنظمات هو ُحســـــــــــِ
نه اإلطار الذي من خالله جتري عملية اإلختيار للموظفني ذوي ( أبRahimian, 2014: 44فقد وصـفه )

املواصــــــــفات واخلربات لشــــــــغل وظائف حمددة إعتماداَ على الســــــــلوكيات واملعارف واملهارات اخلضــــــــراء اليت  
ــائ ــات تلــــك الوظــ ــابق مع متطلبــ ــا واليت تتطــ ــد )حيملوهنــ ( إن Chugan& Mehta, 2015: 78ف. وأكــ

أن أتخذ بنظر اإلعتبار متطلبات الكفاءة طويلة األمد للمتقدمني ومبا  اإلختيار األخضـــــــــر هو عملية جيب
ينسـجم مع هدف املنظمة وثقافتها مع إعداد الوصـف املناسـب يف مرحلة املقابلة وتوافق مواصـفات املرشـح 

لوظيفة يف املنظمة ِمن ســياســات ونشــاطات والتزامات للتنمية املســتدامة للعمل مع األدوار املقرتحة لشــغل ا
( أبنه العملية اليت يتم Jabbour& Jabbour, 2015: 1828وأشـار) اخلضـراء وهي أهداف منظمات اليوم.

ـــتدام من املتقـدمني للتوظيف ومن  فيهـا إختـيار حـاملي اخلصـــــــــــــــائص املثـاليـة اليت ـتدعم التوجـه البيئي املســــــــــــ
نظمة مع التنشـــــئة ما بني لألفكار والرؤى حول البيئة اخلضـــــراء وإمكانية إســـــتخدامها يف أعمال امل  احلاملني

ثقافة املتقدمني وثقافة املنظمة مبا يضـــــــمن حتقيق االســـــــرتاتيجيات اخلضـــــــراء لتلك املنظمة مع احلفاظ على 
ختيار األفضـــل من أبنه العملية اليت تؤســـس ال  (Uddin, 2018: 384)خصـــوصـــية املتقدمني للعمل. وبني  

ارسون يف حياهتم اخلاصة هنم ميُ أاخلضراء فضاًل عن    بني املرشحني والذين يفهمون جيداً متطلبات الوظائف
 األعمال والسياسات واملمارسات اخلضراء واليت ال تؤثر سلباً على البيئة.

 Evaluating Greenالتقييم األخضر:  .4

ــرية تعمل املنظمات مببدأ التأكد من أن مجع املخ ــراء وهذا حيتاج إىل تقييم املوارد البشـــ رجات هي خضـــ
( أبن تقييم األداء ميثل Sayed, 2015: 723هذه العملية التقييم األخضــــر وكما أشــــار )اخلضــــراء وتســــمى 

جمموعة املعايري واملقاييس اخلضـراء املوضـوعة ِمن قبل الشـركة إلجراء املقارنة مع ما خُمطط له واملنفذ من قبل 
املوظفني. ووضـــــــح يضـــــــاف إىل ذلك الســـــــلوك األخضـــــــر الذي يُعد أحد املقاييس يف تقييم أداء  العاملني،
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(Margretha, & Saragih, 2013: 4 أبن املنظمات تعمل على مطابقة النتائج ألدائها مع ما خمطط له )
فتاح يف ضـــوء اهلدف األخضـــر هلا، وجيري ذلك ابعتماد الوصـــف الوظيفي )للوظيفة وشـــاغلها( وهو يُعد م

ن أفكار ومقرتحات ونشاطات تنسجم جناح األداء األخضر ِمن خالل خمرجات األداء فضاًل عما قدموه مِ 
( أبهنا تلك العملية اليت ميكن التأكد ِمن خالهلا (Uddin, 2018: 385مع هدف املنظمة اخلضـــراء. وبني  

عتماد مقارنة املخرجات اخلضـــراء مع أبن أداء املوظفني هو أداء أخضـــر ســـواء كان أداًء فردايً أم مجاعياً واب
 املخطط هلا.

 Knowledgeabilityتدار املعريف اإلق: املطلب الثاني

  Conceptأواًل: املفهوم. 
املعريف من املصـــطلحات احلديثة الذي يســـتوجب املزيد من الوقت والعمل لَفهمه  مصـــطلح اإلقتدار نَّ إ

(، إذ ميثل اإلقتدار املعريف اإلمكانية اليت تعمل على إعادة Anderson, 2015: 16وإيضـاحه، فقد تناوله )
رة من منظمـة تقليـديـة إىل منظمـة معرفيـة حبيـث تتحول إىل منظمـة رايديـة ومتتلـك القـد توصــــــــــــــيف املنظمـة

العـالـية على مواجهـة التحـدايت من خالل املعـارف التكنلوجـية احلـديـثة وهبـذا ميكن لالقـتدار أن يعمـل على  
ــة. ــة معرفيـ ــة ومن ث اىل منظمـ ــدمـ ــتخـ ــة من خالل النوع أو النشـــــــــــــــــاط أو النظرايت املســــــــــــ ــل املنظمـ  حتويـ

ــؤولني خارج الدور الت (Jonesووصـــــــــف) ــفة اليت حيملها األفراد املســـــــ قليدي، إذ حيملون من أبنه مُيثل الصـــــــ
القدرات املعرفية واألســـــــــــاليب املؤســـــــــــســـــــــــية ليصـــــــــــبحوا مقتدرين يف معرفة ومعاجلة حمتوى األعمال املناطة 

 (.Jones, 2016: 10هبم،)
مُيثـل قـدرة األفراد على اإلملـام الكبري بظروف  املعريف ( أبن اإلقتـدارPeter, et al, 2019: 5أشـــــــــــــــار)

عملهم وفهم اإلجراءات والقواعد اليت يتبعوهنا ويســـــــتطيعون التصـــــــرف ابلطريقة املناســـــــبة بعيدة عن هياكل 
التنظيم التقليدية ولديهم القدرة على إحداث التغريات حنو األفضــــــــــــــل واســــــــــــــتخدام التفكري املعريف لتحليل 

ملقدرة على يولد لديهم ا متكامالً  اً معرفي  اً ناســبة هلا، وهذا يعين ابهنم حيملون املاملول املاملشــاكل ووضــع احل
 إجناز األداء العايل.

ومن خالل ما تقدم فأن مفهوم اإلقتدار يتمثل يف جمموع املقدرات الفكرية واملهارات واخلربات العملية 
 ُتســــــــــــــهم يف منو املنظمـــة معتمـــدين على برية اليتاليت حيملهـــا العـــاملون ولـــديهم إمكـــانيـــات اإلبـــداعيـــة الك

 تكنلوجيا املعلومات فضاًل عن القدرة على إختاذ القرارات السليمة بدون تردد.
 Importantاثنياً: األمهية. 

( اىل 108: 2012تتمثل األمهية من خالل ما جاء به بعض الكتاب والباحثون، فقد أشـــــــــار)أوزي، 
يســتوعب مقوماهتا واإلســتفادة من إمكانهتا ويقود اىل التنمية و ممارســة رفة فهو إرتباط اإلقتدار املعريف ابملع

السياسات وإتباع الوسائل واإلسرتاتيجيات وهو كفيل ابلتغلب على العقبات كافة اليت حتول دون النهوض 
ــالة قدرات علمية معرفية تكســـــــب املنظمة واجملتمع أســـــــباب القوة امل  تينة.ابلعمل فاحلاق بركب التقدم مســـــ

 ( إىل أنـــه يعمـــل على ترقيـــة األفراد العـــاملني إىل املنـــاصـــــــــــــــــب العليـــا يف جمـــالGunter, 2016: 9بني)و 
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ــؤولية وبناء أفكار ختدم العملية اإلنتاجية أو اخلدمية   ــهم وهم ممن لديهم إمكانية حتمل املســــــــــ ــاصــــــــــ إختصــــــــــ
 .ويتحلون بروح املسؤولية

مل على حتســني املقدرات والقابليات املعرفية عريف يع( أبن اإلقتدار املPeter, et al: 2018: 9أوضــح )
لدى ذات الفرد ملواجهة وحل املشــاكل وتثبيت احللول ملواجهتها مســتقباَل وهو يُعد من املصــادر اليت تعزز  
مرونة التفكري املعريف يف حتديد العوامل احمليطة ابألعمال ومن ث العمل على وضـــــــــــــع االمكانت والقدرات  

 ال.لك األعمإلجناز تكافة 
املعريف من عوامل قوة ســواء  وأتســيســاً على ما ســبق يرى الباحث أن األمهية تتلخص مبا يوفره اإلقتدار

كانت معرفية أو عملية إىل األفراد أو املنظمات واليت ُتســــــــــهم يف التقدم والرقي وحتقيق األهداف بشــــــــــكل 
اَ من عناصـر امليزة التنافسـية لدى أسـرع من تلك اليت تعتمد املهارات التقليدية فضـاَل عن كونه أصـبح عنصـر 

 املنظمات ومفتاح للرايدة.
( وكمـا 2015جرى إعتمـاد األبعـاد اليت حـددهـا)الكمري وعبـاس، Dimenationعـاد.اثلثـاً: األب

 -يلي:
 Information Technology تكنلوجيا المعلومات. .1

 -)الســـــــــــــمعيات كنلوجيا( ظهرة التكنلوجيا يف قطاع املعلوماتية وارتبطت بت44: 2013بني)احلبيب، 
البصــــرايت( إذ أصــــبحت جمتمعة يف جهاز الكومبيوتر املرتبط ابلشــــبكة املعلوماتية وبذلك جند انفســــنا أمام 
منط جديد ومتطور يثري رهانت كبرية خبصــــــــــــوص إدارة املنظمات مبا يتيح الوصــــــــــــول اىل كميات كبرية من 

