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اثر الممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشرية في تحقيق التفوق المنظمي /دراسة
استطالعية آلراء عينة من العاملين في معمل سمنت كركوك
* مازن صعب سالمه

أ.م .كفاح عباس محيميد

تاريخ القبول2022/06/24 :

تاريخ االستالم2022/04/01 :

المستخلص
يهدف البحث لبيان أثر ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء بأبعادها االربعة في تحقيق التفوق المنظمي عن طريق
دراسة استطالعية في معمل سمنت كركوك وتشخيص مدى تطبيق المعمل للممارسات الخضراء للموارد البشرية مما يسهم
في المحافظة على البيئة عن طريق تقليل مستوى التلوث والحد من االنبعاثات الصناعية التي تؤثر سلبا ً على البيئة ،وتكونت
عينة البحث من ( )260عامالً في معمل سمنت كركوك ومن مختلف المستويات االدارية.
وتوصل الباحثان الى ان ادارة المعمل لديها اهتمام واضح نحو ممارسة الموارد البشرية الخضراء باعتباره مدخالً اداريا ً
حديثا ً يعمل على توجيه العاملين توجيها ً بيئيا ً في كافة األنشطة التي تتطلب تنفيذها داخل المعمل وخارجه ،كما توصل البحث
الى وجود عالقة أثر وارتباط معنوية بين ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء والتفوق المنظمي في معمل سمنت
كركوك ،وينتهي البحث بعدد من المقترحات التي يرى الباحثان أنها تخدم الميدان المبحوث من أبرزها تشجيع إدارة المعمل
على جذب الكفاءات العالية عند طلب التعيين وفقا لمعايير علمية وعالمية بما ينسجم مع تلبية احتياجات المنظمة لتحقيق
األهداف الخضراء في عملها اليومي وتحسين بيئة العمل ،حرص إدارة المعمل على عرض مؤشرات تقييم األداء األخضر

الصديقة للبيئة لجميع الموظفين من اجل االطالع عليها ومعرفة أهدافها.
كلمات مفتاحية :الموارد البشرية الخضراء ،الممارسات الخضراء ،التفوق المنظمي ،معمل سمنت كركوك.
* كلية االدارة واالقتصاد ,جامعة تكريت ,العراق.
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The impact of green human resource management practices in
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opinions of a sample of workers in the Kirkuk Cement Factory
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Abstract
The research aims to demonstrate the impact of green human resource
management practices in its four dimensions in achieving organizational
excellence through an exploratory study in the Kirkuk Cement Factory and
diagnosing the extent to which the plant applies green practices to human
resources, which contributes to preserving the environment by reducing the
level of pollution and reducing industrial emissions that negatively affect the
environment. The environment, and the research sample consisted of (260)
workers in Kirkuk Cement Factory and from various administrative levels.
The researchers concluded that the laboratory management has a clear interest
in the practice of green human resources, as it is a modern administrative
approach that works to direct the workers in an environmental direction in all
activities that require implementation inside and outside the laboratory. The
organization in the Kirkuk Cement Factory, and the research ends with a
number of proposals that the researchers believe serve the field in question,
the most prominent of which is encouraging the factory management to attract
high calibers when seeking appointment according to scientific and
international standards in line with meeting the needs of the organization to
achieve green goals in its daily work and improve the work environment, The
laboratory management was keen to display green performance evaluation
indicators that are environmentally friendly to all employees in order to view
them and know their objectives.
Keywords: Green human resources, green practices, organizational
excellence, Kirkuk cement factory.
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المقدمة
تتميز المعطيات البيئية المحيطة بمنظمات األعمال المعاصرة ،والسيما منظمات الصناعية بشدة تعقيدها
وتغييرها المستمر والمتسارع وارتفاع معدالت المنافسة فيها مما يجعل نجاحها او فشلها مرهونا ً بقدرتها
على االستجابة السريعة لهذه التغيرات بهدف تقديم خدماتها على النحو الذي يؤهلها لتبوء موقع الصدارة في
قطاع أعمالها ،وتفوقها على منافسيها ،إذ يعد القطاع الصناعي احد اهم القطاعات ألي بلد ,ويُعد المورد
البشري المحرك الرئيسي والعمود الفقري لهذا القطاع مما دفع المنظمات العالمية الحديثة بالتوجه نحو
البحث عن الوسائل والبرامج والسياسات التي من شانها االتقاء بهذا المورد المهم.
وتستمد الدراسة أهميتها من أهمية الممارسات الخضراء التي تمارس دورا ً جوهريا ً في تمكين المنظمات
من تنسيق وتكامل نشاطاتها وعملياتها ،واجراء المراجعة المستمرة للبيئة التي تعمل فيها ومواكبتها بإعادة
النظر في مقوماتها وعناصر قوتها ،وتشخيص مكامن ضعفها وبما يمكنها من االستجابة للتحركات البيئية
الستكشاف الفرص واستثمارها ،والحد من التهديدات التي تعيق عملها وتقدمها ،اذ تعمل الممارسات
الخضراء للموارد البشرية على بلورة واقع اجتماعي جديد قادر على التغلب على الصراعات والتناقضات
عن طريق تحقيق التوازن بين العاملين والوصول الى القدرات والمهارات الجديدة واستثمار القدرات
الحالية ،ومن هنا تبلورت فكرة دراسة موضوع الممارسات الخضراء للموارد البشرية ودورها في تعزيز
التفوق المنظمي ووقع االختيار على معمل سمنت بهدف تقديم خدماته بالشكل الذي يميزه ويعزز مكانته بين
منافسيه.
المبحث األول :منهجية البحث
أوالً :مشكلة البحث :تتطلع معظم منظمات األعمال اليوم إلى تحقيق النجاح والتفوق في عملياتها ونشاطاتها
جميعاً ،وتتنافس لتحقيق الكفاءة والفاعلية في أدائها ،التي تقودها الى تحقيق أهدافها وغاياتها ،وبناء مركز
استراتيجي متميز يحقق لها النمو والبقاء ويضمن لها تطوير وتحسين عملياتها في ظل البيئة الديناميكية
التي تعمل فيها ،ومن هنا كان التوجه نحو اعتماد الممارسات الخضراء للموارد البشرية بصفته مدخالً حديثا ً
يحقق للمنظمة المرونة والتكيف المستمر مع المستجدات البيئية مما يُسهم في تحقيق التوازن في بيئة العمل
والذي بدوره ينعكس على مدى قدرة هذه المنظمات من تحقيق التفوق في ادائها.
فالبيئة العراقية تعاني من مشاكل عديدة تعود إلى عوامل طبيعية وبشرية وسياسات خاطئة عزلت العراق
عن العالم لسنوات طويلة نتيجة الحروب والعقوبات الدولية مما سببت مجتمعة ضغوطات على البيئة،
وبالتالي استعادة نوعية الحياة يتطلب تظافر كافة جهود أصحاب المصلحة (الموظفين) وعلى كافة
المستويات ومن هنا فأن المنظمة المبحوثة ليست ببعيدة عن هذه المشكلة التي تعاني منها اغلب المنظمات
المحلية والدولية ،مما حفز الباحثان للقيام بالدراسة الحالية بوصفها محاولة للتعرف على الممارسات
الخضراء للموارد البشرية ودورها في تحقيق التفوق المنظمي في المنظمة المبحوثة (معمل سمنت
كركوك) ،ومن خالل االستطالع االولي الميداني الذي قام به الباحثان تم تحديد مشكلة البحث ،ومن أجل
الوقوف على مضامين هذه المشكلة أثارت الدراسة الحالية التساؤالت الحالية :
 .1هل لدى المنظمة المبحوثة فكرة واضحة المعالم عن ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء؟
 .2ما مستوى اهتمام المنظمة المبحوثة بتطبيق مفهوم التفوق المنظمي؟
 .3هل لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء تأثير ذو داللة معنوية ايجابية؟
ثانيا :اهمية البحث :يتعامل البحث الحالية مع متغيرين ذا أهمية في حقل إدارة الموارد البشرية ،والمنظمة
وتتلخص أهمية البحث من هذا المنطلق بالمعطيات االتية:
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 .1يتمثل البحث الحالي طرحا ً فكريا ً يحاول االرتكاز على الحداثة في الطروحات التي تتعلق بالممارسات
الخضراء للموارد البشرية والتفوق المنظمي ألنها من الموضوعات التي تناولها الباحثون كل متغير على
انفراد او مرتبطة بمتغيرات أخرى.
ُ
 .2تتجسد أهمية البحث ببعدين األول نظري يتمثل بالعرض المفاهيمي لألطر والمعالجات الفكرية ذات
الصلة بمتغيري الدراسة ،والثاني ميداني يتمثل بتحليل مضامين الواقع واستقصاء توجهاتهُ.
 .3تنبثق أهمية البحث من كونه دراسة حديثة فضالً عن قلة الجهود المعرفية السابقة في الدراسات المقدمة لهذا
الموضوع في البيئة العراقية بحسب اطالع الباحثان التي ان وجدت فهي تحتاج الى تغطية واثراء وتنوع
في دراسة الموضوع ،فضالً عن حداثة الموضوع في حد ذاته ألنه يجمع بين متغيرين ذي أهمية كبيرة في
الوقت الحاضر.
 .4تزويد المنظمة المبحوثة (معمل سمنت كركوك) بالمقترحات الالزمة لتحقيق التفوق والتميز في أدائها
انطالقا ً من أهمية الدور الذي يقوم به هذا الميدان بأقسامه كافة في عملية تنمية المجتمع.
ثالثا :أهداف البحث :استرشادا ً بمشكلة البحث وتساؤالته وانسجاما ً مع االهتمامات التي أظهرتها األدبيات لدور
الممارسات الخضراء للموارد البشرية والتفوق المنظمي في المنظمات ،يروم البحث على نحو رئيس إلى
تحقيق عدد من األهداف تمثلت باآلتي:
 .1نشر الوعي بمفاهيم الممارسات الخضراء للموارد البشرية ومتضمناته والتفوق المنظمي في الميدان
المبحوث.
 .2وصف متغيرات البحث الممارسات الخضراء للموارد البشرية ،والتفوق المنظمي وتشخيصها في المنظمة
المبحوثة.
 .3تحليل عالقة االرتباط بين متغيري الدراسة وفق رؤية عينة البحث.
 .4تحليل عالقة التأثير بين متغيري الدراسة وفق رؤية عينة البحث.
 .5تقديم مجموعة من المقترحات المستندة على نتائج البحث من شأنها تطوير متغيرات البحث الحالية لدى
الميدان المبحوث.

