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 المستخلص

يهدف البحث الحالي تحديد دور ممارسااااد ردارل المدارد البةاااخير الفياااخا  الي مةما االلبةااار الدالدير الي المد اااا  

األدا  المةااامداي الي هاا الع ال العااالاعي المه م على مدو الةااالداد العليلر الماتاااير  وا ه  الةاااخ اد وتأثيخها على 

)ح دماد وزبائح( لملفيا ممارساااد ريااخا   حيث ب اابل مح اليااخور   بةاا ا عاي تااادمنا مح ب ااحال المعاالحر

تحديد ممارساااد اعماص  ااديعر للبيلر المي تةالز االساامدامرم على الخأ  مح بة ردارل المدارد البةااخير الفيااخا  تح ى 

اد الملهج الد اافي باهمماي  بيخ مح الباحثيح  رال بة الدراساااد الممةلعر بالممارساااد الفيااخا  ال تالاص محدودلم ت  اعمم

( مةمجيبانم  ةف  اللمائج بة ممارساد ردارل المدارد 42المحليلي  وت  اسمفداي االسمبياة  أدال  مير لجمع البياناد مح )و

ذلك  ت  تحعيق بدا  مةمداي  اليال عح(م 486م3الةاي )البةخير الفيخا  ت  تلفياها على مةمدو ممدسط  و اة الممدسط 

وتد ااااا البحث الى عدد مح اللمائج مح بيلها رة هلاق عالرر ررتبام وتأثيخ مةلدييح  (م763م3لغ )على مةاااامدو عاص  وب

 لممارساد ادارل المدارد البةخير الفيخا  الي االدا  المةمدايم وت  تعدي  عدل تد ياد ملةجمر مةهام

يال االرياااااااخ  تعيي  االدا  المدظيف األرياااااااخ  المدريو والم ديخ االرياااااااخ  المةدي  والمحف : الكلمات المفتاحية

 االريخ  االدا  المةمدايم
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Performance 
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Abstract 

This research aims to evaluate the level of application of green human resource management 

practices in ready clothing company for children in Mosul, and their influence on sustainable 

performance in this important manufacturing sectorم Over the past few years, companies 

generally have faced pressure from stakeholders (government, customers) to implement 

green practices, where it is becoming essential to identify environmentally friendly business 

practices that boost sustainability. Despite green human resource management practices 

getting substantial attention from scholars, studies associated with green practices stay 

limited. The descriptive and analytical approach was adopted, and the questionnaire was used 

as a quantitative tool to collect data from (42) respondents. The results revealed that green 

human resource management practices were implemented at an average level, and the overall 

average was (3.486). In addition, a sustainable performance at a high level was achieved 

(3.763). The research reached a number of results, including that there is a significant 

correlation and effect of green human resource management practices on sustainable 

performance. Several recommendations consistent with it were presented. 

 

Keywords: green hiring, green training and developing, green compensation and motivation, 

green performance evaluation, sustainable performance. 

 انتساب الباحثين
 لير اإلدارل   رة  المحاسبر 1

  الةخاق   امةر واسط  واإلرمعاد

       52001  ال دد
1ph.d.nis@gmail.com  
 

 

 لير اإلدارل   رة  اإلدارل العلاعير  2

  الةخاق   امةر المد ا  واإلرمعاد

 41001  المد ا
2mhmddnb@gmail.com  

 

 
   المؤلف المراسل 2

 

 معلومات البحث

 2022 آل النشر :تأريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiliation of Authors  
1 Wasit University, College of 

Administration and 

Economics, Department of 

Accounting, Iraq, Wasit, 

52001 
1ph.d.nis@gmail.com  

 
2 Mosul University, College 

of Administration and 

Economics, Department of 

Industrial Management 

 Iraq, Mosul, 41001 
2mhmddnb@gmail.com  

 

 
2 Corresponding Author 

 

Paper Info. 

Published:  Aug. 2022 

 

 مجـلــة كليـــة الكــوت الجـامعـــة 
ISSN (E) : 2616 - 7808      II      ISSN (P) : 2414 - 7419    

www.kutcollegejournal.alkutcollege.edu.iq 
 

  2022آذار    27 – 26   من للفرتة " نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص" واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 
 

95                       (95-110)

mailto:ph.d.nis@gmail.com
mailto:mhmddnb@gmail.com
mailto:ph.d.nis@gmail.com
mailto:mhmddnb@gmail.com


 

 
 

 

 2022آب   ........ دور ممارسات – نرسين و محمد مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
 المقدمة: 

الى االدا  تل خ الةديد مح الةاااخ اد المي تبحث عح االسااامدامر رة 

مح و هااااد ن خ مملدعااار ليةااااااماااا البةاااد البيلي واال ممااااعي 

وليس العط تحعيق المميال المةايلي والماليم ولعد الخض  واالرمعاد 

ظهدر مفهدي الملمير المةمدامر على الةخ اد مجمدعر تحدياد مح 

وتيااميح مراااخاد الملمير المةاامدامر تاامح اهمها تااخورل دمج 

ممارسااااد الةاااخ ر و ةلها  ال ا اليمجالا مح اسااامخاتيجيمهام ومح 

ممارساااد ردارل  يبيح تلك الممارساااد الفا اار بالةااخ ر هد مفهد

حلدص مبم خل للةديد  المي تةه  الي تعدي  المدارد البةخير الفيخا 

 ىبالبيلر والملدث وتجةا االالخاد رادريح عل الممةلعرمح المةاااا الد 

اله  واسااميةال اهمير االدا  المةاامداي وتحةاايح  اادرل الةااخ ر اماي 

مبيةر على الي المةخف البحث يخ ال  مهدرها اليما يمةلق بالبيلرم 

 ممارساااااد ادارل المدارد البةااااخير الفيااااخا  واالدا  الةالرر بيح

بربةر ممياااملان مةما االلبةااار الجاهالل الي المد اااا المةااامداي الي 

الثاني رعاااااا  تلاوص المبحث االوص ملهجير البحث و   رذمباحث

لما ير الجانو الل خ  ور ال الثالث على الجانو الميداني  وارمم  

 لما اد والمد يادمالمبحث الخابع باالسم

 

 المبحث األول: منهجية البحث

الةااخ اد بةاا ا عاي والعاالاعير بةاا ا  تُةلى: أوالً: مشكككلة البحث

فرن  المةاااااامدامرراص بمحعيق الملمير  ر يم ح مح رداري  دنها اللةاااااا

االرمعاد  والبيلي واال مماعيم  مدازة راللها بلا  ورلق ندل مح ال

ريااخا   ااديعر للبيلر ومح وهاا يمحعق مح رالص تبلي ممارساااد 

مح  دارتياااحو مبيلها ممارسااااد ادارل المدارد البةاااخير الفياااخا 

  المةما مح المدرا  الي ةيلرلولير األعابلر مزيارل المةما ورالص 

المةما  وعلايرملارةاااااار ممايخاد البحث وريااااااايا البيلر والملدث و

  و دد حاالال ورأبر لدو المةما والةامليح مدتاااادعادتجاه تلك ال

مداي مح رالص ممارسااااااااد ادارل المدارد  اليه لمحعيق االدا  المةاااااا

 مالةخارير البيلرالبةااخير الفيااخا  وبما يلةااج  مع تد هاد وزارل 

ويم ح تدتااااايل ببةاد مةااااا لر البحث مح رالص مخ  المةاااااا الد 

   -اآلتير:

