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یة ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء بأبعادھا ھدفت الدراسة إلى توضیح أھم

الست في تحقیق التنمیة البیئیة المستدامة للمسئولین عن الصیدلیات الخاصة بمحافظة أسیوط، 
تحلیل وتصمیم العمل األخضر، التوظیف األخضر، تقییم : وتمثلت الممارسات في أبعاد ستة ھي

، التعویضات المالیة الخضراء، إدارة الصحة األداء األخضر، التدریب والتطویر األخضر
% ٨٣٫٠٥ قائمة استقصاء كعینة للدراسة بمعدل استجابة ٩٨والسالمة الخضراء، وقد تم تحلیل 

  .كانت صالحة للتحلیل اإلحصائي
توصلت الدراسة إلى وجود عالقة غیر معنویة وسالبة بین تحلیل وتصمیم العمل 

حة والسالمة الخضراء كمتغیرات مستقلة وبین التنمیة األخضر، التوظیف األخضر، إدارة الص
البیئیة المستدامة كمتغیر تابع إضافًة إلى وجود عالقة معنویة موجبة بین تقییم األداء األخضر، 
التدریب والتطویر األخضر، التعویضات المالیة الخضراء كمتغیرات مستقلة وبین التنمیة البیئیة 

  .المستدامة كمتغیر تابع
لدراسة بدعم مفاھیم ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء، وتنمیة مھارات أوصت ا

العاملین في الصیدلیات من صیادلة ومعاونیھم، وتشجیع تقدیم األفكار اإلبداعیة، وتوفیر نظام 
  .معلومات متكامل، إعداد برامج توعویة لكافة األطراف في الصیدلیات

   التنمیة البیئیة –الموارد البشریة الخضراء ممارسات إدارة 
. مسئولو الصیدلیات الخاصة بمحافظة أسیوط–المستدامة  
 

یزداد االھتمام بالموارد البشریة بصورة مستمرة لما لھا من دور ذو قیمة في مواجھة 
د بیئة األعمال التغییرات المتوالیة في البیئة الداخلیة والخارجیة للمنظمات المختلفة، حیث تشھ

تحدیات مختلفة وتغیرات مستمرة في ظل تزاید التغییر على جمیع المستویات، مما یتطلب من 
إدارات المنظمات أن یتوافر لھا القدر من الجاھزیة والمبادرة للتعامل مع حاالت التغییر 

ارد البشریة المتنوعة، واعتماد برامج للتغییر المخطط یتم من خاللھا التطویر والذي تمثل المو
  .األداة الرئیسة لمواجھة تلك التغیرات

من ھنا ینبغي أن تكون إدارة الموارد البشریة شریكًا أساسیًا في إعداد تنمیة وتطبیق 
صدیقة " الخطط االستراتیجیة على مستوى المنظمة، وتمثل إدارة الموارد البشریة الخضراء 

ینبغي االھتمام بھ ومراعاتھ في عالم الیوم من أجل رافدًا جدیدًا وھامًا في تلك الموارد " البیئة 
  .الحفاظ على بیئة نظیفة سلیمة آمنة للمنظمات السیما الصحیة
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وبناًء علیھ یتعین استبدال ممارسات إدارة الموارد البشریة التقلیدیة إلى إدارة الموارد 
  .البیئيالبشریة الخضراء والتي تنسجم مع حاجة وروح العصر وذلك للحد من التلوث 

ومن ھنا یشیر مصطلح إدارة الموارد البشریة الخضراء إلى الدور الھام الذي تقوم بھ 
الموارد البشریة من ممارسات تجاه أولویات البیئة المتعلقة بالمنظمات بھدف حمایة والمحافظة 

  ). ٢٠١٧السكارنة، (على الموارد الطبیعیة المتاحة لدیھا دراسة 
 

  :إدارة الموارد البشریة الخضراء
یعد مفھوم إدارة الموارد البشریة الخضراء مفھومًا حدیثًا حیث یجمع بین أنشطة إدارة 
البیئة وإدارة الموارد البشریة، من ھنا یشیر ھذا المفھوم إلى حرص المنظمات في عالم الیوم 

ا وتحویلھا إلى أنشطة خضراء صدیقة للبیئة على إیجاد أنشطة ووظائف جدیدة لتحسین أعمالھ
  ).٢٠١٧داود وعلي، (دراسة . مثل التسویق األخضر، االستثمار األخضر

كما یمكن تعریف ھذا المفھوم بأنھ البرامج الفعلیة التي تطبق في المنظمات إلدارة 
، كما (Arulrajah et al., 2015)الموارد البشریة لتعزیز اآلثار البیئیة اإلیجابیة، دراسة 

 ھذا المفھوم على أنھ كافة الوظائف التي ینبغي أن تقوم (Kanika, S., 2017)أوضحت دراسة 
بھا إدارة الموارد البشریة من خالل إلزام موظفیھا بمھام معینة تحقق االستدامة المؤسسیة وتعّزز 

  .في نفس الوقت الممارسات البیئیة داخل المنظمة
حقق إدارة موارد بشریة صدیقة للبیئة بكفاءة ملحوظة وُیدّعم لذا فإن ھذا المفھوم الجدید ی

  .في ذات الوقت بصورة متوازنة الترابط بین المنظمة والعاملین لدیھا
لذلك ینبغي أن یؤخذ في االعتبار لدى المنظمات كافة مھام إدارة الموارد البشریة بھدف 

داء، مكافآت العاملین، دراسة تحسین األداء البیئي ومن أمثلتھا توظیف، تدریب، تقییم األ
(Aykan, 2017) ومن ھنا تبدأ ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء من لحظة دخول ،

الموظف للعمل بالمنظمة إلى لحظة خروجھ منھا حیث یمارس خالل تلك الفترة األنشطة 
بالت الخضراء المتعددة ومنھا على سبیل المثال تحلیل وتصمیم العمل األخضر، والمقا

االفتراضیة، التدریب عبر االنترنت والتقلیل من استخدام المستندات الورقیة، دراسة 
(Bangwal and Tiwari, 2015).  

      وبناًء علیھ یمكن القول بأن إدارة الموارد البشریة الخضراء تعتبر استخدامًا للسیاسات 
رار البیئیة داخل منظمات األعمال، واآللیات التي تشجع االستخدام المستدام للموارد وتقلیل األض

 ومن ثّم دمج أھداف اإلدارة البیئیة للمنظمة مع (Mehta and Chugan, 2015)دراسة 
ممارسات إدارة الموارد البشریة من التوظیف، االختیار، التدریب والتطویر والتقییم والمكافأة 

  (Hosain and Rahman, 2016)مصحوبة بتقلیل اآلثار البیئیة إلى أدنى حد ممكن، دراسة 
إن الممارسات الخضراء للموارد البشریة تحقق العدید من المزایا للمنظمات وأھمھا وفق 

  : (Mehta and Chugan, 2015)دراسة 
والتي ًتمّكن من اتخاذ القرارات التي تشجع على االبتكار : اتخاذ القرارات صدیقة البیئة -

 .ن خالل الموظفین ذوي الوعي البیئيوإیجاد الحلول المناسبة للمشاكل البیئیة م
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حیث یتم استقطاب المواھب الخضراء مما یقدم : تزاید اإلقبال على الوظائف الخضراء -
 .للمنظمة میزة تنافسیة

إذ ینخفض معدل دوران الموظفین في المنظمات الخضراء بالمقارنة : االحتفاظ بالموظفین -
 . بغیرھا من المنظمات

خالل إنتاج منتجات صدیقة للبیئة، مما ُیزید المبیعات ویقلل وذلك من : زیادة المبیعات -
  .التكالیف

إال أن ما سبق ال یحول دون مواجھة ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء للعدید 
من التحدیات ومنھا، مقاومة بعض الموظفین وتفاوت درجة حماسھم لتلك الممارسات والذي قد 

ًا مع تحقیق العائد المنخفض في بدایة األمر، باإلضافة إلى تحدیات یتطلب تنفیذھا استثماًرا مرتفع
إنشاء ھیكل عمل أخضر في أنشطة إدارة الموارد البشریة المتنوعة فكرًا وثقافة وعملیات تشغیل 
فضًال عن صعوبة عملیة تقییم األداء األخضر للعاملین، وصعوبة التحول من الممارسات 

شریة إلى الممارسات الخضراء ألنشطة تلك اإلدارة في فترة زمنیة التقلیدیة إلدارة الموارد الب
وجیزة انتھاًء بصعوبة توافر مصادر الموظفین ذوي المواھب الخضراء وإجراءات تعیینھم، 
  وكذلك صعوبة قیاس فعالیة ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء في سلوك الموظفین

 Hosain and Rahman, 2016) Sriram and Suba , 2017;  (Deshwall, 2015;.  
  ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء 

  : تحلیل وتصمیم العمل األخضر-١
ینبغي أن یتوافر ألي منظمة ناجحة الفھم المفّصل للوظائف المراد شغلھا، وكذلك 
ا المواصفات والمھارات والكفاءات التي یتمتع بھا األفراد الذي سیشغلون تلك الوظائف، لذ

یستلزم تصمیم أي وظیفة تحلیل المعلومات المطلوبة لكتابة الوصف الوظیفي فضًال عن 
مواصفات الموظف لشغل تلك الوظیفة، وبیان البرامج التدریبیة الواجب إجراؤھا لشاغلي كل 

 وفي ظل االھتمام بالوظائف الخضراء أشارت دراسة (Gary, 2013)دراسة . وظیفة
(Arulrajah et al., 2015) إلى إمكانیة استخدام التصمیم والتوصیف الوظیفي في تحدید عدد 

  .من المھام والمسئولیات المتعلقة بحمایة البیئة بھدف تحقیق االستدامة البیئیة
وبناء على ذلك فإن عملیة إدراج المبادرات البیئیة أضحت عنصرًا أساسیًا في التوصیف 

د عناصر مواصفات الوظائف دراسة الوظیفي فضًال عن تحدید الكفاءات الخضراء كأح
(Opatha and Arulrajah, 2014) وقد أكدت دراسة (Aykan, 2017) أن عملیة التحلیل 

والتصمیم تساعد على تخطیط الموارد البشریة الخضراء عن طریق المشاركة في التنبؤ بعدد 
 إضافًة ISO 14001 الموظفین والمھارات الالزمة لتنفیذ برامج اإلدارة البیئیة المتعددة ومنھا

إلى عدد الوظائف التي تحمي البیئة باستخدام فر ق العمل التي تقوم بتحلیل وتصمیم الوظائف 
التي تفحص القضایا البیئیة بنجاح مع تحدید المھارات والتخصصات المطابقة لتلك المواصفات 

  .(Tooranloo et al., 2017)البیئیة 
صمیم الوظائف الخضراء یؤدي إلى تبني  إلى أن ت(Ahmed, 2015)وأشارت دراسة 

المنظمات مفھوم المكاتب الال ورقیة في العمل باستخدام تكنولوجیا المعلومات مما ُیخّفض 
استھالك األوراق في األعمال من خالل تحویل الوثائق الرسمیة الھامة إلى األسلوب اآللي مما 
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ت الورقیة إضافًة إلى تقلیل الوقت ُیقّلل من تكالیف نسخ وطباعة وتخزین واستھالك المستندا
  .المستخدم في البحث عن تلك المستندات إلى أدنى حد ممكن

