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 دور اإلدارة الخضراء للموارد البشرية 
 في تحقيق سياسات االقتصاد األخضر للتنمية المستدامة 

 الجهات المعنية بالتنمية المستدامة في مصردراسة ميدانية على 
 د. إيناس أحمد إسماعيل 

 مدرس إدارة األعمال 
 معهد الجيزة العالي للعلوم اإلدارية

 المستخلص: 
(" مجال يساعد على دمج األهداف  GMHR"اإلدارة الخضراء للموارد البشرية )     

واالستراتيجيات البيئية في أهداف التنمية اإلستراتيجية الشاملة للمنظمة للوصول إلى  
المنظمة، وقد بدأت مصر   لتحقيق مزايا مختلفة تفيد وتميز  البيئة  نظام فعال إلدارة 

التوجه نحو االهتمام بهذ ا باالقتصاد األخضر كأحد السبل الهامة والرئيسية في  في 
من  العديد  تنفيذ  خالل  من  الوطن،  أرض  على  تجرى  التي  الشاملة  التنمية  خطط 
تســتهدف   للدولة، حيث  والبيئية  االقتصادية  األولويات  تتناسب مع  التي  المشروعات 

عـام   بحلـول  مصـر  فـي  للبيئـة  االستراتيجية  كمحـور  البعـ  2030الرؤيــة  البيئـي  د 
لمعرفة دور   الدراسة  التنمويــة واالقتصاديــة، وقد سعت  القطاعــات  كافـة  فـي  أساسـي 

( البشرية  للموارد  الخضراء  السياسات GMHRاإلدارة  بين  العالقة  تحقيق  في   )
المعنية  الحكومية  المنظمات  في  المستدامة  والتنمية  األخضر  لالقتصاد  التنموية 

ا التنمية  لـ  بتحقيق  يوجد  ال  أنه  الدراسة  نتائج  اثبتت  وقد  مصر.  في  لمستدامة 
(GMHR  لالقتصاد التنموية  السياسات  بين  العالقة  في  وسيط  كمتغير  دور   )

المستدامة؛ وقدمت   والتنمية  التوصيات تخص مجال األخضر  الدراسة مجموعة من 
 التطبيق والدراسات المستقبلية.

للمو  الخضراء  اإلدارة  الدالة:  التنمية  الكلمات  األخضر،  االقتصاد  البشرية،  ارد 
المستدامة، المستوى الفردي، المستوى التنظيمي، المستوى فوق التنظيمي، اإلدارة  

 البيئية، الكفاءة البيئية، السياسات التنموية الخضراء.. 
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Abstract: 

“Green Management of Human Resources (GMHR)” helps 

integrate environmental goals and strategies into the overall 

strategic development goals of the organization to reach an 

effective environmental management system. The study sought 

to know the role of (GMHR) in achieving the relationship 

between developmental policies for the green economy and 

sustainable development in governmental organizations 

concerned with achieving sustainable development in Egypt. 

The results of the study proved that GMHR does not have a role 

as a mediating variable in the relationship between the 

development policies of the green economy and sustainable 

development. The study presented a set of recommendations 

regarding the field of application and future studies. 

Key words: green management of human resources, green 

economy, sustainable development, individual level, 

organizational level, supra-organizational level, 

environmental management, environmental efficiency, green 

development policies . 

 مقدمة 
ــلي   ــاد  السـ ــالي واالقتصـ ــمن األداء المـ ــع أو يضـ ــن المتوقـ ــاو مـ ــي، كـ ــي الما ـ فـ

ــات،  ــاظ المنظمـ ــة نجـ ــائج للمنظمـ ــوو النتـ ا ا و؛ يجـــب أو تكـ ــت ــ؛ كابيـ ــد الـ ــ  يعـ ــن لـ ولكـ
ــة، و يـــــادة االهتمـــــام بالجوانـــــب  االقتصـــــادية والماليـــــة مصـــــحو ة بتقليـــــل ا ثـــــار البيئيـــ
االجتماعيــة، لــذل؛،  هــرت اإلدارة الخضــراء فــي التســعينيات، وأصــبحت  ــعارتا  ــائعتا 

ى موا نـة النمـو ، مما جعـل المنظمـات تحتـال إلـ2000على المستوى الدولي في عام  
ــد،  ــا بشـــكل جيـ ــا وتعزيزهـ ــي، فيهـ ــة التـــي تلـ ــى البيئـ ــماو الحفـــا  علـ ــناعي مـــع  ـ الصـ
والتحرك نحو عمليات مستدامة وصـياةة سياسـات خضـراء صـديقة للبيئـة، ممـا يجعـل 

ــداف GMHRدارة الخضــــراء للمــــوارد البشــــرية )اإل" (" مجــــال يســــاعد علــــى دمــــج األهــ
نميـة اإلسـتراتيجية الشـاملة للمنظمـة للوصـول إلـى واالستراتيجيات البيئية في أهـداف الت
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لتحقيــق مزايــا مختلفــة تفيــد وتميــز المنظمــة فــي النهايــة تحــت نظــام فعــال إلدارة البيئــة 
 .(1) عار "أخضر وتنافسي"

بـــــدأت دول العـــــال  فـــــي التوجـــــه إلـــــى "االقتصـــــاد األخضـــــر" كاســـــتراتيجية لتقليـــــل 
دأت مصـر فـي التوجـه نحـو االهتمـام بهـذا المخاطر البيئية المرتبطة باالقتصاد، وقد بـ

النـــون مـــن االقتصـــاد كأحـــد الســـبل الهامـــة والرئيســـية فـــي خطـــط التنميـــة الشـــاملة التـــي 
تجـــــرى علـــــى أرض الـــــوطن، مـــــن خـــــالل تنفيـــــذ مشـــــروعات تتناســـــب مـــــع األولويـــــات 

مصـــر بحلـــول عـــام لتســــتهدف الرؤيــــة االســتراتيجية االقتصــادية والبيئيــة للدولــة، حيــث 
البعــــد البيئــــي كمحــــور أساســــي فــــي كافــــة القطاعـــــات التنمويـــــة واالقتصاديـــــة،  2030

ـــل  ـــتخدامها واالســتغالل األم ـ ـــة اسـ ـــ  عدالـ ـــة ويدعـ ـــوارد الطبيعيـ ـــن المـ ـــق أمـ ـــكل يحقـ بشـ
 .(2) لهــا واالســت مار فيهــا، بمــا يضمــن حقــوق األجيــال القادمــة فيهــا

ل البشرية  وفقا  للموارد  الخضراء  اإلدارة  دور  لمعرفة  الدراسة  تسعى  سبق،  ما 
(GMHR)  في تحقيق العالقة بين السياسات التنموية لالقتصاد األخضر والتنمية

هو   الدراسة  لتطبيق  مجال  أفضل  أن  الباحثة  وجدت  وقد  للدولة،  المستدامة 
 المنظمات الحكومية المعنية بالتنمية المستدامة في مصر. 

 اًل: الخلفية النظريةأو 
  (Green Management of HR)اإلدارة الخضراء للموارد البشرية 

هناك تداعيات بعيدة المدى لألنشطة الصـناعية البشـرية التـي أدت إلـى انقـراض 
العديد من أ كال الحياة وتعريضها للخطر، لذا بدأت األنشطة الصـناعية البشـرية فـي 
تحويل نفسها مما أدى إلى مناقشات حول مفـايي  أحـدم م ـل "اإلدارة الخضـراء" فهـي 

ر إســتراتيجية المنظمــة إلدارة البيئــة، وفقــات ممارســة تقــوم مــن خاللهــا المنظمــات بتطــوي
المو ــ ، ممـا يتطلـب إدخــال ممارسـات خضــراء  مشـاركةلخطـة اسـتباةية، تنبنــى علـى 

فـي الحيـاة اليوميـة والخاصـة بـالمو  ، حيـث إو مشـاركة العـاملين فـي أنظمـة اإلدارة 
 الخضــراء لهــا تــأثير إيجــابي علــى الشخصــية والمواقــ  والتصــرفات وســلوك المو ــ ،
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كمــــا تنعنــــى "اإلدارة الخضــــراء" بعمــــل تنســــيق بــــين ال قافــــة التنظيميــــة للمنظمــــة والبيئــــة 
 الخارجية لتحقيق أهداف األجندة الخضراء للمنظمة. 

ــير مصــــطل  ) ــوارد GMHRيشــ ــات إدارة المــ ــات وممارســ ــاهمة سياســ ( إلــــى مســ
لوقـت البشرية في جدول األعمال البيئي األوسع للمنظمة، إل ـراك الجميـع بيـه، وفـي ا

نفسه االستمتان بفوائد مساهماته ، ويعتبـر "السـلوك األخضـر" مـن المتطلبـات الحيويـة 
أو المصــطل  "أخضــر" لــه معــاو مختلفــة، ولكــن  Greening، حيــث البشــريةللمــوارد 

في جميع األحوال اا صلة بالبيئة الطبيلية، وفـي سـياق إدارة األفـراد فـي مكـاو العمـل 
 :(3)يتضمن أر ع مهام هي

ية الموارد الطبيلية: بالحفا  على  كلها األصلي وحمايتها من الضرر أو  حما •
 الضيان أو التغيير السلبي. 

الحفا  على البيئة الطبيلية: بإعادة استخدام الموارد "ما يأتي من األرض يجب  •
 "ما يأتي من الصناعة يجب أو يعود إلى الصناعة".  أو يعود إلى األرض" و

 عادة التدوير، والتخلص السلي  من الموارد. تقليل التلوم البيئي: بإ •
ونشـر الـ؛ فـي البيئـة Go Green تخضـير النـا : بخلـق الـوعي حـول مفهـوم  •

 المحيطة. 
هذا، وقد تعددت األدبيات اإلداريـة التـي تطرقـت لــ إدارة المـوارد البشـرية الخضـراء، 

المــوارد البشــرية مــع إلحــاق وةالبــا مــا تــ  تناولهــا مــن منطلــق الو ــائ  التقليديــة إلدارة 
كلمــــة "األخضــــر" بعــــدها، م ــــل: االســــتقطاض األخضــــر، التعيــــين األخضــــر، التــــدريب 

إدارة المووارد البشورية الخضوراء األخضر.. وهكذا، ومن هذا المنطلـق يمكـن تعريـ  )
GHRM)  ــوارد البشـــرية ــات إدارة المـ ــفات وممارسـ ــات وفلسـ ــتخدام سياسـ ــا اسـ ــى أنهـ علـ

لتعزيــز االســتخدام المســتدام للمــوارد ومنــع الضــرر النا ــا عــن عــدم االهتمــام بالبيئيــة 
)اإلدارة الخضووووراء للموووووارد البشوووورية ، فــــي حــــين تشــــير (4)داخــــل منظمــــات األعمــــال

GMHR  ) ير والتنفيـذ والصـيانة المسـتمرة إلى جميع األنشطة التي ينطو  عليها التطـو
لنظـــام يهـــدف إلـــى جعـــل المنظمـــة ومو فيهـــا أصـــدقاء للبيئـــة، مـــع التنســـيق مـــع البيئـــة 
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الخارجية لتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة للمجتمـع الـذ  تتواجـد بـه المنظمـة، أ  أو 
إدارة الموارد البشرية الخضراء التي تهت  بتحويل المو   العاد  إلى مو   صـديق 

  لبيئة، هي جزء من اإلدارة الخضراء للموارد البشرية.ل
ــد أو  ــبق، نجــ ــا ســ ــة  (GMHR)ممــ ــة السياســ ــة فــــي ترجمــ ــمتا للغايــ تلعــــب دورتا حاســ

الخضــراء إلــى ممارســات وخلـــق ثقافــة مســتدامة داخــل المنظمـــة، وتســاعد فــي تحقيـــق 
ذ األهــداف الخضـــراء مــن جميـــع و ـــائ  إدارة المــوارد البشـــرية، التـــي تســاه  فـــي تنفيـــ

المو ـــ  للمبـــادر الخضـــراء، وتعتبـــر المـــدخالت الخضـــراء الصـــحيحة للمو ـــ  هـــي 
 .(5) أسا  تحقيق األداء األخضر المناسب للو يفة

كــنهج  2000و ــالرة  مــن  هــور مفهــوم إدارة المــوارد البشــرية الخضــراء منــذ عــام 
م الـذ  باعتبـار  المفهـو  2011جديد تمامتا وتـ  قبولـه فـي جميـع أنحـاء العـال  منـذ عـام 

ــات وممارســــات  ــوارد البشــــرية سياسـ ــالل تبنــــي المـ ــة مــــن خـ ــة داخــــل المنظمـ يـــدير البيئـ
ــة ــاالت وكـــ ءت للمـــوارد الطبيليـ ــا ، (6) خضـــراء، بحيـــث تـــوفر اإلدارة اســـتخدامتا فعـ إال أنهـ

ال الــت تعــد  ــاهرة جديــدة فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية خاصــة فــي الــدول الناميــة، 
يدة لمتخصصي الموارد البشرية، حيث تدعوه  إلـى تلبيـة وتخلق بعض التحديات الجد

ــا  ــوارد البشـــرية بمـ ــات المـ ــذ سياسـ ــتراتيجيات وتنفيـ ــياةة اسـ ــي صـ ــة فـ ــات البيئيـ االحتياجـ
 يتما ى مع إدارة البيئة، مما يزيد من فرصة تبني سياسات أفضل للموارد البشرية.