ــادر متـعددة وـبذـلك ـتدعم تـقدم املنظمـة.  ( أبن تكنلوجـيا 15: 2017ش، وبني)عـاياملعلوـمات ومن مصــــــــــــ
ــنــاعيــة وغريهــا من  املعلومــات مبثــابــة تطبيق التكنلوجيــا اإللكرتونيــة وفيهــا احلــاســـــــــــــــب اآليل واألقمــار الصــــــــــــ
التكنلوجيا املتقدمة إلنتاج املعلومات الرقمية والتناظرية وختزينها وإســــــــــرتجاعها وتوزيعها من مكان آلخر مما 

علومات من العناصـر املهمة اليت تعمل على تعزيز عمل املنظمات، وجيا املعد تكنلتُ   سـهل عمل املنظمات.
ــار) ليت ميكن من ا( إىل أن تكنلوجيا املعلومات تُعد من التقنيات احلديثة  Maity, et al; 2019: 3فقد أشــ

ــاَل عن األهـداف املرغوب حتقيقهـا، فهي  ــاـفة القيمـة للعملـيات )االنـتاجـية أو التنظيمـية( فضــــــــــــ خالهلـا إضــــــــــــ
 ديث إلدارة املشاريع يف الوقت احلاضر.لسلوك احلا

من مصـادر التقدم للمنظمات واألفراد من  ن تكنلوجيا املعلومات تُعد مصـدراً ملا ورد أعاله فا  وأتسـيسـاً 
خالل تطبيق الشــــــــبكة املعلوماتية إليصــــــــال واحلصــــــــول على آخر التطورات واإلبداعات واملعارف يف جمال 

 اليت تقدمها إىل الزبون.الكبرية األعمال فضاَل عن اخلدمات 
 Decision Making إتخاذ القرار:  .2

القرار هو العملية اليت تتضـمن التفكري اجلاد يف   ( اىل أن إختاذ32-31: 2010  ،أشـار)ريلي وكليمان 
املشـــــــكلة قيد الدراســـــــة مبا يف ذلك اهليكل الشـــــــامل هلا وتفصـــــــيالته ومعتقداته والتحليل للمنهج الشـــــــامل 

األدوات اليت ُتســـهم يف ســـرعة الوصـــول إىل حالة القرار النهائي مبا يضـــمن جناح تطبيق القرار وجمموعة من 
ــيح الفرق بني 271-270: 2016 ،مق)فتيحـةوحتقيق اهلـدف منـه. وتع القرار وعمليـة إختـاذ ( إىل توضــــــــــــ
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مل من ( هو عDecisionفالقرار) ، خيتلفان أيضـــاَ حبســـب النشـــاط املســـتهدفنيعن أن االثن القرار فضـــالً 
أعمال اإلختيار والتفضـــــــــيل يتمكن مبوجبه املدير من التوصـــــــــل إىل ما جيب عمله يف مواجهة موقف معني 

( فتشـــــــري إىل العملية Decision Makingلعمل الذي يشـــــــرف عليه، أما عملية إختاذ القرار )من مواقف ا
يار والتفضــيل أو االمكانيات اليت تبىن على الدراســة والتفكري املوضــوعي للوصــول إىل قرار معني، أي االخت

تتمثل يف االختيار   املتاحة، حيث أن أســاس إختاذ القرار وجود البدائل اليت تؤدي بدورها إىل إجياد مشــكلة
( أبن إختاذ القرار هو عملية االختيار ألفضل البدائل 43:  2017  ،من بني تلك البدائل. وتناول )العوض

 وقعة لكل بديل يف حتقيق األهداف املطلوبة.املتاحة بعد دراسة وحتليل النتائج املت
البــدائــل املتــاحــة ملعــاجلــة أو ويرى البــاحــث أن إختــاذ القرار هو عمليــة حتليــل ومقــارنــة بني جمموعــة من 
، على أن جتري عملية إختاذ حتديد هدف معني مبا يضـــــمن أن تكون عملية اإلختيار ألفضـــــل تلك البدائل

 .أتثريه على اهلدف الذي ُأختذ من أجله القرات ابلوقت املناسب لكي ال يفقد
 Innovation Thinking التفكير اإلبداعي. .3

أن التفكري الذي يرتبط ابألبداع ميكن األفراد من التوصـــــل إىل (  Kelly& Irene, 2010: 255أشـــــار)
 احللول املناســـبة للمشـــكالت واملواقف الصـــعبة ومن خالل إســـتخدام املعارف اإلبداعية أي إدخال اإلبداع

وحتديد تلك احللول، إذ يكون التحكم والتوجيه حنو الطريقة الصــــــحيحة وبرؤى واضــــــحة. يف حني وضــــــح 
( أبنه جمموعة من التفاعالت للمقدرات واخلربات واملهارات والصــــفات الشــــخصــــية 45: 2013 ،)جروان 

مســــــتوى واليت تعمل على رفع العمليات للحصــــــول على املخرجات ذات اجلودة العالية ســــــواء كانت على 
ــلوب الذي يعمل على متكني العYu, 2013: 186فيما أكد ) الفرد أو اجملتمع أو العامل. املني ( أبنه االســـــ

من وضــــــــــــــع خطط العمـل )يف أذهـاهنم( ملـدة حمـددة والعمـل على حتليلهـا وتقيمهـا ومن ث البـدء يف العمـل 
فرد أكثر تفهـا ألعمـالـه وأوســــــــــــــع أتثرياً ومتكني الفرد من التقييم واملقـارنـة والتحقق من النتـائج وهنـا يكون ال

ــاَل عن اإلمكـانـية على تولـيد اإل بداعات اجلديدة ومراقـبة التنفـيذ وإمكـانـية على البيـئة واألفراد اآلخرين فضــــــــــــ
إلبـداعي جمموعـة كـاملـة من ا( إىل أن التفكري 11: 2019 ،وذهـب )النعيمي واهلاليل تعـديـل اإلحنرافـات.
ها األفراد حلل مشــــــكلة أو حالة معينة وهو نوع من اجلهد يســــــتعمل اخليال ليت يســــــتعملااألنشــــــطة املعرفية  

ــميم حقيقي وجـديـد وتوليـد  والـذكـاء والبصــــــــــــــرية واألفكـار عنـد مواجهـة مثـل هـذه احلـاالت واقرتاح وتصــــــــــــ
ــيات املختلفة ــاعدة تطبيقات جديدة.  ،للفرضـ ( أبن 2018:30 ،وذهب )فرقان  ويكون حل املشـــكلة مبسـ
د يف التفكري إىل أن يكون  قصــــــــــد به التفكري املنفتح الذي خيرج عن التســــــــــلســــــــــل املعتاالتفكري اإلبداعي ي

 أكثر من إجابة حلل مشكلة معينة. إىل توليد يؤدي متشعباً  تفكرياً 
ملا جاء أعاله يُعد التفكري اإلبداعي من اخلصائص اليت حيملها العاملون يف إستخدام اخلربات   وإستناداً 

 ف العناصر املؤثر يف موضوع حمدد ومن ث حتديد املعاجلة اجلذرية لذلك املوضوع.واملهارات لتحليل وتوصي
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 25:  العدد

  Innovation Performance ء اإلبداعي:األدا: املطلب الثالث 

  Conceptأواًل: املفهوم:
( عندما تبىن النظرية االقتصـــــادية اليت نشـــــرها Schumpeterظهر مصـــــطلح األبداع على َيد الكاتب )

حتدث فيها عن الدورة االقتصـــادية والرايدة واإلبداع، فقد وضـــح أبن أحد عوامل معاجلة ( إذ 1939عام )
الدور االقتصـــــــــــــادية يفرتض وجود عاِملني للوظائف حيملون مهارات إبداعية ُتســـــــــــــهم يف النمو ســـــــــــــلبيات  
 ,Kim, et al(. وقد ربطه بعض الكتاب ابملوارد البشــــــــــرية فأوضــــــــــح )Tiruneh, 2014: 40والتطور، )
طالع والتوجه ( إن العاملني األكثر أداًء إبداعياً هم الذين ميتلكون الرغبة يف محل املعرفة واالســت57 :2010

حنو التعلم ولديهم اإلدراك العايل واإلستعداد لتحمل املخاطرة احملتملة فضاًل عن محلهم مقومات التحدي. 
( أبنه السـلوك املتميز Sahlberg, 2015: 57ووصـفه بعض الكتاب أبنه سـلوك حمدد وهبذا املضـمون عرفه )

ديد الفرص وإسـتغالهلا بشـكل أمثل فضـاًل عن الذي يعمل على إجياد وتوحيد األفكار ومن ث تطبيقها وحت
البحث الطرق والوســائل احلديثة. إن األداء اإلبداعي يـَُعد مصــدراً من مصــادر تقدم املنظمات وهبذا اجملال 

( إىل أنه رغبة املورد البشـــــــــــري العامل لتقدمي أفكار جديدة Amjed & Tirzi, 2016: 594فقد أشـــــــــــار)
ــع ُتســــــــــــــهم يف إجيـــاد التنظيم الكفوء  والعمـــل على حتســــــــــــــني وزايدة القـــدرة على حتقيق األهـــداف ووضــــــــــــ

االسـرتاتيجيات مبا يولد ميزة تنافسـية قوية. ووضـح بعض الكتاب إىل العالقة مع املوارد البشـرية فقد وصـفه 
(Vinding, 2016: 158 إىل أن ممارسـات إدارة املوارد البشـرية هلا قنوات إجيابية مع األداء اإلبداعي ممثاًل )
ألبداع البحثي والتطويري، اإلنتاجي، اخلدمي، التســويق، وســائر األعمال األخرى فضــاًل عن اإلبداعات اب