الشكل ( )1المخطط الفرضي للدراسة
المصدر  :من اعداد الباحثان
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رابعاً :فرضيات البحث
 .1توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين الممارسات الخضراء للموارد البشرية بداللة ابعادها
و التفوق المنظمي بداللة ابعاده مجتمعا ً في المنظمة المبحوثة.
 .2تؤثر الممارسات الخضراء للموارد البشرية في التفوق المنظمي ايجابيا ً ومعنويا ً في المنظمة المبحوثة.
خامساً :مجتمع وعينة البحث
 .1نبذة مختصرة عن مجتمع البحث :تم إجراء دراستنا الحالية في معمل سمنت كركوك أحد المعامل االربعة
التابعة للشركة العامة للسمنت العراقية التي تتكون من( :معمل سمنت كركوك ،ومعمل سمنت كبيسة،
ومعمل سمنت الفلوجة ومعمل سمنت القائم) ،ويقع هذا المعمل جنوب شرقي محافظة كركوك ،في ناحية
ليالن على بعد ( )10كم من مركز مدينة كركوك ،والمعمل ينتج السمنت البورتالندي العادي بواقع
خطين انتاجيين وبطاقة تصميمية ( )6400طن يومياً ،أي بواقع ( )3200طن يوميا ً للخط االنتاجي
الواحد ،اما طاقته التصميمية السنوية فتقدر بأكثر من ( )2,000,000مليوني طن سنوياً ،ويعود تأسيس
المعمل الى عام ( )1981والذي نُفذ من قبل شركة كاوساكي اليابانية بتكلفة اجمالية بلغت
( )216,000,000مائتين وستة عشر مليون دوالر ،وقد بدء االنتاج الفعلي به عام ( ،)1984ويبلغ عدد
العاملين فيه حالياً( )728فرداً ،اذ يبلغ عدد الذكور( )663وعدد األناث ( ،)65وتغذي المعمل طاقة
كهربائية بسعة ( )21ميكاواط ،وحصل المعمل على شهادة الجودة العراقية وعالمة الجودة ،فضالً عن
حصوله على شهادة الجودة العالمية ) )ISOوالتي منحت له من قبل منظمة ) (UKASالبريطانية،
ويعمل المعمل بواقع نوبتي عمل يوميا ً األولى تبدأ من الساعة ( )7صباحا ً حتى الساعة ( )7مسا ًء والثانية
تبدأ من الساعة ( )7مسا ًء حتى ( )7صباحاً ،والمعمل يعمل على مدار( )24ساعة يوميا ً ولـ ( )7ايام في
األسبوع طيلة ايام السنة.
 .2نسبة االستجابة :تم توزيع استمارة االستبانة على األفراد المبـحوثين بعدد ( )265استمارة وتم اختيار
عينة عشوائية من كافة المستويات اإلدارية وتم استرجاع ( )260استمارة صالحة للتحليل وبنسبة استجابة
.%98,1
سادساً :منهج البحث :تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في التعامل مع معطيات البحث النظرية
والتطبيقية ،إذ يقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة قيد الدراسة من خالل االدبيات التي تناولت
الموضوع ،فضالً عن تحليل هذه الظاهرة ميدانيا ً من خالل ما تم إجراءه من توزيع الستمارات االستبانة
وتحليلها للوصول الى النتائج.
سابعاً :أساليب جمع البيانات :ان عملية جمع البيانات والمعلومات الالزمة عن الميدان المبحوث تتطلب
اختيار أدوات وطرق مناسبة للوصول الى ادق النتائج واقـربها واقعية ،لذلك اعتمد الباحثان المقابالت
الشخصية مع مدير الموارد البشرية في المعمل للحصول على البيانات والمعلومات ،وكذلك تم االعتماد
على استمارة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات وقياس أبعـاد البحث ،وقد اشتملت االستبانة في
تصميمها على محورين رئيسيين هما:
المحور األول  :معلومات اولية عن خصائص األفراد المبحوثين وتضمنت (الجنس ،العمر ،التحصيل
الدراسي ،عدد سنوات الخدمة).
المحور الثاني :ركزت استمارة االستبانة في محـورها الثاني على قياس متغيري البحث ،بما ينسجم مع
منهجية البحث ،إذ قام الباحثان بتوزيع االستبانة على األفراد المبـحوثين ،وقد تم استخدام مقياس ليكرت
الخماسي بهدف الوصول إلى إجابات تتسم بالدقة ،وتم قياس الصدق الظـاهري عن طريق عرض
استمارة االستبانة على مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال العلوم االداريـة بهدف الوصول الى
افضـل مستوى من الدقة في تصميمها ،وقد تم استطالع آرائهـم ومالحظاتهـم حول قدرة االستمارة على
قياس أبعاد البحث وبما يضمـن وضوح الفقرات ودقتها من الناحية العلمية ،بعد ذلك تمت مناقشة
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المالحظات وإجراء التعديالت الالزمة من الحذف واإلضافة الالزمين عـلى فقراتها لتخرج االستبانة
بصيغتها النهائية مكتسبة رأي األغلبية من المحكمين .كما تم التأكد من ثبات االستبانة باستخدام معامل
ألفـا كرونباخ والذي بلغ ( )%93.7على المستـوى الكلي لألبعـاد ،وهذه النسبة تُعد جيدة ومقبولة في
الدراسـات اإلدارية ،كما ان ارتفاع معامل ألفـا كرونباخ على المستوى اإلجمالي يؤكد ان كافة األبعاد
كانت ضرورية وال يـوجد بعد منها غير ضروري تمت اضافته.
المبحث الثاني :اإلطار النظري للبحث
((الممارسات الخضراء ال دارة الموارد البشرية))
أوالً :مفهوم الممارسـات الخضرراء إلدارة الموارد البشررية :هي مقياس شـامل للتنبؤ بلليات اإلدارة البيئية،
حيث تســتخدم العديد من المنظمات والوكاالت المســتدامة ممارســات إدارة الموارد البشــرية الخضــراء
لتحديد مســــتوى االســــتدامة التنظيمية ) ،(Shafaei et al.,2020,1044وجدت األدبيات المتاحة أن
ممارســات إدارة الموارد البشــرية الصــديقة للبيئة أو الخضــراء تؤثر بشــكل إيجابي على األداء المالي
للمنظمة والصـورة الجيدة .يعتقد الباحثون أن ممارسـات إدارة الموارد البشـرية الخضـراء هي األدوات
التي يجب اسـتخدامها لصـياغة تصـاميم التدريب والتوظيف لتعزيز السـلوك األخضـر أو الصـديق للبيئة
لدى العاملين ( ،)Iftikhar et al.,2021,2ويعرف ) (Lu et al.,2020,226ادارة الموارد البشــرية
الخضـراء بأنها مجموعة من التدابير التي تشـمل مبادرات إدارة الموارد البشـرية الصـديقة للبيئة والتي
تؤدي إلى زيادة الكفاءة ،وانخفاض التكلفة ،وتحســين مشــاركة الموظفين واالحتفاظ بهم  ،بينما يعرفها
) (Jamal et al.,2021,4بـأنهـا جزء من إدارة الموارد البشــــريـة الـذي يركز على الجهود المبـذولـة
لتحويل الموظفين التنظيميين إلى موظفين بيئيين برؤية لتحقيق أهداف االســتدامة التنظيمية (على ســبيل
المثـال ،زيـادة فرص العمـل ،وتحفيز الموظفين ،والصــــورة العـامـة للعالمـة التجـاريـة و  /أو األعمـال
التجارية واالمتثال للســياســات والقوانين الصــديقة للبيئة وتقليل معدل دوران العمالة وتكاليف المرافق،
بناء ميزة تنافسية .
ثرانيراً :أهرداف ردارة الموارد البشررررريرة الخضررررراء :ذكر كالً من ( (Chanderjeet, 2017, 117و
