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امللخص 1

يهــدف البحــث الحالــي إلــى توصيــف واقــع ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء فــي الفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة 
الخضــراء فــي مصــر، كمــا يهــدف إلــى التحقــق مــن طبيعــة العالقــة بيــن هــذه املمارســات واالبتــكار األخضــر لــدى العامليــن بهــذه 
الفنــادق، وإلــى أي مــدى توجــد اختالفــات معنويــة بيــن اتجاهــات هــؤالء العامليــن نحــو تطبيــق ممارســات إدارة املــوارد البشــرية 
الخضــراء باختــالف خصائصهــم الديموجرافيــة. ولتحقيــق ذلــك تــم االعتمــاد علــى قائمــة االســتقصاء لجمــع البيانــات األوليــة 
باســتخدام عينــة عشــوائية طبقيــة قوامهــا 334 مفــردة مــن العامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء فــي مدينتــي 
80 فنــدق حصــل علــى هــذه الشــهادة بمصــر )%37.5(. وأظهــرت نتائــج  30 فنــدق مــن أصــل  الجونــة وشــرم الشــيخ ويمثــال 
الدراســة امليدانيــة أن هــذه الفنــادق تتبنــى ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء بشــكل مرتفــع، كمــا توصلــت النتائــج 
الــي أنــه ال توجــد اختالفــات معنويــة بيــن اتجاهــات العامليــن نحــو تطبيــق ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء باختــالف 
خصائصهم الديموجرافية النوع والسن، ووجود اختالفات معنوية بين اتجاهات العاملين نحو أبعاد االستقطاب واالختيار 
األخضــر و إدارة األداء الخضــراء واألجــور واملكافــآت الخضــراء فقــط وذلــك باختــالف مســتوي التعليــم. وأخيــًرا كشــفت النتائــج 
عــن وجــود عالقــة معنويــة ملمارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء الوظيفــي واالبتــكار األخضــر لــدى العامليــن بهــذه الفنــادق. 
الــذي يؤكــد ضــرورة اهتمــام الفنــادق بممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء مــن أجــل تحقيــق أعلــى مســتويات  األمــر 

اإلبتــكار األخضــر لــدى العامليــن.

الكلمات املفتاحية: ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء، الفنادق الخضراء، االبتكار األخضر.

املقدمة

 لالهتمــام املتزايــد فــى اآلونــة األخيــرة بالقضايــا البيئيــة كنتيجــة لبعــض الظواهــر الحديثــة كظاهــرة االحتبــاس الحــرارى 
ً
نظــرا

 للحفــاظ علــى 
ً
ومــا ينتــج عنهــا مــن تغيــرات مناخيــة مثــل إرتفــاع درجــة حــرارة األرض. أصبحــت العديــد مــن املنظمــات أكثــر توجهــا

البيئــة وهــو مــا يطلــق عليهــا »منظمــات صديقــة للبيئــة« وقــد بــدأت صناعــة الضيافــة وخاصــة قطــاع الفنــادق بجميــع أنحــاء 
.)Rahman et al., 2020( العالــم بتبنــى مفهــوم البيئــة الخضــراء

وتحــرص معظــم الفنــادق علــى تطبيــق املمارســات الخضــراء فــى العديــد مــن أنشــطتها وممارســاتها والتــى مــن شــأنها أن تســهم 
فــى تخفيــض تكاليــف التشــغيل، ومــن املهــم أن يــدرك مديــروا الفنــادق أن املمارســات الخضــراء يتعــدى تأثيرهــا علــى حمايــة البيئــة 
بــل ســوف ينعكــس ذلــك إيجابًيــا علــى  إيراداتهــا وزيــادة أرباحهــا وتعزيــز صورتهــا الذهنيــة لــدى عمالءها.تســتهلك الفنــادق كميــات 
 للبيئة، لذلك ينبغى توعية القائمين بإدارة الفنادق والعاملين 

ً
هائلة من الطاقة واملياه فى العمليات اليومية التى تشكل تهديدا

.)Shehata & Elfeel, 2017( بهــا وكذلــك روادهــا علــى املشــاركة بهــذه املمارســات البيئيــة الخضــراء
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يهــدف البحــث الحالــي إلــي توصيــف واقــع ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء فــي الفنــادق الحاصلــة علــي النجمــة الخضــراء 
فــي مصــر, كمــا يهــدف الــي التحقــق مــن طبيعــة العالقــة بيــن هــذه املمارســات واالبتــكار االخضــر لــدي العامليــن بهــذه الفنــادق، وإلــي 
أي مــدي توجــد اختالفــات معنويــة بيــن إتجاهــات هــؤالء العامليــن نحــو تطبيــق ممارســات ادارة املــوارد البشــرية الخضــراء باختــالف 
خصائصهــم الديموجرافيــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة امليدانيــة أن هــذه الفنــادق تتبنــي ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء 
بشــكل مرتفــع , كمــا توصلــت النتائــج الــي أنــه ال توجــد اختالفــات معنويــة بيــن اتجاهــات العامليــن نحــو تطبيــق ممارســات ادارة املــوارد 
البشــرية الخضــراء باختــالف خصائصهــم الديموجرافيــة النــوع والســن, ووجــود اختالفــات معنويــة بيــن اتجاهــات العامليــن نحــو أبعــاد 
 
ً
االســتقطاب واالختيــار األخضــر و إدارة األداء الخضــراء واألجــور واملكافــآت الخضــراء فقــط وذلــك بإختــالف مســتوي التعليــم. وأخيــرا
كشــفت النتائــج عــن وجــود عالقــة معنويــة ملمارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء الوظيفــي واالبتــكار االخضــر لــدي العامليــن بهــذه 
الفنــادق. األمــر الــذي يؤكــد ضــرورة إهتمــام الفنــادق بممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء مــن أجــل تحقيــق أعلــي مســتويات مــن 

اإلبتــكار األخضــر لــدي العامليــن.
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ومــع زيــادة الوعــي البيئــي و ظهــور املزيــد مــن الضوابــط البيئيــة فــى جميــع أنحــاء العالــم، تزايــد اإلقبــال علــى الفنــادق صديقــة 
البيئــة أو مــا يطلــق عليهــا »الفنــادق الخضــراء« مقارنــة بالفنــادق التقليديــة. وبالتالــي، بــدأت بعــض الفنــادق فــي تنفيــذ أســاليب 
مبتكرة مختلفة لزيادة خضرة عملياتها )Manakotla & Jauhari, 2007(، وينظر إلى  الفنادق الخضراء بأنها »منشآت صديقة 
للبيئة تقوم بتطبيق إستراتيجات مميزة لتقليل اآلثار السلبية على البيئة من خالل تنفيذ برامج لتوفير املياه والطاقة وتقليل 
 .)Alexander, 2002; Zsolnai, 2002; Han et al., 2010; Romppanen, 2010( .إنتــاج املخلفــات الصلبــة وإعــادة تدويرهــا
وتهــدف الفنــادق الخضــراء إلــى حمايــة البيئــة والنظــام البيئــى الطبيعــى املحيط،كمــا أنهــا تعمــل علــى رفــع الوعــى لــدى أصحــاب 

.)Wood, 2002( علــى البيئــة 
ً
املصالــح بمــا فــى ذلــك العامليــن بالفنــادق وروادهــا والســكان املحلييــن لتكــون أكثــر حرصــا

وأشــار )Quoquab et al., 2017( إلــى أن إدارة املــوارد البشــرية تعــد أحــد األنشــطة التنظيميــة التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى 
 لـــ )Rani and Mishra, 2014( يعتقــد العديــد مــن العلمــاء فــي مجــال 

ً
عمليــات املنظمــة وأدائهــا )األداء املالــي والبيئــي(. ووفقــا

إدارة املــوارد البشــرية أن نجــاح إدارة االبتــكار واســتراتيجية املنظمــة تعتمــد علــى كفــاءة إدارة املــوارد البشــرية. كمــا أوضــح 
)Rani & Mishra, 2014( أن دمــج اإلدارة البيئيــة للمنظمــات فــى مجــال إدارة املــوارد البشــرية وكذلــك الــدور اإلســتراتيجى 
الــذى تقــوم بــه إدارة املــوارد البشــرية مــن خــالل املمارســات واألنشــطة املختلفــة فــى توجيــه ســلوكيات العامليــن نحــو البيئــة أو 

مــا يطلــق عليــه »إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء« أصبــح ضــرورة ملحــة فــى مجــال الضيافــة والفندقــة.

إن إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء تنطــوي علــى ممارســات تشــجع جميــع العامليــن باملنظمــة لدعــم األنشــطة البيئيــة 
أن   )Graci & Kuehnel, 2011( ويــرى   .)Rani & Mishra, 2014( البيئيــة  للقضايــا  وإســتجاباتهم  العامليــن  إلتــزام  وتحســن 
ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء ستجلب العديد من الفوائد لصناعة الضيافة، مثل زيادة والء العمالء، وانخفاض 
معــدل دوران املوظفيــن، كونهــا رائــدة فــي الصناعــة واكتســاب ميــزة تنافســية، وتحســين صــورة وقيمــة العالمــة التجاريــة للفنــدق.

كما أوضح )Garavan & McGuire, 2010( أن ممارسات إدارة املوارد البشرية فى املنظمات صديقة البيئة تؤثر على 
األفــراد مــن خــالل تغييــر مســاراتهم الفكريــة والســلوكية تجــاه البيئــة. ولذلــك تدعــم إدارة املــوارد البشــرية التعامــل مــع قضايــا 
التغيــر البيئــى مــن خــالل التعلــم التحولــى وتبــادل املعرفــة. وفــى نفــس الســياق يــرى )Allameh, et al., )2020 أن مشــاركة 
املعرفــة مــن أهــم العوامــل املســببة لالبتــكار التنظيمــي لــدى العامليــن بشــكل مباشــر. وفــى هــذا اإلطــار ُيعــد االبتــكار األخضــر 
هــو الحــل لتلبيــة املتطلبــات البيئيــة والنمــو املســتدام للمنظمــات )Woo et al., 2014(، ومــن ثــم بــدأت املنظمــات فــي تبنــي 
وتفعيــل اســتراتيجات االبتــكار األخضــر كأحــد املداخــل الحديثــة لتحقيــق مزايــا تنافســية مســتدامة )خلــف، رجــب، 2019(. 
وعلــى مــدى العقــود القليلــة املاضيــة، تعرضــت املنظمــات لضغــوط مــن جهــات مختلفــة لتوجيــه خدماتهــا تجــاه الحفــاظ علــى 
البيئــة )La Hiz et al., 2019(، ولذلــك وجــدت املنظمــات أن تعزيــز االبتــكار األخضــر أحــد الحلــول الرئيســة للتقــدم نحــو 

االســتجابة للتحديــات البيئيــة املتناميــة )خلف،رجــب، 2019(.

وكنتيجــة ملــا ســبق أصبحــت الحاجــة ملحــة لتبنــي تطبيــق ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء لرفــع مســتويات 
اإلبتــكار األخضــر لــدى العامليــن بالفنادق،باإلضافــة إلــى نــدرة األبحــاث التــي تعرضــت للربــط بيــن املفهوميــن، لــذا يســعى البحــث 
الحالــي مــن خــالل التق�صــي والتحليــل إلــي توصيــف واقــع ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء فــي الفنــادق الحاصلــة علــى 
النجمــة الخضــراء فــي مصــر، كمــا يهــدف الــي التحقــق مــن طبيعــة أثــر هــذه املمارســات علــي اإلبتــكار االخضــر لــدي العامليــن بهــذه 
الفنــادق، وإلــي أي مــدي توجــد اختالفــات معنويــة بيــن إتجاهــات هــؤالء العامليــن نحــو تطبيــق ممارســات ادارة املــوارد البشــرية 

الخضــراء بإختــالف خصائصهــم الديموجرافيــة.