ممارساااد تعاادران واتااحان عح ة دالمبحدثيمملك األالخاد ها  م1

 ؟ الفيخا ردارل المدارد البةخير 

المةاااااامداي  ما يخاها األالخاد األدا  ماهي در ر ممارساااااااد  م2

 ؟المةماة الي دالمبحدث

 تحعيق األهداف اآلتير: رلىالبحث ةةى ياً: أهداف البحث: ثاني

ردارل المدارد البةااااااخياار تةخيف الماادرا  المبحدثيح بمفهدي  م1

 المةمداي وابةادهم األدا عح  اليالن   الفيخا  وممارساتها

 ممارساد ردارل المدارد البةخير الفيخا المةخف على وارع  م2

 مالمةماالةائدل الي 

ممااارسااااااااد ردارل المدارد رديااه المةخف على الاادور الااا  ت م3

الةالرر مح رالص تحليا  األدا  المةمدايالي  البةخير الفيخا 

 المبحدثم المةماالي  هماواألثخ بيل

ث ية البحث:ثال ير  اً: أهم لاعاد  البحثتلبع بهم ير العاااااا مح بهم

 بهميمه مح بهمير ما يةممد وريمر الملمجاد المي تعدمها   اللةيجير

رهمماي  البيلير واإلسااااامدامرياااااايا عرذ تةااااااا ال  المةااااامداي األدا 

همير ببييان تمجلى وم العلاعير والفدمير على حد سدا  الةخ اد

 ممارسااااادخبط بيح ت عمليرونمائج  رن خي مخب وتااااعالي  البحث

  مردارل المدارد البةخير الفيخا  واألدا  المةمداي

المف ط ( 1يدتاااااال الةاااااا ا ): المخطط الفرضككككككي للبحث -رابعاً 

ةيخ  الفختي للبحث ممارساد ردارل ر بيح رلةالاليه ل بيةر االا  ي

 مالمةمداي المدارد البةخير الفيخا   واألدا 

 

 

 

 

 

 المخطط الفرضي للبحث( 1الشكل )

 يةيخ رلى عالراد المأثيخ  يةيخ رلى عالراد االرتبام                                                   

 حيالمعدر: مح رعداد الباحث
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على الختاااااايمي الةدي : رعممد البحث  خامسككككككاً: فرضككككككيات البحث

 :اآلتيميح 

بيح  تد د عالرر ررتبام  مةلديرال:  ىالفرضككككككية الرأليسكككككككة األول

 األدا مجممةرن وممارسااااااااد ردارل المدارد البةااااااخير الفيااااااخا  

الفختااااااياد الفخعير  ملهاوتمفخل  المبحدثمالمةما الي  المةاااااامداي

 اآلتير: 

ممارساد المدظيف األريخ بيح  عالرر ررتبام مةلدير تد دال م1

 مالمةمدايواألدا  

 ممارساد المدريو والم ديخبيح  تد د عالرر ررتبام مةلديرال م2

 مواألدا  المةمداي األريخ

 ممااارسااااااااد تعيي  األدا بيح  تد ااد عالراار ررتبااام مةلدياارال م3

 مالمةمداي األدا األريخ و

التد ااد عالراار ررتبااام مةلدياار بيح ممااارساااااااااد المةدي   م4

 موالمحفيال األريخ واألدا  المةمداي

مارسااااد ردارل لميد د تأثيخ مةلد  ال: الثانيةالفرضكككية الرأليسكككة 

المةما الي  المةاامداي األدا مجممةرن الي المدارد البةااخير الفيااخا  

 الفختياد الفخعير اآلتير:  تلبثق علهاو المبحدثم

األدا  الي تأثيخ مةلد  لممارساااد المدظيف األريااخ  د ديال م1

 المةمدايم

ممارسااااد المدريو والم ديخ األرياااخ اليد د تأثيخ مةلد  ل م2

 األدا  المةمدايمالي 

الي ممارسااااااااد تعيي  األدا  األريااااااخ اليد د تأثيخ مةلد  ل م3

 األدا  المةمدايم

ممارسااااد المةدي  والمحفيال األرياااخ اليد د تأثيخمةلد  ل م4

 األدا  المةمدايمالي 

 يحالملهجب خا  البحث باالعمماد على ت   سكككككادسكككككاً: منه  البحث:

مح  يعدمانهلما  وذلك  تحليا ومةالجر البحث الد اااااافي والمحليلي

  ماا انهماا يعادمااةممايخاد البحاث  ممةلعار بتفعاااااايليار  مةلدمااد

 يةاااه  الي بماالبحث والمةممدل الي ممايخاد لتفةااايخان وارةيان ودريعان ل

 مالمةمابدارع حاص  تختبطسملما اد الد دص إل

للماادل رمماادد الحاادود الالملياار للبحااث  :حككدود البحككث سككككككككابعككاً:

عامي عد  م(2022-2021)المحعاااااادرل بيح  ير ال حدوده الم ان ما  ب

تيمل  حدوده و ممةما االلبةر الدالدير الي المد اراممل  على 

 ماإلداريرمةمدياته  ميع و المةماالي المدرا  الةامليح البةخير 

تا ير الي ت  اإلعممااد أسكككككككاليكب اما البيكانكات وتحليلهكا:  ثكامنكاً:

الي ت  االعماد وم األ لبير والةخبيرالمعاااااادر  الجانو الل خ  على

 بساااسااير بدالبد اافها ساامبانر اإلعلى رسااممارل  انبه الميداني  مابر 

األساااااللر بفعااااادص   والةامليح اليهوالمةلدماد عح المةما جمع ل

العد ت   المةاامدايبممارساااد ردارل المدارد البةااخير واألدا  الفا اار 

الممفعااااااعاااااايح الباحثيح معدمر مح ربا لمعاييس والعان  ااااااياأمها 

واساااامفدم  معياس لي خد الفماساااايم  ورعممادان على المدتاااادلب

الياااالن عح   البةااايط  واإلنحدار الف ي البةااايط اإلرتباممةامالد 

   وت  تحليا البيانادللمحليا اإلحعااااااائي (T)ررمبار و  (F)ررمبار

واليما يف  ثباد   م(SPSS V26) راإلحعااائيالبخمجير  بإساامفداي

 (Cronbach's alpha) معياااس اعممااد البحااث علىاإلساااااامباااناار  

م [1] لااياد البحثمالئمر ( 1الي الجدوص ) المثبمراللةاااااابر  وعدد

واليمااا يف  الح   على ر اااباااد األالخاد المبحدثيح بفعاااااادص 

ت  اعمماد المدرج ممارساد ردارل المدارد البةخير واألدا  المةمداي  

 (5 3( تةيفر  برا مح )5 2الحةابي وهي ارا مح )االتي للدسط 

 [2]عاليرالأعلى(  6 3)  وممدس ر

 

 (Cronbach's alpha) كرونباخ الفا ( المقاييس المعتمدة في البحث ما قيمة معامل1ادول )

 القسم
المتغيرات 

 األساسية
 المصدر أرقام الفقرات المتغيرات الفرعية

Cronbach's 

alpha 

 بياناد عامر االوص

المخ ال الدظيفي  

مدل الفدمر  

 المحعيا الخاسي

1-3   

 الثاني
ممارساد ردارل 

 المدارد البةخير

ممارساد المدظيف 

 األريخ

X1 – X5 [12] 0.72 

ممارساد المدريو 

 والم ديخ األريخ

X6 – X10 [12] 0.81 
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ممارساد المعيي  

 األريخ

X11 – X15 [12] 0.79 

ممارساد 

المةدي  والمحفيال 

 األريخ

X16 – X20 [26] [12] 
0.84 

 األدا  المةمداي الثالث

البةد البيلي 

واالرمعاد  

 واال مماعي

X21 – X32 [27][28][29] 0.83 

 باحثيحالمعدر: الجدوص مح رعداد ال

 النظريالمبحث الثاني : الجانب 

 القوبهدااله ويلةااج  وبما  مايخاد البحثرماران ن خيان لمالبحث يعدي 

 اآلتي:

 إدارة الموارد البشرية الخضراءمفهوم : أوالً 

تمةاما  ألنهاردارل المدارد البةخير مح الدظائف المهمر لإلدارل  تةد  

يل خ وم [3] مع األ دص األ ثخ ريمر للةخ ر وهي المدارد البةخير

نةاااااا مها ساااااامدامر الي  ميع بهاه اإلدارل مح مل در اإل حاليان الى

أة ردارل ساااااالخو ب  الإنلا الي ن ختلا ولد تدسااااااةلا ب ثخ مووظائفها

اوص  [4]ويةدالمدارد البةخير الفيخا  هي به  علعخ لالسمدامرم 

ويم ح  مح باااااااار الى مفهدي ردارل المدارد البةااااااخير الفيااااااخا م

ل المدارد البةااخير لمةااجيع اساامفداي سااياساااد ردار تةخيفها على بنها

وتةاليال رياااير حماير الةاااخ ر االسااامفداي المةااامداي للمدارد دارا 

هلاق عدل و م[3] البيلر المي تاليد مح مةلدياد المدظفيح ورتاااااه 

 [5] هابهم تمة  بها ردارل المدارد البةخير الفيخا  محرعائ  

 مدرالن حديثان لملمير ردراد األالخاد الي مجاص البيلر تةد   (1): [6]  و

سةي ردارل المدارد البةخير الفيخا  على تحعيق الم االر بيح ( 2و)

دالع ا در لألالخاد على والق مةمدو االدا  الا  يعدمه  (3و)األالخاد 

االالخاد مما يةااااااجةه  على تحعيق اهداف االساااااامدامر المي تةااااااةى 

ةخ ر للد دص اليهام ةخير يميل م ال سبق باة ردارل المدارد الب ما 

بمياميح االعمباراد البيلير الي  تُةلىاللةافر ادارير  ديدل الفياخا  

ادال ادارير  تةد  مجاالد واهمماماد ادارل المدارد البةخير المعليدير و

 ريخا  تةالز مح الملاالع اال مماعير واالرمعادير والبيلير للةخ رم

 

 إدارة الموارد البشرية الخضراء ممارساتثانياً: 

اة ممارساااااد ادارل المدارد البةااااخير  [9]و [8]و [7] و [3] يخو

  : الفيخا  هي

ملير تةيخ هاه الممارساد رلى ع :ممارسات التوظيف األخضر م1

تدظيف األالخاد ذو  المةخالر والمهاراد واللهج والةاااالد ياد 

تدع  وم ةااااااخ رالمي تم ابق مع بن مر اإلدارل البيلير دارا ال

ممارساد اإلدارل البيلير مح رالص المأ د مح بة الداالديح هاه ال

ح على الحفاظ يورادر ةاااخ رالجدد على دراير بالثعاالر البيلير لل

الي الدر  تهدف الةديد مح الةاااخ اد وم [3] على ريمها البيلير

العيايا والمهاي  تميمحرلى تداليخ تد يفاد وظيفير  الحاتخ

البيلير المختب ر بدا باد ومةرولياد الةما الا  يم  اإلعالة 

المهاي البيلير يمياااامح هاا الد ااااف الدظيفي يجو بة وعلهم 

المهاراد والمةخالر  عح اليااااااالالممةلعر بالدظيفر الما درل  

لعد  م[9]المخااااااحدة لملفيا األنةااااا ر البيلير المي سااااايحما ها 

 الحا ر رلى المدظيف األرياااااخةاااااخ اد بدر   الةديد مح ال

  اليااااالن عح بلا  الةالمر المجارير ه علعااااخان مهمان اليد اااافب

 مح رالص المخ يال على بيليان المةروليح  االالخاد ال دوره الي 

رنةااااااا  ردل عاملر ريااااااخا  و الك   المةخالر والمحفيال البيلي

 ةااخ رالممارساااد البيلير للالاعلير الي تةاليال ساااهم  بلجا  و

 م[10]

يل خ الى هاااه : ممككارسككككككككات التككدريككب والتطوير األخضككككككر .2

بنها عملير تدريو الي م اة الةما وتةلي  الممارسااااااااد على 

  مةااااااممخ يهدف رلى تحعيق بهداف اإلدارل البيلير للةااااااخ اد

تهيلر االالخاد لممارساااار مهاي وانةاااا ر تمياااامح مةاااارولياد و

لر بالبي يا مختب ر  ةد  [11]. ورياااااااا مدرممارسااااااااد ت و يال

 الهد  البيليرالمختبط بالعياااايا المدريو  بندالرحدو األرياااخ 

والعدو  ىوالدساا  الةليامدرا  اإلدارل األالخاد مح يم  ح  ميع 

ويختبط مح دمج بدا  الةااااااخ ر مع العياااااااايا البيليرم  الةاملر

له دور   وارتبامنا ريجابينا بمفييخ الةخ اد يو األريخرالمد

م [13] الةااااااخ اااد اإلدارل البيلياار اليبلااا  مفاااهي  الي  بيخ 
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ممارسااااااد المدريو والم ديخ وتةااااام يع الةاااااخ ر مح رالص 

الدعي البيلي لدو االالخاد عح مخيق زيادل مةاامدو الفيااخا  

  وتداليخ الممةلعر بالبيلر ارامر الةديد مح ورش الةما واللدواد

يةااااااه  الي تةااديااا وتاييخ ساااااالدق بمااا الخص المةل  البيلي و

 م [8]داالدا  البيلي الملةدالي الةخ ر للد دص الى الةامليح 

ةيخ هاه الممارساد رلى الةملير : ممارسات التقييم األخضر .3 ت

المي يم  مح راللهاااا م اااالبااار االالخاد وتحفياله  على تةاليال 

مهاراته  المهلير المي تةاااااااعد على تحعيق األهداف والااياد 

الهاه الممارساااااد بمثابر  م[14]و[3]المل يمير ب خيعر باليااااا

يرم ر الد والق  االالخادن اي لمعيي  بنةاااااا ر بدا   اإلدارل البيل

األبحاث على  دانو محددل مح ردارل األدا  األريااااااخ  مثا 

رلى وتحماج الةااااااخ اد  والمااير الة ةاااااايرم تعدي  المالح اد

تحديد مخيعر ملهجير لملفيا ردارل األدا  العااااااديق للبيلرم لالك 

يمثا بولدير للةديد مح ادارل االدا  االريااخ  الإة اعمماد مةيار

 بربةر  دانووتميمح بنة ر تعيي  االدا  االريخ الةخ ادم 

ةا  ( 2)تحديد بهداف ريخا  لجميع األعيا   و (1هي ) رن

 لألالخادوتعيي  اللمائج الفيااخا  ( 3)مراااخاد بدا  ريااخا   

  م[15]المالايا والملاالعواسمفداي  (4واريخا )