ليدية )التو يـ ، ( بين أنشطة إدارة الموارد البشرية التقGMHR)و التالي تنسق 
ــدريب والمكافــــــ ت( مــــــع أهـــــداف  البيئيــــــة واألبعــــــاد  اإلدارةاالختيـــــار، تقيــــــي  األداء، التـــ

اإلســتراتيجية لتنظــي  العمــل الجمــاعي، وال قافــة التنظيميــة، مــن خــالل اســتخدام طــرق 
تعامــل وتو يــ  أم ــل إلمكانيــات وقــدرات مواردهــا البشــرية لمواجهــة تحــديات  وأســاليب

 .(7)ئية، ولكي يصب  لدى المنظمة صورة اهنية صديقة للبيئة المتغيرات البي
ــا ســـبق أو ) ــتدامة، ( GMHRيتضـــ  ممـ ــة المسـ ــال لتحقيـــق التنميـ ــام فعـ هـــي نظـ

فـي  االجتماعيـةالكبيـر للعوامـل  األثـرمبني على استخدام نظـام اإلدارة البيئيـة، و أخـذ  
االعتبـــار وتنظـــر لمعنـــى "األخضـــر" علـــى أنـــه مليـــار، و التـــالي ال تشـــير "اإلجـــراءات 
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ا تحســنها ، وهكــذا (8) الخضــراء" إلــى األنشــطة التــي ال تضــر بالبيئــة فقــط، ولكــن أيضــت
كمجــال معرفــي هــو نتــال تكامــل إدارة المــوارد البشــرية مــع ( GMHRيكــوو مصــطل  )

 .  (9)اإلدارة البيئية
ير األخضر بين العاملين في المنظمات هـو دور المـديرين وخبـراء إو خلق التفك

بمسائل البيئـة،  ملتزمينالموارد البشرية، الذين يجب أو يحولوا العاملين إلى أ خاص 
ولتحقيــق األهــداف البيئيــة، يجــب  ــ  القضــايا البيئيــة وكيييــة معالجتهــا فــي مختلــ  

ب إعادة تصمي  الموارد البشرية لتكـوو سياسات إدارة الموارد البشرية التقليدية، كما يج
حساســـة للقـــوانين والسياســـات الخاصـــة بعـــدم اإلســـراف واالســـتهالك المناســـب للمـــوارد، 
بحيث توفر االستهالك األم ـل والمسـتهدف للمـوارد وتقلـل التلـوم البيئـي، لـذل؛، يجـب 

لـددارة  تطبيق المفهوم األخضر في االستراتيجيات التنظيمية بدأت مـن األنظمـة الفرعيـة
ووصوالت إلـى اسـتراتيجيات إدارة المـوارد البشـرية، ويمكـن تحقيـق هـذا التـ  ر مـن خـالل 
نشر ال قافة التنظيمية الخضراء التي تم ـل األسـا  فـي تشـكيل األهـداف اإلسـتراتيجية 

( على أنهـا GMHRلذا يمكن تعري  )،  (10)لددارة الخضراء للموارد البشرية للمنظمة
ــات إ ــتخدام سياســ ــل اســ ــوارد داخــ ــتدام للمــ ــتخدام المســ ــدع  االســ ــرية لــ ــوارد البشــ دارة المــ

للقــوانين والسياســات والمــوارد البيئيــة، مــن خــالل االســتهالك  حساســةلتكــوو المنظمــات 
   .السلي  لتقلل من التلوم البيئي على مستوى الفرد والمنظمة وخارل المنظمة

يقابل ك ير من التحـديات،  وفقا لما سبق، نجد أو اتبان نهج أخضر إلدارة اإلنساو
أهمها هو نون التفاعل بين سلوكيات البشر المختلفة داخل النظ  الفرعية للمنظمـة مـع 

(GMHR) مـن بـين  البيئيـة، و التالي فـإو السـلوك، بمـا يتضـمنه مـن المعرفـة والـدوافع
ظيميـة، العوامل التي تلعب دورتا مهمتا في ال قافة البيئية للمنظمة، كجزء من ال قافة التن

لكل  خص نهج مختل  و هو سلوك الفرد في التعامل مع البيئة  السلوك البيئيحيث  
تجا  البيئة وفقتا لخصوصيته والظروف واالحتياجات االجتماعية وال قابية والشخصية، 

ــأثير  المعرفوووة البيئيوووةو ــا النـــا  حـــول البيئـــة وتـ ــي يمتلكهـ ــة التـ هـــي المعلومـــات العمليـ
ــلوك وتوجهـــه أموووا الوووداف األعمـــال البشـــرية علـــى البيئـــة،  ، فهـــو القـــوة التـــي تعـــز  السـ
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ا إلــى جنــب مــع أنشــطة  فــالوعي بــإدارة المــوارد البشــرية الخضــراء وت ــراك أنشــطتها جنبــت
 .أو يكوو عامالت محفزات فعاالت   األ خاص داخل المنظمة، باعتبار  أمرتا مهمتا يمكن

( هو تطوير رؤو  أمـوال المنظمـات لتعزيـز GMHRإو الهدف األساسي من )
ــلة التوريـــد واســـتدامة المنظمـــات، مـــن خـــالل مواءمـــة ممارســـات المـــوارد  اســـتدامة سلسـ
البشرية مع األهداف البيئية، حيث أو انخفاض مستوى التزام القوى العاملة، أو نقـص 

ــا،  ــاهر منهـ ــتدامة، المـ ــق االسـ ــول دوو تحقيـ ــواجز تحـ ــ ال، هـــي حـ ــدريب مـ أو نقـــص التـ
ــى  ــات إلـــــــى التركيـــــــز علـــــ ــال المنظمـــــ ــذل؛، تحتـــــ ــال  (GMHR)لـــــ ــوير رأ  المـــــ لتطـــــ

تحســـن متعلـــق  ( مـــا يلـــي:GMHRتتضـــمن الفوائـــد المرتبطـــة بتبنـــي )، و (11)األخضـــر
يـــة، بـــاألداء التشـــغيلي للمنظمـــات، وتعزيـــز العمـــل الجمـــاعي، وتحســـين ال قافـــة التنظيم

ــة  ــين اإلنتاجيــ ــة، وتحســ ــة للمنظمــ ــورة العامــ ــة، وتحســــن الصــ ــة اإلجماليــ وخفــــض التكلفــ
واالستخدام المستدام للمـوارد، والحـد مـن الممارسـات التـي تسـبب تـدهور البيئـة، و يـادة 

هــــي مــــزيج مــــن الركــــائز البيئيــــة البيئيــــة، و فــــرص العمــــل، باإل ــــافة لتحقيــــق الكفــــاءة 
ئية، وتعزيز االستخدام الر يد للموارد الطبيلية، وتقتـرو واالقتصادية، لتقليل ا ثار البي

ــا للمنظمــات ألنهــا تحفــز تحســين العمليــات وتحويــل النفايــات إلــى  الكفــاءة البيئيــة بمزاي
مدخالت ألنشـطة أخـرى، وتعـز  االبتكـار وتنشـاء منتجـات جديـدة بو ـائ  جديـدة، أو 

وجــد  يـزة تنافســية كبيـرة، وقـداا تـأثير سـلبي أقـل علــى البيئـة، ممـا يقــود المنظمـة إلـى م
أو هنــاك تفاعــل بـــين الكفــاءة البيئيــة والتـــدريب البيئــي وتمكــين العـــاملين وفــرق العمـــل 
الخضراء، حيث أو العوامل المتعلقـة بالمعرفـة يمكـن أو تسـاعد المنظمـات فـي تحقيـق 

اسية االبتكار األخضر واالستباةية البيئية، ويمكن اعتبار العوامل المتعلقة بالمعرفة أس
هـي اسـا   –بما في ال؛ كفـاءة الطاقـة  -لمجتمع أك ر استدامة، ألو الكفاءة البيئية  

االســتهالك واإلنتــال المســتدامين، ال ســيما فــي االقتصــادات النا ــئة التــي تواجــه تنميــة 
يمكـن أو تـدع  ممارسـات و التـالي  ،(12) اقتصادية حادة على مـدار السـنوات الما ـية

تحقيق أهداف االسـتدامة، مـن خـالل توجيـه سـلوك العـاملين تجـا   إدارة الموارد البشرية
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ــي:  ــل هـ ــة عوامـ ــى ثالثـ ــز علـ ــة، والتركيـ ــداف المنظمـ ــة وأهـ ــتراتيجية البيئيـ ــن االسـ ــل مـ كـ
 .التدريب البيئي والتمكين والعمل الجماعي

 المناسبدمج الخاصة باليواجه متخصصو الموارد البشرية العديد من التحديات 
ــرية،  ــوارد البشـ ــات المـ ــي سياسـ ــة فـ ــتدامة البيئيـ ــقلالسـ ــتخدام  لتحقيـ ــاءة واالسـ ــادة الكفـ  يـ

ــين  ــة، وتحسـ ــق بالو يفـ ــين الموقـــ  المتعلـ ــل الهـــدر، وتحسـ ــوارد، وتقليـ االقتصـــاد  للمـ
العمل والحياة الخاصة للمو  ، وانخفاض التكالي ، مما يساعد المنظمة في تحقيـق 

ــو  ــاالت للمـ ا وفعـ ــت ــي بيئيـ ــتوى تنافسـ ــة مسـ ــداف البيئيـ ــق األهـ ا، ولتحقيـ ــت ــاوالت اجتماعيـ ارد ومسـ
التنظيميــة الخضــراء، يجــب تحديــد متطلبــات المــوارد البشــرية الخضــراء وفقــا ألهـــداف 
اإلدارة البيئية للمنظمـات، وهنـاك أر ـع متطلبـات متداخلـة لخلـق مـوارد بشـرية خضـراء، 

 .(13)ويظهر الشكل التالي هذ  المتطلبات واألبعاد اات الصلة
 ( متطلبات خلق موارد بشرية خضراء 1لشكل ) ا

 
 
 

هذا، ويننظر إلى الكفاءات الخضراء والتصرف األخضر على أنها مـدخالت للمو ـ  
األخضــر، والســـلوك األخضـــر والنتـــائج الخضـــراء يننظــر إليهـــا علـــى أنهـــا أداء أخضـــر 
للمو  ، مما يساه  في األداء التنظيمي األخضـر الـذ  يلبـي المسـاولية االجتماعيـة 

 :(14)شكل التاليللمنظمات إلى حد كبير، وهو ما يتض  من ال
 ( المدخالت الخضراء للموظفين وأداء الموظف األخضر للوظيفة2الشكل ) 

 ترجمة الباحثة 
Source: Opatha, H. H. P., & Arulrajah, A. A. (2014). Green human resource management: Simplified 

general reflections. International Business Research, 7(8),p 101. 
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إلدارة الخضراء للموارد البشرية تم تبني األبعاد التالية كمقياس لوفقا لما سبق  
مـع إدخـال  (Janali, et al., 2020) دراسـة والـ؛ تمشـيا مـع، فوي هو ا الدراسوة

 بعض التعديالت المناسبة للبيئة المصرية، ويمكن تو يحها كما يلي:
التصــرف األخضــر، الدافليــة الخضــراء، المعرفــة الخضــراء، ) :المسووتوى الفووردي •

، حيث نجـد أو ك يـر مـن النـا  يتخـذوو (الشخصية الخضراء، السلوك األخضر
وعلــــى مــــدير  المنظمــــات، القــــرارات والســــلوكيات بنــــاءت علــــى ةــــيمه  الشخصــــية، 

ــاملين  ــد  العـ ــية لـ ــي   خصـ ــدوا ةـ ــة، أو يوجـ ــيين للمنظمـ ــين رئيسـ ــدين ومم لـ كمر ـ
، تتما ى مع األهداف البيئية الساعية إلى تعزيز أداء اإلدارة البيئيـة فـي المنظمـة

ويتطلــب الــ؛ مــن المــديرين اتخــاا قــرارات صــديقة للبيئــة اات تــأثير إيجــابي، مــن 
ــع المــــ ــا اســــتخدام جميـ ــتخدام وتعــــادة أهمهـ ــة والتركيــــز علـــى إعــــادة االسـ وارد بحكمـ

التــدوير إلــى أقصــى حــد ممكــن، لــذل؛، يمكــن القــول إنــه مــن أجــل تحقيــق النمــو 
المســتدام للمنظمــة فــي مجــال المــوارد البشــرية يجــب االهتمــام بالمعرفــة والموقــ  

  .والدافع والشخصية حول االتجا  األخضر
الــتعل ، الهيكــل التنظيمــي، التخطــيط، الوصــ  الــو يفي، ) :المسووتوى التنظيمووي •