الشــــــــائعة وله عدة تعاريف يُعد األداء اإلبداعي من املفاهيم    التنظيمية واليت ُتســــــــهم يف تعزيز قدرة املنظمة.
ــلوكـاً جـدـيداً أو أفكـاراً جـدـيدة أو معـارف جـدـيدة واليت تل يب االحتـياجـات املتعـددة وإمكـانـية فهو ميـثل ســــــــــــ

 (.Cabrilo, et al, 2018: 2) تطبيقها وتنفيذها.
ــبق فإن األداء  ومما ــريةكافة  إلبداعي ميثل املخرجات اإلنتاجية  اســ يت  لوا  أو اخلدمية املتميزة للموارد البشــ

 بداعية جتعل املنظمة تتفوق على نظرياهتا وتتجه حنو الرايدة.إحتمل بصمات 
 Importantاثنياً األمهية:

قويـة بني املنـافســــــــــــــني وقـد تنـاول ذلـك  ةاعي مبـا حُيققـه للمنظمـات من مكـانـ تتجلى أمهيـة األداء اإلبـد
نه مدخاًل أســــــــــاســــــــــياً يف الذي بني أب  (Hillman& Kalippen, 2015: 44جمموعة من الكتاب ومنهم )

إجيــاد وتطوير املنتوجــات أو اخلــدمــات وحتــديــد طرق جــديــدة للعمليــات داخــل املنظمــة مبــا حيقق هلــا امليزة 
أبنه يعمل على إجياد وتعزيز الكفاءة )االنتاجية و اخلدمية   (Liu, et al, 2016: 234)فيما بني   التنافسـية.

ملنظمات يف ســــــــوق املنافســــــــة ولديها اإلمكانية على مواكبة  بقاء تلك اوالتنظيمية( األمر الذي ُيســــــــهم يف
ــتقرة. ووضـــــح ) ( Cabrilo et al, 2018: 5التغريات )البيئية والتكنلوجية( اليت حتصـــــل يف ظروف غري مســـ

ــياء ســـواء كانت منتجات أو خدمات أو األفكار  الذي بني أبن اإلبداع يُعد األســـاس يف حتديد قيمة األشـ
 االدارات.داع يف جمال وحىت اإلب
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ـــية لتفوق املنظمـات مـلا يُـقدـمه من إـبداعـات  اويرى الـباحـث أن األداء اإلـبداعي ميـثل الركيزة  ــاســــــــــــ ألســــــــــــ
 ومهارات عمل ينتج عنها خمرجات متميزة حتدد صفة التميز للمنظمة.

  Dimenationاثلثاً: األبعاد:
ــار كـــل من ) بعـــاد األداء  ( إىل أن أ41: 2000 ،( و)القطـــاونـــةZhou, et al, 2005: 1049أشــــــــــــــ

 -اإلقناع( وَسَنبحث يف ذلك وكما يلي: ،َحل املشاكل ،املرونة ،املخاطرة)اإلبداعي تتمثل آبيت
 Riskالمخاطرة:  .1

ــتخــدم للتعبري عن حــاالت عــدم التــأكــد فقــد عرفهــا ) ( Bannaga, 2010: 4املخــاطرة مفهوم ُيســــــــــــ
اهلدف وهو يؤثر على مجيع األجزاء داخل احلدث املتوقع يف املسـتقبل والذي يؤثر سلباً يف حتقيق   إحتمالية

( أبهنا االســـلوب الذي 61: 2011 ،الوحدة االقتصـــادية من جناح أو فشـــل. يف حني وصـــفها )عبد اجمليد
الدخول يف جماالت ذات يســــتخدمه اجملازفون للوصــــول إىل الرايدة إذ يعمل األفراد على املخاطرة واملغامرة و 

جاح فيها ضعيفة وال يدخلون يف اجملاالت اليسرية حىت ولو كانت نسبة فائدة كبرية حىت لو كانت نسبة الن
( ان املخاطرة ُتشــــري إىل إمكانية حدوث شــــيء خطري 3: 2015  ،النجاح فيها موكدة. وضــــحت )رشــــيد

لة عدم التأكد احمليطة هبا ويرجع ذلك إىل نتيجة عدم توقع خمرجات العملية اليت جيري تنفيذها بســــــبب حا
 ات )مدخالت العملية والعوامل احمليطة(.جمموعة املتغري 

  Flexibilityالمرونة:  .2

( أبن املرونـــة متثـــل قـــدرة املنظمـــة على التكيف يف أســــــــــــــرع اآلجـــال مع 188: 2013 ،بني)احلبيـــب
بديل ميكن أن يســتحوذ على حصــة   التغريات غري املتوقعة للمحيط، كظهور منافس جديد، انطالق منتوج

فهذه التغريات تتطلب   ،نافذ تقليدية نتيجة إبتكارات جديدة حيققها املنافسون كبرية من السوق، انغالق م
( املرونة إذ متثل القدرة واالسـتجابة ملواجهة التغريات Danilo, et al, 2016: 5. وتناول )اً وحامس  اً سـريع اً رد

وتكون  ة ســـــــــــــواء كانت )خارجية أو داخلية( وتؤثر ســـــــــــــلباً على أدائهاأو األحداث اليت حتصـــــــــــــل للمنظم
املواجهــة من خالل جمموعــة التعــديالت يف اخلطط أو االجراءات وحىت اهليكــل التنظيمي وبــذلــك تعمــل 

هي وســيلة  (Garlson, 2018: 4أشــارة ) على إجياد منظمة قادرة على الصــمود بقوة ضــد تلك التغريات.
و االجراءات وكذلك عاجلة احلاالت الطارئة من خالل وضــــــع اخلطط أو اخلطاابت أمن وســــــائل التفاعل مل

ــاًل عن أهنا تتمثل إبمكانية تغري أنظمة العمليات مبا  ــائل املادية ذات التأثري اإلجيايب فضـــــــ ــتخدام الوســـــــ إســـــــ
 يتالءم مع متغريات املرحلة.

 Solving Problems حل المشاكل:  .3

ــتخدام احلوار الواعي لكيفية وصــــف  ( حل78: 2008 ،بني)جاكســــون وروبرت املشــــاكل يكون ابســ
أمور )املشـــــاكل( يف بيئة واقعية ورســـــم شـــــبكة تلك املشـــــاكل لتعكس وتنظم أفكارن اخلاصـــــة هبذه  أي من

االمور وبطريقة معنوية ويتســــع ذلك الختيار منهجية النظم وجيب أن يكون على أســــاس اإلملام التام بتلك 
الطريق الـناجح  هلـا على معرـفة نقـاط القوة ونقـاط الضــــــــــــــعف، وحنن نعتقـد أبن  املنهجـيات ويكون االختـيار

( إىل مفهوم 8: 2011 ،حلل املشـــــاكل هو إتباع التفكري املنطقي والعملي لفهم النظم. أشـــــار )ابو هاشـــــم
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حل املشـــــــاكل ميثل العملية اليت يســـــــتخدمها الفرد ملواجهة املواقف واملشـــــــاكل اليت حتدث ويســـــــتخدم فيها  
لى املعوقـات اليت تواجـه األفراد لتحقيق تـه ومهـاراتـه ومعـارفـه إلجنـاز وحـل املشـــــــــــــــاكـل أو هو التغلـب عخربا

( إىل أنـه 1984 ،هـدف معني بفضـــــــــــــــل التكيف مع الظروف وجتـاوز تلـك املعوقـات. فيمـا أكـد)القـاعود
يع الفقرات اليت  إســـــــــلوب أو طريقة التفكري اليت تقوم على املالحظة الواعية والتجريب ومجع املعلومات جلم

 (.173 ،2011 ،ول إىل احلل املقبول هلا )أبو كنةتوثر على املشكلة ودراستها من أجل الوص
  Persuasion اإلقناع:  .4

( أعتمد القرآن الكرمي  56: 3005  ،القران الكرمي هو املصــدر األســاســي لإلقناع فقد أشــار)احلســناوي
اإلقناع والتأثري الوجداين ملخاطبة النفوس والضــــــمائر من خالل الرتغيب أو الرتهيب وخماطبة   على إســــــلويب

( أبن اإلقناع ُيسهم يف غرس املعتقدات Hogan, 2004: 41ل ابحلجج والرباهني العقلية املنطقية. بني)العق
وهـناك إقـناع مـباشــــــــــــــر والقيم يف نفوس اآلخرين عن طرق الـتأثري على أفكـارهم وأعمـاهلم وفق خطط حمـددة 
ع من التقليد. وضــــــــح وغري مباشــــــــر وغري املباشــــــــر يكون عن طريق اإلقناع الروحي الذي قد يتحول اىل نو 

( اإلقناع هو عملية تغري أو تطويع أراء اآلخرين حنو رأي مستهدف وحتتاج العملية 13: 2017 ،)إبريدان 
ــتعداد لدى الط ــاعدته على ذلك وُيســـلط إىل مهارات القائم ابإلقناع وإىل وجود اإلسـ ــتهدف ومسـ رف املسـ

( Hussein& Hamzah, 201: 30أشـــــارة )الضـــــوء على نقاط التالقي واالمور ذات اإلهتمام املشـــــرتك. و 
أبن اإلقناع هو نشــــاط مقصــــود وواعي حيمل رســــالة ضــــمنية أو وقائع ملموســــة إىل املتلقي لتغري ســــلوكه أو 

 ناع اللغة والطريقة املؤثرة واملناسبة لإلقناع.أفكاره ويستخدم فيها الشخص الذي يقوم ابإلق
 ت البحثاإلطار التطبيقي إلختبار فرضيا : المبحث الثالث