  :  التوظیف األخضر-٢
تحتاج المنظمات ذات التوجھ األخضر إلى القوى العاملة الموجھة نحو البیئة ویتم ذلك 

 :األولت خیارین من خالل القیام ببرامج لجذب القوى العاملة الخضراء حیث یتبقى لتلك المنظما
 Arulrajah) التدریب والتطویر للقوى العاملة، دراسة :الثانيالتركیز على التوظیف األخضر، 

et al., 2015) لذا ترى دراسة ،(Muniandi and Nasruddin, 2015) أن التوظیف 
ثل األخضر ُیعد عملیة توظیف وفقًا لمعاییر بیئیة ُتقّلل التكالیف من خالل وسائل االنترنت م

الفیدیو، البرید اإللكتروني، االختبارات عبر االنترنت، الرسائل القصیرة / مقابلة الصوت 
وغیرھا من الوسائل التي تزید كفاءة وفعالیة التوظیف الذي قد یتم عن طریق مقابلة افتراضیة 

ھا عبر االنترنت بدًال من المقابلة الفعلیة  داخل المنظمة مما یكشف عن المھارات التي یحمل
من ھنا تسعى المنظمات التي تتبنى التوظیف . المتقدم لشغل الوظیفة بشأن األسئلة المتعلقة بالبیئة

األخضر إلى اإلعالن بطریقة قلیلة التكلفة وسریعة ویسیرة عن الوظائف وذلك من خالل المواقع 
لشغل تلك على شبكة االنترنت بل وإجراء المقابالت الشخصیة من خاللھا، مما جعل المتقدمون 

  .(Bput, 2017)" خضراء " الوظائف معنیون بالعمل في منظمات صدیقة للبیئة 
  :  تقییم األداء األخضر-٣

وھو النشاط الذي یسعى الموظفون من خاللھ إلى تعزیز أدائھم لتحقیق األھداف التنظیمیة 
ید االنحرافات بدمج السیاسات البیئیة مع إدارة األداء، وإجراء عملیات المقارنة بینھا لتحد

ومعالجتھا ودعم التحسینات المستمرة في النتائج البیئیة ومنھا الحوادث البیئیة، نظام المعلومات 
، لذا ینبغي تطویر نظم إدارة األداء (Ahmad , 2015)والمسئولیات البیئیة دراسة ، الخضراء 

 ذلك إلى مؤشرات لتشمل األھداف الخضراء في مجاالت األداء األساسیة للمنظمة ویتم ترجمة
ومعاییر السلوك األخضر یتم استخدامھا في تقییم أداء الموظفین على كافة المستویات على أن یتم 
إدراج النتائج الخضراء في عملیات التقییم، وتخلق ھذه الجھود الوعي بالقضایا الخضراء بین 

  . (Deshwal, 2015)المرؤوسین بما یشجعھم على المشاركة فیھا وتسھیل إدارة التعلم البیئي 
  : التدریب والتطویر األخضر-٤

وُیعد أداة أساسیة في إعداد موظفین ذوي مواھب متعددة تسعى إلى اإلبداع واالبتكار من       
سیة    درة التناف ن الق زّز م ا ُیع ة مم ق بالبیئ ي تتعل ة الت ارات اإلیجابی ارف والمھ ویر المع الل تط خ

ا       ، لذا ُت(Tareq and Rosima, 2015) للمنظمة ویر األخضر بأنھ دریب والتط ة الت عّرف عملی
سلیم                  ي االستخدام ال وظفین ف ارات الم ة مھ تم بتنمی ي تھ ل الت ات وأسالیب العم مجموعة من اآللی
ي      دھور البیئ ن الت ل م دة ُتقّل ار جدی الل أفك ن خ ة م شاكل البیئی ل الم ي ح وارد، والمشاركة ف للم

(Bangwal and Tiwari, 2015).  
ة        ویجب أن تشتمل ال    ستوى المنظم ى م ة عل ى القضایا البیئی برامج التدریبیة الخضراء عل

ل          ة ك ع طبیع سجم م شكل ین ككل، وعلى كافة العاملین القدامى والجدد من خالل برامج مخططة ب
  ). ٢٠١٧السكارنة، (وظیفة في المنظمة 

وعن طریق تلك تتوافر فرص اشتراك العاملین في حل المشاكل البیئیة مع االستخدام 
، وبناًء على ذلك یحقق التدریب البیئي أحد )(Mamin, 2017ألمثل للموارد المتاحة بالمنظمة ا
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أھم أدوات تطویر الموارد البشریة الخضراء التي تستھدف تعلیم الموظفین السیاسة البیئیة 
 ,.Teixeira et al)للمنظمة، إضافًة إلى تغییر السلوك الفردي للموظف لیزداد وعیھ بالبیئة، 

2012).  
  :  أنظمة التعویض والتحفیز األخضر-٥

وتعد أحد األدوات الممیزة والمستخدمة في تحفیز سلوك العاملین لزیادة جھودھم المبذولة 
لتحقیق األھداف البیئیة لذلك یزداد میل أراء الموظفین إلى اتباع السیاسات الخضراء كلما قدمت 

موظف ببرنامج اإلدارة البیئیة عند تقدیم المنظمات مكافآت خضراء لھم حیث یرتفع التزام ال
 Bangwal)تعویضات لھ نتیجة لقیامھ بالمسئولیات البیئیة واكتساب مھارات خضراء جدیدة

and Tiwari, 2015) وھذا یتطلب التوظیف الفعال للحوافز من أجل تحقیق نتائج ھامة في 
 Cheema)الموظف األخضراألداء البیئي والذي یتم في ضوء عوامل اختباریة مختلفة لموقف 

et al., 2015) .  
وال تتوقف تأثیرات التعویضات مختلفة األشكال على دعم أنظمة إدارة البیئة فحسب َبل 
تمتد لتربط بین مصالح األفراد ومصالح المنظمة معًا بما ُیدّعم من االبتكارات والتي تنعكس 

  ). ٢٠١٧داود وعلي، (إیجابًا على البیئة 
 أشكاًال متعددة في اإلدارة الخضراء الناجحة منھا الشكل النقدي، وتأخذ التعویضات

الشكل غیر النقدي مثل الھدایا إضافة إلى الثناء والتقدیر للجھود الخضراء المقدمة من المدراء 
  .(Ravi, 2013)التنفیذیین للمنظمة لدعم الموظفین لتقدیم المزید من النجاح في أعمالھم 

  : الخضراء إدارة الصحة والسالمة-٦
وتساعد على توفیر السالمة للموظفین وتقلیل التلوث واستغالل الموارد الطبیعیة بشكل 
أمثل، إذ أن المنظمات أضحت على وعي متزاید بأھمیة الدور الذي تلعبھ ممارسات إدارة 
الصحة والسالمة الخضراء في حمایة الموظفین من التعرض للحوادث البیئیة من خالل توفیر 

ت األمانة ووضع خرائط توضح أسلوب العمل الصحیح والتھویة واإلضاءة المناسبة في مستلزما
  . (Ahmad, 2015) بیئة العمل ما یشجع على االبتكار

وبالتالي یمثل ھذا المصطلح منھجًا شامًال نحو الرفاھیة الكاملة للموظفین ینطوي على 
مراض المھنیة والتي تسبب خسائر إجراءات في بیئة العمل تحمیھم من اإلصابات المادیة واأل

 ,Jilcha and Kitaw)اقتصادیة للمنظمات ومنھا فقدان االنتاجیة وانخفاض القدرة على العمل
2016) .  

  : مفھوم وأھداف وأبعاد التنمیة البیئیة المستدامة
أصبح ھذا المصطلح من المصطلحات الھامة في عالم الیوم إذ تم إطالق العدید من 

منھا التنمیة الشاملة، التنمیة المتواصلة، التنمیة البشریة انتھاًء بالتنمیة المستدامة المسمیات علیھ 
، لذلك یعتبر مفھوم االستدامة مفھومًا ثالثي األبعاد وتشمل االستدامة )٢٠١٦الیساري ، (

 - وھو الذي تقتصر ھذه الدراسة علیھ - االقتصادیة، االستدامة االجتماعیة، االستدامة البیئیة 
(Kucukoglu and Pinar, 2016) وتسعى التنمیة المستدامة إلى تحقیق مجموعة من 

، ومن أھمھا المحافظة على التوازن بین كٍل من الموارد )٢٠١٤الصقال ، (األھداف، دراسة 
المتاحة واالحتیاجات األساسیة مع الحرص على ترشید واستغالل كافة الموارد مع وضع 

  .دة والعمل الدؤوب على اكتشاف البدائل ذات التكلفة األقلأولویات لالستخدامات المتعد
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وفي ھذه الدراسة سیتم االقتصار على االستدامة البیئیة والتي تھدف إلى حمایة الموارد 
الخام التي تستخدم لتلبیة االحتیاجات الشخصیة، ویمكن تقسیم برامج االستدامة البیئیة إلى مجالین 

 على تقلیل التلوث مما یحقق الثانياالستدامة البیئیة بینما یركز  في زیادة الوعي باألولیتمثل 
  .میزة تنافسیة للمنظمة من خالل تخفیض التكالیف التي تتحملھا حال ممارستھا ألنشطتھا

وتسعى التنمیة المستدامة إلى الحد من اآلثار البیئیة عن طریق إیجاد حلول للمشاكل 
سیاسات المتعلقة بالتحسین المستمر لألداء البیئي والذي البیئیة تتم بمجموعة من اإلجراءات وال

 ,.Tooranloo et al)تنفذه ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء التي تطبقھا المنظمة 
2017) .  