ــراء ــة الخضـ ــة التنظيميـ ــي (ال قافـ ــاو فـ ــاة اإلنسـ ــى حيـ ــاثر علـ ، أل  منظمـــة أداء ويـ
ام، وعلــى  اء أو هــدل داخلهــا والمجتمــع خارجهــا، و التــالي يمكــن أو تكــوو عامــل بنــل

 ترجمة الباحثة 
Source: Opatha, H. H. P., & Arulrajah, A. A. (2014). Green human resource 

management: Simplified general reflections. International Business Research, 7(8),p 101 . 
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( على المستوى التنظيمي تشـمل: الوصـ  الـو يفي GMHRال؛ نجد مكونات )
تنظيمــي والتخطــيط، وال قافــة التنظيميــة الخضــراء التــي تتضــمن والــتعل  والهيكــل ال

القي  الخضراء التنظيمية، وتشـمل الرمـو  والمعـايير التنظيميـة الخضـراء، ويظهـر 
الــ؛ فــي بعــض الســلوكيات، التــي علــى الــرة  مــن أنهــا قــد ال تبــدو مهمــة، إال أو 

تمــام بــالموارد لهــا تــأثير خــاص علــى ثقافــة المنظمــة نحــو التنميــة المســتدامة وااله
الطبيليــة والبيئــة، م ــل: اســتخدام المصــابي  المــوفرة للطاقــة، التقليــل مــن اســتخدام 
الورق في  اوو المنظمة، وفحص وعزل األنابيب وتصالحها، واستبدال األجهـزة 
اإللكترونيــة التالفــة اات االســتهالك العــالي، ومســ  المســتندات  ــوئيتا بــدالت مـــن 

، واالستخدام األم ل للضوء الطبيعي في مكـاو العمـل استخدام المستندات الورةية
ــية التنميـــــة  ــالق لالهتمــــام بقضــ ــل نقطـــــة االنطــ ــن، إو هــــذ  الســــلوكيات تم ــ .. إلــ

يمكن ل قافـة االسـتدامة بـدمجها مـع ؛ والمستدامة والبيئة من داخل المنظمة نفسها
وتحقيق ثقافة المنظمة، أو تخلق القدرة على تسريع البرامج االقتصادية الخضراء 

النتائج المرجوة، من خالل أو تكوو االسـتدامة فـي جـوهر رؤيـة ورسـالة المنظمـة 
ا إلـــى سلســـلة ةيمـــة  وةيمهـــا وأهـــدافها واســـتراتيجياتها، وتمتـــد ثقافـــة االســـتدامة أيضـــت

 .(15)الموارد البشرية 
القــوانين والتشــريعات، التوجــه السياســي، المنظمــات ): المسووتوى فوووق التنظيمووي •

يشــــــمل )تــــــأثير القوى البيئــــــة ( والدوليــــــة، االعــــــالم، منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني
الخارجيـــــة( م ـــــل القـــــوانين واللـــــوائ  الخضـــــراء والتشـــــريعات والقـــــرارات الحكوميـــــة 
الخاصــة بالتنميــة المســتدامة، والتوجــه السياســي، والمنظمــات الدوليــة، واالعــالم، 

والقـوانين الدوليـة الخاصـة  والمنظمات ةير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني،
 .بالبيئة
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  (16) ياسات االقتصاد األخضر والتنمية المستدامةس
ــ   أصـــب  مفهـــوم "التنميـــة المســـتدامة" محركـــات سياســـيات عالميـــات يوجـــه مســـتقبل األمـ
االقتصاد  واالستراتيجي، فقديمات، كانـت السـمة المميـزة للتنميـة فـي الـدول هـي التنميـة 

مــام بالبيئــة ممــا أدى إلــى تفــاق  األ مــات التــي تتجلــى فــي تغيــر االقتصــادية، دوو االهت
المناخ وت كل التنون البيولوجي والتلوم وفقداو الموارد الطبيلية، على صعيد آخر، ل  
ــا يتعلــــق  ــات بيمـ ــات النظـــام العــــالمي والحكومـ ــة االقتصــــادية تطلعـ ــود التنميـ ــق جهـ تحقـ

ــث ال يـــزال ــة، حيـ ــة المزمنـ ــاكل االجتماعيـ ــة المشـ ــاوت فـــي  بمعالجـ ــة والتفـ الفقـــر واألميـ
 مستويات الدخل سائدات في العديد من البلداو.

ــدف  ــب  الهـ ــدريجيات ليصـ ــتدامة" تـ ــة المسـ ــوم "التنميـ ــر مفهـ ــق،  هـ ــذا المنطلـ ــن هـ مـ
والغايــة الرئيســيين لألمــ  المتحــدة والمجتمــع المــدني، حيــث اعتمــد المجتمــع الــدولي فــي 

التنميـة التـي "المسـتدامة علـى أنهـا  مصطل  التنميـة ١٩٩٢قمة األرض بالبرا يل عام 
، "تلبي احتياجات الحا ر دوو النيل مـن قـدرة األجيـال القادمـة علـى تلبيـة احتياجاتهـا

وعلــــــى هــــــذا، تســــــتند التنميــــــة المســــــتدامة إلــــــى مفهــــــوم مواءمــــــة التنميــــــة االجتماعيــــــة 
ر واالقتصــادية مــع األولويــات البيئيــة مــن أجــل الحــد مــن التــدهور البيئــي الحــالي وتغيــ

المنـــاخ مـــع الحفـــا  علـــى المـــوارد الطبيليـــة قـــدر اإلمكـــاو بمـــا ال يتعـــدى قـــدرتها علـــى 
التجدد من أجل مستقبل األجيال القادمـة، هـذا يعنـى أو تكـوو هنـاك نظـرة  ـاملة عنـد 

تعبـر  إعداد إستراتيجيات التنمية المستدامة تراعى فيها بدقة األبعاد ال الثة؛ وهي بـذل؛
فـرل  فـي اسـت مار مصـادر ال ـروات الطبيليـة أو يخرل هـا، أ  عن نمـط مـن التنميـة ال ي

هـــي تنميـــة تعمـــل علـــى تجديـــد المـــوارد وال ـــروات وتعـــادة التصـــنيع بشـــكل يضـــمن بيئـــة 
نظيفــة وصــالحة لحيــاة األجيــال الحا ــرة والقادمــة؛ وتعــد التنميــة المســتدامة، الضــابط 

عاملهــــا مــــع البيئــــة الــــرئيس للسياســــات االقتصــــادية التــــي وصــــلت إليهــــا العولمــــة فــــي ت
 وال روات الطبيليلة.

تبعات لذل؛ بدأ االهتمام والنظر نحو االقتصاد األخضر باعتبـار  نشـا  اقتصـاد  
صــديق للبيئــة، وأحــد ســبل تحقيــق التنميــة المســتدامة حيــث قــدم مــاتمر االمــ  المتحــدة 



 دور اإلدارة الخضراء للموارد البشرية                إيناس احمد إسماعيل                تاريخ قبول النشر2021/6/19

544                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهـــا قـــات جديـــدة نحـــو تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، ألـــزم آفاRIO+20 للتنميـــة المســـتدامة 
حكومــات الــدول لتطبيــق وعودهــا نحــو نمــو اقتصــاد  عــادل ومســتدام؛ وقــد اســتحدم 
برنـامج األمـ  المتحـدة للبيئـة تعريفـات عمليـات لالقتصـاد األخضـر بأنـه اقتصـاد يـادل   إلــى 
تحسين حالة الرفا  البشرية واإلنصاف االجتماعي، مع العناية فـي الوقـت نفسـه بالحـدل 

ــاطر ــو  مـــن المخـ ــدخل  علـــى نحـــو ملحـ ه لنمـــو الـ ــ  ــاد منوجـ ــو اقتصـ ــالي هـ البيئيـــة؛ و التـ
والعمالة من خالل است مارات في القطاعين العام والخاص مـن  ـأنها أو تعـز  كفـاءة 
م ومنــع خســارة التنــولن  اســتخدام المــوارد، وتخيــيض انبعاثــات الكر ــوو والنفايــات والتلــول

 اإلحيائي وتدهور النظام اإليكولوجي.
تصــاد األخضــر هــو توجهــا بيئيــا فقــط، ولكنــه مهمــة تنمويــة هــذا ال يعنــي أو االق

يشـــارك فيهـــا جميـــع القطاعـــات؛ وقـــد تطـــور مفهومـــه ولـــ  يعـــد يقتصـــر علـــى المنظـــور 
المتعلـــق بتغيـــر المنـــاخ وخفـــض االنبعاثـــات الكر ونيـــة، ليصـــب  أك ـــر  ـــموالت ويتضـــمن 

ليس بديالت للتنميـة االست مارات واإلجراءات الال مة لتحقيق التنمية المستدامة، لذا فهو 
المسـتدامة، بـل إو تحقيقهــا يرتكـز علــى اصـالظ االقتصــاد، لـذا يجــب تطويـع سياســاته 
ــئوليات  ــدأ المسـ ــ؛ تطبيـــق مبـ ــا، ويتطلـــب الـ ــق بهـ ــة المطبـ ــات و ـــروف الدولـ ــع أولويـ مـ
ــة لالنتقــال الطــوعي صــوض االقتصــاد األخضــر،  المشــتركة بــين األجهــزة المعنيــة للدول

ــاءة كمـــا ينبغـــي أو يعـــالج الت ــات، مـــن خـــالل كفـ شـــوهات التجاريـــة، وخاصـــة الضـــارة بيئيـ
 الموارد وأنما  االستهالك واإلنتال المستدام.

هـــذا، وتتفـــق الرؤيـــة المصـــرية للتنميـــة المســـتدامة مـــع الرؤيـــة الدوليـــة، حيـــث إو 
الهدف القومي لمصر هو تعجيل إحرا  التقدم في مجال التنمية المستدامة، من خالل 

ــل فــــي معــــدل  ــغو  علــــى البيئــــة والمـــــوارد التعجيـ ــو االقتصــــاد  مــــع تخييــــ  الضـ النمـ
الطبيعيـة، و ماو التو يع العادل لل روات بين فئات المجتمع المختلفة، مما ينتج عنه 
تخيي  عبء الديوو القومية، ومن ث  لن ينتقل العبء إلى األجيال القادمـة، وتشـتمل 

ــاد األخضـــر فـــي  ــى االقتصـ ــال إلـ ــتراتيجية مصـــر لالنتقـ ــن اسـ ــميمها علـــى الك يـــر مـ صـ
المبــادر الدوليــة لالقتصــاد األخضــر وأهدافــه المنشــودة، وترمــي هــذ  االســتراتيجية إلــى 
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دة لقطاعــات معيلنــة،  و ارة البيئــة التــي أولــت  علــى رأســهاتوســيع مــدى األهــداف المحــدل
اهتمامات كبيرات بحمايـة البيئـة والمـوارد الطبيليـة وتخييـ  الضـغو  عليهـا، والـ؛ لتـأمين 

ــ ــحة حـ ــا  علـــى الصـ ــار التنميـــة، والحفـ ــوارد لجنـــى ثمـ ــي تلـــ؛ المـ ــة فـ ــال القادمـ ق األجيـ
العامــة، لتحقيــق التنميــة المســتدامة كهــدف قــومي، والــذ  يعــد االقتصــاد األخضــر أحــد 
آليــــات تحقيقهــــا، حيــــث يشــــكل فرصــــة لتخطــــي مراحــــل إنمائيــــة وتطبيــــق تكنولوجيــــات 

ول المناطق الرييية على الطاقة، متقدمة، من أجل تحقيق األمن الغذائي، وكفالة حص
وتوفير إمدادات الميـا  النظيفـة والمسـاكن ومرافـق الصـرف الصـحي والنقـل العـام، ممـا 

 يمكن من ايجاد فرص عمل ويسه  في القضاء على الفقر.
تظهــر أهميــة تطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي تســريع الجهــود للحفــا  علــى 

األجيــــال المســــتقبلية، مــــع المحافظــــة علــــى التقــــدم اإلنســــاني الجــــنس البشــــر  ورفاهــــة 
والحضار  الذ  ت  تحقيقه حتى ا و، من خالل تخييض التكلفة المالية واالقتصادية 
طويلة األجل للتدهور البيئي، وتجبار خبراء السوق وصانعي السياسـات علـى تضـمين 

ــركات، ــان الخــــاص والشــ ــرويج للقطــ ــة عنــــد التــ ــات االجتماعيــ ــع تغييــــر دور  األولويــ مــ
ــالمجتمع، والتأكيــــــد علــــــى اســــــتدامة النمــــــو  ــركات إلــــــى أعضــــــاء ملتــــــزمين بيئيــــــات بـــ الشـــ
ــل،  ــرص العمـ ــق فـ ــال وخلـ ــوق العمـ ــين، وحقـ ــين الجنسـ ــاواة بـ ــز المسـ ــاد ، وتعزيـ االقتصـ
وتشــجيع أنمـــا  صـــحية للمليشـــة والتغذيـــة، ودعـــ   هـــور اقتصـــاد دائـــر  يعتمـــد علـــى 