 سيجرى يف متضمنات هذا املبحث حتلياًل لفرضيات البحث وعلى وفق اآليت:
 أواًل: فحص أداة قياس البحث واختبارها

تتعلق هذه ابلتأكد من مدى مصـــــــــــــداقية مقياس البحث ومدى الثبات يف فقراته، اذ تُعد هذه اخلطوة 
 البحث.املمهدة للقيام بعملية الوصف اإلحصائي ومن ث إختبار فرضيات 

 . ترميز متغريات البحث ووصفها1
تشـــــكل هذه الفقرة ضـــــرورة لتســـــهيل مهمة قراءة املتغريات والتعرف عليها خالل عملية إجراء التحليل 

( رموز تلك املتغريات وأبعادها وعدد 1اإلحصــائي للبيانت املســتخرجة من اإلســتبانة، اذ يوضــح اجلدول )
 -عتمد وكما يلي:الفقرات يف كل بُعد ومصدر املقياس امل

 (3)وصيفالرتميز والت (1)جدول 

 عدد الُبعد الفرعي املتغري ت
 العبارات

 الرمز
 املصدر 

 
 . املصدر: إعداد الباحث ابعتماد أدبيات املواضيع -3
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ممارسات إدارة املوارد البشرية  1
 اخلضراء

. الــــــــتــــــــوظــــــــيــــــــف 1
 EM 4 األخضر

Opatha,2014 2  ــتـــــــــــدريـــــــــــب . الـــــــــ
 TR 4 األخضر

ــيـــــــــــار 3 ــتـــــــــ . االخـــــــــ
 CH 4 األخضر

  ES 4 . التقييم األخضر4

2 
 
 

 اإلقتدار املعريف

ــيـــــــا  1 ــلـــــــوجـــــ ــنـــــ .تـــــــكـــــ
 TE 4 املعلومات

ــاس،  ــبـــــ ــري وعـ ــمـ ــكـ الـ
 DE 4 . إختاذ القرار2 2015

. الــــــــــتــــــــــفــــــــــكــــــــــري 3
 TH 4 اإلبداعي

3  
 األداء اإلبداعي

 RE 4 .املخاطرة1
Zhou, et al; 

 FL 4 .املرونة2 2005
 SL 4 .حل املشاكل3
  PE 4 .اإلقناع4

 بحث: . اختبار أداة قياس ال2
ــتجابة الذي حيدده  ــتوى االســــ ــة لقياس متغريات البحث وحتديد مســــ ــتبانة األداة الرئيســــ ــكلت اإلســــ شــــ
االفراد عينة البحث. وبسبب األمهية اليت حتتلها أداة القياس فالبد من إجراء االختبارات التالية للتأكد من 

 ( اخلماسي.Likertمدرج ) قد انه مت االعتماد علىو  ،دقة وصحة البيانت اليت يتم احلصول عليها
 الثبات البنائي ألداة القياس   −

ــة ابلبحث احلايل على اختبار كرونباخ الفا  إعتمد الباحث يف قياس الثبات البنائي ألداة القياس اخلاصـــ
 .(2)وقد مت حساب معامل الثبات لألداة ابستخدام معامل ارتباط الفا كرونباخ املوضح يف اجلدول 

 (4)ات ألداة قياس الدراسةمعامالت الثب( 2)جدول
 كرونباخ الفا البعد كرونباخ الفا املتغري

ممـارســـــــــــــــات ادارة املوارد  
 البشرية اخلضراء

 
0.86 

 

 0.82 . التوظيف األخضر1
 0.81 التدريب األخضر. 2
 0.85 . االختيار األخضر3
 0.75 . التقييم األخضر4

 
 Spss. V.23املصدر: إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برنمج  -4
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 0.82 االقتدار املعريف
 0.89 .تكنلوجيا املعلومات1
 0.86 . إختاذ القرار2
 0.78 . التفكري اإلبداعي3

 االداء االبداعي
 

0.83 
 

 0.73 . املخاطرة1
 0.78 . املرونة2
 0.78 املشاكل. حل 3
 0.74 . اإلقناع4

وهي مقبولـة  (0.73 - 0.89)ابن قيم معـامـل كرونبـاخ الفـا قـد تراوحـت بني  (2)ويالحظ من اجلـدول 
واليت تدل على أن األداة تتصـــــــــــــف   (0.70)كرب أ البحوث اإلدارية والســـــــــــــلوكية الن قيمتها  إحصـــــــــــــائيا يف

 ابالتساق والثبات الداخلي.
 حصائي: عرض نتائج استجابات عينة البحثإلثانيًا: الوصف ا

احلســــــــابية يهتم هذا املبحث بوصــــــــف اســــــــتجاابت أفراد العينة وحتليلها من خالل عرض املتوســــــــطات  
ــتب ــبيةلفقرات االســــ ــتوى اإلجابة واألمهية النســــ ــة وأبعادها  انة واحنرافاهتا املعيارية ومســــ حول املتغريات الرئيســــ

عتمد الباحث يف حتديد  وتفسريها. وهبدف التحديد األفضل ملستوى استجاابت األفراد عينة البحث فقد ا
ــتوايت املـقارـنة للفـئات على رأي  ــار إىل  (Dewberry, 2004: 15)مســــــــــــ اـلة إعتمـاد ـنه يف حـ أاـلذي أشــــــــــــ

ال أتفق متــامــاً( فــان هنــاك مخس فئــات تنتمي هلــا -البــاحــث على مقيــاس ليكرت اخلمــاســــــــــــــي )أتفق متــامــاً 
، ومن ث قسمة املدى على عدد  (5-1= 4املتوسطات احلسابية. وحتدد الفئة من خالل إجياد طول املدى )

أو يطرح من احلد   (1)لمقياس  إىل احلد األدىن ل  (0.80). وبعد ذلك يضــاف  (4 \ 5 = 0.80)  (5)الفئات 
 ( االيت:3، وتكون الفئات كما يف جدول )(5)األعلى للمقياس 

 (5)( تصنيف فئات الوصف االحصائي3جدول )
 املستوى الفئات تسلسل الفئة

 منخفض جدا 1.80 – 1 1
 منخفض 2.60 – 1.81 2
 معتدل 3.40 – 2.61 3
 مرتفع 4.20 – 3.41 4
 اً مرتفع جد 5.00 – 4.21 5

 . متغري ممارسات إدارة املوارد البشرية اخلضراء:1
 ةربعاتتعلق هذه الفقرة ابلوصـف اإلحصـائي ملتغري ممارسـات ادارة املوارد البشـرية اخلضـراء الذي تضـمن  

التقييم األخضــر( إذ يوضــح اجلدول  ،االختيار األخضــر ،التدريب األخضــر ،لتوظيف األخضــراأبعاد هي )
حصـــائي الســـتجاابت عينة الدراســـة املتمثلة ابملتوســـط احلســـايب واالحنراف املعياري معايري الوصـــف اال  (4)

 
 .داد الباحث ابعتماد االدبياتاملصدر: اع -5
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ومســـــتوى اإلجابة واألمهية الرتتيبية إجتاه متغري ممارســـــات إدارة املوارد البشـــــرية اخلضـــــراء. إذ يالحظ يف هذا 
وابحنراف   (3.99)ة فقد بلغ اجلدول ابن بُعد التدريب األخضـــر قد حصـــل على أعلى املتوســـطات احلســـابي

يبني تناسق وتناغم إجاابت عينة البحث اجتاه هذا الُبعد، وضمن مستوى اجابة "مرتفع".   (596.)معياري  
وابحنراف معياري بلغ   (3.39)يف حني حصــل بُعد التوظيف األخضــر على أدىن املتوســطات احلســابية بلغ 

ــتوى اجابة "يبني انســــجام اجاابت االفراد عينة البحث و   (671.) ووفقاً ملا تقدم، فان  معتدل".ضــــمن مســ
. (631.)وابحنراف معياري عام بلغ   (3.74)املعدل العام ملتغري ممارســــات ادارة املوارد البشــــرية اخلضــــراء بلغ 

وقد حصـــل هذا املتغري على مســـتوى اجابة "مرتفع" وكانت األمهية النســـبية هلذا املتغري مقارنة مع املتغريات 
 .(2)حث يف التسلسل االخرى للب

املتوسـطات احلسـابية واالحنرافات املعيارية ومسـتوى االجابة واالمهية النسـبية ملتغري ممارسـات   (4)جدول 
 (6).(N= 45)ادارة املوارد البشرية اخلضراء 

ــتــوى  .M S.D البعد ت مســـــــــــــ
 االجابة

االمهية 
 الرتتيبية

 4 معتدل 671. 3.39 التوظيف االخضر 1
 1 عمرتف 596. 3.99 التدريب االخضر 2
 2 مرتفع 732. 3.84 االختيار االخضر 3
 3 مرتفع 523. 3.73 التقييم االخضر 4

 الثاين مرتفع 631. 3.74 املعدل العام
 . متغري اإلقتدار املعريف:2

ــبية  املتوســــــــــــطات احلســــــــــــابية واإلحنرافات  (5)يبني اجلدول  املعيارية ومســــــــــــتوى اإلجابة واألمهية النســــــــــ
ه متغري اإلقتدار املعريف. إذ يشــــري هذا اجلدول إىل أن الفقرة بُعد إختاذ القرار الســــتجاابت عينة البحث إجتا

يبني انســــجام إجاابت   (594.)وابحنراف معياري    (4.63)قد حصــــل على أعلى املتوســــطات احلســــابية بلغ 
بعد، وضـــــمن مســـــتوى اجابة "مرتفع جدا". من جانب آخر حصـــــل بُعد التفكري  عينة البحث اجتاه هذا ال

يؤكد انسجام اجاابت   (666.)وابحنراف معياري بلغ    (3.23)داعي على أدىن املتوسطات احلسابية بلغ  اإلب
ويف ضـــــوء ما جاء أعاله، فان املعدل العام ملتغري  االفراد عينة البحث وضـــــمن مســـــتوى اجابة "منخفض".