 

التعرف على أثر ممارسات إدارة الموارد البشریة ) ٢٠١٩أحمد، (استھدفت دراسة 
الخضراء في تحسین ) التوصیف، التوظیف، التدریب، المكافأة( أبعاد الخضراء والتي تتمثل في

وتم إعداد قائمة استقصاء لملئھا من خالل عینة من المسئولین في المستشفیات . أداء المنظمة
العاملة في مدینة الرمادي، وتمثلت أھم نتائج الدراسة في ضعف تطبیق ممارسات إدارة الموارد 

ع الدراسة والناتج عن ضعف الوعي بأھمیة تلك الممارسات وطرق البشریة الخضراء في مجتم
تطبیقھا، وأكدت التوصیات على أھمیة تبني مبادئ إدارة الموارد البشریة الخضراء في عملیات 
التوصیف والتعیین والتدریب والمكافآت مما ُیحّسن من أداء المنظمة مع سالمة البیئة الداخلیة 

  .والخارجیة للمنظمة
إلى مشكلة معاناة قطاع األسمدة والصناعات ) ٢٠١٩عرنوس، (دراسة وأشارت 

الكیماویة من زیادة التلوث البیئي ووجود بعض الممارسات التقلیدیة في التعامل مع ذلك التلوث 
لذا تظھر أھمیة البحث عن ممارسات وأسالیب حدیثة إلدارة الموارد البشریة لوضع حلول لتلك 

م بالتطویر التنظیمي وتحقیق المیزة التنافسیة للمنظمات في قطاع المشاكل إلى جانب االھتما
األسمدة والصناعات الكیماویة، وتمت الدراسة في شكل نظري وتطبیقي للتعرف على أثر إدارة 
الموارد البشریة الخضراء على كل من التطویر التنظیمي وتحقیق المیزة التنافسیة في ذلك 

  . القطاع
بتوصیف طبیعة ونوع العالقة بین ) ٢٠١٧ و البردان، إسماعیل(واھتمت دراسة 

ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء، وأبعاد سلوكیات المواطنة التنظیمیة البیئیة، فضًال 
عن كیفیة تحسین مستوى سلوكیات المواطنة التنظیمیة البیئیة من خالل االھتمام بالممارسات 

موعة من المنظمات الصناعیة العاملة في مدینة الخضراء إلدارة الموارد البشریة في مج
السادات، وأظھرت نتائج الدراسة انخفاض مستوى ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء 
سواء على المستوى اإلجمالي أو على مستوى كل ُبعد من أبعادھا على حده في الواقع العملي، 

طنة التنظیمیة البیئیة سواء على المستوى إضافًة إلى المستوى المتوسط لممارسة سلوكیات الموا
  . اإلجمالي أو على مستوى كل ُبعد من أبعادھا

وتمثلت أھم توصیات البحث في تعزیز سلوكیات المواطنة التنظیمیة البیئیة من خالل 
  .زیادة ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء

مثل المصدر الرئیس  على القطاع الصناعي والذي ی(Masri , 2016)وركزت دراسة 
للتلوث البیئي في فلسطین حیث یجب تقییمھا ومراقبتھا وتصحیحھا من خالل اعتماد ممارسات 



 

 ٦٣٥  
 

––  

 
 

صدیقة للبیئة، وھدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بین ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء 
رد البشریة في في منظمات التصنیع واآلراء البیئیة من خالل عینة من مدیري إدارة الموا

المنظمات الصناعیة الفلسطینیة، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إیجابیة بین ممارسات إدارة 
الموارد البشریة الخضراء الست وممارسات األداء البیئیة، وكانت الممارسة المؤثرة في عاملي 

أثیرًا، وقدمت التوظیف واالختیار األخضر بینما كان التدریب والتنمیة الخضراء ھي األقل ت
الدراسة نموذجًا یساعد في قیام منظمات التصنیع بربط وظائف الموارد البشریة لیدعم األداء 

  .البیئي الخاص بھا
 ببحث مبادرة الموارد البشریة الخضراء التي اتخذتھا (Popli , 2014)وقامت دراسة 

ث أصبحت المنظمات  منظمة حی١٨المنظمات الصناعیة التحویلیة في ناسیك بالھند من خالل 
في عالم الیوم أكثر وعیًا باالستدامة البیئیة التي أعلنتھا والمتمثلة في دمج اإلدارة البیئیة وإدارة 
الموارد البشریة، وانتھت الدراسة إلى توافر درایة جیدة بمفھوم الموارد البشریة الخضراء في 

 من تلك المنظمات غیر قادر على المنظمات الصناعیة في ناسیك، إال أنھ مازال ھناك عدد قلیل
  .وضع تلك الممارسات في مجاالت وظیفیة مختلفة من إدارة الموارد البشریة

 بالحفاظ على التوازن البیئي ومساعدة المنظمات في (Prasad , 2013)واھتمت دراسة 
تنفیذ جدول إعمالھا إلدارة البیئة لذا أوضحت الدراسة أنھ یمكن من خالل ممارسات إدارة 
الموارد البشریة الخضراء مساعدة المنظمات في العثور على طرق بدیلھ لخفض التكلفة مع خلق 
ثقافة ذات اھتمام بالرفاھیة إلى جانب االھتمام األكبر بحمایة البیئة، وقد تبین أن استخدام مفھوم 

لمنتجات إدارة الموارد البشریة الخضراء یؤدي إلى تخفیض استخدام المواد المطبوعة باستخدام ا
القابلة إلعادة االستخدام، مع إمكانیة عقد المؤتمرات عن طریق االنترنت من أجل تخفیض 

  . التكالیف إلى أدنى حد ممكن
 إلى التحقیق في العالقات بین االختیار (Alreshidi, 2016)وھدفت دراسة 

 األخضر، االستراتیجي للمنظمة على أساس التوجھ األخضر، التدریب البیئي، تطویر المورد
 مشارك من مدیري شركات ٢٠١األعمال التجاریة المستدامة، وذلك على عینة مكونة من 

التصنیع في الوالیات المتحدة، واستنتجت ھذه الرسالة للدكتوراه أن التوجھ األخضر للمنظمات 
  .لھ دور ھام في تحقیق األعمال المستدامة

 المستدامة لصناعات العملیات مسارات التنمیة) (Jia et al., 2016وناقشت دراسة 
وتشمل موارد المیاه والمعادن والقدرات البیئیة والتي ُیفید توافرھا بشدة نمو الصناعات في البالد 
المتقدمة والنامیة، واختارت الدراسة قطاع صناعة المنسوجات في الصین، وتوصلت الدراسة 

ساعد في الحد من استھالك الموارد إلى أن تصمیم منتجات صدیقة للبیئة من خالل دورة الحیاة ی
  .وتولید االنبعاثات مما ُیدّعم التنمیة المستدامة

 بالتحقق من وجود عالقة بین التنمیة (Bircan and Gencler, 2015)وقامت دراسة 
 ٥٠٠المستدامة والموارد البشریة القائمة على االبتكار وذلك من خالل استقصاء ألكثر من 

من جوده % ٨٠ت أھم استنتاجات الدراسة في أن المنظمات الكبرى تشكل منظمة في العالم وتمثل
الموارد البشریة، وأنھ توجد عالقة بین الموارد البشریة وتنمیتھا من خالل االبتكار بھدف تحقیق 

  .التنمیة المستدامة
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إلى التعریف بالوظائف الخضراء ) ٢٠١٨عبد الغفار وبخاري، (وأشارت دراسة 
لقائمة في السعودیة، واالستفادة من التجارب الدولیة الناجحة في كیفیة خلق وتخضیر الوظائف ا

الوظائف الخضراء وتوفیر المزید من فرص العمل في السوق السعودي، وتمثلت أھم نتائج 
الدراسة في عدم وضوح معدل النمو المحتمل لتخضیر الوظائف السیما في ظل عدم تفعیل 

یات التي من خاللھا یتم تحدید القطاعات القابلة للتخضیر مع الممارسات الواجب تطبیقھا واآلل
بیان اآلثار المترتبة علیھا، وأوصت الدراسة بأھمیة التحول إلى االقتصاد األخضر وآلیاتھ، 
وتشجیع اشتراك القطاع الخاص في ھذا التوجھ الجدید، انتھاًء بأھمیة تعزیز الوعي البیئي 

  .لتحول الجدید تجاه التشكیل المستقبلي للوظائف الخضراءوالسلوكي المستدام وفق متطلبات ا
دور ممارسات الموارد البشریة عالیة األداء )  ٢٠١٨إبراھیم ومنى، (وتناولت دراسة 

في تعزیز رشاقة قوة الًعمل وإبداع العاملین، والتعرف على الدور الوسیط لرشاقة قوة العمل في 
لین بشركات قطاع األعمال العام للصناعات الدوائیة في العالقة بین تلك الممارسات وإبداع العام

مصر، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا تأثیر ممارسات الموارد البشریة عالیة 
التدریب الشامل، الحراك الداخلي، األمان الوظیفي، تصمیم العمل، تقییم األداء الموجھ (األداء 

تأثیرًا معنویًا موجبًا على رشاقة قوة العمل، إضافًة إلى ) شاركة بالنتائج، المكافآت التحفیزیة الم
التأثیر المعنوي الموجب لكل ممارسات الموارد البشریة عالیة األداء وكذلك متغیر رشاقة العمل 

  .على إبداع العاملین
إلى التعرف على الدور الوسیط لمشاركة المعرفة ) ٢٠١٧سلوم وعادل، (وھدفت دراسة 

لومات الموارد البشریة واإلبداع التنظیمي وتم اختیار عینة من العاملین في البنوك بین نظم مع
التجاریة في األردن، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أھمھا عدم وجود أثر لمشاركة 

  .المعرفة كمتغیر وسیط في العالقة بین نظم معلومات الموارد البشریة واإلبداع التنظیمي
بالتعرف على مفھوم وأبعاد المناخ التنظیمي  ) ٢٠١٧وك وعاطف، مبر(واھتمت دراسة 

والتطور التنظیمي كأحد الممارسات الحدیثة إلدارة الموارد البشریة واألداء الوظیفي، ودرجة 
توافر تلك المتغیرات في بلدیات منطقة الریاض بالسعودیة، وبحث مدى وجود عالقة جوھریة 

حیة وكٍل من التطور التنظیمي واألداء الوظیفي من ناحیة بین أبعاد المناخ التنظیمي من نا
أخرى، وأشارت النتائج إلى االرتفاع النسبي لمستوى ُبعد االتصاالت إضافًة إلى المستوى 
المتوسط ألبعاد الحوافز، النمط القیادي، اتخاذ القرارات، كما توجد عالقة معنویة إیجابیة بین 

كمؤشر ( بیئة العمل من ناحیة وكل من الفعالیة التنظیمیة أبعاد المناخ التنظیمي السائد في 
واألداء الوظیفي من ناحیة أخرى، وأوصت الدراسة بتھیئة المناخ التنظیمي ) للتطور التنظیمي 

للتغییر والتطویر ودعم الفعالیة التنظیمیة بالبرامج التدریبیة وورش العمل، تدعیم برامج الحوافز 
  .االتصاالت، واختیار أنماط القیادة المناسبة لظروف العملبالمنظمات، وتعزیز وسائل 

على التعرف على األدوار واالتجاھات الحدیثة ) ٢٠١٦الساعدي، (وركزت دراسة 
إلدارة الموارد البشریة في تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، وتوصلت الدراسة إلى أن 

 –طبیق األسالیب اإلداریة الحدیثة المشاركة في رسم إستراتیجیة المنظمة ومساعدتھا في ت
 من أھم أدوار إدارة الموارد البشریة المعاصرة، مما یتطلب –وأھمھا إدارة الجودة الشاملة 

  .العمل بروح الفریق بھدف التحسین والتطویر المستمر ورضا العمیل
یق إلى أثر استراتیجیة إدارة الموارد البشریة في تحق) ٢٠١٦الشوابكة، (وأشارت دراسة 

المیزة التنافسیة في قطاع االتصاالت األردنیة، وتوصلت الدراسة إلى أن ھذه االستراتیجیة تحقق 
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أثرًا معنویًا ذو داللة إحصائیة في تحقیق المیزة التنافسیة وعناصرھا تخفیض التكلفة وتحسین 
  .النوعیة، زیادة المرونة، زیادة االبتكاریة

 استراتیجیات إدارة الموارد البشریة على األداء أثر) ٢٠١٦البطاینة، (كما بینت دراسة 
محافظة أربد، وتم اختیار عینة / الوظیفي من وجھة نظر المدیرین في البنوك التجاریة األردنیة 

 مدیرًا من مختلف المستویات اإلداریة، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ٧٤من 
یم المعلومات الكاملة للمتقدمین والراغبین في إیجابیة بین كٍل من استراتیجیات التوظیف وتقد