( )Kothiswari, 2018, 397ان االهداف التي تســعى ادارة الموارد البشــرية الى تحقيقها عبر تبني
التوجه االخضر تتمثل باآلتي:
 .1العمل على االسـتغالل االمثل للموارد المتاحة بشـكل رشـيد وفعال عبر توعية االفراد العاملين على أن
الموارد المستخدمة محدودة نسبيًا.
 .2الســـعي لرفع أداء األفراد العاملين ورفع مســـتوى جودة بيئة العمل ،بمعنى أن الممارســـات الخضـــراء
تهـدف إلى زيـادة وعي العـاملين بـأهميـة الحفـاظ على البيئـة ،وتطوير قـدراتهم و زيـادة وعيهم نحو تحقيق
االستدامة البيئية.
 .3ايجاد قوى عاملة تفهم أهمية االســتدامة ،ويســمح باتخاذ القرارات من منظور أوســع يســاعد على تقديم
حلول مبتكرة للمشاكل المعقدة و الناشئة المتعلقة بالبيئة.
 .4تهدف الممارسـات الخضـراء إلدارة الموارد البشـرية إلى توضـيح تأثير مشـاركة الموظفين على األداء
والتطور الشخصي داخل منظماتهم.
 .5فهم الســياســات التي تتبناها وتمارســها المنظمة وكيفية تغيير محتواها نحو الســياســات التي تهتم بحماية
بالبيئة واستدامتها.
 .6تحقيق مزايا تنافسية وزيادة مستوى التفوق والتألق المنظمي.
 .7يسهم التوجه االخضر للمنظمة في انخفاض مستوى دوران العمل فيها.
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ثالثررررراً :متطلبرررررات ادارة المررررروارد البشررررررية الخضرررررراء :ذكـــــرت (التعمـــــري  ) 2021،27،و
) (Rezaei,2016,21ان هنـــاك عـــدد مـــن االســـتراتيجيات الواجـــب تبنيهـــا مـــن قبـــل المنظمـــة اذا
ما ارادت التحول الى منظمة خضراء صديقة للبيئة ،وتشمل:
 .1مجموعررة المنتجررات الخضررراء :وتشــمل إدارة النفايــات والتلــوث ،والتصــميم المســتدام واســتبدال
الموارد ,وإعادة االستخدام التكيفي.
 .2قررروا عاملرررة خضرررراء :بمـــا فـــي ذلـــك االســـتراتيجيات الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية ،والثقافـــة،
والتوظيف واالحتفاظ ،والتدريب ،والتطوير الوظيفي ،والتنوع.
 .3بيئرررة العمرررل الخضرررراء :وتشـــمل المواقـــع العالميـــة ،ومكـــان العمـــل ،والنباتـــات الماديـــة وأمـــاكن
العمـــل االفتراضـــية ،والتصـــريف البيئـــي ،والمبـــاني الخضـــراء ،والنفايـــات والطاقـــة ،واالســـتخدام
األمثل للطاقة.
 .4نمررو ا العمررل األخضررر :وتشــمل االســتدامة المطبقــة علــى االعمــال التقليديــة ،ونمذجــة العمليــات
الخضراء على مستوى المنظمة لدمج الممارسات الخضراء وكذلك اإلدارة المستدامة.
 .5مبرررادإل اإلدارة الخضرررراء والحوكمرررة :وتتعلـــق بمســـاءلة مجلـــس اإلدارة واإلدارة العليـــا ،واختبـــار
مستوى االستدامة واالمتثال والحوافز والجوانب األخالقية.
رابعاً :ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء
يـتـفـق كـالً مـن )( (Rimi,2016) (Arulrajah et al,2015الـزبـيــدي( )2016 ،الشــــبـلـي )2018،و
) (Jaid& Misal,2019ان ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء تتمثل باالتي:
 .1االسرررتقطاا والتو يال االخضرررر :االســـتقطاب والتوظيف األخضـــر هي العملية المتركزة على جعل
االهتمام بالبيئة العنصــر الرئيســي في المنظمة ،وبذلك يكون العاملين الجدد متفائلين الى حد ما ولديهم
الرغبة والدافع نحو العمل في منظمة صـــديقة للبيئة ،فضـ ـالً عن ان عملية توظيف مرشـــحين يمتلكون
عقليـة تميـل نحو صــــداقـة البيئـة يجعـل من الســــهولـة على المنظمـة القيـام بـأعمـالهـا مثـل اعـادة التـدوير
للمحافظة على البيئة (علي ،وداوود.)127 ،2017 ،
 .2التدريب والتطوير االخضرر :يعمل التدريب االخضـر على اكتسـاب المهارات والمعارف المطلوبة حول
التخضـــير لكل من العاملين والمديرين لرفع مســـتوى ادائهم البيئي عبر تعلمهم ألفضـــل الممارســـات
الخضـراء ) ،(Aykan,2017,166وهذه الممارسـة تهدف الى تقليل من مسـتوى أسـباب التدهور البيئي
والمحافظة على الطاقة ويوفر قدرة المنظمة على التفاعل بســهولة في حل المشــكالت ،ويمثل والتدريب
والتطوير عنصــران رئيســيان في تنفيذ اإلدارة الخضــراء وهما يمثالن آليات مناســبة لتســهيل اســتدامة
المنظمات ،والتي بدورها يمكن أن تكون فرصة لتطوير رأس المال الفكري )الطاهر) 48 ،2019 ،
 .3تقييم األداء األخضررر :ويعرف بأنه العملية التي تدفع العاملين نحو تقويم و تعزيز أدائهم لتحقيق الغايات
واألهداف التنظيمية ،كما تسـعى المنظمات عبر هذه العملية إلى دمج السـياسات البيئية المعتمدة مع إدارة
األداء وتعمل على إجراء عمليات المقارنة والتدقيق لتحديد ومعالجة االنحرافات ودعم عمليات التحسين
المسـتمر في النتائج البيئية ،وتركز عملية إدارة وتقييم األداء األخضـر على قضـايا مثل الحوادث البيئية
والمســـؤوليات واالتصـــال البيئي والبيئي والســـياســـي ونظام المعلومات األخضـــر وعمليات التدقيق
).(Ahmad,2015,13
 .4التعويضرررات الخضرررراء :ان نظام األجور والمكافلت الخضـــراء يمثل وظيفة اســـاســـية إلدارة الموارد
البشــــرية الخضــــراء ،إذ يعتمد األداء البيئي المســــتدام للمنظمة بشــــكل كبير على المكافلت واألجور
الخضــــراء لتحفيز الـدوافع لـدى المـديرين واالفراد العـاملين على تبني مبـادرات اإلدارة البيئيـة في
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المنظمات ) ،(Halawi&Zaraket,2018,26ونظام التعويضـات يُعد أحد الدوافع الرئيسـية المسـاهمة
في فرض التغيير تجاه األداء البيئي والثقافة البيئية في المنظم ).(Razab&Osman,2015,118
((التفوق المنظمي))
ُ
يطلق
أوالً  :مفهوم التفوق المنظمي  :ان مصــطلح التفوق المنظمي ))Organizational Excellence
علي ـ أه أغلــب البــاحثين بــاألداء العــالي ) (High Performanceوالتميز المنظمي واالداء التنظيمي
المتميز ويًعد من المفاهيم الحديثة في اإلدارة ،فهو أسـلوب فلسـفي وفكري لادارة ويعتمد على منهجية
معينه لتحقيق نتائج ملموســـة ومحســـوســـة في المنظمة لتحقيق توازن في تلبية حاجات جميع األطراف
المتعاملة مع المنظمة ،سـواء أصـحاب المصـلحة أو المجتمع ككل ،ضـمن ثقافة اإلبداع والتعلم والتحسـين
المســــتمر ) ،(Waswas&Jwaifell,2019,55ويعرف التفوق المنظمي بـأنـه الجهود المســــتمرة
إلنشــــاء إطار داخلي للمعايير والعمليات تهدف إلى إشــــراك الموظفين وتحفيزهم على تقديم المنتجات
والخـدمـات التي تلبي متطلبـات العمالء ضــــمن توقعـات العمـل )،(Kumari&Bahgat,2020,26