اإلطار النظرى ومراجعة الدراسات السابقة

البشــرية  املــوارد  إدارة  وممارســات  مفهــوم  ثــم  مصــر  فــي  الخضــراء  النجمــة  فنــادق  عــن  نبــذة  النظــري  اإلطــار  يشــمل 
الخضــراء، مفهــوم اإلبتــكار األخضــر، ودور تطبيــق ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء فــي تعزيــز اإلبتــكار األخضــر لــدى 

العامليــن، ومــن ثــم صياغــة  فــروض البحــث وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

 نبذة عن فنادق النجمة الخضراء في مصر

الســياحة  فــى  الحديثــة  أحــد اإلتجاهــات  تبنــى شــعار »الفنــادق الخضــراء«، وهــو  نحــو  الفنــادق مؤخــًرا  تتجــه معظــم 
البيئيــة و يشــير مفهــوم »الفنــادق الخضــراء« إلــى الفنــادق التــى تســعى أن تكــون أكثــر مالئمــة للبيئــة مــن خــالل االســتخدام 
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 Green Star »الفعــال للطاقــة وامليــاه مــع توفيــر خدمــات عاليــة الجــودة )حمــاد، 2015(. ويعتمــد برنامــج »النجمــة الخضــراء
Hotel علــى نظــام الشــهادات حيــث يتــم منــح »النجــوم الخضــراء« وفًقــا ملســتوى األداء البيئــي للفنــدق، ويتطــب الحصــول علــى 
شــهادة النجمــة الخضــراء إلــى التــزام الفنــدق بتحقيــق جميــع املعاييــر اإللزاميــة بنســبة 100 ٪ املتعلقــة باإلجــراءات البيئيــة 
واالجتماعيــة واملمارســات البيئيــة املبتكــرة. وتخضــع الفنــادق لعمليــة تدقيــق مســتقلة مــن قبــل لجنــة تدقيــق، ويحصل الفندق 

 ملــدى اســتيفاء جميــع املعاييــر اإللزاميــة وااللتـــزام باالســتدامة البيئيــة2.
ً
علــى ثــالث أو أربــع أو خمــس نجــوم خضــراء وفقــا

وتركــز وزارة الســياحة فــى مصــر علــى املمارســات الخضــراء فــى مجــال الســياحة وقطــاع األعمــال الفندقيــة، وتعــد مدينــة 
البيئــى وتطبيــق املمارســات الخضــراء منــذ  فــى مراعــاة املنظــور  الغردقــة رائــدة  بعــد 22 كيلــو شــمال  تقــع علــى  التــى  الجونــة 
 Green Globe Certification إنشــاءها وبناءهــا، وتــم تكريــم هــذه املدينــة لتفانيهــا تجــاه البيئــة، حيــث حصلــت علــى شــهادة
بســبب مراعاتهــا للمعاييــر الهندســية والبيئيــة )Ibrahim, 2009(. كمــا أطلقــت مبــادرة شــرم الشــيخ الخضــراء التــي تســتند إلــى 
أربعــة ركائــز  لتخفيــف االنبعاثــات وحمايــة التنــوع البيولوجــي واتبــاع أفضــل املمارســات إلدارة النفايــات والحفــاظ علــى امليــاه، 
حيــث تــم تحويــل هــذه الركائــز إلــى 33 مشــروًعا قابــل للقيــاس الكمــي لتقديــم مدينــة صديقــة للبيئــة منخفضــة الكربــون والــذي 
ســيحول مدينــة شــرم الشــيخ إلــى مدينــة خضــراء عامليــة )OECD, 2012(. ولذلــك تــم إختيــار مدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ 
تحديــًدا إلجــراء الدراســة امليدانيــة علــى الفنــادق الكائنــة بهــا نظــًرا لطبيعتهــا الخضــراء بمــا يثــري نتائــج الدراســة ويحقــق أهدافهــا.

مفهوم وممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء

مفهوم إدارة املوارد البشرية الخضراء 1-

الخضــراء  اإلدارة  فــروع  أحــد  كونهــا  الخضــراء  البشــرية  املــوارد  إدارة  مصطلــح  الدراســات  مــن  العديــد  وتناولــت 
املســتدامة  والتنميــة   ،)Jackson & Seo, 2010( البيئيــة  اإلدارة  فــي  البشــري  الســلوك  دور  عــن  الكشــف  تســتهدف  التــي 
)O’Donohue & Torugsa, 2016(، حيــث يشــير مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء  إلــى جميــع ممارســات إدارة املــوارد 
البشــرية التــي تهــدف إلــى جعــل موظفــي املنظمــة أصدقــاء للبيئــة  وذلــك لتحقيــق األهــداف البيئيــة للمنظمــة واملســاهمة فــي 
االســتدامة البيئيــة)Renwick, 2008(. وفيمــا بعــد عــرف )Jabbour, 2011( إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء بأنهــا »مســتوى 
تخضير ممارســات إدارة املوارد البشــرية«.  وقد أطلق على دمج مفهومى اإلدارة البيئية للمنظمات في إدارة املوارد البشــرية 
»إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء« )Green HRM(.وجديــر بالذكــر أن هنــاك اهتمــام متزايــد فــى األدبيــات الحديثــة بعلــوم 

.)Yusoff & Nejati, 2019( اإلدارة  باملحاســبة الخضــراء والتســويق األخضــر واإلدارة الخضــراء

ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء 2-

 ملــا ذكــره ) Arulrajah, Opatha and Nawaratne, 2016(، فــإن ممارســات املــوارد البشــرية تتمثــل فــى األســاليب 
ً
وفقــا

والعمليــات والبرامــج التــى تقــوم بهــا إدارة املــوارد البشــرية فــى املنظمــة. وباملثــل فــإن املمارســات الخضــراء إلدارة املــوارد البشــرية 
 فــي املنظمــات مــن أجــل الحــد مــن اآلثــار البيئيــة 

ً
هــي كذلــك األســاليب والعمليــات والبرامــج الخضــراء التــي يتــم تنفيذهــا فعليــا

الســلبية وتعزيــز اآلثــار البيئيــة اإليجابيــة للمنظمــات، والهــدف النهائــي ملمارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء هــو تحســين 
 .)Arulrajah et al., 2016( األداء البيئــي املســتدام للمنظمــة

املــوارد البشــرية التقليديــة مثــل التوظيــف واالختيــار والتدريــب والتطويــر وتقييــم األداء  وبينمــا تعتبــر ممارســات إدارة 
والتعويضــات هــى عمليــات ضروريــة لتحقيــق بيئــة عمــل اســتباقية، فــإن ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء تهــدف إلــى 
توفيــر الكفــاءات املطلوبــة لتحقيــق التحســين املســتمر لــأداء البيئــى للمنظمــة )Jabbour& Santos, 2008( مــن خــالل التوظيــف 
األخضــر، التدريــب والتطويــر األخضــر، تقييــم األداء األخضــر، التعويضــات الخضــراء )Opatha & Arulrajah, 2014(. كمــا 
 Renwick, Redman &( تنطــوى ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء علــى اســتثمار األفــراد املهتميــن بالقضايــا البيئيــة
املــوارد  مــن ممارســات إدارة  العديــد  إلــى أن   )Arulrajah, Opatha and Nawaratne, 2016( كمــا أشــار .)Maguire, 2013a
البشــرية الخضــراء فــي إطــار االثنــى عشــر وظيفــة إلدارة املــوارد البشــرية مثــل تصميــم الوظائــف، وتحليــل الوظائــف، وتخطيــط 
املــوارد البشــرية، واالســتقطاب، واالختيــار، والترقيــة، وتقييــم األداء، والتدريــب، والتطويــر، وإدارة املكافــآت، وإدارة االنضبــاط، 
وإدارة الصحــة والســالمة وعالقــات العامليــن تســاهم فــي توســيع نطــاق وعمــق إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء فــي تحقيــق األداء 
 لدراســة )Tulsi & Yunho, 2020( ُيعتبــر تخطيــط املــوارد البشــرية والتوظيــف واإلختيــار 

ً
البيئــي املســتدام للمنظمات.ووفقــا

=http://www.greenstarhotel.org/ar/?page_id  2
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والتدريــب والتطويــر وتقييــم األداء وإدارة املكافــآت والعالقــات اإلنســانية هــي ممارســات رئيســية إلدارة املــوارد البشــرية وأدوات 
ملواءمــة املوظفيــن مــع السياســات البيئيــة للمنظمــة، وهنــاك وظائــف إلدارة املــوارد البشــرية التــي تعتبــر تقليديــة بطبيعتهــا ويمكــن 
أن يكــون هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن املمارســات الخضــراء تحــت كل وظيفــة )Mousa & Othman, 2020(، ونســتعرض فــى 

الجــزء التالــى ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء التــى تــم تناولهــا فــى هــذا البحــث.

االستقطاب واالختيار األخضر Green Recruiting and Selectionأ- 

يجــب علــى املنظمــات جــذب املواهــب مــن خــالل األفــكار الجديــدة واالســتباقية، ويجــب أن يكــون لــدي هــذه املنظمــات 
املهــارات اإلبتكاريــة والخالقــة )Shaban, 2019(، ويجــب أن تشــمل عمليــة إســتقطاب  آليــات جــذب وتوظيــف األفــراد ذوى 
املواهــب الجديــدة أولئــك الذيــن علــى درايــة بالبيئــة املســتدامة، ويتوافــر لديهــم الخبــرة والدرايــة باملمارســات البيئيــة الخضــراء 
ولديهــم القــدرة علــى توليــد أفــكار مبتكــرة لتطبيــق هــذه املمارســات باملنظمــة، وكتطبيــق لالســتقطاب األخضــر اتجهــت العديــد 
فــى عمليــات  الكربــون  انبعــاث  معــدالت  لتقليــل  اإللكترونــي  اإلســتقطاب  نظــام  إســتخدام  إلــى  بالبيئــة  املهتمــة  املنظمــات  مــن 
اإلســتقطاب التقليديــة )Renwick et al., 2013( وتفيــد بيانــات دراســة ميدانيــة قــام بإعدادهــا معهــد تشــارترد لأفــراد والتنميــة 
الخريجيــن  بــأن   2007 عــام  املتحــدة  اململكــة  فــى   )The Chartered Institute of Personnel and Development - CIPD(
أصحــاب الكفــاءات العاليــة يعتبــرون األداء البيئــى وســمعة املنظمــة فــى هــذا املجــال معيــار التخــاذ القــرارات عنــد التقــدم لشــغل 
 أن الشــعور بأهميــة الســمعة البيئيــة للمنظمــات يختلــف بإختــالف أعمــار 

ً
الوظائــف. كمــا أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أيضــا

 .)CIPD, 2007( يدركــون أهميــة مراعــاة البيئــة أكثــر مــن املوظفيــن كبــار الســن 
ً
املوظفيــن، فاملوظفــون األصغــر ســنا

القائمــة  البيئيــة  مــوارد بشــرية خضــراء، وتطويــر السياســات  إلــى وضــع اســتراتيجيات  بالبيئــة  وتســعى املنظمــات املعنيــة 
ولتحقيــق ذلــك فــإن املنظمــات تعمــل فــى اتجاهيــن: يتمثــل االتجــاه األول فــي التركيــز علــى االســتقطاب األخضــر، أمــا االتجــاه الثانــي 
الحاليــة  العاملــة  للقــوى  والتطويــر  والتدريــب  والتعليــم  البيئــة  حمايــة  بممارســات  املتعلقــة  الالزمــة  التوعيــة  توفيــر  فــي  يتمثــل 
الشــاغرة  البيئيــة عنــد عمليــة االختيــار للوظائــف  تهتــم بتطبيــق املمارســات  التــى  تقــوم املنظمــات  )Renwick, 2008(، ولذلــك 
بإختيــار املرشــحين الذيــن لديهــم اهتمــام بالبيئــة كمعيــار لالختيــار عنــد إجــراء املقابــالت مــع املرشــحين أو تقييمهــم لإلختيــار، حيــث 
يتــم طــرح األســئلة املتعلقــة بالبيئــة مــن قبــل تلــك املنظمــات. ويمكــن للمنظمــة أن تعتمــد علــى ذلــك الختيــار العامليــن املرشــحين 

املهتميــن بالبيئــة باإلضافــة إلــى معاييــر االنتقــاء العاديــة املتعلقــة بالواجبــات املحــددة للوظيفــة املعنية.)مو�صــى، أميــن،2017(

ففــى مرحلــة اختيــار املرشــحين عــن طريــق املقابــالت أو أي أدوات تقييــم أخــرى، تكــون األســئلة املتعلقــة بالبيئــة مهمــة 
جــًدا لتقييــم االهتمــام والوعــي البيئــي للمرشــحين. باإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن يكــون للمرشــحين الذيــن شــاركوا فــي أنشــطة 
قيــاس  الضــرورى  مــن  أنــه  أميــن، 2017(  ويــرى )مو�صــى،   ،)ElSawalhy, 2016( أولويــة اإلختيــار اليوميــة  خضــراء بحياتهــم 
أساســية  أنشــطة  واتبــاع  الخضــراء،  املمارســات  يقــدرون  الذيــن  باألفــراد  واالهتمــام  االختيــار،  عنــد  الخضــراء  اإلتجاهــات 
صديقــة للبيئــة مثــل إعــادة التدويــر، والطباعــة األقــل، والحفــاظ علــى الطاقة،حيــث ينبغــي إدراج العوامــل الشــخصية للفــرد 
عنــد إجــراء االســتقطاب األخضــر. ويتطلــب إنشــاء وإســتدامة املنظمــات املؤيــدة للبيئــة أن تســعى إلــى توظيــف األفــراد الذيــن 
 ،Green-collar »علــى إســتعداد للتعامــل مــع أنشــطة اإلدارة البيئيــة، أو مــا يطلــق عليهــم »العمالــة ذات الياقــات الخضــراء
ويبــدو أن املوظــف الــذى يحتــرم البيئــة ويســعى للحفــاظ عليهــا يعــد مــن املوظفيــن الذيــن تبحــث عنهــم املنظمــات الحديثــة فــى 

عالــم اليــوم )البحيـــرى، 2018(.