الم اااالاا د  د  تةاا: األخضككككككروالتحفيز  عويضممككارسككككككككات الت .4

الساااااسااااير الي ردارل المدارد اممارساااااد الوالمةديياااااد مح 

 تةد  البةااااااخير المي يم  مح راللها م االأل االالخاد على بدائه م و

هاه الممارسااااااااد ال خيعر األردو المي تخبط بيح معاااااالحر 

على الحداالال والم اال د وترثخ االالخاد الةامليح الي الةااااااخ رم 

رعااارو  هده  على باص  تةااجةه و اهمماي االالخاد الي الةما 

م رة رساااامدامر [16]و [3]تحعيق األهداف المل يمير الي ساااابيا 

األدا  البيلي للةااخ ر تةممد بةاا ا  بيخ على ممارساااد ردارل 

الم اال د الفيااخا  للةااخ ادم ولمحفيال المدرا  واالالخاد أيخ 

البيلير للةااااااخ اد  الإة ردارل اإلدارييح على مبادراد اإلدارل 

الم اال د الفيااااااخا  لها مةااااااااهماد  بيخل الي ذلكم ويم ح 

للةااااخ اد ت بيعها ب خيعميح مثا المالير وأيخ الماليرم البة  

الةخ اد ت االئ االالخاد ماليان )مثا الحداالال والم اال د واللعدد( 

على بدائه  البيلي الجيدم والي بة  الةااااااخ اد األرخو  يم  

د م اال د أيخ مالير مثا ) دائال/ اااااااهاداد تعديخ ملل االالخا

 م[17] را ر / بوسمر اخف( ألدائه  البيلي الجيد

 :المستدام األداءمفهوم اً: لثثا

مح ربا االم  ( 1980)عاي الوص مخل  ظهخ مفهدي الملمير المةمدامر

عر بةلداة ير(  الممحدل مح رالص وثي )اساااااامخاتيجير المحاال ر ال دن

اعدادها االتحاد الدولي للمحاال ر على البيلر والعلدوق واامخق الي 

  ث  ا اااااادرد اللجلر الةالمي لل بيةر  وبخنامج االم  الممحدل للبيلر

( وثيعر ارخو بةلداة)مةاااااامعبللا 1987الةالمير للبيلر والملمير عاي )

وت  ععد مجمدعر  المةمخق( بلدرد اليها مع لل الملمير المةمدامر

( ث  مرتمخ 1992تمخ ريدد   انيخو عاي )مح المرتمخاد مثا مر

( ومرتمخ 1995( ومرتمخ  دبلهااا ح الي عاااي )1994بخبااادوس)

( ومرتمخ 2002) ( ومرتمخ  دهانةاااااابخج ساااااالر2000) نيديدرق

 (2017) ( ومرتمخ نيديدرق عاي2012ارخ الي ريدد   انيخو )

ويم ح تةخيف االسمدامر على انها مجمدعر مح الممارساد  م[18]

المي ترديها الةااخ ر ل ي تلبي احميا اد الحاتااخ دوة المةاااس او 

 على ردرل اال ياص العادمر على تلبير احميا اته  الفا ااااااار المأثيخ

ووالعان لمراااااااخ داو دنال لمفهدي االساااااامدامر الانه يل خ الى  م[19]

اسااالدل عما يم ح الةاااخ ر مح بلا  ريمر االدا  المةااامداي على انه 

فادل مح الفخص  ها على االمد البةيد عح مخيق االساااااام لمةااااااااهمي

المماحر والمةاما مع المفامخ وادارتها ورا اااااار المفامخ اللا مر 

ير ماعير والبيل هاا يممد عح الماييخاد االرمعاااااااادير واال م   الهد ب

نو المالير با   واليهم  العط بالجدارارج الحدود المل يمير للةاااااخ ر

يةاااما ايياااان االهمماي بمعاااالل المجممع والالبائح والةامليح والبيلر 

 م[20] ال بيةير واال ياص المةمعبلير

 :المستدام األداءرابعاً : أبعاد 

   : [22]و [9]و [18]و[21] يميمح االدا  المةمداي االبةاد االتير

يةااامل للا تد ااايف المجاالد البيلير والمجاالد  :البعد البيئي م1

المااأثيخ ويم ح تةخيف بمعااديخ المااأثيخاد البيلياارم لهااا الفخعياار 

للبيلر بةاااااابو المدرا  لماييخاد المي تحعااااااااالبيلي على بنه 

بو أيخ مبااخ  ولها تأثيخ تار محمما بة ا مبااخ البةخ  

 )مح معااااادر رزعاج بةااااايط رلى تدميخ( على اسااااامدامر البيلر

رة على  ااااااحر اإلنةااااااااةم  مح ث   ال بيةير والل   البيلير  و

رخاراد وبنة ر الةخ اد لها تأثيخ حممي على البيلر ال بيةير 

بيلما يم  تلفياهام رد ت دة هاه اآلثار مختب ر باسمفداي الةخ ر 

    ورنما ها مح الملدث واللفايادللمدارد الةياااااادير بو أيخها

 م [23]بو ردماتها /وبنة مها األرخو وملمجاتها و

لمعيي  األدا  اال مماعي هاا البةد يةاااااامفدي  البعد اإلاتماعي: م2

يعدي بمعيي  الةدارو اال مماعير للةاااام الةاااخ ر الهد للةاااخ رم 

مح حيث مدظفيها  ال ساااااايمالجميع ب ااااااحال المعاااااالحر  و

 وزبائلها)ظخوف الةما  مةااامدو األ خ  الممييال(  مدرديها  

  المجممةاد المحلير )الةااااااالمر واآلثار اللفةااااااير للملمجاد(

يميل للا و  احمخاي الثعاالاد( والمجممع بةااا ا عايم )مياااايعاد
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ثر  تحلياا المجااالد اال ممااعيار المد ددل الي األدبيااد الحادي

  وحعدق مةاار مجاالد ا مماعير: ظخوف الةماالممييال بيح ر

ةمال   والممارساااد اإلنةاااة  وااللمالاي المجممةي  وريااايا ال

وبمد و هاا البةد تعدي الةااااااخ ر باالهمماي  م[23] المجارير

واسااامخاتيجير بعاااياأر وتحديد االهداف ذاد البةد اال مماعي 

وتخورل و دد المالاي واتل واتحر لمحعيق تلك االهداف  

ورلداد تدزيع وتعاااااامي  ملمجاااد  مح ربااا االدارل واالالخاد

وتفياااااايالد الالبدة ومةاملر ونمدذج تةاااااالي  تلبي حا اد 

 م[24] الالبدة والمدظفيح بة ا مةروص ا مماعيان 

يمعاااو اهمماي هاا البةد نحد زيادل رالاهير  البعد اإلقتصكككادي: م3

االالخاد مح رالص نعاااااايبه  مح الملمجاد والفدماد الممةلعر 

وبمد و ن اي ارمعااااااد   بالعاااااحر والةااااا ح والمةلي  واللعا

مةاامداي يةاام يع تعدي  ساالع وردماد بةاا ا مةااممخ وباالم اة 

يل خ الى االهداف المالير على انها الةلعخ و م[18]المح   بها

الخئيةاااي لعياس هاا البةد  وتةاااه  هاه المرااااخاد المالير الي 

 المعارنر بيح معاييس الملاالس والمةدص الةاي لعاااااالاعر مةيلر

 ديد مةدص االربا  ومدامح اللمد المي تحعع والمةاهمر الي تح

 م[25]وتةاعد الةخ ر الي االيفا  بديدنها

 : الجانب الميداني  ث الثالثالمبح

معاالع االلبةاار الجاهالل  تأساايست   :المعمل المبحوثأوالً: وصككف 

سلر ( رط انما ي ويعدي ملمجاد 15( ويي  )1982) الي المد ا 

وامفاص وحاليا يعدي بمعااااااليع مملدعر مح مالس ر الير ونةااااااائير 

 ماماد للدراير مح  درونا وتا ي ملمجاته مة   الةاااااادق المحلي 

لمديلر المد ام ويي  المعلع مال اد اللير وادارير تمممع بالفبخل 

والمهارل الي مجاص المفعاااا  ولدو االالخاد الةامليح الي المعاااالع 

 مالخأبر واالسمةداد للمةار ر والمةاوة الي مجاص البحث الةلمي

( الةااماد المي يمةاا  2وص )ديدتاال الج ثانياً: وصككف عينة البحث:

 ( مةمجيوم 42بها االالخاد الايح املمه  عيلر البحث البالغ عدده  )