ويعرف ايضــــا ً بـأنـه ســــعي المنظمـات بكـل مـا تمتلكـه من امكـانيـات وقـدرات ،وخبرات ومعـارف
باالعتماد على األشـــخاص (العنصـــر البشـــري) من أجل تحســـين وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط
الضــعف والعمل على اســتغالل الفرص المتاحة في البيئة بشــكل المطلوب للوصــول إلى التفوق في
األداء والتفوق في االنتاجية بما يؤدي الى كســب والء زبائنها نحو المنظمة وتعزيز ثقتهم بها (خلف
وابراهيم.)476 ،2021 ،
ثرراني راً :أهررداف التفوق المنظمي :يرى (خلف وإبراهيم  )2021،476،و (الســــعودي ) 8 ،2008 ،ان
المنظمـة المتفوقـة تهـدف الى تحقيق العـديـد من االهـداف التي تميزهـا عن بـاقي المنظمـات ومن هـذه
االهداف :
 .1تحقيق االهداف الرئيسية والفرعية للمنظمة والعمل على زيادة كفائتها وفاعليتها.
 .2العمل على ســــد الفجوة بين الممارســــات الداخلية والخارجية عن طريق وضــ ـع األهداف الواقعية
والممكنة للتطبيق وضـــع االســـتراتيجيات البديلة وتســـريع عملية التغيير ،واالســـتمرار في االبداع
واالبتكار لتحقيق التفوق المنظمي
 .3أتخاذ افضــــل القرارات عن طريق التعلم واالســــتناد الى الحقائق والمعلومات ،والعمل على تحليل
وترتيب المشاكل التي تواجهها من أجل السيطرة عليها.
 .4توليـد بيئـة تـدعم التفوق والتميز المنظمي وأهميـة في المحـافظـة على الزبـائن الحـاليين وجـذب زبـائن
جدد ،والتأكيد على أهمية التحسين المستمر في المنظمة.
 .5تطوير وتحسين ومتابعة أداء االنشطة والعمليات وفعالية أدوات القياس.
 .6يعمل على ربط الخطط واالستراتيجيات مع نتائج األداء والتفوق المطلوب.
 .7تحسـين الثقة التنظيمية والعمل على ايجاد ثقافة تنظيمية تركز بشـكل أسـاسـي على الزبائن والعمل على
ارضائهم.
ثررالرثرراً :مرترطرلربررات ترحرقريرق الرترفروق الرمرنرظرمري :يـتـفـق كــل مـن ( كــامــل ومـهــدي )47 ،2020 ،و
( )Oestreich,2008,23و ) (Faraji et al.,2012,3بوجوب توافر المكونات التالية لتحقيق التفوق
المنظمي :
 .1الفهم الصحيح لمفهوم التفوق المنظمي.
 .2تأسيس نظام شامل ومتكامل لسياسات المنظمة وتوفير األسس والقواعد الذي يمكنها من اتخاذ القرارات
الصحيحة .
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 .3إعداد وبناء منظمة إســـتراتيجية وتفعيل دورها عن طريق التعبير عن التوجيهات الرئيســـية والرؤية
المستقبلية.
 .4بناء نظام جديد ومتطور لتأكيد الجودة الشاملة وتفعيل دورهُ على جميع مستويات المنظمة .
 .5إنشــاء الهياكل التنظيمية التي تتناســب مع متطلبات األداء والقابلة للتعديل والتكيف مع كافة المتغيرات
في البيئة الداخلية والخارجية.
بناء أنظمة متطورة إلدارة الموارد البشــرية والتي تتضــمن كافة قواعد التخطيط ،واختيار المورد البشــري
الذي يتناسب معها ،وتطوير وتوجية طريقة أدائه.
رابعررررر را ع  :أبعاد التفوق المنظمي :اتفقت دراســات كل من (داود )36 ،2021 ،و (كامل ومهدي،2020 ،
 )48و (عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن )2020،470،و(الـــــقـــــريشـــــــــي )72،2019،و
) (ALShobaki&AbuNaser,2017,12على تحديد أبعاد التفوق المنظمي والتي تشـمل (التــــــفوق
القيادي ،والتفوق الخــــــدمي ،والتفوق المعرفــــــي) وسـيتم اعتماد هذه األبعاد في دراسـتنا ألنها األكثر
انسجامـا مع توجهات الدراسة وطبيعة عمل المنظمة عينة الدراسة ،وهي كاالتي :
 .1التفوق القيادي :ان القيادة المتفوقة لها القدرة على التأثير في االفراد العاملين  ،وارشــادهم وتوجيههم
وتشــجيعهم وتحفيزهم للحصــول على تعاونهم ومشــاركتهم الفاعلة في العمل وبأعلى درجة من الكفاءة
ـر على تنمية قدرات االفراد
من اجل تحقيق االهداف المرســــومة ،فالقيادة المتفوقة لها تأثيرا ً مباشـــ ً
العاملين وتشـجيعهم بالتوجه نحو التفوق و االبـــــداع والتميز عن طريق ما تمتلكهُ المنظمة المتفوقة من
قـدرة على التفكير المتجـدد واالبتعـاد عن تقليـد االخرين .وتبنيهـا إســــتراتيجيـة البـاب المفتوح لـدعم
االتصـــاالت المباشـــرة بينها وبين االفراد العاملين وتشـــجيعهم على تبادل المعلومات والمعرفة التي
يمتلكونها من أجل الوصول الى اقتراحات وابتكارات و حلول جديدة لمشاكلها ( الغامدي.)2021،599،
 .2التفوق الخرررردمي :ان الخدمة المتفوقة تســــهم مباشرة ً في تكوين اآلثار اإليجابية لتقييم الزبائن وخاصةً
عندما تكون الخدمة متفوقة بالكامل ،وتؤدي عملية تقديم الخدمة وتسـليمها إلى تحسـين تصـورات الزبائن
حول التفوق في الخـدمـة المقـدمـة ) ،(Mohamed, et al.,2018,620وعرف (حجـازي)46،2016،
التفوق الخدمي بـأنهُ تقديم لمسة إضافية تتجاوز بها توقعات الزبائن وتجعلها دائما ً البديل الوحيد لزبائنها
الحاليـين واالختيار االفضل لزبائن مرتقبين وهذا يحقق النجاح والتفوق للمنظمة.
 .3التفوق المعرفي :ويعني امتالك المنظمـة معرفة ذات خصــــائص تميزها عن الموارد االخرى التي
تملكها المنظمة ،وهذه الخصـــائص هي الخبرات والقدرات والمهارات التي يمتلكها االفراد العاملون
الملموســة وغير الملموســة والتي يصــعب قياســها اونســخها او تقليدها ،والتي تتمكن المنظمات عن
طريقها من الوصــول للميزة التنافســية المســتدامة التي تضــمن لها البقاء ويمكن تعريفهُ هو مزيج من
الـخـبـرة والـقــدرات والـمـهــارات الـمـعـرفـيــة الـمـتـراكـمــة لــدى االفـراد الـعــامـلـيـن والـمـنـظـمــة (عـبــد
الرحمن.)2020،470،
المبحث الثالث :الجانب الميداني
يتناول هذا المبحث الجانب الوصفي إلجابات االفراد المبحوثين حول متغيرات الدراسة ،فضال عن تطرقه
الى اختبار فرضيات الدراسة إلثباتها من عدمه ،حيث قام الباحثان بتوزيع  265استمارة استبيان ،وتم
استرجاع  263وعند تفريغ البيانات تبين ان هناك ثالثة استمارات لم يصلحا للتحليل ،لذا استقر العدد
الفعلي لالستمارات  260استمارة ،وهذا يدل على ان نسبة االستجابة ( ،)%98كما تناول الجانب الوصفي
للدراسة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وغيرها من االساليب االحصائية ،وكما مبين ادناه:
اوال :النتائج الوصررفية إلدارة الموارد البشرررية الخضررراء :نالحظ من النتائج الظاهرة في الجدول ( )1أن
الوســـط الحســـابي إلجابات أفراد العينة عن أبعاد إدارة الموارد البشـــرية الخضـــراء تراوحت ما بين