التدريب األخضر Green Trainingب- 

تتمثــل األهــداف الرئيســة لتدريــب وتطويــر املــوارد البشــرية الخضــراء فــي توفيــر دورات تدريبيــة فــي البيئــة وخلــق الوعــي 
البيئــي بيــن موظفــي جميــع املنظمــات. وبالتالــي، يبــدأ تصميــم برامــج التدريــب البيئــي بتحديــد معاييــر تحليــل احتياجــات التدريــب 
البيئــي للموظفيــن مــن أجــل توفيــر املعرفــة واملهــارات واملواقــف البيئيــة الالزمــة للموظفيــن )Ramnus, 2002(. كمــا تــم اقتــراح 
بعــض املمارســات الخضــراء للتدريــب والتطويــر مثــل )تدريــب العامليــن علــى إجــراء التحليــل األخضــر ملــكان العمــل، وتطبيــق 
للســالمة، وكفــاءة  البيئيــة  اإلدارة  عــن جوانــب  التدريــب  وتوفيــر  للمســتقبل،  الخضــر  املديريــن  لتدريــب  الوظيفــي  التنــاوب 
الطاقــة، وإدارة النفايــات، وإعــادة التدويــر، وتنميــة املهــارات الشــخصية الخضــراء، وإعــادة تدريــب العامليــن الذيــن يفقــدون 
وظائفهم في الصناعات امللوثة ذات الصلة( )Renwick et al., 2008; 2013(. وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود عالقة 
إيجابيــة بيـــن التدريــب األخضــر ومســتوى التنميــة البيئيــة، وألهميــة التدريــب كأحــد ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء 
فقــد أصبــح وســيلة مفيــدة لتدريــب املديريـــن التنفيذييـــن، إذ بــدأت العديــد مــن املنظمــات فــي الواليــات املتحــدة بمبــادرات 

.)Renwick, et al., 2013( تدريبهــم علــى إدارة الجــودة البيئيــة
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إدارة األداء األخضر Green Performance Management System ج- 

يجــب أن تهتــم إدارة املــوارد البشــرية بتضميــن معاييــر األداء البيئــى للعامليــن فــى مختلــف اإلدارات والوحــدات التنظيميــة 
ووضــع مؤشــرات أداء لــكل مجــال مــن مجــاالت املخاطــر البيئيــة )TUSDAC, 2005(. وتعــد إدارة األداء األخضــر أحــد مؤشــرات 
املنظمــة  تقــوم  مــن خاللهــا  التــي  العمليــة  هــي  إدارة األداء األخضــر  فــي املنظمة،فــإن  البشــرية الخضــراء  املــوارد  إدارة  جــودة 
بتقييــم العمــل األخضــر خــالل فتــرة محــددة، وتقــدم التغذيــة املرتــدة الخضــراء، وتعيــد تعييــن األهــداف الخضــراء لأفــراد 
)Armstrong & Taylor, 2020(. ولذلــك فمــن أجــل تقييــم األداء األخضــر للموظفيــن بشــكل فعــال، يجــب علــى املنظمــات وضــع 

.)Opatha & Arulrajah, 2014( أهــداف خضــراء لــكل موظــف، ووضــع معاييــر خضــراء مدمجــة فــي عمليــة تقييــم األداء

وتؤكــد دراســة )Ahmad, 2015( علــى أن مؤشــرات األداء الخضــراء ال غنــى عنهــا للمديريــن أو العامليــن علــى حــد ســواء 
فــى تقييــم األداء مــن أهــم الجوانــب املؤثــرة فــى فعاليــة إدارة األجــور واملكافــآت ومــن ثــم الغنــى عنهــا فــي نظــم إدارة األداء. وتشــير 
دراســة )Chan & Hawkins, 2010( التــى أعدهــا علــى عمــال الفنــادق فــى مدينــة هونــج كونــج عــن مــدى التزامهــم باألنظمــة 
البيئيــة، إلــى أن املشــرفين املســئولين عــن عمليــة تقييــم األداء فــى الفنــدق يهــددون املوظــف أكثــر مــن مــرة بالفصــل النهائــي مــن 

العمــل إذا لــم تنفــذ بالكامــل كافــة التعليمــات والسياســات واملمارســات البيئيــة بالفنــدق. 

األجورواملكافآت الخضراء  Green Pay and Rewards د- 

ُيعــد نظــام األجــور واملكافــآت هــو أحــد املحــركات الرئيســية لفــرض التغييــر فــي املنظمــة فــي اتجــاه األداء البيئــي والثقافة البيئية 
)Razab & Osman, 2015(، ويعتمــد نظــام التعويضــات الخضــراء علــى مكافــأة أي مســاهمات للعامليــن فــي النشــاط األخضــر، 
ويجــب أن تســتند حــزم التعويضــات علــى مــدى امتــالك العامليــن للمهــارات الخضــراء، ويصمــم هــذا النظــام ملكافــأة العامليــن 
الذيــن حققــوا املمارســات واإلنجــازات البيئيــة )Deshwal, 2015(. ويمكــن للمنظمــات ممارســة ذلــك بطريقتيــن همــا املكافــآت 
املاليــة، واملكافــآت غيــر املاليــة مــن أجــل مكافــأة العامليــن علــى أدائهــم البيئــي الجيــد )عمار،أميــن،2017(. وقــد أظهــرت العديــد 
مــن الدراســات مثــل دراســة )Gomez & Cruz, 2011( والتــى أجريــت علــى 469 شــركة أمريكيــة أن هنــاك ارتبــاط قــوى بيــن األداء 
البيئــى للعامليــن والتعويضــات التــى يحصــل عليهــا املديــرون التنفيذيــون بهــذه الشــركات. كمــا أظهــرت نتائــج بعــض الدراســات  أن 
 قوًيــا للمديريــن للحفــاظ 

ً
املنظمــات التــى تربــط بيــن تحقيــق نتائــج بيئيــة طيبــة وبيــن أجــور املســئوليين التنفيذييــن بهــا يشــكل حافــزا

.)Fernández et al., 2003( علــى املعاييــر البيئيــة بشــكل أفضــل مــن املديريــن الذيــن يحصلــون علــى رواتــب ثابتــة
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يقصــد باإلندمــاج األخضــر إشــراك املوظفيــن فــى تطبيــق املمارســات اإلداريــة تجــاه البيئة،مــن خــالل إعطاءهــم فــرص 
للمشــاركة فــى األنشــطة التشــغيلية التــي مــن شــأنها أن تشــجعهم علــى تولــي مســؤولية منــع أي تلــوث وتحديــد القضايــا البيئيــة 
)Renwick, Redman & Maguire, 2013(. كمــا توصــل العديــد مــن الباحثيــن فــى مجــال إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء إلــى 
نتائــج تتعلــق باإلندمــاج األخضــر تفيــد بأنــه أمــر ضــرورى وعامــل رئيــس فــي تحســين أداء نظــام إدارة البيئــة، علــى ســبيل املثــال 

.)Shaban, 2019( الحــد مــن النفايــات والتلــوث فــى بيئــة العمــل  وإدارة أفضــل للمــوارد

وهنــاك عــدة مقاييــس لإلندمــاج األخضــر تتمثــل فــي الرؤيــة الخضــراء الواضحــة والتــي تعكــس نظــام القيــم والرمــوز التــي 
تدعــم االدارة البيئيــة، ومنــاخ التعلــم األخضــر وقنــوات اإلتصــال املختلفــة التــى توفــر املعلومــات الوافيــة عــن القضايــا البيئيــة 
للعامليــن فــي أماكــن العمــل، وهــذا بــدوره يقــوم بتهيئــة منــاخ اإلشــراف بيــن العامليــن وتعزيــز الوعــي بالقضايــا البيئيــة، لذلــك 
فــإن وجــود عــدة قنــوات اتصــال ســواء بشــكل رســمي وغيــر رســمي بيــن العامليــن يمكــن أن يــؤدي إلــى انتشــار الثقافــة الخضــراء، 
وتحســين الوعــي بالســلوك األخضــر، وكذلــك نجــد مقيــاس تشــجيع االندمــاج األخضــر حيــث يمكــن حفــز العامليــن للمشــاركة 
 ملشــاركة وحــل املشــكالت املتعلقــة بتحســين القضايــا 

ً
فــي اإلدارة البيئيــة مــن خــالل تقديــم األنشــطة الخضــراء مثــل توفيــر فرصــا

.)Renwick, Redman, & Maguire, 2013( البيئيــة للعمليــات اإلنتاجيــة

Green Creativityاالبتكار األخضر 
تحــرص املنظمــات فــى الوقــت الراهــن إلــى رفــع وعيهــا البيئــي لإلســتجابة للمتطلبــات البيئيــة مــن خــالل تطويــر عــدد مــن 
البرامــج الصديقــة للبيئــة ومنهــا تطويــر منتجــات وعمليــات خضــراء، ويعتبــر االبتــكار األخضــر هــو أحــد املداخــل الرئيســية 
لتلبيــة املتطلبــات البيئيــة و تحقيــق التنميــة املســتدامة للمنظمــات )Woo et al,2014(. ويشــير مفهــوم اإلبتــكار األخضــر 
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إلــى املنتجــات والعمليــات الجديــدة أو املعدلــة والتــي تتضمــن االبتــكارات التقنيــة واإلداريــة والتنظيميــة التــي تســاعد علــى 
الحفــاظ علــى البيئــة املحيطــة )Weag et al., 2015(. كمــا أشـــار )Sterbrink & Westerberg, 2016( بــأن االبتــكار املرتبــط 
باملنتجــات والعمليــات وإعــادة تدويــر النفايــات الخضــراء، بمــا فــي ذلــك االبتــكار فــي التقنيــات التــي تســاهم فــي توفيــر الطاقــة 
بأنــه االبتــكار   )Li, et al., 2018( البيئيــة للشــركات. وأضــاف التلــوث ووتصميمــات املنتجــات الخضــراء أو اإلدارة  ومنــع 
لتحقيــق  الشــركات  تتبناهــا  التــي  اإلداريــة  األســاليب  أو  التنظيميــة  الهيــاكل  او  الخدمــات  او  املنتجــات  او  التقنيــات  فــي 
التنميــة املســتدامة.وكذلك إيجــاد أســاليب وتقنيــات وإجــراءات تســاهم فــي تقليــل التأثيــرات الســلبية للعمليــات اإلنتاجيــة 
املســتقبلية  الحاليــة واالجيــال  بمــا يحقــق مصلحــة األجيــال  البيئــة ومواردهــا  اســتدامة  البيئــة لضمــان  واملنتجــات علــى 
)الطالبى،حســين، 2018(. وتكمــن أهميــة االبتــكار األخضــر فــى تقليــل التلــوث وتحســين األداء البيئــي، وتحســين إنتاجيــة 
 .)Huang, 2011( عــن تخفيــض تكلفــة املــواد املنتجــة 

ً
املــوارد، وزيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة وتقليــل النفايــات، فضــال

ويعتمــد االبتــكار األخضــر الناجــح علــى قــدرة املنظمــة علــى التغلــب علــى تحديــات معالجــة الفشــل العملياتــي أو تقديــم 
.)Abdullah et  al., 2015( منتجــات خضــراء جديــدة

فقــد أشــارت دراســة )Chen et al., 2006( أن قيــاس اإلبتــكار فــي املنتجــات الخضــراء يعتمــد علــى إجــراء تطويــر املنتــج 
أو تصميمــه فــى أربعــة بنــود هــي )1( إنتــاج املنتجــات التــى تحمــل أقــل قــدر مــن التلــوث،)2( إختيــار املنتجــات التــى تســتهلك أقــل 
قــدر مــن الطاقــة واملــوارد، )3( أن تســتخدم املنظمــة أقــل كميــة مــن املــواد لتطويــر املنتــج أو تصميمــه،)4( أن املنتــج يســهل 
إعــادة تدويــره واعــادة اســتخدامه. امــا فيمــا يخــص قيــاس االبتــكار فــي العمليــات الخضــراء فقــد حــدد أربعــة بنــود هــي )1( أن 
عمليــة التصنيــع تقلــل بشــكل فعــال مــن انبعــاث املــواد أو النفايــات الخطــرة، )2( أن يتــم تدويــر النفايــات واملخلفــات، )3( 
ترشــيد اســتهالك املــاء والكهربــاء والفحــم أو النفــط، )4( التقليــل مــن اســتخدام املــواد الخــام )Chen & Chang, 2012(، ومــن 
هنــا يتضمــن اإلبتــكار األخضــر اإلبتــكار فــي املنتجــات الخضــراء، واإلبتــكار فــي العمليــات الخضــراء، والــذي يرتبــط بالتغيــرات 
اإلنتــاج  عمليــة  عــن  الناتجــة  البيئيــة  األعبــاء  تقليــل  فــي  تســهم  التــي  واملؤسســية  واالجتماعيــة  والتنظيميــة  التكنولوجيــة 
والتشــغيل )Guoyou et al, 2013(. وتعتمــد الفنــادق الخضــراء علــى تطبيــق أبعــاد اإلبتــكار األخضــر لتقليــل اآلثــار الســلبية 
علــى البيئــة كترشــيد اســتهالك الطاقــة التقليديــة واســتبدالها بالطاقــة البديلــة، واتبــاع الطــرق املبتكــرة فــى التصميــم الداخلــى 
والخارجــى للفنــادق والعمليــات التشــغيلية واألســاليب التــى يتــم بموجبهــا إدارة ومعالجــة النفايــات واملخلفــات بهــدف املحافظــة 

علــى املــوارد البيئيــة والحــد مــن التأثيــرات الســلبية للصناعــة الفندقيــة علــى البيئــة وتقليــل النفقــات )حمــاد، 2015(.