اسـتهداف ممارســات أفضـل للســلوك البشـر  مــن  إعـادة التـدوير وتعــادة االسـتخدام، مــع
خــــالل االســــتهالك الــــواعي، وفــــت  أســــواق جديــــدة كإعــــادة التــــدوير والطاقــــة النظيفــــة، 

 واستحدام منتجات وخدمات جديدة واعية بالبيئية.
ــة لنشـــر مفهـــوم "التنميـــة  ــة العالميـ ــتدام كجـــزء مـــن الحركـ ــأتي التمويـــل المسـ كمـــا يـ

اســي نحــو تشــكيل دور الماسســات الماليــة لتصــب  المســتدامة"، يــت  توجيهــه بشــكل أس
مســاهمات أساســيات فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؛ و ــالنظر إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
حوكمة الشـركات والمسـاولية االجتماعيـة لهـا، فـإو التمويـل المسـتدام لـيس فقـط وسـيلة 

ألحرى يـدعو إلـى للتخيي  من ا ثار الخارجية السلبية للممارسـات التجاريـة، ولكنـه بـا
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تصمي  االست مارات واللوائ  لتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة بشـكل مبا ـر، و التـالي 
هو يم ل أ  نون من أنوان الخدمات المالية واإلدارة المالية التي تدمج المعايير البيئيـة 

( عنـــــد اتخـــــاا القـــــرارات االســـــت مارية، م ـــــل الســـــندات ESGواالجتماعيـــــة والحوكمـــــة )
 .الخضراء

ــات  ــذ السياسـ ــي تنفيـ ــة فـ ــود المبذولـ ــق الجهـ ــي تحقيـ ــات فـ ــدة جهـ ــترك عـ ــذا، وتشـ هـ
التنمويـــــة لالقتصـــــاد األخضـــــر، والمنوطـــــة بتنفيـــــذ أهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة ويمكـــــن 

 :(17)  تو يحها بيما يلي
تشـــترك و ارة الكهر ـــاء مـــع و ارة االســـت مار إلنتـــال الطاقـــة  :فيموووا  خوووص الطاقوووة •

ل االقتصـــــاد  للصـــــحراء المصـــــرية واالســـــت مار المتجـــــددة مـــــن خـــــالل االســـــتغال
المك ــ  فيهـــا لتوليـــد الكهر ـــاء مـــن الطاقــة الشمســـية، مـــع تصـــحي  ييكـــل أســـعار 
ــول الــــدع   ــمن وصــ ــة بمــــا يضــ ــان الطاقــ ــة قطــ ــة وتعــــادة ييكلــ ــات البتروليــ المنتجــ

  .لمستحقيه
يذ قامت و ارة البيئة بالتعاوو مع و ارة المالية و ن؛ ناصر بتنف  :فيما  خص النقل •

مشرون إحالل التاكسي في القاهرة الكبرى والذى يهدف إلـى خفـض انبعـام ثـاني 
أكســيد الكر ــوو فضــالت عــن العائــد االقتصــاد  واالجتمــاعي لهــذا المشــرون، كمـــا 
تقوم و ارة البيئة بتنفيـذ برنـامج تحويـل السـيارات الحكوميـة للعمـل بالغـا  الطبيعـي 

لتجارة والصناعة سيت  حظر إنتال واستيراد بدالت من البنزين، و التعاوو مع و ارة ا
الــدراجات البخاريــة ثنائيــة األ ــوا ، واســتبدالها بر اعيــة لخفــض التلــوم الصــادرة 

تــدع  الدولــة نظــ  النقــل الجمــاعي حيــث يــت  إنشــاء خطــو  جديــدة لمتــرو ، و عنهــا
ــاق ــع األنفــ ــة ، مــ ــروعات البنيــ ــاص فــــي مشــ ــام والخــ ــاعين العــ ــاركة القطــ دعــــ  مشــ

ض مزيــد مــن االســت مارات فــي قطــان الطاقــة بمــا يتــي  التكيــ  مــع األساســية لجــذ
 .آثار التغيرات المناخية

تنفــذ و ارة البيئــة برنــامجي الــتحك  فــي التلــوم الصــناعي  :فيمووا  خووص الصووناعة •
وحمايــة البيئــة للقطــان الخــاص والعــام، كمــا تشــجع بالتعــاوو مــع و ارة الصــناعة 
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لمواد الطبيلية والطاقة والميا ، وتعادة التحول نحو الصناعات ر يدة االستهالك ل
تو يع الخريطة الصناعية لمصـر، وتـوطين الصـناعات بالمـدو الجديـدة، والتوسـع 

تعـادة اسـتخدام الميـا  ، و في دع  الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئـة
 .والتحك  في الصرف الصناعي

الزراعـة فـي تحقيـق االسـتخدام تشـترك و ارة البيئـة مـع و ارة   :فيما  خص الزراعوة •
ــة  ــاليب اإلدارة الزراعيـــ المســـــتدام للمـــــواد الزراعيـــــة الطبيليـــــة، والتركيـــــز علـــــى أســـ
المتكاملـــــة لرفـــــع كفـــــاءة اســـــتخدامات الميـــــا  فـــــي الزراعـــــة، وتحســـــين نظـــــ  الـــــر  
ــا ،  والصــرف، وتعــديل تركيــب المحاصــيل لصــال  الزراعــات األقــل اســتهالكات للمي

 .صرف الزراعي والصحيواعادة استخدام ميا  ال
تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظ  اإلدارة ت    :فيما  خص التدابير المؤسسية •

البيئيـة، والتوجــه نحــو التنميـة االقتصــادية الخضــراء األقـل اعتمــادات علــى الكر ــوو، 
والســتكمال اإلطــار الماسســي إلدارة الجهــود الوطنيــة للتكيــ  مــع آثــار التغيــرات 

ــ  إد ــة، مــــع تبنــــى المناخيــــة، تــ رال البعــــد البيئــــي فــــي جميــــع المشــــروعات التنمويــ
سياسات مالية داخلية محفزة وداعمـة للمنشـ ت الصـديقة للبيئـة، وتغلـيق العقو ـات 
الموقعــة  ــد الممارســات البيئيــة الخاطئــة، حيــث قامــت و ارة االســت مار بــإطالق 

البورصـة  المدرجة في 100الما ر المصر  للمسئولية االجتماعية للشركات ال 
ــيادى  ــا سـ ــو مـ ــا الشـــركة وهـ ــي تقـــوم بهـ ــة التـ ــة واالجتماعيـ ــمنات النـــواحي البيئيـ متضـ
بصــورة ةيــر مبا ــرة إلــى تخيــيض هــذ  الشــركات النبعاثاتهــا الحراريــة للتوافــق مــع 

 .القوانين والمعايير البيئية
ضور للسياسات التنموية لالقتصاد األخ تبنت الباح ة األبعاد التالية وفقا لما سبق،    
البيئــة والمــوارد اإلنتاجيــة )تعكــس الحاجــة إلــى االســتخدام الكــ ء لــرأ  المــال : وهــي

الطبيعــي والخــدمات البيئيــة(، األصــول االقتصــادية والبيئــة )تعكــس حقيقــة أو تــدهور 
قاعــدة األصــول يشــكل خطــرا علــى النمــو لــذا البــد مــن الحفــا  عليهــا لضــماو النمــو(، 

بيئيــة المبا ــرة علــى حيــاة النــا  م ــل الميــا  والتلــوم(، الجــودة البيئيــة للحيــاة )ا ثــار ال
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الفـرص االقتصــادية واالسـتجابة السياســية )فعاليــة السياسـة فــي تحقيـق النمــو األخضــر 
( UNCSD,2011( )Harrisson, 2010)وال؛ وفقا لـ ؛ والفرص المتاحة للنمو(

ها، ولكــن فقــد تعــددت أبعــدالتنميووة المسووتدامة، ، أمووا (18)(2014)نجوواتي ورخوورون، 
: اختــارت الباح ــة أو تتنــاول التنميــة المســتدامة مــن خــالل األبعــاد األساســية فقــط وهــي

 البعد االجتماعي والبعد البيئي والبعد االقتصاد .
 ثانيًا: منهجية الدراسة 

 مشووكولووة الووووودراسة
البعـد ، أو يكـوو 2030تهدف الرؤيــة االستراتيجية للبيئـة فـي مصـر بحلـول عـام 

البيئـي محـورت أساسـي فـي كافـة القطاعــات التنمويــة واالقتصاديــة للدولـة بشـــكل يحقـــق 
أمــن المــوارد الطبيعيــة ويدعـــ  عدالـــة اســـتخدامها واالسـتغالل األم ـــل لهـــا واالســـت مار 

ـــا، بمــــــا يضمــــــن حقــــــوق األجيــــــال القادمــــــة فيهــــــا، ويعمــــــل عل ــــــى تنويــــــع مصــــــادر فيهــ
اإلنتـــــال واألنشـــــطة االقتصاديـــــة، ويســــاه  فــــي دعــــ  التنافســــية، وتوفيــــر فــــرص عمــــل 
جديـدة، والقضـاء علـى الفقـر، ويحقـق عدالـة اجتماعيـة مـع توفيـر بيئـة نظيفـة وصحيـة 

ـــاو المصــــر ، و  مة يتطلـــب تحقيـــق رؤيـــة مصـــر ألهـــداف التنميـــة المســـتداوآمنــــة لدنسـ
إدارة مـوارد الدولـة،  يحسـنوجود جها  إدار  قو  وك ء قـادر علـي مواكبـة التغييـر، 

 ويقـدم خـدمات متميزة للمواطنين وياهل مصر لالندمال في النظام العالمي البيئي.
وص  صنان القرار االقتصـاد  الو ـع البيئـي كواحـدة مـن األ مـات الكامنـة  وقد    

البيئيــة قــد يــاد  إلــى عواقــب سياســية واجتماعيــة وأو حــل المشــكالت  فــي االقتصــاد،
باإل ــافة إلــى ا ثــار االقتصــادية، وهنــا يظهــر دور فهــ  النــا  للطبيعــة، كمــا تظهــر 

حيـث ، األهمية الخاصة للعالقة بين رأ  المال البشر  وتأثير  على التنمية المستدامة
يــة البيئــة وعالقــة أو الجــزء األساســي مــن األ مــة البيئيــة هــي عــدم المعرفــة بكيييــة حما

 (GMHR، لذل؛ تسـعى )اإلنساو بالطبيعة، و التالي هي في الواقع هي مشكلة ثقابية
إلــــى خلــــق ثقافــــة حمايــــة البيئــــة بــــين  ــــرائ  المجتمــــع المختلفــــة، بدايــــة مــــن العــــاملين 
والمنظمــات، مــن خــالل  يــادة وعــي النــا  بالقضــية البيئيــة، لتصــحي  ســلوكه  تجــا  
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السياسات البيئية الصحيحة، وهنا تكمـن مشـكلة الدراسـة وتظهـر  البيئة، ودفعه  التبان
ما مدى قدرة الجهات الحكومية المعنية بتنفيو  بو وظ في التساؤل المحور  التـالي: 

السياسوووات التنمويوووة لالقتصووواد األخضووور فوووي مصووور علوووى تحقيوووق أهووودا  التنميوووة 
ي ( المطروحوووة فوووGMHRمووون خوووالل تبنوووى أبعووواد ) 2030المسوووتدامة فوووي خطوووة 

 ويأتي هذا التساؤل مع وجود قناعات أولية لد  الباح ة حول ما يلي:الدراسة؟، 
ــا فــــي أدبيــــات  • ــة المســــتدامة )م بــــت علميــ ــة بالتنميــ أو لالقتصــــاد األخضــــر عالقــ

 سابقة(.
ــات  • ــا فــــي  (GMHR)أو لممارسـ ــا م بــــت علميـ ــة المســــتدامة )أيضـ عالقــــة بالتنميـ

 أدبيات سابقة(.
أو  اهرة االهتمام بالبيئة والتوجه األخضر هي مشكلة ثقافة مجتملية حلهـا يبـدأ  •

 من الفرد.
ــة  • ــداف التنميــ ــاد األخضــــر فــــي مصــــر تحقــــق اهــ ــة لالقتصــ أو السياســــات التنمويــ

ــ ــة الدولـ ــن قبـــل سياسـ ــمي مـ ــوة االلـــزام الرسـ ــتدامة بقـ ــى المسـ ــاد علـ ة ولـــيس باالعتمـ
(GMHR). 