9

695

Published byPublished
Journal ofby
STEPS
for Humanities
and
Social Sciences
2022 (STEPS), 2022
Journal
of STEPS for
Humanities
and (STEPS),
Social Sciences

Journal of STEPS
for Humanities
and Social Sciences
volumeIss.
1,2,issue
2, pp 687 – 703
Journal
of STEPS for Humanities
and Social Sciences, Vol. 1 [2022],
Art. 32

( ،)3.559-3.980بوســـط حســـابي كلي مقداره ( )3.821بأهمية نســـبية نســـبتها ( )%76.4أكبر من
( )60%عند مســتوى ممارســة مرتفع ،وعند معامل اختالف بلغت قيمته اقل من ( )50%والتي تشــير
إلى نســـبة تشـــتت إجابات افراد العينة المنخفإ ,أي إن هناك تقارب وتجانس في وجهات نظرهم نحو
ممارسـة إدارة الموارد البشـرية الخضـراء ,وعن مسـتوى االبعاد الفرعية جاء بالمرتبة األولى بُعد (ادارة
األداء والتقييم االخضــر) ،ويليه بالمرتبة الثانية بعُد (نظام التعويضــات والحوافز االخضــر) ،ويليه بعد
(التدريب والتطوير االخضــر) في المرتبة الثالثة ,وأخيرا ً جاء بُعد (االســتقطاب والتوظيف االخضــر)،
وتشــير تلك النتائج إلى أن إدارة المعمل تهتم في اإلدارة الخضــراء للموارد البشــرية باعتبارها مدخالً
حـديثـا ً لتوجيـه العـاملين ليكونوا ذات توجـه بيئي في كـافـة األنشــــطـة والعمليـات المرتبطـة بـالبيئيـة الطبيعية
وصـــحة االنســـان من خالل إدارة وتقييم العاملين وتشـــجيعهم بالحوافز او التعويضـــات والعمل على
تطوير قدراتهم من خالل التدريب األخضـــر وجعله من متطلبات العمل ،والتفكير في نهاية المطاف في
اســـتقطاب العاملين الذين يمتلكون مهارات وخبرات إدارية خضـــراء .وما يؤكد تلك النتائج حصـــول
جميع االبعاد على معامل اختالف قيمته اقل من ( )%50الذي يشـــير إلى نســـبة التشـــتت المنخفإ في
إجـابـات أفراد عينـة الـدراســــة ،وهو مـا يعكس التقـارب والتجـانس في وجهـات نظرهم بـأنهم متفقون نحو
ترتيب أهمية كل بعد من ابعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء.
الجدول ( :)1نتائج آراء أفراد العينة حول ردارة الموارد البشرية الخضراء وابعاده
مستوا
ترتيب
معامل
األهمية
االنحراف
الوسط
ت المتغير وابعاده
الممارسة
االهمية
االختالف
النسبية
المعياري
الحسابي
االستقطاا
متوسط
4
%13.5
0.711
0.483
3.559
والتو يال
1
االخضر
التدريب
مرتفع
3
%11.1
0.767
0.427
3.837
والتطوير
2
االخضر
ادارة االداء
مرتفع
1
%9.1
0.796
0.364
3.980
والتقييم
3
االخضر
نظام
التعويضات
مرتفع
2
%10.5
0.781
0.414
3.907
4
والحوافز
الخضراء
ردارة الموارد
مرتفع
%7.5
0.764
0.289
3.821
البشرية
الخضراء ككل
المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS v.25
ثالثا :التحليل الوصررفي لمتغير التفوق المنظمي :تشــير النتائج المبينة في الجدول ( )2أن الوســط الحســابي
إلجابات أفراد العينة عن أبعاد التفوق المنظمي تراوحت ما بين ( ،)3.993-3.897بوســط حســابي كلي
مقداره ( )3.938بأهمية نسبية ( )0.787نسبتها أكثر من ( )%60عند مستوى تقييم مرتفع ،وعند معامل
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اختالف بلغت قيمته ( )%9.7اقل من ( )50%والتي تشير إلى نسبة التشتت المنخفإ في إجابات العينة
المبحوثة أي إن هناك تقارب وتجانس في وجهات نظرهم نحو التفوق المنظمي الذي تمارسه إدارة معمل
اسمنت كركوك في عملهم محل الدراسة .وعلى مستوى االبعاد الفرعية جاء بالمرتبة األولى بُعد (التفوق
المعرفي) ،ويليـه بـالمرتبـة الثـانيـة بعُـد (التفوق القيـادي) ،وأخيرا ً جـاء بُعـد (التفوق الخـدمي) .وتشــــير تلـك
النتائج إلى أن إدارة المعمل لديها القدرة على توافق ونسـيق عناصـر المنظمة وتشـغيلها في تكامل وترابط
لتحقيق اعلى معدالت الفاعلية للوصـول الى مسـتوى الخدمات من حاجات وتوقعات تلبي جميع األطراف
المرتبطـة بـالمعمـل .ومـا يؤكـد تلـك النتـائج حصــــول جميع االبعـاد على معـامـل اختالف قيمتـه اقـل من
( )%50والذي يشـــير إلى نســـبة تشـــتت إجابات افراد العينة محل الدراســـة المنخفإ ،وهو ما يعكس
التقارب واتفاق وجهات نظرهم نحو ترتيب أهمية ابعاد التفوق المنظمي.
الجدول ( :)2نتائج آراء أفراد العينة حول التفوق المنظمي وابعاده
مستوا
ترتيب
معامل
الوسط االنحراف األهمية
المتغير وابعاده
ت
االهمية الممارسة
النسبية االختالف
الحسابي المعياري
مرتفع
2
%12.8 0.785
0.504 3.925
التفوق القيادي
1
مرتفع
3
%13.4 0.779
0.525 3.897
التفوق الخدمي
2
مرتفع
1
%11.6 0.798
0.465 3.993
التفوق المعرفي
3
مرتفع
%9.7
0.787
0.382 3.938
التفوق المنظمي ككل
المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS v.25
رابعا :اختبار فرضررريات عالقة االرتباط :توضـــح نتائج الجدول ( )3الختبار الفرضـــية الرئيســـة األولى
المتثملة بفرضـية عالقة االرتباط حيث تشـير نتائجها إلى وجود عالقة ارتباط بين إدارة الموارد البشـرية
الخضـــراء والتفوق المنظمي في معمل اســـمنت كركوك ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.809عند
مســتوى معنوية ( ،)0.05وهي قيمة إيجابية قوية تؤشــر الى قوة العالقة بين المتغيرين لتؤكد ما أبرزته
الـدراســــة في جـانبهـا النظري ،وتؤيـد هـذا النتيجـة الى أنـه كلمـا اهتمـت إدارة المعمـل بممـارســــة اإلدارة
الخضـــراء مع مواردها البشـــرية والعمل على تطبيقها ضـــمن ســـياق عملها كلما أدى ذلك إلى تفعيل
وتعزيز التفوق المنظمي لـدى المنظمـة محـل الـدراســــة ،وتعكس هـذه النتيجـة تطـابقـا ً مع المنطق النظري
للدراســة .ويمكن القول ان هذه النتائج جاءت لتؤشــر إمكانية إحداث تعاضــد بين إدارة الموارد البشــرية
الخضـراء بداللة أبعادها مع التفوق المنظمي من أجل التكامل للوصـول إلى إدارة خضـراء مسـتدامة في
بيئة عمل خالية من المشاكل البيئة والصحية .وبالتالي تقبل الفرضية الرئيسية األولى بصيغة االثبات.
الجدول ( )3عالقة االرتباط بين ردارة الموارد البشرية الخضراء والتفوق المنظمي
المتغير التابع
التفوق التنظيمي
المتغير المستقل
0.809
ادارة الموارد البشرية
حجم العينة
مستوى المعنوية
الخضراء
260
0.05
المصدر :من إعداد الباحثان اعتمادا ً على نتائج برنامج (.)SPSS v.25
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خامسرررا :اختبار فرضررريات التاثير :تبين نتائج الجدول ( )4ان هناك تأثير معنوي إلدارة الموارد البشـــرية
الخضـراء في التفوق المنظمي في معمل اسـمنت كركوك ,إذ إن مجموع ما تفسـره إدارة الموارد البشـرية
الخضـراء وفقا ً لقيمة ( )R2قد بلغت نحو ( ،)%65في حين أن ( )%35من التغير الحاصـل في التفوق
المنظمي يعزى إلى عوامـل أخرى لم تـدخـل في أُنموذج االنحـدار او انهـا ال يمكن الســــيطرة عليهـا ،ومـا
يدعم هذه النتيجة قيمة معامل االنحدار( (B1البالغة ( )0.597والتي تشــير الى أنه عند ارتفاع ممارســة
إدارة الموارد البشــرية الخضــراء بمقدار وحدة واحدة فإن التفوق المنظمي ســيزداد بمقدار (،)0.597
وهي زيـادة إيجـابيـة ومعنويـة وفقـا ً لقيمـة ( )Fالمحســــوبـة التي بلغـت ( )46.22وهي أكبر من القيمـة
الجـدوليـة لهـا ( )3.85عنـد درجتي حريـة ( )1,259وعنـد مســــتوى داللـة إحصــــائيـة ( )0.00اقـل من
مســـتوى معنوية ( ،)0.05وكذلك وفقا لقيمة ( )Tالمحســـوبة والبالغة ( )28.138وهي أكبر من القيمة
الجدولية لها والبالغة ( )1.960تحت مسـتوى معنوية ( ،)0.05وتشـير هذه النتائج الى أهمية ممارسـات
إدارة الموارد البشــرية الخضــراء بهدف الوصــول الى إدارة تتميز بالتفوق المنظمي التي يمكن التحكم
بها .وبالتالي تقبل الفرضية الرئيسية الثانية بصيغة االثبات.
الجدول ( )4عالقة تأثير ردارة الموارد البشرية الخضراء في التفوق المنظمي
المتغير
التابع
التفوق التنظيمي

الررمررتررغرريررر
المستقل

الموارد
البشرية
المحسوبة الجدولية المحسوبة الجدولية
الخضراء 0.597 0.452 0.65
1.960
28.13 3.85 46.22
المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج (.)SPSS v.25
R2