  .العمل بالبنوك، مع وضع معاییر للترقیة تقوم على أسس الخبرات والمؤھالت العلمیة
أثر ممارسات إدارة الموارد البشریة في تعزیز ) ٢٠١٥حاللشة، (كما أظھرت دراسة 

 أربد، وتمثلت عناصر –  مدینة الحسن–القدرة التنافسیة لدى المنظمات الصناعیة األردنیة 
الممارسات كمتغیر مستقل في تحلیل وتصمیم العمل، االستقطاب، االختیار والتعیین، التدریب، 

. وعناصر القدرة التنافسیة كمتغیر تابع في التكلفة األقل، التمایز، التركیز، التغییر التكنولوجي
والي االستقطاب ثم تحلیل وتصمیم وأظھرت نتائج ترتیب أبعاد المتغیر المستقل تنازلیًا على الت

العمل مرورًا باالختیار والتعیین انتھاًء بالتدریب، إضافة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائیة لتلك 
  . األبعاد على تعزیز القدرة التنافسیة للمنظمات محل الدراسة مجتمعة وكٍل منھا على حده

التورید الخضراء إلى تحدید ممارسات سالسل ) ٢٠١٨الصباغ، (وھدفت دراسة 
المالئمة والمستخدمة من جانب المنظمات التابعة للشركة القابضة لألدویة، ووضع خطة عمل 

  .لبیان مدى إمكانیة تطبیق تلك الممارسات في المنظمات محل الدراسة
أظھرت أھم نتائج الدراسة وجود فروق جوھریة ذات داللة إحصائیة بین ممارسات 

 المنظمات التي تضمنتھا عینة الدراسة وبین ممارسات سالسل التورید سالسل التورید الحالیة في
الخضراء المطلوب تطبیقھا في ھذه المنظمات، لذا تمثلت أھم التوصیات في توجیھ انتباه 

  . اإلدارات العلیا إلى مزایا سالسل التورید الخضراء الناجحة
 سلسلة التورید التعرف على تأثیر ممارسات إدارة) ٢٠١٩سلطان، (استھدف بحث 

الخضراء على أداء المنظمة في الشركات العاملة في قطاع البترول المصري التي تقع في نطاق 
توصلت الدراسة إلى وجود تأثیر لكٍل من اإلدارة البیئیة الداخلیة والتصمیم . محافظة اإلسكندریة

التشغیلي، إضافًة إلى عدم الصدیق للبیئة، واستعادة االستثمار على كٍل من األداء البیئي واألداء 
وجود تأثیر لكٍل من الشراء األخضر والتعاون مع العمالء على األداء البیئي، انتھاًء بعدم وجود 
تأثیر للتعاون مع العمالء على األداء التشغیلي، ووجود تأثیر لكٍل من اإلدارة البیئیة الداخلیة 

  .والتصمیم الصدیق للبیئة على األداء االقتصادي
 ٢٣٣ التجریبیة التي تمت على (Kennedy & Lakshmi, 2017)جراء دراسة وتم إ

منظمة صناعیة ھندیة من أجل التعرف على دور إدارة الموارد البشریة في استدامة األعمال 
وأثرھا على األداء التنظیمي، وأظھرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین التكامل 

  . البشریة واألداء التنظیمياالستراتیجي إلدارة الموارد
 التعرف على أثر ممارسات إدارة الموارد (Lim et al., 2017)واستھدفت دراسة 

 موظف في المنظمات المساھمة العامة، وتم ١٨٧البشریة القائمة على األداء من خالل عینة من 
وسلوك المواطنة إثبات وجود أثر إیجابي لممارسات إدارة الموارد البشریة على المناخ التنظیمي 

  .التنظیمیة
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  : وُیالحظ على الدراسات السابقة ما یلي
إلى عناصر أربعة فقط من ممارسات إدارة ) ٢٠١٩أحمد، ( أشارت إحدى الدراسات -

وأثرھا على متغیر تابع " التوصیف، التوظیف، التدریب، المكافآت " الموارد البشریة الخضراء 
كزت الدراسة الحالیة على ست ممارسات إلدارة الموارد آخر وھو تحسین أداء المنظمة بینما ر

  ".متغیر تابع مختلف " البشریة الخضراء وأثرھا على التنمیة البیئیة المستدامة 
 تناولت الدراسات السابقة قطاعات متعددة بخالف قطاع التطبیق في الدراسة الحالیة -

، )٢٠١٩عرنوس، ( الكیماویة ، قطاع األسمدة والصناعات)٢٠١٩أحمد، (ومنھا المستشفیات 
، قطاع الصناعات (Gia, 2016)، قطاع صناعة المنسوجات )٢٠١٩سلطان،(قطاع البترول 

، الوحدات المحلیة، )٢٠١٧سلوم، (، البنوك التجاریة األردنیة )٢٠١٨إبراھیم، (الدوائیة 
 ، وقطاع االتصاالت األردنیة)٢٠١٧مبروك، (القطاعات الخاصة المحتملة السعودیة 

  ).٢٠١٦الشوابكة، (
سوق العمل السعودي، وكذلك عنصر واحد فقط ) ٢٠١٨عبد الغفار، ( اھتمت دراسة -

من عناصر ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء وھو التوظیف، وھو ما یختلف عن 
الدراسة الحالیة في عناصر إدارة الموارد البشریة الست الخضراء فضًال عن اختالف مجال 

  .التطبیق
 تركیز بعض الدراسات على متغیرات وسیطة لم تتناولھا الدراسة الحالیة مثل رشاقة قوة -

  .العمل، مشاركة المعرفة
الیطاینة، (و ) ٢٠١٦الشوابكة، (و ) ٢٠١٦الساعدى، ( أشارت بعض الدراسات دراسة -

ة، تحقیق إلى أثر إدارة الموارد البشریة على إدارة الجودة الشامل) ٢٠١٥حاللشة، (و ) ٢٠١٦
المیزة التنافسیة، األداء الوظیفي، القدرة التنافسیة كمتغیرات تابعة وھو ما یختلف عن المتغیر 

  .التابع لھذه الدراسة والمتمثل في التنمیة البیئیة المستدامة
إلى أبعاد المناخ والتطور التنظیمي كأحد ) ٢٠١٧مبروك، ( أشارت إحدى الدراسات -

ة الموارد البشریة وھو ما یختلف عن األبعاد المستخدمة في ھذه الممارسات الحدیثة إلدار
  .الدراسة والتي تتمثل في العناصر الست لممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء

وبذلك تركز الدراسة الحالیة على دراسة الممارسات الست إلدارة الموارد البشریة 
امة لدى مدیري الصیدلیات الخاصة بمحافظة الخضراء ودورھا في تحقیق التنمیة البیئیة المستد

أسیوط لما یتطلبھ ھذا النشاط من اشتراطات صحیة وبیئیة صارمة للحفاظ على سالمة وفاعلیة 
  .األدویة من أي تلوث قد یعرضھا للتلف

 

ید من تواجھ العدید من المنظمات في عالم الیوم سواء أكانت حكومیة أو غیر حكومیة العد
التحدیات ومنھا إدارة الموارد البشریة الخضراء حیث أصبح االھتمام بالبیئة المحیطة والمحافظة 
علیھا من أي نوع من أنواع التلوث ھدفًا معاصرًا تسعى كافة المنظمات إلى تحقیقھ بأعلى كفاءة 

  .لھاممكنة تقلیًال لنفقاتھا وتحسینًا ألدائھا وتدعیمًا لمیزتھا التنافسیة في مجا
ومن خالل مجموعة من المقابالت المتعمقة مع عینة من مدیري سالسل الصیدلیات بشأن 
الممارسات المتعددة إلدارة الموارد البشریة الخضراء وانعكاسھا على تحقیق التنمیة المستدامة 
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––  

 
 

 في مجال البیئة لتلك السالسل السیما وأن صناعة الدواء تحتاج إلى معاییر بیئیة صارمة للحفاظ
 –على سالمة وفعالیة تلك األدویة اتضح انخفاض مستوى ثقافة الموارد البشریة الخضراء 

 مما انعكس سلبا على معاییر التنمیة –والذي انعكس في رفض بعض فروض الدراسة بعد ذلك 
  : البیئیة المستدامة، لذا یحتاج إظھار مشكلة الدراسة إلى طرح التساؤالت اآلتیة

مارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء لدى مدیري ما ھو مستوى تطبیق م -١
 .الصیدلیات الخاصة بمحافظة أسیوط

ما مستوى االھتمام بتحقیق التنمیة البیئیة المستدامة لدى مدیري الصیدلیات الخاصة  -٢
 .بمحافظة أسیوط

ما مدى توافر ثقافة الموارد البشریة الخضراء لدى مدیري الصیدلیات الخاصة  -٣
 .بمحافظة أسیوط

ما ھي طبیعة العالقة بین ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء، والتنمیة البیئیة  -٤
  .المستدامة لدى مدیري الصیدلیات الخاصة بمحافظة أسیوط

 

  :یھدف البحث إلى تحقیق األغراض اآلتیة
التنمیة البیئیة توضیح أھمیة ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء من أجل تحقیق  -١

 .المستدامة
تحدید مدى توفر متطلبات تطبیق الممارسات الخضراء للموارد البشریة لدى مدیري  -٢

 .الصیدلیات الخاصة بمحافظة أسیوط
معرفة مدى وجود ثقافة التوجھات الخضراء لدى مدیري الصیدلیات الخاصة بمحافظة  -٣

 .أسیوط
رد البشریة المتوافرة في عرض النتائج وتقدیم بعض التوصیات لتطویر الموا -٤

الصیدلیات الخاصة بمحافظة أسیوط في ضوء االھتمام بالبیئة من خالل تطبیق 
  .ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء

 

  :تظھر أھمیة البحث من العناصر اآلتیة
  :من الناحیة النظریة

اصر الست لممارسات إدارة قلة البحوث التي ربطت بین متغیرات البحث وھي العن
الموارد البشریة الخضراء وتحقیق التنمیة البیئیة المستدامة وبیان طبیعة العالقة بینھما، مما قد 
ُیعد مساھمة علمیة في مجال إدارة الموارد البشریة، وقد یساعد الباحثین في ھذا المیدان على 

  . إعداد دراسات أخرى
  :من الناحیة التطبیقیة

مام بالبیئة في تحقیق التنمیة البیئیة المستدامة مما یحقق میزة تنافسیة یساھم االھت -١
 .للصیدلیات محل التطبیق أثناء الممارسة العملیة
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بیان مدى الحاجة إلى االھتمام بممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء لتطویر  -٢
دامة في المجال الموارد البشریة المتاحة وبما ینعكس على تحقیق التنمیة البیئیة المست

 .التطبیقي
تعد ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء أحد أفضل الحلول لحل المشاكل البیئیة  -٣

  .وتنمیة الموارد البشریة المتاحة حال أدائھا ألعمالھا مما ُیحسن مستوى أدائھا
 

  : الفرض األول
میم العمل األخضر وبین التنمیة البیئیة یوجد تأثیر ذات داللة إحصائیة بین تحلیل وتص