على مســـــــــــتوى إجابة  . وقد حصـــــــــــل هذا املتغري(707.)وابحنراف معياري بلغ    (3.80)ر املعريف بلغ االقتدا
 .(1)"مرتفع" وكانت األمهية النسبية هلذا املتغري مقارنة مع املتغريات االخرى للبحث على التسلسل 

املتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية ومســتوى اإلجابة واألمهية النســبية ملتغري اإلقتدار   (5)جدول 
 (7)(N= 45)املعريف 

 
 .Spss, V.23املصدر: اعداد الباحث ابعتماد خمرجات برنمج  -6
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 25:  العدد

مســــــــــــــتوى  .M S.D العبارة ت 
 ةاالجاب

االمهية 
 الرتتيبية

 2 مرتفع 862. 3.54 تكنلوجيا املعلومات 1
 اختاذ القرار 2

مــــــــرتــــــــفــــــــع   594. 4.63
 جدا

1 

 3 معتدل 666. 3.23 االبداعيالتفكري  3
 االول مرتفع 707. 3.80 املعدل العام

 . متغري االداء االبداعي3
داء اإلبداعي. اذ يُظهر هذا اجلدول البيانت اخلاصــة ابلوصــف اإلحصــائي ملتغري األ  (6)يُظهر اجلدول  

 (1.099)وابحنراف معياري    (3.80)ابن بُعد حل املشــاكل قد حصــل على أعلى املتوســطات احلســابية بلغ 
 يبني انســجام اجاابت األفراد عينة البحث، وضــمن مســتوى اجابة "مرتفع". يف حني حصــل بُعد املخاطرة

يبني انســـــجام وتناغم اجاابت   (643.)حنراف معياري بلغ واب  (3.36)على أدىن املتوســـــطات احلســـــابية بلغ 
ووفقاً ملا تقدم، فان املعدل العام  األفراد عينة البحث اجتاه هذ الُبعد وضـــــــــــــمن مســـــــــــــتوى اجابة "معتدل".

. وقد حصــــــــــل هذا املتغري على مســــــــــتوى (840.)وابحنراف معياري بلغ   (3.58)ملتغري األداء اإلبداعي بلغ 
 (.3)خرى للبحث يف التسلسل ألت األمهية النسبية هلذا املتغري مقارنة مع املتغريات اإجابة "مرتفع" وكان

ــابية واال  (6)جدول  ــبية األداء املتوســـــــــــطات احلســـــــــ ــتوى اإلجابة واألمهية النســـــــــ حنرافات املعيارية ومســـــــــ
 (8)(N= 45)اإلبداعي 

ــة  مستوى االجابة .M S.D العبارة ت االمهيـــــ
 الرتتيبية

 4 معتدل 643. 3.36 املخاطرة 1
 2 مرتفع 945. 3.61 املرونة 2
 1 مرتفع 1.099 3.80 حل املشاكل 3
 3 مرتفع 675. 3.53 االقناع 4

 الثالث مرتفع 840. 3.58 املعدل العام
( اىل خملص متغريات البحث وكذلك املعدل العام للمتغريات فيما خيص املتوســــــــط 7ويشــــــــري اجلدول )

 مهية النسبية.ألجابة واإلرجة ااحلسايب واالحنراف املعياري ود
مهية النســبية ملتغريات البحث ألجابة واإلاملعيارية ودرجة ا حنرافاتإلاملتوســطات احلســابية وا  (7)جدول 

(N= 45) (9) 

 
 SPSS. V23املصدر: اعداد الباحث ابعتماد خمرجات برنمج. -8
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ــوســــــــــــــــــط  املتغري الرئيس ــتــ املــ
 احلسايب

االحنـــــــــــــــــــــــــراف  
 املعياري

 درجة 
 االجابة

ــيــــــــــــــــــة  االمهــــــــــــــــ
 الرتتيبية

ممارســــــــــــات ادارة املوارد البشــــــــــــرية 
 2 مرتفع 631. 3.74 ءاخلضرا

 1 مرتفع 707. 3.80 اإلقتدار املعريف
 3 مرتفع 840. 3.58 اإلبداعياألداء 

  مرتفع 726. 3.71 املعدل العام ملتغريات البحث
حتـل املرتبـة إ( ابن متغري االقتـدار املعريف 7عاله وجـدول )أويالحظ من خالل عرض بيـانت اجلـدول 

ــرية ث األداء وىل من حيث توافره حســـــب وجهاألا ــات ادارة املوارد البشـــ ت نظر عينة البحث ث يليه ممارســـ
اإلبداعي وان املعدل العام للمتغريات بشـــكل عام حقق مســـتوى اســـتجابة مرتفع مما يؤكد حتقق توافر تلك  

 املتغريات بشكل ال ابس به يف الكلية املبحوثة وفقاً إلجاابت عينة البحث.
 لثًا: إختبار الفرضيات: ثا

كل هذه اخلطوة األخرية يف اجلانب العملي واليت تســــــتهدف إختبار الفرضــــــيات، إذ يســــــتكشــــــف تـشـــــ 
ــتوى عالـقات اإلرتـباط بني متغريات البحـث من جهـة ومن جهـة  خرى خيترب ـمدى ـقدرة أالـباحـث هبـا مســــــــــــ

ي الذي يسعى ذا الصدد ان النموذج العلمتفسري وأتثري متغرياته املستقلة يف املتغري املعتمد وما يشار اليه هب
الباحث الختباره هو النموذج الوسيط إذ يتكون من املتغري املستقل ممثال بــ )ممارسات إدارة املوارد البشرية( 

 واملتغري الوسيط ممثال بـ )اإلقتدار املعريف( واملتغري املعتمد ممثال بـ )األداء اإلبداعي(، وكااليت:
 الرئيسة األوىل: أ. فرضية االرتباط

قة إرتباط ذات داللة احصــائية بني ممارســات ادارة املوارد البشــرية اخلضــراء واالقتدار املعريف( )توجد عال
ــيط  ــتـقل واملتغري الوســــــــــــ ــتخـدم الـباحـث إولغرض بـيان ـمدى عالـقات االرتـباط بني املتغري املســــــــــــ ختـبار إســــــــــــ

(Pearson) ــة االوىل إذ يُظهر اجل ــية الرئيســــ ــفوفة معامالت ا  (8)دول الختبار الفرضــــ ــيط إلمصــــ رتباط البســــ
(Pearson)  بني أبعاد ممارســــــــات إدارة املوارد البشــــــــرية اخلضــــــــراء واإلقتدار املعريف. وقبل اخلوض يف إختبار

. (tailed-2)ونوع االختبار   (45)يشـــري اىل حجم العينة    (8)الفرضـــيات الفرعية هلذه الفرضـــية فان اجلدول 
احملسـوبة مع  (t)رتباط من خالل مقارنة قيمة  إلامل ايف اجلدول يشـري إىل اختبار معنوية مع  (.Sig)وخمتصـر 

على معــامــل االرتبــاط فــان هــذا يعين ابن  (**)اجلــدوليــة من غري أن يظهر قيمهــا. فــاذا ظهر وجود عالمــة 
ــوبــة أكرب من اجلــدوليــة. ويتم احلكم على مقــدار قوة معــامــل االرتبــاط يف  (t)قيمــة  ــوء قــاعــدة احملســــــــــــ ضــــــــــــ

(Cohen & Cohen, 1983)( االيت:8ا يف جدول )، وكم 
 (10)( قيم ومستوايت عالقة االرتباط8جدول )

 مستوى عالقة االرتباط قيمة معامل ارتباط ت
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 عالقة ارتباط منخفضة (0.10أقل من ) 1 
 عالقة ارتباط معتدلة (0.30( اىل )0.10من ) 2
 قويةعالقة ارتباط  (0.30أعلى من ) 3

ــري اجلدول ) ــرية ( اىل وجود عالقة إر 8إذ يشــ ــات ادارة املوارد البشــ تباط موجبة ومعنوية بني متغري ممارســ
ــيط بينهمـا ) ( وتشــــــــــــــري هـذه القيمـة إىل قوة 819.**واالقـتدار املعريف، إذ بلـغت قيمـة مـعاـمل اإلرتـباط البســــــــــــ

%( 1ط اليت ظهرت عند مســــتوى معنوية )العالقة الطردية بينهما، وإن ما يدعم ذلك معنوية عالقة االرتبا
%( فضــاًل عن عالقة أبعاد ممارســات ادارة املوارد البشــرية اخلضــراء واإلقتدار املعريف 99قة بلغت )وبدرجة ث

( يوضــــح تلك العالقة، إذ يتضــــح قبول 9اليت كانت مجيعها معنوية ومبســــتوى عالقة ارتباط قوية واجلدول )
ــية الرئيســــة األوىل اليت تنص على إنه )توجد عالقة إرتباط ذات داللة احصــــ  ائية بني أبعاد ممارســــات الفرضــ

%( أي إن نتيجة القرار مقبولة 1ادارة املوارد البشــــــــرية اخلضــــــــراء واالقتدار املعريف(. عند مســــــــتوى معنوية )
 %(.99بدرجة ثقة قدرها )

مصـــــــفوفة معامالت االرتباط بني ابعاد ممارســـــــات ادارة املوارد البشـــــــرية اخلضـــــــراء واالقتدار   (9)جدول 
 .(11)املعريف