دور تطبيق ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء فى تعزيز اإلبتكار األخضر لدى العاملين 

تناولــت بعــض الدراســات الســابقة إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء كمتغيــر وســيط فــى دراســة العالقــة بيــن اإلبتــكار 
األخضــر ومتغيــرات أخــرى، ولــم تتنــاول أى دراســة التأثيــر املباشــر ملمارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء علــى اإلبتــكار 
األخضر، حيث تناولت دراســة )Huo, W. & Yan, 2020( الدور الوســيط إلدارة املوارد البشــرية الخضراء فى العالقة بين 
اإللتــزام بــإدارة املــوارد البشــرية علــى اإلبتــكار األخضــر بشــركات الفحــم بالصيــن، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن االلتــزام لــدى 
 علــى اإلبتــكار األخضــر، وكذلــك هنــاك تأثيــر إيجابــى غيــر مباشــر 

ً
فريــق اإلدارة العليــا بــإدارة املــوارد البشــرية لــه أثــر مباشــرا

اللتــزام اإلدارة العليــا علــى االبتــكار األخضــر مــن خــالل تطبيــق أبعــاد إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء. كمــا تناولــت دراســة 
)Jia & Hu, 2018( التــى أجريــت علــى الشــركات الطبيــة بالصيــن التأثيــر املســتمر إلدارة املــوارد البشــرية الخضــراء كمتغيــر 
وســيط فــى العالقــة بيــن القيــادة التحويليــة و اإلبتــكار األخضــر مــن خــالل الشــغف التنظيمــى، وكشــفت الدراســة أن نمــط 
القيــادة التحويليــة تزيــد مــن درجــة الشــغف األخضــر لــدى العامليــن مــن خــالل تطبيــق إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء 

والتــى تؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى اإلبتــكار األخضــر.

الخضــراء  البشــرية  املــوارد  إدارة  ملمارســات  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثــر  وجــود  إلــى   )2017 )الســكارنه،  دراســة  توصلــت  كمــا 
)التوظيــف األخضــر، التدريــب والتطويــر األخضــر، تقييــم األداء األخضــر وحفــظ الطاقــة( علــى اســتراتيجية التمايــز باملنظمــات 
الصديقــة للبيئــة، وكذلــك وجــود دور معــدل ذو داللــة احصائيــة لإلبــداع )رأس املــال البشــري والتقــدم التكنولوجــي( علــى العالقــة بيــن 
 )Sudin, 2011( ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء واســتراتيجية التمايــز باملنظمــات الصديقــة للبيئــة، كمــا قدمــت دراســة
 ارشــادًيا اســتهدفت مــن خاللــه تحديــد محتــوى إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء، وكذلــك تطويــر نمــوذج جديــد إلدارة املــوارد 

ً
دليــال

البشــرية اإلســتراتيجية الخضــراء، واقتــراح نمــوذج مــن وجهــة نظــر اإلدارة االســتراتيجية للمــوارد البشــرية واإلدارة الخضــراء، علــى أن 
يشــمل النمــوذج املقتــرح نظــام اإلدارة البيئيــة، ورأس املــال الفكــري األخضــر واملواطنــة البيئيــة للمنظمــات. 
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وأوضــح )Renwick, 2013( فــى دراســته أنــه فــى إطــار التوظيــف األخضــر، فــإن هــؤالء املرشــحين الذيــن يملكــون مــا يكفــي مــن 
الوعــي البيئــي واإلســتجابة البيئيــة بمــا يتفــق مــع قيــم حمايــة البيئــة فــي املنظمــة لهــم األفضليــة فــي اإللتحــاق باملنظمــات الخضــراء، 
العمــل،  أثنــاء  االنبعاثــات  مــن  والحــد  الطاقــة،  علــى  والحفــاظ  البيئــة،  حمايــة  ممارســات  إلــى  بشــدة  املوظفيــن  هــؤالء  ويســعى 
واإلندمــاج فــى األنشــطة  واملبــادرات اإلبداعيــة الخضــراء، وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن هــذه االســتجابة البيئيــة العاليــة تســاعد املنظمــة 
علــى توفيــق اســتراتيجيات حمايــة البيئــة بمــا يتواكــب مــع التغييــرات فــي البيئــة الخارجيــة،  ممــا يــؤدي إلــى تحســين االبتــكار األخضــر.

وتناولــت دراســة )Alreshidi, 2016( العالقــات بيــن االختيــار االســتراتيجي للمنظمــة علــى أســاس التوجــه األخضــر )التدريــب 
ــورد األخضــر( ومزايــا األعمــال املســتدامة، بمــا فــي ذلــك تحســين االبتــكار األخضــر وتحقيــق 

ُ
األخضــر( والتوجــه بالعالقــات )تنميــة امل

ميــزة تنافســية مســتدامة بالتطبيــق علــى املنظمــات الصناعيــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة. وكان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت 
 ببرامــج التدريــب الخضــراء التــي تقدمهــا، وكذلــك برامــج تنميــة 

ً
 إيجابيــا

ً
إليهــا الدراســة أن التوجــه األخضــر للمنظمــة ارتبــط ارتباطــا

ــورد األخضــر. 
ُ
ــورد أثــر علــى برامــج تنميــة امل

ُ
ــورد األخضــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن التوجــه بالعالقــات للمنظمــة مــع امل

ُ
امل

 باالبتــكار األخضــر. أيضــا، تنميــة املــورد األخضــر 
ً
 معنويــا

ً
ــورد األخضــر ارتباطــا

ُ
كمــا ارتبــط التدريــب األخضــر وتنميــة امل

هــو شــريك كبيــر للمزايــا التنافســية للمنظمــة، كمــا أشــار )Bansal & Roth, 2000( أن برامــج التدريــب علــى حمايــة البيئــة التــي 
تقدمهــا املنظمــة ملوظفيهــا تعمــل علــى تطويــر وتحســين املعرفــة واملهــارات لديهــم تجــاه حمايــة البيئــة، وليــس فقــط تعزيــز وعيهــم 
بحمايــة البيئــة واملحافظــة عليهــا، وتســاعدهم هــذه البرامــج علــى فهــم التأثيــرات الســلبية علــى البيئــة الــذي يســببه إهــدار املــوارد 
فــي العمليــات التشــغيلية واإلنتاجيــة، وبالتالــي حثهــم علــى اتبــاع طــرق عمــل صديقــة للبيئة،وكذلــك تحســين قــدرات املوظفيــن 
 فــي تحســين القــرارات املتعلقــة باإلبــداع األخضــر. وفــى نفــس 

ً
علــى حــل املشــكالت البيئيــة حتــى يتمكنــوا مــن ذلــك املشــاركة فعليــا

الســياق أشــار )Zoogah, 2011( أن التدريــب األخضــر يعمــل علــى حــث املوظفيــن وتشــجيعهم علــى اإلبتــكار فــى حــل املشــكالت 
البيئيــة املتعلقــة بممارســات العمــل اليوميــة. 

كما أشار )Gill, 2012( إلى أن إدارة األداء األخضر واملكافآت والحوافز الخضراء هى ممارسات ضرورية تعمل على دفع 
رغبــات املوظفيــن وتحفيزهــم تجــاه توليــد إبتــكارات ومبــادارات خضــراء. وكذلــك مراعــاة مــدى موائمــة األهــداف اإلســتراتيجية 
للمنظمــة تجــاه اإلبتــكار األخضــر كأحــد املعاييــر الهامــة لتقييــم األداء. وكذلــك أوضــح )Becton et al., 2008( أن املوظفــون 
يدركــون بشــكل أفضــل األهــداف البيئيــة التــى تضعهــا املنظمــة والتوجــه نحــو االبتــكار األخضــر وذلــك مــن خــالل املعلومــات 
الواضحــة التــى تمدهــم بهــا إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء ممــا يرشــدهم للــدور الذيــن يقومــون بــه فــى عمليــة اإلدارة البيئيــة.

كمــا تناولــت دراســة )Mittal & Dhar, 2016( الــدور الــذي تلعبــه القيــادة التحويليــة الخضــراء فــي تعزيــز اإلبــداع األخضــر 
مــن خــالل الهويــة التنظيميــة الخضــراء. حيــث تــم توزيــع اســتبيان لجمــع البيانــات مــن املديريــن واملوظفيــن العامليــن فــي الفنــادق 
ا مباشــًرا، وكشــفت نتائــج هــذه الدراســة أن القيــادة التحويليــة 

ً
الســياحية فــي أوتاراكهانــد بالهنــد مــن 250 موظــف و250 مشــرف

الخضــراء كان لهــا تأثيــر إيجابــي علــى الهويــة التنظيميــة الخضــراء ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز اإلبــداع األخضــر فــي املنظمــة. عــالوة 
علــى ذلــك، وجــد أيًضــا أن االلتــزام باملــوارد كان بمثابــة وســيط فــي العالقــة بيــن الهويــة التنظيميــة الخضــراء واإلبــداع األخضــر. 

وبالتالــي، يتعيــن علــى الفنــادق زيــادة التزامهــا باملــوارد لتعزيــز اإلبــداع األخضــر بيــن موظفيهــا. 

إبداعيــة  كعمليــة  الخضــراء  البشــرية  املــوارد  إدارة  ممارســات   )Rajiani & Hardjono, 2016( دراســة  تناولــت  كمــا 
كإســتجابة للتطــور الحالــي والتحــول مــن التأييــد االقتصــادي إلــى التأييــد االجتماعــي ثــم التأييــد البيئــي، وذلــك فــي ظــل تبنــي إطــار 

القــدرة والتحفيــز والــذي يركــز علــى ضــرورة امتــالك العامليــن القــدرة والحافــز وإعطائهــم الفرصــة لالبتــكار.

وكشــفت دراســة )Sharma & Gupta, 2015( التــي طبقــت علــى شــركة HCL الهنديــة للخدمــات التكنولوجيــة أن النظــر إلــى 
إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء كعمليــة مبتكــرة يبــدو أمــًرا واعــًدا لجميــع األطــراف أصحــاب املصالــح للشــركات، ويتعيــن علــى أصحــاب 

الشــركات وممار�صــي إدارة املــوارد البشــرية إدمــاج وإشــراك املوظفيــن فــى برامــج اإلدارة البيئيــة لتحســين األداء البيئــي التنظيمــي.

واسترشاًدا بما سبق، تمَّ صياغة الفروض في الصورة التالية:

الفــرض األول )H1(: ال توجــد اختالفــات معنويــة بيــن اتجاهــات العامليــن داخــل فنــادق النجمــة الخضــراء بمصــر نحــو - 
تطبيــق ممارســات ادارة املــوارد البشــرية الخضــراء بإختــالف خصائصهــم الديموجرافيــة )الســن /النــوع / مســتوي التعليــم(.

الفــرض الثانــي )H2( : ال توجــد عالقــة معنويــة بيــن تطبيــق ممارســات ادارة املــوارد البشــرية الخضراء)االســتقطاب واالختيــار - 
االخضــر، التدريــب االخضــر، إدارة األداء األخضــر، األجــور واملكافــآت الخضــراء، واالندمــاج االخضــر( واالبتــكار االخضــر.
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الفــرض الثالــث )H3( : ال توجــد عالقــة معنويــة بيــن ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء )االســتقطاب واالختيــار - 
حــده  علــى  كل  االخضــر(  واالندمــاج  الخضــراء،  واملكافــات  األجــور  األخضــر،  األداء  إدارة  األخضــر،  التدريــب  األخضــر، 

واالبتــكار األخضــر لــدى العامليــن داخــل فنــادق النجمــة الخضــراء بمصــر.