  .المستدامة
  :الفرض الثاني

  .یوجد تأثیر ذات داللة إحصائیة بین التوظیف األخضر وبین التنمیة البیئیة المستدامة
  : الفرض الثالث

  .یوجد تأثیر ذات داللة إحصائیة بین تقییم األداء األخضر وبین التنمیة البیئیة المستدامة
  :الفرض الرابع

یوجد تأثیر ذات داللة إحصائیة بین التدریب والتطویر األخضر وبین التنمیة البیئیة 
  .المستدامة
  : الفرض الخامس

یوجد تأثیر ذات داللة إحصائیة بین أنظمة التعویض والتحفیز األخضر وبین التنمیة 
  .البیئیة المستدامة

  : الفرض السادس
صحة والسالمة الخضراء وبین التنمیة البیئیة یوجد تأثیر ذات داللة إحصائیة بین إدارة ال

  .المستدامة
  :الفرض السابع

یوجد تأثیر ذات داللة إحصائیة بین ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء 
  .بعناصرھا الست مجتمعة وبین التنمیة البیئیة المستدامة

  :منھجیة الدراسة: سادسًا
  : الدراسة النظریة–أ 

 على ما توصل إلیھ الباحث من مجموعة من المواقع العلمیة بما وتتم من خالل االطالع
تضمھ من المراجع والدوریات العربیة واألجنبیة ذات الصلة بالمتغیرات الخاصة بالدراسة وھي 

  .عناصر ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء الست ومتغیر التنمیة البیئیة المستدامة
  : أسلوب الدراسة–ب 
  : الدراسة وكیفیة قیاسھا متغیرات -١

اشتملت الدراسة على المتغیرات وبیانھا ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء 
  .بأبعادھا الست كمتغیرات مستقلة والتنمیة البیئیة المستدامة كمتغیر تابع

  : وتم قیاس ھذه المتغیرات على النحو التالي
  : المتغیرات المستقلة

  : ارة الموارد البشریة الخضراء وبیانھاالعناصر الست لممارسات إد
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––  

 
 

 .٥ – ١العبارة من   تحلیل وتصمیم الوظیفة الخضراء  -١
 .٨ – ٦العبارة من       التوظیف األخضر  -٢
 .١٢ – ٩العبارة من       تقییم األداء األخضر  -٣
 .١٦ – ١٣العبارة من     التدریب والتطویر األخضر  -٤
 .٢٠ – ١٧العبارة من   نظمة التعویض والتحفیز األخضرأ -٥
  .٢٤ – ٢١العبارة من   إدارة الصحة والسالمة الخضراء  -٦

  
  : المتغیر التابع

، وتم استخدام مقیاس ٢٩ – ٢٥ویتمثل في التنمیة البیئیة المستدامة ویشمل العبارات من 
وتعني ) ٥(ى اإلطالق إلى وتعني غیر موافق عل) ١(لیكرت ذو النقاط الخمس حیث یتراوح من 

  . موافق جدًا
ھذا وتم اختیار عناصر المتغیرات السابقة سواًء المتغیرة والتابع إستنادًا على عدة 

 (Arulajah et al., 2015)ودراسة ) ٢٠١٩أحمد، (دراسة : دراسات علمیة سابقة ومنھا
 (Sana and Auranzeb , 2016) ودراسة (Hosain and Rahman, 2016)ودراسة 
  .(Tooranloo et al., 2017) ودراسة (Masri, 2016)ودراسة 

  
  المتغیر التابع                                      المتغیر المستقل

  
   

  
  
  

  
  
  
  

  نموذج الدراسة ) ١(الشكل رقم 
  من إعداد الباحث 

  :  مجتمع وعینة الدراسة-٢
سیوط، وھو ما یتوافق مع یضم مجتمع الدراسة مدیري الصیدلیات الخاصة بمحافظة أ

طبیعة متغیرات الدراسة حیث ینبغي أن یسعى ھؤالء المسئولین بصفة دوریة ومنتظمة إلى 
تدعیم ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء في صیدلیاتھم سعیًا نحو تحقیق التنمیة البیئیة 

عانة بأسلوب العینات، وتم ھذا وقد تمت االست. المستدامة وتنمیة الموارد البشریة المتاحة لدیھم

ممارسات إدارة الموارد البشریة 
   الخضراء

تحلیل وتصمیم الوظیفة  -
  .الخضراء

 .التوظیف األخضر -
 .تقییم األداء األخضر -
 .التدریب والتطویر األخضر -
أنظمة التعویض والتحفیز  -

 .األخضر

  
  التنمیة البیئیة المستدامة
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 مفردة بناء على الجداول اإلحصائیة، وذلك بالنسبة للمجتمع الذي یتكون ١١٨تحدید العینة من 
  ). ٢٠١٣ریان، (دراسة %) ٥(ومستوى معنویة %) ٩٥( مفردة في ضوء معامل ثقة ١٧٠من 

ي ال تصلح وبعد االنتھاء من جمع قوائم االستقصاء تم مراجعتھا واستبعاد القوائم الت
قائمة استقصاء بمعدل استجابة ) ٩٨(للتحلیل اإلحصائي، وبلغ عدد القوائم الصحیحة 

، وتمثلت وحده المعاینة في مدیري الصیدلیات الخاصة بمحافظة أسیوط، وزمالئھم %٨٣٫٠٥
  .الصیادلة األحدث منھم إداریًا في میدان الخبرة العملیة

  :أسلوب تحلیل البیانات
  ة وتحلیل البیانات باستخدام الحاسب اآللي من خالل البرنامجتم تبویب وجدول 

، وتم تطبیق األسالیب اإلحصائیة التالیة لتحلیل البیانات واختبار فروض SPSS اإلحصائي 
  : الدراسة
 لقیاس مدى ثبات أداة القیاس وفقا إلجابات Cronbach's Alpha اختبار ألفا كرونباخ -

أنھ كلما ارتفعت نسبتھا فإن ھذا یعني اتساق وترابط مفردات العینة، والتي تشیر إلى 
 .العبارات الواردة في قائمة االستقصاء

 لمعرفة مدى االرتباط ومعنویة العالقة بین Correlation معامالت االرتباط -
 .المتغیرات

 من أجل اختبار تأثیر Simple Regression Analysis تحلیل االنحدار البسیط -
 .ى المتغیر التابعالمتغیرات المستقلة عل

  . لتوضیح قوة العالقة بین المتغیرات ومعنویتھاBetaمعامل  -
  : اختبار فروض الدراسة: سابعا

  ) ١(جدول رقم 
  معامالت الصدق لمقاییس الدراسة

  معامالت الصدق  الفروض  م
  ٠٫٨٥١  تحلیل وتصمیم العمل األخضر: الفرض األول  ١
  ٠٫٨٥٣  التوظیف األخضر: الفرض الثاني  ٢
  ٠٫٨٠٣  تقییم األداء األخضر: الفرض الثالث  ٣
  ٠٫٨٦١  التدریب والتطویر األخضر : الفرض الرابع  ٤
  ٠٫٩٥٨  التعویضات المالیة الخضراء: الفرض الخامس  ٤
  ٠٫٥٣١  إدارة الصحة والسالمة الخضراء: الفرض السادس  ٤
  ٠٫٧٠٥  التنمیة البیئیة المستدامة): السابع(الفرض التابع   ٥

ن الجدول السابق ارتفاع معامالت الصدق لمقاییس الدراسة بما یشیر إلى یتضح م
  .صحة ھذه العبارات في قیاسھا لمتغیرات الدراسة
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  معامالت االرتباط لمتغیرات الدراسة ومقاییس اإلحصاء الوصفي) ٢(جدول رقم 
  
  م

ُبعد تحلیل 
وتصمیم 
العمل 
  األخضر

ُبعد 
التوظیف 
  األخضر

ُبعد تقییم 
األداء 

  خضراأل

ُبعد 
التدریب 
والتطویر 
  األخضر

ُبعد 
التعویضات 

المالیة 
  الخضراء

ُبعد إدارة 
الصحة 

والسالمة 
  الخضراء

التنمیة 
البیئیة 

  المستدامة

ل  د تحلی ُبع
ل  صمیم العم وت

  األخضر

              

ف  د التوظی ُبع
  األخضر

- ٠٫٧٩١               

ُبعد تقییم األداء   
  األخضر

- ٠٫٧٤٦ -  ٠٫٧٢٣             

د ال دریب ُبع ت
ویر  والتط

  األخضر

- ٠٫٧٩٠ -  ٠٫٤٣٧ -  ٠٫٣٨٩          

ُبعد التعویضات  
ة  المالی

  الخضراء

- ٠٫٨٧٧ -  ٠٫٦٠٢ -  ٠٫٤٤١ -  ٠٫٢٧١        

د إدارة  ُبع
صحة  ال
سالمة  وال

  الخضراء

٠٫٦٨٣ -  ٠٫٥١٤ -  ٠٫٢١١ -  ٠٫١١٣  ٠٫٠٧٦      

ة   ة البیئی التنمی
  المستدامة

- ٠٫١١٧  ٠٫٢٧٠ -  ٠٫٤٩٩ -  ٠٫٣٤٦ -  ٠٫١٠١ -  ٠٫٠٤٨    

Mean ٤٫١٧١٤  ٤٫٣٠٣٦  ٢٫٩٨٢١  ٤٫٠٥٣٦  ٣٫٣٠٣٦  ٣٫٣٥٧١  ٣٫٣٠٠٠  

  P < 0.01       التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة عن طریق الباحث : المصدر
  :أوضحت نتائج تحلیل االرتباط وجود ارتباط بین متغیرات الدراسة وذلك على النحو التالي

عد تحلیل وتصمیم العمل األخضر وُبعد التوظیف وجود ارتباط معنوي سالب بین ُب -
 .٠٫٧٩١ –األخضر بقیمة 

وجود ارتباط معنوي سالب بین ُبعد تقییم األداء األخضر وُبعد تحلیل وتصمیم العمل  -
، وبین ُبعد تقییم األداء األخضر وُبعد التوظیف األخضر ٠٫٧٢٣ –األخضر بقیمة 

 .٠٫٧٤٦ –بقیمة 
 ُبعد التدریب والتطویر األخضر وبین كٍل من ُبعد وجود ارتباط معنوي سالب بین -

 –، وُبعد التوظیف األخضر بقیمة ٠٫٣٨٩ –تحلیل وتصمیم العمل األخضر بقیمة 
 .٠٫٧٩٠ –، وبعد تقییم األداء األخضر بقیمة ٠٫٤٣٧

وجود ارتباط معنوي سالب بین ُبعد التعویضات المالیة الخضراء وبین كٍل من ُبعد  -
، وُبعد التوظیف األخضر بقیمة ٠٫٢٧١ –ل األخضر بقیمة تحلیل وتصمیم العم



 

 ٦٤٤  
 

 
  

 
 

، وُبعد التدریب األخضر بقیمة ٠٫٦٠٢، وُبعد تقییم األداء األخضر بقیمة ٠٫٤٤١
٠٫٨٧٧. 