  أهدا  الدراسووووووووووووة
 .دراسة وتحليل العالقات بين متغيرات الدراسة .1
( كمتغيــــر وســــيط فــــي العالقــــة بــــين االقتصــــاد GMHRالتأكــــد مــــن وجــــود دور ) .2

تحقيـق التنميـة األخضر والتنمية المستدامة في المنظمات الحكومية القائمـة علـى 
 . المستدامة في مصر

( GMHRتقدي  بعض التوصـيات التـي يمكـن أو تسـه  فـي االسـتفادة مـن تبنـي ) .3
 لمصر. في المنظمات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة

 أهووموويوووة الووودراسووووووووووة  
ال قافة   تشكيل  في  مهمات  دورات  تلعب  البشرية  الموارد  إدارة  ألو  مبررة  الدراسة  أهمية 

التنموية، وخاصة عندما تكوو التنظيمية والهيكلية واال التنظيمية  ستراتيجية والسياسة 
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التنموية لالقتصاد   السياسات  بتنفيذ  المنوطة  الو ارات والهيئات والماسسات هي  هذ  
تنعنى  بها، حيث  المستدامة  التنمية  في تحقيق  دورتا رئيسيتا  بالدولة، وتلعب  األخضر 

دور   بتو ي   مدركي  (GMHR)الدراسة  عاملين  خلق  التنظي  في  في  للبيئة  ن 
مناسب،  بشكل  االقتصادية  المشاكل  معالجة  على  قادرين  النامية،  للبلداو  الحكومي 

 . 2030يساعد الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 فروض الدراسوووووووووووووة

 ( نموذج الدراسة 3الشكل رقم )

 
االقتصاد األخضـر التنمويـة بأبعادهـا " ال يوجد تأثير معنو  لسياسات :  الفرض األول

)البيئة والموارد اإلنتاجية، األصول االقتصادية والبيئـة، الجـودة البيئيـة للحيـاة، الفـرص 
االقتصــــادية واالســــتجابة السياســــية( علــــى التنميــــة المســــتدامة بأبعادهــــا )االجتمــــاعي، 

 االقتصاد ، البيئي(.
االقتصـاد األخضـر التنمويـة بأبعادهـا معنو  لسياسـات تأثير "ال يوجد  :  الفرض الثاني

)البيئة والموارد اإلنتاجية، األصول االقتصادية والبيئـة، الجـودة البيئيـة للحيـاة، الفـرص 
بأبعادهـــــا )المســـــتوى الفـــــرد ،  (GMHRاالقتصـــــادية واالســـــتجابة السياســـــية( علـــــى )

 (.المستوى التنظيمي، المستوى فوق التنظيمي القوى الخارجية
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ــد : الثالووو الفووورض  ــا معنـــو  تـــأثير "ال يوجـ لـــددارة الخضـــراء للمـــوارد البشـــرية بأبعادهـ
علـى  القـوى الخارجيـة(المستوى فوق التنظيمي ،  التنظيمي)المستوى الفرد ، المستوى  

 .التنمية المستدامة بأبعادها )البعد االجتماعي، البعد االقتصاد ، البعد البيئي(
  لددارة الخضـراء للمـوارد البشـرية كمتغيـر وسـيط "ال يوجد تأثير معنو : الفرض الراب 

 .العالقة بين سياسات االقتصاد األخضر التنموية والتنمية المستدامة" في
 مجتم  وعينة الوودراسووووووووووة

الجهات المعنية باالقتصاد األخضر والتنمية المستدامة في مصر، وهي مجموعة     
االسـت مار  تخطـيط والمتابعـة واإلصـالظ اإلدار ،ال) لـو ارات والهيئـات التابعـة لهـامـن ا

، الطاقة والكهر اء، النقل، الصناعة، الزراعة، البيئة(، ووحدة المعاينـة والتعاوو الدولي
نتيجـة لكبـر حجـ  مجتمـع الدراسـة وعـدم القـدرة هي العاملين بهذ  الجهات؛ أما العينة ف

 ت  االعتماد على )العينة العمدية(. على تحديد أعداد المفردات بشكل دقيق، فقد
  اسلوب الووووودراسووووووووة

ت  االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ولتكوين اإلطار النظر  ت  االطـالن  •
علــــى المتــــاظ مــــن المراجــــع العر يــــة واألجنبيــــة المتخصصــــة والنشــــرات الخاصــــة 

 بالو ارات المعنية.
تـــ  االســـتجابة علـــى تـــ  اســـتخدام أســـلوض االستقصـــاء فـــي جمـــع البيانـــات، حيـــث  •

ثــ  تــ  تشــغيل وتحليــل البيانــات باالســتعانة ببرنــامجي (، 400( مــن أصــل )320)
(SPSS–Version 22 و )(AMOS 23.) 

 الدراسة: محددات •
( 2020تتم ــل فــي الفتــرة التــي تغطيهــا الدراســة وهــي بــين ينــاير )الزمانيووة:  -

 (.2021ر )إلى فبراي
كمــا هــو الحــال فــي معظــ  الدراســات الميدانيــة، فقــد واجهــة الباح ــة  أخوورى: -

مشكلة تردد ورفض بعض العاملين االستجابة لقائمة االستقصـاء، باإل ـافة 
 . COVID-19لفترة التوق  بسبب 
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 ثالثًا: الدراسة الميدانية 
   أواًل: ثبات أداة الدراسة

 Cronbac  استخدام اختبار بيما يلي نتائج اختبار ال بات ألداة الدراسة؛ وقد ت
Alpha ( وحتــى يتمتــع المقيــا  بال بــات 1.0،  0.0، حيــث يتــراوظ ةيمتــه بــين ،)

 (؛ ويو   الجدول التالي النتائج:0.70يجب أال تقل ةيمة المعامل عن )
 ( قيم معامل ألفا كرونباخ  1جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  المتغير 

 949. 5 والموارد اإلنتاجية البيئة 

 949. 5 األصول االقتصادية والبيئة 

 954. 5 الجودة البيئية للحياة 

 951. 5 الفرص االقتصادية واالستجابة السياسية 

 927. 20 سياسات االقتصاد األخضر التنموية 

 746. 5 البعد االجتماعي 

 755. 5 البعد االقتصادي 

 924. 5 البعد البيئي 

 746. 15 التنمية المستدامة 

 945. 5 المستوى الفردي 

 918. 5 المستوى التنظيمي 

 936. 5 المستوى فوق التنظيمي/ القوى الخارجية

 876. 15 اإلدارة الخضراء للموارد البشرية 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
(؛  1.0تقتــرض مــن )تشــير نتــائج الجــدول الســابق إلــى أو ةيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ  

 و ناءت على ال؛ يمكن القول بأو المقاييس تتس  بال بات الداخلي.
 ثانيًا: مناقشة نتائج الدراسة الميدانية لمتغيرات الدراسة 

 يعرض الجدول التالي نتائج استجابات عينة الدراسة ألبعاد جميع المتغيرات: 
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 ( الوسط الحسابي واالنحرا  المعياري الستجابات العينة للمتغيرات  2جدول رقم ) 

 متغيرات الدراسة 
الوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

 510. 3.95 سياسات االقتصاد األخضر التنموية 

 573. 3.92 البيئة والموارد اإلنتاجية 

 570. 3.91 األصول االقتصادية والبيئة 

 510. 4.05 البيئية للحياة الجودة 

 596. 3.92 الفرص االقتصادية واالستجابة السياسية 

 370. 3.71 التنمية المستدامة 

 520. 3.72 البعد االجتماعي 

 505. 3.80 البعد االقتصادي 

 403. 3.62 البعد البيئي 

 471. 4.07 اإلدارة الخضراء للموارد البشرية  

 584. 3.92 المستوى الفردي 

 504. 4.11 المستوى التنظيمي 

 487. 4.18 المستوى فوق التنظيمي/ القوى الخارجية

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
 بتحليل بيانات الجدول السابق، تتضح النتائج التالية:  

" المركــز األول مــن حيــث اســتجابة عينــة الدراســة، حيــث بلــ   GMHRاحتــل متغيــر " •
ــابي   ــط الحسـ ــاد األخضـــر  4.07)المتوسـ ــات االقتصـ ــاء متغيـــر" سياسـ ــين جـ (؛ فـــي حـ

(؛ أمـــــا متغيــــــر "التنميــــــة  3.95التنمويـــــة" فــــــي المركــــــز ال ـــــاني، بمتوســــــط حســــــابي )
 (.3.71المستدامة" فقد جاء في المركز األخير بمتوسط حسابي )

وفقا للمتوسط الحسابي،    "سياسات االقتصاد األخضر التنموية"بالنسبة ألبعاد متغير  •
ــاء ب ــط  جـ ــتجابة بمتوسـ ــاة" فـــي المركـــز األول مـــن حيـــث االسـ ــة للحيـ ــودة البيئيـ ــد "الجـ عـ

(، تــال  بعــد "البيئــة والمــوارد اإلنتاجيــة"، ثــ  بعــد "الفــرص االقتصــادية  4.05حســابي )
 واالستجابة السياسية"، وأخيرا بعد "األصول االقتصادية والبيئة".

وســط الحســابي، فقــد جــاء "البعــد  وفقــا للمت  "التنميووة المسووتدامة"بالنســبة ألبعــاد متغيــر   •
(، تــال   3.80االقتصاد " فــي المركــز األول مــن حيــث االســتجابة بمتوســط حســابي )

 "البعد االجتماعي" وأخيرا "البيئي".
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وفقـــا للمتوســـط الحســابي، فقـــد جــاء بعـــد "المســـتوى  "  GMHR"  بالنســبة ألبعـــاد متغيــر •
االســـتجابة حيـــث بلـــ   فـــوق التنظيمي القـــوى الخارجيـــة" فـــي المركـــز األول مـــن حيـــث  

 (، تال  بعد "المستوى التنظيمي"، ث  " الفرد ".4.18المتوسط الحسابي )
  Confirmatory Factor Analysis:ثالثًا التحليل العاملي التوكيدي

ــاق   ــار االتســ ــن خــــالل اختبــ ــاد المتغيــــرات؛ مــ ــل كــــل أبعــ ــودة توفيــــق عوامــ لقيــــا  جــ
 :لي يكما  الداخلي، والصدق التمييز ، ت  استخدام التحليل العاملي التوكيد ،  

 تقديرات معامالت نموذج التحليل العاملي التوكيدي ومستوى معنويتها ( 3جدول رقم ) 
المسار   بيانات المسار 

 المعياري 

قيمة  

 "ت" 

P 

value 
CR AVE HTMT 

 العبارة  المسار  البعد 

البيئة  

والموارد  

 اإلنتاجية 

<-- X1 .659 ----- ---- 

0.830 0.474 0.847 

<-- X2 .765 12.053 0.000 

<-- X3 .764 12.038 0.000 

<-- X4 .715 11.385 0.000 

<-- X5 .745 11.780 0.000 

األصول  

االقتصادية  

 والبيئة 

<-- X6 .703 ----- ---- 

0.812 0.470 0.825 

<-- X7 .801 13.526 0.000 

<-- X8 .747 12.656 0.000 

<-- X9 .730 12.379 0.000 

<-- X10 .710 12.048 0.000 

الجودة  

البيئية  

 للحياة 

<-- X11 .746 ----- ---- 

0.815 0.471 0.829 

<-- X12 .741 13.911 0.000 

<-- X13 .737 13.843 0.000 

<-- X14 .455 8.229 0.000 

<-- X15 .367 6.594 0.000 

الفرص  

االقتصادية  

واالستجابة  

 السياسية 

<-- X16 .804 ----- ---- 

0.849 0.531 0.863 

<-- X17 .812 16.435 0.000 

<-- X18 .702 13.540 0.000 

<-- X19 .733 14.337 0.000 

<-- X20 .740 14.531 0.000 
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المسار   بيانات المسار 

 المعياري 

قيمة  

 "ت" 

P 

value 
CR AVE HTMT 

 العبارة  المسار  البعد 

البعد  

 االجتماعي 

<-- Y1 .731 ----- ---- 

0.832 0.499 0.848 

<-- Y2 .681 11.612 0.000 

<-- Y3 .695 11.855 0.000 

<-- Y4 .613 10.429 0.000 

<-- Y5 .729 12.436 0.000 

البعد  

 االقتصادي 

<-- Y6 .670 ----- ---- 

0.774 0.412 0.787 

<-- Y7 .506 8.211 0.000 

<-- Y8 .725 11.336 0.000 

<-- Y9 .537 8.672 0.000 

<-- Y10 .685 10.795 0.000 

 البعد البيئي 

<-- Y11 .565 ----- ---- 

0.655 0.277 0.668 

<-- Y12 .454 5.573 0.000 

<-- Y13 .546 6.227 0.000 

<-- Y14 .537 6.172 0.000 

<-- Y15 .533 6.148 0.000 

المستوى  

 الفردي 

<-- M1 .655 ----- ---- 

0.850 0.497 0.859 

<-- M2 .747 11.480 0.000 

<-- M3 .732 11.282 0.000 

<-- M4 .735 11.328 0.000 

<-- M5 .792 12.025 0.000 

المستوى  

 التنظيمي 

 

<-- M6 .669 ----- ---- 

0.804 0.452 0.811 

<-- M7 .704 11.229 0.000 

<-- M8 .565 9.221 0.000 

<-- M9 .674 10.806 0.000 

<-- M10 .663 10.641 0.000 

المستوى  

فوق  

التنظيمي/ 

القوى  

 الخارجية 

<-- M11 .816 ----- ---- 

0.841 0.523 0.856 

<-- M12 .707 13.214 0.000 

<-- M13 .699 13.039 0.000 

<-- M14 .584 10.543 0.000 

<-- M15 .516 9.149 0.000 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 
ــة،  .1 ــة الدراسـ ــا  لعينـ ــوال القيـ ــدرة بنمـ ــة المقـ ــدار الملياريـ ــامالت االنحـ ــع معـ جميـ

والتـــي تعبـــر عـــن معـــامالت تشـــبع المتغيـــرات المشـــاهدة الداخليـــة علـــى العوامـــل 
(، ممــا يــدل علــى صــدق 0.5الكامنــة لمقيــا  الدراســة، أكبــر مــن أو تســاوى )

 االتساق الداخلي لمقيا  الدراسة. 
غيرات المشاهدة على العوامل الكامنة دالة إحصائيات جميع معامالت تحميل المت .2

(، ممــــا يــــدل علــــى أهميــــة المتغيــــرات 0.001عنــــد مســــتوى معنويــــة أقــــل مــــن )
 المشاهدة في ةيا  المتغيرات الكامنة بيما يتعلق بمتغيرات الدراسة. 