Correlations 

 التقييم االختيار التدريب التوظيف 
ــات ادارة  ممارســـ
املوارد البشـــــــــرية 

 اخلضراء

 
االقــــــــــــتــــــــــــدار  

 املعريف

Pearson 
Correlation 

**.797 **.594 **.558 **.781 .819 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 45 45 45 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 ب. فرضية اإلرتباط الرئيسة الثانية:

ــراء واألداء   تنص على )توجد عالقة إرتباط ــرية اخلضـــــــــــ موجبة بني أبعاد ممارســـــــــــــات إدارة املوارد البشـــــــــــ
اإلبداعي( إذ يتبني وجود عالقة إرتباط موجبة ومعنوية بني متغري ممارســــــات إدارة املوارد البشــــــرية اخلضــــــراء 

ــيط بينهما )إ ،واألداء اإلبداعي ( وتشـــــــــــــري هذه القيمة اىل قوة 647.**ذ بلغت قيمة معامل االرتباط البســـــــــــ
العالقة الطردية بني املتغريين، وإن ما يدعم ذلك معنوية عالقة االرتباط اليت ظهرت عند مســـــــــــــتوى معنوية 

ضــــــراء %( فضــــــاًل عن حتقيق مجيع أبعاد ممارســــــات إدارة املوارد البشــــــرية اخل99%( وبدرجة ثقة بلغت )1)
إذ يتضـــح قبول  ،تلك العالقة ( يوضـــح 10عالقة ارتباط إجيابية وقوية مع متغري األداء اإلبداعي واجلدول )

 %( 99%( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها )1الفرضية الرئيسة الثانية عند مستوى معنوية )
 

 .spss v.23املصدر: خمرجات برنمج  -11
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ملوارد البشــــــــرية اخلضــــــــراء واالداء ممارســــــــات ادارة امصــــــــفوفة معامالت االرتباط بني ابعاد   (10)جدول 
 (12)االبداعي

 التقييم ختيارإلا التدريب التوظيف 
ممارســـــــات ادارة 
املوارد البشـــــــــــرية 

 اخلضراء

داء  ألا
 االبداعي

Pearson 
Correlation 

**.659 **.634 **.493 **.623 **.647 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000  
N 45 45 45 45  

 لرئيسة الثالثة:ت. الفرضية ا
تنص هذه الفرضية على انه )توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني أبعاد االقتدار املعريف واالداء 

ــيط   (11)االبداعي( اذ يظهر اجلدول  ــفوفة معامالت االرتباط البســ اليت تبني وجود عالقة   (Pearson)مصــ
إىل قوة العالقة الطردية بني متغري االقتدار املعريف ( وتشـــــــــــري هذه القيمة 684.**ارتباط بني املتغريين بلغت )

ــتوى معنويــة ) %( 1واالداء االبــداعي، وإن مــا يــدعم ذلــك معنويــة عالقــة اإلرتبــاط اليت ظهرت عنــد مســــــــــــ
%( فضــــــــــــــال عن اجيـابيـة العالقـة بني ابعـاد االقتـدار املعريف واالداء االبـداعي واليت 99وبـدرجـة ثقـة بلغـت )

إذ يتضـح قبول الفرضـية الرئيسـة الثالثة عند   إرتباط قوية وطردية ودالة احصـائيا،  نت مجيعها ضـمن عالقةكا
 %(.99%( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها )1مستوى معنوية )

 (13)بداعيإلداء األقتدار املعريف واإلبعاد اأمصفوفة معامالت االرتباط بني  (11)جدول 

ــا   تــكــنــلــوجــيـــــ
ــتــــــفــــــكــــــري  اختاذ القرار علوماتامل الــــ

 االبداعي
ــتــــــــــدار  االقــــــــ

 املعريف

داء  ألا
 بداعيإلا

Pearson Correlation **.765 **.581 **.634 **.684 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 45 45 45 45 
 ث. اختبار عالقات التأثري بني متغريات البحث: 

اصـــــة مبتغريات البحث واليت تتمحور فرضـــــيات التأثري اخل إن اهلدف األســـــاســـــي هلذه الفقرة هي إختبار
حول التأثري املباشــــــر وغري املباشــــــر بني تلك املتغريات ووفقا لطريقة ابرون وكيين إلختبار النموذج الوســــــيط 
ــة والســــادســــة، وقد اســــتخدم الباحث هلذا الغرض حتليل  ــة الرابعة واخلامســ ــية الرئيســ ــمنته الفرضــ والذي تضــ

( الذي عن طريقه يتم حتديد التأثري املباشــــــــــــــر بني Simple Regression Analysis) اإلحندار البســــــــــــــيط
املتغريات وأما التأثري غري املباشر فتم إستخدام طريقة ابرون وكيين وهي تُعد من الطرق اجليدة الختبار أتثري 

 
 .spss v.23املصدر: خمرجات برنمج  -12
 .Spss v.23املصدر: خمرجات برنمج  -13



  

472 

 25:  العدد

خلطي أمنوذج اإلحندار ا املتغري الوســــيط على العالقة بني املتغري املســــتقل واملعتمد. ومن أجل إختبار معنوية 
( احملســــوبة أكرب من F( إذ يوجد أتثري معنوي إذا كانت قيمة )Fالبســــيط إســــتخدم الباحث أيضــــاً اختبار)

( اجلدولية عند F( احملســــــــوبة أصــــــــغر من قيمة )F( اجلدولية وال يوجد هذا التأثري إذا كانت قيمة )Fقيمة )
 .(spss v.23)وابستخدام برنمج  (0.01املستوى )

 الرابعة: . الفرضية الرئيسة1
)توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني ممارســـــــات ادارة املوارد البشـــــــرية اخلضـــــــراء اليت تنص على انه 

وللتـأكـد من مـدى صــــــــــــــحتهـا على البـاحـث إجراء إختبـار اإلحنـدار وعلى النحو  واالقتـدار املعريف أببعـاده( 
 -االيت:

ــوبة لألمنوذج املقدر بلغ )( Fإن قيمة ) -اواًل: ــتوى داللة )82.198احملســــــــ (. و بناًء 0.01( عند مســــــــ
عليه تقبل الفرضــــــــــية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصــــــــــائية معنوية للمنظمة الذكية يف ســــــــــلوك العمل 

ــتباقي وبدرجة ثقة ) ( يتضـــح ابن 729.البالغة )( ²R%(. كما يتضـــح من قيمة معامل التحديد )99االسـ
( من التغريات اليت تطرأ على 72.9%قادر على تفســــري ما نســــبته )ت ادارة املوارد البشــــرية اخلضــــراء ممارســــا

%( فتعزى إىل مســـــــــــــامهة متغريات 26.9االقتدار املعريف يف كلية الزراعة عينة البحث. أما النســـــــــــــبة البالغة)
(. 683.) البالغ( β) أخرى غري داخلة يف أمنوذج الدراســــــــة. ويتضــــــــح من خالل قيمة معامل امليل احلدي

توايت توافر ممارســــــــــــات إدارة املوارد البشــــــــــــرية مبقدار وحدة واحدة من اإلحنرافات املعيارية ابن زايدة مـســـــــــــ 
 %( من وحدة إحنراف معياري واحد اذاً تُقبل الفرضية.68سيؤدي إىل زايدة اإلقتدار املعريف بنسبة )

اخلضـراء واإلقتدار  ري ممارسـات إدارة املوارد البشـريةاحملسـوبة لعالقة التأثري بني متغ F( قيمة  12جدول )
 (N  =45املعريف )

  aANOVA 
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
2R B F Sig. 

1 Regression 8.637 1 8.637 .729 .683 82.198 b.000 
Residual 5.554 43 .139     

Total 14.191 44   
a. Dependent Variable: االقتدار املعريف 

b. Predictors: (Constant),ممارسات ادارة املوارد البشرية اخلضراء 

 .اختبار الفرضية الرئيسة اخلامسة: 2
تنص الفرضــية الرئيســة اخلامســة على )يوجد أتثري ذات داللة معنوية بني ممارســات ادارة املوارد البشــرية 

 -اخلضراء واالداء االبداعي( وتظهر نتائج اجلداول االيت:
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ــوبة لألمنوذج املقدر بلغ )احمل( Fإن قيمة ) -اواًل: ــتوى داللة )41.865ســــــــ (. و بناًء 0.01( عند مســــــــ
ة وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصــائية معنوية ملمارســات ادارة املوارد البشــرية واألداء  قبل الفرضــيتُ عليه 

( أي أن متغري 418.بلغـــت )( ²R%(. وبلغـــت قيمـــة معـــامـــل التحـــديـــد )99اإلبـــداعي وبـــدرجـــة ثقـــة )
ــا ــبته )ممارســـــ ــر ما نســـــ ــراء تفســـــ ــرية اخلضـــــ داء  %( من التغريات اليت تطرأ على األ41.8ت إدارة املوارد البشـــــ

%( ُتســــــهم هبا متغريات أخرى غري داخلة ابلنموذج. بلغت قيمة معامل 52.2اإلبداعي. والنســــــبة الباقية )
ــرية مبβ( ).375امليل احلدي ) ــات ادارة املوارد البشـــــــــ قدار وحدة واحدة من (. أي أن الزايدة بتغري ممارســـــــــ

%( من وحدة احنراف معياري واحد   37.5االحنرافات املعيارية ســـيؤدي إىل زايدة األداء اإلبداعي بنســـبة )
 ومبا ان عالقة التأثري معنوية عليه تُقبل الفرضية.

احملســــــــــوبة لعالقة التأثري بني ممارســــــــــات ادارة املوارد البشــــــــــرية اخلضــــــــــراء واالداء  F( قيمة  13جدول )
 (14)(N  =45بداعي )اال

  aANOVA 
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
2R B F Sig. 