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في عده نقاط وهي :

 علــي املســتوي االكاديمــي - علــى حــد علــم الباحثيــن - ال توجــد اي دراســة ســابقة تناولــت دراســة اتجاهــات العامليــن 
ً
أوال

مســتوى  النــوع/  )الســن/  الديموجرافيــة  خصائصهــم  باختــالف  الخضــراء  البشــرية  املــوارد  إدارة  ممارســات  تطبيــق  نحــو 
التعليــم(. إضافــة إلــى ذلــك ال توجــد أي دراســة ســابقة تناولــت دراســة األهميــة النســبية ألبعــاد إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء 
لــدي  االبتــكار االخضــر  علــى  حــده  علــى  واملكافــات، واالندمــاج( كل  األجــور  األداء،  إدارة  التدريــب،  )االســتقطاب واالختيــار، 
العامليــن، بــل الدراســة الوحيــدة التــي تناولــت هــذه العالقــة كان االبتــكار األخضــر متغيــر وســيط )Jia & Hu, 2018(. أخيـــًرا، 
ال توجــد دراســة ســابقة تناولــت االندمــاج األخضــر كأحــد أبعــاد إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء وتأثيــره علــى االبتــكار األخضــر.

ثانًيــا علــى املســتوى التطبيقــي - وعلــى حــد علــم الباحثيــن -  ال توجــد أي دراســة ســابقة قامــت بتوصيــف مــدى تطبيــق 
فنــادق النجمــة الخضــراء ملمارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء. وفــي ضــوء ماســبق تظهــر مشــكلة الدراســة فــي كيفيــة ســد 

هاتييــن الفجوتيــن األكاديميــة والتطبيقيــة.

 مشكلة وتساؤالت البحث 
تثيــر هــذه  أكاديميــة واألخــري تطبيقيــة،  الســابقة والتــي أظهــرت وجــود فجوتيــن إحداهمــا  الدراســات  نتائــج  فــي ضــوء 

املشــكلة عــدًدا مــن التســاؤالت والتــي تســعى الدراســة لإلجابــة عليهــا مــن خــالل التق�صــي والتحليــل، وهــي كمــا يلــي:          

إلى أي مدى تطبق فنادق النجمة الخضراء بمصر ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء؟1- 

تطبيــق 2-  نحــو  بمصــر  الخضــراء  النجمــة  فنــادق  داخــل  العامليــن  اتجاهــات  بيــن  جوهريــة  اختالفــات  هنــاك  هــل 
الديموجرافيــة؟ خصائصهــم  باختــالف  الخضــراء  البشــرية  املــوارد  إدارة  ممارســات 

هل هناك عالقة بين تطبيق ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء واالبتكار األخضر للعاملين؟3- 

ما هي االهمية النسبية لكل بعد من ابعاد ادارة املوارد البشرية الخضراء في تعزيز االبتكار األخضر للعاملين؟4- 

أهداف البحث 
يسعى البحث الحالي إلي تحقيق األهداف التالية:

تحديــد وتحليــل مــدي تطبيــق فنــادق النجمــة الخضــراء بمصــر ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء فــي ضــوء أ- 
اتجاهــات العامليــن داخــل فنــادق النجمــة الخضــراء بمصــر، والكشــف عــن مــدى االختــالف بيــن اتجاهــات العامليــن 

نحــو تطبيــق هــذه املمارســات وذلــك باختــالف خصائصهــم الديموجرافيــة.

الكشف عن طبيعة العالقة بين تطبيق ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء واالبتكار األخضر للعاملين.ب- 

ُبعــد مــن أبعــاد إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء )االســتقطاب واالختيــار األخضــر، ج-  لــكل  تحديــد األهميــة النســبية 
االبتــكار  تعزيــز  فــي  االخضــر(  واالندمــاج  الخضــراء،  واملكافــات  األجــور  األخضــر،  األداء  إدارة  االخضــر،  التدريــب 

للعامليــن. االخضــر 

التوصــل إلــى نمــوذج عملــي يســاعد الفنــادق املصريــة علــى تبنــي تطبيــق إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء، مــن أجــل د- 
تحقيــق درجــات عاليــة مــن االبتــكار األخضــر لــدى عامليهــا.

أهمية البحث
تنصب أهمية البحث علي الجوانب التي يتميز بها عن الدراسات السابقة والتي تتمثل في: 

تعميق الفهم بموضوع إدارة املوارد البشرية الخضراء من خالل توصيف وتحليل ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراءأ- 

تنميــة املتغيــرات التــي تتمتــع بالثقــة / الثبــات واملصداقيــة والتــي يمكــن أن يســتخدمها الباحثــون فــي مجــال املــوارد ب- 
البشــرية لقيــاس ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء فــي صناعــة الفندقــة. 
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تأكيــد فلســفة ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء داخــل الفنــادق املصريــة ومعاونــة إدارة هــذه الفنــادق فــي ج- 
رســم إســتراتيجية هذه الفلســفة من جهة، وعلى النحو الذي يدعم املركز التناف�صــي لها وتحســين الصورة الذهنية 

لهــذه الفنــادق مــن قبــل العمــالء مــن جهــة اخــري.

االبتــكار د-  مــن  عاليــة  درجــات  يحقــق  بشــكل  تنميتهــا  يلــزم  التــي  الخضــراء  البشــرية  املــوارد  إدارة  ممارســات  تحديــد 
العامليــن. لــدي  االخضــر 

  ويظهر النموذج املقترح كما هو موضح في الشكل التالي:

    املتغير املستقل                    املتغير التابع    

 

 

 

 

 

 
 

  ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء
 
 
 

 اإلبتكار األخضر
 التدريب األخضر

 اإلستقطاب واإلختيار األخضر

األخضر إدارة األداء  

 األجور واملكافاءات الخضراء

األخضر اإلندماج  

افية  )العمر/النوع/مستوى التعليمالخصائص الديمجر  

 ال

H2 

H3 

H1 

منهجية البحث

 البيانــات الثانويــة، وتتمثــل 
ً
يعتبــر هــذا البحــث مــن أنــواع البحــوث الوصفيــة، ويســتخدم نوعيــن مــن البيانــات همــا: أوال

فــي البيانــات الخاصــة بمجتمــع البحــث. هـــذا باإلضافــة إلــى األدبيــات التــي تناولــت املوضوعــات ذات العالقــة بقضيــة البحــث 
املنشــورة  والبحــوث  العلميــة،  والدوريــات  واملجــالت  واألجنبيــة،  العربيــة  املراجــع  فــي  تمثلــت  والتــي  املختلفــة  مصادرهــا  مــن 
ــارير املتاحــة علــي موقــع وزارة الســياحة.  للجهــات ذات الصلــة بمجــال البحــث، والبحـــوث غيـــر املنشــورة، واإلحصائيــات والتقـ
 البيانــات األوليــة، فباإلضافـــة إلــي البيانــات الثانويـــة التــي ســاعدت علــى بلــورة مشــكلة وأســئلة البحــث، وصياغــة فروضــه، 

ً
ثانيــا

ولتحديــد املالمــح األساســية ملجتمــع البحــث، فقــد تــم االعتمــاد علــى البيانــات األوليــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف البحــث مــن 
خــالل قائمــة اســتقصاء موجهــة للعامليــن داخــل فنــادق النجمــة الخضــراء بمصــر.

مجتمع البحث

يتكــون مجتمــع هــذا البحــث مــن العامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء فــي مدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ 
ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب منهــا أن إجمالــي عــدد الفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء فــي مدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ 
30 فنــدق مــن أصــل 80 فنــدق حصلــت علــي هــذه الشــهادة بمصــر)%37.5(، وثانًيــا النتشــار الفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة 
الخضــراء جغرافيــا والــذي يعــد بمثابــة جهــد وتكلفــة عاليــة علــي الباحثونيــن بالرغــم مــن أن معاييــر وشــروط الحصــول علــى هــذه 

الشــهادة واحــدة علــى مســتوى الجمهوريــة. 
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وقــد قــدرت عينــة الدراســة وفقــا لقانــون تحديــد حجــم العينــة ملجتمــع غيــر معلــوم )صعوبــة الحصــول علــي ســجالت العامليــن 
بهــذه الفنــادق( بـــ 384 مفــردة )Yomaxana, 1967(. كمــا تــم االعتمــاد علــي العينــة الطبقيــة العشــوائية مــن خــالل اختيــار 13 
مفــردة مــن العامليــن بــكل فنــدق مــن الفنــادق املختــارة اختيــرت بشــكل عشــوائي. والجــدول التالــي يوضــح الفنــادق الحاصلــة علــى 

النجمــة الخضــراء بمدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ. وبلــغ عــدد االســتمارات املتحصــل عليهــا والصالحــة للتحليــل 334 اســتمارة.  

 جدول رقم )1(
مجتمـع البحث من العاملين بالفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء بمدينتي الجونة وشرم الشيخ

االجمالياسم الفندقاملدينة

الجونة

 ALI PASHA HOTEL, COOK’S CLUB EL GOUNA, CAPTAIN’S INN, SHERATON MIRAMAR RESORT EL
 GOUNA, STEIGENBERGER GOLF RESORT, SULTAN BEY HOTEL, THE THREE CORNERS RIHANA
 RESORT & INN, THE THREE CORNERS OCEAN VIEW HOTEL, TURTLE’S INN, MÖVENPICK RESORT &
SPA, MOSAIQUE HOTEL, BELLEVUE BEACH HOTEL ANCIENT SANDS GOLF RESORT

16

شرم الشيخ
 JAZ MIRABEL BEACH, JAZ MIRABEL CLUB , JAZ MIRABEL PARK, JAZ BELVEDERE, IBEROTEL PALACE, JAZ
 FANARA RESORT, JAZ FANARA RESIDENCE, SOL Y MAR SHARKS BAY, SOLY MAR NAAMA BAY, DREAMS
BEACH, DREAMS VACATION, HOTEL GAFY RESORT, STEIGENBERGER ALCAZAR, TAMRA BEACH RESORT

14

30االجمالي

Source: The Egyptian Hotel Association

وتتمثــل وحـــدة املعاينـــة فــي هــذا البحــث فــي العامليــن ســواء مــن الذكـــور أو اإلنــاث داخــل كل فنــدق مــن الفنــادق املختــارة 
علــى أن يكـــون مصــري الجنســية. 

 املتغيرات والقياس:

تمثلت متغيرات الدراسة واملقاييس املستخدمة فيما يلي:

املتغير املستقل 1-

ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء:

اعتمــد الباحثــون فــي قيــاس متغيــرات الدراســة املتعلقــة بممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء علــى دراســة 
التدريــب  األخضــر،  واالختيــار  )االســتقطاب  فــي  تتمثــل  رئيســة  أبعــاد  خمســة  مــن  يتكــون  والــذي   )Tang et al., 2017(
األخضــر، إدارة األداء الخضــراء، األجــور واملكافــآت الخضــراء، االندمــاج األخضــر( وتمثــل املقيــاس مــن 17 عبــارة منهــا 3 
عبــارات لقيــاس االســتقطاب واالختيــار األخضــر، و3 عبــارات لقيــاس التدريــب األخضــر، و4 عبــارات لقيــاس إدارة األداء 
األخضــر، و3 عبــارات لقيــاس األجــور واملكافــآت الخضــراء، و4 عبــارات لقيــاس االندمــاج األخضــر(، مــع إجــراء بعــض 

التعديــل والحــذف واإلضافــة؛ بمــا يتناســب مــع طبيعــة مجــال التطبيــق واملســتق�صى منهــم فــي هــذا البحــث. 

املتغير التابع 2-

ولقيــاس االبتــكار االخضــر تــم االعتمــاد علــي املقيــاس الــذي أعــده )Jia, Jianfeng et al., 2018(  ويتكــون مــن 3 عبــارات. 
وقــد تــم قيــاس املتغيــرات باســتخدام مقيــاس ليكــرت املكــون مــن خمــس درجــات للموافقــة/ عــدم املوافقــة حيــث يشــير الرقــم 

)5( إلــى املوافقــة التامــة بينمــا يشــير الرقــم )1( إلــى عــدم املوافقــة تماًمــا مــع وجــود درجــة محايــدة فــي املنتصــف.

أساليب تحليل البيانات واختبارات فروض البحث: 3-

تتســم طبيعــة بيانــات هــذه الدراســة بأنهــا متعــددة املتغيــرات، كمــا أن أغــراض التحليــل واختبــارات الفــروض تنطــوي 
علــى التحقــق مــن نــوع ودرجــة العالقــة واالختــالف بيــن أكثــر مــن متغيريــن فــي نفــس الوقــت، ومــن ثــم كان مــن الضــروري أن 
يتــم تحليلهــا باســتخدام بعــض األســاليب اإلحصائيــة املناســبة للمتغيــرات املتعــددة. ولقــد اعتمــدت منهجيــة معالجــة بيانــات 
هــذه الدراســة علــى بعــض أســاليب التحليــل املتقدمــة واملتوفــرة فــي حزمــة أســاليب التحليــل اإلحصائــي )SPSS(، وقــد تقــرر 

اســتخدام األســاليب واالختبــارات اإلحصائيــة التاليــة:
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أساليب التحليل الوصفي: لتحليل ووصف استجابات املستق�صي منهم واختبار  t- Test وتم استخدامه بغرض الكشف أ- 
عن مدى االختالف بين اتجاهات العاملين باختالف النوع، وذلك نحو ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء.