B0

B1

F

T

مستوى
حجم
العينة المعنوية
260

0.05

المبحث الرابع :االستنتاجات والمقترحات:
في ضـوء نتائج التحليل االحصـائي الوصـفي لمتغيرات الدراسـة واختبار الفرضـيات ،قدم الباحثان
جملة من االستنتاجات والتوصيات اهمها:
اوالً :االسرتنتاجات :بنيت على أسـاس نتائج الدراسـة التي تم التوصـل اليها ،من اجل اإلجابة على األسـئلة
المنبثقة من إشكالية الدراسة واهدافها وتعرض مرتبة حسب ما تم ذكره ،كاالتي:
 -1هناك أتفاق بين آراء أفراد عينة الدراســة بأن أهمية الممارســات الخضــراء للموارد البشــرية بالنســبة
لمعمل اســمنت كركوك جاءت مرتفعة ،ويعزو الباحثان ذلك الى ان ادارة المعمل لديها اهتمام واضــح
نحو ممارســــة الموارد البشــــرية الخضــــراء باعتباره مدخالً اداريا ً حديثا ً يعمل على توجيه العاملين
توجيهـا ً بيئيـا ً في كـافـة األنشــــطـة التي تتطلـب تنفيـذهـا داخـل المعمـل وخـارجـه من اجـل المحـافظـة على
مواردها وصحة االنسان على سواء.
 -2أن افراد العينة متفقين بمسـتوى أهمية نسـبية متوسـطة نحو االسـتقطاب والتوظيف االخضـر في معمل
اســمنت كركوك ،ويعزو الباحثان تلك النتيجة الى ان إدارة الشــركة تتحمل مســؤوليتها األخالقية تجاه
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البيئــة من خالل التفكير في جـذب الكفــاءات العــاليــة التي تتالءم مع متطلبــات الوظيفــة اال ان تلـك
المســــؤولية ال تحظى باهتمام واضــــح من قبل إدارة المعمل عند تعيين المتقدمين وفقا ً لمعايير علمية
وعالمية تتوافق مع األهداف الخضراء.
هناك اتفاق بين اراء افراد العينة نحو مسـتوى ممارسـة التدريب والتطوير األخضـر الذي جاء بمسـتوى
أهمية نسـبية مرتفعة ،ويعزو الباحثان تلك النتيجة إلى ان إدارة المعمل تعمل على متابعة القائمين على
التـدريـب في المعمـل من خالل الزامهم بـإعـداد تقرير نهـائي بعـد نهـايـة كـل دورة تـدريبيـة بهـدف تقييم
مواصـفات المدربين وفق ما يتالءم مع البيئة الخضـراء ،اال ان التدريب ال يحظى بالتقنيات الحديثة في
مجال حماية البيئة ووقت التدريب ليس ضمن أوقات العمل مما أثر على التطوير.
أن آراء عينة الدراسـة متفقين عند مسـتوى تقييم مرتفع ألهمية إدارة األداء والتقييم األخضـر في معمل
اسمنت كركوك .ويعزو الباحث ذلك الى ان هناك اهتمام واضح نحو ضرورة تحقيق التنمية المستدامة
في المعمـل من خالل التقييم الـدوري ألداء العـاملين وإعـادة تقييم األداء البيئي لهم ،اال ان إدارة المعمـل
لم تحدد األهداف والمسؤوليات الخضراء عند تقييم األداء باستمرار.
هناك اتفاق بين اراء افراد العينة نحو نظام التعويضـات والحوافز األخضـر في معمل اسـمنت كركوك
الذي جاءت بمســتوى أهمية نســبية مرتفعة .ويعزو الباحثان تلك النتيجة الى أن إدارة المعمل تحرص
على العمل بنظام المكافأت للحفاظ على الموارد البشــرية الكفوة والمهتمة بالبيئة وتقديم مخصــصــات
مالية جيدة للذين لديهم اهتمام بالبيئة.
وعلى مسـتوى التفوق المنظمي في معمل اسـمنت كركوك أظهرت النتائج أن المعمل لديه مسـتوى تقييم
مرتفع من التفوق المنظمي ،ويعزو البـاحثـان تلـك النتيجـة الى ان إدارة المعمـل تمتلـك القـدرة على توافق
وتنســيق عناصــر المنظمة وتشــغيلها في تكامل وترابط لتحقيق اعلى معدالت الفاعلية للوصــول الى
مخرجات تســــد حاجات وتوقعات جميع األطراف المرتبطة بالمنظمة من خالل التفوق المعرفي الذي
أدى الى التفوق القيادي والخدمي لدى العاملين ،وتليها مناقشة نتائج االبعاد الفرعية للتفوق المنظمي.
أن التفوق القيادي لدى العاملين في معمل اســمنت كركوك جاء بمســتوى أهمية نســبية مرتفعة ،ويعزو
البـاحثـان ذلـك الى ان إدارة المعمـل تركز على اختيـار القيـادات العلميـة واإلداريـة التي تنطبق عليهـا
المعـايير المعتمـدة بهـدف إنجـاح التقـدم الوظيفي اال ان تلـك القيـادات ال تركز اهتمـام نحو حـل مشــــاكـل
جميع األطراف المرتبطة بالمنظمة من خالل تخصيص الوقت الكافي لالستماع الى مشاكلهم.
هنـاك اتفـاق بين اراء افراد العينة في معمل اســــمنت كركوك نحو مســــتوى األهمية النســــبية للتفوق
الخدمي الذي جاء بمسـتوى تقييم مرتفع ،ويعزو الباحثان تلك النتيجة الى ان إدارة المعمل تسـعى على
تقدم خدماتها بأعلى مستويات الجودة والتميز بهدف الوصول الى مخرجات علمية قادرة على المنافسة
من خالل االســــتفـادة من المبـادرات المجتمعيـة ،اال ان إدارة المعمـل ال تلتزم بشــــكـل واضــــح نحو
المسؤولية االجتماعية لتلك الخدمات المقدمة بما فيها الخدمات التعليمية.
أن التفوق المعرفي في معمل اسـمنت كركوك جاء بمسـتوى أهمية نسـبية مرتفع ،ويعزو الباحثان ذلك
إلى أن إدارة المعمل تسـعى الى التعاون مع الشـركاء لتحقيق المنعمة المتبادلة في المنتجات والخدمات
من خالل تطوير قدرات موظفيهم المعرفية ولكن هذه المعرفة لم تكن كافية لتحســين العمليات الخدمية
والبرامج التعليمية لدى الموظفين.