، وعلـى )0.444( لمقيا  الدراسـة )AVEبلغت متوسط نسبة التباين المفسر ) .3
( ممــا يــدل علــى 0.531 – 0.277تــراوظ تلــ؛ القيمــة بــين )مســتوى الدراســة ت
 للمقيا .  Convergent Validityالصدق التقار ي 

لعوامـل الدراسـة الكامنـة  Composite Reliabilityبلغـت ةـي  ال بـات المركـب  .4
أكبــر مــن ةيمــة متوســط نســبة التبــاين  وهــو(، 0.57، 0.85وما ــرات ةياســها )

 تقار ي ألبعاد أداة القيا . المفسر، مما ياكد على الصدق ال
مصـــــفوفة االرتبـــــا  بـــــين  اســـــتخدمتلقيـــــا  الصـــــدق التمييـــــز  ألداة القيـــــا ،  .5

 Heterotrait-monotrait ratio of the correlationsالمتغيرات الكامنة 
(HTMT) عــن نقطــة القطــع )ال بــات المركــب(، أو بحــد  ةيمهــا، علــى أال تزيــد
ــمن تحقـــــق الصــــدق ا0.90أقصــــي ) ــى نضــ ــا  الدراســـــة، (، حتــ ــز  بمقيــ لتمييــ

(، وهي ةي  تقتـرض مـن نقطـة 0.581 – 0.859تتراوظ ةي  هذا الما ر بين )و 
 القطع النمواجية، مما يدل على توافر الصدق التمييز  بمقيا  الدراسة.

جميـــــع ما ـــــرات جـــــودة توفيـــــق النمـــــوال التوكيـــــد  تقتـــــرض مـــــن نقـــــا  القطـــــع  .6
، جـودة التوفيـق Normed Chi-Squareالملياريـة  2النمواجية لكل مـن: كـا

GFI  جــودة التوفيــق المصــح ،AGFI  جــودة التوفيــق المليــار ،NFI جــودة ،
، جـــودة توفيـــق تـــوكر لـــويس IFI، جـــودة التوفيـــق المتزايـــد RFIالتوفيـــق النســـبي 
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TLI ــارو ــق المقـــــــ ــوالي: CFI، جـــــــــودة التوفيـــــــ ــى التـــــــ ــي علـــــــ (، 3.348)، وهـــــــ
(0.558(  ،)0.837(  ،)(0.653(  ،0.608(  ،)0.728(  ،)0.689 ،)
ويو ــــــ  الشــــــكل التــــــالي التحليــــــل العــــــاملي التوكيــــــد  لمتغيــــــرات (، 0.724)

 الدراسة:
 Confirmatory Factor Analysis( التحليل العاملي التوكيدي  4الشكل رقم )

 رابعًا: اختبار الفروض
 لقيا  األثر المبا ر ألبعاد كل متغير على ا خر، ت  استخدام التالي:

بيرسون   -أ إرتباط  معنوية  :  Person Correlation Matrixمصفوفة  لقيا  
 العالقة بين أبعاد متغيرات الدراسة. 

المسار   -ب أبعاد  :  Path Analysisتحليل  عوامل  بين  المبا ر  األثر  لقيا  
الهيكلية   المعادالت  الدراسة، ويملكن من صياةة نموال   Structureمتغيرات 

Equation Modeling (SEM)؛ بناءت على الما رات التالية:، وال 
مؤشر  •

2  المعيارىNormed Chi-Square :  النسبة بين ةيمة  يو
2

، ومــن الممكــن اســتخدام مســتوى المعنويــة المصـــاحب  dfإلــى درجــات الحريــة 
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الختبــار
2  ( 0.05مســتوى المعنويــة أكبــر مــن )عنــد كمقيــا  لجــودة التوفيــق

ليــدل علــى قبــول فــرض العــدم القائــل بمطابقــة النمــوال الفعلــي للبيانــات للنمــوال 
المقدر، نظرات لتأثر 

2 .بحج  العينة 
يو ـ  الدرجـة : Goodness of Fit Index (GFI)مؤشور جوودة التوفيوق  •

الكليــة لتوافــق مر ــع البــواقي المحســوض مــن البيانــات المقــدرة مــن خــالل النمــوال، 
ــى التعــــديل  ــة، دوو حاجتــــه إلـ ــات الفعليـ ــوض مــــن البيانـ ــع البــــواقي المحسـ ــى مر ـ إلـ

ــين ) ــه بـ ــراوظ ةيمتـ ــة، وتتـ ــدرجات الحريـ ــ1.0، 0.0بـ ــا اقتر ـ ــد (، وكلمـ ــن الواحـ ت مـ
 الصحي  دل ال؛ على جودة توفيق النموال.

 Adjusted Goodness of Fit Indexمؤشوور جووودة التوفيووق المعوودل  •
(AGFI) : تعــديل ما ــر جــودة التوفيــق(GFI)  بــدرجات الحريــة، وتتــراوظ ةيمتــه

(، وكلما اقتر ت ةيمته من الواحد الصـحي  دل الـ؛ علـى جـودة 1.0،  0.0بين )
 لمقدر لبيانات عينة الدراسة.توفيق النموال ا

تتـراوظ ةيمتـه : Normed Fit Index (NFI)مؤشور جوودة التوفيوق المعيواري   •
(، وكلما اقتر ـت ةيمتـه مـن الواحـد الصـحي  كلمـا دل الـ؛ علـى 1.0،  0.0بين )

 جودة توفيق النموال المقدر لبيانات عينة الدراسة.
يحسـب : Comparative Fit Index( CFIمؤشور جوودة التوفيوق المقوارن )  •

كنمــوال  Baseline Modelبمقارنــة النمــوال المقــدر إلــى النمــوال األساســي 
(، وكلمــا اقتر ــت ةيمتــه مــن 1.0، 0.0وتتــراوظ ةيمتــه بــين ) Null Modelالعــدم

 الواحد الصحي  دل ال؛ على جودة توفيق النموال.
كلمـا اقتر ـت ةيمتـه مـن : Tucker Lewis Index( TLI) مؤشر جودة التوفيوق •

 الواحد الصحي  دل ال؛ على جودة توفيق النموال المقدر.
تتـراوظ ةيمتـه : Incremental Fit Index( IFIمؤشور جوودة التوفيوق المتزايود ) •

(، وكلما اقتر ت ةيمته من الواحد الصـحي  دل الـ؛ علـى جـودة 1.0،  0.0بين )
 ر لبيانات عينة الدراسة.توفيق النموال المقد



 دور اإلدارة الخضراء للموارد البشرية                إيناس احمد إسماعيل                تاريخ قبول النشر2021/6/19

559                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Root Mean Square( RMRالجو ر الترييعوي لمتوسوط مريعوات البوواقي ) •
Residual  :( ال يوجد حد معين للقبول، ولكـن كلمـا انخفضـت ةيمـةRMR دل )

 ال؛ على جودة توفيق النموال المقدر.
 Root Mean( RMSEAالجوو ر الترييعووي لمتوسووط مريعووات خطوو) التقوودير ) •

Square Error of Approximation : يقـيس جـودة توفيـق النمـوال لمجتمـع
الدراسة، ومن ث  فإنه يأخـذ فـي حسـابه محاولـة تصـحي  كـل مـن: تعقيـد النمـوال 

دل الـ؛  تـهكلمـا انخفضـت ةيمو (، 0.08أقـل مـن ) لـهوحج  العينة، وحـد القبـول 
 على جودة توفيق النموال.

 فسير العالقات تقييم معامالت النموذج الهيكلي المقترح لت
 النموذج الهيكلي النهائي ( 6الشكل رقم )

 ( مصفوفة ارتباط بيرسون بين أبعاد متغيرات الدراسة 4جدول رقم ) 

 المؤشرات 
سياسات االقتصاد  

 االخضر التنموية 

التنمية 

 المستدامة 

االدارة الخضراء  

 للموارد البشرية  

سياسات االقتصاد  

 االخضر التنموية 
1   

  1 **605. التنمية المستدامة 

االدارة الخضراء  

 للموارد البشرية  
-.313** -.200** 1 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي
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 ما يلي: المصفوفةيتضح من 
توجد عالقة معنوية موجبة بين أبعاد سياسات االقتصاد األخضر التنموية وأبعاد  •

 وقبول الفرض البديل.التنمية المستدامة، ومن ث  رفض فرض العدم 
توجد عالقة معنوية سالبة بين أبعاد سياسات االقتصـاد األخضـر التنمويـة وأبعـاد  •

(GMHR).لذا ت  رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ، 
، ومـن (GMHR)توجد عالقة معنويـة سـالبة بـين أبعـاد التنميـة المسـتدامة وأبعـاد  •

 ث  ت  رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل.
ــة  • ــادالت الهيكليــ ــه يمكــــن تطبيــــق نمــــوال المعــ ــة ل بــــوت وجــــود عالقــــات فإنــ نتيجــ

وفيموووا يلوووي  (، لتحديـــد التـــأثير المعنــو  بـــين متغيـــرات الدراســة،SEMالمتزامنــة )
 روض البحثية:نتائج الف

 ( تقديرات معامالت النموذج الهيكلي المقترح ومستوى معنويتها  5جدول رقم ) 

 المسار  بيان المسار 
المسار  

 المعيارى 

الخطأ  

 المعيارى

قيمة  

 Tاختبار

البيئة والموارد  

 اإلنتاجية 

 4.424- 081. 353.- 360.- البعد االجتماعي  -->

 5.540- 076. 478.- 421.- البعد االقتصادي -->

 4.389- 076. 390.- 332.- البعد البيئي -->

األصول  

االقتصادية  

 والبيئة 

 5.575- 081. 443.- 454.- البعد االجتماعي  -->

 3.368- 076. 290.- 256.- البعد االقتصادي -->

 3.115- 076. 276.- 236.- البعد البيئي -->

الجودة البيئية 

 للحياة 

 9.558 084. 701. 803. االجتماعي البعد  -->

 10.043 078. 797. 787. البعد االقتصادي -->

 10.396 078. 851. 812. البعد البيئي -->

الفرص  

االقتصادية  

واالستجابة  

 السياسية 

 4.688- 076. 362.- 354.- البعد االجتماعي  -->

 3.500- 071. 292.- 247.- البعد االقتصادي -->

 3.366- 070. 290.- 237.- البعد البيئي -->

البيئة والموارد  

 اإلنتاجية 

 2.583- 052. 150.- 135.- المستوى الفردي -->

 864.- 050. 050.- 043.- المستوى التنظيمي  -->

 3.050- 050. 217.- 151.- القوى الخارجية  -->

األصول  

االقتصادية  

 301.- 056. 016.- 017.- المستوى الفردي -->

 012.- 053. 001.- 001.- المستوى التنظيمي  -->
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 المسار  بيان المسار 
المسار  

 المعيارى 

الخطأ  

 المعيارى

قيمة  

 Tاختبار

 والبيئة 
<-- 

المستوى فوق  

 التنظيمي 
.092 .114 .053 1.732 

الجودة البيئية 

 للحياة 

 3.007 056. 157. 169. المستوى الفردي -->

 1.894 054. 098. 101. المستوى التنظيمي  -->

<-- 
المستوى فوق  

 التنظيمي 
-.038 -.045 .053 -.709 

الفرص  

االقتصادية  

واالستجابة  

 السياسية 

 1.678 084. 153. 140. المستوى الفردي -->

 697.- 080. 063.- 056.- المستوى التنظيمي  -->

<-- 
المستوى فوق  

 التنظيمي 
.093 .131 .079 1.171 

المستوى  

 الفردي

 1.366 082. 122. 112. البعد االجتماعي  -->

 2.850 078. 251. 223. البعد االقتصادي -->

 645.- 078. 070.- 050.- البعد البيئي -->

المستوى  

 التنظيمي 

 851. 109. 090. 093. البعد االجتماعي  -->

 1.166 104. 122. 121. البعد االقتصادي  -->

 1.220 104. 158. 126. البعد البيئي  -->

المستوى فوق  

 التنظيمي 

 2.608 075. 223. 196. االجتماعي البعد  -->

 4.011 072. 340. 288. البعد االقتصادي -->

 1.210- 071. 127.- 086.- البعد البيئي -->

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
األخضر   .1 االقتصاد  سياسات  ألبعاد  معنو   مبا ر  إيجابي  مليار   تأثير  يوجد 