فــي املقاييــس ب-  ألفــا  Alpha Correlation Coefficient: وذلــك الختبــار درجــة االعتماديــة  أســلوب معامــل االرتبــاط 
متعــددة البنــود فــي الدراســة الحاليــة، ولتركيــزه علـــى درجــة التناســق الداخلــي Internal Consistency  بيــن البنــود أو 

املتغيــرات التــي يتكــون منهــا املقيــاس الخاضــع لالختبــار.

أســلوب التحليــل العاملــي Factor Analysis : وذلــك الختبــار وتقييــم درجــة الصالحيــة الداخليــة Internal Validity ج- 
لنفــس املقاييــس متعـــددة البنـــود واملســتخدمة فــي الدراســـة الحاليــــة. 

أســلوب تحليــل التبايــن أحــادى االتجــاه  One – Way ANOVA   واختبــار F-Test املصاحــب لــه للكشــف عــن مــدى د- 
االختــالف بيــن اتجاهــات العامليــن باختــالف بعــض خصائصهــم الديموغرافيــة وذلــك نحوممارســات إدارة املــوارد 

البشــرية الخضــراء.

 -  F-Test و اختبــار ف :Multiple Regression/Correlation Analysis أســلوب تحليــل االنحــدار واالرتبــاط املتعــدد
إدارة  بيــن ممارســات  العالقــة  نــوع وقــوة  بهــدف تحديــد  t-Test املصاحبــان ألســلوب تحليــل االنحــدار  واختبــار ت 

املــوارد البشــرية الخضــراء واالبتــكار االخضــر.

جمع البيانات

وتــم االعتمــاد علــى االســتقصاء املوجـــه للعامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء بمدينتــي الجونــة وشــرم 
الشــيخ, وتــم تصميــم قائمــة االســتقصاء لتضــم ثالثــة مجموعــات مختلفــة مــن املتغيــرات كمــا يلــي:

املجموعــة األولــي: ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء )االســتقطاب واالختيــار األخضــر، التدريــب األخضــر، - 
إدارة األداء الخضــراء، األجــور واملكافــآت الخضــراء، االندمــاج األخضــر(.

املجموعة الثانية: االبتكار االخضر.- 

املجموعــة الثالثــة: تتعلــق ببعــض الخصائــص الديموجرافيــة للعامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء بمدينتــي - 
 فــي: النــوع، والســن، مســتوى التعليــم(.

ً
الجونــة وشــرم الشــيخ )ممثــال

 الثبات واملصداقية في املقاييس املستخدمة في الدراسة امليدانية

الثبات في املقاييس املستخدمة في الدراسة امليدانية 1-

يعتبــر أســلوب معامــل االرتبــاط »ألفــا« Coefficient Alpha مــن أكثــر الطــرق املســتخدمة فــي تقييــم الثبــات أو االعتماديــة فــي 
القيــاس، وتتســم بدرجــة عاليــة مــن الدقــة مــن حيــث قدرتهــا علــى قيــاس درجــة االتســاق أو التوافــق فيمــا بيــن املحتويــات املتعــددة 

للقيــاس املســتخدم )إدريــس، 2007: 423(. وقبــل إجــراء هــذا التحليــل، فقــد 
وبيــن  بينــه  إجمالــي  ارتبــاط  معامــل  علــى  يحصــل  متغيــر  أي  اســتبعاد  تقــرر 
 0.3 مــن  أقــل   Item-Total Correlation نفســه  املقيــاس  فــي  املتغيــرات  باقــي 

 .)400  :2007 )إدريــس، 

معامــالت  فحــص  وبعــد   ،)3( رقــم  الجــدول  فــي  موضــح  هــو  وكمــا 
ليــة لــكل متغيــر مــن املتغيــرات الفرعيــة املســتخدمة فــي قيــاس 

ُ
االرتبــاط الك

 
ً
املقاييــس الرئيســة علــى حــده، فإنــه لــم اســتبعاد أي متغيــر فرعــي نظــرا

متغيــرات  وباقــي  املتغيــر  هــذا  بيــن  إجمالــي  ارتبــاط  معامــل  وجــود  لعــدم 
نتائــج  أظهــرت  كمــا   .0.3 مــن  أقــل  املقيــاس  نفــس  فــي  الرئي�صــي  املتغيــر 
تحليــل االعتماديــة أن معامــل »ألفــا« لــكل املقاييــس تــراوح بيــن 635. و 
مــن  عاليــة  درجــة  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  ألفــا  معامــالت  وتعكــس   .714
الثبــات أو االعتماديــة  فــي املقاييــس املســتخدمة فــي البحــوث اإلنســانية 
وفقــا   0.60 مســتوي  عنــد  املقبــول  املســتوي  أن  والتســويقية،حيث 

.)Nunally, 1978( اإلنســانية  للبحــوث 

جدول رقم )3( 
تقييم درجة االتساق الداخلي بين محتويات 

املقاييس املستخدمة في البحث

محتويات املقاييس 
املستخدمة في البحث

عدد 
املتغيرات

معامل ألفا  
Alpha

3.670االستقطاب واالختيار األخضر

4.635التدريب األخضر

3.645إدارة األداء الخضراء

4.646األجور واملكافآت الخضراء

3.714االندماج األخضر

املقياس الكلي ملمارسات ادارة 
املوارد البشرية الخضراء

17.710

3.711االبتكار االخضر
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املصداقية في املقاييس املستخدمة في الدراسة امليدانية 2-

يشــير مفهــوم املصداقيــة إلــي »مــدي قــدرة املقيــاس علــي قيــاس مــا ُيفتــرض قياســه«، وبغــرض زيــادة التحقــق مــن درجــة 
مصداقيــة املقيــاس الخاضــع لالختبــار تقــرر إتبــاع أكثــر مــن طريقــة )إدريــس وعبــد القــادر،  2012(. 

ببعــض  الباحثــون  قيــام  خــالل  مــن   Content Validity املحتــوى  صــدق  طريقــة  هــي  اتباعهــا  تــم  التــي  األولــي  الطريقــة 
املحتــوى.  مصداقيــة  مــن  درجــة  أكبــر  لتحقيــق  بعضهــا  مــع  تتكامــل  ولكنهــا  مختلفــة  تبــدو  التــي  اإلجــراءات 

فقــد حــاول الباحثــون إجــراء مســح واســع للدراســات العربيــة واألجنبيــة املنشــورة والتــي تتعلــق بمتغيــرات البحــث والتــي 
علــى أساســها تــم تنميــة املفاهيــم والتعريفــات واملتغيــرات الخاصــة بالدراســة الحاليــة، كمــا تــم عــرض قائمــة االســتقصاء علــى 
 
ً
مجموعة من العاملين بالفنادق الحاصلة علي النجمة الخضراء املعنيين بإدارة املوارد البشرية بالجامعات املصرية، وأخيرا

تــم عــرض القائمــة علــي عــدد محــدود مــن مفــردات العينــة،  وبعــد الحصــول علــي ردود أفعالهــم تــم إجــراء بعــض التعديــالت فــي 
بنــود املقيــاس ككل.

األبعــاد  اقتــراح  مــن حيــث قدرتــه علــى   
ً
باعتبــاره مفيــدا  )EFA( العاملــي االستكشــافي  التحليــل  تقــرر اســتخدام أســلوب  كمــا 

الحقيقــة للمقيــاس الخاضــع لالختبــار، إضافــة إلــي قدرتــه علــى تخفيــض البيانــات مــن خــالل اســتبعاد محتويــات املقيــاس التــي تحصــل 
علــى معامــالت تحميــل أقــل مــن املعامــالت التــي يقررهــا الباحثــون أو أن تكــون محملــة علــى أكثــر مــن عامــل مــن العوامــل املســتخرجة.

  Factor Analysis العاملــي  التحليــل  أســلوب  تطبيــق  تــم 
الخضــراء،  البشــرية  املــوارد  إدارة  ممارســات  مقيــاس  علــى 
 Principal  وأعتمــد الباحثــون علــي طريقــة املكونــات األساســية
قيمــة  تقــل  أال  بشــرط  العوامــل  الســتخالص   Components
لهــا عــن الواحــد الصحيــح، وعلــى طريقــة   Eigen Value أيجــن
تدويــر املحــاور بطريقــــة Varimax عنــد تدويــر هـــذه العوامــل، 
وأال يقـــل معامــل التحميــل »التشــبع« علــى العوامــل عــن 0.6 مــع 

عــدم تحميــل أي متغيــر علــى أكثــر مــن عامــل بشــكل معنــوي.

بالجــدول  املوضحــة  العاملــي  التحليــل  نتائــج  وأظهــرت 
رقــم )4( أن )5 متغيــرات( تمثــل مقيــاس ممارســات إدارة املــوارد 
أمكــن  الثبــات  تحليــل  مــن  املســتخرجة  الخضــراء  البشــرية 
معامــالت  تغييــر ألن  دون  فقــط  علــي خمســة عوامــل  تحميلهــا 
تطابــق  فأكثــر   0.5 هــي  املتغيــرات  بهــذه  الخاصــة  التحميــل 
 .)Hair et al.,1998( ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء
وقــد ســاهمت العوامــل املســتخرجة )5 عوامــل تضــم 17 متغيــر(  
املتغيــرات  فــي  الكلــي  التبايــن  مــن  تفســير حوالــي 72.129 %  فــي 
األصليــة ملمارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء، وذلــك كمــا 

فــي الجــدول رقــم )4(. هــو موضــح 

مناقشة نتائج الدراسة امليدانية
البشــرية  املــوارد  إدارة  ممارســات  واقــع  توصيــف  خــالل  مــن  اإلحصائــي  التحليــل  نتائــج  مناقشــة  الجــزء  هــذا  يتنــاول 
النجمــة الخضــراء  فنــادق  العامليــن داخــل  اتجاهــات  بيــن  نتائــج االختــالف  ثــم  الدراســة،  الفنــادق موضــع  الخضــراء داخــل 
بمصــر نحــو تطبيــق ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء باختــالف خصائصهــم الديموجرافيــة، وأخيـــًرا نتائــج التحليــل 

املــوارد البشــرية الخضــراء واالبتــكار األخضــر.  بيــن ممارســات إدارة  االحصائــي الخــاص بالعالقــة 

اقع ممارسات ادارة املوارد البشرية الخضراءداخل الفنادق  موضع الدراسة  توصيف و
من خالل نتائج التحليل الوصفي املستخرجة من جدول 5 يتضح ارتفاع في مستويات تطبيق كل من ممارسات إدارة املوارد 
البشــرية الخضــراء. حيــث تتــرواح متوســط إجابــات املســتق�صي منهــم فيمــا يتعلــق باتجاهاتهــم نحــو تطبيــق ممارســات إدارة املــوارد 

جدول رقم )4(
العوامل الرئيسة املستخرجة والخاصة بممارسات إدارة 

املوارد البشرية الخضراء
)Factor Analysis مخرجات أسلوب التحليل العاملي(

Component
1 2 3 4 5

x11 .807
x12 .820
x13 .833
x14 .797
x15 .827
x16 .690
x17 .834
X18 .786
X19 .775
x20 .840
x21 .744
x22 .863
x23 .863
x24 .823
x35 .805
x36 .586
x37 .821

of Variance % 17.292 16.142 14.400 13.554 10.742
% Cumulative 17.292 33.434 47.834 61.388 72.129
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 4.0339 بيــن  الدراســة  موضــع  الفنــادق  داخــل  الخضــراء  البشــرية 
االبتــكار  مســتويات  فــي  ارتفــاع  أيًضــا  النتائــج  أظهــرت  كمــا  و4.4840 
األخضــر لــدى العامليــن بهــذه الفنــادق حيــث ســجل متوســط 4.3972.  

االختالف بين اتجاهات العاملين بالفنادق موضع الدراسة  نحو 
ممارســات إدارة املوارد البشــرية الخضراء باختالف خصائصهم 

افية الديموجر
يتناول هذا الجزء مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي الخاص 
بالفنــادق  العامليــن  اتجاهــات  بيــن  مــدي االختــالف  عــن  بالكشــف 
الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء فــي مدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ 
نحــو ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء باختــالف النــوع، 

والســن، ومســتوي التعليــم. وفــي ضــوء ذلــك قــام الباحثــون بتطبيــق األســلوبين اإلحصائييــن أولهمــا أســلوب الوصــف اإلحصائــي 
باســتخدام كل مــن الوســط الحســابي )كمقيــاس للنزعــة املركزيــة( واالنحــراف املعيــاري )كمقيــاس  للتشــتت(، باإلضافــة إلــي 
اختبــار »ت« لعينتيــن مســتقلتين، وذلــك بالنســبة للمتغيــر الديموغرافــي املتعلــق بالنــوع )ذكــر/ أنثــى(، وأســلوب تحليــل التبايــن 

أحــادى االتجــاه One –Way ANOVA مــن خــالل اختبــار F-test، وذلــك بالنســبة للســن، ومســتوى التعليــم.