وجود عالقة ارتبـاط ذات داللة معنوية بين إدارة الموارد البشــــرية الخضــــراء والتفوق المنظمي في
معمل اســمنت كركوك ،وتفســر تلك النتيجة انه كلما كانت إدارة المعمل تهتم بالممارســات الخضــراء
للموارد البشــرية ســيؤدي الى تعزيز التفوق المنظمي بصــورة إيجابية على مســتوى جيد لدى المعمل،
لذا ادى الى قبول الفرضية الرئيسة االولى.
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 -11أظهرت نتـائج الـدراســــة وجود أثر إيجـابي ومعنوي إلدارة الموارد البشــــريـة األخضــــر في التفوق
المنظمي في معمل اسمنت كركوك ،مما ادى الى قبول الفرضية الرئيسة الثانية.
ثانيا :المقترحات:
يتضــــمن هـذا المحور تقـديم مجموعـة من المقترحـات التي يـأمـل البـاحثـان ان تفيـد المنظمـة المبحوثـة
والمنظمات األخرى في نفس مجال العمل لمعالجة نقاط الضــعف في أدارة الموارد البشــرية لديها وحســب
ما اظهرتها نتائج الدراسة الحالية ،وكانت التوصيات كاالتي:
المقترح األول :تشـجيع إدارة المعمل على تحمل المسـؤولية األخالقية عند تعيين المتقدمين للوظائف بهدف
تعزز احتياجات الموارد البشرية بما ينسجم مع متطلبات العمل من أجل تحسين األداء.
* آلية عمل:
أ .حرص إدارة المعمل على وضـع مواصـفات توظيف تتالءم مع متطلبات الوظيفة وتحديد ماهية العمل
المرتبطة بمشـــاكل التلوث البيئي من اجل جذب انتباه أصـــدقاء البيئة من المتقدمين ســـواء من داخل
المنظمة او خارجها.
ب .تشــــجيع إدارة المعمـل على جـذب الكفـاءات العـاليـة عنـد طلـب التعيين وفقـا لمعـايير علميـة وعـالميـة بمـا
ينسجم مع تلبية احتياجات المنظمة لتحقيق األهداف الخضراء في عملها اليومي وتحسين بيئة العمل.
المقترح الثراني :الحفـاظ على تحـديـد أوقـات التـدريـب ضــــمن فترات العمـل بهـدف تعزيز فرصــــة التطوير
للموظفين من خالل نصب تركيزهم نحو التدريب.
* آلية عمل:
أ .الحرص على تحـديـد المســـــارات الوظيفيـة المهمـة لتحســــين األداء البيئي لهـا ومعرفـة االحتيـاجـات
التدريبية المهمة لمنح فرصة للجميع في المشاركة.
ب .الحرص على اسـتخدام التقانة الحديثة عند تقديم التدريب من اجل تطوير مسـتوى االسـتخدام للموظفين
في مجال التقانة الخضراء.
المقترح الثرالرث :ينبغي على إدارة المعمـل تحـديـد المســــؤوليـات واالهـداف الضــــروريـة عنـدم اجراء تقييم
األداء للموظفين بشكل دوري.
* آلية عمل:
أ .حرص إدارة المعمل على عرض مؤشـرات تقييم األداء األخضـر الصـديقة للبيئة لجميع الموظفين من
اجل االطالع عليها ومعرفة أهدافها.
ب .اهتمـام إدارة المعمـل في تنبيـه الموظفين الذين تقـدم شــــكـاوى من الزبائن ضــــدهم من اجل تنميـة البيئة
المستدامة للمعمل ومعرفة ما مسؤولياتهم.
المقترح الرابع :حرص إدارة المعمل على اتباع ســــياســــة واضــــحة عند تقديم المكافلت والتعويضــــات
للموظفين بهدف تحسين األداء واألنشطة البيئية الخضراء.
* آلية عمل:
أ .جعل المكافلت والتعويضــات على شــكل تخصــصــات مالية ضــمن راتب الموظف من اجل الحفاظ
على الموارد البشرية الكفوءة والمهتمة بالبيئة الخضراء.
ب .بـذل المزيـد من االهتمـام من قبـل إدارة المعمـل في وضــــع حوافز معنويـة لكـافـة الموظفين تقـديرا
لجهودهم بهدف القضاء على روتين العمل المرتبط باالداء األخضر.
المقترح الخامس :توجيه إدارة المعمل للقيادات اإلدارية في نصــب اهتمامهم نحو االســتماع الى مشــاكل
جميع األطراف المرتبطة بالمنظمة محل الدراسة بما يسهم في تحقيق األهداف المشتركة.
* آلية عمل:
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أ .العمل على وضـــع معايير واضـــحة تتســـم بالموضـــوعية عند اختيار تلك القيادات من ذوي المهارات
اإلدارية المميزة بهدف بناء فجوة األداء.
ب .حرص القيادات اإلدارية على تقبل التغيير من خالل تخصــص الوقت الكافي لالســتماع الى الفئات
المستهدفة من اجل حل مشكالتهم كخطوة لالرتقاء بأداء المعمل.
المقترح السرراد  :حث إدارة المعمل على االلتزام الواضــح نحو تحمل المســؤولية االجتماعية عند تقديم
الخدمات بما فيها الخدمات التعليمية.
* آلية عمل:
أ .حرص إدارة المعمل عل قياس مســتوى المســؤولية من خالل قياس رضــا الفئة المســتهدفة والنظر
الى المبادرات المجتمعية ألهميتها في تطوير الخدمات المقدمة.
ب .بذل جهود مكثفة ومتواصـلة للوصـول الى مسـتويات الجودة والتميز من خالل ادراء مسـح شـامل
الحتياجات المستفيدين داخل المعمل وخارجه.
المقترح السرررابع :حث إدارة المعمل على تطوير قدرات كوادرها في العمليات الخدمية والبرامج التعليمية
بهدف زيادة المعرفة لديهم.
* آلية عمل:
أ .حرص إدارة المعمـل على تنظيم شــــراكـات مع المنظمـات األخرى لتحقيق منفعـة متبـادلـة وإيجـاد
الحلول الالزمة لتحسين المعرفة لدى الموظفين.
ب .فســــح المجـال امـام الموظفين في االنخراط في برامج تـدريبيـة ذات طـابع االلكتروني معـدة لغرض
مواكبة التطورات المعرفية.
المصادر
.1