 

 المعملفي  األفراد المبحوثين ( سمات2الجدول )

 المركز الوظيفي

 الخط األول مدراء الوسطىاإلدارة  اإلدارة العليا

 % الةدد % الةدد % الةدد

4 9.5 23 54.8 15 35.7 

 مدة الخدمة

 فأكثر21 16-20 11-15 6-10

 % الةدد % الةدد % الةدد % الةدد

2 4.8 4 9.5 14 33.3 22 52.4 

 التحصيل الدراسي

 بكالوريوس دبلوم فني إعدادية

 % الةدد % الةدد % الةدد

5 11.9 12 28.6 25 59.5 

 سمبانرمعممادان على رسممارل اإلا باحثيحالالجدوص مح رعداد المعدر:  

 

دارل الةليااا والدساااااا ى بة اإل (2يالحظ مح الجاادوص )و

ح  المبحدثي األالخادر مالي نةاااااابر مح  (64.3%) للمةما مثل 

مما يدص على اساااااامهداف البحث الحالي لةااااااخيحر مهمر دارا 

المعلع والمي لها العدر والعالحير للمةاما مع ممايخاد البحث 

 األالخاد الةاملدةواال ابر على العخاد اسااااممارل االساااامبياة  اما 

 تأثيخوله   (34.7%الةامليح الي الفط االوص ال ان  نةاااااابمه  )

 بيخ على عمليااار اإلنمااااج  ويم  عح مخيعه  تحعيق بهاااداف 

الي األالخاد مدل ردمر  ان م وبفعاااااادص الي حيح  المعاااااالعم

مح هرال  االالخاد   %(95.2)تبيح بة   الملعاااااااااو الحاااالي

وهي  رسل لعةخ وحدر لىتاليد عفبخل يمممةدة بعدر  بيخ مح ال

بر يم ح ساااااالداد  الفبخل  مح راللها ا مةاااااااال لألالخادملاساااااا

مهاااامه  المي تف  العخاراد  الم لدبااار لعاااااالعالمةخالااار و

 ياةساااامباإلبسااااممارل على اله  العخاد  ردرته ة س وت  الدظيفير

 ومياميلهام
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 عحمح ا ا اال ابر ثالثاً: تحليل ومناقشكككككككة تسكككككككا الت البحث: 

تةاااا الد البحث  ت  االعمماد على الممدساااط الحةاااابي واالنحخاف 

ممارسااااد المةيار  للمةخف على اتجاهاد االالخاد المبحدثيح ازا  

 مادارل المدارد البةخير الفيخا  واالدا  المةمداي الي المعلعم

هااا يمملااك األالخاد المبحدثيح  :االول للبحككثالسككككككؤال  .1

المدارد البةااخير مارساااد ادارل متعاادران واتااحان عح 

( اة المراااااخ 3) ت هخ اللمائج الي الجدوص ؟الفيااااخا 

ال لي للممدساااط الحةاااابي يدص على تبلي المةما لدر ر 

ممدسا ر لممارسااد ادارل المدارد البةاخير الفياخا   

(م 1.17) ( وبانحخاف مةيار 3.84حيث بلا  ريممه )

واليما يف  مةاااااامدو تبلي ممارساااااااد ادارل المدارد 

يمياال اة فيااخا  على المةاامدو الجالئي  البةااخير ال

بالمختبر االولى   حل االريااااااخالمدظيف ممارساااااااد 

 ممدس روبدر ر تداالخ  (3.68)وبممدسط حةابي ردره 

د ممارسااااااد و ا  (م1.14) وبانحخاف مةيار  ريممه

مدريو والم ديخ االريااااااخ ير ال ثان بر ال   و اة بالمخت

 ( وبانحخاف مةيار 3.55)لها  حةااااااابيالممدسااااااط ال

ث   ااا د م ودر اار تداالخ ممدساااااا اار  (1.17) ريممااه

بااالمختباار الثااالثاار ممااارسااااااااد تعيي  االدا  االريااااااخ 

 (3.42)انحخاف مةياااار  وبممدساااااااط حةاااااااااابي و

ودر ااار على المدالي  (1.05) واالنحخاف المةياااار 

المةدي  والمحفيال د ممارساااد و ا  متداالخ ممدساا ر

الحةابي لها   و اة الممدسط االريخلبالمختبر  االريخ

(  ودر اار 1.31( وبااانحخاف مةيااار  ريممااه )3.28)

وهاا يدص على و دد تعاااااادر لدو تداالخ ممدساااااا رم 

 مممارساد ادارل المدارد البةخير الفيخا األالخاد عح 

 ( دراة توافر ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء3الجدول )

 الترتيب دراة التوافر االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المكونات

 1 عالية 1.14 3.68 ممارسات التوظيف االخضر

 2 متوسطة 1.17 3.55 االخضر والتطوير ممارسات التدريب

 3 متوسطة 1.05 3.42 ممارسات تقييم االداء االخضر

 4 متوسطة 1.31 3.28 ممارسات التعويض والتحفيز االخضر

  متوسطة 1.17 3.48 العام المؤشر

 باحثيحالمعدر: الجدوص مح اعداد ال

مداي  ما يخاها  االدا ماهي در ر ممارسااااااااد  .2 المةاااااا

( الى 4) الجدوص يدتاال ؟المةمااألالخاد المبحدثيح الي 

 االدا اة ريمر الممدسااااااط الحةااااااابي لدر ر ممارساااااار 

 وبااانحخاف مةيااار  راادره( 3.67المةاااااامااداي بلااا  )

المةمااا بمحعيق الملمياار  اهممااايويفةااااااخ ذلااك  (1.12)

دارا ارةااااا  المةما البيلير  نةاااااخ المفاهي و المةااااامدامر

 موتمح مةرولياد مهاي المةما

 المستدام االداءدراة توافر ممارسات  (4الجدول )

 دراة التوافر المعيارياالنحراف  ط الحسابيالمتوس البعد

 عالي 1.12 3.76 المستدام االداء

 باحثيحالالمعدر: الجدوص مح اعداد 

 

ممارسات ادارة الموارد إختبار عالقات االرتباط بين رابعاً: 

   البشرية الخضراء واالداء المستدام

ممارسااااد  مةلدير بيحلى و دد عالرر ارتبام ر (5) الجدوصيةااايخ 

 ريمربلا   رذ  ادارل المدارد البةااااخير الفيااااخا  واالدا  المةاااامداي

  (0.05( علد مةااامدو مةلدير )*0.89) االرتبام )المرااااخ ال لي(

جر وارع الةالرر المي  نهوتة س هاه اللمي ما زاد  اااااااااارد الى ا  ل

 لما  المةما بممارسااااد ادارل المدارد البةاااخير الفياااخا  اهمماي 

ردرته على  عالز مداي  اتحعيق االدذلك مح  وهاا يلمعي مع  المةاااااا

ر اليها الى اة ممارساد ادارل المدارد البةخير اابالمي  [9]دراسر 

ةمداي ةه  الي تةاليال االدا  الم وبعدد ررمبار عالراد  مالفيخا  ت

االرتباام على المةاااااامدو الجالئي بيح مماارسااااااااد ادارل المدارد 
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المةاامداي الي المةما  ت  تحليا عالراد البةااخير الفيااخا  واالدا  

 ي:أتاالرتبام بيلهما و ما ي

 

 *ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء واالداء المستداممكونات ( نتاأل  عالقات االرتباط بين 5الجدول )