1 Regression 7.994 1 7.994 .418 .375 41.865 b.000 
Residual 7.291 43 .182     

Total 15.285 44   
a. Dependent Variable: االداء االبداعي 

b. Predictors: (Constant),دارة املوارد البشرية اخلضراءممارسات ا 

 . الفرضية الرئيسة السادسة:3
تتعلق الفرضــــية الســــادســــة ابختبار الدور الوســــيط لالقتدار املعريف يف العالقة بني ممارســــات ادارة املوارد 
البشـرية اخلضـراء واألداء اإلبداعي، إذ تنص الفرضـية على )يوجد أتثري غري مباشـر ذات داللة احصـائية بني 

ن طريق اإلقتدار املعريف( ومن أجل اختبار د ممارســات ادارة املوارد البشــرية اخلضــراء واألداء اإلبداعي عأبعا
وهي من الطرائق املعروفة جداً على   (Baron & Kenny,1986)الدور الوســيط فقد اعتمد البحث طريقة 

 مستوى الدراسات األجنبية. وتتضمن اخلطوات االتية:
 عنوية بني املتغري املستقل واملتغري الوسيط.وجود عالقة أتثري م -1
 ثري معنوية بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد.وجود عالقة أت -2
وجود عالقة أتثري معنوية بني املتغري الوســــــــيط واملتغري املعتمد ضــــــــمن معادلة حتليل االحندار الثالثة  -3

 .(Control Variable)وبوجود املتغري املستقل كمتغري رقايب 
 -وتتضمن اخلطوة الثالثة جانبني مها: -4

 
  SPSS V. 23 برنمج على ابالعتماد الباحث اعداد من :املصدر -14
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مة معامل التأثري يف املعادلة الثالثة عن قيمتها يف املعادلة الثانية فهذا يعين أن هناك إذ اخنفضــــــت قي -أ 
 دوراً وسيطاً جزئياً بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد.

ــفر  -ب ادلـة الثـالثـة عن قيمتهـا يف املعـادلـة يف املعـ  (Zero-effect)إذ كـانـت قيمـة معـامـل التـأثري صــــــــــــ
 ناك دوراً وسيطاً كاماًل بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد.الثانية فهذا يعين أبن ه

أما إذ أن اخلطوة االوىل تعكس العالقة بني ممارســــــات ادارة املوارد البشــــــرية اخلضــــــراء واألداء اإلبداعي 
انب ارســــات ادارة املوارد البشــــرية اخلضــــراء واإلقتدار املعريف من ج اخلطوة الثانية فأهنا تعكس العالقة بني مم

بوجود ممارســـــــــات إدارة اإلقتدار املعريف واألداء اإلبداعي آخر. أما اخلطوة االخرية فأهنا تتمثل ابلعالقة بني 
أتثري يتبني حتقق الشـــــرط األول واخلاص بوجود عالقة   ( )ويف ضـــــوء نتائج اجلدول املوارد البشـــــرية اخلضـــــراء 

بشـــرية اخلضـــراء( واملتغري الوســـيط اإلقتدار املعريف، وكما معنوية بني املتغري املســـتقل )ممارســـات أدارة املوارد ال
 (14يوضحها جدول )

ــارات االحندار ومعامالت االحندار و14جدول) ــة ابختبار  (F)و قيمة    (R2)( ملخص قيم مســ اخلاصــ
 (15)فرضي البحث

له. إذ تشـــــــــري النتائج اىل وجود عالقة  حندارإليعرض نتائج حتليل ا  (15)أما اخلطوة الثانية فان اجلدول  
فقد كانت معنوية مما   (F)أما قيمة  ت إدارة املوارد البشرية اخلضراء واألداء اإلبداعي أتثري معنوية بني ممارسا

 يبني القوة االحصائية للنموذج املخترب. وتفيد هذه النتائج إىل حتقق الشرط الثاين.
 (16)بني املتغري املستقل واملعتمد اخلطوة الثانية نتائج اختبار حتليل التأثري (15)جدول 

 
 .SPSS. V.23 املصدر: إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برنمج -15
 .SPSS V.23املصدر اعداد الباحث ابعتماد خمرجات برنمج  -16

 معامالت املسارات االحندارية الفرضيات
 االحندار

 قيمة
2R 

 
F 

 
 الفرضية

)الـــــــرئـــــــيســـــــــــــــــــــة 
 الرابعة(

--> ممارســــــــــات ادارة املوارد البشــــــــــرية اخلضــــــــــراء
 القتدار املعريفا

 
.683 .729 

 
**82.198 

 

 معامالت سارات االحنداريةامل الفرضيات
 االحندار

 قيمة 
2R 

 
F 

 
 الفرضية

ــة  )الـــــــرئـــــــيســـــــــــــــــــ
 اخلامسة( 

--> ممارســــــــــات ادارة املوارد البشــــــــــرية اخلضــــــــــراء
 االداء االبداعيو 

 
.375 

.418 41.865 
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ــيط  16ويعرض اجلدول )  Mediator)( نتائج اختبار اخلطوة الثالثة من خطوات اختبار املتغري الوســــــــــ
Variable)  فق طريقــة وعلى و(Baron & Keeney, 1986) إذ يالحظ وجود عالقــة أتثري معنويــة بني .

ــراء كمتغري رـقايب بلغـت  ــرـية اخلضــــــــــــ ــات ادارة املوارد البشــــــــــــ اإلقـتدار املعريف واألداء اإلـبداعي بوجود ممـارســــــــــــ
(=0.263, P < 0.01). 

الول والثاين والثالث وهو حقق الشـــرط ا ويســـتنتج من خالل النتائج املذكورة انفا أن املســـار االحنداري
ــراء واإلقتدار املعريف إىل متغري األداء اإلبداعي وعليه  ــرية اخلضــ ــات ادارة املوارد البشــ ــار من متغري ممارســ املســ
ننتقل ملالحظة قيمة معامل التأثري بني املتغري املســــــــــــتقل واملعتمد فاذا كانت هذه القيمة قد اخنفضــــــــــــت يف 

( ـفأن هـذا يعين أبن اإلقـتدار املعريف 15قيمتهـا يف املعـادـلة الـثانـية )اجلـدول  ( عن16جلـدول املعـادـلة الـثالـثة )ا
، أما إذا حتولت القيمة (Partial Mediation)يتوســــط العالقة بني املتغري املســــتقل واملعتمد بشــــكل جزئي 

غري املســـتقل قة بني املتاىل قيمة صـــفرية )عدم وجود أتثري فأن هذا يعين أبن املتغري يتوســـط بشـــكل اتم العال
فان متغري اإلقتدار املعريف يتوسـط بشـكل جزئي العالقة بني ممارسـات ادارة املوارد البشـرية واملعتمد(. وعليه 

 ,= 0.375)واألداء اإلبداعي، الن قيمة معامل بيتا يف اخلطوة االوىل ملتغري اإلقتدار املعريف إخنفضت من  
P<.001)  اىل(= 0.328, P<.001)  مع مالحظة أن قيمة  ثالثة.  يف اخلطوة الF  احملســــوبة كانت اكرب من

 .(16)مما يدل على القوة االحصائية للنموذجني يف اجلدول  (1 %)اجلدولية فهي معنوية عند مستوى 
 (17)ملتغري االقتدار املعريف نتائج اختبار حتليل املتغري الوسيط اخلطوة الثالثة والرابعة(16)جدول 

 atsCoefficien 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

F Sig. 

B Std. 
Error 

Beta  

1 (Constant) .176 .548   .813 
ممــــــارســــــــــــــــــــات ادارة 
ــة  املـــوارد الـــبشـــــــــــــــــريـــــ

 اخلضراء

.551 .180 .493 **34.622 .006 

 001.  295. 167. 263. االقتدار املعريف
a. Dependent Variable: بداعياالداء اال 

ــرية واألداء  ــات ادارة املوارد البشــــ ــط اإلقتدار املعريف للعالقة بني ممارســــ وهبدف التحقق من حقيقة توســــ
حىت    (Sobel)فانه جيب إجراء إختبار    (Baron & Kenny,1986: 1177)اإلبداعي وحبسب ما أشار له  

ــيط ــة ابلدور الوســـــــــــ ــات اخلاصـــــــــــ ورة انفاً، وهذا االختبار للمتغريات املذك يتم التحقق من معنوية االفرتاضـــــــــــ
برنمج حســـــايب   (Preacher & Leonardelli, 2001). وقد صـــــمم  يســـــتهدف معنوية التأثري غري املباشـــــر

 
 SPSS V.23عداد الباحث ابعتماد خمرجات برنمج.إ املصدر: -17



  

476 

 25:  العدد

يضغط كلمة حساب خترج ألجراء هذا االختبار )متوفر على النت فقط يدخل الباحث البيانت املطلوبة و  
مبعنوية   (p-value)(، واليت تدل حبســــب قيمة  16واجلدول )  (15)النتائج( واليت تعرض نتائجه يف اجلدول 

ــيط. وهـــذا االختبـــار( حيتـــاج إىل املعـــامالت غري املعيـــاريـــة   Unstandrized)نتـــائج اختبـــار الـــدور الوســــــــــــ
Coefficients)  ــار االحنــداري الــذي خيص اخلطوة االوىل للعالقــة بني املتغري واألخطــاء املعيــاريــة للمســــــــــــــ

ــار   ــيط واملسـ ــتقل واملتغري الوسـ ــيط واملتغري املعتمد. االحنداري الذي يتعلق ابلعالقة بنياملسـ ومن  املتغري الوسـ
 (1.96)أكرب من  (Z-Value)، واذا كانت قيمة  (Z-Value)خالل هذا االختبار ســـــوف نســـــتخرج قيمة  