.2

.3

.4
.5

.6

15

التعمري ،رنا خليل ،اثر استراتيجيات ادارة الموارد البشرية الخضراء على ريادة االعمال :دراسة
تطبيقية على شركات صناعة االدوية االردنية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االعمال ،جامعة
االسراء ،األردن.)2021( ،
الزبيدي ،غني دحام تناي ،دور ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء في تحقيق متطلبات المواطنة
البيئية :بحث ميداني في الشركة العامة للزيوت النباتية  ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،كلية االدارة
واالقتصاد ،جامعة بغداد ،المجلد ( ،)22العدد (.)2016( ، )89
السبعاوي ،أحمد خالد عبد الرحمن  ،التراصف االستراتيجي ودوره في تعزيز التفوق المنظمي :دراسة
استطالعية في كلية النور الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة
الموصل ،العراق.)2020( ،
السعودي ،موسى احمد ,أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التميز التنظيمي في البنوك التجارية
العاملة في األردن  ,المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ,4العدد .)2008( ,3
الشبلي ،رديف حميد حاكم ابو حليل ،توظيف ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تعزيز
السلوك الريادي دراسة تطبيقية لعينة من الشركات النفطية العاملة في محافظة النجف األشرف رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراق.)2018( ،
الطاهر ،سناء وأبو سن ،أحمد وحامد ،عبد السالم ،توجه إدارة الموارد البشرية الخضراء وأثرها على
أداء الموارد البشرية في القطاع الصناعي في السودان" ،المجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،
العدد (.)2019( ، )9
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 أثر اإلدارة االلكترونية على تحقيق التميز المؤسسي, حسن بن عبدالقادر, وطيبة, فؤاد بن أحمد, الغامدي.7
, 35  العدد, السعودية, المجلة العربية للنشر العلمي,"2030 في ادارة الزراعة وفق رؤية المملكة
.)2021(
،  ديمقراطية مكان العمل كمتغير تفاعلي بين القيادة الحقيقية والتميز التنظيمي، سناء سعد كاظم، القريشي.8
.)2019( ، العراق- ذي قار، جامعة القادسية، كلية اإلدارة واالقتصاد،رسالة ماجستير في إدارة االعمال
"  تأثير متطلبات بناء المنظمة المتعلمة على التفوق المنظمي, روى أحمد, وابراهيم, سعد عجاج, خلف.9
 جامعة، كلية اإلدارة واالقتصاد,"دراسة ميدانية آلراء عينة من القيادات األكاديمية في جامعة تكريت
.)2021( , )22(  العدد، مجلة دنانير،تكريت
 األداء الريادي للمنظمة على وفق اإلدارة الخضراء، فضيلة سلمان، داود، اسرار عبد الزهرةـ، علي.10
 كلية االدارة، مجلة االقتصاد والعلوم االدارية،  بحث ميداني في شركة الحفر العراقية:للموارد البشرية
.)2017( ، )100(  العدد،)23(  المجلد، جامعة بغداد،واالقتصاد
 القيادة الملهمة ودورها في تحقيق التميز التنظيمي – دراسة, حوراء ثامر, ومهدي, سهاد برقي, كامل.11
, جامعة كربالء, كليةاالدارة واالقتصاد, استطالعية في المدارس اإلعدادية الحكومية في مدينة كربالء
.)2020(, 30  العدد,8  المجلد,مجلة االدارة واالقتصاد
12. Ahmad, Shoeb, "Green Human Resource Management: Policies and
Practices", Cogent Business & Management, No.2(2015).
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