 المتغير المعتمد                         

 المستقلالمتغير   
 المستدام االداء

 0.74* ممارسات التوظيف االخضر

 0.71* ممارسات التدريب والتطوير االخضر

 0.59* ممارسات تقييم االداء االخضر

 0.67* ممارسات التعويض والتحفيز االخضر

 0.89* المؤشر الكلي

 (0.05تد د عالرر ارتبام ذاد داللر مةلدير وبمةمدو مةلدير ) النتيجة

 القرار االحصاألي
والختياتها الفخعير الملبثعر ملها  رال  الختير الةدي الخئيةر االولى

 وربدص الفختير البديلر الخئيةير والختياتها الفخعير الملبثعر ملهام

    N = 42  , *p ≤ 0.05  على تد  نمائج الحاسبر باحثيحالجدوص مح رعداد الالمعدر:      

: المسكككتدام واالداء ممارسكككات التوظيف االخضكككرالعالقة بين  .1

( الى و دد عالرر ارتبام مةلدير مد بر بيح 5يةاايخ الجدوص )

المةاااامداي وبلا  ريمر  ممارساااااد المدظيف االريااااخ واالدا 

وتلمعي (م 0.05)ردره ةاااااامدو مةلدير وبم( *0.74االرتبام )

المي  [9]و[7] (2017)الةاااااا ارنر   مع دراساااااارهاه اللميجر 

بنه يم ح للمةما رظهار رلمالامه الي مجاص  اليها رلى وابااااااااار

االساااامدامر والحفاظ على البيلر عح مخيق رساااامفداي المدظيف 

اإلالمخاتااااااي وانجاز مم لباد عملير المدظيف باالعمماد على 

االنمخن   ويم ح لممارسااااااد المدظيف االرياااااخ بة تة س 

بالبيلر مح رالص تياميح العياايا البيلير الي الد ف رهممامها 

الدظيفي تااااامح ا لدل االسااااامدامر ومدرع المةما على الديو 

واة يمياااااامح المدظيف االريااااااخ مةلدماد تف  االلمالاي 

البيلي للمةما وذلك لجال االالخاد الايح يرملدة بملك المفاهي  

ئا االعالي  ير  وهاا يم ح اة يدتاااااال مح رالص وساااااااا البيل

 هماد الي المةرولير اال مماعير والبيلير واالرمعاديرم مةا

االداء وممارسككككككات التدريب والتطوير االخضككككككر  العالقة بين .2

( الى و دد عالرر ارتبام مةلدير 5: يةاايخ الجدوص )المسككتدام

ممارساااااااد المدرل والم ديخ االريااااااخ واالدا  مد بر بيح 

مةلدير ةاامدو وبم( *0.71االرتبام )ريمر بلا   المةاامداي  رذ

 حميلالو  [12]و[11] ميوتلمعي هاه اللميجر مع دراس(م 0.05)

ت بيق بخامج تدريو تميااامح اعمباراد  رلى بةا ما اليهوبااااار

بيلير تةاااه  الى حد  بيخ الي تةاليال ردرل المةما على االممثاص 

وتحديد مةرولياد ومهاي االالخاد الممةلعر  للمةخيةاد والعدانيح

وتةااااجيةه  على  المةماوتحةاااايح  اااادرل بالعيااااايا البيلير 

 المةار ر الي االنة ر المي تف  حماير البيلرم

: المستدام ممارسات تقييم االداء االخضر واالداءالعالقة بين  .3

( الى و دد عالرر ارتبام مةلدير مد بر بيح 5يةاايخ الجدوص )

  رذ بلا  ريمر ممارساد تعيي  االدا  االريخ واالدا  المةمداي

تلمعي هاه رذ (م 0.05مةاااااامدو مةلدير )وب( *0.59)اإلرتبام 

بنه  لما رلى المي تةاااايخ و [9]و[12]ر دراساااانمائج اللميجر مع 

ةامليح اليه اهمماي زاد   بمعيي  األدا  للمداردالمةما واالالخاد ال

المةما ااااااجع    لما بيليرالمةاييخ الهداف واأل والقالبةاااااخير 

مح حماير البيلر  وتةااااااه  الي  ديدل  بال ارتدليد على واالالخاد 

االرمعااادير واال مماعير والبيلير اسااممخارير الملمير تياامح  ث   

 المةما ريد الدراسرم الي المةمدامر

 ممارسككككات التعويض والتحفيز االخضككككر واالداءالعالقة بين  .4

( الى و دد عالرر ارتبام مةلدير 5: يةاايخ الجدوص )المسككتدام

ممارسااااااد المةدي  والمحفيال االرياااااخ واالدا  مد بر بيح 

( وبمةاامدو مةلدير *0.67المةاامداي  رذ بلا  ريمر االرتبام )

سر0.05) تأسيساً  م [9]و [12] (م وتلمعي هاه اللميجر مع درا

 للبحث الخئيةر األولى الةديالختير رال  يم ح  على ما تقدم

ريد  المةماالملبثعر ملها على مةاااااامدو الختااااااياتها الفخعير و

وربدص الفختاااير الخئيةاااير البديلر والختاااياتها الفخعير  البحث

 مالملبثعر ملها

102                       (95-110)



 

 
 

 

 2022آب   ........ دور ممارسات – نرسين و محمد مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
ممارسككات ادارة الموارد البشككرية عالقة األثر بين خامسككاً: إختبار 

 تأثيخ رلى و دد (6) : يةاااايخ الجدوصالخضككككراء واالداء المسككككتدام

 الي  ماالن ر لممارسااااااد ادارل المدارد البةاااااخير الفياااااخا مةلد  

 المأثيخويةالز هاا  مالمةما ريد البحث على مةاامدوالمةاامداي االدا  

( وهي ريمر ا بخ 23.24) ( المحةاااااادبر والمي بلا  ريممهاFريمر )

( وعلد 4,37( علد در مي حخير )2.6) مح العيمر الجدولر البالار

( 0.67) (2R(م وبلا  ريمر مةاما المحديد )0.05) مةاامدو مةلدير

( مح االرمالالااد والمباايح المفةااااااخ الي %67وهااا يادص على اة )

  ممارساد ادارل المدارد البةخير الفيخا  المةمداي يفةخه االدا 

ئير يعاااةو المح   بها  او رد ااما لممايخاد عةاااداليخ ع الباري بما 

تخال   على ما تقدم تأسككيسككاً والبحثم  مف طت دة أيخ دارلر الي 

الفختاااير الخئيةاااير الثانير للبحث وتعبا الفختاااير الخئيةاااير الثانير 

ممارسااااااد ادارل المدارد مةلد  ل تأثيخالبديلر والمي مفادها" يد د 

المةاااامداي"م اما اليما يف  عالراد  االدا الي  البةااااخير الفيااااخا 

 لممارسااااااد ادارل المدارد البةاااااخير الفياااااخا المفعااااايلير  المأثيخ

( وارمبار Bممابةر مةامالد )   الانه يمياااااال محالمةاااااامداي االدا و

(T لها رة اعلى تأثيخ )ارساد ادارل المدارد البةخير الفيخا  ملم

مداي  الي االدا  ممارسااااااااد المدظيف االريااااااخ يمخ ال الي المةاااااا

وهي اعلى مح  (3.74( المحةاااااادبار )tوباداللار )( 0.478)بمعادار

ممااارسااااااااد الماادرياو  دو ااا   (1.6) ريممهااا الجاادولياار والبااالااار

( t( وبداللر )0.075بمعدار )وبالدر ر الثانير والم ديخ االريااااااخ 

  (1.6وهي اعلى مح ريممها الجدولير والبالار ) (1.821المحةدبر )

بالدر ر الثالثر بمعدار ممارساااااااد تعيي  االدا  االريااااااخ  دث   ا 

وهي اعلى مح ريممها  (1.781( المحةاااااادبر )t( وبداللر )0.213)

يم ح رال  الختااااير  اتسككككاقاً ما ما تقدمم (1.6الجدولير والبالار )