ن وجود التأثري غري املباشــــــــــر هو حقيقي  أي أفان هذا يشــــــــــري أن متغري اإلقتدار املعريف هو متغري وســــــــــيط  
أن العالقة املفرتضـــة ذات   (17)من خالل نتائج اجلدول  صـــحيح إذا كانت القيمة أقل. ويالحظوالعكس 

. وهذه النتائج تفيد (1.96)له كانت أكرب من  (Z-Value)الن قيمة    (1 %)داللة معنوية عند مســـــــــــتوى 
 قتدار املعريف. ابن التأثريات غري املباشرة هلذا املتغري هي حقيقية وذات داللة معنوية لتوسط متغري اإل

 قتدار املعريفإللتوسط متغري ا Sobelاختبار نتائج  (17)جدول 
Path Inputs Sobel test – Z-

Value 
p-value 

 
ــراء ــرية اخلضــــ ــات ادارة املوارد البشــــ االقتدار -ممارســــ

 االداء االبداعي-املعريف

1= 
0.835 

3= 
0.801 

Sa= 
0.137 

Sb= 
0.124 

 
4.433 ** 

 
P<.01 

 

Note: 

1= unstandardized regression coefficient for the association between IV 

and mediator 
3 = unstandardized regression coefficient for the association between the 

mediator and DV 

sa = standard error of a 

sb = standard error of b 

 اإلستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

سـيؤطر هذا املبحث أهم اإلسـتنتاجات اليت توصـل اليها البحث يف اجلانب النظري والعملي فضـالُ عن 
أهم التوصـــــــــيات اليت ميكن اإلســـــــــتفادة منها من خالل تعميمها على بقية مؤســـــــــســـــــــات الدولة وعلى حنو 

 مطلبني وكما يلي:
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 اإلستنتاجات: املطلب األول
أهم اإلســتنتاجات و جلانيب البحث)النظري والتطبيق( وكما   يف ضــوء ما آلت اليه نتائج البحث نتناول

 يلي:
تناول البحث احلايل متغريات ذات صلة ابلبيئة العراقية واليت شاهبا الكثري من التلوث بسبب التغريات  .1

 خالية من التلوث. م، إذ يُعطي أمهية كبرية إلجياد بيئة خضراء ُمستدامة2003ما بعد عام 
متغريات تُعد ذات أمهية تكاملية ملعاجلة األســـــباب اليت تعمل على عدم متكني   مجع البحث بني ثالثة .2

 املنظمة من تبين العمل األخضر.
َرفد املكتبة العلمية العراقية كدراســة علمية، فهو جاء مكماًل ملا توصــل الية الباحثون ومنطلقاً للبحث  .3

فة والتقدم التكنلوجي واالســـتخدام الغري  ألمهية الكبرية للمتغريات يف عصـــر املعر املســـتقبلي فضـــاًل عن ا
 مدروس ملوارد البيئة. 

إن جناح املنظمات يف عصــــــــــــر املعرفة أييت من خالل القدرة العالية يف جمال إعتماد العمل األخضــــــــــــر  .4
ر األخضـــــــر  والذي مُيكن احلصـــــــول عليه من خالل)التوظيف األخضـــــــر والتدريب األخضـــــــر واإلختيا

ل ادارة املوارد البشـــــــرية اخلضـــــــراء والذي يولد املنافســـــــة يف العصـــــــر والتقييم األخضـــــــر( وهو جوهر عم
 احلايل.

حيقق املتغري الوســــيط )االقتدار املعريف( التكامل العملي بني املتغري املســــتقل واملتغري التابع فهو ُيســــهم  .5
إبداعي يرقى ابملنظمات اىل مصــــــــــــاف  يف تعزيز العمل على إســــــــــــتدامة بيئة خضــــــــــــراء وخمرجات أداء

 دة.الراي
ــتجيبني عينــة البحــث ميتلكون الرؤى واالفكــار املعرفيــة واإلبــداعيــة اليت  .6 أفرز البحــث أبن غــالبيــة املســــــــــــ

أسـهمت يف فهم متغريات البحث من خالل إسـتمارة االسـتبانة األمر الذي سـاعد على حتقيق هدف 
 البحث.

ــانـــب العملي بوجود .7 ــة إحصـــــــــــــــــائ أوضــــــــــــــح البحـــث يف اجلـ ــة ذات داللـ ــابيـ ــاط إجيـ ــة إرتبـ ــة بني عالقـ يـ
ــر التكامل  ــيط وهذا يؤشــــ ــراء ومتغري اإلقتدار املعريف كوســــ ــرية اخلضــــ متغري)ممارســــــات إدارة املوارد البشــــ

 القوي لتحقيق أهداف املنظمة يف إجياد العمل األخضر.
ارســـات إدارة املوارد إتضـــح من خالل التحليل بوجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصـــائية بني متغري مم .8

ومتغري األداء اإلبداعي بوجود املتغري الوســــــــــيط )اإلقتدار املعريف( مما حيقق هدف البشــــــــــرية اخلضــــــــــراء 
 البحث.

ــاً  .9 ــتوى إجاابت عاٍل قياســـــــــــ ــل على مســـــــــــ أظهرت نتائج التحليل أبن متغري اإلقتدار املعريف قد حصـــــــــــ
( وقد .707وابحنراف معياري)  (3.80ام)ابملتغريين اآلخرين وابلتســــــــــلســــــــــل األول، إذ كان املعدل الع

( 4.63ل بُعد)إختاذ القرار( على املرتبة االوىل بني أبعاد اإلقتدار املعريف مبتوســـــــــــــط حســـــــــــــايب )حـصــــــــــــ 
 ( وهذا يبني تناسق اجاابت أفراد العينة اجتاه هذا الُبعد.594.واحنراف معياري)
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ف ( واحنرا3.74بة الثانية مبعدل عام بلغ)حصـل متغري ممارسـات إدارة املوارد البشـرية اخلضـراء على املرت .10 
ــابية)631.معياري) ــطات حســـــ ــر على أعلى متوســـــ ــل بُعد التدريب األخضـــــ ( وابحنراف 3.99( وحصـــــ
 ( وهذا يبني تناسق إجاابت العينة اجتاه هذا الُبعد.586.معياري)

ــائي ترتيــب متغري األداء  .11 وابحنراف ( 3.58إلبــداعي اثلثــاُ مبعــدل عــام)ابينــت نتــائج التحليــل اإلحصـــــــــــــ
( واحنراف 3.80شــــــــــــــــاكـــل ابملرتبـــة األويل مبتوســــــــــــــط حســــــــــــــــايب)( وجـــاء بُعـــد حـــل امل840.معيـــاري)
 ( وهذا يعكس تناسق إجاابن عينة البحث حول هذا الُبعد.1.099معياري)

 التوصيات: املطلب الثاني
وملا له من عالقة مباشــر   ىل ما جاءت به اإلســتنتاجاتإ  يقدم هذا املطلب بعض التوصــيات إســتناداً سَــ 

 :إبجياد بيئة خضراء وكما يلي
لتأكيد على اإلدارة بضــــرورة العمل على تعزيز دور املمارســــات اخلضــــراء من خالل اقامة الندوات أو ا .1

 ورش العمل.
 شاعة ثقافة احملافظة على البيئة الصديقة من خالل نشر الوعي والتوجيه بذلك.إالعمل على  .2
 ة يف ضوء توصيف الوظائف اخلضراء.املوارد البشريإعداد وأتهيل  .3
إلختيار األخضــر للموارد البشــرية يف ضــوء املؤهالت العلمية اخلضــراء والقدرات املعرفية العمل مبفهوم ا .4

 اليت حيملوهنا.
العمل على تشجيع الدارسني والباحثني على الرتكيز وتناول البحوث ذات العالقة ملا هلا من دور كبري  .5

 ة البيئة واستدامتها.يف صيان
إلـبداعـية  اإلقـتدار املعريف كوـنه أداة ـفاعـلة يف إنـتاج األفكـار ضــــــــــــــرورة قـيام اإلدارة ابلرتكيز على مفهوم ا .6

 ومن ث الوصول إىل األداء اإلبداعي.
 فتح املزيد من الدورات التدريبية اخلضراء لزايدة القدرات واملهارات اخلضراء للمورد البشري. .7
على البيئة والتنمية ام مبمارســــــــــات املوارد البشــــــــــرية اخلضــــــــــراء واليت ُتســــــــــهم يف احملافظة  التوجه ابالهتم .8

 املستدامة.
العمل على انشــاء وحدة إدارية خاصــة حتت مســمى )وحدة اإلرشــاد األخضــر( لتقدمي االســتشــارات   .9

 واإلرشادات اخلضراء.
مية واملعرفية حول املفاهيم ضـــــــــرورة إدامة التواصـــــــــل العلمي اخلارجي للوقوف على آخر التطورات العل .10

 اخلضراء.
ــرية بنجاح تقدمي الدعم املادي واملع .11 ــلة املســــــ نوي للخربات العلمية العاملة يف هذا اجملال كحوافز ملواصــــــ

 لتحقيق اهلدف.
ــرورة أن تقوم اجلهات العليا ذات   .12 ــراء ضـــ ــيات وللحصـــــول على بيئة نظيفة خضـــ من أجل تنفيذ التوصـــ

  القرارات امللزمة إبصــدار التعليمات والقرارات اىل دوائر الدولة ومؤســســاهتا كل حســب إختصــاصــه اىل
 ضرورة العمل مبفهوم املمارسات اخلضراء وتعزيز اإلقتدار املعريف للموارد البشرية كافة.
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 :المراجع

 أواًل: القرآن الكريم.
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