للتنمية المستدامة،   البعد االجتماعي  %(، مما يدل 35.1قدرة )  2R  حيثعلى 
الفرضعلى   االقتصاد    رفض  سياسات  ألبعاد  معنو   تأثير  يوجد  "ال  القائل 

المستدامة"   للتنمية  االجتماعي  البعد  على  التنموية  وجزئيات األخضر  على   كليات 
 النحو التالي:  

األصول االقتصادية 0.138البيئة والموارد اإلنتاجية +    0.140=    البعد اإلجتماعى 

  + +    0.108والبيئة  للحياة  البيئية  واالستجابة   0.208الجودة  االقتصادية  الفرص 

 السياسية.
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األخضر   .2 االقتصاد  سياسات  ألبعاد  معنو   مبا ر  إيجابي  مليار   تأثير  يوجد 
للتنمية المستدا البعد االقتصاد   %(،  38.3قدرة )  R2  حيثمة،  التنموية على 

على   يدل  الفرضمما  االقتصاد    رفض  سياسات  ألبعاد  معنو   تأثير  يوجد  "ال 
حيث يست نى بعد )البيئة والموارد    كليات األخضر التنموية على البعد االقتصاد "  

 االنتاجية( على النحو التالي:  
األصةةول االقتصةةادية   0.218البيئة والموارد اإلنتاجيةةة +    x1y2البعد األقتصادي =  

الفةةرص االقتصةةادية واالسةةتجابة  0.279الجةةودة البيئيةةة للحيةةاة +  0.169والبيئةةة + 

 السياسية

ال يوجد تأثير مليار  إيجابي مبا ر معنو  ألبعاد سياسات االقتصاد األخضر   .3
%(، مما يدل  0.3قدرة )  R2  حيثالتنموية على البعد البيئي للتنمية المستدامة،  

الفرضعلى   األخضر    قبول  االقتصاد  سياسات  ألبعاد  معنو   تأثير  يوجد  "ال 
 الست ناء بعد )الجودة البيئة للحياة(:  كليات  التنموية على البعد البيئي"

األصةةول االقتصةةادية   x2y3البيئةةة والمةةوارد اإلنتاجيةةة +    x1y3البعد البيئييي =  

الفةةرص االقتصةةادية واالسةةتجابة   x4y3الجودة البيئية للحياة +    0.078والبيئة +  

 السياسية

األ .4 االقتصاد  سياسات  ألبعاد  معنو   مبا ر  إيجابي  مليار   تأثير  خضر  يوجد 
%(، مما يدل على  42.2قدرة )  R2  حيثالتنموية على بعد المستوى الفرد ،  

ال يوجد تأثير معنو  ألبعاد سياسات االقتصاد األخضر التنموية "   رفض الفرض
 على النحو التالي:   كليات وجزئيات " (GMHR)المستوى الفرد  لـبعد على 

الفردى=   +    0.360  -المستوى  اإلنتاجية  والموارد  األصول    0.454-البيئة 

والبيئة +   للحياة +  0.803االقتصادية  البيئية  االقتصادية   0.354  -  الجودة  الفرص 

 واالستجابة السياسية 

األخضر   .5 االقتصاد  سياسات  ألبعاد  معنو   مبا ر  إيجابي  مليار   تأثير  يوجد 
التنظيمي،   المستوى  بعد  على  )  2R  حيثالتنموية  يدعو 32.4قدرة  مما   ،)%

الفرض   األخضر  لرفض  االقتصاد  سياسات  ألبعاد  معنو   تأثير  يوجد  "ال 
 :  كليات وجزئيات " " (GMHR)التنموية على بعد المستوى التنظيمي لـ



 دور اإلدارة الخضراء للموارد البشرية                إيناس احمد إسماعيل                تاريخ قبول النشر2021/6/19

563                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  = التنظيمي  +    0.421  -المستوى  اإلنتاجية  والموارد  األصول   0.256-البيئة 

  + والبيئة  البي  0.787االقتصادية  +الجودة  للحياة  االقتصادية   0.247  -  ئية  الفرص 

 واالستجابة السياسية 

األخضر   .6 االقتصاد  سياسات  ألبعاد  معنو   مبا ر  إيجابي  مليار   تأثير  يوجد 
الخارجية   التنظيمي القوى  فوق  المستوى  بعد  على  قدرة   2R  حيثالتنموية 

أدى  28.1) مما  الفرض%(،  سياسات    لرفض  ألبعاد  معنو   تأثير  يوجد  "ال 
الخارجية   التنظيمي القوى  فوق  المستوى  بعد  على  التنموية  األخضر  االقتصاد 

 على النحو التالي:   كليات وجزئيات " (GMHR)لـ
 0.236-البيئةةة والمةةوارد اإلنتاجيةةة +  0.332 -المسييتوى فييوق التنظيمييي = 

الفةةرص  0.237 - لبيئية للحيةةاة +الجودة ا 0.812األصول االقتصادية والبيئة + 

 االقتصادية واالستجابة السياسية

ألبعاد   .7 معنو   مبا ر  إيجابي  مليار   تأثير  البعد    (GMHR)يوجد  على 
المستدامة، حيث   للتنمية  )  2Rاالجتماعي  إلى  14.5قدرة  أدى  مما  رفض %( 

على البعد االجتماعي للتنمية   (GMHR)"ال يوجد تأثير معنو  ألبعاد    الفرض
 بيما عادة )المستوى التنظيمي( على النحو التالي:   كليات  "المستدامة

فةةةوق  0.341التنظيمةةةي +  m2y1الفةةةردي +  0.408 -البعيييد األجتمييياعي = 

  التنظيمي.  

ألبعاد    .8 معنو   مبا ر  إيجابي  مليار   تأثير  البعد    (GMHR)يوجد  على 
رفض %(، مما أدى إلى  10.8قدرة )  2Rاالقتصاد  للتنمية المستدامة، حيث  

على البعد االقتصاد  للتنمية   (GMHR)"ال يوجد تأثير معنو  ألبعاد    الفرض
 بيما عادة المستوى التنظيمي على النحو التالي:   كليات المستدامة" 

المسةةتوى التنظيمةةي +  m2y1المسةةتوى الفةةردي +  0.362 -البعييد األقتصييادي = 

  المستوى فوق التنظيمي.   0.284

ألبعاد    .9 معنو   مبا ر  إيجابي  مليار   تأثير  يوجد  البعد    (GMHR)ال  على 
حيث   المستدامة،  للتنمية  )  2Rالبيئي  ت %(،  0.2قدرة  الفرض  لذا  "ال    قبول 
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للتنمية المستدامة  (GMHR)يوجد تأثير معنو  ألبعاد   البيئي  كليات   "على البعد 
 : وجزئيات 

 m3y3المسةةتوى التنظيمةةي +  m2y3المسةةتوى الفةةردي +  m1y3البعييد البيئييي = 

   المستوى فوق التنظيمي.

"ال يوجد ت)ثير معنوي لإلدارة   ينص علىوالذ   : من أجل اختبار الفرض الرئيسي الراب  
األخضر   االقتصاد  سياسات  بين  العالقة  في  وسيط  كمتغير  البشرية  للموارد  الخضراء 

المستدامة" والتنمية  ب  التنموية  إحصائيا  اختبار   االنحدار ت   تحليل  طريقتين:  استخدام 
 ، ويمكن تو ي  ال؛ بيما يلي:Path Analysisوتحليل المسار  

نمــاال    3يمكــن اختبــار  مــن خــالل    mediatorإو المتغير الوســيط   ر:يل االنحداأوال: تحل
 لالنحدار:

 نموال االنحدار الذ  يختبر عالقة المتغير التابع بالمستقل. (1
 نموال االنحدار الذ  يختبر عالقة المتغير الوسيط بالمستقل. (2
 والوسيط.  نموال االنحدار الذ  يختبر عالقة المتغير التابع بالمتغير المستقل (3

   تختبر هذ  النماال  رو  الوساطة األر عة وهي:
 أو ياثر المتغير المستقل معنويا على المتغير التابع في النموال األول. (1)
 أو ياثر المتغير المستقل معنويا على المتغير الوسيط في النموال ال اني. (2)
 النموال ال الث.أو ياثر المتغير الوسيط معنويا في المتغير التابع في  (3)
أو يكـــوو تـــأثير المتغيــــر المســـتقل علـــى التــــابع أقـــل فـــي النمــــوال ال الـــث منـــه فــــي   (4)

 النموال األول.
 بيما يلي عرض نتائج تحليل االنحدار البسيط:نتائج النموذج األول:  •

 ( نتائج تحليل االنحدار للنموذج األول 6الجدول ) 

 معامل االنحدار  المتغير المستقل 
T-Test 

 المعنوية  القيمة 

 000. 13.557 439. سياسات االقتصاد االخضر التنموية 

 F 183.788قيمة 

 0.000 المعنوية 
2R 0.366 

 المتغير التاب : التنمية المستدامة
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 من الجدول أعال ، يمكن استنتال أو: 
ــث معنويوووة النمووووذج ككووول:  ــو  حيـ ــدار معنـ ــوال االنحـ ــى أو نمـ ــائج إلـ ــير النتـ تشـ

، أ  أو المتغيــر 0.366( هــي R2وةيمــة ) ،(0.05المعنويــة أقــل مــن )مســتوى 
 ٪ من التباين في المتغير التابع. 36.6المستقل يفسر 

أو هنـاك عالقـة معنويـة بـين  T-Testأ هـرت نتـائج  معنوية المتغير المسوتقل:  
(، وةيمــة 0.05التــابع حيــث ةيمــة مســتوى المعنويــة أقــل مــن )و المتغيــر المســتقل 

 المتغيرين بشكل إيجابي. ارتبا  يدل على، مما 0.439حدار المقدرة معامل االن
ا لوو لك،  كووون الشوورط األول قوود تحقووق وهووو "  جوور أن يووؤثر المتغيوور  ➢ وفقووً

 المستقل معنويا على المتغير التاب ".
 بيما يلي نتائج تحليل االنحدار البسيط:نتائج النموذج الثاني:  •

 االنحدار للنموذج الثاني ( نتائج تحليل 7الجدول )
 المتغير المستقل 

معامل  

 اإلنحدار 

T-Test 

 المعنوية  القيمة 

 000. 26.578 289.- سياسات االقتصاد االخضر التنموية 

 F 34.467قيمة 

 000b. المعنوية 
2R .098 

 (GMHRالمتغير الوسيط: االدارة الخضراء للموارد البشرية )
 أعال ، يمكن االستنتال أو:من الجدول           

تشـــير النتـــائج إلـــى أو نمـــوال االنحـــدار معنـــو  حيـــث معنويوووة النمووووذج ككووول:  
(، أ  أو المتغيـر 0.098( هـي )R2(. وةيمة )0.05مستوى المعنوية أقل من )

 ٪ من التباين في المتغير الوسيط. 9.8المستقل يفسر 
أو هنـاك عالقـة معنويـة بـين  T-Testأ هـرت نتـائج  معنوية المتغير المسوتقل:  

" حيـث كانـت ةيمـة مسـتوى المعنويـة GMHRالمتغير المستقل والمتغير الوسـيط "
(، مما يشير 0.289-(، وأو ةيمة معامل االنحدار المقدرة هي )0.05أقل من )

 إلى أو المتغيرين مرتبطاو بشكل عكسي.



 دور اإلدارة الخضراء للموارد البشرية                إيناس احمد إسماعيل                تاريخ قبول النشر2021/6/19

566                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا لوو لك،  كووون الشوورط الثوواني قوود تحقووق وهووو " ➢ لمتغيوور  جوور أن يووؤثر ا وفقووً
 المستقل معنويا على المتغير الوسيط ".