ةر  ةير الثانير والختياتها الفخعير وربدص الفختير الخئي الةدي الخئي

 المةماالبديلر الثانير والختياتها الفخعير الملبثعر ملها على مةمدو 

 ريد البحثم

 *المعملعلى مستوى  ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء في االداء المستدام( تأثير 6الجدول )

 المتغير

 المستقل

 

 

 المتغير

 المعتمد

Bo 

ممارسات 

التوظيف 

 االخضر

ممارسات 

التدريب 

 والتطوير

 االخضر

ممارسات 

 تقييم االداء

 االخضر

ممارسات 

التعويض 

 والتحفيز

 االخضر
2R 

F 

B1 B2 B3 B4 الجدولية المحسوبة 

 االداء

 المستدام

 

0.140 

 

0.478 

(3.74  ) 

0.407 

(3.01) 

0.230 

(2.52  ) 

0.075 

(1.821) 

0.67 

 

23.24 

 
2.6 

 (0.05و دد عالرر تأثيخ ذاد داللر مةلدير علد مةمدو مةلدير ) النتيجة

القرار 

 االحصاألي

الفختير البديلر الخئيةير الثانير والختياتها رال  الختير الةدي الخئيةير الثانير والختياتها الفخعير وربدص 

 البديلر الملبثعر علها

 N= 42 , *p ≤ 0.05              على تد  نمائج الحاسبر        باحثيحالالجدوص مح اعداد المعدر: 

                                                    df (4, 37  )المحةدبر          t)   ( تةيخ الى ري   

 

 والتوصياتستنتااات : اإلالرابا المبحث

 ستنتااات اإلاوالً: 

األالخاد المبحدثيح  اباد نمائج المحليا االحعااااائي إلبظهخد  م1

 :االتيتجاه تةا الد البحث 

ممارساااااد المدظيف ة بلةااااراص االوص اتياااال رلى اباللةاااابر  -ب

بالمختبر االولى  مما يرااااااخ ا مال واتفاق  االرياااااخ  ا د

م بهمير هاا البةد الي تحعيق االدا  المةاااااامدايعيلر البحث على 

 تبربالمخ  ا د ممارساااااااد المدريو والم ديخ االريااااااخث  

 بالمختبر الثالثر ممارساااااااد تعيي  االدا  االريااااااخو  الثانير 

 مممارساد المةدي  والمحفيال االريخ رابةان  واريخان 

لةاااراص الثاني للبحث حدص اا اباد االالخاد المبحدثيح ظهخد ا -ل

 بدر ر عاليرالمةامداي  ا د  االدا  ممارساردر ر تداالخ واة 

االمخ الااا  ية س ماادو اهمماااي المةمااا واالالخاد المبحدثيح 

 مالبيلير والملمير المةمدامر مدتدعادبال

 االتي:  المحليا االحعائي لةالراد االرتباماظهخد نمائج  م2

ادارل المدارد ممارساد و دد عالرر ارتبام مةلدير بيح  -ب

 المةمداي االدا مع  البةخير الفيخا 

ممارساااااااد المدظيف اة اردو عالرر ارتبام  ان  بيح   -ل

 مالمةمداياالدا  و االريخ
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بالمختبر  ممارسااااد المدريو والم ديخ االرياااخ د ا  -د

بالمختبر  ممارسااااااد تعيي  االدا  االرياااااخ الثانير  وحا

و ا د ممارسااااد المةدي  والمحفيال االريااخ   الثالثر

 مبالمختبر الخابةر

الخئيةااير االولى للبحث والختااياتها  الةدمير تخال  الفختااير م3

الفخعير وتعبا الفختاااير الخئيةاااير البديلر للبحث والختاااياتها 

 الفخعيرم

تحلياااا عالرااااد االثخ بيح ممايخاد البحاااث اظهخد نماااائج  م4

 االتي:

لممارسااااااد ادارل المدارد البةاااااخير مةلد   تأثيخهلاق  -ب

 المةمداياالدا  الي  الفيخا 

( لها T( وارمبار)Bاتيااال مح رالص ممابةر مةامالد )  -ل

ادارل المدارد البةااااااخياار ممااارسااااااااد رة اعلى تااأثيخ 

ممارسااااااد المةااااامداي يمخ ال الي  االدا الي  الفياااااخا 

و ااا د ممااارسااااااااد الماادرياو  المدظيف االريااااااخ 

ث   اااا د   والم ديخ االريااااااخ باااالمختبااار الثاااانيااار 

ثر   ثال بر ال بالمخت مارسااااااااد تعيي  االدا  االريااااااخ  م

و ااا د ممااارساااااااااد المةدي  والمحفيال االريااااااخ 

  مبالمختبر االريخل

تخال  الفختاااير الخئيةاااير الثانير والختاااياتها الفخعير   -د

ختاااااياتها الالخئيةاااااير الثانير ولر يوتعبا الفختاااااير البد

 الفخعيرم 

 

 التوصياتثانياً: 

على در ر  المسكككتدام االداءاة حعااادص در ر ممارسااار  م1

عالير يدص على االهمماي ال بيخ مح ربا الةما بهاا البةد 

 مح رالص االتي: يمحعق وتةالياله

حالمر مح الفدماد المةليمير والعاحير الجي دل  تعدي  -ب

 لجميع األالخاد الي المةمام

رنةا  عملير انماج وممارساد آملر ومةمدامر وذاد  -ل

 رنما ير عالير وبيلر  حيرم

الةامليح اة  لألالخاديلباي بة تدتاااال ادارل المةما  -د

 هدف الملمير المةمدامر هد هدف مديا االمدم

تاااخورل اة تحعق الملمير المةااامدامر المدازنر بيح  -ث

اساااااامفاااداي المدارد المملدعااار وبيح الحاااا ااار رلى 

 بحيث ي دة هلاق تخابط ممدازة بيلهمام االسمثمار 

ممارسكككككات التوظيف الجانو المختبط الةما على تةاليال  م2

 مح رالص االتي: االخضر

دمج عاادد مح المهاااي والدا باااد والمةاااااارولياااد  -ب

فر ووتااااااةها  لر الي  ا وظي ير البي عر بحما الممةل

 مدتع الملفيام

تيااااميح ال فا اد الفيااااخا   ةلعااااخ راص الي  -ل

 الدظيفرممدا فاد ااأا 

اعاااداد الملبر بةااادد المدظفيح وبندال المدظفيح  -د

الم لدبيح لملفيا مبادراد وبخامج وبنةااا ر اإلدارل 

  اإلنمااااج األن ف  ISO 14001البيليااار )مثاااا 

 وأيخها(م

ع س الةااياساار واالساامخاتيجياد البيلير للمةما الي  -ث

 مسياسر المدظيف الفا ر به

تدريب ممارسككككككات التعدير الجدانو المختب ر  تاااااادرل م3

 مح رالص االتي: االريخ والتطوير

تداليخ المدريو البيلي ألعياااااااا  المةما )مدظفيح  -ب

 ومدرا ( لم ديخ المهاراد والمةخالر الم لدبرم

للمدعياار البيلياار لفلق "وعي  اعااداد بخامج تاادريااو -ل

  مبيلي" بيح العدو الةاملر

تحليا وتحديد احميا اد المدريو البيلي للمدظفيح  -د

 بالبيلرم مان لجةله  ب ثخ اهمما

التعويض ممارسكككات وتااادرل تعدير الجدانو المختب ر  م4

 االريخ مح رالص االتي: والتحفيز

بدا   يد / بدا  م االأل األدا  البيلي للمدظف )تداليخ  -ب

 اد (مميعاأيخ بدا  ممماز و

تعدي  حداالال لمةجيع األنة ر والةلد ياد العديعر  -ل

 للبيلر )مثا رعادل المدويخ وردارل اللفاياد(م

المهاااراد  االالخاد الااايح ي مةاااااابدةم اااالااأل تداليخ  -د

 مالفيخا 
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 (1) الملحق

    