وقد تمثلت نتائج استخدام هذين األسلوبين اإلحصائيين فيما يلي:

اتجاهــات العامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء فــي مدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ نحــو ممارســات  1-
 للنــوع:

ً
إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء وفقــا

طبقــا الختبــار »ت« لعينتيــن مســتقلتين جــاءت النتائــج كمــا هــو 
موضــح بالجــدول رقــم )6(.

وتؤكــد نتائــج الجــدول رقــم )6( علــى عــدم وجــود اختالفــات 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن اتجاهــات العامليــن بالفنــادق الحاصلــة 
نحــو  الشــيخ  وشــرم  الجونــة  مدينتــي  فــي  الخضــراء  النجمــة  علــى 
ممارســات ادارة املــوارد البشــرية الخضــراء وذلــك باختــالف النــوع.

إنمــا  جوهريــة،  اختالفــات  وجــود  عــدم  أن  الباحثــون  ويــرى 
نحــو  وذكــور  إنــاث  الجنســين  التجاهــات  اتفــاق  شــبه  وجــود  يعنــي 
الفنــادق  هــذه  داخــل  الخضــراء  البشــرية  املــوارد  ادارة  ممارســات 
وقــد يرجــع ذلــك الــي الثقافــة التنظيميــة لهــذه الفنــادق التــي اقرتهــا 

املمارســات. هــذه  تطبيــق  منــذ  لديهــا  للعامليــن 

اتجاهــات العامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــي النجمــة الخضــراء فــي مدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ نحــو ممارســات ادارة  2-
 للفئــة العمريــة:

ً
املــوارد البشــرية الخضــراء وفقــا

يمكــن توضيــح نتائــج تحليــل التبايــن بيــن اتجاهــات العامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــي النجمــة الخضــراء فــي مدينتــي الجونــة 
وشــرم الشــيخ نحــو ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء باختــالف الفئــة العمريــة وذلــك مــن خــالل الجــدول رقــم )7(. 

بيــن اتجاهــات العامليــن بالفنــادق  وتؤكــد نتائــج الجــدول رقــم )7( علــى عــدم وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة 
فــي مدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ نحــو ممارســات ادارة املــوارد البشــرية الخضــراء وذلــك  الحاصلــة علــي النجمــة الخضــراء 

العمريــة. الفئــة  باختــالف 

ويــري الباحثــون أن اتفــاق العامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء الخاضعــة للدراســة نحــو ممارســات إدارة املــوارد 
البشــرية الخضــراء، وذلــك وفقــا للفئــة العمريــة أيضــا يرجــع إلــى نمطيــة البيئــة التــي يعملــون بهــا )الفنــادق الخضــراء( فربمــا لــو كان 
االختــالف وفقــا لجميــع الفنــادق باختــالف فئاتهــا لظهــر تبايــن معنــوي بيــن اتجاهــات العامليــن نظــرا الختــالف طبيعــة وبيئــة كل فنــدق.

جدول رقم )5(
نتائج التحليل الوصفي

العدد املتوسط 
الحسابي

االنحراف  
املعياري

املتغير

334 4.4840 69957. االستقطاب واالختيار األخضر

334 4.3151 65478. التدريب األخضر

334 4.0339 85102. إدارة األداء الخضراء

334 4.3683 62320. األجور واملكافآت الخضراء

334 4.2275 76116. االندماج األخضر

334 4.3972 62741. االبتكار االخضر

جدول رقم )6( 
اتجاهات العاملين بالفنادق الحاصلة على النجمة 

الخضراء في مدينتي الجونة وشرم الشيخ نحو ممارسات 
 للنوع

ً
إدارة املوارد البشرية الخضراء وفقا

ممارسات إدارة املوارد 
البشرية الخضراء

الوسط الحسابي 
 للنوع

ً
لالستجابات  وفقا

الوسط 
الحسابي 
اإلجمالي أنثيذكر

4.49044.46934.4840االستقطاب واالختيار األخضر
4.29934.33604.3151التدريب األخضر

4.04334.01334.0339إدارة األداء الخضراء
4.35104.39204.3683األجور واملكافآت الخضراء

4.22444.33474.2275االندماج األخضر
.)t- Test( الختبار ت 

ً
*    داللة إحصائية عند مستوي %5 وفقا
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اتجاهــات العامليــن بالفنادق الحاصلة  3-
مدينتــي  فــي  الخضــراء  النجمــة  علــي 
نحــو ممارســات  الشــيخ  الجونــة وشــرم 
 
ً
وفقــا الخضــراء  البشــرية  املــوارد  إدارة 

التعليــم ملســتوى 

يمكــن توضيــح نتائــج تحليــل التبايــن بيــن 
علــى  الحاصلــة  بالفنــادق  العامليــن  اتجاهــات 
وشــرم  الجونــة  مدينتــي  فــي  الخضــراء  النجمــة 
البشــرية  املــوارد  ادارة  ممارســات  نحــو  الشــيخ 
الخضــراء باختــالف مســتوي التعليــم وذلــك مــن 

 .)8( رقــم  الجــدول  خــالل 

وتؤكــد نتائــج الجــدول رقــم )8( علــي عــدم 
بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  اختالفــات  وجــود 
علــى  الحاصلــة  بالفنــادق  العامليــن  اتجاهــات 
وشــرم  الجونــة  مدينتــي  فــي  الخضــراء  النجمــة 
واالندمــاج  االخضــر  التدريــب  نحــو  الشــيخ 
التعليــم.  مســتوي  باختــالف  وذلــك  األخضــر 
فــي حيــن تظهــر النتائــج وجــود اختالفــات ذات 
العامليــن  اتجاهــات  بيــن  إحصائيــة  داللــة 
الخضــراء  النجمــة  علــى  الحاصلــة  بالفنــادق 
نحــو  الشــيخ  وشــرم  الجونــة  مدينتــي  فــي 
االســتقطاب واالختيــار األخضــر وإدارة األداء 
الخضــراء  واملكافــآت  واألجــور  الخضــراء 
وذلــك باختــالف مســتوى التعليــم حيــث يميــل 
االتجــاه األعلــى نحــو املســتوى التعليمــي األعلــى.

ويــرى الباحثــون أن هــذا االختــالف يرجــع 
بعــدم  األقــل  التعليميــة  الفئــات  شــعور  إلــى 
والحوافــز  االســتقطاب  طريقــة  فــي  العدالــة 

األخضــر. األداء  وادارة 

الســابق  التحليــل  نتائــج  ضــوء  وفــي 
ونتائــج اختبــاري  »F« و»t« فإنــه يمكــن قبــول 

يلــي: كمــا  العــدم  فــرض 

داللـــــــة أ-  ذات  ــــات  ــ ـــالفـ ــ ـــتــ ــ اخــ وجــــــــــــود  عــــــــــدم 
ــيــــن اتـــــجـــــاهـــــات الـــعـــامـــلـــيـــن  ــة بــ ــيــ ــائــ إحــــصــ
ــنـــجـــمـــة  ــــى الـ ــلـ ــ ــــة عـ ــلـ ــ ــــاصـ ــــحـ بـــــالـــــفـــــنـــــادق الـ
ــــرم  ــي مـــديـــنـــتـــي الــــجــــونــــة وشـ ــ الــــخــــضــــراء فـ
املـــــــوارد  إدارة  مــــمــــارســــات  نـــحـــو  الـــشـــيـــخ 
الــبــشــريــة الــــخــــضــــراء,، وذلـــــك بــاخــتــالف 

النوع والفئة العمرية واملستوى التعليمي لُبعدي التدريب األخضر واالندماج األخضر.

بينما يجـب رفـض فــرض العـدم بالنسبة للنوع كما يلي: 

جدول رقم 7 
تحليل التباين اتجاهات العاملين نحو ممارسات

ادارة املوارد البشرية الخضراء باختالف الفئة العمرية  

متغيرات م 
مجموع مصدر التباينالدراسة

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

االستقطاب 1
واالختيار 
األخضر

1.9133.6381.306.272بين املجموعات 
161.058330.488داخل املجموعات 

162.970333االجمالي 
2

التدريب 
األخضر 

1.3743.4581.069.362بين املجموعات 
141.397330.428داخل املجموعات 

142.771333االجمالي 
3

إدارة األداء 
األخضر

5053.168.431.731.بين املجموعات 
128.824330.390داخل املجموعات 

129.329333االجمالي 
األجور 4

واملكافآت 
الخضراء

1913.064.109.955.بين املجموعات 
192.737330.584داخل املجموعات 

192.929333االجمالي 
5

االندماج 
األخضر 

1.7193.573.790.500بين املجموعات 
239.452330.726داخل املجموعات 

141,59333االجمالي 

جدول رقم 8 
تحليل التباين اتجاهات العاملين نحو ممارسات ادارة املوارد البشرية 

الخضراء باختالف مستوي التعليم 

متغيرات  م 
مجموع مصدر التباينالدراسة

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

االستقطاب 1
واالختيار 
األخضر

4.61322.307بين املجموعات 
4.821009. .158.357331478داخل املجموعات 

162.970333االجمالي 
2

التدريب 
األخضر 

2.02421.012بين املجموعات 
2.380094. .140.747331425داخل املجموعات 

142.771333االجمالي 
3

إدارة األداء 
األخضر

4.37422.187بين املجموعات 
5.794003. .124.954331378داخل املجموعات 

129.329333االجمالي 
األجور 4

واملكافآت 
الخضراء

7.68623.843بين املجموعات 
6.867001. .185.243331560داخل املجموعات 

192.929333االجمالي 
5

االندماج 
األخضر 

4.21822.109بين املجموعات 

2.946054. 236.953331داخل املجموعات 
716.

241.171333االجمالي 
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رفـــض فــــرض العـــدم بالنســبة للمســتوى التعليمــي جزئًيــا حيــث يوجــد اختــالف ذو داللــة إحصائيــة  بينمــا يجـــب 
بيــن اتجاهــات العامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء فــي مدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ نحــو االســتقطاب 

واالختيــار األخضــر وإدارة األداء الخضــراء واألجــور واملكافــآت الخضــراء وذلــك باختــالف مســتوى التعليــم.

العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء واالبتكار األخضر للعاملين:

قــام الباحثــون بتطبيــق أســلوبي تحليــل االنحــدار واالرتبــاط املتعــدد علــى العالقــة بيــن ممارســات إدارة املــوارد البشــرية 
الخضــراء للعامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء فــي مدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ الخاضعــة للدراســة كمتغيــرات 
مســتقلة، وبيــن االبتــكار االخضــر كمتغيــر تابــع، ويمكــن توضيــح نــوع وقــوة هــذه العالقــة، واألهميــة النســبية ملمارســات إدارة 
املــوارد البشــرية الخضــراء للعامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــي النجمــة الخضــراء فــي مدينتــي الجونــة وشــرم الشــيخ الخاضعــة 

للدراســة فــي عالقتهــا باالبتــكار االخضــر، وذلــك علــى النحـــو املوضــح بالجــدول )9(.

يوضح جدول )9( قيم عالقات االرتباط بين ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء واالبتكار االخضروذلك كما يأتي: 

جدول رقم )9(
مصفوفة االرتباط بين ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء واالبتكار االخضر للعاملين

االبتكار بيان
االخضر

االستقطاب 
واالختيار األخضر

التدريب 
األخضر

إدارة األداء 
األخضر

األجور واملكافآت 
الخضراء

االندماج 
األخضر

ممارسات إدارة املوارد 
البشرية الخضراء

**660.**268.**433.**560.**535.**1.479االبتكار االخضر

1**479.االستقطاب واالختيار األخضر
1**535.التدريب األخضر

1**560.إدارة األداء األخضر
1**433.األجور واملكافآت الخضراء

1**268.االندماج األخضر
1**660.ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء

**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.

حيــث يتضــح وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بيــن ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء واالبتــكار االخضــر، حيــث بلــغ 
معامــل بلــغ معامــل االرتبــاط ).660( وهــي عالقــة ذات داللــة احصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0,01(. 