 بيما يلي نتائج تحليل االنحدار البسيط:نتائج النموذج الثال :  •
 ( نتائج تحليل االنحدار للنموذج الثال  8الجدول )

 المتغير المستقل 
معامل  

 اإلنحدار 

T-Test 

 المعنوية  القيمة 

 (GMHR) 
-.010 

-.259 .796 

 000. 12.777 االقتصاد الخضر التنموية سياسات 

 F 91.658قيمة 

 000b. المعنوية 
2R .366 

 المتغير التاب : التنمية المستدامة
 من الجدول أعال ، يمكن االستنتال أو: 

تشير النتائج إلى أو نمـوال االنحـدار العـام معنـو  حيـث ةيمـة معنوية النموذج ككل: 
(، 0.366( هــي )R2وأو ةيمــة معامــل التحديــد )( 0.05مســتوى المعنويــة أقــل مــن )

 ٪ من التباين في المتغير التابع. 36.6أ  أو المتغيرات المستقلة تفسر 
 ما يلي: T-Testأ هرت نتائج معنوية المتغير المستقل: 

 التابع "التنمية المستدامة".و توجد عالقة معنوية بين المتغير المستقل  ▪
" والمتغيــر التــابع "التنميــة GHEMالمتغيــر الوســيط "ال توجــد عالقــة معنويــة بــين  ▪

 المستدامة".
 . وفًقا ل لك،  كون الشرط الثال  والراب  لوجود متغير وسيط لم يتحقق ➢
( ال  عتبوور متغيوورا وسوويطا فووي العالقووة بووين سياسووات GMHRويالتووالي، فوو ن ) ➢

 االقتصاد األخضر التنموية والتنمية المستدامة.
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 Path Analysisر: ثانيا: تحليل المسا
 ( نتائج تحليل المسار الختبار الفرض الفرعي الثاني 9جدول )

 المعنوية  .C.R المعامل  المسار 

 0.000 14.272 382. التنمية المستدامة  الخضر  اسياسات االقتصاد  

 GMHR .006 .107 .915  الخضر  ا سياسات االقتصاد 

(GMHR )  517. 648.- 017.- التنمية المستدامة 

 من الجدول أعال ، يمكن استنتال التالي:   
توجــد التنميووة المسووتدامة:  المسووار األول: سياسووات االقتصوواد الخضوور التنمويووة إلووى •

عالقة معنوية اات داللة إحصائية بين "سياســات االقتصــاد الخضــر التنمويــة" و"التنميــة 
(، وةيمـــة معامـــل المســـار المقــــدرة 0.05المعنويـــة أقــــل مـــن )المســـتدامة" حيـــث مســـتوى 

 (، مما يشير إلى أو المتغيرين مرتبطاو.382.)
عالقــة  ال توجــد: GMHRالمسار الثاني: من سياسات االقتصاد الخضر التنموية إلى  •

ــة" و ــر التنمويـ ــاد الخضـ ــات االقتصـ ــين "سياسـ ــائية بـ ــة إحصـ " GMHR"معنويـــة اات داللـ
، ممــا 006.)(، وةيمــة معامــل المســار المقــدرة )0.05حيث مستوى المعنوية أكبــر مــن )

 يشير إلى أو المتغيرين ةير مرتبطاو.
 عالقــة معنويــة اات ال توجــدإلووى التنميووة المسووتدامة:  GMHR المسووار الثالوو : موون •

" و"التنميــة المســتدامة" ةيمــة مســتوى المعنويــة أكبــر مــن GMHRداللــة إحصــائية بــين "
(، ممـــا يشـــير إلـــى أو المتغيـــرين ةيـــر 017.-(، ةيمـــة معامـــل المســـار المقـــدرة )0.05)

 مرتبطين.
 ( النموذج الهيكلي المقترح 6الشكل ) 
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ا إلـى النتـائج السـابقة، العالقـة بـين سياسـات تتوسـط ال " GMHR"أو نجـد   استنادت
ا لـذل؛، يـت   قبوول الفورض الرابو  االقتصاد الخضر التنمويـة والتنميـة المسـتدامة، ووفقـت

ال يوجد تأثير معنو  لددارة الخضراء للموارد البشرية كمتغير وسيط في العالقـة بـين "
 ".سياسات االقتصاد األخضر التنموية والتنمية المستدامة

 توفيق النموذج الهيكلي:معايير تقييم جودة 
حتى   النهائي  المقترظ  النموال  في  المسار  معامالت  بمعنوية  الجزم  يمكن  ال 

 يتسنى التحقق من جودة التوفيق الكلية لنموال تحليل المسار على النحو التالي: 
 ( معايير تقييم جودة توفيق النموذج الهيكلى 10جدول رقم )

 القيمة المؤشر م

 3.348 المعياري  2كا  .1

 GFI 0.558جودة التوفيق   .2

 AGFI 0.837جودة التوفيق المصحح   .3

 NFI 0.653جودة التوفيق المعياري   .4

 RFI 0.608جودة التوفيق النسبي   .5

 IFI 0.728 جودة التوفيق المتزايد  .6

 TLI 0.689 جودة التوفيق توكر لويس  .7

 CFI 0.724جودة التوفيق المقارن   .8

 RMR 0.305الجذر التربيعي لمتوسط مربعات البواقي   .9

 RMSEA 0.518الجذر التربيعي لمتوسط مربع خطأ التقدير   .10

 يتضح من الجدول السابق مايلى:
كا .1 من:  كل  ما رات  ةيمة  المليار    2بلغت 

2  ،  التوفيق جودة  GFIجودة   ،
التوفيق المليار   AGFIالتوفيق المصح    النسبي NFI، جودة  ، جودة التوفيق 

RFI  جودة التوفيق المتزايد ،IFI  جودة توفيق توكر لويس ،TLI جودة التوفيق ،
،  0.653)(، )0.837(، )558 .0(، )3.348)، وهي على التوالي: CFIالمقارو 

(0.608( ،)0.728( ،)0.689( ،)0.724 .) 
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البواقي   .2 مر عات  لمتوسط  التر يعي  الجذر  ةي   التر يعي RMRبلغت  الجذر   ،
التقدير   مر ع خطأ  )RMSEA(0.305 لمتوسط   ، الترتيب، 0.518(  على   )

 مما يدل على تدنى أخطاء النموال الهيكلي المقدر.
 رابعًا: نوتووووائوج وتوصويووووووات الوووودراسوووة

  الووودراسووووووووةنتوووائج: 
ــة  • ــاد األخضــــــر والتنميــــ ــاملين بالجهــــــات المعنيــــــة باالقتصــــ مــــــن حيــــــث إدراك العــــ

" في المركـز GMHRالمستدامة في مصر ألبعاد متغيرات الدراسة، يأتي متغير "
" فـي المركـز سياسوات االقتصواد األخضور التنمويوةاألول؛ في حـين جـاء متغيـر "

" فقـد جـاء فـي المركـز األخيـر، والـ؛ وفقـا ةالتنميوة المسوتدامال اني؛ أما متغير "
 لنتائج باستخدام الوسط الحسابي لترتيب المتغيرات.ل
ــر  • ــاد متغيـ ــبة ألبعـ ــط  "سياسوووات االقتصووواد األخضووور التنمويوووة"بالنسـ ــا للمتوسـ وفقـ

الحسابي، جاء إدراك العاملين لبعد "الجودة البيئية للحياة" في المركز األول، تال  
اإلنتاجية"، ث  بعد "الفرص االقتصادية واالستجابة السياسية"، بعد "البيئة والموارد 

 وأخيرا بعد "األصول االقتصادية والبيئة".
وفقـــا للمتوســـط الحســـابي، فقـــد جـــاء  "التنميوووة المسوووتدامة"بالنســـبة ألبعـــاد متغيـــر  •

"البعــد االقتصــاد " فــي المركــز األول إلدراك العــاملين، تــال  "البعــد االجتمــاعي" 
 وأخيرا "البعد البيئي".

وفقا للمتوسط الحسابي، فقـد جـاء بعـد "المسـتوى "  GMHR"  بالنسبة ألبعاد متغير •
، تـال  العـاملين إدراكفوق التنظيمي القوى الخارجية" في المركز األول مـن حيـث 

 بعد "المستوى التنظيمي"، ث  "المستوى الفرد ".
توجد عالقـة معنويـة موجبـة وقويـة بـين أبعـاد سياسـات االقتصـاد األخضـر وأبعـاد  •

كمــا يوجــد تــأثير معنــو  ألبعــاد سياســات االقتصــاد األخضــر ؛ التنميــة المســتدامة
ثير حيـث يـأتي أكبـر ، ولكن يوجد تفاوت في التـأعلى كل أبعاد التنمية المستدامة
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تأثير على البعد االجتماعي ث  بالترتيب البعد االقتصـاد  والبيئـي؛ وهـو مـا ياكـد 
 قناعة الباح ة وفقا لألدبيات اإلدارية السابقة التي تناولت هذ  العالقة. 

ــات االقتصـــاد األخضـــر  • ــاد سياسـ ــين أبعـ ــليفة بـ ــة ســـالبة و ـ ــة معنويـ توجـــد عالقـ
ــاد  ــة وأبعــ ــGMHR)التنمويــ ــا يــ ــ  يقــــر فــــي (، مــ ــر لــ دل علــــى أو التوجــــه األخضــ

 ولكنه ياد  ما يطلب منه.   ،المو  سلوكيات  
يوجـــــد تـــــأثير معنـــــو  ألبعـــــاد سياســـــات االقتصـــــاد األخضـــــر علـــــى جميـــــع أبعـــــاد  •

(GMHR  ويتفــــاوت هــــذا التــــأثير حيــــث يــــأتي تــــأثير المســــتوى الفــــرد  أوال ثــــ ،)
 ي.التنظيمي، ويقل تماما التأثير على المستوى فوق التنظيم

ــة  • ــة معنويـ ــد عالقـ ــادال توجـ ــة  (GMHR) ألبعـ ــتدامة( مجتمعـ ــة المسـ علـــى )التنميـ
ولكـــــن توجـــــد عالقـــــة  ـــــليفة وتـــــأثير معنـــــو  علـــــى المســـــتوى )الفـــــرد ، وفـــــوق 

ال التنظيمي( على أبعـاد التنميـة المسـتدامة )االجتمـاعي واالقتصـاد (، فـي حـين 
البعــد البيئــي للتنميــة علــى  (GMHR)يوجـد عالقــة أو تــأثير معنــو  لجميــع أبعـاد 

المستدامة، وهو ما يعني أو بعد المستوى التنظيمي وهو الخاص بتشـكيل ال قافـة 
التنظيمية والهيكليـة واالسـتراتيجية والسياسـة التنظيميـة التنمويـة للـو ارات والهيئـات 
والماسســات المنوطــة بتنفيــذ السياســات التنمويــة للدولــة، ال يلعــب دورتا رئيســيتا فــي 

 لتنمية المستدامة بها، وفقا لنتائج الدراسة.تحقيق ا
( دور كمتغيــر وســيط فــي العالقــة بــين سياســات االقتصــاد GMHRال يوجــد لـــ ) •

األخضــــر التنمويــــة والتنميــــة المســــتدامة؛ وهــــو مــــا يعنــــي أو السياســــات التنمويــــة 
ولكنهــا لــ   2030لدولــة لالقتصــاد األخضــر يــت  تنفيــذها بشــكل آلــي وفقــا لخطــة ا

وك وال تصرفات وال اتجاهات العاملين بهذ  األماكن، كمـا يـدل علـى تغير من سل
ــه للمبـــادر  ــة التوجـ ــن ناحيـ ــوارد البشـــرية مـ ــات إدارة المـ ــور فـــي ممارسـ ــود قصـ وجـ

 الخضراء.
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 تووصوووووويات الوووودراسوووة 
 :توصويووووات تخص مجال التطبيق 

الم • من  يتمكنوا  حتى  العاملين  بين  األخضر  التوجه  وتعزيز  في  إنشاء  ساهمة 
حماية البيئة والحفا  على الموارد الطبيلية على المستوى الفرد ، ومن ث  خلق 
على   قادرين  ليكونوا  التنظيمي،  المستوى  على  والطبيعة  للبيئة  مدركين  عاملين 
أهداف  الدولة على تحقيق  يساعد  االقتصادية بشكل مناسب،  المشاكل  معالجة 

 .ثقافة تنظيمية خضراء. من خالل خلق 2030التنمية المستدامة 
 اعتماد اللوجستيات العكسية.  •
البشر   • المال  )تطوير رأ   البشرية  الموارد  بالتدريب األخضر وتنمية  االهتمام 

 األخضر( ور ط الو ائ  بالنتائج االقتصادية للمنظمة.
ميزة   • يحقق  استراتيجي  كهدف  االستدامة  ب قافة  والقيادات  العليا  اإلدارة  التزام 

  تنافسية للمنظمة.
 تصمي  وتنفيذ نظام رصد وتقيي  لألداء األخضر للعاملين. •

 :توصيات تخص الدراسات المستقبلية
ــق سياســـــات االقتصـــــاد  • ــوارد البشـــــرية فـــــي تحقيــ ــة دور اإلدارة الخضـــــراء للمــ دراســ

 األخضر للتنمية المستدامة في منظمات أخرى.
ــات ا • ــى نفـــس الهيئـ ــة علـ ــة الحاليـ ــق الدراسـ ــادة تطبيـ ــة إعـ ــملتها عينـ ــي  ـ لو ارات التـ

الدراسة، بعد مرور خمس سنوات، كفترة مناسبة لتغييـر االسـتراتيجيات، ثـ  إجـراء 
 مقارنة بنتائج الدراسة الحالية.

 دراسة عالقة أنما  القيادة باإلدارة الخضراء للموارد البشرية.  •
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