وجود ارتباط معنوي موجب بین ُبعد إدارة الصحة والسالمة الخضراء وبین كٍل من  -
توظیف األخضر بقیمة ، وُبعد ال٠٫٠٧٦ُبعد تحلیل وتصمیم العمل األخضر بقیمة 

، وُبعد التدریب األخضر ٠٫٢١١ –، وُبعد تقییم األداء األخضر بقیمة سالبة ٠٫١١٣
 . ٠٫٦٨٣ –، وُبعد التعویضات المالیة الخضراء بقیمة ٠٫٥١٤ –بقیمة 

 : وجود ارتباط معنوي بین كٍل من -
o  ٠٫٠٤٨ –ُبعد تحلیل وتصمیم العمل األخضر والتنمیة البیئیة المستدامة بقیمة  
o  ٠٫١٠١ –ُبعد التوظیف األخضر والتنمیة البیئیة المستدامة بقیمة  
o  ٠٫٣٤٦ –ُبعد تقییم األداء األخضر والتنمیة البیئیة المستدامة بقیمة  
o  ٠٫٤٩٩ –ُبعد التدریب والتطویر األخضر والتنمیة البیئیة المستدامة بقیمة  
o ٠٫٢٧٠ –ستدامة بقیمة ُبعد التعویضات المالیة الخضراء والتنمیة البیئیة الم  
o  ٠٫١١٧ُبعد إدارة الصحة والسالمة المھنیة والتنمیة البیئیة المستدامة بقیمة   

  وتشیر تلك النتائج بشكل مبدئي إلى تدعیم فروض الدراسة 
  نتائج اختبار فروض الدراسة) ٣(جدول رقم 

 .Beta T  المتغیرات المستقلة  رقم الفرض
  ٠٫٤٦٧ -  ٠٫٠٤٨ -  ضرتحلیل وتصمیم العمل األخ  األول 

  ٠٫٩٩١ -  ٠٫١٠١ -  التوظیف األخضر  الثاني  
  ٣٫٦٠٨**   ٠٫٣٤٦  تقییم األداء األخضر  الثالث  
  ٥٫٦٣٨**   ٠٫٤٩٩  التدریب والتطویر األخضر  الرابع  
  ٢٫٧٤٤**   ٠٫٢٧٠  التعویضات المالیة الخضراء  الخامس
  ١٫١٥٣  ٠٫١١٧  إدارة الصحة والسالمة الخضراء  السادس

  ٢٫١٢١  ٠٫٢١٢  ممارسات إدارة الموارد البشریة بأبعادھا الست  ابعالس
  P < 0.01  التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة عن طریق الباحث : المصدر

 Simpleتم اختبار فروض الدراسة من خالل سبعة نماذج انحدار بسیط 
Regression Analysis ھو تحلیل وتصمیم العمل  وكان المتغیر المستقل في النموذج األول

األخضر، والمتغیر المستقل في النموذج الثاني ھو التوظیف األخضر، والمتغیر المستقل في 
النموذج الثالث ھو تقییم األداء األخضر، والمتغیر المستقل في النموذج الرابع ھو التدریب 

مالیة الخضراء، والتطویر األخضر، والمتغیر المستقل في النموذج الخامس ھو التعویضات ال
والمتغیر المستقل في النموذج السادس ھو إدارة الصحة والسالمة الخضراء، والمتغیر المستقل 

  . في النموذج السابع ھو إجمالي المتغیرات المستقلة في عالقتھا مع المتغیر التابع بأبعاده الست
  : ویتضح من الجدول السابق ما یلي

 المتغیر المستقل األول والمتغیر التابعالعالقة غیر المعنویة والسالبة بین .  
 العالقة غیر المعنویة والسالبة بین المتغیر المستقل الثاني والمتغیر التابع.  
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 العالقة المعنویة والموجبة بین المتغیر المستقل الثالث والمتغیر التابع.  
 العالقة المعنویة والموجبة بین المتغیر المستقل الرابع والمتغیر التابع.  
 عالقة المعنویة والموجبة بین المتغیر المستقل الخامس والمتغیر التابعال.  
 العالقة غیر المعنویة والموجبة بین المتغیر المستقل السادس والمتغیر التابع.  
 العالقة غیر المعنویة والموجبة بین المتغیر المستقل السابع والمتغیر التابع.  

ات المستقلة في عالقتھا مع المتغیر التابع، مما یشیر إلى معنویة وإیجابیة بعض المتغیر
  .وسلبیة وعدم معنویة بعض المتغیرات المستقلة األخرى في عالقتھا مع المتغیر التابع

  :تحلیل ومناقشة نتائج الدراسة: ثامنًا
        ل وتصمیم العمل األخضر أثبتت نتائج الدراسة العالقة غیر المعنویة والسالبة بین ُبعد تحلی

ة         كمتغیر مستقل    ع دراس ة م ذه النتیج ( وبین التنمیة البیئیة المستدامة كمتغیر تابع واتفقت ھ
د،  ة ) ٢٠١٩أحم راھیم، (و دراس ة  ) ٢٠١٨إب ع دراس ت م شة، (واختلف ا ) ٢٠١٥حالل مم

ا             سئولون عنھ ر الم ة یفتق ي الدراس ستخدمة ف ة الم یعني أن مفردات عینة الصیدلیات الخاص
ي ك  ي ف د البیئ ام بالٌبع ى االھتم ذین  إل راد ال وظیفیین لألف یف ال ف والتوص ن الوص ٍل م

ة               صیدلیات من جھ ك ال ي تل ي سیتولونھا ف سیلتحقون بالعمل لدیھم من جھة، والوظائف الت
  .وبالتالي یتم رفض الفرض األولأخرى، 

  امتدت العالقة غیر المعنویة والسالبة لتشمل ُبعد التوظیف األخضر كمتغیر مستقٍل وبین
) ٢٠١٩أحمد، (المستدامة كمتغیر تابع، واتفقت تلك النتیجة مع دراسة التنمیة البیئیة 

حاللشة، ( واختلفت مع دراسة (Kim, 2014)، ودراسة )٢٠١٦البطاینة، (ودراسة 
مما یشیر إلى أن المختصین بشغل الوظائف الشاغرة في الصیدلیات محل الدراسة ) ٢٠١٥

ب توافرھا لدى طالبي الوظیفة لدیھم مما تنخفض درجة اھتمامھم باالعتبارات البیئیة الواج
 .الثاني وبالتالي یتم رفض الفرضیؤكد ما سبقت اإلشارة إلیھ في الفرض األول، 

  أوضحت نتائج الدراسة العالقة المعنویة الموجبة بین ُبعد تقییم األداء األخضر كمتغیر
 ,Kim)تیجة مع دراسة مستقل وبین التنمیة البیئیة المستدامة كمتغیر تابع، واتفقت تلك الن

مما یشیر إلى اھتمام المختصین بتقییم األداء للموارد ) ٢٠١٨إبراھیم، ( ودراسة (2014
البشریة المتاحة لدیھم فى ضوء أھداف ومعاییر بیئیة محددة مما یشجع على خلق أفكار 

ي جدیدة تھتم بحمایة البیئة، ومن ثّم تتحقق استمراریة التنمیة البیئیة واستدامتھا ف
 .وبالتالي یتم قبول الفرض الثالثالصیدلیات محل الدراسة، 

  أكدت نتائج الدراسة العالقة المعنویة الموجبة بین ُبعد التدریب والتطویر األخضر كمتغیر
أحمد، ( مستقل وبین التنمیة البیئیة المستدامة كمتغیر تابع، واتفقت تلك النتیجة مع دراسة 

 (Kim, 2014)ودراسة ) ٢٠١٥حاللشة، (، ودراسة )٢٠١٦البطاینة، (ودراسة ) ٢٠١٩
 مما یعني اعتماد عینة الدراسة على برامج تدریبیة موجھة (Njuguna, 2015)ودراسة 

نحو تخفیض األخطاء البیئیة، وتقلیل استخدام المستندات الورقیة قدر اإلمكان، وتحقیق قدر 
وبالتالي یتم  بصورة مستدامة، من االنسجام بین الموظف والبیئة المحیطة بھ في الصیدلیة

 .قبول الفرض الرابع
    ضات د التعوی شمل ُبع ة لت رات الدراس ض متغی ین بع ة ب ة الموجب ة المعنوی استمرت العالق

ذه        ت ھ ابع واتفق ر ت ستدامة كمتغی ة الم ة البیئی ین التنمی ستقل وب ر م ضراء كمتغی ة الخ المالی
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ة    ع دراس ة م د، ( النتیج ة ) ٢٠١٩أحم ة( ودراس ة ) ٢٠١٦، البطاین  ,Chene)ودراس
ة (2016 ة (Kim, 2014) ودراس ة (Njuguna, 2015 ) ودراس روك، ( ودراس مب
ع نظام             ) ٢٠١٧ ة بوض صیدلیات محل الدراس ي ال سئولین ف ام الم مما یعكس انخفاض اھتم

ة            ات البیئی زام بالمتطلب ى االلت الحوافز والمكافآت المالیة للعاملین یعتمد في أحد عناصره عل
ة ة         المطلوب ة البیئ ة بتنمی شریة المھتم وارد الب ك الم اظ بتل ضمن االحتف ا ی ة، وبم ن جھ  م

 .وبالتالي یتم قبول الفرض الخامسواستدامتھا ألطول فترة زمنیة ممكنة من جھة أخرى، 
      سالمة صحة وال د إدارة ال ین ُبع ة ب ة وموجب ر معنوی ة غی ة عالق ائج الدراس رت نت أظھ

ع   الخضراء كمتغیر مستقل وبین التنمی   ة م ة البیئیة المستدامة كمتغیر تابع واتفقت ھذه النتیج
ة   وس، (دراس ة  ) ٢٠١٩عرن راھیم، (ودراس ام  ) ٢٠١٨إب اض اھتم س انخف ا یعك مم

ات         ى المتطلب اظ عل المسئولین في الصیدلیات محل الدراسة بتوافر اإلرشادات المتعلقة بالحف
ة    البیئیة لضمان صحة وسالمة الموظفین العاملین لدیھم ومنھ   ل المادی ا تحسین ظروف العم

ستدامة،      ة بصورة م ھ   المختلفة التي یعملون فیھا مما ُیقلل من درجة التنمیة البیئی اًء علی وبن
 .یتم رفض الفرض السادس

           ع والخامس ث والراب ول الفروض الثال سادس وقب اني وال نتیجة لرفض الفروض األول والث
یة بین ممارسات إدارة الموارد البشریة أسفرت نتائج الدراسة عن عالقة موجبة وغیر معنو  

ت               ابع واتفق ر ت ستدامة كمتغی ة الم ة البیئی ین التنمی ستقل وب ر م ة كمتغی الست بصورة إجمالی
ة     ع دراس ة م ذه النتیج ردان،  (ھ ماعیل والب ة  ) ٢٠١٧إس ارى،  (ودراس ار وبخ د الغف عب

ة ) ٢٠١٨ ر   (Klreshidi, 2016)ودراس ویر متغی سین وتط رورة تح س ض ا یعك ات  بم
ضراء       سالمة الخ صحة وال ضر، إدارة ال ف األخ ضر، التوظی ل األخ صمیم العم ل وت تحلی
ل        صیدلیات مح دى ال ة ل ة البیئی تدامة التنمی ق اس ي تحقی ساھم ف ا ی ا بم ام بھ ادة االھتم وزی
ضر،          ویر األخ دریب والتط ضر، الت یم األداء األخ ات تقی تمرار سیاس ع اس ة م الدراس