وفــي ضــوء مــا تقــدم فقــد تقـــرر رفــض فــرض العــدم وقبــول الفــرض البديــل القائــل بأنــه: توجــد عالقــة طرديــة معنويــة 
بيــن ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء للعامليــن مأخــوذة بشــكل إجمالــي، وبيــن االبتــكار األخضــر للعامليــن. وتتفــق هــذه 

)Jia, Jianfeng et al., 2018( النتيجــة مــع دراســة

األهمية النسبية ملمارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء على االبتكار األخضر للعاملين 1-

يوضــح جــدول )9( األهميــة النســبية ملمارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء علــى االبتــكار األخضــر للعامليــن. حيــث 
ظهــر أن بعــد إدارة األداء األخضــر حقــق أقــوى عالقــة ارتبــاط مــع متغيــر االبتــكار األخضــر بشــكل إجمالــي حيــث بلــغ معامــل 
أنــه بزيــادة األجــور واملكافــآت  االرتبــاط ).560( وهــي عالقــة ذات داللــة احصائيــة عنــد مســتوي داللــة )0,01( وهــذا معنــاه 
الخضــراء يزيــد مســتوي االبتــكار األخضــر لــدي العامليــن. وتعكــس النتائــج الــواردة فــي جــدول )9( األهميــة النســبية ملمارســات 
  ،)535.( األخضــر  التدريــب   ،)560.( األخضــر  األداء  إدارة  يلــي  كمــا  األخضــر  واالبتــكار  الخضــراء  البشــرية  املــوارد  إدارة 
االســتقطاب واالختيــار األخضــر ).479(، األجــور واملكافــآت الخضــراء ).433(، و االندمــاج األخضــر).268( علــى التوالــي.  وهــذه 
تســتخدمها  أن  يمكــن  التــي  الوســائل واألســاليب  أحــد  عــد 

ُ
ت الخضــراء  البشــرية  املــوارد  إدارة  أن ممارســات  توضــح  النتيجــة 

الفنــادق لتدعيــم مســتويات االبتــكار االخضــر لــدى العامليــن.

وفــي ضــوء مــا تقــدم فقــد تقـــرر رفــض فــرض العــدم وقبــول الفــرض البديــل القائــل بأنــه: توجــد عالقــة طرديــة معنويــة بيــن 
ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء كل علــى حــده وبيــن االبتــكار األخضــر للعامليــن. 
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وأسفرت مناقشة نتائج الدراسة الحالية عن وجود بعض الدالالت على املستوى األكاديمي والتطبيقي تتضح فيما يلي: 

علــى املســتوى األكاديمــي: أكــدت الدراســة الحاليــة علــى الــدور الهــام ملمارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء فــي أ- 
تحسين سلوكيات االبتكار االخضر لدى العاملين بالفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء، وأضافت هذه الدراسة 
مــدي االختالفــات حــول ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء باختــالف الخصائــص الديموجرافيــة للمســتق�صي 
منهــم، وكشــفت الدراســة عــن وجــود ممارســات مرتفعــة إلدارة املــوارد البشــرية الخضــراء واالبتــكار األخضــر داخــل هــذه 
الفنــادق. واتفقــت هــذه الدراســة مــع الدراســة االجنبيــة ذات الصلــة )Jia, Jianfeng et al., 2018( ممــا يعكــس التوافــق 

بيــن البيئــات املختلفــة فــي ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء بالرغــم مــن اختــالف الثقافــات.

علــى مســتوى التطبيــق : تعتبــر نتائــج الدراســة الحاليــة وبمــا أكدتــه مــن وجــود عالقــة ذات داللــة احصائيــة بيــن ب- 
االبتــكار  مســتويات  تحســين  أن  علــى  قــوي  مؤشــر  األخضــر  واالبتــكار  الخضــراء  البشــرية  املــوارد  إدارة  ممارســات 
وتطبيــق  اســتخدام  مســتوي  بارتفــاع  حيــث  الخضــراء،  البشــرية  املــوارد  إدارة  ممارســات  علــي  تعتمــد  األخضــر 
ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء )األجــور واملكافــآت الخضــراء، االســتقطاب واالختيــار األخضــر، التدريــب 

االخضــر. االبتــكار  ســلوكيات  ترتفــع  األخضــر( 

التوصيات

فــي ضــوء نتائــج تحليــل العالقــة بيــن ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء واالبتــكار األخضــر، توصــل الباحثــون إلــى عــدد 
مــن التوصيــات علــى املســتويين األكاديمــي والتطبيقــي تتعلــق بتطويــر وتحســين ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء لزيــادة 

االبتــكار االخضــر للعامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء، ويمكــن تنــاول هــذه التوصيــات مــن خــالل العــرض التالــي:

توصيات على الجانب األكاديمي:
تعميــق الفهــم بموضوعــي ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء واالبتــكار األخضــر للعامليــن بالفنــادق، وبعــض 1- 

املفاهيــم األخــرى املرتبطــة بهمــا مثــل اإلبــداع األخضــر. باالضافــة إلــى عــدم وجــود اتفــاق بيــن الباحثيــن حتــى اآلن علــى 
األبعــاد األساســية ملمارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء.

البشــرية 2-  املــوارد  إدارة  ممارســات  مســتوى  لقيــاس  وذلــك  وامِلصداقيــة،  الثبــات  بالثقــة/  تتمتــع  مقاييــس  تصميــم 
هــذا املســتوى بشــكٍل دوري، وبالتالــي؛  فــي  التحســن  مــدى  بهــدف تحديــد  للعامليــن؛  الخضــراء واالبتــكار االخضــر 

وجــدت. ان  املناســبة  التصحيحيــة  القــرارات  اتخــاذ 

املســتويات 3-  كافــة  علــى  الخضــراء  باملمارســات  املتعلقــة  الحديثــة  املفاهيــم  نحــو  الباحثيــن  اهتمــام  توجيــه  ضــرورة 
 ألهميتهــا وانعكاســتها علــي التنميــة املســتدامة وحــق األجيــال القادمــة مــن جهــة والحفــاظ علــى ثبــات التغييــرات 

ً
نظــرا

املناخيــة مــن جهــة اخــري. 

توصيات علي الجانب التطبيقي:
ضــرورة تشــجيع وتنشــيط دراســة أهميــة ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء لــدى العامليــن بالفنــادق الحاصلــة أ- 

علــى النجمــة الخضــراء والعمــل علــى تحســينها بشــكل يصــل إلــى درجــة الريــادة.

ضــرورة قيــام متخــذي القــرار علــي تدعيــم االبتــكار االخضرللعامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــي النجمــة الخضــراء وذلــك ب- 
مــن خــالل تحســين ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء مثــل االســتقطاب واالختيــار األخضــر، والتدريــب األخضــر، 

وإدارة األداء الخضــراء، واألجــور واملكافــآت الخضــراء، واالندمــاج األخضــر.

ضــرورة تصميــم مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة لكافــة العامليــن بالفنــادق الحاصلــة علــى النجمــة الخضــراء تعمــل علــى ج- 
توعيتهــم بأهميــة ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء لديهــم مــن خــالل:

تطوير برامج تدريبية في اإلدارة البيئية لزيادة الوعي البيئي واملهارات والخبرات لدى العاملين.1- 

تطوير برامج تدريبية متكاملة لخلق املشاركة العاطفية من جانب العاملين في إدارة البيئة.2- 

تطويــر برامــج تدريبيــة متكاملــة للوعــي بــإدارة املعرفــة الخضــراء )مــن خــالل ربــط التعليــم البيئــي ومعرفــة الســلوكيات 3- 
لتطويــر الحلــول الوقائيــة(.
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ال ينبغــي أن يركــز التدريــب األخضــر فقــط علــى تعزيــز مهــارات حمايــة البيئــة للعامليــن، لكــن يجــب عليهــم أيًضــا 4- 
للعامليــن. البيئيــة  اهــداف وقيــم االدارة  نقــل  محاولــة 

تنظيم لقاءات وورش تعمل على تطوير املنتج األخضر عن طريق:د- 

القدرة على اقتراح طرق جديدة لتحقيق األهداف البيئية.1- 

القدرة على اقتراح أفكاًرا خضراء جديدة لتحسين األداء البيئي.2- 

القدرة علي اقتراح الترويج والدفاع عن أفكار خضراء جديدة إلى االخرين.3- 

توجيه اهتمام إدارة الفنادق نحو التطبيق الفعال ملمارسات إدارة املوارد البشرية الخضراءمن خالل االهتمام بـ: - 

جذب املرشحين للوظائف الخضراء الذين يستخدمون املعايير الخضراء الختيار املنظمات.1- 

استخدام العالمات التجارية الخضراء لجذب العاملين الخضر.2- 

استقطاب العاملين الذين لديهم وعي أخضر.3- 

استخدام مؤشرات األداء األخضر في نظام إدارة األداء والتقييم4- 

تحديد اهداف ومسئوليات خضراء للمديرين والعاملين.5- 

 من إعطاء بطاقات مسبقة الدفع لشراء املنتجات الخضراء.6- 
ً
جعل املنافع الخضراء )النقل/ السفر( بدال

 -7.
ً
استخدام السيارات األقل تلويثا

األجــر، 8-  املدفوعــة  واإلجــازات  والجوائــز،  العــام،  )االعتــراف  للعامليــن  البيئــة  إدارة  فــي  باملكافــآت  الفنــدق  اعتــراف 
الهدايــا(. التقديــر  وشــهادات  واإلجــازة، 

نشر الثقافة الخضراء في الفندق.9- 

توجيه اهتمام إدارة الفنادق نحو:و- 

فــي مواجهــة 1-  بيــن موظفيهــا، وخاصــة عندمــا ترغــب الفنــادق  توفيــر فهًمــا أعمــق لكيفيــة تحقيــق االبتــكار األخضــر 
الفــرص. فــي  البيئيــة  الناجمــة عــن القضايــا  التحديــات 

 الكتســاب 2- 
ً

ادراك أن االســتثمار فــي القضايــا البيئيــة لــم تكــن مضيعــة للوقــت والجهــود واملــوارد، بــل هــو نهًجــا فعــاال
املزايــا تنافســية مــن خــالل التعزيــز االبتــكار األخضــر فــي الوقــت الحاضــر، والتــي يمكــن أن تســاعد الفنــادق علــى 

اســتقطاب عمــالء جــدد ذوي طبيعــة خضــراء.

مجاالت لبحوث مستقبلية: 
بالرغم من أن الدراســة الحالية حاولت الكشــف عن ممارســات إدارة املوارد البشــرية الخضراء للعاملين بالفنادق 1- 

أن  اال  لديهــم،  االخضــر  باالبتــكار  وعالقتهــا  الشــيخ  وشــرم  الجونــة  مدينتــي  فــي  الخضــراء  النجمــة  علــى  الحاصلــة 
نطــاق الدراســة واألســاليب املســتخدمة فيهــا والنتائــج التــي توصلــت إليهــا تشــير إلــى وجــود مجــاالت لدراســات أخــرى 

مســتقبلية ال تقــل أهميــة فــي هــذا الصــدد، ومــن بيــن هــذه املجــاالت البحثيــة مــا يلــي:

إمكانيــة التحقــق مــن صالحيــة املقاييــس التــي تــم التوصــل اليهــا فــي هــذه الدراســة والخاصــة بقيــاس ممارســات إدارة 2- 
املــوارد البشــرية الخضــراء واالبتــكار األخضــر، وذلــك مــن خــالل اســتخدامها فــي مؤسســات خدميــة أخــرى مثــل قطــاع 

الصحــة، والبنــوك، واملؤسســات التعليمية...وغيرهــا.

 قياس مستوى انتشار ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء في املنظمات الخدمية.3- 

بيــن الفنــادق نحــو ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الخضــراء مســتوياتها )ثالثــة نجــوم، 4-  تحليــل وتحديــد التمايــز 
خمســة....إلخ(. أربعــة، 

دراسة أثر الدور الوسيط لالبتكار األخضر في العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية الخضراء واالبداع األخضر.5- 
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ABSTRACT

The present research focuses on describing the practices of Green Human Resources Management 
)GHRM( in Green Stars Hotels in Egypt, as well as, to explore the relationship between )GHRM( practices 
and Green Creativity )GC( among employees in these hotels, and also the research aims to verify if there are 
significant differences among employees towards applying GHRM practices according to their demograph-
ic characteristics.

To achieve these objectives, data were gathered via a distributed survey to a stratified random sample 
of 334 employees in green stars hotels in the cities of EL Gouna and Sharm ElShekh, the selected hotels 
represent 30 out of 80 hotels are holding the Green Star Certificate in Egypt )37.5%(.

Findings of the research indicate that the selected green star hotels are highly applying the green prac-
tices of HRM. Also, the findings reveal there are no significant differences among employees towards ap-
plying GHRM practices according to the gender and age. While there are significant differences among em-
ployees towards the practices of green recruiting & selection, green performance management and green 
pay and rewards according to the level of education. Finally, the findings reveal that the is a significant 
relationship between GHRM practices and green creativity in green star hotel employees, which confirm 
that it is essential for hotels to implement the practices of green human resource management in order to 
enhance the employee green creativity. 

Keywords: Green Human Resources Management Practices, Green Hotels, Green Creativity.