 

 م/ استمارة االستبيات 

 

 المحترم: السيد المجيب على أسئلة اإلستمارة

 الةالي علي   ورحمر هللا وبخ اته 

دور ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء في األداء المستدام: دراسة إستطالعية يع بيح بيدي   رسممارل رسمبياة للبحث المدسدي )ن     

نجاز إلن الران مح ثعملا بمةاون   ممايخاد البحث ور تجاهرسااااام الل آرائ    لاخض( ج وآلراء العاملين في معمل االلبسكككككة الجاهزة في الموصكككككل

سمةممد على درر آرائ   المي هي  يلمج عله مح تد يادبدناهج علمان رة درر البحث وما  المدتحرفعخاد والعان للمةاهمم   بملئ اإلسممارل و البحث

 رعمالازنام تعديخنا و مدتع

( والم لدل ررميار البديا الا  يم ابق مع و هر بةاااادل ال بتفق -اتفقال  -محايد -بتفق -)اتفق بةاااادل بدائا هي رمةاااار ساااامجد بماي  ا عبارل     

 (  الي الم اة الملاسو الا  ية س ربيك م بدتع عالمر ) وذلك ن خق الملاسبر 

 المالح اد :

 ال حا ر لا خ االس  على اإلسمبانر م -1

 سمعمعخ المةلدماد المة ال مح ربل   إلأخاض البحث الةلمي العط م -2

 م الة ذلك سيجةا االسممارل أيخ  الحر للمحلياعدي تخق ب  العخل دوة ر ابر يخ ى  -3

                                                                                      

 مع الائق المعديخ واالحمخايججج

 اةالباحث                                                                                               

 دم نةخيح الالل الاخباو                                                                                   

 محمد مليو محمدد الدباغيم                                                                                   
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 أوالً: بيانات عامة

 المركز الوظيفي: .1

  :مدة الخدمة .2

   

  

 

 . التحصيل الدراسي:3

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 . النوع االاتماعي:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16-20من   11-15من   10 -6من 

 فأكثر 20

 دبلوم 
اعدادية 

 فاقل

 بكالوريوس

 ماجستير دكتوراة

 ذكر انثى
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 ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء. ثانياً:

 

                                          مممارسات التوظيف االخضر .1

 العبارات
أتفق 

 بشدة
 محايد أتفق

ال 

 أتفق

ال أتفق 

 بشدة

X1 تخو اخ ملا اة البةد البيلي علعخا مهما الي الد ف الدظيفيم      

X2 تعمي  الدظائف بلا ان على المفاهي  الفيخا  تحاوص اخ ملا      

X3 
 مدتدعادللةما ممح لديه  الماي بال الممعدميحارميار االالخاد  تفيا اخ ملا

 البيليرم
     

X4 تحدد اخ ملا مم لباد ااا الدظيفر والعا للمم لباد البيليرم      

X5 تمبلى اخ ملا اهداف بيلير يم  بمد بها ارميار االالخادم      

 مممارسات التدريب والتطوير األخضر. 2

 العبارات
أتفق 

 بشدة
 محايد أتفق

ال 

 أتفق

ال أتفق 

 بشدة

X6 البيلير الي  ميع ر داد المدريوم مدتدعادتمبلى ادارل اخ ملا ال      

X7 تةالز البخامج المدريبير الي اخ ملا مح تعلي  االر ا  البيليرم      

X8 تةممد اخ ملا على تعانر المةلدماد الي المدريو لمففي  اسمفداي الدرقم      

X9 
تحعق اخ ملا االنةجاي بيح المدظف والبيلر مح رالص بخامج المدريو والم ديخ 

 لديهام
     

X10 
تعدي الةخ ر  بلةخ المدعير وتعاس  المةخالر بيح االدارل واالالخاد الةامليح 

 بفعدص البخامج البيليرم
     

 ماألخضرممارسات تقييم األداء . 3

 العبارات
أتفق 

 بشدة
 محايد أتفق

ال 

 أتفق

ال أتفق 

 بشدة

X11  تعيي  األدا متةةى اخ ملا العمماد بهداف اإلدارل البيلير الي نمدذج      

X12 
تدالخ اخ ملا المااير الة ةير الالخادها الةامليح تةبيخان عح مدو ردرته  لمحعيق 

 األهداف البيلير
     

X13 
تةةى اخ ملا لمعيي  االالخاد مح  انو ادارل المدارد البةخير والعان ألهداف بيلير 

 محددلم
     

X14 
األدا  تةه  الي تدليد بال ار  ديدل تف  تُةجع اخ ملا على تبلي مةاييخ تعدي  

 حماير البيلرم
     

X15 
تحاوص اخ ملا  مابر المةاييخ الممةلعر بالبيلر ومراخاد لألدا  األريخ العديق 

 للبيلر الي بخامج المعيي  لملفياهام
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 2022آب   ........ دور ممارسات – نرسين و محمد مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
                                          ماألخضرممارسات التعويض والتحفيز . 4

 العبارات
أتفق 

 بشدة
 محايد أتفق

ال 

 أتفق

ال أتفق 

 بشدة

X16 
للةخ ر ارمخاحاد تةالز الجهدد الفيخا  ت االئ الةخ ر االالخاد الايح يعدمدة 

 مادائها البيليوتحةح 
     

X17 
تةةى اخ ملا لخبط ر ط الم االاد بيح اال در المةممدل على المهارل مع 

 المهاراد البيلير الم مةبرم
     

X18 يُةجع ن اي الحداالال الي اخ ملا على  تعدي  المبادراد البيليرم      

X19 تعدي الةخ ر عالواد اهخير الاليا ادارل بيلير الي ارةامها ووحداتهام      

X20 
تةممد الم االاد الممةلعر باالعمخاف بجهدد االرخيح على  ما يحععدنه مح 

 انجازاد بيليرم
     

 

 المستداماألداء ثالثاً: 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة العبارات

X21 
البيلر على بلا  تدازة نةبي بيح باسممخار  اخ ملا تُةلى

 موبيح بنة مها
     

X22 
المداد الةامر  تعليا  ميرالى باسممخار اخ ملا  تخ ال

 النة مها وعملياتهاموالف خل 
     

X23  البيليرالفا ر لمةاييخ ابة ا  بيخ بتممثا اخ ملا      

X24 
اخ ملا بالمةاهمر بأعماص ت دعير للمحاال ر على  تُةلى

 البيلرم
     

X25  األربا موتة ي  تةما اخ ملا والق مبدب زيادل      

X26 
 الهدر للمداردمعلي   مير لب فا ل اخ ملا مداردها  تةمفدي

 المماحرم
     

X27 
  بيخان يةه  الي تمميح الم انردعمان ح دميان اخ ملا  تملعى

 ملها الملاالةير
     

X28 
وتخايد اسمهال ها الحفاظ على معادر ال ارر أيخ الممجددل 

 ممح اولدياد الةياسر االرمعادير لةخ ملا
     

X29 
المحاال ر على  حر بالخاد  تةه  الي ردمادت خ  اخ ملا 

 المجممعم
     

X30 
اولدياتها الي الدر  الحاتخ والمةمعبا هد تخو اخ ملا بة 

 محيال المجممع المحلي ددل تحةيح 
     

X31 
تةما اخ ملا باسممخار على تلبير مم لباد المجممع المحلي 

 الا  تةما اليهم
     

X32 مبيلر عما املر لألالخاد تةما اخ ملا باسممخار على تهيلر      
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