  . بناًء على ذلك یتم رفض الفرض السابعوالتعویضات المالیة الخضراء، 
  : دالالت الدراسة: تاسعًا

  : على المستوى النظري
أوضحت الدراسة العالقة غیر المعنویة والسالبة بین أبعاد تحلیل وتصمیم العمل األخضر،  -

التوظیف األخضر، إدارة الصحة والسالمة الخضراء كمتغیرات مستقلة وبین التنمیة البیئیة 
 . كمتغیر تابعالمستدامة 

أظھرت الدراسة العالقة المعنویة والموجبة بین أبعاد تقییم األداء األخضر، التدریب  -
والتطویر األخضر، التعویضات المالیة الخضراء كمتغیرات مستقلة وبین التنمیة البیئیة 

 .المستدامة كمتغیر تابع
 الموارد البشریة الست أكدت الدراسة العالقة الموجبة وغیر المعنویة بین ممارسات إدارة -

 .المستخدمة في الدراسة بصورة إجمالیة وبین التنمیة البیئیة المستدامة كمتغیر تابع
یتطلب األمر توافر دراسات متنوعة تھتم بإضافة متغیرات مستقلة أخرى بخالف ما  -

أشارت إلیھ ھذه الدراسة في عالقتھا مع المتغیر التابع أو اختبار نفس المتغیرات في 
  .معات بحثیة أخرىمجت
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  :على المستوى التطبیقي
وزیادة معارفھم حتى " صیادلة وفنیین وعاملین " تنمیة مھارات العاملین في الصیدلیات  -

تتوافق مع متطلبات التنمیة البیئیة المستدامة وااللتزام بھا من خالل تعدد وتنوع واستمرار 
َجع وُیحافظ على استدامتھا ویتسم البرامج التدریبیة، وتدعیمھا بنظام مكافآت مالیة ُیش

 .بالشفافیة والموضوعیة
دعم مفاھیم ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء من خالل منح المختصین بإدارة  -

الموارد البشریة في منظمات الدراسة سلطات وصالحیات تساعد على وضع الُبعد البیئي 
صیف الوظیفیین، وتوفیر بیئة عمل موضع التنفیذ الفعلي السیما في مجاالت الوصف والتو

آمنة تقّلل من حدوث اإلصابات المھنیة عن طریق تحسین ظروف العمل المادیة مثل 
اإلضاءة ودرجة الحرارة ومواعید فترات العمل بالصیدلیات وغیرھا، واستخدام وسائل 
االتصال الحدیثة مثل الكمبیوتر واالنترنت لتقلیل استخدام المستندات الورقیة في 

 .المعامالت
إعدد برامج توعویة توضح أھمیة االھتمام بالجانب البیئي في الصیدلیات على أن یتم بثھا  -

من خالل الموقع االلكتروني لنقابة الصیادلة الرئیسة وفروعھا المنتشرة في المحافظات 
المختلفة على أن یتم توجیھھا بصورة ُمبسطة وُمعبرة للصیادلة ومعاونیھم إضافًة إلى 

 .عاملین معھم من الجمھور متعدد الثقافات ومستوى التعلیمالمت
تشجیع الصیادلة ومعاونیھم على اقتراح أفكار إبداعیة في مجاالت الموارد البشریة  -

الخضراء لبحثھا وتنفیذھا من خالل نظام مكافآت مالیة متمیز ُیدّعم من انتشار ھذه 
 .المبادرات وتلك األفكار

 یسمح بزیادة مستوى تبادل المعلومات بین العاملین في توفیر نظام معلومات متكامل -
الصیدلیات ضبطًا للمعامالت المالیة فیما بینھا وتخفیضًا للوقت والتكلفة الالزمة إلتمامھا 
  فیما بین الصیدلیات والمتعاملین معھا سواًء كانوا موردین أو عمالء أو جھات 

 .حكومیة

  : ل اآلتیة وآلیات وتوقیت تنفیذھاوبناًء على ما سبق یمكن اقتراح خطة العم
  المدى الزمني  جھة التنفیذ  الداللة التطبیقیة  م
إعداد برامج تدریبیة توعویة تھتم بالعناصر المتعددة      ١

  التي تحافظ على البیئة في الصیدلیات 
   نقابة الصیادلة الرئیسة -
   نقابات الصیادلة الفرعیة-

  قصیر األجل
  متوسط األجل

رامج  ٢ وفیر ب ضبط  ت ة ل ات المختلف نظم المعلوم  ل
ین       صیدلیات وب ل ال ین سالس ة ب امالت المالی التع
صورة      دیثھا ب ع تح ا م وردة لھ ة الم ركات األدوی ش

  .منتظمة

 إدارة الحاسب اآللي في -
  سالسل الصیدلیات

 إدارة الحاسب اآللي في -
  شركات األدویة

  قصیر األجل
  متوسط األجل
  طویل األجل

ات ا    ٣ افة المعلوم ة      إض ة البیئی ة التنمی سة عن خط لرئی
ا   ٢٠٣٠المستدامة لجمھوریة مصر العربیة     ذ م  لتنفی

ة        ن جھ ضراء م شریة الخ الموارد الب ا ب ق منھ یتعل
صناعة       تص ب ي تخ ستدامة الت ة الم ر التنمی وعناص

  .الدواء وقواعدھا

 وزارة التخطیط بالتعاون مع -
  نقابة الصیادلة 

  
  متوسط األجل
  طویل األجل 
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  المدى الزمني  جھة التنفیذ  الداللة التطبیقیة  م
ا        تسھیل    ٤ ة وتكنولوجی صال الحدیث استخدام وسائل االت

ة      صیدلیات الخاص المعلومات بین عناصر سالسل ال
  .المختلفة

   نقابة الصیادلة الرئیسة -
   النقابات الفرعیة بالمحافظات-

  قصیر األجل 
  متوسط األجل 

صمیم       ٥ ل وت إعداد برامج متخصصة في مجاالت تحلی
ضر،      ف األخ د التوظی ضر، قواع ل األخ إدارة العم

صیادلة الجدد السیما          ضراء لل سالمة الخ الصحة وال
  من یلتحق منھم بسالسل الصیدلیات

 الجھاز المركزي للتنظیم -
  واإلدارة 

   نقابات الصیادلة الفرعیة-

  قصیر األجل 
  متوسط األجل 

  

ركة             ٦ شاء ش ي إن ة ف صیدلیات الخاص تجمع سالسل ال
وفیر     ضراء لت ھم خ ندات أو أس دار س ساھمة إلص م

ة        ا ال األدوی ي مج ة ف ى البیئ لتمویل الالزم للحفاظ عل
ة     دیدة الحاج ا ش ا باعتبارھ وث فیھ ن التل د م وللح
سیاسات      ا ب ضراء والتزام ارات الخ اة االعتب لمراع

  .التنمیة المستدامة وتحقیقا ألھدافھا

  . الھیئة العامة لسوق المال-
   بورصة األوراق المالیة -
 نقابة الصیادلة الرئیسة -

  .بات الفرعیةوالنقا
   أحد البنوك الوطنیة -

  متوسط األجل 
  طویل األجل 

 

أوضحت نتائج الدراسة ودالاللتھا عددًا من النقاط التي یمكن أن تلقي الضوء على 
  : دراسات مستقبلیة ومنھا

 دراسة العالقة بین العناصر الست لممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء والتنمیة -
 .البیئیة المستدامة في قطاعات أخرى مثل تكنولوجیا المعلومات، الصحة

إضافة متغیر وسیط في العالقة بین متغیرات الدراسة المستقلة والمتغیر التابع مثل  -
 .العوامل الدیموجرافیة

إجراء دراسات مختلفة تتناول ممارسات أخرى إلدارة الموارد البشریة الخضراء  -
 .یر تابع آخر بخالف التنمیة البیئیة المستدامةكمتغیر مستقل على متغ

إجراء دراسات مقارنة بین قطاعات متنوعة باستخدام المتغیر المستقل والمتغیر التابع  -
  .لھذه الدراسة

 

  : المراجع العربیة
دور ممارسات الموارد البشریة عالیة األداء في تعزیز رشاقة ). ٢٠١٨(إبراھیم، منى محمد سید 

وة العمل وإبداع العاملین بشركات قطاع األعمال العام للصناعات الدوائیة في مصر، ق
، العدد ٤٨ جامعة عین شمس، المجلد –كلیة التجارة  ،المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة

 .٣٠٨ – ٢٥٩، ص ٢
أثر ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء في ). ٢٠١٩(أحمد، مناف عبد المطلب أحمد 

دراسة استطالعیة آلراء عینة العاملین في مستشفیات مدینة : سین أداء المنظمةتح
، صـ ٢٦، العدد ١١، المجلد مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادیة واإلداریةالرمادي، 

٤٣٨ – ٤١٨. 
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––  

 
 

دور ممارسات إدارة ). ٢٠١٧(إسماعیل، عمار فتحي موسى والبردان، محمد فوزي أمین 
 دراسة –لخضراء في تدعیم سلوكیات المواطنة التنظیمیة البیئیة الموارد البشریة ا

 جامعة –، كلیة التجارة "آفاق جدیدة " المجلة العلمیة للبحوث التجاریة تطبیقیة، 
 .٤، ٣، العدد ١المنوفیة، المجلد 

 –أثر استراتیجیات إدارة الموارد البشریة على األداء الوظیفي ). ٢٠١٦(البطاینة، محمد تركي 
محافظة أربد، / راسة میدانیة من وجھة نظر المدیرین في البنوك التجاریة األردنیة د

 .١٧ – ١، ص ١، العدد ٤٣، المجلد مجلة دراسات العلوم اإلداریة
دور إدارة الموارد البشریة في تطبیق مبادئ إدارة الجودة ). ٢٠١٦(الساعدي، عادل أحمد 

 .ي العاشر إلدارة الموارد البشریة في الكویت مقدمة للمؤتمر العربورقة بحثیةالشاملة، 
أثر ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء على ). ٢٠١٧(السكارنة، محمد احسان 

 دراسة تطبیقیة على شركات –استراتیجیة التمایز إبداع الموارد البشریة متغیر معدل 
جامعة الشرق  رسالة ماجستیر غیر منشورة، األردن، –الطاقة المتجددة في عمان 

 .١٩ – ١٥األوسط، ص
أثر تطبیق استراتیجیة الموارد البشریة في تحقیق المیزة ). ٢٠١٦(الشوابكة، زیادة علي 

 ، ٤٣ المجلدمجلة دراسات العلوم اإلداریة،التنافسیة في قطاع االتصاالت األردنیة، 
 .١العدد

ورید الخضراء في قطاع مدى تطبیق ممارسات سالسل الت). ٢٠١٨(الصباغ، محمد أحمد السید 
 رسالة ماجستیر غیر منشورة،دراسة میدانیة على الشركة القابضة لألدویة، : األدویة

 .كلیة التجارة، جامعة عین شمس
 دور إدارة الموارد في –متطلبات البیئة المستدامة في العراق ). ٢٠١٤(الصقال، أحمد ھاشم 

، العدد الخاص وم االقتصادیة الجامعةمجلة كلیة بغداد للعلتحقیق التنمیة المستدامة، 
 .٣٢٢بالمؤتمر العلمي المشترك، ص

التأثیرات البیئیة والمالیة لمعالجة النفایات الصلبة ). ٢٠١٦(الیساري، حمید خضیر جاسم 
 كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة رسالة دبلوم عالي،وانعكاساتھا على التنمیة المستدامة، 

 .٧٢بغداد، ص
أثر ممارسات إدارة الموارد البشریة على تعزیز القدرة التنافسیة، ). ٢٠١٥( ثابت حاللشة، حسام

 .، جامعة جدارا، أربد، األردنرسالة ماجستیر غیر منشورة
األداء الریادي للمنظمة وفق اإلدارة ). ٢٠١٧(داود، فضیلة سلمان وعلي، أسرار عبد الزھره 

مجلة العلوم ة الحفر العقاریة،  بحث میداني في شرك–الخضراء للموارد البشریة 
 .١٢٥، ص١٠٠، العدد ٢٣، المجلد االقتصادیة واإلداریة

مطبعة ھابي  المبادئ، القیاس، الطرق، –بحوث التسویق ). ٢٠١٣(ریان، عادل ریان محمد 
 .٤٢٣، ص٢٨٣ – ٢٧١، أسیوط، صرایت

لخضراء على أداء تأثیر ممارسات إدارة سلسلة التورید ا). ٢٠١٩(سلطان، أشرف فؤاد السید 
مجلة جامعة اإلسكندریة للعلوم المنظمة بالتطبیق على شركات قطاع البترول المصري، 

 .١، العدد ٥٦، كلیة التجارة، الجزء األول، المجلد اإلداریة
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الدور الوسیط لمشاركة المعرفة في العالقة بین استخدام نظم ). ٢٠١٧(سلوم، عادل أكرم 
إلبداع التنظیمي في البنوك التجاریة العاملة في األردن، معلومات الموارد البشریة وا

، العدد ٤٧ جامعة عین شمس، المجلد –، كلیة التجارة المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة
 .٣٩ – ١٣، ص ٤

تحضیر الوظائف في ظل ). ٢٠١٨خریف (عبد الغفار، نادیة عواد وبخاري، عبلة عبد الحمید 
المجلة العلمیة تطبیق على المملكة العربیة السعودیة، بال: التحول لالقتصاد األخضر

 – ٨٩، ص ٤، العدد ٤٨ جامعة عین شمس، المجلد –، كلیة التجارة لالقتصاد والتجارة
١٥٢. 

أثر إدارة الموارد البشریة الخضراء على التطویر ). ٢٠١٩(عرنوس، محمد حسن عبده 
 تطبیقیة على قطاع األسمدة  دراسة–التنظیمي وتحقیق المیزة التنافسیة للمنظمات 

 .، كلیة التجارة، جامعة عین شمسرسالة دكتوراهوالصناعات الكیماویة، 
المناخ التنظیمي وأثره على األداء الوظیفي في ). ٢٠١٧(مبروك، عاطف محمد عبد الباري 

ضوء التوجھات الحدیثة إلدارة الموارد البشریة بالتطبیق على بلدیات منطقة الریاض، 
، العدد ٤٧ جامعة عین شمس، المجلد –، كلیة التجارة العلمیة لالقتصاد والتجارةالمجلة 

 . ٣٩٤ – ٣٤٥، ص ٤
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     كلیة التجارة
 قسم إدارة األعمال

  قائمة استقصاء
 

  : دة األفاضلالسا
 دور ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء   یھدف ھذا االستبیان إلى التعرف على

في تحقیق التنمیة البیئیة الُمستدامة ــ دراسة تطبیقیة على مدیري الصیدلیات الخاصة بمحافظة 
یان سوف  إن المعلومات والبیانات التي تقدمونھا من خالل اجاباتكم على أسئلة االستب.أسیوط

تساعد الباحث في تحقیق الھدف من وراء كتابة ھذه الورقة البحثیة، وسوف تستخدم فقط 
  .ألغراض البحث العلمي وسوف تعامل بسریة تامة

    إن ملء ھذه االستمارة سوف یأخذ من وقتكم عدة دقائق فقط لكن النتائج التي سوف 
حات التي ربما تؤدي إلي تحسین األداء نحصل علیھا سوف تساعد كثیرا في تقدیم عدد من المقتر

  .في تلك الصیدلیات
  شاكرین لكم استخدام جزءا من وقتكم الثمین في إتمام ھذا االستبیان،

  
  الباحث

  
  
  
  
  
  



 

 ٦٥٤  
 

 
  

 
 

  :القسم األول
عند الدرجة التي تعكس  ) √(الرجاء قراءة كل عبارة من العبارات التالیة، ثم ضع عالمة   

ة      ك من الدرج ة نظرك، وذل ة       ) ٥(وجھ ا الدرج دًا، أم ق ج ك مواف ي أن ي تعن ي  ) ١(الت فھي تعن
  .أنـــــك غیر موافق على اإلطالق

موافق  العبارات  م
غیر   موافق جدًا

 محدد
غیر 
 موافق

غیر 
موافق 
على 

  اإلطالق
  المتغیر المستقل ممارسات إدارة الموارد البشریة الخضراء

 "تحلیل وتصمیم العمل األخضر"الفرض األول 
عد البیئي عنصرًا اساسیًا في الوصف ُیعد الُب  .١

 .الوظیفي
     

ً للمفاھیم   .٢ یتم تصمیم الوظائف في اإلدارة وفقا
 .  الخضراء

     

ُیراعي االھتمام بالمتطلبات البیئیة لدي الُمرشح   .٣
 .للوظیفة

     

یتم ضم المھام والمسئولیات المتعلقة بحمایة   .٤
 .البیئة في كل وظیفة

     

رة المختصة الكفاءات الخضراء عند تتبني اإلدا  .٥
 .القیام بالتوصیف الوظیفي

      
 

  "التوظیف األخضر" الفرض الثاني
یتم اختیار الُمتقدمین للوظیفة ممن لدیھم درایة  ـ٦

 .كافیة بالجوانب البیئیة
     

ُتحدد اإلدارة المختصة شروط شغل كل وظیفة  ـ٧
 .شاغرة وفق المتطلبات البیئیة

     

ركز مراحل االختیار على االعتبارات البیئیة ُت ـ٨
 .لطالب الوظیفة

     

  "تقییم األداء األخضر"الفرض الثالث 
  ـ٩

 
یتم اعتماد أھداف اإلدارة البیئیة في نموذج تقییم 

 .األداء من اإلدارة المختصة
     

توفر االدارة المختصة التغذیة العكسیة لموظفیھا   ـ١٠
  .م لألھداف البیئیةتعبیرًا عن مدي تحقیقھ

     

یتم تقییم العاملین من جانب ادارة الموارد   ـ١١
  .البشریة بناًء على أھداف بیئیة محددة

     

ُتشجع معاییر تقویم األداء على خلق األفكار   ــ١٢
  .الجدیدة المتعلقة بحمایة البیئة
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موافق  العبارات  م
غیر   موافق جدًا

 محدد
غیر 
 موافق

غیر 
موافق 
على 

  اإلطالق

موافق  العبارات  م
غیر   موافق جدًا

 محدد
غیر 
 موافق

غیر 
موافق 
على 

  اإلطالق
 "التدریب والتطویر االخضر" الفرض الرابع 

تتبني االدارة المختصة الُبعد البیئي في كافة   ـ١٣
  .خطوات التدریب

      
 

       .تساھم برامج التدریب في تقلیل األخطاء البیئیة  ـ١٤
تعتمد االدارة المختصة في التدریب على   ـ١٥

المستندات تكنولوجیا المعلومات لتقلیل استخدام 
  .الورقیة

     

ُتحقق برامج التدریب والتطویر الُمعتمدة في   ـ١٦  
  .المنظمة االنسجام بین الموظف والبیئة

      
 

  "أنظمة التعویض والتحفیز األخضر"الفرض الخامس 

 ـ١٧
 

ُتقدم اإلدارة المختصة مكافآت مادیة ومعنویھ 
  .لموظفیھا وفقًا إلنجازاتھم البیئیة

          

ُیشجع نظام الحوافز الذي تعتمده االدارة   ـ١٨
 . المختصة المبادرات البیئیة

      
 

تمنح االدارة المختصة الحوافز والمكافآت على  ـ١٩
 .أساس االلتزام البیئي

     

یضمن نظام الحوافز الُمتبع الحفاظ على الموارد  ـ٢٠
 .البشریة المتمیزة والمھتمة بالبیئة

      
 

  "ارة الصحة والسالمة الخضراءإد" الفرض السادس
یرجع انخفاض حدوث اإلصابات المھنیة الي  ـ٢١

 .توفیر بیئة عمل آمنة
     

 ـ٢٢
 

تتوافر ارشادات وتعلیمات تتعلق بالبیئة لضمان 
 .صحة وسالمة الموظفین

     

 ـ٢٣
 

یتم تخصیص غرف خاصة بالمدخنین للحفاظ 
 .على صحة غیر المدخنین

     

 ـ٢٤
 

وادث وإصابات العمل یتم تحسین لتقلیل ح
 .ظروف العمل المادیة مثل االضاءة والتھویة
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موافق  العبارات  م
غیر   موافق جدًا

 محدد
غیر 
 موافق

غیر 
موافق 
على 

  اإلطالق
  :التنمیة البیئیة المستدامة: المتغیر التابع

ُتساھم قَیم وثقافة الموظفین السائدة في  ـ٢٥
 .حمایة البیئة

     

یؤدي الوعي البیئي للموظفین دورًا   ـ٢٦
ھامًا في الحفاظ على موارد االدارة 

  .المختصة

     

ُتركز االدارة المختصة على تثقیف  ـ٢٧
موظفیھا لتقلیل النفایات والتخلص منھا 

 .بشكل آمن وسلیم

     

تحرص إدارة الموارد البشریة على   ـ٢٨
إعادة االستفادة من األوراق 

  .المستخدمة

     

ُتقلل إجراءات الرقابة التي تتبعھا   ـ٢٩
  .اإلدارة المختصة من المخالفات البیئیة

     

    
                                        شكرا جزیال علي تعاونكم معنا،،،،
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Abstract 
This study aims at illustrating the importance of green human 

resource practices in achieving sustained environmental development for 
private pharmacies in Assiut Governorate. Those green human resource 
practices are: analyze and design the green work, the green employment, 
the green performance evaluation, the green training and development, 
the green financial compensations. The study sample size was 98 and the 
response rate was 83.05 %. 

The study concluded that there is an insignificant negative 
relationship between analyze and design the green work, the green 
employment, green health and safety management as independent 
variables and sustained environmental development as dependent 
variable. Additionally, there is a significant positive relationship between 
green performance evaluation, green training and development, green 
financial compensations as independent variables and sustained 
environmental development as dependent variable. 

The study recommended the need for: supporting the green 
human resource practices, developing the skills of both pharmacists and 
the staff, encouraging staff to provide creative ideas, providing a holistic 
information system within pharmacies. 
Key Words: 

green human resource practices - sustained environmental 
development - private pharmacies in Assiut Governorate 


